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المويزري لـ »األنباء«: أدعو لتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الخطة التنموية
ودرء أي فساد مالي وإداري يعرقل تطبيقها على أرض الواقع

تضم أعضاء من نواب األمة ووزراء الحكومة ورجال االقتصاد

في مش����اريعها وفي تكلفتها وأمتنى أال يكون 
هناك اي دور للفاسدين في عرقلة تنفيذ هذه 
اخلطة  وامتن����ى اوال تنفيذ اخلطة بالصورة 
التي عرضت علينا وفي التوقيت املخطط لها، 
وثانيا امتنى تشكيل جلنة تراقب تنفيذ هذه 
اخلطة مكونة من 3 جهات، اعضاء من السلطة 
التش����ريعية والتنفيذية ومن رجال االقتصاد 
وهدفها مراقبة التنفيذ ودرء اي محاوالت للفساد 
املالي واالداري في تنفيذ اخلطة، ويكون دورها 
متابعة التنفيذ واحلرص على ضياع بوصلة 
التنفيذ ومكافحة اي فساد اداري او مالي اثناء 

التنفيذ.
 بعد اقرار 5 مش��روعات كب��رى في مجلس 
االمة، ه��ل يوجد ذلك حالة من الرضا النيابي عن 

احلكومة؟
 هي ليس����ت حالة رضا، امنا حالة انسجام 
وتناغم بني السلطتني وبعض اعضاء السلطتني 
اقتنع����وا بأنه ال مج����ال غير التع����اون، ومت 
التواف����ق في امور كثي����رة ادى الى اقرار هذه 

املشروعات.
وتخلى بعض االعضاء عن التأزمي والتأزمي 
يأتي من بعض اعضاء السلطتني، قد يكون هذا 
التأزمي غير مقصود لكن قد يكون اسلوب الطرح 
واسلوب املراقبة او سن التشريع اسلوبا فيه 

شدة وجتاذب وطرح شرس.
 باقرار هذا الكم من املش��اريع، هل س��يطغى 

اجلانب التشريعي على الرقابي؟
 اخلطة بحاجة الى تشريعات كثيرة لتنفيذها، 
والبد من ان يكون اجلانبان يس����يران بشكل 
متواز، وهذا عامل م����ن عوامل النجاح، اما اذا 
طغ����ى جانب على آخر فس����يعيق تنفيذ هذه 

اخلطة الكبيرة احلجم.
لكن ابدي تشاؤمي في الفترة املقبلة وذلك 

خلف الكواليس لصالح أجندات سياسية 
لبعض األطراف وس����تؤدي بن����ا الى ما ال 

حتمد عقباه.

ثقافة الفئة والطائفة

 وما مالمح ما هو خلف الكواليس؟
 بكل صراحة ال أحد يقدر ما يدور في الوضع 
اإلقليمي وما يحدث من حولنا، فهناك من يفرح 
مبعاناة املواطنني، فلألسف غاب عن التعليم 
اجلانب الديني وحب الوطن حتى أصبح الطالب 
يتعلم الرقص واألغاني، وأصبحت لديه ثقافة 
الطائفة والفئة بعد ان كنا متحابني بكل شرائحنا، 
وأصبحت الفئة الفاسدة تتعمق في هدم ما كانت 
عليه الكويت اجلميلة، لم أكن أتخيل ان تكون 

هناك أسر في الكويت تعيش على الكفاف.

فرصة لتحريك االقتصاد

 كيف تنظر الى اخلطة التنموية كأول مبادرة 
حكومية منذ 86؟

 هذه أول خطة منذ عام 86 وهذا شيء طيب 
ولك����ن األطيب ان نرى تنفي����ذا فعليا ملا جاء 
فيها من مش����اريع وأمتنى أال تكون حبرا على 
ورق وإذا جنحت احلكومة في تنفيذ 30% منها 
فهذا شيء ممتاز وأقول ان اخلطة قد جنحت، 
وأمتنى أن يكون التنفيذ هو األس����اس، وهذه 
فرصة لتحريك عجلة االقتصاد وإيجاد شواغر 
وظيفية، وتطوير البلد والنهوض به بعد سبات 

عميق قارب ال� 30 سنة.
وإذا جنحت احلكومة ف����ي تنفيذ 30% من 
اخلطة فنستطيع احلكم على جدية احلكومة 
من عدمها وما ذكرته وس����ائل اإلعالم من عدم 
قدرة وزارات الدولة على تنفيذها � وال أعرف 
صحته من عدمها � ولكن اخلطة كبيرة احلجم 

 أنا بانتظار االخ���وة األعضاء، فإذا كانت 
هناك عدالة في تعديالت صندوق املعسرين 
وحفاظ على حقوق املواطنني الذين تضرروا 
من هذه القروض، فموقف���ي في كل احلاالت 
س���يكون ثابتا مع رفع الظلم عمن ظلم جراء 
املخالفات التي ارتكبتها مجالس ادارات بعض 
البنوك مبباركة وصمت البنك املركزي الذي 
أهمل أداء واجباته وأهمل تطبيق القوانني وإن 
طبقها متأخرا وترتبت على ذلك األزمة التي 

يعاني منها املواطنون.
 معنى ذل��ك أنه لو عدلت ش��روط صندوق 

املعسرين ستؤيد إقراره؟
 تأييدي للصندوق يعتمد على مدى عدالته 
الكاملة ورفع الظلم عن املتضررين، وأنا مع 

أي حل يطرح لرفع الظلم عن املواطنني.

ال مساس بالدستور

 تعديل الدس��تور قضية أخذت حيزا واسعا 
وجدال في اآلونة األخيرة، كيف تنظر إليها؟

 ال يجوز السماح باملساس بالدستور، وكل 
ما جاء به يجب ان نحاف���ظ عليه، واملرحلة 
احلالية ال تتطلب زيادة عدد اعضاء مجلس 
األمة، وأنا ضد تعديل اي مادة من مواده، ومن 
غير املقبول ومن غير املنطقي أن يصوت أحد 
الوزراء على طرح الثقة عن زميله وهذه ليست 

عدالة بأن نسمح للوزراء بذلك.
 مل��اذا قدمت قانونا بتنظي��م الديوانيات في 

السكن اخلاص؟
 أغلب البيوت التي وزعتها الدولة تتراوح 
مساحتها بني 280 الى 400 متر وأغلب مساكن 
الدولة ال تتج���اوز 600 متر، والعائالت كثر 
اعداد أفرادها، والديوانيات موروث ش���عبي، 
وحاجة ملحة وال ميكن االستغناء عنها من اي 
من االسر الكويتية، ولألسف بعض مسؤولي 
االزاالت صوروا األمر على أنه مخالفات أخالقية 
وصوروا الدواوين على أنها تستغل في غير 

األغراض املخصصة لها.
وبالنسبة إلى أمالك الدولة فبكل بساطة 
احلكومة أجرت الكثير من أمالكها لكثير من 
التجار كالشاليهات واألراضي الصناعية بأسعار 
رمزية فهل يعقل أال تسمح للمواطنني بتأجير 
بعض االراضي املقابلة لبيوتهم بأجر رمزي؟ 
جلعل الديوانية املوروث الشعبي الذي يفتخر 
به اجلميع منذ عشرات السنني، وال أدري من 
يفرح بقتل هذا املوروث الذي نعتز به، وضربت 
به الكويت وبعض الدول العربية أروع األمثلة، 
فهي مجالس للرجال وحتفظ لألس���ر شبابها 
من الضياع في الش���وارع واملقاهي، ووجود 
الديوانية يساهم في التماسك االسري، ومن 
السهل تنظيم بنائها بأسلوب ال يضر باخلدمات، 
وحماية للمجتمع من الفساد االخالقي ومخالفة 
الشرع والعادات والتقاليد ما سيكون له انعكاس 

خطير على االجيال القادمة.
 مل��اذا تعم��ل منف��ردا داخل قاع��ة عبداهلل 

السالم؟
 أنا ال أعمل منفردا، وعندما أرى مجموعة 
من األعضاء يتوجهون نحو توجه معني ورأيت 
في هذا التوجه مصلحة الوطن واملواطن فأؤيد 
هذا التوجه مباش���رة، وإذا رأيت هذا التوجه 
يخالف قناعاتي فال أؤيده، واختالفي ملا يرونه 
حق لي، واجلميع حريص على الصالح العام 
أكثر من حرصي، وحرصي على الصالح العام 

يأتي من قناعاتي.
 كلمة أخيرة؟

 احتدث عما يجول في قلبي، وعسى اهلل 
العلي القدير أن يحفظ الكويت بدينها وبصاحب 
السمو األمير وبأهلها وأن يستمر البلد في هذا 
اخلير العظيم الذي منحه اهلل للكويت وأدعو 

اهلل  أن يحفظها من اي مكروه.

بسبب عدم وجود معاجلات سريعة للمشاكل 
التي يعاني منها املواطنون، مثل مشكلة التوظيف 
وم����ا يتعرض له املواطن م����ن اذالل وتعطيل 

حلقوقه التي كفلها له الدستور.

استجوابا »اإلعالم« و»المالية«

 اذا كانت الس��لطتان في انسجام وتناغم في 
تلك املرحلة، فهل سيكون استجواب وزير االعالم 
املزمع تقدميه منتصف الش��هر اجلاري هو الذي 

يعكر صفو هذا االنسجام؟
 ال، فاالستجواب حق دستوري لكل نائب، 
مكفول من الدستور والسلطة التنفيذية لها احلق 
في الدفاع عن نفسها، ومواجهة االستجواب، 
ومرينا بخمسة اس����تجوابات قبال، وجنحت 
احلكومة في تكتيكاتها السياسية � ال نقول في 
افشال االستجواب � لكن جنحت في التخلص 
منه واعادة الوضع كما هو عليه، لكن استجواب 
وزير االعالم قادم، وهناك اس����تجواب لوزير 
املالية نظرا للتجاوزات التي حتدث في املؤسسة 
العامة للتأمينات وهيئة االس����تثمار، ونتمنى 
ان يعال����ج اعضاء الس����لطة التنفيذية كل في 
اختصاصه كل املشاكل، فال احد يرضى بضياع 
اموال املتقاعدين، او اخلسارات املتكررة ملا تقوم 
به املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من 

استثمار في مجاالت خاسرة.
 ألم تكن اجراءات وزير االعالم كافية لتحول 

دون استجوابه؟
 كانت معاجلات الوزير بطيئة في احتواء 
ما حدث ما ادى الى حدوث هياج في الش����ارع 
نتيجة ملا طرح في وسائل االعالم من احاديث 
ومقابالت، وال نقبل باملس����اس بأي طائفة او 
قبيل����ة او مجموعة او اف����راد، لكن رحمة اهلل 
سبحانه وتعالى وليست اجراءات احلكومة هي 
التي اطفأت غضب الش����ارع مما قام به بعض 

االشخاص في وسائل االعالم.
حترك ال����وزارة كان بطيئا ج����دا والوزير 
مسؤول مسؤولية كاملة عن بطء االجراءات، 
لكن علينا اآلن انتظار كلمة السلطة القضائية 
التي نثق بها حول من اثاروا الفتنة، ولكل عضو 
احلق في تأييد او معارضة هذا االس����تجواب، 
وما س����يتم طرحه في استجواب وزير االعالم 
متروك جللسة املناقشة، ومهما كان رأي الشارع 
او رأي بعض الزمالء فإن ما ميليه علي ضميري 

واقتنع به سألتزم به.
ليس ألي ش����خص تأثير علي فهذا مبدأي 
يحاسبني عليه اهلل س����بحانه وتعالى واهلل 

يعينني على هذه األمانة.

قناعات

 بنف��س املب��دأ حتدثت معارضا الس��تجواب 
وزير الداخلية األول؟

 ه����ذا مبدأي فقد يغض����ب بعض األعضاء 
من الوقوف مع احلقائ����ق التي يراها البعض 
اآلخر، وأن أقيس األم����ور مبا أرى وليس مبا 
يراه اآلخرون، وال يهمن����ي منصب، قد تكون 
عضويتي نعم����ة وقد تكون نقمة، فيهمني أن 
تكون نعمة لي في اآلخرة، وحتى النهاية )من 
يتق اهلل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال 
يحتسب(. والرزق ال يعني املال فقط بل يعني 
الرحمة والراحة في الدنيا واآلخرة والعفو من 
اهلل عز وجل. ولذلك ال أقبل مبحاسبة اآلخرين 
عن مبدأ معني أو عن احساس باملسؤولية وإذا 
كان هن����اك من يخالفني ال����رأي فله ذلك. ولم 
تتغير قناعاتي اطالقا في جلس����ة طرح الثقة 

الثانية بوزير الداخلية.

صندوق المتعثرين

 م��ا اجراءاتكم كنواب بعد رد احلكومة قانون 
شراء الفوائد؟

يكون هناك شيء ملموس مثل تفعيل قانون 
حماية املستهلك.

مصلحة الوطن

 قضي��ة جديدة ظهرت على الس��طح في 
اآلون��ة األخيرة وهي محاول��ة تقييد وحجب 
ال��رأي وال��رأي اآلخر.. كيف تنظ��ر الى تلك 

القضية؟
 هذه الظاهرة ظهرت بدعم بعض أعضاء من 
السلطتني التنفيذية والتشريعية ومبباركة 
بعض املتنفذين في الدولة، هؤالء األشخاص 
الذين يدعمون حجب الرأي اآلخر ال تعجبهم 
آراء اآلخرين، وحتالف مصاحلهم، ويدعمون 
ما يتوافق مع مصاحلهم اخلاصة، هناك من 
يعمل ضد مصلحة الوطن واملواطن، وأقول 

لهم الدستور كفل حرية الرأي.
 ولك��ن أي��ن اخلل��ل؟ ه��ل ف��ي »املرئي 

واملسموع«؟
 اخللل في املرئي واملس����موع واملقروء، 
فوس����ائل اإلعالم فئتان ظاملة وعادلة، اما 
العادلة فهي التي تنش����ر جميع اآلراء بكل 
أريحية وحيادية وبكل مصداقية، والظاملة 
هي التي متنع نش����ر الرأي، أو تنشره في 
زاوي����ة مظلمة وفي النهاي����ة املتضرر هو 

املواطن والوطن.

»المرئي والمسموع«

 نفهم من كالمك انك تؤيد تعديالت املرئي 
واملسموع؟

 أمتنى ان تش����رع قوانني غير ظاملة او 
حتجب احلريات ولكن تعمل بتوازن، ونطالب 
وسائل اإلعالم بالعقالنية في الطرح، واملنطق 
في الس����لوك والتصرف، وحجب احلريات 
يخالف الدين، كما ان الدس����تور كفل مبدأ 
احلريات وأمتنى صدور تشريع بتجرمي من 
يحاول املساس بالوحدة اخلليجية وجترمي 
املساس بحكام اخلليج، ألن هناك من يريد 

حتطيم هذه الوحدة اخلليجية.
 هل قانون املرئي واملسموع احلالي يحتاج 

الى تعديل؟
 نعم يحتاج الى تعديالت، ولكن ليس 
بالشكل الذي طرح من قبل احلكومة، ففيه 
تشديد كثير، وعدم حتديد ملاهية اجلرمية 
فيجب عدم تشديد العقوبات، وهذا يخالف 
الدستور واحلريات وإذا وجد قانون يخالف 

الدستور فالبد من رفضه.

الشعور بالمسؤولية

 ما الفرق بني ترشيحك في انتخابات 1992 
وانتخابات 2009؟

 في 92 كنا ش����بابا مندفعني وكنا عقب 
الغزو الغاشم، وكان الشعب يتمنى معاجلة 
اسباب الغزو الغاشم وهناك شعور كبير 
باملسؤولية، أما في 2009 فتغيرت األمور، 
فلألسف البحث عن املصلحة اخلاصة طغى 
على مصلحة البل����د العامة، واآلن املعيار 
في التصويت يقاس مبا يقدم من مصلحة 
خاصة، قد تكون وظيفي����ة او جتارية او 

عائلية او مادية.
 وهل تغيرت نظرتك للبرملان بعد دخولك 

الى املجلس؟
 كنت أتوقع اننا س����نقوم بالتش����ريع 
الرقابي  والرقاب����ة، ولكن طغى اجلان����ب 
على التشريعي وتناس����ينا هموم الوطن 
واملواطن، وأصبح البعض يبحث عن كيفية 
جذب األصوات، وكنت متفائال أثناء احلملة 
االنتخابي����ة، ولكني اآلن أرى طرقا مظلمة 
وأمتنى أن تكون رؤيتي خاطئة ولكنني أرى 
البلد يسير نحو املجهول، وهناك ما يدور 

شعيب المويزري

 تعيش الكوي��ت هذه األيام ذكرى التحرير 
واالستقالل.. ماذا نستفيد من هذه الذكرى في 

هذه األيام؟
 مناس���بات التحرير واالستقالل عزيزة 
على قلوبنا جميعا، نش���عر بالفرح ويشعر 
به كل مواطن كبير وصغير، ونستذكر دائما 
في هذه املناس���بة ما قام ب���ه اآلباء واألجداد 
من تضحيات في سبيل احلفاظ على الوطن 
والوحدة الوطنية، ونستذكر ايضا ما قام به 
الكويتيون أثناء الغزو الغاشم، كنا في السابق 
ال نعرف التصنيفات من قبلي وبدوي وحضري 
وس���ني وش���يعي، ننهل من خير هذا البلد، 
ولألسف هناك اليوم من يحاولون االصطياد 
في املاء العكر ويثي���رون النعرات الطائفية 
ولك���ن يجب ان يعلم ه���ؤالء وهم قلة انه ال 
مكان لهم وال ملا يحاولون القيام به من أعمال 
غير مقبولة وفي يوم من األيام سترون ردة 
فعل الشعب الكويتي على من يحاول العبث 
بالوحدة الوطنية، وستكون ردة الفعل صدمة 
لهم توقظهم من س���باتهم واعتقادهم بأنهم 

ينجحون في متزيق الوحدة الوطنية.

الواسطة والمحسوبية

 ما همومك التي حتملها على كاهلك وحتاول 
عالجها من خالل عضويتك في البرملان؟

 هناك هموم كثيرة يعاني منها املواطنون 
واملواطنات بسبب الفس���اد اإلداري واملالي 
في البلد واس���تمرت هذه الهموم بال عالج، 
فقد كنا مجتمع تراح���م وأصبحنا مجتمعا 
يعي���ش الهم صباحا ومس���اء، ويعاني هذا 
املجتمع من عدم مباالة بعض املسؤولني في 
وزارات الدولة الذين ال يش���عرون بالهموم 
التي يعاني منها املواطن، وذلك بسبب فساد 
هؤالء املسؤولني، فأصبح املواطن ال يحصل 
على حقه اال بالواسطة واحملسوبية، وبعض 
هؤالء يريدون ضياع الشباب وضياع الوطن، 
ويتحمل هذه املسؤولية مجلس األمة واحلكومة 
والشعب الكويتي الذي ينبغي عليه فضح 
هؤالء الفاسدين. وأمتنى من السلطتني العمل 
على عالج الفساد اإلداري واملالي املنتشر في 
معظم وزارات وهيئات الدولة على ان يكون 
هذا العالج بهدوء وحكمة وحزم، ومثال على 
هذا الفساد، الفساد اإلداري واملالي الذي يجري 
في التأمين���ات االجتماعية ووزارة األوقاف 
واملؤسس���ات النفطية. ولألسف األمن فقد 
هيبته بسبب النقص في األجهزة واملعدات 
واألفراد، وسأقوم بدعم كل التوجهات التي 
حتفظ هيبة األمن، وأدعو األخ الوزير والوكيل 
الى االستمرار في العمل على رد هيبة األمن 
وس���نكون أول من يدعم ه���ذا التوجه بكل 
الوسائل املتاحة لنا، فبالتعاون سنحافظ على 

هذه الركيزة األساسية في املجتمع.

غالء األسعار

 هل هناك قضايا تتابعونها عن كثب؟
 قضايا كثيرة، منها قضية غالء األسعار 
التي أصبحت غير مقبولة وتؤثر على معيشة 
املواطن، واستغرب عدم حترك وزارة التجارة 
بسرعة وبحزم ضد من ينهش املواطن ويستغل 
بساطته، فقبال كان بعض التجار قبل وضع 
أسعار السلع يفكرون في املواطن البسيط 

ولكن اآلن يفكرون في نهش املواطن.
 ولكن املجلس عقد جلس��ة خاصة ملناقشة 
األس��عار وأق��ر 22 توصي��ة أي��ن ذهبت تلك 

التوصيات؟
 ذهبت أدراج الرياح، فلألسف ليست هناك 
متابع���ة، نتيجة حلل مجلس األمة أكثر من 
م���رة، وحتدثت مع وزير التجارة قبل فترة 
)متين غوزال(شعيب املويزري متحدثا للزميل سامح عبد احلفيظووعدنا باالهتمام بهذه القضية، ونتمنى ان 

الفسـاد اإلداري والمالــي مستشــٍر فــي وزارات 
الدولـة والمؤسسـات النفطيـة والتأمينـات االجتماعيـة

هنـاك مـن يحـاول االصطيـاد فـي المـاء العكـر 
النعـرات الطائفية والعبـث بالوحـدة الوطنية وإثـارة 

 ظاهـرة حجب 
الـرأي ظهــرت 
مـن  بـدعـم 
أعضاء  بعـض 
الـسـلطتين 
وبـمباركــة 
بعض المتنفذين 
في الدولة

سامح عبدالحفيظ
أشـاد النائب شـعيب املويزري مببادرة احلكومة تقدمي خطتها التنموية بعد انقطاع دام أربعا وعشرين سنة، مشـيرا الى انها خطة كبيرة احلجم ضخمة التكاليف، واذا نفذت احلكومة 30% منها يعتبر ذلك إجنازا، 
ويسـاهم في حتريك عجلة االقتصاد وإيجاد وظائف شاغرة للمواطنني. واقترح املويزري في حوار مع »األنباء« ان تشـكل جلنة من بعض النواب وبعض الوزراء وبعض رجال االقتصاد ملراقبة تنفيذ اخلطة التنموية ودرء أي 

فسـاد مالي وإداري يعرقل تطبيقها على أرض الواقع. وأبدى املويزري أسـفه للهموم الكثيرة التي يعاني منها املواطنون بسبب الفسـاد اإلداري واملالي وعدم مباالة املسؤولني حتى أصبح املواطن ال يحصل على حقه اال 
بالواسطة واحملسوبية محمال مسؤولية ذلك الى املجلس واحلكومة والشعب الذي يجب عليه فضح املسؤول الفاسد واملرتشي. وقال املويزري انه فوجئ بالوضع احلاصل في مجلس األمة، حيث كان يتوقع ان النواب 

سيقومون بالتشريع والرقابة بالتوازي معا، إال ان اجلانب الرقابي طغى على اجلانب التشريعي وتناسينا هموم املواطن الكويتي، مؤكدا ان البلد يسير نحو املجهول وهناك ما يدور خلف الكواليس لصالح أجندات سياسية 
لبعض األطراف، كما ان هناك فئة فاسـدة تتعمد هدم الكويت اجلميلة ولم أكن أتخيل ان هناك أسـرا كويتية تعيش على الكفاف. وتطرق املويزري الى قضية غالء األسـعار التي تنهش في املواطن واملقيم على حد 

سـواء، مؤكدا ان توصيات مجلس األمة التي أقرها في اجللسة اخلاصة في املجلس السابق ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم متابعة أعضاء املجلس لهذه القضية، مشيرا الى ان هناك خلال في قانون املرئي واملسموع 
يجب تعديله ولكن ليس بالشـكل الذي تقدمت به احلكومة. وعن االستجوابات أكد املويزري ان استجواب وزير املالية قادم بسبب التجاوزات التي حتدث في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والهيئة 

العامة لالسـتثمار، وأوضح ان وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل يتحمل مسـؤولية بطء إجراءاته التي أدت الى ما حدث من تأزمي كاد يعصف بالبالد. 
ورفض املويزري تعديل الدستور أو املساس به رفضا قاطعا. وقال ان املرحلة احلالية ال تتطلب زيادة عدد األعضاء، كما انه من غير املنطقي 

تصويت الوزير على طرح الثقة في زميله الوزير.

بسـبب  المواطنـون  منهـا  يعانـي  كثيـرة  همـوم 
الفسـاد اإلداري والمالي وعدم مباالة مسـؤولي الدولة
المواطن ال يحصل على حقه إال بالواسطة والمحسوبية 
ويتحمـل ذلـك الحكومـة ومجلـس األمـة والشـعب

األمن في الكويت فقد هيبته بسبب النقص في األجهزة 
والمعـدات واألفـراد وسـأدعم أي توجـه لحفـظ هيبتـه

األسـعار  بغـالء  الخاصـة  األمـة  مجلـس  توصيـات 
ذهبـت أدراج الرياح بسـبب عـدم متابعة النـواب للقضية


