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العنزي مشرفاً عاماً لمركز اإليواءأحمد الخالد رئيسًا لألركان والجراح نائبًا

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان وكيــل وزارة الشـــــــؤون محمــد 
الكنــــدري قد اصــــدر قــــرارا اداريـــا 
بتكليـــف مراقب ادارة عالقات العمل 
هــــادي العنزي مشــــرفا عامــا ملركز 
ايواء العمالــــة املنزلية باالضافة الى 

عملــه.

 عبدالهادي العجمي
كشفت مصادر عسكرية رفيعة املستوى 
لـ »األنباء« عن صدور مرسوم اميري خالل 
االيام القليلة املقبلة يقضي بتعيني الفريق 
الركن الشيخ احمد اخلالد رئيسا لالركان 
العامة للجيش خلفا للفريق الركن طيار 
فهـــد األمير الذي طلب احالته الى التقاعد 

وذلك لالستفادة من مزايا تقاعد القيادات 
العســـكرية، حيث وضعت وزارة الدفاع 
تاريخ االول من نوفمبر القادم اقصى حد 
لتقدمي طلبات التقاعد. واضافت املصادر ان 
معاون رئيس االركان لشؤون االستخبارات 
اللواء الركن الشيخ خالد اجلراح سيعني 

نائبا لرئيس االركان العامة.

يتزامن مع الذكرى الـ 40 لصدورها وإطالق الصحيفة نسختها الجديدة

»االتحاد« تنّظم منتداها السنوي الرابع غدًا
تحت شعار »الصحافة العربية.. الواقع والطموح«

تنظم صحيفة »االحتاد« اإلماراتية غدا وملدة يومني 
منتداها الســـنوي الرابع والذي يعقد هذا العام حتت 
عنوان »الصحافة العربية.. الواقع والطموح« ويتزامن 
املنتدى مع الذكرى الـ 40 لصدور الصحيفة ومع حفل 

اطالقها نسختها اجلديدة.
وسيناقش املنتدى على مدى 3 جلسات عدة قضايا 
مختصة مبســـتقبل الصحافة العربية ففي اجللســـة 
األولى والتي تأتي حتت عنوان »صناعة النشر.. شروط 
االستمرار« ويديرها رئيس مجلس إدارة جريدة األهرام 
املصرية عبداملنعم سعيد ويكون املعقب الرئيسي جميل 
مروة ويناقش قضية النشر املتخصص وفتح اسواق 
جديدة رئيس حترير صحيفة العالم اليوم مليس احلديدي 
خاصة ان صناعة النشـــر لم تكن استثناء من االجتاه 
الى التخصص، في ظل عالم يحرص على تقسيم العمل 
وتوزيعه، مبا يحقق اقصى كفاءة انتاجية ممكنة ومع 
حياة تتعقد باستمرار فتختلف اهتمامات الناس واذواقهم، 
جتد الصحافة نفسها مطالبة مبواكبة هذا التعقيد وذلك 
التنوع، الى درجة ظهور مطبوعات في الغرب متخصصة 
في قضايا ضيقة جدا وغريبة في الوقت ذاته، منها مثال 
نحو عشرين مجلة متخصصة في قضايا »القطارات« 
في الواليات املتحدة األميركية فقط، الى جانب مجالت 
مهتمة بعالم تربية القطط أو متخصصة في تغطية كل 

شؤون املوظفني املتقاعدين.
في ضوء هذا املدخل ســـتتم االجابـــة على ما يلي: 
كيف نســـتطيع النهوض بالصحافة املتخصصة؟ وما 
هي املجاالت والقضايا اجلديدة التي ميكن ان تهتم بها 
السيما في املنطقة العربية؟ واي جتارب عاملية ناجحة 
تالئم سوق الصحافة العربية في هذا املضمار؟ وما هي 
طرق وآليات توظيـــف التقنيات اجلديدة في »صناعة 
النشـــر« خلدمة هذا الهدف؟ وما هي النتائج املتوقعة 

لهذا االجتاه؟
كما ســـتناقش اجللســـة قضية توظيف التقنيات 
اجلديدة ويحاضر فيها علي األعسم حيث انه ال ميكن 
انكار ان االعالم اجلديد بوجهيه البارزين املتمثلني في 
الفضائيات وشبكة االنترنت قد أثر تأثيرا بالغا وجارحا 
على الصحافة الورقية ومن العبث ان تنزلق الصحافة 
التقليدية الى صـــراع ضد نظيرتها اجلديدة فاألخيرة 
تتقدم بخطى واثقة ليبقى من الضروري ان يحدث تفاعال 
خالقا بني االثنـــني تلتقط خالله الصحافة الورقية من 
الصحافة االلكترونية ما يفيدها، وما ميكنها من تخطي 
ازمات متوالية تكاد تنهي عصرا من احتكار اســـلوب 

منطي معني لنشر وعرض االخبار والتقارير.
وتطبيقا لهذا التصور ستتم مناقشة كيفية استفادة 
الصحافة الورقية من القدرات التفاعلية غير احملدودة 
التي تتيحها التكنولوجيا اجلديدة في جذب القراء وفتح 
الباب امامهم للمشـــاركة في صناعة املادة الصحافية؟ 
وكيف ميكن للصحافة الورقية ان توظف الصورة توظيفا 
عريضا على غرار ما تفعله الفضائيات؟ فهل ميكن ان 
تظهر في الصحافة العربية بكثافة ما تسمى »اجلريدة 
الشاشـــة« التي تقوم على قاعدة كالم اقل وصور اكبر 
واغزر واكثر داللة؟ وكيف ميكن للصحافة الورقية ان 
تستفيد من آليات انتشار الصحافة االلكترونية ليس 
في مجاراتها التامة في هذا الصدد، بل في تعزيز قدرة 

الورقي على االنتشار، وجذب قراء جدد باستمرار؟
أما اجللسة الثانية فهي حتت عنوان: »املسؤولية في 
بيئة الصحافة الورقية« ويديرها جميل الذيابي ويكون 
املعقب الرئيسي امين الصفدي ويناقش قضية ثالثية 
الســـبق واملصداقية واملهنية ويحاضـــر فيها ابراهيم 
النشمي حيث ان كل صحيفة حترص على تقدمي انفرادات 
متتالية، تعزز تأثيرها وجاذبيتها، وترســـخ تواجدها 
واستمرارها، لكن اللهفة على حتقيق سبق بأي طريقة، 
واي صيغة، على حســـاب الدقة وحتري الصدق، من 
املؤكد انه ســـيؤدي الى نتائج خطيـــرة، اذ لن تؤخذ 
االخبار التي تدعي اجلريدة انها تنفرد بها على محمل 
اجلد. ومع الســـقوط في الكذب اكثر من مرة ســـتنهار 
املصداقية، وينعـــدم التأثير، او يقل الى ادنى درجته، 
االمر الذي سيقود الى تراجع التوزيع، من هنا يأتي دور 

الناحية والتفوق فيها؟ وهل احمللية تؤدي بالضرورة 
الى إغالق الباب امام امكانية تسويق الصحيفة عربيا؟ 
ام ان هناك استثناءات في هذا املضمار سواء بالنسبة 

لبعض الصحف أو بعض الدول؟
اما اجللســـة الثالثـــة في املنتدى فســـتكون حتت 
عنوان »التخطيط للمستقبل« ويكون املعقب الرئيسي 
عبدالوهاب بدر خان، وتناقش تبادل اخلبرات وتدريب 
الكوادر البشرية، ويحاضر بها السعد املنهالي، حيث ان 
الشركات الناجحة تنفق جزءا كبيرا من ميزانياتها على 
التدريـــب، الذي يتم طيلة الوقت ولكل العاملني بغض 
النظـــر عن خلفياتهم الدراســـية وأعمارهم ومواقعهم 
الوظيفية. فالقانون الرئيسي ألي مؤسسة ناجحة هو 

ان التدريب عمل مستمر للجميع.
في ضوء ذلك ما أوضاع التدريب في الصحافة العربية؟ 
وما حجم امليزانيات املخصصة لهذه املسألة؟ وهل هي 
عملية مستمرة أم جتري بشكل موسمي أو متقطع؟ وما 
الثمار احلقيقية لها؟ هل يغلب عليها الطابع الشـــكلي 
واملظهـــري؟ ام انها تتم وفق خطط محكمة وتســـعى 
لتحقيق اهداف محددة؟ وما حجم االستفادة من التجارب 
واخلبرات األخرى في هذا الصدد، ســـواء لدى صحف 
عربية أو أجنبية؟ وما الفوائد التي ستعود على الصحافة 

لو انها اهتمت بالتدريب وتبادل اخلبرات؟
كما ستناقش قضية دراسة متطلبات السوق لعزام 
الدخيل ألنه ينظر في النهاية الى الصحيفة باعتبارها 
سلعة تقوم املؤسسات الصحافية بصناعتها، ثم تعرضها 
في السوق أمام املســـتهلك )القارئ( وتتبع حياله كل 
األدوات واحليل الدعائية املمكنة حتى جتذبه الى هذه 
الســـلعة وجتعله يعتاد اســـتهالكها. مثل هذا الوضع 
يجعل آليات السوق تنطبق بكاملها على الصحف، انتاجا 
وتوزيعا واســـتهالكا وتفرض ضرورة فهم »العملية 
الصحافية« برمتها حســـب هـــذه القواعد االقتصادية 
املتعارف عليها، والتي انتج العقل البشري فيها نظريات 

وآليات وإجراءات محكمة الى حد كبير.
في ضوء هذه املعادلة هل تفتقر صحافتنا الى مثل 
هذه الدراســـات؟ واذا كان هـــذا صحيحا فكيف ميكن 
للقائمني على الصحف ان يســـتطلعوا وضع السوق؟ 
هل ميكن الوقوف على نوعية القراء من حيث ثقافتهم 
وميولهم واحتياجاتهم؟ وهل نستطيع اعداد دراسات 
تنطوي على أقصى درجة من الدقة لتحقيق هذا الغرض؟ 
ثم من يقوم بهذه الدراســـات؟ وما مضمونها؟ وكيف 
ميكن للقائمني على الصحف ان يستفيدوا من نتائجها 
وتوصياتها؟ في الوقت ذاته، كيف ميكن دراسة سوق 
االعالنات بغية توفير موارد مهمة تســـاعد في متويل 
الصحف؟ وهل ميكن التقدم على هذا الدرب الى درجة 
متكـــني الصحف من عدم االعتماد على الدعم احلكومي 

أو التقليل منه الى أدنى درجة؟
وآخر محور في اجللسة الثالثة سيكون هياكل جديدة 
لإلعالن والتمويل لبشار كيوان حيث تواجه الصحف 
العربية قيودا تبدأ من عمليات التمويل، وال تنتهي مع 
املعلنني. فالتمويل يشكل عصبا اساسيا ألي صحيفة. 
وقد زادت القيمة املضافة التي يشكلها التمويل ضمن 
عناصر صناعة الصحافة مع اآلثار السلبية التي ترتبت 
على األزمة املالية العاملية. وجتد الصحافة نفسها شاءت 
أم أبت، معرضة للعمل حتت طائلة القاعدة الراســـخة 
التـــي تقول: »من ميلك يحكم، أو يتحكم«، ســـواء في 

مواجهة احلكومات أو املعلنني.
في ظل هذا الوضع ما أنواع هياكل التمويل املتاحة 
امام الصحافة العربية؟ وهل هناك صحف تتلقى إعانات 
سرية من بعض احلكومات؟ وما تأثير هذا على املادة 
التحريرية كما وكيفا؟ فمثال: هل هناك تعليمات محددة 
للصحف من قبل هذه احلكومات؟ وهل هناك تدخالت 
في اختيار العاملني، وحتديد تبويب الصفحات وتوجه 

الصحيفة؟
وما أشكال القيود التي ميارسها املعلنون؟ وكيف توائم 
الصحيفة بني نفوذهم ورغبتها في حتقيق املصداقية 
والوصول الى أكبر مقروئية ممكنة؟ وما السبل الكفيلة 

مبنع ظاهرة خلط اإلعالن بالتحرير؟

املهنية ليحقق التوازن بني السبق واملصداقية، فيقيس 
األول على الثانية، ويجعل الثانية معيارا لتمرير األول 

في دقة وحتر.
في ضوء هذا التصور ثالثي االبعاد نحاول في الندوة 
االجابة على االسئلة التالية: ما حاجة الصحف العربية 
الى حتقيق السبق؟ وما الدور الذي تلعبه االنفرادات في 
ترسيخ تواجد واستمرار الصحف الورقية وما القيود 
التي تقف عقبة امام حتقق ذلك وجتســـيده في واقعنا 
الصحافي؟ في الوقت نفسه ما اآلليات التي متكننا من 
احلفاظ على املصداقية هل ميكن بناء معايير او مؤشرات 
منضبطة تالئم اوضاع صحفنا لقياس املصداقية وما 
مضمون هذا املقياس؟ وهل ميكن صياغته على هيئة 
Style Book وكيف ينطوي على أقصى درجات املهنية؟ وما 

الفرص التي يتيحها التقدم التقني في هذا املضمار؟
كما ســـيناقش قضية القيود االجتماعية والثقافية 
واحملاذيـــر القانونية حبيب الصايـــغ حيث ان معظم 
قوانني الصحافة العربية تضمنت قيودا واسعة بعضها 
تنظيمي، يقيد حرية االصدار والنشر، ويفرض رقابة 
على املطبوعات وبعضها يتعلق باملضمون، حيث تتعدد 
العقوبات املفروضة على قضايا النشـــر، او تلك التي 
متنع تداول املعلومات بحرية وشـــفافية ولألسف فإن 

هذه القيود ال تقتصر على القوانني الرسمية.
في ضـــوء هذا التصور: مـــا النتائج او اخلالصات 
النهائيـــة لتحليل مضمون املواد القانونية املطبقة في 
حاالت عربية محددة والتي تقيد حرية الصحافة، وما 
هي القيـــود القانونية املخالفة ألحكام الدســـاتير، او 
القوانني الدولية، والتي من شأنها تشكيل عوائق قانونية 
امام ممارســـة هذه احلرية؟ وكيف ميكن التغلب على 
مشـــكلة التكتم على املعلومات؟ ومـــا القيم والكوابح 
االجتماعية والثقافية التي تخنق تلك احلرية؟ وكيف 
ميكن التعامل معها في حدود املسؤوليات االجتماعية 

املنوطة بالصحافة؟
وآخر قضية في اجللسة الثانية ستكون البعد احمللي 
كأداة للتميز Work Locally Think Globally جلابر احلرمي 
حيث انه من الصعب لكن ليس من املستحيل على الصحف 
العربيـــة ان تنافس عامليا فالوصول الى العاملية ليس 
مسألة يسيرة فهي ال حتتاج الى املال والكوادر البشرية 
املاهرة فقط، بل أيضا، وقبلهما الى احلرية العريضة. اال 
انه بوسع الصحف التي تطمح الى التوزيع على املستوى 
العربي كله ان تلبي احتياجات القارئ من احمليط الى 
اخلليج، أو تغير بعض مادتها التحريرية وفق مناطق 
التوزيع. اما الصحف املوجهة الى القارئ احمللي فمطلوب 
منها ان تؤدي هذا الدور على أكمل وجه، وتتعامل مع 
»اجلمهور املستهدف« بوعي، وتعتبر ان محليتها هي 
نقطة متيز، عليها ان تستغلها استغالال واسعا وعميقا 

ورصينا، حتى ترسخ وجودها، وتعلي دورها.
في ضوء ذلك، الى أي حد تنظر الصحف العربية الى 
عنصر احمللية بوصفه نقطة متيز؟ وما الشروط التي 
يجب توافرها في صحيفة ما حتى ميكن ان نقول انها 
»متميزة محليا«؟ وما العائد الذي يحققه االهتمام بهذه 
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راشد العرميي

د. ضرار الشهاب يحمل اجلائزة

أحـــرز الطبيب الكويتي د.ضرار الشـــهاب 
جائزة املركز األول في التميز في التعليم الطبي 
على مســـتوى جامعة أوتـــاوا الكندية من بني 
عشرات األطباء االستشاريني واملتدربني الذين 
تنافسوا لنيل تلك اجلائزة السنوية في جميع 

التخصصات.

وكرم نائب مدير جامعة أوتاوا وعميد كلية 
الطب في اجلامعة د.ضرار الشهاب، مشيدا في 
كلمة ألقاها بهذه املناسبة باألداء املتميز للدكتور 
الشهاب واملســـتوى املهني العالي الذي قدمه 
خـــالل فترة تدريبه فـــي اجلامعة التي امتدت 

الى 7 أعوام.

بشرى الزين
قال سفير مملكة سوازيالند سينزانو دالميني 
ان الزيارة التي يقوم بها ملك بالده إلى الكويت 
اليوم تأتي تلبية لدعوة من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مشيرا الى ان هذه الزيارة 

تستغرق اربعة ايام.
واوضح دالميني في تصريح لـ »األنباء« ان 
امللك سيشارك في االفتتاح الرسمي ملبنى السفارة 
الســـوازيالندية في الكويـــت، إضافة الى لقائه 
الرســـمي بصاحب السمو األمير وبسمو رئيس 
الوزراء ورجال األعمال الكويتيني، الفتا الى ان 

ثماني اتفاقيات ســـتوقع مـــع اجلانب الكويتي 
تتعلق مبجاالت التعاون االستثمارية والسياحية 
والثقافية والتعليم العالي والعالقات اخلارجية 
وكذلك ما يرتبط بتكوين جلنة عليا مشـــتركة 

بني البلدين.
وذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية العربية 
بدأ مســـاهماته التنموية في سوازيالند منذ 15 

عاما خاصة في مجال البنية التحتية.
وجتدر اإلشارة الى ان ملك سوازيالند سيشارك 
في حفل استقبال مبناسبة العيد الوطني لبالده 
الذي سيقام في فندق شيراتون الثالثاء املقبل.

يعقد مباحثات مع القيادة السياسية ويشارك في االفتتاح الرسمي لسفارة بالده 

دالميني: زيارة الملك مسواتي الثالث 
للكويت تشهد توقيع 8 اتفاقيات

»الكهرباء«: مشروع إلنجاز 6 أبراج مائية وخزان 
أرضي لتلبية حاجات المستهلكين في الجهراء

طبيب كويتي يحرز جائزة التميز
في التعليم الطبي بجامعة أوتاوا

دارين العلي
اعلنت وزارة الكهرباء واملاء انها بصدد توقيع 
عقد املناقصة رقم )و ك م/96ـ  2008/2007( النشاء 
واجناز وصيانة عدد 6 ابراج للمياه قليلة امللوحة 
وخزان ارضي ســـعة 9 ماليني غالون امبراطوري 
للميـــاه قليلة امللوحة مع اعمـــال اخرى مبنطقة 
اجلهراء )D20( مع احدى الشركات احمللية املؤهلة 
واملصنفة فئة أولى انشائية وبالتضامن مع شركة 

عاملية، بعد اخذ كل املوافقات الرســـمية املسبقة 
وذلك لتحسني وتعزيز قدرة شبكة املياه في منطقة 
اجلهراء للوفاء بجميع متطلبات املستهلكني احلالية 

واملستقبلية في املنطقة.
ويتضمـــن املشروع انشاء واجناز وصيانة عدد 
6 أبـــــراج علويــة وعــدد 1 خــزان ميــاه ومبــان 
ادارية، علمـــا ان فتـــرة العقـــد 32 شهـــرا وتبلغ 

قيمتــه 6.239.850.487 دينــارا.

المركز العلمي ُيطلق 5 ثعالب و3 ثعابين و8 قنافذ و3 عقبان في محمية صباح األحمد
حمد العنزي

نظم املركز العلمي الكويتي 
رحلة برية الى محمية صباح 
االحمد الطبيعية صباح امس 
وذلـــك من اجل اطالق عدد من 
احليوانات والطيور البرية في 
نفس احملمية وذلك باملشاركة 
العمل  والتعـــاون مع مركـــز 
الرحلة  التطوعي. وتركـــزت 
على اطالق عـــدد من الطيور 
واحليوانات البرية وهي 5 ثعالب 
و3 ثعابني و8 قنافذ برية اضافة 
لعدد 3 طيور تسمى بالعقاب.

وكان ذلك بحضور مدير االحياء 
البريـــة التابع للمركز العلمي 
صالح بهبهاني ونائب رئيس 
مركز العمل التطوعي للشؤون 
الفنية والتدريب حسني القالف 
ومديـــر محمية صباح االحمد 

الطبيعية فوزي بورحمة.
في البداية قال مدير االحياء 
البريـــة التابع للمركز العلمي 
صـــالح بهبهانـــي ان عملية 
االطالق جـــاءت للحفاظ على 
نوعية هذه احليوانات البرية 
انقرضت لفترة طويلة  والتي 
فـــي الكويت، مشـــيرا الى ان 
املركز العلمي يشجع دائما على 

االحتفاظ مبثل هذه احليوانات 
التي اغلبها تكون مهداة من قبل 
بعض االشخاص، وبعدها يقوم 
العلمـــي باالعتناء بها  املركز 
والتأكد من ســـالمتها ومن ثم 
تتم عملية اطالقها في محمية 
صباح االحمد الطبيعية لتتكاثر 
وتتزايد وتكون في موضعها 

الطبيعي حتى تعيش فيه.
الـــى ان عمليـــة  واشـــار 
االطالق شملت عدة حيوانات 
برية وطيور، حيث كان املركز 

العلمي متحفظا عليها منذ عدة 
شهور لتهيئتها ومن ثم ارجاعها 
مرة اخرى حلياتها الطبيعية، 
مبينـــا ان املركز العلمي دائما 
يختار الوقت املناسب خصوصا 
االجواء املناخية الطالق بعض 
احليوانات، موضحا ان بعض 
هذه احليوانات ال تتحمل حرارة 
الشمس فنقوم بإطالقها بداية 
الشتاء ودخول االجواء  فصل 
الباردة حتى تستطيع ان تتالءم 
مع اجوائها الطبيعية دائما داخل 

احملمية. من جهته اوضح نائب 
التطوعي  العمل  رئيس مركز 
للشـــؤون الفنيـــة والتدريب 
القالف ان احملمية هي  حسني 
املالذ الوحيد الغلب احليوانات 
التي مت اطالقها هذا اليوم وذلك 
حتى نحافظ عليها من بعض 
االشـــخاص الذيـــن يحاولون 
اصطيادها االمـــر الذي يؤدي 
النقراضها من االرض، مشيرا الى 
انهم في املركز العلمي والتطوعي 
دائما يحاولون توفير احليوانات 

املهددة باالنقراض ســـواء من 
بعض الدول املجاورة او تكون 
مهداة من بعض االشخاص الذين 
يحصلون عليها سواء عن طريق 

صيدها او شرائها.
واضـــاف ان موقع احملمية 
اســـتراتيجي وجيد من حيث 
املســـاحة التي تسمح بتكاثر 
احليوانات وتزاوجها، مشيرا الى 
ان بعض الطيور واحليوانات 
نالحظها قد انقرضت لفترة ومن 
ثم عادت مـــن جديد للمحمية 

مثل »طير القحافي«، موضحا 
ان مركز العمل التطوعي يقوم 
على ادارة االعمال في احملمية 
ومتابعة الكائنات البرية للحفاظ 

عليها من االنقراض.
بـــدوره قال مديـــر محمية 
صباح االحمد الطبيعية فوزي 
بورحمة ان احملمية انشـــأت 
عام 2001 تقريبا ومت تنظيفها 
بالكامل وازالة بعض املخلفات 
واملخيمات املتجاوزة، مشيرا الى 
انه كانت توجد نفايات منذ الغزو 

العراقي قمنا بإزالتها وتنظيفها 
بالكامـــل. وأوضح ان احملمية 
تتمتع مبســـاحة كبيرة تصل 
الى 320 كيلومترا وهي تشغل 

6% من مساحة الكويت.
مضيفا ان احملمية توجد بها 
نباتات نـــادرة تصل الى 370 
نبتة، وحيوانـــات برية مثل 
االرانـــب والغزالن وانواع من 
الزواحف، الفتا الى ان الهدف 
من هذه احملمية هو احلفاظ على 
البيئة البرية الطبيعية، وكذلك 

نستغلها في األبحاث والتدريس 
لتكون في املستقبل موقعا نادرا 
يـــزوره اجلمهور حيث ان كل 
دولة يوجد بها محمية طبيعية 
لرؤية احليوانـــات والنباتات 
النـــادرة التـــي ال يســـتطيع 
االنسان رؤيتها. مطالبا اجلميع 
باال يقتربـــوا من هذه احملمية 
خصوصا الصيادين حفاظا على 
بيئـــة الكويت البرية وحرصا 
على تزايد وتكاثر احليوانات 

داخل احملمية.

فترة العقد 32 شهرًا وتبلغ قيمته 6.239.850.487 دينارًا


