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الشامري: الملكية الفكرية تفرض علينا إيجاد تقنيات جديدة لتعزيز حمايتها

عادل الشنان
نظم معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية بالتعاون م���ع املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية »الوايبو« صباح أمس، مؤمترا 
خاصا بالتشريعات القانونية في مجال حماية 
امللكي���ة الفكرية حتت رعاي���ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش���ؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف املستشار راشد احلماد، 
بحض���ور عدد من ممثلي الدول العربية في 

مجال القانون والقضاء.
وقد أكد وكيل محكمة االستئناف جمال 
الشامري ان امللكية الفكرية أصبحت اليوم 
متثل شاغال مهما لدى الناس وتفرض نفسها 
عليهم في جميع أمور حياتهم فيما يقرأونه 
ويشاهدونه من مواد علمية أو أدبية أو فنية 
أو غيرها وكذلك فيما يستهلكونه من سلع 

تنتجها املصانع وتعرضها األسواق.
وأش���ار ال���ى اهتم���ام ال���دول واألفراد 
مبوضوعات امللكية الفكرية وما تفرزه من 
مشاكل ومنازعات أضحت تعج بها ساحات 
احملاكم بجميع درجاتها ومن أجل ذلك كان 
لزاما ان تولي املعاهد القضائية عنايتها بتأهيل 
رجال القضاء في مجال حقوق امللكية الفكرية 
وإمدادهم بأحدث مستجدات تنظيمها وحمايتها 
والتطبيقات القضائية بش���أنها سواء على 

املستوى الوطني أو اإلقليمي والدولي.
وقال الش���امري: ليس جديدا على معهد 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية التنبه 
الى هذا األمر احلي���وي فقد عقد الكثير من 
الندوات والدورات التدريبية بش���أن حماية 
حقوق امللكي���ة الفكرية، وفي أكتوبر 2009 

خصص املعهد عددا مستقال من مجلة القضاء 
التي يصدرها حوى بني دفتيه الكثير والهام 
من األبح���اث القانونية واألحكام القضائية 
التي تعالج هذا الشأن وأتبعه مبلحق يحوي 
االتفاقيات اإلقليمية والدولية والتشريعات 

الوطنية والعربية في هذا اخلصوص.
ولفت الى انه وإدراكا من املعهد لتعاظم 
أهمية الدور الذي تلعب���ه املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية »الوايبو« في إدارة موضوعات 
امللكية الفكرية خاصة في إيجاد تقنيات جديدة 
للتدريب والتعليم واستعمال وسائل اإلعالم 
احلديثة املتاحة لبث املعارف املكتسبة عن 
امللكية الفكرية وتعزيز فهم قواعد حمايتها، 
قام املعهد بالتعاون مع هذه املنظمة العريقة 

بإعداد وتنظيم مؤمتركم املوقر.
وخت���م الش���امري قائال: انن���ي ألتطلع 
بعني االعتبار والتقدير الى آرائكم السديدة 
وجتاربكم الغنية إلقرار هذا املوضوع احليوي 
الهام وذلك من أجل ترسيخ وتطوير قواعد 
حماية امللكية الفكرية، واقتراح احللول ملا 
قد يعتريها في التطبيق من صعوبات وذلك 
وصوال القامة مي���زان العدل بني املتنازعني 

بخصوصها.
من جهتها، قالت نائب مدير املكتب االقليمي 
للتعاون مع الدول العربية فاطمة الدبوس: 
تكتسي امللكية الفكرية في ايامنا احلاضرة 
واكث���ر من اي وقت مض���ى اهمية متزايدة 

مش���يرة الى انه قد تواج���ه بلداننا حتديا 
كبيرا هو تفشي ظاهرة التقليد والقرصنة 
التي تعوق من���و االقتصاد الوطني وحترم 
الش���رعية من االرباح والدولة  مؤسساتنا 
العائدات، وحتبط مس���اعي االستثمار  من 
واالبت���كار وتنتهك في احيان كثيرة قوانني 
العمل والصحة والسالمة العامة وباختراقها 
احلدود حتمل ظاهرة التقليد معها في احيان 

كثيرة ايضا اجلرمية املنظمة وتغذيها.
واستذكرت الدبوس انه في املاضي كانت 
السلع املوس����ومة ذات اجلودة العالية هي 
املستهدفة عموما، اما اليوم فإن جرائم التقليد 
والقرصنة تطول طيفا واس����عا من السلع 
املتنوع����ة من قطع الغيار في الطائرات الى 
االدوية وما من قطاع ينجو منها، فتزييف 
االدوية جرمية ش����نعاء خطيرة تهدد حياة 
االنسان وتنال من مصداقية النظم الصحية، 
ونظرا الى وقعها املباشر على الصحة البد 
من مكافحتها ومواجهتها بالعقوبة املناسبة، 
وختمت حديثها قائلة: اذ تنعقد هذه الندوة 
اليوم في وقت مهم بالنسبة لدولنا العربية 
التي قامت بتعديل وحتديث تش����ريعاتها 
اخلاص����ة بامللكي����ة الفكري����ة لتتوافق مع 
التزاماتها التعاقدية الدولية في هذا املجال، 
والتي اتخذت االجراءات الضرورية من اجل 
تيسير قوانني امللكية الفكرية وانفاذها على 
اكمل وجه، يهمني ان اشيد باجلهود اجلبارة 
التي تبذله����ا كل القطاعات العامة، واخص 
بالذكر منها القضاة واحملامني واملش����رعني 
في مجال حتديث التشريعات ونشر ثقافة 

امللكية الفكرية.

على مساعدة الدول االعضاء على تعزيز انظمة 
امللكية الفكرية فيها بغية حتقيق اكبر قدر 
ممكن م���ن الفوائد التنموية وذلك من خالل 
البرامج املختلفة التي تنظمها والتي تهدف 
الى تدريب آالف النساء والرجال سنويا على 
مختلف جوانب نظام امللكية الفكرية انطالقا 
من القوانني وانته���اء باالدارة واالنفاذ، هذا 
باالضافة الى برامج املساعدة التقنية التي 
تزود الويبو من خاللها عددا كبيرا من البلدان 
بالوسائل التكنولوجية املناسبة وتساعدها 
في مجال امتتة مكاتب امللكية الفكرية بغية 
تسهيل النفاذ الى احلماية للملكية الفكرية 

مبزيد من التكافؤ واالنصاف.
واش���ارت الدبوس الى انه حتى االمس 
القريب كانت امللكية الفكرية مفهوما قانونيا 
غامضا ال يطول احلياة اليومية وانشغاالتها 
ومجاال مقصورا على حفنة قليلة من محامي 
الشركات واملختصني، وفي ايامنا احلاضرة 
ومع االنتشار السريع للعوملة صارت للملكية 
الفكري���ة موقع محوري وحتولت من قطاع 
راكد الى عامل رئيسي في وضع السياسات 
احلكومي���ة وفي التخطيط االس���تراتيجي 
للش���ركات، لذلك تس���هر الويبو على ازالة 
الغموض الذي احاط بنظام امللكية الفكرية 
من خالل مد افق امللكية الفكرية وتوسيع رقعة 
انتشار برامجها السيما التدريبية منها لتشمل 
كل املس���تفيدين من نظام امللكية الفكرية، 

في قضايا السياس���ات الرئيسية املرتبطة 
العلمي والتكنولوجي والصناعي،  بالتقدم 
وهي تضاهي بأهميتها املوارد التقليدية اي 
االرض ورأس املال والقوة العاملة، كما انها 
تضطلع بدور رئيس���ي ف���ي ازدهار احلياة 
اليومية وتس���هم بش���كل فع���ال في جناح 
مؤسسات االعمال، وتنادي الوايبو بالقيمة 
العاملية للملكية الفكرية وبالدور احلاس���م 
الذي تلعبه في تقدم املجتمعات وفي ضمان 
االستدامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، وهي حتض البلدان على تطوير 
نظم فاعلة وفعالة للملكية الفكرية تسمح 
لها بجني الفوائد املستقاة من طاقات شعوبها 

االبداعية وعبقريتها وقدراتها على االبتكار 
من خالل حتويل تلك املوارد الى اصول مالية 
ملموس���ة، وفي س���بيل حتقيق هذه الغاية 
تعمل الويبو مع البل���دان النامية والبلدان 
املنتقلة الى نظام االقتصاد احلر على تطوير 
انظمته���ا املعنية بامللكي���ة الفكرية بتوفير 
التدريب املوس���ع وتكوين الكفاءات وتقدمي 
املساعدة التقنية، وهي تقوم بتقدمي الدعم 
الالزم ملختل���ف الدول االعضاء وللمنتفعني 
بامللكي���ة الفكرية واملجتمع املدني وس���ائر 
اصحاب املصالح بالتش���جيع على االنتفاع 
االيجابي واالستباقي بنظام امللكية الفكرية 
الغراض التنمية الوطنية، وتسهر الوايبو 

معهد الدراسات القضائية و»الوايبو« يتعاونان لترسيخ العدل في هذا المجال

فاطمة الدبوس ملقية كلمتهاجمال الشامري متحدثا

مؤتمر الخليج األول لصناعة الحالل 
وخدماته ينطلق اليوم

حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد يفتتح اليوم في الساعة التاسعة 
صباحا مؤمتر اخلليج االول لصناعة احلالل وخدماته 

وذلك في فندق هوليدي ان الساملية.
وتنطلق انشطة املؤمتر بالتعاون مع معهد الكويت 
لالبحاث العلمي���ة وهيئة التقييس في مجلس التعاون 

لدول اخلليج.
املستشار راشد احلماد

فهد الشامريد.مساعد مندني

حمد العجمي

نظّمها قطاع آسيا وأفريقيا من التبرعاتشكر بيت الزكاة وبيت التمويل على دعمهما للجمعية

خالل الفترة من 19 إلى 29 يناير الجاري

مندني: »التكافل« ساعدت 474 سجينًا وموقوفًا 
بمبلغ 236 ألف دينار خالل العام الماضي

»اإلصالح« أرسلت الدفعة األولى 
من مساعدات إغاثة المشردين في سريالنكا

العجمي: بدء اختبارات الفصل الدراسي 
األول لمراكز األترجة لتحفيظ القرآن

كشف رئيس جمعية التكافل 
د.مس���اعد مندني ان إجمالي من 
متت مساعدتهم خالل عام 2010 
من السجناء واملوقوفني والضبط 
واإلحضار وصل إلى 474 شخصا 
مببلغ وصل إل���ى 236.221 ألف 
دينار وكذلك متت مساعدة 419 
أسرة من أسر السجناء واحلاالت 
اإلنسانية مببلغ وصل إلى 90.517 

ألف دينار.
 وأشار د.مندني في تصريح 
صحافي إلى ان هذه املس���اعدات 
متت بفضل اهلل تعالى ثم بفضل 
احملسنني واملتبرعني الكرام وعلى 
رأسهم بيت الزكاة والذي مد يد 
العون للجمعية منذ بداية عملها 
وكذلك بيت التمويل الكويتي والذي 
أصبح الداعم الرئيس���ي ألعمال 
اجلمعية ومشاريعها أسوة ببيت 
الزكاة بدعم صندوق الس���جناء 
املشترك والذي يضم في عضويته 
باإلضافة إلى بيت الزكاة وبيت 
التمويل الكويت���ي وزارة العدل 
ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل العتماد حاالت 
السجناء واملوقوفني ورفع الضبط 
واإلحضار عن النساء وفي هذه 
الصدد شكر د.مساعد مندني كذلك 
االخوة التجار واحملسنني الداعمني 
ألعمال جمعية التكافل في جميع 
املشاريع وطلب كذلك من اجلميع 

أعلن رئيس قطاع آسيا وأفريقيا 
باألمان���ة العامة للعمل اخليري 
بجمعية اإلص���الح االجتماعي 
فهد الشامري عن وصول الدفعة 
األولى من املس���اعدات اإلغاثية 
والطرود الغذائية للمشردين في 
املناطق الشرقية من سريالنكا من 
خالل مكتبنا هناك، موضحا أن 
هذه املساعدات من تبرعات أهل 
اخلير م���ن كويت اخلير، الذين 
استجابوا لهذا النداء العاجل ملد 
يد العون إلخوانهم املنكوبني في 
سريالنكا، ومشيرا إلى أن قطاع 
آسيا وأفريقيا يعتزم إرسال مزيد 
من مواد اإلغاثة، ومن ثم البد من 
تضاف���ر اجلهود جلميع االخوة 

احملسنني.
وقال الشامري: ان قيمة الطرد 
الغذائي تصل إلى 7 دنانير ويكفي 
األسرة ملدة 5 أيام يشتمل على 
مواد غذائية تشمل 5 كيلو أرز، 1 
كيلو عدس، 1 كيلو سكر، 3 علب 
سمك مجفف، 1 كيلو ملح، علبة 

أعلن مشرف عام مراكز األترجة 
لتحفيظ القرآن الكرمي والتابعة 
إلدارة الدراسات اإلسالمية حمد 
العجمي، عن بدء اختبارات الفصل 
الدراسي األول، وذلك اعتبارا من 
يوم الثالث���اء املوافق 2011/1/19 
ومتتد إلى يوم األربعاء املوافق 
2011/1/29، وذل���ك بجميع مراكز 
األترجة والتي يبلغ عددها لهذا 
العام 19 مركزا للرجال والنساء، 
علما بان الدارس���ني والدارسات 
الذي���ن يدخل���ون االختب���ارات 
التحريرية والشفوية يزيد عددهم 

على 5000 دارس ودارسة.
وأضاف أن مراك���ز األترجة 
هيأت األجواء املناسبة لالختبارات 
التحريرية كما أعدت خطة متميزة 
إلعداد االختبارات الشفوية للقرآن 
الكرمي والتي تتميز بشمول األجزاء 

التواص���ل مع جمعي���ة التكافل 
واالستفسار عن املشاريع واحلاالت 
على األرقام التالية 94064060 � 

.248344144 � 94064061
الى  الش���كر  ووجه د.مندني 
صاحب السمو األمير، حفظة اهلل، 
على املكرمة األميرية والتي أضفت 
الس���عادة على الشعب الكويتي 
خصوصا أس���ر السجناء والتي 
تعاني من العوز والفاقة بسبب 
حب���س معيله���ا وتكبدها أعباء 

احلياة مبفردها.
وأضاف ان هذا التبرع السخي 
ينبع عن شعور صاحب السمو 
األمير بأبنائ���ه وتفقد أحوالهم، 
وكذلك تفضل س���موه باملكرمة 
األميري���ة الس���امية بالعفو عن 

حليب بودرة 400 غرام، باإلضافة 
إلى مواد نظافة، الفتا إلى أن جهود 
أهل اخلير من احملسنني من أهل 
الكوي���ت هي الداعم الرئيس���ي 
ملس���اعدة أخواننا املنكوبني في 
مناطق عدة من العالم، أما الراغبني 
الذين ي���ودون تقدمي يد العون 
الخوانهم فيمكنهم التبرع مباشرة 
www. من موقع خير أون الين

التي حفظها الدارسون والدارسات 
منذ التحاقهم باألترجة، باإلضافة 
إلى تدرجها لتناس���ب اختالف 
مس���توى الدارسني والدارسات. 
الفتا إلى انه مت إعداد اختبارات 

الس���جناء باإلف���راج عنه���م في 
األعياد الوطنية في كل عام.  ودعا 
د.مندني املواطنني لالستفادة من 
هذه املكرمة األميرية املالية بترتيب 
أمورهم املالية وخصوصا السجناء 
املفرج عنهم باالبتعاد عن مواطن 
الشبهات التي رمبا تعرضهم مرة 

أخرى للسجن.
وأشار إلى أن جمعية التكافل 
منذ إنشائها في العام 2005 لها 
إجنازات عدة في مساعدة السجناء 
وأسرهم وكذلك مساعدة من عليهم 
ضبط واحضار من النساء وكذلك 
مساعدة بعض احلاالت اإلنسانية 
حتى ال تقع فريسة للسجن من 
النساء وكبار السن واملرضى معلنا 
استمرار اجلمعية في القيام بهذه 
األعمال م���ن خالل فرحة جديدة 
الوطنية  وهي فرح���ة األعي���اد 
والتي بدأت بتاريخ 2011/1/1 حتى 

.2011/3/1
الى ان فرحة  واشار د.مندني 
األعياد الوطني����ة تهدف الى رفع 
الضبط واإلحضار عن 100 امرأة 
واإلفراج عن 100 سجني وموقوف 
ومس����اعدة 200 أس����رة من أسر 
السجناء واحلاالت اإلنسانية، وختم 
د.مندني تصريحه بالتضرع إلى 
اهلل العلي القدير أن يحفظ هذا البلد 
وأهله من كل سوء في ظل صاحب 

السمو األمير وولي عهده.

khaironline.net أو االتصال على 
اخلط الساخن 1822855.

وأشار الشامري إلى أن األحداث 
املؤسفة التي حدثت في املناطق 
الشرقية من سريالنكا تستدعي 
تضافر اجلهود ملساعدة وإغاثة 
املتضررين ج���راء الفيضانات، 
البالد ومس���اعدة  التي ضربت 
إخواننا املنكوبني في هذه األحداث 
املأساوية، مبينا أن هذه األحداث 
املؤسفة نتج عنها نزوح نحو 284 
ألف أسرة، وتدمير 2898 منزال 
على األقل، وجتريف الكثير من 
األراضي الزراعية، باإلضافة إلى 

نفوق الكثير من احليوانات.
إل���ى أن  الش���امري  وأمل���ح 
التي يس���يرها  حمالت اإلغاثة 
القطاع تس���تهدف مد يد العون 
واملساعدة إلى أهالي هذه املناطق 
الذين يعيشون ظروفا صعبة بعد 
أن تهدمت منازلهم، فهذه مأساة 
إنسانية يجب أن تتضافر فيها 

جميع اجلهود.

التجويد العلمي باستخدام أسلوب 
االختبارات املوضوعية واملقالية 

بطريقة متنوعة ومشوقة.
وأشار العجمي إلى أن األترجة 
ال تدخر جهدا في تذليل الصعوبات 
التي تواجه الدارسني والدارسات، 
مؤكدا أن الدارس���ني والدارسات 
املتغيبني بأعذار مقبولة يسمح 
أن  الدراسة على  لهم باستكمال 
يؤدوا االختبارات في نهاية الفصل 

الدراسي الثاني.
وأشار الى ان أعداد اخلريجني 
واخلريجات احلافظني لكتاب اهلل 
عز وجل بلغت حتى اآلن ما يقارب 
133 خريجا وخريجة منذ إنشاء 
مشروع األترجة عام 2005، والعدد 
في ازدياد مستمر بفضل اهلل عز 
وجل، واملتوقع تخرجهم لهذا العام 

147 خريجا وخريجة.

الهيئة الخيرية تنّفذ برنامجًا إغاثيًا 
في بنين بقيمة 250 ألف دوالر

ب���دأت الهيئ���ة اخليرية 
العاملية تنفيذ  االس���المية 
اغاثة عاجلة في  مش���روع 
26 قري���ة بجمهورية بنني 
بالتعاون مع البنك االسالمي 
للتنمية في جدة، في مسعى 
لتخفيف معاناة املتضررين 
من جراء السيول والفيضانات 
التي ضربت هذه املناطق في 
اآلونة األخيرة وخّلفت وراءها 

أوضاعا انسانية كارثية.
الهيئة  وقال مدير ع���ام 
د.س���ليمان شمس الدين ان 
البرنامج االغاثي يأتي  هذا 

بعد انتهاء الهيئة من تنفيذ برنامج مماثل في دولة النيجر التي 
ضربتها السيول أيضا، وخّلفت أضرارا بالغة، الفتا الى ان برنامج 
اغاثة بنني يأتي في اطار الش���راكة التي تقيمها الهيئة مع البنك 
االسالمي للتنمية في جدة، وتبلغ قيمة البرنامج 250 ألف دوالر. 
وأضاف د.شمس الدين ان البرنامج يستهدف تقدمي املساعدات 
الى 8000 مستفيد من اجل تخفيف حدة الفقر الذي تعانيه األسر 
املنكوبة في دولة بنني عبر تزويدها بكميات من الطعام تكفيها 
ملدة ثالثة أش���هر، وكذلك امدادهم بأغطية وناموسيات وأدوية 
حلمايتهم من مرض املالريا الذي ينتشر بشكل ملحوظ في هذه 

الدولة املتضررة خالل هذه األيام.
ولفت املدير العام الى ان الهيئة أرس���لت وفدا ضم مستشار 
رئيس الهيئة لشؤون التعليم عبدالعزيز العثمان ورئيس قسم 
املكاتب اخلارجية محمد النجار لإلشراف على توزيع املساعدات 
بالتنسيق مع منظمة التعاون االقليمي واجلمعية اخليرية للتنمية 

االجتماعية احملليتني.
وتابع د.شمس الدين ان البرنامج االغاثي اشتمل على توزيع 
190 طنا من األرز، و250 عبوة زيت، و40 طنا من السكر، و200 
كرتون من األلبان، و4000 ناموسية، وكميات كبيرة من األدوية، 

يذكر ان الهيئة اخليرية تعمل في 136 دولة حول العالم.

بالتعاون مع البنك اإلسالمي في جدة ومنظمات محلية

مخيمات »السراج« جاهزة الستقبال منتسبيها في العطلة

عبداهلل الكندري

املنير  السراج  ادارة  انتهت 
ل���وزارة االوق���اف  التابع���ة 
والشؤون االسالمية من جتهيز 
واعداد املخيمات الربيعية املقامة 
في منطقة املخيمات بكبد، لعدة 
أه���داف تربوي���ة ومجتمعية 
وشرعية، وتنموية شخصية.

التصريح  ف���ي  جاء ذل���ك 
أدلى به مدير  الذي  الصحافي 
ادارة الس���راج املنير عبداهلل 
عبدالرحيم الكندري، حيث ذكر 
ان هذه املخيمات الربيعية التي 
االدارة للعام اخلامس  تقيمها 
على التوالي تهدف الى تعميق 
املشاعر االخوية بني منتسبي 
مراكز السراج املنير املنتشرة 

في رب���وع الكوي���ت وتوطيد 
الروابط وتقويته���ا، وتهدف 
ايضا ال���ى مزيد م���ن التآلف 
والتعارف بني منتسبي السراج 
املنير، مضيفا ان نشاط البنني 
سيكون في مخيمات السراج 
املنير مبنطقة مخيمات كبد، أما 
بنتانا فسيكون نشاطهن مبخيم 
باالكوابارك، وس���يعقد نشاط 
املخيم الربيعي في الس���ادس 
والعشرين والسابع والعشرين 

من الشهر اجلاري.

تنمية مهارات منتسبي السراج 
المنير

وأضاف مدير ادارة السراج 
املنير ان هذه املخيمات جاءت 
كذل���ك لتحق���ق ع���دة اهداف 

تنموية تصب كلها في مصلحة 
أبنائنا وبناتنا بصف��ة خاص��ة 

منه��ا: 
االهتمام بالروح واالخالق 
القومي  الرياضية والس���لوك 
من خالل ممارس���ة االنشطة 

الرياضية.
ال���ذكاء  تنمي���ة جوان���ب 
واملوهبة واإلبداع لدى الطلبة 
والطالبات من خالل املسابقات 

الرياضية واحلركة.
اضافة الى إش���باع امليول 
واالحتياج���ات ف���ي إطار من 
الس���ليم لطاق���ات  التوجيه 
الش���باب فيم������ا ينفعه�����م 

ويفيده�م.

الطلبة والطالبات في عيون 
إدارة السراج المنير

وق���ال الكن���دري ان ادارة 
املنير س���توفر كل  الس���راج 
التي  االحتياجات واالمكانات 
من شأنها جعل أبنائنا وبناتنا 
يقضون أياما جميلة وممتعة، 
حيث حترص االدارة على سالمة 
وصول أبنائنا وبناتنا الى املخيم 
بص���ورة يأمن عليه���ا أولياء 
األم���ور، ومت توفير الباصات 
لنقله���م من املراك���ز الى مقر 
املخيم، وكذلك العكس، فأبناؤنا 
وبناتنا في عيون السراج املنير 

ادارة ومشرفني.

د.سليمان شمس الدين

  الدب�وس: »الوايب�و« حريص�ة عل�ى  تقديم الدعم ال�الزم لمختلف ال�دول األعضاء ف�ي المنظمة
)أنور الكندري(جانب من احلضور


