
االثنني ٢٧ سبتمبر 02٢٠٢١ محليات

لن تكون ُمحدِّثا جيدا حتى تتعود اإلصغاء، 
هذا ما تعلمناه في الزمن اجلميل بعيدا عن هذا 
الزمن األغبر الذي زاد فيه الصخب والطناش 
(ورفع الچام) انها ضوضاء هذا العصر الذي 
غاب فيه املستمع وبقي املتحدث يحدِّث نفسه!

اإلصغاء اإلنساني فن يجمع اخللق الكرمي 
إلى الذوق الى احملبة الى الصبر اجلميل الى 

اإلصغاء باالهتمام دون غمضة عني!
اقرأ معي ما يقوله إيليا أبوماضي:

فـٌن القـول  بعـض  إن 
فنـا اإلصغـاء  فاجعـل 

يــــردُّ كاحلقـــل  تـــُك 
طنـــا للـزارع  الكيــل 

عزيزي القارئ في كل مكان وزمان يجعل 
معظم الناس اليوم أهمية اإلصغاء واالستماع 
خاصة في ظل هذه األحداث املتالحقة وأضف 
الى ذلك كل ما ســببته اجلائحة كوفيد- ١٩ 
للمجتمعات واإلنسانية فضال عن سرعة عجلة 
الزمان وغياب كما يقولون: بركة الوقت راحت!
ملاذا أكتب عن اإلصغاء اليوم لكم؟ ألننا 
نحن جيل احلشيمة املخضرمني الذين نعطي 
املتحدث حقه في القول وعدم مقاطعته؛ ألن 
هذا ما تعلمناه وهو وسيلتنا في كسب القلوب 
وترك االنطباع احلسن (عكس) كثير من هذا 
اجليــل الذي ميارس كثيرا من األحيان (قلة 
األدب) مع والديه او جمهور الشارع او في 
املوالت واألماكن العامة والوزارات لألسف!

لقد تعلمنا من الرواد أجدادنا وآبائنا ان 
أول أبواب العلم االستماع!

قال تعالى: (وإذا ُقرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم تُرحمون) األعراف ٢٠٤.

قال رسول اهللا ژ: «من رد عن عرض 
أخيه، رد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة».

قال الشاعر:
وسمعك صن عن سماع القبيح

كصون اللسان عن النطق بِه
القبيــح فإنــك عنــد ســماع 

شريــــك لقائلــــه فانتـــِه

إن مــن يتحدث لــك، عليك ان تصغي 
بوجه باش طلق وتبسم له ليطمئن واحفظ 
ســر من يخاطبك وأوِف بالعهد، واعلم ان 
كتمان األسرار من جواهر األخالق، فكذلك 
ال خير في إنسان ال ميسك سر من حتدث 

إليه وأصغى!
٭ ومضة: اإلصغاء خلق غاب وصار أمرا 

معيبا في مجتمعاتنا نظرا النشغال اإلنسان، 
وأهميتــه تتجلى بوضوح من خالل الدور 
الذي يقدمه املنصت للمتحدث احملتاج له، 
واإلنصات يعني التعايش والتضامن وهو 
النصيحة  لهذا  املتحدث واملستمع،  شفرة 
لآلباء واألمهات انصتــوا لألبناء، وللزوج 
والزوجة بغية حتصني عالقاتكم بســياج 
الوصل والترابط، وإياكم والتجاهل والتظاهر 
نحو اآلخر، وليكن استماعكم إصغاء املتفهم 
املتعاطف املركز املتعمد لالستماع بعيدا عن 
التعاطف  الشرود وعدم  املقاطعة وإظهار 

واإلصغاء واالبتسامة في وجه املخاطب.

٭ آخر الكالم: أحيانا كثيرة يكون الشعر 
خير من يحمل رسالتك خاصة في اإلصغاء، 

اقرأ معي (لصفي الدين احللي) يقول:
اسمع مخاطبة اجلليس وال تكن

تتفهُم قبلما  بنطقك  عجال 
لم تعط مع أُذنيك نطقا واحدا

تتكلُم ما  لتسمع ضعف  إال 

٭ زبدة احلچي: يبقى الســؤال ما الفرق 
بني اإلنصات واالستماع؟

االستماع «اســتمع لي أستمع لك» أما 
اإلنصات فهو «السكوت» للمتحدث قصد 

االستماع!
يبقى عليكم أن تعلم ان اإلصغاءات ٣، هي:

- اإلصغاء الذاتي.
- اإلصغاء بني شخصني.

- اإلصغاء اجلماعي.
في احلياة مارســنا وواجهنا اإلصغاء 
العارض والتوجيهي والترفيهي والتقييمي، 
وعلينا دائما ان نفرق بني الصمت واإلصغاء 
حتى ال يتداخل اإلصغــاء بالصمت وأنت 
متارس صمت الغضب أو صمت اإلحباط 

او االستماع أو حتى صمت امللل.
كما عليك احلذر وأنت متارس اإلصغاء 
من ســطحية احلديث او فقدان الهدف او 
التشويش والشرود والالمباالة وعدم الصبر 
واالنتقاد وامللل وضعف الصوت ومحتوى 
احلديث واحلوار واألنانية بتجهيل اآلخر!

هناك شــفرة حتى حتــوز الرضا من 
ممارسة اإلنصات وهي شيفرة (قاب قوسني) 
من التفاهم اخلالق خطوة بخطوة، واعلم ان 
الفعال..  التواصل  الكامل نصف  اإلنصات 

اللهم هل بلَّغت، اللهم وفِّق!
في أمان اهللا..

ومضات

حلظة.. اصغ 
إليَّ واسمعني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

الهاجري: ٢٧٥ مسجدًا فقط مهيأة الستقبال املعاقني واملسنني

«تعاونية اجلهراء» تطلق مهرجان سبتمبر في األسواق املركزية

أسماء ٥٨ موظفًا في «الشؤون» مت نقلهم إلى «الرقابة التعاونية»
بشرى شعبان 

الوكيل املســاعد  كشــف 
املاليــة واإلدارية  للشــؤون 
باإلنابة بوزارة الشؤون صالح 
العجيــل أن الــوزارة قامــت 
بنقل خدمات عدد ٥٨ موظفا 
وموظفة من املنتدبني لشغل 
وظائــف الرقابــة التعاونية 
التخصصية من جهات عملهم 
املختلفــة للعمل لــدى إدارة 
الرقابة والتفتيش التعاوني 
بقطاع التعــاون، وذلك بعد 
دراســة أوضاعهم الوظيفية 
ومراعاة تعميم ديوان اخلدمة 
املدنية بشــأن النقل والندب 

وفيما يلي األسماء:

بشاير أحمد حسني العنزي٭ 
رمي مفرج مطر العتيبي٭ 
نورة جمال فرحان املبيلش٭ 
ثامر ناصر محمد املطيري٭ 
رشا عبدالهادي عطية صغير٭ 
سعود راشد سعود دسمان٭ 
منيرة خالد سالم السويلم٭ 
دانه حمد خليفة القصار٭ 
سارة ناصر حمد العمار٭ 
يوســف ٭  محمــد  ضحــي 

اخلميري
فاطمة محمد علي الدابي٭ 
فالح عبداهللا فالح اخلالدي٭ 
فهد عبداهللا جديع الضفيري٭ 
محمد يعقوب يوسف روح ٭ 

الدين
مرمي خالد أحمد املنصور٭ 

حمد عوض سمير حامد٭ 
رهف خالد سعد الشالح٭ 
فتوح عبداهللا محمد العلي٭ 
مبارك سالم زبن الصانع٭ 
محمــد ٭  يوســف  حليمــة 

الفيلكاوي
مرمي أحمد جاسم العوض٭ 
العنود فهد عوض الركلة٭ 
عبــد اللطيــف طــالل فهيد ٭ 

العازمي
فاطمــة يعقــوب يوســف ٭ 

االبراهيم
بشائر صنات سفر السميري٭ 
مبارك حمــود عبدالرحمن ٭ 

العصيمي
عبداهللا علي فياض العنزي٭ 
أحمد جعيالن على العازمي٭ 

حوراء درويش عباس أحمد٭ 
عايد سعد عايض الشمري٭ 
شهد علي ناصر الزايد٭ 
شوق خالد أحمد النصر اهللا٭ 
أحمد مرشد فالح العازمي٭ 
بندر تركي حميد ملوح٭ 
حماد فياض مشحن العنزي٭ 
طالل عبيد راشد أبو لبقة٭ 
هديبــان عبــداهللا دبيــان ٭ 

الرشيدي
أحمــد راشــد فالــح امليــع ٭ 

العازمي
جعفر فؤاد محمد البناي٭ 
مشعل أحمد مطلق املرجتي٭ 
سلمان مبارك مجبل السهلي٭ 
طامي صويان طامي الهاجري٭ 
شوق خالد سلطان املطيري٭ 

خالد علي ساير العتيبي٭ 
عائشة ناصر محمد املزيد٭ 
حوفان راشد ثالب الهاجري٭ 
شيماء جعفر بدر البالم٭ 
غديري سعد غدير القديري٭ 
نصار ناصر فهد املطيري٭ 
صقر زايد مطلق العنزي٭ 
عبد االلــه احلميدي عوض ٭ 

عايض مطر
حسني علي سعد املرجتى٭ 
سلطان شارخ داموك العازمي٭ 
سلمان عباس علي خاجة٭ 
علي فاضل أحمد الرامزي٭ 
مرزوق سعود مرزوق عقيل٭ 
علي بتاع خلف املطيري٭ 
يوسف سيف صالح املطيري٭ 

بشرى شعبان

ناشد رئيس مجلس إدارة 
النــادي الكويتــي الرياضــي 
للمعاقني شافي الهاجري وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عيسى الكندري ووكيل وزارة 
األوقاف فريد عمادي باالهتمام 
بجميع مساجد الكويت لتكون 
سهلة الوصول لعبادة اهللا من 
املعاقني وكبار السن، فمن غير 
املعقول وال املقبول أن يكون 

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية اجلهراء 
التعاونية عيد الظفيري انطالق 
مهرجــان ســبتمبر ٢٠٢١ فــي 
ســوقي اجلهــراء والواحــة 
أمس األحــد ولغاية ٥ أكتوبر 
بالتعاون مع كبرى الشركات 
املــوردة لألصنــاف الغذائية 
واالســتهالكية، موضحــا أن 
املهرجان يشمل أكثر من ٢٥٠ 
صنفا مخفضا مــا بني غذائي 
واستهالكي بنسبة تخفيضات 

وتابــع: ونحن نوضح أن 
الكثير من املســاجد وعددها 
١٤٤٧ غيــر مهيــأة للمعاقني 
وكبار السن من وجود دورات 
مياه خاصة للمعاقني وكبار 
الســن وعدم وجــود ممرات 
بقياســات خاصــة لعبــور 
الكراسي املتحركة، وان هذه 
املساجد حتتوي على ساللم 
وعتبــات تعرقــل وصــول 
املعاقــني وكبار الســن ألداء 

فريضة الصالة.

على الســلع ســواء الغذائية 
أو االســتهالكية، موضحا أنه 
تتزامن مع املهرجان تخفيضات 
نوعية على اصناف مختارة في 
سوق اجلملة وبأسعار مناسبة 
مســتمرة لغاية ٣٠ ســبتمبر 
٢٠٢١. وفــي نهاية التصريح، 
شدد على أن اجلمعية مستمرة 
في تنظيم املهرجانات وتوفير 
اخلدمات التي يســتفيد منها 
املساهم أو املستهلك، الفتا إلى 
ان مجلس االدارة حريص على 
خدمة املساهمني بكل األصعدة.

٭ مبارك الكبير: ١٦١ مسجدا 
منها ٥٠ مســجدا فقط مهيأة 

للمعاقني وكبار السن.
٭ حولي: ٢٣٧ مسجدا منها ٢٤ 
مســجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.
٭ اجلهراء: ٢٦٨ مسجدا منها 
٥٠ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.
٭ الفروانية: ٣١٩ مسجدا منها 
٧١ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.

األصناف املشمولة في املهرجان 
أوال بأول بأماكنها املخصصة 
والطبليــات  األرفــف  فــي 
ليستفيد كل مرتادي اجلمعية 
من العــروض، مبينــا أنه مت 
اختيار الســلع بعنايــة تامة 
خاصة السلع سريعة الدوران 
التي يكــون عليهــا إقبال من 
املستهلكني واملساهمني. ودعا 
الظفيري جميع أهالي املنطقة 
من املســاهمني واملســتهلكني 
إلــى التســوق فــي املهرجان 
واالســتفادة من التخفيضات 

بنسبة ال تتعدى ١٦٪ من مساجد الكويت .. ونادي املعاقني قدم دراسة حولها وناشد وزير األوقاف االهتمام بهذا األمر

شافي الهاجري

عيد الظفيري

عدد مســاجد الكويــت ١٧٢٢ 
ويكون عــدد املســاجد الذي 
يسهل الوصول إليها من قبل 
املعاقني وكبار السن هو ٢٧٥ 
فقط بنسبة ١٦٪  فقط موزعة 

على النحو التالي:
٭ العاصمة: ٢٨٩ مسجدا منها 
١٩ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.
٭ األحمدي: ٤٤٨ مسجدا منها 
٦١ مسجدا فقط مهيأة للمعاقني 

وكبار السن.

تصل إلى ٦٠٪. وقال إن املهرجان 
يأتي ضمن سلسلة املهرجانات 
والعروضات املرســومة وفق 
اخلطة التسويقية طوال العام 
الهادفة لتخفيف األعباء املالية 
عن أهالي املنطقة واملساهمني 
مع احلرص على زيادة املبيعات 
واألربــاح، مؤكــدا أن جميــع 
السلع املشمولة في املهرجان 
متوافرة طــوال فترة العرض 

دون نقصان.
وأشار إلى أنه مت إبالغ كل 
مديري األسواق املركزية بتزويد 

ر تفتتح «الصفاء ٨»: يستهدف تنمية العوائد السنوية هيئة الُقصَّ

ليلى الشافعي

نائــب  رعايــة  حتــت 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير العدل ووزير الدولة 
النزاهــة  لشــؤون تعزيــز 
رئيــس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون القصرعبداهللا 
الرومي، افتتحت الهيئة أحد 
مشــروعاتها االســتثمارية 
فــي مجــال العقــار. حضر 
حفل االفتتــاح نائب رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة د.فؤاد 
العمر وعدد من أعضاء مجلس 

اإلدارة واملدير العام للهيئة 
باإلنابــة م.حمــد البرجــس 
الهيئة  وقياديــي ومديــري 
وممثلــي شــركات القطــاع 
اخلاص املتعاملة مع الهيئة.
العــام  املديــر  وأوضــح 
م.حمــد  للهيئــة  باإلنابــة 
البرجــس أن  عبداللطيــف 
املشــروع يعــد الثامــن في 
سلســلة مشروعات الصفاء 
للعقارات االستثمارية التي 
تأتــي فــي إطــار تنفيذ أحد 
محاور اخلطة االستثمارية 
للهيئــة والراميــة لتنميــة 

مــن  الســنوية  عوائدهــا 
مشروعاتها املتنوعة، مؤكدا 
علــى اســتمرار الهيئــة في 
تنفيذ العديد من املشروعات 
الدراســات  بعــد اســتيفاء 
واالشتراطات، وذلك بالتعاون 
مع املؤسسات املتخصصة في 
القطاع اخلاص في مجاالت 
االستشارات والتنفيذ واإلدارة 

وغيرها.
من جهتها، أشارت مدير 
اإلدارة الهندسية في الهيئة 
العامة لشؤون القصر م.رشا 
أمني إلى أن املشروع اجلديد 

مت تنفيذه بالتعاون مع عدد 
من اجلهات املتخصصة في 
القطاع اخلاص مبا يتوافق 
مــع االشــتراطات البنائيــة 
ووفــق أعلــى املواصفــات، 
حيث يضم وحدات متوسطة 
املساحة حتظى باهتمام من 
قبــل املســتأجرين، مؤكدة 
أن الهيئة جنحت في تنفيذ 
املشــروع رغــم التحديــات 
الوبائية التي واجهتها البالد 
خالل فترة التنفيذ، موجهة 
الشكر للعاملني في املشروع 
مع الهيئة واجلهات األخرى 

املتعاونة معها، السيما املكتب 
االستشاري ومقاول التنفيذ.

أسماء املكرمني:
م.رشا أمني٭ 
م.غادة الشرجي٭ 
م.أحمد املقدم٭ 
م.سعد العتيبي٭ 
م.مرمي الضامر٭ 
م.مي السالحي٭ 
م.نادية احلقان٭ 
م.ليان احلبيب٭ 
م.محمد السباعي٭ 
م.حسام الدين رزق٭ 

د.فؤاد العمر مع عدد من قياديي هيئة القصر وممثلي شركات القطاع اخلاص املتعاملة مع الهيئةد.فؤاد العمر يكرِّم م.سعود املهيني                          (متني غوزال)

«زكاة الفحيحيل»: ١١٤ دينارًا تكلفة إنارة 
املنزل في القرى الفقيرة ومخيمات الالجئني

الفحيحيل  تطرح زكاة 
النجاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية مشروع «إضاءتهم 
نور لنا» والذي تسعى من 
خالله إلى إيصــال اإلنارة 
للقــرى الفقيرة ومخيمات 
الالجئني والنازحني ولبيوت 
األيتــام وضعــاف الدخــل 
الشــرائح  وغيرهــم مــن 
املســتفيدة في العديد من 
الــدول الفقيــرة. وفي هذا 
الصــدد، قــال مديــر زكاة 
الفحيحيل إيهاب الدبوس: 

نطمــح من خالل هذا املشــروع اإلنســاني 
لتوفير احلياة الكرمية للمستفيدين وتخفيف 
معاناة األسر وترسيخ وتعزيز روح التكافل 
االجتماعي التي حث عليها الدين احلنيف.
وأوضــح الدبــوس أنــه من خــالل هذا 
املشروع نقوم بشراء لوحات تعمل بالطاقة 
الشمســية ومن خاللها يتــم توليد الطاقة 
الالزمــة والتي تكفي املنزل بالكامل، وذلك 

مــن أجل توفير حياة أكثر 
أمانا وصحة وإنتاجاً للفقراء 
الذين خلت منازلهم وقراهم 
من وسائل اإلنارة ويعيشون 
من غروب الشمس في ظالم 
دامس ويتعرضون لتحديات 

وصعوبات كثيرة،
الفتا الــى أن كثيرا من 
ســكان القــرى واملخيمات 
تعرضوا ملخاطر احليوانات 
املفترسة والتي تسببت في 
حوادث مؤملة وذلك بسبب 
عدم توافر اإلنارة الالزمة، 
مؤكدا أن هذا املشروع سيعمل على حمايتهم 
وتوفير سبل احلياة اآلدمية والكرمية لهم. 
وبني الدبوس أن تكلفة إنارة منزل بالكامل 
تبلغ ١١٤ دينارا كويتيا، واللمبة الواحدة تبلغ 
١ دينار، وباب التبرع متاح للجميع، داعيا 
أهل اخلير إلى دعم هذا املشروع اإلنساني 
املهم من خالل االتصال على ٩٠٠٢٨٣٤٣ أو 

زيارة مقر اللجنة في منطقة الفحيحيل.

جمعية النجاة أقامت مشروع «إضاءتهم نور لنا»

إيهاب الدبوس

«الوقف» وزعت احلقيبة  املدرسية على ٢٠٠ يتيم

ليلى الشافعي

أعلنت رئيسة اللجنة النسائية باجلمعية 
الكويتية للوقف اإلنســاني والتنمية منى 
سلمان بن عيســى عن قيام اجلمعية أول 
من امس بتوزيع احلقائب املدرســية على 
األيتــام داخل الكويــت بالتعاون مع فرق 
تطوعية نسائية «فريق إعمار وفريق ذخر 
التطوعي». وقالت بن عيسى انه مت تنفيذ 
مشــروع توزيع احلقائب املدرســية التي 
اســتفاد منها ٢٠٠ يتيم تكفلهم اجلمعية، 
وقد احتوت احلقيبة على قرطاسية كاملة 

مناســبة لكل مرحلة دراسية، مشيرة الى 
ان املشــروع يعد من املشــاريع املوسمية 
املهمة التي حترص على تنفيذها اجلمعية 
سنويا، وجاء تنفيذه بالتزامن مع بداية العام 
الدراسي اجلديد والذي يشهد بداية العودة 
مرة اخرى الى احلياة الدراسية الطبيعية 
بعد ان خفت حدة اإلجــراءات االحترازية 
التي كانت مفروضة العام املنصرم ملواجهة 
جائحة كورونا. ولفتت الى ان اجلمعية تدعم 
غير القادرين على الدراسة في جميع املراحل 
الدراسية، وذلك داخل الكويت وخارجها، 

إميانا منها بأهمية العلم.

جانب من عملية توزيع احلقائب

ملشاهدة الڤيديو

وزير الشؤون: ندب ٣ موظفني إلى املجلس األعلى لألسرة
بشرى شعبان

أصــدر وزيــر الشــؤون 
د.مشــعان العتيبي ٣ قرارات 
بندب موظفني باملجلس األعلى 
لألسرة، وقد حصلت «األنباء» 
على نسخة من هذه القرارات، 

وجاءت كما يلي:
ندب بتول عباس نقي من 
باحــث أول علــوم سياســية 
بإدارة األمــني العام للمجلس 
األعلى لألسرة للقيام بأعباء 
رئيس قســم العالقات العامة 

واإلعالم باإلدارة ذاتها.
ندب دالل الزامل من باحث 
أول اجتماعي باألمانة العامة 
للمجلس األعلى لألسرة للقيام 
بأعباء رئيس قسم التنسيق 

واملتابعة باألمانة ذاتها.
ندب فايز الديحاني للقيام 

نقل فاطمة ظاهر العنزي 
من رئيس قســم رعاية أســر 
الشــهداء واملفقوديــن بإدارة 
إلــى رئيس  مكتــب الوكيــل 
قسم السكرتارية بإدارة خدمة 

املواطن.
نقــل أنفــال وليــد املويل 

منسق معامالت بإدارة الرعاية 
األسرية للقيام بأعباء رئيس 
وحدة صباح األحمد االجتماعية 

قطاع (B) باإلدارة ذاتها.
ندب فيصــل التميمي من 
كبير اختصاصي قانوني بإدارة 
خدمة املواطــن للقيام بأعباء 
رئيس قسم شكاوى املواطنني 

باإلدارة ذاتها.
نــدب ســارة القطــان من 
رئيس قسم ضبط ومراجعة 
البيانات بإدارة الرعاية األسرية 
إلــى وظيفة مراقب تســجيل 

البيانات باإلدارة ذاتها.
ندب متزنــة املطيري من 
رئيــس قســم الرقابــة علــى 
اخلدمات إلى االجتماعية بإدارة 
الرقابة والتدقيق للقيام بأعباء 
مراقــب اخلدمــة االجتماعية 

باإلدارة ذاتها.

من رئيس قســم املســاعدات 
الطارئــة إلــى رئيــس قســم 
البحــوث االجتماعيــة بإدارة 
الرعاية األسرية قطاع التنمية 

االجتماعية.
نــدب تامــر املطيــري من 
اختصاصي قانون أول بإدارة 
الرعاية األســرية إلى رئيس 
قسم مساعدات القاصرين في 

باإلدارة ذاتها.
ندب ياسر مال اهللا أخصائي 
أول تغذيــة بــإدارة اخلدمات 
العامة للقيــام بأعباء رئيس 

قسم التغذية باإلدارة ذاتها.
ندب وليد عبد الهادي من 
كبير اختصاص نظم تطبيقية 
بإدارة احلاســب اآللي للقيام 
بأعبــاء رئيس قســم تطوير 
األنظمة اآللية باإلدارة ذاتها.

ندب العنود الرشيدي من 

وكيل الوزارة أصدر ٩ قرارات نقل وندب ملوظفني من مختلف القطاعات

عبدالعزيز شعيب د. مشعان العتيبي

بأعباء مدير مكتب األمني العام 
للمجلــس األعلــى لشــؤون 

األسرة.
هــذا، وأصدر وكيل وزارة 
الشــؤون عبدالعزيز شعيب 
قرارا بنــدب ونقل ٩ موظفني 

من إدارات الوزارة وهم:


