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يناقش أهداف المجلس وآليات تحقيقها

استذكر مذبحة باكو في ذكراها الـ 20

مجلس العالقات العربية والدولية
 يفتتح اجتماعه الدوري غدًا بالدوحة

صفر اعترض على نقل محول في قرطبة واستمالك عقار 
في شرق ونقل محطة تحويل ثانوية في صباح الناصر

السفير األذري: نقدر كثيرًا مساندة الكويت لبالدنا
في المحافل والمنظمات الدولية

 بشرى الزين
وصف السفير االذري لدى 
الكويت تورال رضاييف العالقات 
بني ب���الده والكوي���ت بالقوية 
واملمتازة واللتني تستندان في 
تعزيزها الى مب���ادئ الصداقة 

واحلوار واالحترام املتبادل.
القاها  وأش���اد ف���ي كلم���ة 
مبناس���بة الذكرى ال���� 20 على 
ضحايا مذبح���ة باكو التي قام 
بها اجليش السوفييتي سابقا 
في 20 يناير 1990 والتي عرفت 
مبأس���اة يناير الدامية، أش���اد 
الكويت الذربيجان  مبس���اندة 
ف���ي كل احملاف���ل واملنظم���ات 
الدولية مشيرا الى تقدير بالده 
الكبير لدعمها املتميز، الفتا الى 
ان الزيارة الت���ي قام بها وزير 
خارجية بالده الى الكويت قبل 
ايام كانت ناجحة وبناءة بالنظر 

الثنائية  االجتماع االول للجنة 
املشتركة الذي عقد في الكويت 
منتصف الش���هر اجلاري حيث 
مت التوقيع على ثالث اتفاقيات 
في مجاالت االقتصاد والتعليم، 
مش���يرا الى ان ه���ذا االجتماع 
يساهم بشكل كبير في تطوير 
العالقات بني البلدين، موضحا 
ان هذه اللقاءات زادت من تنمية 
التعاون بني البلدين الصديقني 
خاصة ان هناك ارضية مناسبة 
لتطوير كل ما من شأنه ان يخدم 

مصاحلهما املشتركة.
واشار الى ان جلنة الصداقة 
الكويتية � االذرية قد تش���كلت 
برئاسة أقدم مواطنة اذرية في 
الكويت ما قد يساعد في تطوير 
العالقات على املستويني الرسمي 

والشعبي.
كما استذكر السفير االذري 

الكويت حيث  فت���رة احت���الل 
كانت حتت املظلة السوفييتية 
اال ان املش���اركة االذرية متثلت 
في اطف���اء ابار النفط الكويتية 
التي اضرم فيها احملتل العراقي 
الن���ار، الفتا ال���ى ان اذربيجان 

والكويت كلتيهما تعرضتا الى 
احت���الل ومت التحرير في العام 
1991، واس���تطاعتا بعد ذلك ان 
تط���ورا اقتصاداتهما ومجاالت 

تعاونهما املشترك.
املذبحة  وع���رض الح���داث 
التي ارتبكتها اآللة العس���كرية 
الس���وفييتية سابقا ضد شعب 
بالده، مبينا انها ستظل صفحة 
س���وداء في تاري���خ احلضارة 
واحدى اسوأ اجلرائم التي اقترفت 
ضد املئات من االبرياء نتيجة ما 

اسماه باالرهاب اجلماعي.
واضاف ان مذبحة 20 يناير 
الطبيعة  اثبتت للعال���م   1990
االجرامية للنظام الس���وفييتي 
الذي كان على حافة  الشيوعي 
االنهيار، مشيرا الى ان العدوان 
السوفييتي على الشعب االذري 
مر مبرحلة االستفزازات التي ادت 

الى املذبحة التي نفذت في املدينة، 
مؤكدا ان ه���ذه االحداث االليمة 
عملت عل���ى تعزيز الدافع لدى 
الشعب االذري من اجل حتقيق 
احلرية واالستقالل في 18 اكتوبر 
من الع���ام 1991 بعد 71 عاما من 

احلكم السوفييتي.
واوضح ان اذربيجان اليوم 
دولة مستقلة وذات منو سريع 
في منطقة جنوب القوقاز املتقلبة 
وتتوافر فيها موارد طبيعية هائلة 
وتراث ثقافي غني وتاريخ ميتد 
الى قرون من التسامح والتعايش 
الديني، مضيفا انه رغم وجود 
حتدي���ات تنموية والصراع مع 
ارمينيا ح���ول اقليم ناغورني 
كارباخ، اال ان بالده تتقدم بثبات 
وشعبها سيتذكر جميع االبطال 
الذين ضحوا بحياتهم من اجل 

حرية اذربيجان واستقاللها.

اعترض وزير األشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر  الدولة لش���ؤون 
على اربعة قرارات للمجلس البلدي ضمن 

احملضرين 17 و18.
وتضمن كتاب الوزير التالي: 

نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر 
اجتماع املجلس البلدي رقم 2010/17 لدور 
االنعقاد العاشر املنعقد بتاريخ 2010/12/6 
املنعقد بتاريخ 2010/12/20،  والتكميلي 
ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات 
الواردة فيه عدا الق���رارات التالية فإننا 

نعترض عليها:
1� القرار رقم م ب/ ل ع2010/17/406/9 
بش���أن املوافقة على االقتراح املقدم من 
نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
بإزالة احملول القائم بالشارع الثالث قطعة 
1 مبنطقة قرطبة واملالصق للقسيمة رقم 
322 كما هو موضح على نسخة الكروكي 

املرفق.
2� القرار رقم م ب/ل ع 2010/17/414/9 
بشأن أوال إلغاء قرار املجلس البلدي رقم 
م ب/ف2006/12/253/13 املتخ���ذ بتاريخ 
2006/6/12 واخلاص باستمالك العقار التابع 

لشركة اوالد سيد هاشم بهبهاني.
ثانيا: املوافقة عل���ى نقل عقار اوالد 
سيد هاش���م بهبهاني وذلك ضمن نظام 
القطع التنظيمية 78/40 والواقع مبنطقة 
الشرق قطعة 3 املوصوف بالقسائم رقم 
1/1أ من املخطط املساحي م/4772 والبالغ 
مس���احته 2758م2 الى العقار الذي يقع 
على شارع عبداهلل االحمد الدائري األول 

ملزيد من الدراسة.
3� القرار رقم م ب/ل ف2010/17/427/7 
بشأن املوافقة على الطلب املقدم من وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية نقل املوقع 
املخصص حملط���ة حتويل ثانوية قائمة 
وبأبعاد 12.5 × 16.5 بجوار مسجد سبيكة 
خليفة محمد مبنطقة صباح الناصر قطعة 

.5
تنويه:

يرجى البيان في احملضر ان االجتماع 
الس���ابع عش���ر للمجلس البلدي منعقد 
بتاري���خ 2010/12/6 والتكميل���ي منعقد 

بتاريخ 2010/12/20.
تعدي���ل صياغة الق���رار رقم م ب/ل 
ع2010/17/409/9 ليكون كالتالي: املوافقة 

املقدم  الطل���ب  عل���ى 
م���ن وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل 
باستقطاع جزء مبساحة 
4000م2 اربعة آالف متر 
مربع بأبعاد 74.075م × 
الزبن  54م من حديقة 
الكائنة مبنطقة الروضة 
قطع���ة 4 وذلك إلقامة 
مركز صحي جديد تبرع 
جمعية الروضة وحولي 

التعاونية شريطة:
1� يجب ان يتم البدء 
بالتنفيذ خالل سنة من 

تاريخ تسلم املوقع.
2� ان تقوم جمعية الروضة وحولي 
التعاوني���ة اجله���ة القائمة عل���ى بناء 
املستوصف بتس���ليم املستوصف بعد 

التنفيذ الى وزارة الصحة.
3� ان تقوم جمعية الروضة وحولي 
التعاوني���ة اجله���ة القائمة عل���ى بناء 
املس���توصف بتنفي���ذ اعم���ال زراعات 
مفتوحة وشبكة ري حول املبنى حسب 

التصميم.
4 � اعتماد املخططات الزراعية من قبل 
الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 

السمكية قبل التنفيذ.
5 � تتول���ى جمعية الروضة وحولي 
التعاوني���ة اعم���ال الصيان���ة اخلاصة 
باملزروعات املش���ار اليها في البند رقم 1 

ملدة سنة ومن ثم حتويلها للهيئة.
6 � التنسيق مع وزارات اخلدمات قبل 

التنفيذ.
7 � ان يكون نظ���ام البناء عبارة عن 

سرداب وارضي واول وثان.
8 � ان يتم االبقاء على املس���توصف 
احلالي لتقدمي خدمات صحية اولية اضافية 

للمنطقة.
تعدي���ل صياغة الق���رار رقم م ب/ل 
ع2010/17/412/9 ليكون كالتالي »املوافقة 
على اطالق اسم فهد براك الصبيح على 

شارع اشبيلية في منطقة كيفان«.
تعدي���ل صياغة الق���رار رقم م ب/ل 
ح2010/17/415/7 ليكون كالتالي: املوافقة 
عل���ى الطلب املقدم من ش���ركة التمدين 
العقارية تخصيص بصفة مؤقتة املوقع 

املبني بالكروكي املرفق 
واخلاص مبوقع النقل 
اجلماع���ي ومواق���ف 
والبالغة  الس���يارات 
29640م2  مس���احته 
لتنفيذه من قبل الشركة 
واس���تغالله كمواقف 
سيارات سطحية عامة 
ومجانية وبصفة مؤقتة 
املواقف  حلني تنفي���ذ 
النهائية ملشروع النقل 
اجلماعي وربط منطقة 
النقل  الزهراء بشبكة 
اجلماع���ي م���ن خالل 

استحداث منفذ للمنطقة وفقا لآلتي:
1 � تلتزم الشركة باخالء املوقع وازالة 
اي منش���آت تتعارض مع مشروع النقل 
اجلماعي على نفقتها اخلاصة وذلك عند 
طلب اجلهات احلكومية املختصة بتسليم 

املوقع.
2 � عدم املطالب���ة بأي تعويض عند 

االخالء واالزالة.
تعدي���ل صياغة الق���رار رقم م ب/ل 
ح2010/17/416/7 ليكون كالتالي: املوافقة 
على استقطاع مساحة 370م2 من مدرسة 
رابعة العدوية س���ابقا )النجاة االهلية 
اخلاصة حالي���ا( الواقعة ضمن القطعة 
رقم 141 مبنطقة حولي وذلك لتوفير مجال 
الرؤية اآلمنة ملستخدمي املخرج شريطة 
ان يتم هدم واعادة بناء السور على نفقة 

وزارة االشغال العامة وحتت اشرافها.
»االس���تثمارية«  كلمت���ي  اضاف���ة 
و»التجارية« للفق���رة االولى من القرار 
رق���م م ب/ف2010/17/432/9 لتصب���ح 
كالتالي: املوافقة على شروط وضوابط 
االضافات للقسائم التنظيمية االستثمارية 

والتجارية.
كما اعترض الوزير على بعض القرارات 
ضمن احملضر رقم 2010/18 وجاء في الرد: 
نحيطك���م علما اننا اطلعنا على محضر 
اجتماع املجلس البلدي رقم 2010/18 لدور 
االنعقاد العاشر املنعقد بتاريخ 2010/12/20 
والتكميلي املنعق���د بتاريخ 2010/12/22 
ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات 
الواردة فيه عدا القرار التالي فإننا نعترض 
عليه: القرار رقم م ب/ل ع2010/18/439/10 

بشأن املوافقة على الطلب املقدم من عادل 
محمد عبداملغني باطالق اس���م املرحوم 
باذن اهلل راشد سعد العليان على شارع 

10 بالقطعة 1 مبنطقة كيفان.
تعدي���ل صياغة الق���رار رقم م ب/ل 
ع2010/18/436/10 ليكون كالتالي: املوافقة 
على اطالق اس���م املغف���ور له باذن اهلل 
احلاج حمد صالح احلميضي على شارع 
املأم���ون مبنطقة الش���امية الفاصل بني 

قطعتي 2 و5.
تعدي���ل صياغة الق���رار رقم م ب/ل 
ج2010/18/451/8 ليكون كالتالي: املوافقة 
على الطلب املقدم من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية توسعة وتعديل 
شكل حيازة سعود عبدالعزيز البابطني رقم 
70 من املخطط م/25263أ مبنطقة مزارع 
تربية االبقار وانتاج االلبان بالصليبية 
واملقررة مبوجب قرار الوزير رقم ت و/م ب 
92/3/70 بتاريخ 1992/9/14 على ان تصبح 
مساحة احليازة بعد التوسعة 37500م2 
وعلى ان يتم تعديل شكل التوسعة املقررة 

شريطة ما يلي:
1 � توقي���ع عق���د م���ع وزارة املالية � 
ادارة امالك الدولة � باملساحة االجمالية 

للحيازة.
2 � تعهد بعدم املطالبة بأي تعويض 
عند االزالة او نقل احليازة الى مكان آخر 

مع االلتزام بتنظيف موقع احليازة.
3 � عدم تعارض التوسعة مع اي خدمات 
باملنطقة والتنسيق مع وزارات اخلدمات 

قبل التنفيذ.
تعدي���ل صياغة الق���رار رقم م ب/ل 
ج2010/18/452/8 ليكون كالتالي: املوافقة 
عل���ى الطلب املقدم م���ن وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية استقطاع مساحة 
22م × 27م = 594م2 ضمن حدود احليازة 
الزراعية رقم 31 مبنطقة الصليبية الزراعية 
القامة مسجد وتخصيص مواقف للسيارات 
خلدمة املس���جد املذكور مبساحة 22م × 
27م = 594م2 خارج حدود احليازة ضمن 

االرتداد املقابل لها شريطة ما يلي:
1 � ابرام عقد مع وزارة املالية � ادارة 
امالك الدولة � باملساحة اجلديدة للحيازة 

بعد التعديل.
2 � التنسيق واالخذ بعني االعتبار ردود 

وزارات اخلدمات قبل البدء بالتنفيذ.

عزام الصباح: مشاركة مجالس البحرين األهلية 
في أفراح الكويت تجّسد عمق العالقات األخوية

العتيبي سفير  غير مقيم لدى كوستاريكا

وكيل الحرس الوطني التقى وفداً أردنياً

استقبل وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني 
وفدا من اململكة األردنية الهاشمية، حيث مت خالل 
اللقاء تبادل األحادي���ث الودية وبحث القضايا 
ذات الصلة املش���تركة واملتعلقة منها باجلانب 
العسكري، وس���بل توطيد العالقات العسكرية 
املتميزة بني البلدين الش���قيقني، وتطرق اللواء 

الدعي الى زيارات متبادلة بهدف صقل اخلبرات 
وتنميتها والنهوض باملس���توى ورفع الكفاءة 

لدى العسكريني.
وتأت���ي هذه الزيارة مبناس���بة التحاق وفد 
الضباط األردني بدورة التأهيل اإلعالمي للقادة 
وكبار الضباط التي اختتمت مؤخرا بإش���راف 

مديرية التوجيه املعنوي.

� كونا: قدم  س����ان خوس����يه 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي امس األول 
أوراق اعتماده س����فيرا غير مقيم 
للكويت لدى كوستاريكا للرئيسة 
لورا شينشيال.ونقل العتيبي خالل 
مراسم تقدمي أوراق اعتماده لرئيسة 
كوستاريكا حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وناقش والرئيس����ة شينشيال 
جملة من املواضيع الساخنة على 
الساحة الدولية من ضمنها التغير 
املناخي باالضافة إلى سبل تطوير 
وسبل تعزيز العالقات بني الكويت 
وكوستاريكا بخاصة فيما يتعلق 
في مجال االس����تثمارات.يذكر ان 
السفير العتيبي سفير غير مقيم 

للكويت لدى جزر البهاما ايضا.

املنامة � كونا: أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح أمس أن »مشاركة مجالس 
البحرين األهلية في أعياد الكويت وأفراحها ليس 
بغريب على أهل البحرين الذين جبلوا وأشقائهم 
الكويتيني عل���ى هذا احلب والتواصل الذي هو 

ثمرة غرس اآلباء واألجداد«.
وقال الش���يخ عزام الصباح لدى استقباله 
أمس وفد مجالس البحرين األهلية الذي سيقوم 

بزيارة للكويت للمشاركة في أعيادها وحضور 
أنشطة العيد الوطني ان »مشاركة أهل البحرين 
األفراح واألعياد الكويتية جتسد عمق العالقات 

األخوية«.
من جهته، قال عضو املجلس البلدي السابق 
أحمد حمادة ان »أعياد الكويت هي أعياد البحرين 
وما يجمع البحرين والكويت تاريخ أصيل مشترك 

أرسته جهود اآلباء واألجداد«.

ينطلق غدا بالدوحة االجتماع 
الدوري التأسيس���ي اخلامس 
العربية  العالق���ات  ملجل���س 
والدولية بحضور شخصيات 
عربي���ة رفيع���ة ف���ي املجال 
السياسي والفكري واألكادميي، 
التي  وستتضمن االجتماعات 
سيرأس���ها رئي���س املجلس 
السابق محمد الصقر،  النائب 
وستستمر 3 أيام، حتت اإلطار 
العام للمجلس وأهدافه وآليات 
حتقيقها، إضافة الى استكمال 
إقرار اللوائح الداخلية للنظام 

األساسي للمجلس.
كما تشمل االجتماعات كلمة 
من سمو أمير دولة قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني ومشاركة 
التطورات اإلقليمية من  حول 
وزير خارجية دولة فلسطني 

السابق وعضو الوفد املفاوض 
د.نبيل شعث ومستشار رئيس 
جمهورية السودان د.مصطفى 

عثمان اسماعيل.
ويهدف املجلس الى تكوين 

ش���بكة معرفية وسياسية مع 
جمي���ع املؤسس���ات البحثية 
العاملة  والعلمية والسياسية 
في مجاالت واهتمامات املجلس، 
وتوظيف اخلبرات املتراكمة لدى 
املراكز واملؤسس���ات لتحقيق 
أهداف املجلس وإقامة األنشطة 
العلمية املش���تركة من خالل 
الندوات والدورات واملؤمترات 
مع اجله���ات املختلفة كاملراكز 
البحثية والتنموية واألكادميية 
اخلاص���ة والعامة، واملنظمات 
الدولي���ة، اضافة ال���ى تعزيز 
وتطوير برنامج تبادل الزيارات 
املعرفية للباحثني الى املجلس 
أو ألعضاء مجلس األمناء في 
سبيل تقوية القاعدة املعرفية، 
والتواصل مع اخلبراء وصناع 

القرار.

محمد الصقر

السفير االذري تورال رضاييف

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه وفد مجالس البحرين األهلية

الرئيسة لورا شينشيال خالل لقائها السفير منصور العتيبي

اللواء ناصر الدعي خالل لقائه الوفد األردني

د.فاضل صفر

دعا المزارعين إلى مقاضاة كل من يتعرض لمصالحهم ويحارب المنتج الوطني

العرادة: »الزراعة« انتقصت 50% من دعم الصقيع 
 بشرى شعبان

استغرب رئيس احتاد املزارعني سعود 
العرادة من قيام الهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة السمكية باصدار قرار من 
مجلس ادارتها بخصم 50% من مستحقات 
املزارع واخلاصة بصقيع عام 2008 � 2009، 
متسائال: من نصب هذا املجلس لينتقص 
من حق املزارع الكويتي؟ وما االس���باب 
التي دعت الهيئة لعمل مثل هذه القرارات؟ 
فالهيئة قامت مبخاطبة وزارة املالية على 
احصائيات وحس���ابات للمزارع املصابة 
بالصقيع، وق���د اعتم���دت وزارة املالية 
مش���كورة مبلغ 4 ماليني دينار ثم تأتي 
الهيئة وتنتقص هذا املبلغ لتكمل مبالغ 
الدعم االخرى ما يؤكد صحة كالم االحتاد 
ومطالباته بأن االخوة في الهيئة ال يقومون 
بدورهم بالنسبة حلقوق املزارعني خاصة 
على اكمل وجه وبع���د ذلك يعلقون هذا 
االنتق���اص على مجلس ادارة االحتاد انه 

كان حادا بالطرح.
وقال العرادة، في تصريح صحافي: نحن 
نقول املزارع رجل ذكي يعرف حقه متاما 
لذلك ندعو املزارعني ككل في الوقت نفسه 

الى رف���ع قضايا على 
هيئة الزراعة السترداد 
حقوقهم املنقوصة من 
قبل الهيئة، فاحملامون 
كث���ر واوله���م محاميا 
االحتاد، فل���ن يضيع 
ح���ق وراءه مطال���ب 
لك���ن يج���ب ان يكون 
املطالبون رجال موقف 
وليس رجال مجاملة، 
والغري���ب م���ن هيئة 
الزراعة في اليوم الذي 
تنتقص فيه نصف دعم 
الصقيع جندها توقع 

عقدا مبليوني دينار من اجل وضع احواض 
زينة في الشوارع هي في رأي املسؤولني 
بهيئة الزراعة اولى م���ن املزارع الكادح 
الذي افنى ماله وصحته وشبابه من اجل 
الكويت، لكن الهيئة تتجاهله وتفكر في 

عقود هامشية بعيدة عن الواقع.
واستطرد العرادة بقوله: ان مجلس ادارة 
االحتاد لن يقف مكتوف االيدي ازاء ذلك 
الظلم الواقع على املزارعني من قبل الهيئة 

وغيرها م���ن اجلهات 
التي تتعم���د االضرار 
مبصاحلهم، لذلك قام 
املجلس مؤخرا مبخاطبة 
وزير البلدية ومدير عام 
الربحية في  الش���ركة 
الصليبية ومدير هيئة 
الزراعة حلفظ حقوق 
االحت���اد واملزارع���ني 
الس���وق اجلديد  ف���ي 
بالصليبية مبس���احة 
االثني عش���ر الف متر 
مربع، وكذلك مجانية 
الرس���وم واخلدم���ات 
للمنتج الزراعي احمللي وكذلك قدمنا طلب 
املقابلة لهذه اجلهات، لكن دون جدوى، وقد 
كانت املراس���الت بهذا اخلصوص تعدت 
االربعة كتب حول املوضوع نفس���ه ولم 
جند الرد، وكذلك قمنا باالحتاد الكويتي 
للمزارعني مبقابلة اعضاء جلنة االحمدي 
باملجلس البلدي وكذلك بعض املسؤولني 
في بلدية الكويت اجلهاز التنفيذي وذلك 
لتخصيص شبرة الرقة مبحافظة االحمدي 

لتكون منفذا تس���ويقيا للمنتج الزراعي 
احمللي في تلك احملافظة خدمة الهل الكويت 
القاطنني بتلك احملافظة وحملاولة كس���ر 
االحتكار املفروض على الدولة في شبرة 
الصليبية ونحن بانتظار بشرى التخصيص 

لالخوة املزارعني.
واكد العرادة بقوله: نحن نؤكد احترامنا 
الشديد لالحكام القضائية الصادرة الينا 
باسم صاحب السمو االمير، كما نؤكد ثقتنا 
الكبيرة برجال س���لك القضاء ونزاهتهم 
ونش���دد على اننا في حاجة لصدور تلك 
االحكام فهي تس���عى ال���ى احقاق احلق 
وفي النهاية سنعود الى املزارع الكويتي 
باالنتخاب���ات، واملزارع هو صاحب كلمة 
الفصل في هذا الشأن وهو االخبر واالعلم 
مبن يسعى جاهدا حلل مشاكله وقضاياه 
ومن يقف موقف الرجال املدافعني ببسالة 
وقوة عن مصاحله ومكتسباته كما يعلم 
من ه���و ال���ذي يجامل املس���ؤولني على 
حساب اآلخرين ليفوز بابتسامة املسؤول 
واستقباله له دون فائدة مرجوة ودون قرار 
يفيد املزارع أو املتعاملني معه، لكن يشيع 

نقصا في نفسه ومصالح شخصية.

سعود العرادة


