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أكدت جمعية املهندسني الكويتية وشركة 
ڤيڤ��ا لالتص��االت عل��ى ض��رورة االرتقاء 
بخدمات االتص��االت املتنقلة ف��ي الكويت، 
وتقدمي خدم��ات متميزة للجمهور، جاء ذلك 
خ��الل اس��تقبال رئيس اجلمعي��ة املهندس 
م.طالل القحطاني ام��س اخلميس لعدد من 

املسؤولني في الشركة مبقر اجلمعية.
وبح��ث القحطان��ي مع مدي��ر العالقات 
العامة واالتصال عم��ر عبدالوهاب احلوطي 
ومدير حسابات االعمال رائد أبو غالي، آفاق 
التعاون املشترك بني اجلمعية والشركة، مما 
يتيح تب��ادل اخلدمات ب��ني الطرفني بحيث 
تق��دم الش��ركة عروضا وخدم��ات خاصة 
للمهندسني واملهندسات األعضاء باجلمعية، 
من جانبها تق��وم اجلمعية بعرض اخلدمات 

التي ميكن أن يقدمها اعضاؤها من مختلف 
التخصصات الهندسية للشركة في مختلف 

املجاالت.
وأك��د القحطاني واحلوطي خ��الل اللقاء 
حرص اجلانبني على تسخير جميع االمكانيات 
املشتركة لالرتقاء بجودة االتصاالت املقدمة 

للجمهور وتوسيع آفاق التعاون املشترك.
ووجه القحطاني في ختام اللقاء الش��كر 
للمس��ؤولني ف��ي ش��ركة ڤيڤ��ا لالتصاالت 
عل��ى تواصله��م وحرصهم عل��ى احلضور 
الى جمعية املهندس��ني الكويتي��ة واالهتمام 
بش��ريحة اعضائها الذين يزيد عددهم على 
10 آالف من املهندس��ني واملهندسات العاملني 
وغير العاملني، مش��ددا على ضرورة اجناح 

فرص التعاون املشترك بني اجلانبني.

جمعية المهندسين و»ڤيڤا« تبحثان آفاق التعاون المشترك

القحطاني متوسطا احلوطي ومسؤولي »ڤيڤا«

الوهيب: »الهيكلة« ضاعف الكويتيين في الخاص 15 مرةً

أسماء المكلفات بالعمل في األندية الصيفية لألطفال

الحمود ستجدد لوكالء التربية وال تدوير بينهم
مريم بندق

علمت »األنباء« أن وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود س����تجدد جلميع الوكالء 

املساعدين بوزارة التربية.
وقال����ت مص����ادر حكومي����ة 
الوزي����رة احلمود  إن  مس����ؤولة 
التجديد لعدد  بدأت في إجراءات 
من الوكالء املساعدين الذين حان 

وقت التجديد لهم.
ونفت املصادر استثناء اي وكيل 

مساعد من قرار التجديد.
عل����ى الصعيد ذاته كش����فت 
مصادر تربوية مسؤولة عدم وجود 
توجه لدى احلمود بإجراء تدوير 

بني الوكالء املساعدين.
هذا، وعلمت »األنباء« ايضا ان 
ال����وزارة مضطرة الى اجراء نقل 
اجباري لطالبات ثانوية ام الهيمان 
الى ثانويت����ي منطقة الفحيحيل 
نظرا الرتفاع الكثافة في فصول 

ثانوية ام الهيمان الى 45 طالبة 
بالفصل الدراسي الواحد.

وعن معايير هذا النقل اوضحت 
املصادر: قد يكون بحسب الصف 
الدراسي كأن تنقل طالبات الصف 
العاشر على سبيل املثال أو تطرح 
اختيارات اخرى موضحة في كل 
الوزارة باصات  احلاالت ستوفر 

لنقل الطالبات.
وردا على سؤال حول توقيت 

النقل، اجابت املصادر اعتبارا من 
بداية العام الدراسي 2011/2010.

إلى ذلك، علم����ت »األنباء« ان 
جلنة املناقصات املركزية وافقت في 
اجتماعها امس األول االربعاء على 
ترسية مناقصة وجبات التغذية 
لتالميذ املرحلة االبتدائية بحسب 

6 مجموعات.
وقالت مصادر مس����ؤولة ان 
اللجن����ة تضمنت اجراء  موافقة 

اختالف بسيط على ما هو مرفوع 
من وزارة التربية.

واضافت: ان توزيع الوجبات 
اعتبارا من بداية العام الدراسي 
اجلدي����د يعتمد عل����ى انتهاء 
الوزارة من االجراءات املطلوبة 
نحو مخاطبة ديوان احملاسبة 
على ان تعود للجنة مرة أخرى 
ثم يت����م التوقيع مع اصحاب 

الشركات.

أسامة دياب
تعبيرا عن مشاعر الفرحة واالغتباط 
بع����ودة أمني عام برنام����ج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
د.وليد الوهيب أق����ام موظفو البرنامج 
احتفاال تكرميي����ا للدكتور الوهيب بهذه 
املناسبة عبروا فيه عن سعادتهم، وقد ألقى 
د.الوهيب كلمة بهذه املناسبة شكرهم فيها 

على هذه احلفاوة وحسن االستقبال.

وقال ان البرنامج استطاع ان يضاعف 
عدد الكويتيني ف����ي القطاع اخلاص الى 
اكثر م����ن 15 ضعفا عن قبل، إذ بلغ عدد 
الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص عام 
2000 ما يقارب ألف مواطن، في حني بلغ 
عددهم 5 آالف مواطن في القطاع اخلاص 

عام 2009.
وأشار الى ان الرسم البياني ملقارنة 
توظيف الكويتيني في القطاعني احلكومي 

واخلاص بدأ يتجه الى القطاع اخلاص حيث 
حقق في العام املاضي نقلة نوعية في هذا 
االجتاه وبلغ عدد املواطنني املعينني في 
القطاع اخلاص 15 ألف مواطن مقابل تعيني 
14 ألف في القطاع احلكومي وهذا يشير الى 
ان السنوات املاضية شهدت توجها اكثر من 
قبل حني كان 95% يتجهون للعمل بالقطاع 
احلكومي و5% فقط يتجهون للعمل في 
القطاع اخلاص، مؤكدا ان السنوات املقبلة 

س����تعزز أعداد الذين سيتم تعيينهم في 
اخلاص بشكل يفوق األعداد التي سيتم 

ايجاد وظائف لها في القطاع احلكومي.
وقال ان الفرص حاليا متاحة ومناسبة 
للبرنامج إلحداث نقلة نوعية في العمل، 
وان البرنامج مستمر في مواصلة النجاح 
الذي حققه خالل السنوات املاضية خاصة 
بعد املكاسب الكبيرة التي حققها البرنامج 

للدولة خالل السنوات العشر املاضية.

تستقبلهم األحد المقبل وتستمر حتى األول من أغسطس

»المناقصات« اعتمدت ترسية وجبات »االبتدائي« على 6 مجموعات ونقل إجباري لطالبات أم الهيمان إلى ثانويتي الفحيحيل

أبوالنصر: زكاة المهن الحرة تقع
على عوائد أرباحها فقط

اختتم بيت الزكاة انشطة دورة محاسبة 
الزكاة احلادية والعش���رين امس بفندق 
النخيل، التي نظمتها ادارة املوارد البشرية 
في بيت الزكاة على مدى 5 ايام اعتبارا من 
5 اجلاري. وقد توالت محاضرات »الدورة 
احلادية والعشرين حملاسبة زكاة الشركات« 
والتي ينظمها بيت الزكاة لليوم اخلامس 
واالخير عل���ى التوالي في فندق ومنتجع 
النخي���ل، حيث تابع احملاض���ر د.عصام 
ابوالنصر ش���رح زكاة املهن احلرة وزكاة 
النش���اط االقتصادي، باالضافة الى شرح 
التطبيقات العملية للمشاركني وتدريبهم 

عليها.
وحول زكاة املهن احلرة بني د.ابوالنصر 

أنها املهن التي تزاول بصفة مستقلة مثل 
الطبيب الذي لديه عيادة خاصة، املهندس 
الذي ميتلك مكتبا هندسيا وما شابه، مبينا 
ان عوائد هذه املهن تخضع للزكاة مستشهدا 
بقول اهلل عز وجل )خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها(، واوضح ان نصاب 
زكاة املهن احلرة م���ا يعادل 85 غراما من 
الذهب وبهذا يتم احتساب معادلة زكاة املهن 
احلرة باستخدام معادلة »مقدار الزكاة« = 
وعاء الزكاة × سعر الزكاة 2.5% وذلك بعد 
حتديد التاريخ الذي جتب فيه الزكاة، ثم 
يتم حصر االيرادات خالل احلول وبعدها 
يتم حصر تكاليف مباشرة املهنة وحصر 
نفقات املعيشة للمزكي ومن يعول وحتديد 

الديون املس���تحقة عل���ى املزكي، ومن ثم 
استخراج وعاء الزكاة ومقارنته بالنصاب 
وفي حالة بلوغه النصاب يتم احتس���اب 
الزكاة وفقا للمعادلة، وفرق د.ابوالنصر بني 
الديون املشروعة والديون غير املشروعة، 
مبينا ان الديون غير املشروعة ال تعتبر 
من املوجودات وال تتم الزكاة عليها، بينما 
اوضح ان الديون املشروعة لها عدة انواع 
وهي: ديون جيدة التحصيل، ديون رديئة 
التحصيل، وديون مشكوك في حتصيلها، 
كما افاد بأنها اما ان تكون ديونا مستحقة 
وهي ما يعد التزاما زكويا، او ديونا مؤجلة 
بحيث يتم اعتبارها التزاما زكويا في العام 

التالي لها.

اختتام الدورة الـ 21 لمحاسبة زكاة الشركات

)كرم دياب( لقطة تذكارية للمشاركني في الدورة ال� 21 حملاسبة الشركات  

العجمي: إعادة األنشطة الحرفية والخدمية
لجموع الحرفيين في الجهراء والصليبية األحد

عمومية صندوق التكافل االجتماعي للعاملين
بـ »التربية« اعتمدت التقريرين اإلداري والمالي

الصانع: انسحاب النائب من طرح 
استجوابه.. يؤكد عدم موضوعيته

بشرى شعبان
أشاد رئيس احتاد احلرفيني الكويتيني محمد العجمي 
بجهود وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر على السماح مبزاولة االنشطة 
احلرفية والتجديد لها ابتداء من دوام يوم بعد غد وذلك 
جلموع احلرفيني في منطقتي اجلهراء والصليبية. 
وقال العجمي، في تصريح صحافي، ان مجلس ادارة 
احتاد احلرفي����ني الكويتيني بذل جه����ودا كبيرة في 
االسابيع القليلة املاضية من اجل انصاف احلرفيني، 
وبفضل اهلل ثم بجهود اخليرين من املس����ؤولني في 
بلدية الكويت وعلى رأسهم وزير البلدية وكذلك مدير 
بلدية محافظة اجلهراء عبداهلل العلي متت اعادة احلق 
الى اصحابه واالنته����اء من هذه االزمة التي احاطت 

باحلرفيني في اجلهراء والصليبية.
وأثنى العجمي على الدور الكبير الذي قام به عضو 

املجل����س البلدي م.عبداهلل العنزي منذ بداية ايقاف 
االنش����طة احلرفية واخلدمية في منطقتي اجلهراء 
والصليبية بتحرك جاد النهاء هذه املأساة وكذلك ما 
يقوم به من دور بارز في الوقت احلاضر بشأن اصدار 
قرار جديد من املجلس البلدي في شأن تنظيم االنشطة 
احلرفية و اخلدمية والتجارية في املناطق احلرفية. 
وقال العجمي ان مدير بلدية محافظة اجلهراء له دور 
مشهود في هذا العمل الوطني ونتمنى ان يتم انهاء 
هذه املأس����اة وتصدق الوع����ود وان يغلق هذا امللف 
الى غير رجعة، خاصة ان ايقاف االنش����طة احلرفية 
واخلدمية على مدى االشهر اخلمسة املاضية تسبب 
في خسائر مالية كبيرة للحرفيني بسبب املخالفات 
القانونية واالدارية والعمالية التي تكبدها احلرفيون، 
ونتمن����ى ان يتم االنتهاء من اقرار قانون االنش����طة 

اخلدمية خالل االسبوع املقبل.

اعتمدت اجلمعية العامة العادية لصندوق التكافل 
االجتماعي للعاملني بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقريريها 
االداري واملالي ورفع قيمة االشتراك الى ثمانية دنانير 
بدال من خمسة دنانير في االجتماع الذي عقده مجلس 
االدار مساء يوم اجلمعة املوافقة 2010/5/28 بحضور جمع 
من اعضاء اجلمعية العامة وفي هذا الصدد صرح رئيس 
مجلس االدارة وليد البدر بأن مجلس االدارة قام خالل 
العام املاضي بالعديد من االنشطة واالجنازات مما جعله 
يحقق فائضا ماليا الول مرة من ايرادات الصندوق بعد 
صرف جميع مستحقات حاالت الوفاة والعجز الصحي 
ونهاية اخلدمة. اما بخصوص رفع قيمة االشتراك الى 
ثمانية دنانير بدال من خمسة دنانير فإن مجلس االدارة 

يقوم بدراسة منح االعضاء بعض املميزات املادية سواء 
في نهاية اخلدمة او حالة الوفاة او العجز الصحي الى 
جانب مميزات اخرى للقرض احلسن برفع قيمته وذلك 
قبل اقرار الزيادة وتطبيقها على السادة االعضاء، كما 
اقرتها اجلمعية العامة. اضافة ملا سبق فقد عقد مجلس 
االدارة اجتماعا يوم االثنني املوافق 2010/5/31 النتخاب 
الهيئة االدارية للصندوق وكانت نتيجته انتخاب وليد 
البدر رئيسا للصندوق ومحمد جنيب راغب امينا للسر 
وصالح ذهني امينا للصندوق. هذا ويعلن الصندوق 
مبناسبة موسم العطالت واالجازات عن عرضه املقدم 
العضائه اخلاص بدفتر املرور »التربتيك« وكذلك البطاقة 
البرتقالية للتأمني بأس���عار خاصة وتخفيض جلميع 

اعضاء الصندوق.

هادئ يتناول احملور أو احملاور 
لالستجواب ومعرفة منطقيتها 
وجديتها ومكامن القصور فيها 
وهل هي منطقية أو تخيالت 
وأوهام.. وهل هناك أي تقصير 
يصلح ليكون مجاال للمساءلة 

السياسية.. الخ.
وألن املستجوب ومن معه 
يعلم علم اليقني ان ما يثيره 
هو مجرد زوبعة يستغل فيها 
موضوع فني ش���ائك وكبير 
له عش���رات الس���نني يحتاج 
ال���ى خطط ودراس���ة مهنية 
ومستقبلية من قبل مختصني 
لواقع موجود.. ال يحل بالصراخ 
التلويح بإيجاد  أو  والتشنج 

أزمات سياسية.
لذا فان هذا االستجواب وما 
س���بق خاصة من هذه الكتلة 
ان���ه غي���ر موضوعي  يؤكد 
ويسعى لهدف خالف ما صور 

فيه.

ص���رح احملام���ي رياض 
الصانع بأن سمو رئيس مجلس 
الوزراء ضرب بصعوده املنصة 
في اجللسة العادية ملجلس األمة 
والتي ادرج على جدول أعمالها 
الطاحوس  النائب  استجواب 
له أروع األمثل���ة في احترام 
الدستور والقانون وااللتزام 
الدميوقراطي،  العمل  بقواعد 
وقال في مؤمتر صحافي: في 
النائب  املقابل نالحظ موقف 
املس���تجوب وكتل���ة العم���ل 
الشعبي التي تقف وراءه انه 
للتحريض وتخطط هي والنائب 
البالونة  املستجوب بعد هذه 
اإلعالمية الضخمة فور حتويل 
اجللسة الى سرية ألنهم يعلمون 
يقينا أن هذا االستجواب وهذا 
االستغالل لألدوات الدستورية 
املانش���يتات والتغني  وهذه 
بالدس���تور والدميوقراطية.. 
ما هي إال ش���عارات للشحن 

املعنوي والتردي���د وتهييج 
الش���ارع وإلضع���اف هيب���ة 
الدول���ة وممثليه���ا والظهور 
مبظهر األبطال احلريصني على 
النظام والدس���تور والقوانني 
واألخالق، فتحويل اجللس���ة 
الى سرية.. ينقل النقاش بني 
األعضاء ال���ى حوار موضوع 

أشاد بجهود الوزير صفر وعبداهلل فهاد ومدير بلدية الجهراء

قررت رفع قيمة االشتراك إلى ثمانية دنانير

رياض الصانع

»المواصالت« تبدأ 
قطع الخدمة

عن الهواتف المدينة
27 الجاري

املواص���الت  وزارة  حث���ت 
املشتركني على املبادرة لسداد ما 
عليهم من مستحقات مالية مترتبة 
على اخلدم���ة الهاتفية وذلك بعد 
املبرمج  القطع اآللي  بدء تطبيق 
لشهر يونيو اجلاري والذي سيتم 
مبوجبه ارسال رسالة حتذيرية 
أولى يوم األحد املقبل 13 اجلاري، 
حيث ستعقبها رسالة حتذيرية 
ثانية سيتم بثها الى أرقام الهواتف 
صاحبة العالقة في العشرين من 

الشهر نفسه.
العالقات  ادارة  وأوضح مدير 
بال���وزارة احمد رمضان  العامة 
انه وبعد بث الرسالة التحذيرية 
ال���وزارة يوم  الثانية س���تبادر 
األحد 27 اجل���اري بقطع اخلدمة 
عن الهوات���ف املتخلف أصحابها 

عن السداد.
وذكر ان الس���قف املالي الذي 
بناء عليه يقوم احلاس���ب اآللي 
بإدراج الرقم الهاتفي على قائمة 
القط���ع املبرمج ه���و 50 دينارا 
املنزلي���ة، و100 دينار  للهواتف 
بالنسبة للهواتف التجارية، علما 
ان الهواتف التي مت سلفا االتفاق 
على تقس���يط مبالغها املستحقة 
ستقطع اخلدمة عنها آليا مباشرة 
عند التأخر عن تس���ديد القسط 
الشهري املستحق. وأثنى رمضان 
على تعاون املشتركني مع الوزارة 
خالل األش���هر املاضية كما حثهم 
على املبادرة الى دفع املبالغ املالية 
املستحقة مبكرا لضمان استمرارية 
اخلدمة لهواتفهم، وأشار أيضا الى 
امكانية تسديد املشتركني لفواتيرهم 
ال���وزارة االلكتروني  عبر موقع 
www.moc.kw وموق���ع البواب���ة 
الرسمية  االلكترونية احلكومية 

www.e.gov.kw

اعتمد وكيل الوزارة املساعد 
لقطاع األنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج اسماء املكلفات بالعمل 
التي  في األندي���ة الصيفي���ة 
تبدأ باستقبال أطفال الرياض 
 األحد املقب���ل وحتى األول من

أغس���طس، وفيما يلي أسماء 
املكلفات:

أوال: منطقة األحمدي التعليمية
أوال: نادي األحمدي الصيفي للطفل )روضة 

البهجة ـ جابر العلي ـ ق4 ـ ش1(
زينب حسن عبد اخلضر علي  ٭
خالدة سليمان احمد العمران  ٭

سماح غالب الدوسري  ٭
دالل محمد العجمي  ٭

راوية صالح سعيد مبارك  ٭
منى محمد جاسم محمد  ٭

غنيمة احمد سالم الهزاع  ٭
سناء صالح مبارك الشمري  ٭
رانيا عبدالفتاح احمد علي  ٭

نورة فهد فهاد العجمي  ٭
حنان حسني مبارك بوقماشة  ٭

حنان عبدالعزيز العنزي  ٭
نفلة منصور الدوسري  ٭

منى عيسى قاسم  ٭
نوال حزام حسني  ٭

ثانيا: منطقة الجهراء التعليمية
ثانيا: نادي الجهراء الصيفي للطفل )روضة 

الرحيق ـ القصر ـ ق1 ـ ش1(
بدحة نايف سعود احلجرف  ٭

منى دلي العنزي  ٭
مرمي بالل فرج  ٭

مسفرة محمد السبيعي  ٭
عيدة عمير السعدون  ٭

هيلة مفرج محمد املطيري  ٭
دعاء حسن علي الزيات  ٭

صفاء عبداحلمي����د أحمد أبو   ٭
القاسم

شيماء قنديل امليموني قنديل  ٭
مايسة محمد فؤاد محمود  ٭

زينب جاسر حبيب العنزي  ٭
ليلى ضاحي تركي اخلالدي  ٭

منى علي هزاع اخلالدي  ٭
عيدة عوض عيد العنزي  ٭

بدرية مزهر الشمري  ٭

ثالثا: منطقة حولي التعليمية
ثالثا: نادي حولي الصيفي للطفل )روضة 

الضياء ـ مشرف ـ ق3 ـ ش2(
حص����ة عبدالرحم����ن زي����د   ٭

السعيد
مرمي عبداهلل مكي الصيرفي  ٭
منيرة احمد عيسى البشير  ٭

سميرة محمد احمد الشاعر  ٭
رابية حسني تقي  ٭

يعق����وب  جاس����م  ن����ورة   ٭
اليعقوب

حنان محمد أبو شادي  ٭
مينى عماد احمد سيد  ٭

مروة محمد محمد محمود  ٭
مها احمد يوسف أبو رية  ٭

فاطمة جواد مسلم   ٭
مهجة محمد عرفة  ٭

أمل حمد ابراهيم املزين  ٭
عب����داهلل  فيص����ل  زه����راء   ٭

الشيرازي
امي����ان س����ليمان يوس����ف   ٭

البالول

رابعا: منطقة العاصمة التعليمية
رابعا: نادي العاصمة الصيفي للطفل )روضة 

أحد ـ العديلية ـ ق3 ـ ش االتحاد(
منجدة حسني األستاذ  ٭

سوسن عبداهلل علي محمد  ٭
هاجر عوض بطي  ٭

سلوى صالح زايد العبيد  ٭
نادية تركي الوزان  ٭

زينب محمد علي محمد  ٭
اميان يوسف سعيد عبداهلل  ٭

ياسمني محمد عبدالعليم  ٭

نعمة عبداحلميد عبداملنعم  ٭
جناة محمد عطاي  ٭
غادة محمد املنجد  ٭

وسمية خمخم الرويعي  ٭
هويدا شعراوي أحمد  ٭

نوال عباس محمد اتش  ٭
أمل عبداحلميد القطان  ٭

خامسا: منطقة الفروانية التعليمية
خامسا: نادي الفروانية الصيفي للطفل 

)روضة الكرامة ـ الرحاب ـ ق1 ـ ش األول(
عايلة عبداللطيف حمد السعيد  ٭

أمينة حسني   ٭
عمشة سعود سالم الوليد  ٭

رمية ابراهيم بالل  ٭
هدى دخيل مبارك الرشيدي  ٭

مرمي حسني كلويالي  ٭
شيخة سلطان السبيعي  ٭
سناء حسني عبدالسالم  ٭

سماح رجب أحمد السيد  ٭
وفاء محمد محمد شادي  ٭

عاي���د  ف���ارس  الش���يخة   ٭
الشمري

منى احمد قاسم محمد حسني  ٭
عبير مصطفى محمد علي  ٭

زينب حسني عباس الصفار  ٭
عيدة بداح طماح املطيري  ٭

سادسا: منطقة مبارك الكبير التعليمية
سادسا: نادي مبارك الكبير الصيفي للطفل 
)روضة الصباح ـ صباح السالم ـ ق4 ـ ش7(
مرمي خليل ابراهيم األنصاري

سلوى يوسف القالف  ٭
جنية مسعود مبارك  ٭

نادية ناصر سالم الريش  ٭
خيري����ة رمضان حس����ني مال   ٭

علي
فاطمة عبدالعزيز األنصاري  ٭

اميان عبدالرضا الصيرفي  ٭
أسيل عبدالرحمن اليوسف  ٭

رندا حمدي طه علي  ٭
جيهان حسن عبده  ٭

نادية حسني سعد الثويني  ٭
سامية السيد أحمد جعفر  ٭

غادة أحمد عبداللطيف اجلندي  ٭
نور خضر حاجي علي  ٭

حميدة أحمد غلوم عبداهلل  ٭

سابعا: مركز الكويت للتوحد
)غرب مشرف ـ ضاحية مبارك العبداهلل ـ 

خلف أرض المعارض ـ ق6(

خزنة سعيد احلضرمي  ٭


