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البعيجان: جائزة الشيخ جابر األحمد لذوي 
اإلعاقة تساهم في رفع الوعي بهذه الفئة

تنظم برعاية سامية وجوائزها 20 ألف دوالر 

العتيبي: قضايا مهمة تطرح في لقاء جمعية املعلمني مع أعضاء اللجنة التعليمية

»التربية«: اجتماع مطول لبحث آلية
إلغاء نظام الدرجات اجلديد والعودة إلى القدمي

وأكمل: تبقى مشكلة صعوبة 
االختبارات وعدم توافقها مع 
الضواب���ط الفنية والتي نأمل 
الوزي���ر احلجرف  أن يتخ���ذ 
إجراءات حاسمة بشأنها تضمن 
عدم تك���رار نفس االخطاء في 
الثالثة والرابعة من  الفترتني 
قبل التواجيه الفنية. كما طالب 
العتيب���ي بأن يك���ون للمعلم 
دور ف���ي وض���ع االختبارات 
من خ���ال ض���م املعلمني الى 
جلنة وضع االختبارات وعدم 
االكتفاء باملوجهني الفنيني، كون 
املعلم أقرب ملس���توى الطلبة 

واملناهج.
من جهة ثانية، أعلن العتيبي 
أن غدا الثاثاء سيجتمع أعضاء 
مجلس ادارة جمعية املعلمني مع 
أعضاء اللجنة التعليمية مبجلس 
االمة، وقال إننا سنعرض في 
اللقاء رؤية اجلمعية للمرحلة 
املقبلة، وكذلك عدد من مشاريع 
القوان���ني املهمة، ومنها قانون 
املعلم، وقانون اعتبار  حماية 
التعليم من املهن الشاقة، وقضية 
تكويت الوظائف اإلشرافية، وأكد 
أن اجلمعية مستمرة في خدمة 
العملية التعليمية والدفاع عن 

حقوق املعلمني وامتيازاتهم.
محمد هالل الخالدي  ٭

وقد ال يطبق وهذا يعتمد على 
توصيات اللجنة الفنية.

الى ذلك، أثنى رئيس جمعية 
املعلمني متع���ب العتيبي على 
القرار الذي اتخذه وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.نايف 
احلجرف الذي ألغى فيه نظام 
الذي  الدرجات اجلديد  توزيع 
تسبب مبش���كلة تدني نسب 
النجاح وأربك العملية التعليمية 
منذ بداية العام الدراسي احلالي، 
وق���ال في تصري���ح خاص ل� 
»األنباء« إن اج���راءات الوزير 
احلجرف تبشر باخلير، ونحن 
متفائلون بقدرته على حل كثير 
من املشكات وإزالة الكثير من 
العقبات التي تعترض مسيرة 
التعليم، فجهوده منذ اليوم األول 
لتس���لمه مهام عمله واضحة، 
ونحن بالتأكيد سنكون عونا 
وسندا له في مسيرة اإلصاح، 
وأضاف أن الغاء توزيع الدرجات 
اجلديد قرار صائب ويحل جزءا 
كبيرا من املش���كلة، ودعا الى 
اعادة النظ���ر مبقترح جمعية 
املعلمني الذي طرحت فيه رأيا 
فنيا اس���تندت فيه لدراس���ات 
علمية يقول بجعل نسبة درجة 
أعمال الطالب 20% مقابل %80 

لاختبار. 

من إجمالي الدرجة الكلية، وبهذا 
يسدل الستار على مشكلة تدني 
نس���ب النجاح وضياع حقوق 
الطلبة بقرار ش���جاع من وزير 
العالي  التعليم  التربية ووزير 
د.نايف احلجرف، انتصر فيه 
للنظام التعليمي، وملصلحة أبناء 

الكويت.
يذكر أن وزير التربية أعلن 
اللجنة  انته���اء اجتم���اع  بعد 
التعليمية عن الغاء نظام توزيع 
الدرج���ات اجلديد والعودة الى 
النظام الق���دمي، على أن يؤجل 
تطبيقه بعد مزيد من الدراسة 
والتعديل في العام املقبل، وقال: 

تأكيدا ملا نش���رته »األنباء« 
حول بدء إجراءات تطبيق قرار 
وزير التربي���ة ووزير التعليم 
العال���ي د.نايف احلجرف الذي 
ألغى نظام توزيع الدرجات اجلديد 
والعودة الى النظام السابق بعد 
انتهاء الوزير احلجرف من لقائه 
مع اللجنة التعليمية، بدأت عصر 
أمس سلسلة اجتماعات مطولة 
الوزير احلجرف مع  برئاس���ة 
وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي والوكاء املساعدين 
التعليمية  املناط���ق  وم���دراء 
آلية  العامني لبحث  واملوجهني 
تطبيق القرار وكيفية احتساب 
الدرجات الس���ابقة للطلبة في 
الفترتني األولى والثانية وفقا 
لتوزيع الدرجات القدمي الذي أعيد 
العمل به. ومن املتوقع أن تسفر 
االجتماعات عن معادلة رياضية 
تعمم عل���ى جميع املدارس في 
املرحلتني املتوسطة والثانوية 
توضح للمعلمني كيفية احتساب 
درج���ات االختبارات التي متت 
الدرجات  وفقا لنظام توزي���ع 
اجلديد، وتكييفها مع التوزيعة 
الطلب من  القدمي���ة، وكذل���ك 
إع���ادة تقييم طابهم  املعلمني 
ارتفعت  التي  بدرجات االعمال 
نسبتها مرة ثانية لتصبح %30 

متعب العتيبي د.نايف احلجرف

صباحية ومسائية.. وتبدأ في حولي واجلهراء والعاصمة

»الصحة«: عيادات ملسح الثدي
في سبتمبر املقبل باملراكز الصحية

تستعد وزارة الصحة الفتتاح عيادات مشروع 
مس���ح الثدي في املراكز الصحي���ة ابتداء من 

سبتمبر املقبل من العام احلالي.
وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان هناك 6 وحدات ملسح الثدي 
س���تكون في جميع املناطق الصحية، مشيرة 
في نف���س الوقت الى ان اول االفتتاحات لهذه 
العيادات ستكون في 3 مناطق صحية ابتداء 

من سبتمبر 2012.
ولفتت ال���ى ان هذه املناط���ق هي منطقة 

العاصمة الصحية مبركز عبداهلل عبدالهادي، 
ومركز الزه���راء الصحي ف���ي منطقة حولي 
الصحية، باالضافة الى مركز اجلهراء الصحي 

في منطقة اجلهراء الصحية.
املناطق الصحية  ان  واوضحت املص���ادر 
السابقة طلبت من وزارة الصحة توفير كوادر 
طبية من اطباء وفني���ني وممرضني واداريني 
للعم���ل في هذه العيادات التي س���تكون على 

فترتني صباحية ومسائية.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

 يعقد وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. ناي���ف احلجرف مؤمترا صحافيا بعد غد 
األربعاء لاعان عن أسماء الفائزين بجائزة 
صاحب الس���مو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد رحمه اهلل ل���ذوي اإلعاقة الذهنية، 
وفي هذا اخلصوص كشف األمني العام للجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
عبداللطيف البعيجان عن استمرار اليونسكو 
في تنظيم جائزة الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح »رحمه اهلل« لتعزيز جودة التعليم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية حتت رعاية 
وحضور سمو األمير الشيخ صباح االحمد، 
مش���يرا الى أنه���ا من اجلوائ���ز املهمة لدي 
اليونسكو ويتم االحتفال بتسليمها كل عامني 
وتتكون من ش���هادة تقديري���ة ومبلغ مالي 
قدره 20 أل���ف دوالر مينح للفائزين اللذين 
تختارهما جلنة التحكيم، أحدهما من الدول 
العربية واألخر من منطقة أخرى من العالم، 
إال أنه في هذه الدورة سيتم تكرمي فائز واحد 

من الواليات املتحدة األميركية.
وأوضح البعيج���ان أن اجلائزة تهدف إلى 

مكافأة املساهمات واألبحاث التي يقدمها األفراد 
واجلماعات واملنظمات أو املراكز املتخصصة 
في مجاالت تتعلق بالتربية اخلاصة لصالح 
املعاقني عقليا بإش���راف وحتكيم خمسة من 
خبراء ف���ي مناطق جغرافية مختلفة تتضمن 
أوروبا، أفريقيا، أميركا الشمالية آسيا والدول 
العربية متمثلة ف���ي د.أحمد عباس من كلية 
التربية ف���ي جامعة الكوي���ت مضيفا أنه مت 
التس���ويق للجائزة في الدول العربية ودول 
العالم. وقال البعيجان انه مت تخصيص مبلغ 
500 ألف دوالر أميركي لدى منظمة اليونسكو 
الس���تثمارها لصالح اجلائزة مش���يرا الى أن 
مش���روع اجلائزة قدم إلى منظمة اليونسكو 
برسالة من وزير التربية ووزير التعليم العالي 
آنذاك د.مساعد الهارون موجهة إلى مدير عام 
اليونسكو بتاريخ 2001/5/25م، وقدم املوضوع 
إلى أعضاء املجلس التنفيذي ملنظمة اليونسكو 
متثله 58 دولة جلميع املناطق اجلغرافية في 
العالم، مضيفا أنه مت تخصيص يوم األربعاء 
املوافق 29 فبراير 2012 لاحتفال بتسليم هذه 

اجلائزة للفائزين لعام 2011م.

احملاضران د.بيدرو مرفيل رويث ود.نيقوالس روزير نيبوت

كاميللو باللين

تقاليد الكويت احملبوبة
ليس من تقاليد دولة الكويت احملبوبة أن 

تدمر الكنائس، فالكويت دولة معروفة في 
كل العالم انها دولة منفتحة للجميع ويعيش 
فيها أناس من أكثر من مائة جنسية، وليس 

من اآلن أن الكويت حتمي كل املسيحيني 
أثناء صلواتهم. وإني أجد في كل عيد 

استعدادا كامال من الشرطة حلماية اآلالف 
واآلالف الذين يترددون على الكنيسة 

الكاثوليكية، أحب أن أشكر مرة أخرى دولة 
الكويت حكومة وشعبا التي تساعدنا كثيرا 
لكي نثبت في إمياننا املسيحي، يوجد في 
الكويت أكثر من 350.000 كاثوليكي وال 

أحد قام ضد قوانني الدولة قط. أيها اإلخوة 
املسلمني، ال تخافوا إطالقا من الكنيسة 

الكاثوليكية التي حتترم دائما وأبدا قوانني 
وتقاليد كل البالد، ولكن، لكي نضمن هذا 
االحترام للجميع، يحتاج املؤمنون، وهم 
بشر كبقية الناس في العالم إلى تكوين 

روحي مستمر ومنتظم، ومن هنا ضرورة 
إيجاد مكان آخر، باإلضافة إلى الكنيسة 

احلالية، لكي نستطيع أن نصلي من أجل 
اجلميع: من أجل صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أمير دولة 
الكويت وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

الوزراء ومن أجل جميع الشعب الكويتي 

الثمني، حفظهم اهلل جميعا ورعاهم.  كما 
ترون، أيها املسلمون األحباء، ال نطالب 

بقوانني خاصة بنا وإمنا فقط أن نصلي، 
ملاذا يريد بعض الناس أن مينعونا من 

الصالة؟ يقول البعض إننا نستطيع أن 
نصلي في البيوت، لكن النظام الذي وضعه 
السيد يسوع املسيح والذي حتققه حرفيا 
الكنيسة الكاثوليكية يريد أن نصلي معا، 
كجماعة، فنحن أسرة واحدة جتتمع لكي 

تشكر اهلل على طيبته نحو كل إنسان، 
ألن كل إنسان ُخلق من اهلل ولكي تصلي 

من أجل جميع البشر، ابتداء من الذين 
يحكموننا ويحيطون بنا، فنحتاج، باإلضافة 

إلى املكان احلالي، إلى مكان آخر مناسب 
نظرا للعدد الكبير جدا من أعضاء الكنيسة 

الكاثوليكية املتواجدين في دولة الكويت 
وجلميع الكنائس الكاثوليكية. أشكر مرة 
أخرى كل من سيتقبل ندائي هذا املبني 

على ضرورة واقعية، وخاصة وزير البلدية 
ووزير األوقاف: حفظ اهلل جميع شعب 
الكويت الغالي وأعطاه دوام اخلير وهبة 

االطمئنان والسالم.

راعي الكنيسة الكاثوليكية في دولة الكويت  ٭
ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية

محاضرات برنامج دورات املرش���دين 
السياحيني التي ينظمها كرسي عبدالعزيز 
سعود البابطني للدراسات العربية في 
جامعة مالقة بإدارة د.نيقوالس روزير 
نيب���وت، اس���تاذ الدراس���ات العربية 
واالسامية في قسم الترجمة في جامعة 
مالقة، وفي اليوم التالي للمحاضرة نظم 
الكرسي زيارة ميدانية ملسجد قرطبة 
مبشاركة اكثر من اربعني مرشدا سياحيا 

من مدينة مالقة.
ومس���جد قرطبة من اهم ما اجنز 
املسلمون من االعمال املعمارية، ويقع 

محاضرة لكرسي عبدالعزيز سعود البابطني  
للدراسات العربية في مالقة عن مسجد قرطبة

بالقرب من نهر الوادي الكبير في قلب 
مدينة قرطبة، وهو بش���هادة مؤرخي 
العمارة األوروبية قم���ة من قمم الفن 
املعم���اري العاملي على م���ر العصور، 
ودليل قاطع عل���ى براعة األمويني في 

فن الهندسة.

نّظم كرس���ي عبدالعزيز س���عود 
العربية بجامعة  البابطني للدراس���ات 
مالق���ة في إس���بانيا محاضرة بعنوان 
»مس���جد قرطبة«، وألق���ى احملاضرة 
د.بيدرو مرفيل رويث، أستاذ علم اآلثار 
في جامعة قرطبة واملتخصص في أعمال 
املتعلقة به  ترميم املسجد والدراسات 
وذلك في قاعة املؤمت���رات الكبرى في 
مبنى »الكورت اجنليس« في قلب مدينة 
مالقة، وحضرها مئات من األكادمييني 

والباحثني واملهتمني.
ه���ذا، وق���د حت���دث احملاضر عن 
كيفية بناء مس���جد قرطب���ة، وأهمية 
موقعه والتوسعات املتعاقبة فيه التي 
استمرت حتى عهد اخلليفة املنصور الذي 
اشرف على آخر التوسعات التي اعطت 
للمسجد ش���كله احلالي، وتناول ايضا 
موضوع احلفريات األخيرة في املسجد 
حيث وجدت اق���واس تعود الى القرن 
الثامن والقرن العاشر امليادي وغرفة 
وضوء ومصلى للنساء من عهد اخلليفة 
هشام األول وغرفة وضوء أخرى من عهد 
اخلليفة املنصور وناقش احملاضر ايضا 
العديد من العناصر املعمارية االسامية 

في املسجد.
وتأتي هذه احملاضرة ضمن سلسلة 

وكيل »اإلعالم«: منظمو مهرجان »ملحمة بيت القرين«
ميثلون النسيج الكويتي الواحد

أكد وكيل وزارة اإلعام الشيخ 
س���لمان الصباح ان الش���باب 
املنظم���ني ملهرج���ان »ملحمة 
بيت القرين« يشكلون منوذجا 
لفريق عمل متجانس من ابناء 
الكويت يعملون تلقائيا وعفويا 
النس���يج  وتطوعيا وميثلون 
االجتماع���ي الكويت���ي الواحد 
الذي يضرب أروع األمثلة على 

الوحدة الوطنية.

الش����يخ س����لمان في  وقال 
تصريح صحاف����ي عقب لقائه 
امس مجموعة الشباب املنظمني 
للمهرجان والعاملني على تنظيم 
حملة تدعو الى الوحدة الوطنية 
ان مهرجان »ملحمة بيت القرين« 
سينطلق في ذكرى اليوم نفسه 
)أي 24 فبراير اجلاري( الذي قاوم 
فيه ابطال بيت القرين االحتال 
الصدامي وس����طر فيه الشهداء 

وشباب املقاومة ملحمة وطنية 
في 24 فبراير 1990 والتي يفتخر 
بها كل أهل الكويت امام شعوب 
دول العالم. واضاف ان الشهداء 
وشباب املقاومة ميثلون جميع 
الكويتي حيث  أطياف املجتمع 
لم تتواجد ال طائفية وال مذهبية 
وال قبلية وهكذا هم أهل الكويت 
منذ النشأة وما توارثه األبناء عن 
اآلباء واألجداد. وأوضح انه في 

هذا اليوم )اي في 24 اجلاري( 
وبحسب تنظيم مجموعة الشباب 
فإن الدعوات ستوجه الى اجلمهور 
من كل األفراد الراغبني باملشاركة 
القرين«  في مهرج����ان »بي����ت 
كرمز إلحياء ذكرى هذه امللحمة 
الوطنية. وذكر الشيخ سلمان 
انه س����تتم مش����اركة مجموعة 
الشباب  من املؤسسات ومراكز 
العامة للشباب  التابعة للهيئة 

الوطني  والرياضة واملجل����س 
للثقافة والفنون واآلداب وبعض 
ال����وزارات ومنها وزارة اإلعام 
التي سخرت امكاناتها وقنواتها 
اإلذاعية واملتلفزة لتغطية هذه 
امللحمة الوطنية التطوعية دعما 
لعمل هذه املجموعة وما حتمله من 
رسالة سامية بدعوتها الى احملبة 
وااليثار والتكاتف والتاحم من 

اجل الكويت املعاصرة.

خالل انطالق أنشطة برنامج »Kids Read« املجتمعية

جالس: قدمنا ورشة عمل ألولياء األمور
لتعليمهم كيفية تشجيع أوالدهم على القراءة

استضاف مركز تقومي وتعليم 
الطفل الفريق القائم على انشطة 
مشروع »االطفال يقرؤون«، والذي 
البريطاني  الثقافي  املركز  ينفذه 
 »HSBC« برعاية حصرية من بنك
الش���رق األوسط احملدود، عصر 
أمس األول بحضور ومشاركة ما 
يقارب 150 م���ن األطفال وأولياء 
أموره���م. ويع���د ه���ذا احلدث 
االجتماعي األول من أصل 4 أنشطة 
مجتمعية الهدف منها فتح عوالم 
جديدة من فرص القراءة من خال 
القراءة اجليدة  ترس���يخ عادات 
في وقت مبكر، فضا عن تطوير 
النقدي.  اللغة والتفكير  مهارات 
من جهته قال السيد آندرو جاس 
مدير املجلس الثقافي البريطاني: 
نحن سعداء جدا لنجاح النشاط 
األول في الكويت ونخطط ملزيد 
من األنشطة في املستقبل. واخترنا 
عنوان التطوع لهذا النشاط وذلك 
بالتعاون م���ع بنك إتش أس بي 
سي الذي ميول البرنامج ويشارك 
موظفوه وعائاتهم في نشاطات 
املش���روع من خال القراءة. وقد 
شارك 11 موظفا من بنك إتش اس 
بي سي مع موظفي املجلس الثقافي 
النش���اط  البريطاني في تنظيم 
ق���راءة القصص  وتقدمي فقرات 
لألطفال وحتكيم املسابقات. ركزت 
هذه النشاطات على ورشة عمل 
قدمها املجلس الثقافي البريطاني 
لألهل لتعليمهم كيفية تش���جيع 

kids Read كيدز ريد وينفذ حاليا 
في ست مدارس في الكويت علما 
بأنه سيتم تنظيم نشاطات اخرى 
حتمل عناوين مختلفة وحتتفي 
مبناسبات عاملية منها »قيمة املال« 
و»الذكرى املئوية الثانية للروائي 
شارلز ديكنز« التي سيحتفل بها 
في ش���هر فبراير 2012 باالضافة 
الى اليوم العامل���ي للكتاب الذي 
سيحتفل به في ابريل 2012 وأخيرا 
يوم البيئة العاملي في يونيو 2012. 
من جهتها رفعت مس���اعد املدير 
التنفيذي ملرك���ز تقومي وتعليم 
الش���رهان  الطفل عبير عبداهلل 
التهاني والتبريكات  آيات  أسمى 
ملقام حضرة صاحب السمو األمير 
ولولي عهده األمني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ولعموم الشعب 
الكويتي مبناسبة االعياد الوطنية، 
معربة عن بالغ سعادتها الستضافة 
مركز تقومي وتعليم الطفل انشطة 
مشروع »االطفال يقرؤون« نظرا 
التساقه مع اهداف املركز من حيث 
تشجيع القراءة واملطالعة كنشاط 
الدراسي. واشارت  املنهج  خارج 
الشرهان الى ترحيب املركز ودعمه 
للمبادرات املجتمعية والتي تصب 
في صالح كويت املستقبل، الفتة 
الى عدد من املطبوعات اجلديدة 
التي سيصدرها املركز قريبا ومنها 
قاموس مصطلح���ات صعوبات 

التعلم ومفرداتها .
أسامة دياب  ٭

املصمم لاطفال، ونحن فخورون 
بهذه املبادرة.  إن تشجيع مهارات 
القراءة يساعد على تنمية القدرات 
العليا للطفل وبناء الثقة بالنفس. 
ويس���اعد االطفال على االستماع 
واالستكشاف وهذا يحفز املخيلة 
واإلبداع وبالتالي يساعد على رسم 
مستقبل دراس���ي واعد للطفل«. 
واض���اف: »تتبنى الكويت حاليا 
اقتصادا متناميا وقويا ويتمتع 
بس���معة قوية في مجال التعليم 
في هذه املنطقة. نحن نؤمن بأن 
االستثمار في مجال تعليم األطفال 
هو من ركائز االزدهار في الكويت«، 
يذكر ان هذه النشاطات املجتمعية 
تأتي ضمن مش���روع أكبر يدعى 

أوالدهم عل���ى القراءة وتقويتهم 
باللغة اإلجنليزية وذلك في مركز 

تقومي وتعليم الطفل.
ويش���ار إلى ان النشاطات لم 
تستهدف االطفال فحسب، بل حضر 
األهل أيضا ورشات عمل نظمها 
املجلس الثقافي البريطاني ركزت 
على تطوير مهاراتهم في مساعدة 
اطفالهم على القراءة وتعلم اللغة 
االجنليزية. كما أس���هم األطفال 
وأهاليهم مبداخات فاعلة بدرع 
قال: سيمون فوجان جونسون،، 
املدير التنفي���ذي لبنك إتش إس 
بي س���ي: »إن بنك اتش أس بي 
التعليم  سي ملتزم بدعم برامج 
املجتمعي ف���ي الكويت، وخاصة 

جلسة قراءة جذبت األطفال وتفاعلوا معها

 دراسة حول تأثير احملطات الثانوية على املناطق السكنية
أعلن الوكيل املساعد لقطاع شبكات التوزيع 

في وزارة الكهرباء واملاء م.عبدالوهاب التركي 
عن وجود تعاون مشترك بني الوزارة ومعهد 

الكويت لالبحاث العلمية حول عمل دراسة 
ملعرفة مدى تأثير ذبذبات محطات التحويل 
الثانوية على املناطق السكنية القريبة منها، 

موضحا ان الوزارة حصلت على موافقة جلنة 
املناقصات املركزية على تخصيص مبلغ 24 
الف دينار للمساهمة في اجناز املشروع من 

اجمالي تكلفة املشروع االجمالية التي تبلغ 99 
الف دينار. وقال التركي في تصريح صحافي 

»انه جار اآلن التنسيق املشترك بني الكهرباء من 
جهة ومعهد الكويت لالبحاث العلمية للوصول 
الى نتائج موضوعية حول هذا املوضوع«. من 
ناحية اخرى قال التركي ان الوزارة ممثلة في 

قطاع شبكات التوزيع بدأت تطبيق مشروع 
جتريبي الضاءة اعمدة الشوارع عن طريق 

الطاقة الشمسية. وأوضح التركي ان الوزارة 

بدأت بالفعل في تطبيق هذه التجربة على 8 
اعمدة انارة، مشيرا الى ان جناح هذه التجربة 

سيمثل نقلة نوعية في الوزارة، واملشروع 
من شأنه ان يوفر على الوزارة طاقة كهربائية 

مولدة من محطات التوليد التقليدية، فضال عن 
فوائده البيئية العديدة. من جهة اخرى يستقبل 
وزير الكهرباء واملاء ووزير البلدية عبدالعزيز 

االبراهيم اليوم موظفي الكهرباء لتهنئته. 
دارين العلي   ٭
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