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وجه النائب ناجي 
سؤاال  العبدالهادي 
التربي���ة  لوزي���رة 
التعليم  ووزي���رة 
د.موضي  العال���ي 
احلم���ود طلب فيه 
تزويده بعدد أعضاء 
هيئة التدريس ممن 
ش���كل له���م جلان 
حتقيق وجلان تقصي 
حقائق خالل اخلمس 
سنوات املاضية؟ وما 
هي نتائج التحقيق 
الت���ي  والق���رارات 

اتخذت بح���ق أعضاء هيئة التدريس املش���ار إليهم 
وم���ا هي االجراءات التي اتخ���ذت بحقهم؟ وعدد من 
مت إحالته���م الى وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم 
العالي مع بيان طبيعة املخالفات وتواريخ إحالتهم 
واالجراءات التي اتخذت بحقهم؟ وهل مت التحفظ على 
بعض نتائج التحقيق؟ وإذا كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجى تبيان األسس واألسباب والتي على ضوئها مت 
التحفظ على نتائج التحقيق؟ طالبا تزويده بكشف 
باألس���ماء والتخصص والكليات التابعني لها هؤالء 
املخالفون وتاريخ إحالتهم الى مكتب وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي؟ مع توضيح ما إذا كانت هناك 
 ملفات مازالت موجودة لدى وزيرة التربية؟ وما هي

االج���راءات التي اتخذت أو بص���دد اتخاذها في تلك 
امللفات؟

ناجي العبدالهادي

ان متثل احلكومة برئيس���ها 
أو أح���د وزرائه عن���د انعقاد 
اجللس���ات، مبين���ا ان تعمد 
احلكومة عدم حضور اجللسة 
املاضي���ة أدى لتقدمي املقترح 

واملوافقة عليه.
وعن املشادة التي حصلت 
في اللجنة بني وزير الداخلية 
والنائ���ب الطاح���وس، أك���د 
احلريتي ان االمر مجرد اختالف 
في وجهات النظر وال يستحق 
أن يعط���ى أكبر م���ن حجمه، 
مضيفا ان اجلميع يحترم وجهة 

النظر املغايرة.
وعلى صعيد متصل أكدت 
املص���ادر ان النائب���ني محمد 
هايف ود.وليد الطبطبائي ايدا 
االقتراح بقانون بشأن احالة 
تبعي���ة ادارة التحقيقات الى 
النيابة العامة مع رفض نقل 
احملققات النس���اء إلى النيابة 
العمل ان   العام���ة باعتب���ار 
ف���ي النياب���ة العام���ة والية 

عامة.

انه متت مناقش���ة  احلريتي 
املقترح بانعقاد اجللسات من 
دون حضور احلكومة وبعد 
التشاور واستنادا للمادة 97 
من الدس���تور مت���ت املوافقة 
باإلجماع على انعقاد اجللسات 

دون حضور احلكومة.
وأوضح احلريتي ان اجلانب 
أبدى رأيه استنادا  احلكومي 
للمادة 116 من الدستور بوجوب 

أكد رئيس اللجنة التشريعية 
اللجنة  ان  حس���ني احلريتي 
ارتأت بعد مناقشة املقترحات 
املتعلقة بنقل ادارة التحقيقات 
ري  ال���ى النيابة العامة ان تجُ
تعديال مفاده ان السيدات الالتي 
يتم نقلهن الى النيابة العامة 
ال يج���وز نقلهن الى القضاء، 
مشيرا الى ان التصويت كان 

باالغلبية.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة 
التشريعية امس بحضور وزير 
الداخلية والنائب العام ورئيس 
محكمة االستئ اف وممثلني عن 

وزارة العدل.
واس���تطرد احلريت���ي: ان 
احلضور اك���دوا وجود نص 
ادارة  ابقاء  دس���توري يتيح 
التحقيق���ات بوزارة الداخلية 
حسب املادة 167 الفقرة االخيرة 
»يجوز ان يعهد الى ادارة االمن 
العام التحقيق في قضايا اجلنح 

على سبيل االستثناء.
م���ن جه���ة أخ���رى، قال 

البراك: الشمالي يترك المؤسسات والشركات ترّد على أسئلة النواب

أسيل: العنف ضد المرأة واألطفال يجب أن يشكّل أولوية للسلطتين

هذه املستندات فما مبرر تأخير 
االجابة ملدة اربعة اش���هر؟ اال 
تعلمون ان هناك مثال استقر في 
نفوس الكويتيني الذين يدعون 
الى النزاهة والشفافية »ال تبوق 

وال تخاف«.
واضاف: وانا هنا اقول لوزير 
املالية هل تعتقد ان من املصلحة 
اال تزود عض���و مجلس االمة 
باملستندات التي تفرق بني احلق 

والباطل؟
وتابع: ألم تس����أل يا وزير 
املالية الهيئة والشركة الكويتية 
لالستثمار وهما اللتان صادرتا 
حق����ك وفق����ا حلك����م احملكمة 
التي  الدستورية عن االسباب 
منعتهما من تقدمي املستندات 
ولذلك فإن الشركة التي ترفض 
ان تقدم اسماء اعضاء مجالس 
إدارة الشركتني بناء على سؤال 
برملاني وكذلك الش����ركة التي 
ترفض ان تقدم دراسة اجلدوى 
إلنشاء هاتني الشركتني وبقية 
املعلومات امللحقة باألس����ئلة، 
هذا يعني ان هناك تعتيما على 
املعلومات وبالتالي أال تريدني 
يا وزير املالية ان تزداد شكوكي 
قبل ان اوجه السؤال ليأتي جواب 
ال استطيع ان افسره اال بأمرين 
بأن االمور في هذه الشركات قد 
فلتت من يدك وأن الهيئة العامة 
الكويتية  لالستثمار والشركة 
لالس����تثمار تريدان ان تغطيا 

اخلطايا التي ارتكبت.

التي تعيشها هيئة االستثمار 
الكويتية  الش���ركة  وبالتالي 
لالس���تثمار الى هذه الدرجة؟ 
وان املستندات التي طلبت من 
السؤال املوجه له  الوزير في 
ليس لها وج���ود في الهيئة.. 
فه���ل هناك عبث ي���وازي هذا 

العبث؟!
الوزير  وتساءل: هل يقبل 
ان هيئة االستثمار ال حتتفظ 
مبستندات لها كلفة مالية على 
املال العام كما ان الهيئة في ردها 
على السؤالني 13، 14 املوجهني 
من قبلي تؤكد ان هذين البندين 
تضمنا تلميحا باتهام اعضاء 
مجالس الشركتني باستغالل 

النفوذ والتربح.
واضاف والغريب ان الوزير 
يطلب مني ف���ي رده ان اته 
الى النيابة العام���ة اذا كانت 
لدي معلومات تطبيقا ألعمال 
املادة 14 من قانون االجراءات 
اجلزائية؟ وان اقول هل عندما 
اسأل عن اعضاء مجالس ادارة 
الش���ركتني وترف���ض الهيئة 
والشركة الكويتية لالستثمار 
تزوي���دي باملعلومات هل هو 
اتهام واس���تغالل نفوذ  محل 

وتربح؟
وتس���اءل: وهل يعني عدم 
اعطائكم للمستندات عن بعض 
التصرف���ات املالية يعتبر في 

نظركم تريحا واتهاما؟
واذا كنتم اصال لم تقدموا 

الكويتية لالستثمار  الشركة 
تبلغ 35.97% بعد زيادة رأس 
املال وهي معلومة نسمع بها 

للمرة األولى.
وأوضح ان ما نعرفه هو ان 
الهيئة العامة لالستثمار متلك 
76.1% من رأس���مال الكويتية 
لالستثمار بينما ميتلك صندوق 
املركز في االستثمار املالي حصة 
تقارب ال� 5.3% فمن نصدق: ما 
ورد في اجابة الوزير ام ما ورد 
في التقارير التي نش���رت في 
الصحف باسم مصادر مطلعة 
م���ن دون ان يكون هناك نفي 
ال من الكويتية لالستثمار وال 
حتى من الهيئة، علما ان آخر 
تقرير صدر في هذا الشأن صدر 

في 1 مارس 2010؟
وقال البراك متس���ائال: هل 
وصلت حالة الفوضى والعبث 

وحس���يب اذ انه���م يرتكبون 
الفعل ويجاوبون على أعضاء 
مجلس األم���ة، كما يحلو لهم 
لينصبهم الوزير من حيث يعلم 
او ال يعلم اخلصم واحلكم في 

وقت واحد.
وذكر ان 95% من األس���ئلة 
التي وجهها لم ترد عليها إجابة، 
مش���يرا الى ان هناك متويها 
وخلطا لألوراق مورس���ا من 
قبل هيئة االستثمار والشركة 

الكويتية لالستثمار.
الى  األم���ر وصل  ان  وقال 
ان وزي���ر املالي���ة تخلى عن 
اختصاصات���ه وفق���ا ملا جاء 
الدستورية  في حكم احملكمة 
الذي أعطى الوزير دون غيره 
احلق في ان يقرر فيما اذا كانت 
اإلجابة بحاج���ة الى ان تدعم 
باملستندات ومع ذلك ترد هيئة 
االس���تثمار التي متلك بشكل 
فعلي 76.1% من أسهم الشركة 
الكويتية لالستثمار والتي متلك 
بدورها كامل رأس���مال شركة 
اجلون الدولية القابضة والتي 
متلك أيضا 80% من رأس���مال 
الطبية. وأشار  شركة اجلون 
ال���ى ان هذا يعن���ي ان الهيئة 
العامة لالس���تثمار هي مالك 
رأس املال س���واء في الشركة 
الكويتية لالستثمار او الشركات 
التابعة لها ومع ذلك تأتي الهيئة 
لتتحدث وت���اوب نيابة عن 
وزير املالية بأن مساهمتها في 

عبر النائب مسلم البراك عن 
أسفه الشديد لطبيعة تعامل 
بع���ض الوزراء مع األس���ئلة 
النيابية املوجهة إليهم منتقدا 
في هذا الشأن طريقة رد وزير 

املالية على النواب.
البراك في تصريح  وأشار 
للصحافيني امس الى ان وزير 
املالية دأب عل���ى ترك عملية 
الرد بيد املؤسسات والشركات 
الواقعة حتت مسؤوليته في 
حني انه من املفترض ان يكون 
مطلعا على األجوبة للتأكد من 

سالمتها.
وحتدث البراك عن املعاناة 
التي يشير إليها النواب دائما في 
كل اجللسات بعد بند األسئلة 
وفقا للمادة 124 املتعلقة بتعطيل 
اإلجابات لفترة طويلة إذ تأتي 
اإلجابات مبتورة وناقصة وغير 
بالبيانات واملستندات  مزودة 

رغم مرور فترة طويلة.
وأوضح الب���راك انه وجه 
سؤاال الى وزير املالية في 15 
أكتوب���ر 2009 بطلب بيانات 
تفصيلية عن ش���ركة اجلون 
الدولية القابضة وشركة اجلون 
الدولي���ة الطبية، الفتا الى ان 
اإلجاب���ة لم ترد من الوزير إال 

في 18 فبراير 2010.
وأشار الى ان وزير املالية 
ترك اخلي���ط واملخيط للهيئة 
العامة لالس���تثمار لتتصرف 
كيفم���ا تش���اء دون رقي���ب 

ان ذلك عيب«، مش���يرة الى ان 
هناك مئات احلاالت في الكويت 
ألطف���ال يتعرضون للعنف او 
االغتصاب دون ان يحرك احد 
س���اكنا، مبا فيها بعض أهالي 
هؤالء األطفال، بينما ال يعاني من 
تبعات هذا األمر إال الطفل نفسه 
ملا من انعكاس نفسي وجسدي 
عليه من الصعب ان يزول في 
حال عدم معاجلة هذه احلاالت، 
وقالت: »نحن حريصون على 
ان يكون لألسرة الدور االكبر 
في تربية أبنائها، ولكن يجب 
ان يكون هناك مجال للمرأة او 
للطفل باللج����وء جلهة اخرى 
وبسرية تامة إن كانوا ضحية 
ألسرهم«، مشيرة الى ان القانون 
التعامل مع  يشدد على سرية 
هذه احلاالت حلساس����ية هذا 

األمر.

يعالج العنف ضد املرأة، وهي 
ظاهرة خطيرة ال ينبغي السكوت 

عنها.
وقالت العوضي انها اطلعت 
على بعض تارب الدول العربية 
والدول املتقدمة في مجاالت حماية 
املرأة والطفل، وأس���فت لعدم 
وجود مجاالت مشابهة حلماية 
املرأة والطفل في الكويت بحجة 
املرأة والطفل مستضعفان  ان 
وان العنف طريقة تأديب دون 
وجود اي رادع. مشددة »يجب 
احترام آدمية اإلنسان، أيا كان 
جنسه او عمره، ونحن ال نهدف 
الى ان نقول لألسر كيف تربي 
أبناءها، ولكن من الضروري ان 
تكون هناك جهة يلجأ لها الطفل 
او تلجأ لها املرأة حلمايتها ان 
وقفت العادات والتقاليد حائال 
دون حماية الطفل او املرأة بحجة 

الذي يشكل جزءا من األسرة التي 
تشكل دعامة املجتمع، مشيرة الى 
ان اإلضافات والتعديالت التي 
س���تتقدم بها في شأن احلقوق 
املدنية واالجتماعية للطفل تأتي 
كخطوة أولى سيليها قانون آخر 

حاليا مع ع���دد من املختصني 
في مجاالت األس���رة والطفولة 
واإلرشاد األسري والنفسي الذين 
كش���فوا عن حاالت مخيفة من 
العنف الذي ميارس ضد األطفال 
التي  واالنتهاكات واالعتداءات 
يتع���رض لها بع���ض األطفال 
باس���تمرار دون وج���ود رادع 
او وس���يلة تكفل حماية هؤالء 
األطفال وتعاق���ب املتجاوزين 
على طفولتهم، مش���ددة على 
ان االهتمام بالطفل هو اهتمام 
مبستقبل البالد ويعني احملافظة 
عليه. ودعت الى ان يشكل هذا 
املوض���وع أهمية قصوى لدى 
الزمالء النواب ولدى احلكومة، 
فاألسرة هي عماد املجتمع، وال 
ميكنن���ا ان نتحدث عن تنمية 
واقتصاد دون ان نهتم بأساس 
كل هذا وهو اإلنسان الكويتي 

النائبة د.أس���يل  أعرب���ت 
العوضي عن قلقها حيال عدم 
وج���ود قوانني تكف���ل حماية 
األطفال في البالد، مشيرة الى 
ان عدم وجود بنية تشريعية 
حتمي الطفل وتكفل حقوقه يعد 
عجزا تشريعيا ال ميكن السكوت 
عنه، خصوصا ان هناك العديد 
من حاالت العنف واالنتهاك التي 
يتعرض لها األطفال دون وجود 
قوانني تضمن حمايتهم او تعاقب 
املسيئني لهم، معلنة انها قدمت 
قانونا بش���أن احلقوق املدنية 
واالجتماعية للطفل كمسودة 
أولية، وانها بصدد تقدمي املزيد 
من التعديالت على هذا القانون 
مبا يكفل حقوق األطفال ويضمن 

إيجاد آلية حلمايتهم.
وقالت العوضي في تصريح 
انها تتمع  صحافي لها امس 

ترك »الخيط والمخيط« لهيئة االستثمار لتتصرف كيفما تشاء

مسلم البراك

د. أسيل العوضي

أعلنت أنها بصدد تقديم قوانين تضمن حماية المرأة والطفل من العنف واالستغالل

العبدالهادي يسأل عن لجان التحقيق
بحق أعضاء هيئة تدريس جامعة الكويت

مبارك الوعالن

الوعالن للخالد: أنت المسؤول دستوريًا أمامنا 
وهناك قرارات فئوية تضر بالمؤسسة األمنية

أساس متت املفاضلة بني ضباط الوزارة 
في االختيار له����ذه الدورات وغيرها، 
وبجميع القرارات الصادرة بذات الشأن 
واملتعلقة بالدورات التدريبية وأسماء 
الضباط املنتسبني لها منذ 2008/1/1 حتى 
تاريخه، وبشهادات تخرج الضباط في 
هذه الدورات ومدى التزامهم باحلضور 
منذ 2009/1/1 حتى تاريخه، هل مت اخذ 
رأي الرؤس����اء واملسؤولني املباشرين 
في اختيار منتس����بي ه����ذه الدورة؟ 
وطلب الوعالن تزويده بكل القرارات 
الوزارية الصادرة منذ تاريخ 2008/9/1 
حتى تاريخه بش����أن الترقيات، على 
اي أس����اس مت اختي����ار الضباط لهذه 
الترقي����ة، وما النظ����م واللوائح التي 
يستند إليها في إصدار هذه الترقيات 
وما اجلهات املخولة التي ترشح األسماء 
لهذه الترقيات؟ وكيف يتم اعتماد هذه 
األس����ماء وما اإلدارة او اجلهة املعنية 
بذلك؟ وبكشف األسماء التي مت اختيارها 
ومت رفعها الحقا وألي سبب مت ذلك؟ 
هل توجد تظلمات تقدم بها الضباط 
بهذا الش����أن؟ وطلب تزويده بكشف 
التظلمات والش����كاوى الصادرة بهذا 

األمر حتى 2009/1/1.

إصدار وكيل الوزارة قرار إداري رقم 
2010/199 وقرار إداري رقم 2010/300 
بشأن الدورات التدريبية ملنتسبي وزارة 
الداخلية والصادر بتاريخ 2010/1/31، 
طالبا تزويده بنسخة من القرارات وما 
أسباب إصدار هذا القرار؟ وما النظم 
واللوائح املستند اليها السيد الوكيل في 
إصدار هذا القرار؟ وما األسس واملعايير 
الت����ي اختار الوكيل املنتس����بني لهذه 
الدورة؟ وهل مت اختيار منتسبي هذه 
الدورة وفق ترشيحات إداراتهم؟ وما 
اجلهة التي قامت بهذا الدور؟ وعلى اي 

قال النائب مبارك الوعالن ان وزير 
الداخلية مطالب بالتحقيق في القرارات 
التي تصدر عن وزارة الداخلية والتي 
باتت متثل مثاال للتجاوزات واملخالفات 
التي متس أهم جهاز امني بالدولة، مؤكدا 
ان هذه التجاوزات تكترث مفاهيم فئوية 
حتتاج الى وقفة سريعة لتعدل املسار 
وتصحح الطريقة التي تنتهجها بعض 

القيادات في وزارة الداخلية.
وأضاف الوعالن ان وزير الداخلية 
الش����يخ جاب����ر اخلالد هو املس����ؤول 
دستوريا وسياسيا أمام عضو مجلس 
األمة ومحاسب عن اي قرارات تصدر 
عن وزارته وانه احملاسب األول أمامنا، 
مشيرا الى ان تعديل األخطاء ومراجعتها 
وإع����ادة احلق ألصحابه ومحاس����بة 
العام، وان  املتجاوزين بحق الصالح 
ما قامت به بعض القيادات من إصدار 
قرارات عليها عالمات استفهام من حيث 
اآللية والتوقيت ومخالفتها للنظم يجب 
ان يتم البحث فيه����ا على اعتبار اننا 
بصدد متابع����ة احد القرارات وعرض 
للمزيد خالل األي����ام املقبلة إذ لم يقم 
وزير الداخلية بتعديل األوضاع وبشكل 
سريع. ووجه النائب الوعالن أسئلة 
لوزير الداخلية جاء في السؤال األول: 

يسمح للموظف بأن ينقطع عن العمل لسبب طارئ والتصريح له بالغياب
قدم النواب مس���لم الب���راك وعلي 
الدقباسي وخالد املش���عان ود.حسن 
جوهر والصيفي الصيفي اقتراحا لتعديل 

قانون اخلدمة املدنية.
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 
23 مكررا أ الى القانون رقم 15 لسنة 1979 
املشار إليه نصها كاآلتي: يجوز للموظف 
ان ينقطع عن العمل لس���بب طارئ ال 
يستطيع اإلبالغ عنه مقدما للتصريح 
له بالغياب. وتكون اإلجازة الطارئة ملدة 

ال تزيد على ثمانية أيام في السنة وال 
تاوز يومني في كل مرة. ويجب على 
املوظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته 
الى عمله بيانا باألسباب التي اقتضت 
غيابه وتخضع هذه األس���باب لتقدير 
الرئيس املختص. ويسقط حق املوظف 

في هذه االجازة بانتهاء السنة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض 

مع احكام هذا القانون.

المذكرة اإليضاحية

منح املرسوم الصادر في 4-4 لسنة 
1979 في ش���أن نظ���ام اخلدمة املدنية 
اإلج���ازة الطارئة للموظ���ف ملواجهة 
الظروف التي ال ميكن توقعها، فال يجد 
املوظ���ف مفرا من االنقطاع عن العمل، 
غير ان هذا املرسوم قيد االجازة الطارئة 
بأربعة ايام في السنة ويوم واحد في 
كل مرة، وهذان القيدان ال يتالءمان مع 
الظروف التي قد يحتاج فيها املوظف 
الى التصري���ح له بالغياب ملواجهتها. 

لذلك اعد هذا االقتراح بقانون بإضافة 
مادة جديدة إلى قانون اخلدمة املدنية 
الصادر باملرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 ويقض���ي النص اجلديد املقترح 
والذي يحمل رقم 23 مكررا أ، ان تكون 
مدة االجازة الطارئ���ة ثمانية ايام في 
الس���نة بدال من اربعة ايام واال تاوز 
يومني في امل���رة الواحدة بدال من يوم 
واحد. وبذل���ك حتقق اإلجازة الطارئة 

الغرض منها.

»التشريعية« توافق على انعقاد الجلسات دون الحكومة
الحريتي: اعتماد نقل التحقيقات إلى النيابة

الــلـجـنة  ــهـدت  ش
ــريعية في اجتماعها  التش
ــادا كاد  ــجاال ح ــس س ام
اللجنة  ــاع  ان يرفع اجتم
ــة قانون ضم  اثناء مناقش
للتحقيقات  العامة  االدارة 
ــة العامة. وقالت  الى النياب
ــن داخل اللجنة  مصادر م
ــجال دار بني  ان هذا الس
ــيخ  الش الداخلية  ــر  وزي
جابر اخلالد وعضو اللجنة 
ــد الطاحوس  ــب خال النائ
ــجال عندما قال  وبدأ الس
ــيخ  الش الداخلية  ــر  وزي
إدارة  ان  ــد  اخلال ــر  جاب
ــدة  ادارة فاس التحقيقات 
مالحظات  ــدة  ع ــا  ولدين
عليها وعلى العاملني فيها.

فرد الطاحوس قائال هذا الكالم واالتهام 
ــرض بك كوزير ان  ــر مقبول منك واملفت غي
ــق وال تقول هذا  ــن إدارة التحقي ــع ع تداف
ــلمت صالحياتك الكاملة  الكالم لكن ا نت س
ــد الرجيب ويفترض ان  لوكيل الوزارة احم
ــات عند املخافر، ولدي  تعزل ادارة التحقيق
ــلمت زمام امور ادارة  مكاتبات تثبت انك س

التحقيقات لوكيل الوزارة.
ــداك ان يكون لديك  وزير الداخلية: احت
ــت  ــة تثب ــن وزارة الداخلي ــات م اي مكاتب
ــول ما لدينا عند ادارة  صحة ادعائك وال نق

التحقيق... خلونا ساكتني.
ــلة  ــرج احد الكتب املرس الطاحوس يخ
ــة »الرجيب« الى  ــل وزارة الداخلي من وكي

وزير الداخلية يتهم فيه وكيل الوزارة ادارة 
التحقيقات بأنها تدون قضايا كيدية.

ــال من  وأخرج الطاحوس كتابا آخر مرس
الرجيب يخاطب فيه مدير ادارة التحقيقات 
للرد على طلب ادارة التحقيقات بتخصيص 
ــب  الرجي رد  وكان  ــني  للمحقق ــب  مكات
للتحقيقات »اذا اردت ان تطاع فأمر مبا هو 

مستطاع«.
ــني  ــس اللجنة النائب حس ــل رئي فتدخ
احلريتي قائال: هذا الكالم ما يجوز وال يجب 
ــتمرار احلوار بهذه الطريقة. الطاحوس:  اس
ــن احلديث او  ــي منعي م ــس لك احلق ف لي
ــة االجتماع وال  ــي مضبط ــن رأيي ف تدوي
تنسى انك رئيس منتخب ونحن من انتخبك 
ــى ان الوزير خرج من  ــارت املصادر ال واش

االجتماع بعد انتهاء هذا السجال.

الطاحوس لوزير الداخلية: تنازلت عن صالحياتك لصالح الوكيل
الخالد: أتحداك أن يكون لديك أي مكاتبات تثبت صحة إدعائك

خالد الطاحوس خالل اجتماع اللجنة التشريعية

حسني احلريتي

)متين غوزال(


