
أعلنت مسابقة الشيخ مبارك 
احلمد للتميز الصحفي انطالق 
دورتها ال11 حتت شعار )إلعالم 
يحمي وط��ن��ا( اعتبارا م��ن أمس 
ال��ث��الث��اء وت��س��ت��م��ر باستقبال 
امل���ش���ارك���ات ح��ت��ى ت���اري���خ 18 
ديسمبر 2018 حاملة في جعبتها 
تطورا جديدا يتمثل بتخصيص 
ج���ائ���زة واح������دة للصحفيني 
الشباب من دول مجلس التعاون 

اخلليجي.  
وق���ال رئ��ي��س اللجنة العليا 
للمسابقة أمي��ن العلي في كلمة 
له خ��الل املؤمتر الصحفي الذي 
عقده مبقر وكالة األنباء الكويتية 
)ك��ون��ا( إن عاما مر منذ ال��دورة 
السابقة »ودارت األرض دورتها 
وه��ا نحن نلتقي م��رة أخ��رى في 
رح���اب مسابقة الشيخ مبارك 
احلمد للتميز الصحفي التي جتمع 
ثلة من محترفي الكلمة وأرب��اب 
األس���ل���وب ون���اش���ري احلقيقة 
والتنوير نلتقي لنهنئ مجددا 
فائزي النسخة املاضية وحاملي 
أوسمة التميز التي وضعتها على 
ص��دوره��م ال���دورة العاشرة من 
ه��ذه املسابقة فضال ع��ن كتابة 
السطر األول في الدورة احلادية 
ع��ش��رة م��ن ع��م��ر ه���ذه املسابقة 

املتميزة«. 
 وأع��رب العلي باسم اللجنة 
العليا للمسابقة عن أسمى آيات 
الشكر والعرفان لراعيها وداعمها 
منذ مهدها رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ جابر املبارك »الذي 
لم يبخل عليها وعلى جلنتها العليا 
مبشورة أو مساندة أو رعاية رغم 
ما يحفل به وق��ت سموه الثمني 
من مهام جسام وأعباء كثيرة«، 
مبينا أن تلك الرعاية تأتي »إدراكا 
م��ن سموه لقيمة الكلمة احل��رة 
املسؤولة كنموذج يحتذى فشكرا 
لسموه على استمرار تلك الرعاية 
التي تضعها املسابقة تاجا يزين 

هامتها«. 
 ول��ف��ت إل��ى أن املسابقة منذ 
نسختها األول��ى انطلقت من مبدأ 
»مت ت��أك��ي��ده دورة ب��ع��د أخ��رى 
ب��ض��رورة ع��دم ال��وق��وع ف��ي فخ 

الشكل الواحد والتكرار اململول 
والنماذج املعلبة لذا سعينا عبر 
عقد م��ن عمرها إل��ى التجديد ما 
استطعنا إلى ذلك سبيال إذ أدخلت 
اللجنة العليا إليها فن الكاريكاتير 
وضاعفت جوائز فئتي الشباب 
والعموم ثم بسطت عباءتها لتضم 
إب��داع��ات الصحف اإللكترونية 
اع��ت��راف��ا بأهمية تلك الصحف 
الوليدة التي تتمتع بأدوات جبارة 
رمبا ال تتاح لزميالتها الورقية في 

قسمي املرئي واملسموع«. 
  وذك����ر أن���ه ت��رس��ي��خ��ا مل��ب��دأ 
ال��ت��ج��دي��د وال��ت��ط��وي��ر املستمر 
واستجابة لتوجيهات سابقة من 
سمو رئيس ال��وزراء رأت اللجنة 
العليا أن الوقت قد حان لتتجاوز 
هذه املسابقة نطاقها احمللي بعدما 
باتت مؤهلة لتلك النقلة املتميزة 
لتضم إلى مساحتها الصحفيني 
م��ن شباب اخلليج السيما بعد 

امل��س��ت��وى ال��الف��ت ال���ذي وصلت 
إل��ي��ه ب��ش��ه��ادة ك��ب��ار اإلعالميني 
الكويتيني والعرب واألوروبيني 
لذا تقرر تخصيص جائزة واحدة 
لشباب دول مجلس التعاون في 

قسم أفضل تقرير صحفي.  
 وأوض���ح أن��ه إذا ك��ان العمل 
اإلع��الم��ي »يعتمد ف��ي كثير من 
أش��ك��ال��ه ع��ل��ى اجل���ذب والسبق 
واإلثارة فعليه في الوقت ذاته أال 
يقوم بذلك على حساب املصداقية 
واحلقيقة وإذا كانت مهمته انتقاد 
اخللل وكشف م��واط��ن القصور 
والفساد فعليه كذلك أال يطعن 
األبرياء أو يرعب املجتهدين عليه 
أال يكون خنجرا ساما يستأجره 
أعداء الوطن أو كارهوه ليطعنوا 
ب��ه تطلعاته وطموحاته وآم��ال 
أبنائه ف��ي غ��د م��ش��رق وم��ن هنا 
ج��اء شعار ه��ذه ال���دورة )إلع��الم 
يحمي وطنا( يحميه من الطامعني 

واحل���اق���دي���ن وامل���وت���وري���ن من 
الشائعات وامل��ك��ائ��د م��ن الفرقة 

والتشتت واليأس والالمباالة«. 
 وأضاف العلي أن اإلعالم الذي 
نحلم به هو ذلك الذي يرسم األمل 
وينبذ الفرقة ويبغض التناحر 
اإلع��الم ال��ذي يدحض الشائعات 
وي��وث��ق احل��ق��ائ��ق وي��ب��ش��ر بغد 
جديد بسواعد كل محبي الوطن 
واملخلصني له معتبرا أن هذا كله 
يترجمه الشعار املختار )إلعالم 
يحمي وطنا( »وه��و ما بتنا في 

حاجة ماسة إلى تطبيقه«.
   وذك��ر أن��ه مع أول��ى خطوات 
املسابقة في عقدها الثاني بعد 
سنوات عشر عامرة باالرتقاءات 
»يسعدنا أن نعلن على بركة الله 
تعالى انطالق ال���دورة احلادية 
عشرة اعتبارا م��ن ال��ي��وم داع��ني 
كل من يتوسم في نفسه موهبة 
وإب��داع��ا م��ن صحافيي الكويت 

واخل��ل��ي��ج ف���ي ف��ئ��ات ال��ش��ب��اب 
والعمومي وامل��رئ��ي واملسموع 
وال��ك��اري��ك��ات��ي��ر إل���ى امل���ب���ادرة 
للمشاركة بتقدمي أعماله التي 
ستستمر املسابقة في تلقيها حتى 
تاريخ 18 ديسمبر املقبل متمنني 
للجميع مزيدا من التوفيق والتميز 

الدائم«.
ولدى سؤاله عن موعد التوسع 
في املسابقة لتصل الى املستوى 
العربي والتوسع بها أكثر خليجيا 
قال العلي إن أي خطوة تطويرية 
يجب أن تسبقها دراسة مستفيضة 
على جميع الصعد كي تسير في 

طريقها الصحيح.  
وع��ن ش���روط امل��ش��ارك��ة أف��اد 
بأنه يشترط أن يكون املشارك 
من احملررين  العاملني في وكالة 
األن���ب���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة )ك���ون���ا( أو 
العاملني في الصحف واملجالت 
احمللية )الورقية واإللكترونية( 

وأال تربطه صلة قرابة ب��أي من 
أعضاء جلان املسابقة كما ينبغي 
أال ي��ك��ون العمل امل��ش��ارك سبق 
ن��ش��ره ف��ي وس��ائ��ل اإلع���الم قبل 
تاريخ 1 يناير 2018 أو سبقت 
له املشاركة في مسابقات مشابهة 
داخل الكويت وخارجها وأن تكون 
لغته العربية بعدد كلمات ال يقل 
عن 400 حمل��رري )كونا( و600 
لبقية املشاركني على أن يكون 
متعلقا بالشأن الكويتي وغير 
خ��اض��ع ألي م��س��اءل��ة قانونية.  
وع��ن العمل املقدم في ه��ذه الفئة 
أوضح ضرورة أن يكون من أربع 
صور ضوئية واضحة على ورق 
)إي 3( يظهر فيها رق��م العدد 
وتاريخه كما يجب حفظ العمل 
على فالش ميموري )عدد 2( مع 
وض���ع ك��ل نسخة ف��ي م��ظ��روف 
قياس )إي��ه 4( يكتب عليه اسم 
امل��ش��ت��رك ورق����م ه��ات��ف��ه ورق���م 

االشتراك الذي مينح له عن طريق 
التسجيل في املوقع اإللكتروني 
وبالنسبة لفئة الشباب تنطبق 
ن��ف��س ش���روط ف��ئ��ة ال��ع��م��وم مع 
اشتراط أن يكون صاحب العمل 
في هذه الفئة كويتيا ال يتجاوز 
عمره 35 عاما.   وفي فئة الشباب 
لقسمي أفضل مقدم في )املرئي( 
و)امل��س��م��وع( وأفضل تقرير في 
)املرئي( و)املسموع( قال العلي 
إنه يشترط أن يكون تاريخ تقدمي 
ال��ب��رن��ام��ج بعد 1 يناير 2017 
وأال يكون قد اشترك في مسابقة 
مشابهة وحصل على جائزة وأن 
يكون املشارك كويتيا لم يتجاوز 
عمره 35 عاما على أن تقدم كل 
م��ش��ارك��ة ع��ل��ى ف���الش ميموري 
)ع��دد 4( م��ع وض��ع ك��ل منها في 
مظروف قياس )إيه 4( يكتب عليه 
اس��م املشترك ورق��م هاتفه ورقم 
االشتراك الذي مينح له عن طريق 

التسجيل في املوقع االلكتروني. 
 وأش���ار إل��ى أن قسم )املرئي 
وامل��س��م��وع( اخل���اص بالشباب 
الكويتيني ال يشترط لألعمال 
املشاركة فيه أن تكون متعلقة 
ب��ال��ش��أن احمل��ل��ي ب��ل يسمح بأن 
تتناول أي م��وض��وع��ات محلية 

كانت أو إقليمية أو دولية.  
أما عن شروط االشتراك لشباب 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ف��ل��ف��ت إل���ى أن���ه ي��ح��ق ل��ه��م فقط 
االش��ت��راك في ه��ذه الفئة على أال 
يزيد عمر املشترك على 35 عاما 
وأال يكون العمل املشارك منشورا 
في وسائل اإلع��الم قبل تاريخ 1 
يناير 2018 وال يحق ألي عمل 
امل��ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه املسابقة إذا 
ك��ان قد ف��از في مسابقات أخرى 
داخ���ل ال��ك��وي��ت أو خ��ارج��ه��ا كما 
يجب أن تكون لغة العمل العربية 
وأال تقل كلماته عن 600 مع عدم 
خضوعه ألي مساءلة قانونية 
وال يجوز للمشترك أن تربطه 
صلة قرابة بأي من أعضاء جلان 
املسابقة على أن يقدم مع العمل ما 
يظهر مكان النشر وتاريخه وذلك 
عبر املوقع اإللكتروني للمسابقة 
)www. Q8ja.com( وسيتم 
استبعاد الطلبات غير املستوفية 

للشروط.   
وقال إنه ميكن ملن تنطبق عليهم 
الشروط تقدمي طلبات االشتراك 
عبر املوقع اإللكتروني للمسابقة 
أو التطبيق اإللكتروني اخلاص 
باملسابقة الذي ميكن تنزيله على 
الهواتف الذكية من متجري )األب 
ستور( و)غوغل ب��الي( على أن 
تستكمل إجراءات القبول النهائية 
للعمل املقدم بعد وضع األوراق 
املطلوبة ف��ي ص��ن��دوق املسابقة 
امل��وج��ود ف��ي بهو وك��ال��ة األنباء 

الكويتية )كونا(.  
 وأعرب العلي في ختام حديثه 
باسم اللجنة العليا للمسابقة 
عن خالص الشكر لراعيها سمو 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء الشيخ 
جابر املبارك موجها شكره كذلك 
إلى رعاتها اإلعالميني واإلعالنيني 

من صحف وشركات وقنوات.
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مسابقة مبارك احلمد للتميز الصحفي تعلن بدء الدورة ال�11 وانطالقها خليجيا

  العلي: نسعى إلى التجديد وعدم الوقوع في فخ الشكل الواحد والتكرار اململول والنماذج املعلبة 

جانب من املؤمتر الصحافي

وفد أردني يزور قطاعي أمن املنافذ واألمن 
اخلاص لالطالع على خططه التعليمية 

ف��ي إط��ار التنسيق والتعاون 
بني أجهزة األمن في الدول العربية 
الشقيقة للقيام باملهام واألعمال 
املنوطة بها استقبل وكيل وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة امل��س��اع��د ل��ش��ؤون أمن 
املنافذ اللواء منصور العوضي، 
وفداً من اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة برئاسة مدير أمن حماية 
امل��ط��ارات العميد ال��رك��ن عصام 
إب��راه��ي��م وع��ض��وي��ة م��دي��ر مطار 
العقبة العقيد الركن ناصر فليح 
اخل��الي��ل��ة، وآم���ر م��رك��ز التدريب 
امل��ق��دم ال��رك��ن ه���ارون محمد بني 
ع��ط��ا، وال���ذي ي��ق��وم ب��زي��ارة إلى 
مركز التدريب التخصصي بقطاع 
أم��ن امل��ن��اف��ذ وذل���ك ل��الط��الع على 
اإلمكانيات واخل��ط��ط التعليمية 

والتطوير الذي وصل إليه املركز.
وفي بداية الزيارة رحب اللواء 
العوضي بضيوفه م��ؤك��داً على 
أهمية التعاون في شتى املجاالت 
ال��ت��دري��ب��ي��ة مب���ا ي��ف��ي��د ال��ب��ل��دي��ن 

الشقيقني.
ومت ش��رح موجز عن إجن��ازات 
م��ه��ام وواج��ب��ات م��رك��ز التدريب 

التخصصي )قطاع أم��ن املنافذ( 
وما يتم تنفيذه من دورات تدريبية 
تخصصية، كما مت إط��الع الوفد 
على كل ما هو مستجد في مجال 
ال��ت��دري��ب وك��ذل��ك التنسيق مع 
اجل��ه��ات األخ���رى لعقد ال���دورات 
التدريبية من أج��ل رف��ع مستوى 

األداء الوظيفي للمتدرب.
كما ق��ام ال��وف��د ب��االط��الع على 
ال��دورات التدريبية املقامة حالياً 
مبركز التدريب التخصصي )قطاع 
أم��ن املنافذ( ومت عمل جولة في 
قاعة وأقسام املركز، حيث أعرب 
الوفد عن إعجابه مبا رآه، مبدياً 
استعداده للتعاون في مجال تبادل 
اخلبرات والتنسيق لعقد الدورات 
التي تفيد قطاع أم��ن املنافذ بني 
اجلانبني الكويتي واململكة األردنية 

الهاشمية.
عقب ذلك قام الوفد بزيارة إلى 
اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 
وك��ان في استقباله وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 

اخلاص اللواء شكري النجار.
وقد رحب اللواء النجار بضيوفه 

معرباً عن سعادته بزيارتهم لقطاع 
األمن اخلاص والتي تأتي في إطار 
املزيد من التعاون وتبادل اخلبرات 

في املجاالت األمنية.
وتفقد ال��وف��د اإلدارة العامة 
ل��ق��وات األم���ن اخل��اص��ة وبعض 
اإلدارات التابعة لها واستمع 
إلى شرح موجز عن طبيعة عمل 
واختصاصات ال��ق��وات اخلاصة 
ث��م ت��وج��ه إل���ى م��رك��ز ال��ت��دري��ب 
التخصصي لقوات األمن اخلاصة 
واط��ل��ع ع��ل��ى ال������دورات امل��ق��ام��ة 
فيه حالياً، ثم توجه إل��ى مجمع 
ميادين الرماية وش��اه��دو بعض 
التدريبات التي يقوم بها رجال 
ال��ق��وات اخلاصة كما ق��ام بجولة 
على القرية القتالية وأطلع على 
اآلليات واألدوات وكيفية التعامل 

معها واستخدامها.
وم��ن جانبه أع���رب ال��وف��د عن 
إع��ج��اب��ه مل��ا ش��اه��ده م��ن تطور 
تكنولوجي تقني عالي مبا يخدم 
رجال األمن وخصوصاً قوات األمن 
اخلاصة في أداء عملها واالعمال 

املنوطة بها.

جانب من زيارة الوفد األردني

لبحث آليات جديدة ملكافحة املخدرات وتعزيز التعاون القائم

»اجلمارك« و»املكافحة« يعقدان اجتماعًا ملكافحة املخدرات
ترأس مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
املستشار جمال اجلالوي اجتماعاً تنسيقا 
يوم أمس االثنني مبقر »اجلمارك« مبنطقة 
ال��ش��وي��خ ب��ني ق��ط��اع ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري 
اجلمركي وميثله: أس��ام��ة ال��روم��ي نائب 
مدير عام اجلمارك  واالدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وميثله مدير عام اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات العميد بدر الغضوري 
وحضر االجتماع عدد من القيادات من 

كال اجلانبني.
وقد رحب املستشار اجلالوي في بداية 
االجتماع باحلضور الفتا إل��ى أهمية هذا 
االجتماع لتبادل ال��رؤى ح��ول واح��دة من 
أخطر املشكالت االجتماعية والصحية 
والنفسية واالقتصادية وه��ي املخدرات 
وبكافة أن��واع��ه��ا وأشكالها وال��ت��ي تهدد 
ال��وط��ن وث��روت��ه احلقيقية ف��ي احلاضر 
واملستقبل وهم الشباب بالصفة اخلاصة 
وع��ام��ة املجتمع، مشيدا ب��ال��ت��ع��اون بني 
اجلمارك الكويتية ووزارة الداخلية وبكافة 

املجاالت والقطاعات.
 وناقش اجلانبني بحث آليات جديدة 
ملكافحة امل��خ��درات وامل���ؤث���رات العقلية 
واملشروبات الروحية وتعزيز التعاون 

القائم مبا ي��ودي ال��ى احل��د من محاوالت 
التهريب. واتفق اجلانبان على تشكيل جلنة 
للتواصل املستمر ومواكبة كل ما يستجد 

عن مشكلة املخدرات واملؤثرات العقلية.
م��ن جهة أخ���رى أش���اد أس��ام��ة ال��روم��ي 

نائب مدير ع��ام اجل��م��ارك لقطاع البحث 
والتحري بالتعاون املثمر والغير مسبوق 
بني اجلمارك الكويتية ووزارة الداخلية 

ممثلة في االدارة العامة ملكافحة املخدرات.
وأك���د ال��روم��ي ح��رص اإلدارة العامة 

للجمارك على ت��دري��ب منتسبيها بشكل 
مستمر منوها إل��ى ات��ف��اق اجلانبني على 
تنظيم دورات بشكل مستمر لزيادة خبرات 
املفتشني بالوسائل املستحدثة تقنيا وعمليا 

مبا ميكنهم من اكتشاف املهربني.

لقطة جماعية للمشاركني في االجتماع
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العمر: »األشغال« تتجه 
إلى »احلكومة الذكية«  
ب�525 خدمة إلكترونية

أك���دت م��س��ؤول��ة ف��ي وزارة األش��غ��ال 
الكويتية أمس الثالثاء ان ال��وزارة تتجه 
ال��ى )احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة( ب525 خدمة 

الكترونية يقدمها موقعها االلكتروني.  
 وق���ال���ت م���دي���رة إدارة التخطيط 
ف��ي ال����وزارة املهندسة امي���ان العمر في 
تصريح ل )كونا( ان الهدف من اخلدمات 
اإللكترونية هو “تقليص الدورة املستندية 
واس��ت��خ��دام التكنلوجيا احل��دي��ث��ة في 
اخلدمات احلكومية كافة” على نحو يلبي 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن بسهولة وسرعة 

وجودة عالية. 
  وأشارت الى ان هناك 454 خدمة ضمن 
اخلدمات اإللكترونية املتاحة مفعلة بالدفع 

اإللكتروني.
وذكرت العمر ان 49 خدمة تشمل )قطاع 
الهندسة الصحية( و)ق��ط��اع التخطيط 
والتمنية إلدارة التطوير اإلداري( و)قطاع 
الشؤون املالية واإلداري���ة والقانونية( 
و)إدارة شؤون البيئة( و)إدارة التنقية 

واملوارد املائية(.   
وق��ال��ت ان 444 خدمة يقدمها املركز 
احلكومي للفحوصات وضبط اجل��ودة 
واألب��ح��اث و32 خدمة تقدمها ال���وزارة 

إلعمال الصيانة.

الوقيان: »السكنية« حريصة على إجناز »مدينة 
املطالع« وفق اخلطة الزمنية احملددة للمشروع

أك����دت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للرعاية 
السكنية الكويتية حرصها على اجناز 
)مدينة امل��ط��الع( وف��ق اخلطة الزمنية 
احملددة للمشروع مبينة انها لن تتهاون 
في تطبيق شروط التعاقد على “املقاولني 

املقصرين” في تنفيذ املشروع.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للمدير العام 
للمؤسسة ب���در ال��وق��ي��ان نقله بيان 
ل)السكنية( أم��س ال��ث��الث��اء مبناسبة 
االجتماع ال��دوري مع مقاولي مشروع 
م��دي��ن��ة امل��ط��الع ملتابعة س��ي��ر اعماله 
وال��وق��وف على م��ا يستجد م��ن عوائق 
امام تنفيذه لتذليلها امام املقاولني.وقال 
الوقيان ان مجلس ال��وزراء يتابع بشكل 
مباشر سير العمل مب��ش��روع )مدينة 
امل��ط��الع( عبر تقارير دوري���ة ترفعها 

املؤسسة كل ثالثة شهور.
واضاف ان )السكنية( طالبت مقاول 
العقد الثاني املنفذ للضواحي )إن 5( 
إلى )إن 12( في مشروع مدينة املطالع 
ب��ض��رورة ب��ذل اق��ص��ى اجل��ه��ود لتنفيذ 
االعمال وفق اجل��دول الزمني احملدد مع 
تقدمي تقارير اسبوعية ملتابعة نسب 
االجن��از.واوض��ح ان )السكنية( طالبت 
نفس امل��ق��اول ب��ض��رورة ب��ذل م��زي��د من 
اجلهود فيما يخص الضاحية )إن 11( 

لتحقيق نسب االجن���از املطلوبة بها 
لوجودها ضمن املرحلة االول��ى لتسليم 

القسائم للمواطنني.
وذك��ر ان مقاول العقد الثاني تعهد 
ب��االل��ت��زام بالشروط التعاقدية ورف��ع 
نسب االجناز عبر زيادة موارد املشروع 
م��ن امل���واد وامل��ع��دات والعمالة السيما 
في الضاحية )إن 11( لتسليم األعمال 
في الوقت احمل��دد الفتا ال��ى التزام بقية 

امل��ق��اول��ني ب��ال��ب��رام��ج الزمنية احمل��ددة 
للمشروع.

واك��د ان )السكنية( لن تتهاون في 
تطبيق ش��روط العقد ف��ي حالة ظهور 
تقصير من جهة املقاول بتنفيذ االعمال 
وفق نسب االجن��از املطلوبة إذ ستتخذ 
االج��راءات واجل��زاءات كافة التي تنص 
عليها شروط التعاقد مبا يضمن حقوق 

املؤسسة.

»الطرق« تفتتح غدًا حتويلة مرورية 
على طريق »النويصيب«

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية 
أم��س الثالثاء افتتاح حتويلة م��روري��ة على طريق 

النويصيب فجر اخلميس املقبل.  
 وقال املدير العام للهيئة املهندس أحمد احلصان في 
تصريح ل)كونا( إن التحويلة ستكون بطول 2 كيلو 

متر تبدأ من )كيلو 5ر64( إلى )كيلو 5ر66( وتخدم 
مرتادي طريق النويصيب القادمني من مدينة الكويت. 

  وأشار الى ان هناك تعاون بني هيئة الطرق والنقل 
البري واالدارة العامة للمرور بشأن افتتاح التحويلة 

فجر اخلميس. 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية


