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لقطة جماعية ملجموعة من املكرمني في احتفال جمعية املكفوفني 

استقبلت وفد احلرس الوطني برئاسة الفريق هاشم الرفاعي

وزيرة الشؤون تثمن التجربة املتميزة للحرس 
الوطني في إسناد ودعم أجهزة الدولة

أشادت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة للشــؤون االقتصادية هند 
الصبيح بالدور البارز الذي يقوم به رجال 
احلرس الوطني فــي الدفاع واألمن، مؤكدة 
أن جتربة احلرس الوطني في خدمة املجتمع 
املدني ومساندة أجهزة الدولة منوذج مميز 

يحتذى.
جــاء ذلك خالل اســتقبال الصبيح لوفد 
من احلرس الوطني برئاسة وكيل احلرس 
الوطني الفريــق الركن م.هاشــم الرفاعي، 
يرافقــه مدير ديوان نائــب رئيس احلرس 
الوطني اللواء جمال محمد ذياب، حيث بحث 

اجلانبان سبل التعاون املشترك، 
ونقــل الوكيل للوزيرة حتيــات القيادة 
العليــا للحــرس الوطني ممثلة في ســمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني، 
والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني، وأكد ســعي احلــرس الوطني إلى 
حتقيق شــراكة فعلية مع مكونات املجتمع 
ســواء القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص 
ومؤسسات املجتمع املدني والتعاون معها 
حتى تتحقق األهداف املنشــودة للدولة في 

الرفعة واالزدهار.
وخالل اللقاء استمعت الصبيح إلى إيجاز 
عن دور احلرس الوطني في األمن والتنمية 
وخدمة املجتمع واملبادرات التي يقدمها انطالقا 
من املسؤولية املجتمعية املنبثقة من بنود 
الوثيقة االستراتيجية للحرس الوطني ٢٠٢٠ 

)األمن أوال(.
وتناول اإليجاز أهم املبادرات املجتمعية 
ومن بينها »تنميــة ووفاء لكويت العطاء« 

التي يتبناها احلرس الوطني لتأهيل الشباب 
الكويتي لســوق العمل وصقــل مهاراتهم، 
باإلضافة إلى تأهيل مجموعة من الشباب من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، وحمالت التوعية 
التــي تقوم بها وحدات احلرس الوطني في 

شتى املجاالت.
وناقــش اجلانبــان تشــكيل فريق عمل 
للوصول إلى مذكرة تفاهم بني احلرس الوطني 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل بهدف 
تطوير وتفعيل قنوات التعاون بني اجلهتني 
وتبــادل اخلبرات واملعلومات والدراســات 
وتنفيذ خطط وبرامج مشــتركة تسهم في 

ارتقاء املجتمع.
حضــر اللقــاء وكيــل وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل ســعد إبراهيم اخلراز، 
والوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية في 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل د.فاطمة 
املال، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة د.شــفيقة العوضــي، ونائب املدير 
العــام للهيئة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 

للخدمات الطبية د.نادية ابل.
وضم وفد احلرس الوطني مدير مديرية 
اخلدمات الطبية العقيد أنور تقي حســني، 
ومدير مديرية القوى البشرية العقيد أحمد 
عبدالرحمــن عبداللطيف، ومديــر مديرية 
التوجيــه املعنــوي العقيد الركــن عبداهلل 
صالــح نزال، ورئيس فرع الطوارئ الفنية 
العقيد م.طالل عيسى السعيدي، ورئيس فرع 
شؤون اإلدارة الطبية املقدم سعد عادل سالم، 
ورئيس فرع املتابعة بالوكالة مبكتب وكيل 
احلرس الوطني الرائد محمد عبدالرحيم علي. 

الفريق هاشم الرفاعي مكرما الوزيرة هند الصبيح 

»اخلدمات« تدعو مشتركيها لسداد فواتيرهم 
الهاتفية تفادياً للقطع املبرمج

فرج ناصر

دعــت وزارة الدولــة لشــؤون اخلدمات 
الكويتية مشــتركي اخلدمــات الهاتفية إلى 
ســداد املترتب عليهم من مستحقات مالية، 
تفاديا لنظام القطع اآللي املبرمج الذي سينفذ 

الشهر اجلاري بحق املتخلفني عن السداد.
وقالت الوزارة امس ان القطع اآللي املبرمج 
سيسبقه إرسال رسالة حتذيرية أولى يوم 
األحــد املقبل تليها رســالة حتذيرية ثانية 
ترســل إلى أرقام هواتــف أصحاب العالقة 

في ٢٢ اجلاري.
وأضافت أنها ســتقوم عقب بث الرسالة 
التحذيرية الثانية بإيقاف اخلدمة عن الهواتف 
التــي تخلــف أصحابها عن الســداد في ٢9 

اجلاري.
وأوضحت أن السقف املالي الذي يقوم بناء 
عليه احلاسب اآللي بإدراج الرقم الهاتفي ضمن 
قائمة القطع املبرمج هو 5٠ دينارا للهواتف 

املنزلية و١٠٠ دينار للهواتف التجارية.
وذكرت أن قطع اخلدمة آليا سيشمل أرقام 
الهواتف التي مت االتفاق على تقسيط مبالغها 
املستحقة مسبقا وتأخر أصحابها عن تسديد 
القسط الشهري املستحق إضافة إلى أرقام 
املتأخرين عن سداد االشتراكات السنوية مدة 
ســتة أشهر وأكثر لفئتي »منازل وجتاري« 
لغير الكويتيني وفئة »جتاري« للكويتيني.

ودعت الوزارة املشــتركني إلــى االلتزام 
بتسديد املبالغ املالية املستحقة مبكرا لضمان 
اســتمرار اخلدمة الهاتفية وتفاديا لإلدراج 
ضمن برنامج القطع اآللي، معربة عن تقديرها 
للمشــتركني الذين أبدوا تعاونهم معها في 

األشهر املاضية.
وبينت أن سداد فواتير املشتركني متاح 
عبر املوقــع اإللكتروني للــوزارة أو موقع 
البوابــة اإللكترونية الرســمية للدولة كما 
ميكن للمشتركني االستعالم عن حساباتهم 

عبر االتصال على الرقم ١٢٣.

الصبيح ثمنت دور جمعية »المكفوفين« التي أظهرت قدراتهم ومواهبهم ودمجهم بالمجتمع

مبنى جديد جلمعية املكفوفني بتكلفة ١٫٧ مليون  دينار 
بشرى شعبان

أكــدت وزيــر الشــؤون 
ووزيــر الدولــة للشــؤون 
االقتصادية هند الصبيح ان 
جمعية املكفوفني الكويتية 
تعــد احــد ابــرز جمعيات 
النفع العام نشاطا وتطورا 
وخدمة ملنتســبيها وارتقاء 
بالعمل االجتماعي والثقافي 
واخلدمي وتشــكل عنصرا 
فعاال فــي املجتمع الكويتي 
في داللة واضحة ان جمعيات 
النفــع العــام او منظمــات 
املجتمع املدني هي الشريك 
الثالث من شــركاء التنمية 
في وطننا احلبيب جنبا الى 
جنب مع القطاعني احلكومي 

واخلاص.
جــاء ذلك فــي تصريح 
صحافي أدلت بــه الوزيرة 
الصبيــح خــالل رعايتهــا 
احتفاالت جمعية املكفوفني 
الكويتيــة مبناســبة مرور 
45 عامــا علــى إشــهارها 
وزارة  وكيــل  بحضــور 
الشــؤون االجتماعية سعد 
اخلــراز ومدير عــام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
د.شفيقة العوضي والوكيل 
املساعد للتنمية االجتماعية 
حسن كاظم ورئيس وأعضاء 
املكفوفــني. وأكدت  جمعية 
الصبيح ان وزارة الشؤون 
الكثير  االجتماعيــة تقــدم 
من الدعــم لهــذه اجلمعية 
التي تعطــي منوذجا رائعا 
للعطاء ويحصل منتسبوها 
من املكفوفني على الكثير من 
اجلوائز والبطوالت احمللية 
والعربية والعاملية، مشيرة 
الى ان دعم الشــؤون لهذه 
اجلمعية يأتي لعدة أسباب 
منهــا انهــا جمعيــة عريقة 
وتخــدم فئــة مــن فئــات 
ذوي اإلعاقــة من املكفوفني 
وتســاعدهم على االنخراط 
فــي املجتمع ومن ثــم فإن 
الشــؤون تشــجع املجتمع 
املدنــي املبدع والــذي يقدم 
دائما االفكار اجلديدة لتحقيق 
التنميــة املنشــودة تثمــن 
الدور الكبير الذي تقوم به 
جمعية املكفوفني الكويتية 
والتي تسعى وفقا لألهداف 
التي أنشــئت من أجلها الى 
بــكل  بالكفيــف  التعريــف 
الوسائل املتاحة كاحلفالت 
والندوات والدعوة إليها وكل 
ما من شــأنه إظهار قدراته 
ومواهبــه وتوثيق أواصر 
التعاون بني املكفوفني ونشر 
الثقافة بني املكفوفني بواسطة 
كتب ناطقة ومنقوطة وشغل 
أوقــات فراغهم مبــا يجلب 
البهجة والسرور إلى نفوس 
األعضاء والعمل على تذليل 
التي  العقبات والصعوبات 
تواجه املكفوفني كما تسعى 
الــى توطيــد العالقات بني 
أعضاء اجلمعية واجلمعيات 
التــي  العربيــة والدوليــة 
تتشــابه معها في األهداف 
من خالل العديد من اللجان 
العاملة لديها ومنها الثقافية 

واالجتماعيــة والرياضيــة 
املــرأة  شــؤون  وجلــان 
والعالقات العامة وغيرها من 
اللجان.وأشارت الى ان هذه 
اللجان وغيرها تلعب دورا 
كبيرا في تنشــيط احلركة 
الثقافية واألدبية باجلمعية 
وتنمية احلس الثقافي لدى 
األعضاء من خــالل تنظيم 
احملاضــرات،  النــدوات، 
الشــعرية،  األمســيات 
املسابقات الثقافية، وحتفيظ 
القرآن الكرمي. وكذلك تعزيز 
الروابــط االجتماعيــة بني 
أعضــاء اجلمعيــة وفئــات 
املجتمع املختلفة من خالل 
إقامة فعاليات تسلط الضوء 
على ذوي املواهب اخلالقة 
من املكفوفني كما تهتم بصقل 
القدرات واملهارات الرياضية 
لدى األعضاء من خالل برامج 
موجهه يشــرف فضال عن 
أدوار إعالمية حتقق التواصل 
مع وسائل االعالم املختلفة 
وإقامة فعاليات تهتم بشؤون 
املرأة تعــزز الثقة بالنفس 

واالعتماد على الذات.
ومــن جهته، أكــد وكيل 
وزارة الشؤون سعد اخلراز 
ان جمعية املكفوفني حتظى 
بدعم الوزارة، مشيرا الى انه 
تقديرا منا لهذه اجلهود التي 
قامت بها اجلمعية طوال 45 
عاما شاركت وزيرة الشؤون 
وممثلي هيئــة املعاقني في 

هذه االحتفالية.
ولفــت الى انه تضامنا 
مع اجلمعية سيكون خالل 
شهر توقيع عقد لبناء مقر 
جديد جلمعيــة املكفوفني 
على مســاحة ٣ آالف متر 
وبقيمة تصل الى ١.٧ مليون 
دينار في الساحة املقابلة 
للمبنــى احلالــي، بحيث 
واملبلغ من الوزارة وتقوم 
ببنائه إدارة اخلدمات ويتم 
اســتغالل املبنــى احلالي 
للجمعية ليكــون مواقف 

خاصة لها.
وقال انه مت االنتهاء من 
كل اإلجراءات من التصميم 
وجلنة املناقصات واملوضوع 

اآلن لدى ديوان احملاســبة 
فــي مراحلة األخيرة، حيث 
سيكون املبلغ من ميزانية 
٢٠١8/٢٠١٧ وســيدخل فــي 
امليزانية القادمة ٢٠١8/٢٠١9.
وأكــد ان املبنــى اجلديــد 
ســيكون دعــم من الــوزارة 
وإميان بالدور الذي تقوم به 
اجلمعية وجهودها والستمرار 
عطائهم املستقبلي. وأوضح ان 
الوزارة تدعم اجلمعيات ذات 
الطابــع اخلاص مثل جمعية 
املكفوفــني والــوزارة تدرس 
اي طلبــات تقــدم لهــا حول 
توفير مبان خاصة ملثل هذه 

اجلمعيات.
الــى ان هنــاك  وأشــار 
مبنيني اثنني يتم االنتهاء من 
اإلجراءات اخلاصة بهما االول 
مبنى خاص خلدمات املسنني 
فــي منطقة إشــبيلية على 
مساحة 5 آالف متر واآلخر 
في حولي على مساحة ٢5٠٠ 
متر بتكلفــة إجمالية تصل 

الى 4 ماليني دينار.
وأكد ان هناك مشروعني 
لبنــك الــدم في مستشــفى 
العدان ومستشفى اجلهراء 
بدعم من صندوق املشروعات 
الوطنية يســيران حســب 
اخلطــة املوضوعة لهما مع 
وجود نسبة تأخير بسيطة 

جدا.
من جانبه، قــال رئيس 
جمعية املكفوفني الكويتية 
فايز العازمــي ان اجلمعية 
هــي الوحيــدة فــي العالم 
التــي يديرها مكفوفون مما 
يــدل علــى الثقــة الكبيرة 
التي توليها احلكومة لهذه 
الفئة، والتي نظمت الكثير 
من الفعاليات، ويكفيها فخرا 
اســتضافة صاحب السمو 

األمير في شهر رمضان.
وأشــار الى ان اجلمعية 
ستشــهد في االيــام املقبلة 
العديد من الفعاليات الثقافية 
واالجتماعيــة والرياضيــة 
ومسيرة ستنظم مبناسبة 
اليوم العاملي للعصا البيضاء 
يقــوم خاللهــا املشــاركون 
تســليم كتاب »قائد العمل 
االنساني« لصاحب السمو 
األمير الستذكار أفضاله على 
اجلمعية وعلى العالم بأسره.
باالهتمــام  وطالــب 
التعويضيــة  باألجهــزة 
للمكفوفــني أســوة بالصم 

وذوي اإلعاقة احلركية.

)احمد علي( أعضاء جميعة املكفوفني تكرم هند الصبيح  

العازمي: مساواة 
املكفوفني ببقية 

اإلعاقات في 
صرف األجهزة 

التعويضية

إنشاء مبنيني 
خلدمة املسنني 

في إشبيلية 
وحولي ومشروعني 

لبنك الدم في 
العدان واجلهراء

»ذوي اإلعاقة« تشطب مدرسة وحضانة ملخالفات الشروط والضوابط
بشرى شعبان

كشــفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
عن الغاء املوافقة ملزاولة اخلدمات التعليمية لطلبة ذوي االعاقة 
التابعة للهيئة عن مدرسة وحضانة بسبب املخالفات الفنية وغير 
مطابقتها للشروط املعتمدة من الهيئة، مشيرة الى ان املالحظات 
مــن قبل فريق الرقابة على املــدارس واحلضانات حول مبنى 
املدرسة واحلضانة باإلضافة الى املناهج وعدم مطابقتها للمناهج 
الرسمية املعتمدة لكل مرحلة من املراحل الدراسية وبعد توجيه 
اكثر من إنذار بتالفي املخالفات وتعديل الوضع اال انهم لم يبادروا 

الى ذلك فكان تطبيق القانون. واوضحت املصادر ان تراخيص 
احلضانات تصدر من وزارة الشؤون االجتماعية ولكن بعد موافقة 
الهيئة ملطابقة احلضانة للشروط اخلاصة بتقدمي اخلدمات لذوي 
االعاقة، بينما املدارس اخلاصة بذوي االعاقة تكون تراخيصها 
من قبل وزارة التربية بعد موافقة الهيئة ايضاً. واعلنت ان هناك 
ما يقارب 14 مليون دينار مستحقات لبعض املدارس واحلضانات 
التي تتعامل معها الهيئة وتقدم خدمات لذوي االعاقة بسبب نقص 
في موازنة امليزانيات الســابقة بسبب حتويل مبالغ من القطاع 
التعليمي الى الطبي في الســنوات السابقة، الفتة الى انه سيتم 

سداد هذه املبالغ مع امليزانية القادمة للهيئة.

االنتهاء منه في 2019 والتكلفة اإلجمالية 97 مليون دينار

إجناز 6% من مشروع الدائري 6٫5
فرج ناصر

الوكيل املســاعد  عقــد 
لقطاع هندســة الطرق في 
العامــة  األشــغال  وزارة 
م.أحمــد احلصان اجتماعا 
باجلهــاز  أمــس  صبــاح 
التنفيــذي واالستشــاري 
واملقاول ملشــروع إنشــاء 
وإجنــاز وصيانة الدائري 
والــذي  الســريع   )6.5(
يجري تنفيذه حاليا بكلفة 

اجماليــة 9٧ مليون دينار 
ومــن املتوقع إجنــازه في 

نهاية ٢٠١9.
وأعلــن احلصــان فــي 
تصريــح صحافــي عقــب 
االجتمــاع عــن إجناز %6، 
من املشــروع، مشيرا إلى 
أنه مت التباحث في جميع 
العمــل داخــل  مجريــات 
املشروع وحث العاملني فيه 
على بــذل املزيد من اجلهد 
إلجناز املشروع واالستفادة 

منه فــي تطوير وحتديث 
منظومة الطرق والعمل على 
مواجهة كل التحديات التي 
تواجهه من خالل التعاون 
والتنسيق فيما بني جميع 
األطــراف باعتبــاره أحــد 
مشــاريع الطرق التنموية 
املهمــة، والتي تعول عليه 
وزارة األشغال العامة في 
حتويل جزء مــن الطريق 
الدائري الســادس وخدمة 
حركة املرور املتوقعة من 

جامعة صباح السالم ومن 
مطار الكويت الدولي بعد 

تطويره. 
وأوضــح احلصــان أن 
 6.5 الدائــري  املشــروع 
الســريع يبــدأ مــن نقطة 
الدائــري  مــع  التقاطــع 
الســابع جنــوب عبداهلل 
املبارك وينتهي عند نقطة 
التقاطــع مع طريــق امللك 
فيصل طريق 5٠ ويتضمن 
املشروع ايضا إعادة تأهيل 

الطريق القائم 6.٢ ليصبح 
بنفس املواصفات الهندسية 
للطــرق 6.5 كمــا يشــمل 
التقاطع  املشــروع ايضــا 
مع طريق الدائري السادس 
وذلك لتأمني مدخل مباشر 
جلامعــة صبــاح الســالم 
اجلديد، حيث يبلغ الطول 
اإلجمالي ١8.5 كم ويتضمن 
املشــروع 8 تقاطعــات ٢ 
سفلي و6 علوي باإلضافة 

إلى 9 جسور للمشاة.

»الهالل األحمر«:  380 ألف دينار من حملة »بالعلم نضيء الكويت«
عبداهلل الراكان

اختتمــت جمعية الهالل 
الكويتــي حملــة  األحمــر 
التبرعــات لصالــح أطفال 
األسر احملتاجة حتت شعار 
»بالعلم نضيء الكويت« في 

مجمع األڤنيوز. 
وقــال رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية الهالل األحمر 
الكويتي د.هالل الساير، إن 
هذا التبرع ســاهم بتسديد 
جزء من تكاليف أبناء األسر 
احملتاجة ملواصلة تعليمهم. 
إلــى أن حجــم  وأشــار 
التبرعــات وصــل إلى ٣8٠ 
ألف دينار وسيغطي تكاليف 
4٢95 طالبــا وطالبــة فــي 
الثالث،  الدراســية  املراحل 
مشيرا إلى أن هدف اجلمعية 

تغطية تكاليف 5٠٠٠ طالب 
وطالبة من األسر احملتاجة 
فــي الكويــت. وأضــاف أن 
أطفــال اجلاليــة الســورية 

شــكلوا النســبة األكبر في 
دفع الرســوم، حيث بلغوا 
6١% تليهم أبناء غير محددي 
اجلنســية وبلــغ 9% ومــن 

اجلنســيات األخــرى ٣٠%، 
مشيرا إلى قبول ٢١ طالبا من 
ذوي االحتياجات اخلاصة. 
وذكر انــه توجد ملفات 
فــي االحتيــاط لعــدد ٧٠٠ 
أســرة محتاجــة مــن فئــة 
األرامل واملطلقات واملرضى 
ذوي  ومــن  والســجناء 
االحتياجــات اخلاصــة لم 
يتم تسجيلهم في مشروع 
التعليــم لهذا العــام، وذلك 
لعدم كفاية املبلغ املرصود 
مــن احلملة.  وأكد الســاير 
أهميــة حتقيــق اســتقرار 
اجتماعي يسهم في خلق جيل 
متعلم وواع وفاعل، إضافة 
إلــى متكني قدرات ومهارات 
الفئــات املهمشــة مــن أجل 
االقتدار االقتصادي يسهم في 
تنمية املجتمع واستقراره.

)محمد هنداوي(  د.هالل الساير متوسطا اعضاء احلملة  

إعالن عن وظائف
الهيئـــــة العـــــامـــــــــة للبيــئــــــة

تعلن الهيئة العامة للبيئة عن حاجتها للوظائف املذكورة اأدناه ح�شب ال�شروط التالية:

�أوال: �شروط عامة:

1- اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�شية.    2- ي�شمح بتلقي طلبات توظيف من ذوي االحتياجات اخلا�شة.
ثانيــًا: �ملوؤهــالت �ملطلوبــة:

> حملة �ل�شهادة �جلامعية / حملة �شهادة �لدبلوم:
- �لهند�شة: 

)الكرتونات - كهرباء - تربيد - ات�شاالت - حا�شوب - ميكانيكا - كيمياء - فيزياء - معماري - �شناعة - 

برتول - �شالمة - مدين - تكنولوجيا - نووي - بحري - طب حيوي(.

- �لعــلـــوم:

)كيمياء - فيزياء - اأحياء - طبقات اأر�ض - حتليل خمربي - طب حيوي - نظم معلومات جغرافية(.

على �أن يكون �ملتقدم حا�شل على �ملوؤهالت �لعلمية �ملتطلبة وم�شتويف �ال�شرت�طات �شغل �لوظيفة 

كما تو�شحها بطاقات تو�شيفها.

وعلى املتقدمني احل�شور لتقدمي طلباتهم من ال�شاعة 10 �شباحًا حتى 12 ظهرًا يف الفرتة من 2017/10/15 

حتى 2017/11/2 على اأن يرفق مع الطلب امل�شتندات التالية:

- املوؤهل الدرا�شي وك�شف الدرجات و�شورة عن كل منهما مع ك�شف املعادلة للجامعات االأجنبية معتمد من 

وزارة التعليم العايل.

- �شهادة ح�شور الدورات والربامج التدريبية و�شورة عن كل منهما )اإن وجدت(.

- �شورة عن البطاقة املدنية.

- �شهادة ملن يهمه االأمر من موؤ�ش�شة التاأمينات االجتماعية.

- عدد )1( �شورة �شخ�شية.

> مالحظـــة :
تكون �ملعايري �ملفا�شلة على �لنحو �لتايل:

2- االأقدم يف احل�شول على املوؤهل. 1- التقدير العام االأعلى للموؤهل.  
4- يقدم املتزوج عن االأعزب. 3- االأكرب �شنا.  

علمًا باأن جميع �ملتقدمني �شيخ�شعون للمقابلة �ل�شخ�شية ويكون �لتعيني للمر�شح �لذي يجتاز 

وغري  �الإعالن  ل�شروط  �مل�شتوفية  غري  �لطلبات  جميع  ��شتبعاد  يتم  و�شوف  �ل�شخ�شية  �ملقابلة 

مكتملة �لبيانات.
- العنوان : ال�شويخ ال�شناعية )2( - قطعة )1( - �شارع ح�شني بن علي الرومي )طريق الدائري الرابع(

بحانب بلدية الكويت ومطبعة احلكومة.

- تلفون : 22208402 - 22208403

www.epa.org.kw :اأو زيارة املوقع االلكرتوين للهيئة


