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بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة الى 6
كل من رئيـــس مجلـــس النـــواب في اجلمهوريـــة العراقيــة 
د.فؤاد معصــــوم ورئيــــس البرملان )البوندستاج( نوربيـــرت 
الميــــرت ورئيـــس املجلـس الفيـــدرالي جنس بورنسن في 
جمهوريـــة املانيـــا االحتادية ورئيس اجلمعيـــة الوطنية في 
جمهورية كوريــــــا بارك هي تاي وذلك مبناســـبــــة االعياد 

الوطنية لبالدهم.

الخرافي هنأ نظراءه في العراق وألمانيا وكوريا باألعياد الوطنية

نواب يطالبون بإجراءات حكومية فاعلة لمواجهة ظاهرة الغالء
قبل الوزارة سيؤدي الى عواقب وخيمة.

وحذر الهاجري من تهاون وزارة التجارة من القيام 
بالدور املنوط بها معلنا ان الدستور الكويتي منحنا 
كنواب أدوات رقابية ان لم يفعل وزير التجارة القوانني 
بحق املتالعبني في األسعار ويساهم في خفضها لن 
نتوانى في اســـتخدام أدواتنا الدستورية في حماية 

املواطن من هذا الغالء.
من جهته شـــن النائب الصيفـــي مبارك الصيفي 
هجوما على الهيئة العامة للزراعة لتقاعسها عن اداء 
دورها املطلوب في توفير ما يحتاجه الكويتيون من 
الفواكه واخلضار محمال اياها املسؤولية عن ارتفاع 

اسعار اخلضراوات بشكل عام.
وقـــال  الصيفي في تصريح للصحافيني امس ان 
الهيئة فقدت دورها واصبح وجودها شكليا ال يخدم 
الزراعة في البلد في ظل غياب العمل اجلاد والقدرة 

على االنتاج وحتقيق االجنازات.
ودعا الصيفي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى التدخل لتصحيح سياسة العمل في 
الهيئة العامة للزراعة بعد فشـــلها في حتقيق نقلة 
ايجابية تتطلبها املرحلة الراهنة التي اصبحت فيها 

الزراعة عامال مؤثرا في التنمية.
وتساءل الصيفي: »أين سياسة األمن الغذائي التي 
حتدثـــت عنها الهيئة التي حتولت الى مصدر تهديد 
للغذاء بعدما أصبحت عاجزة عن إدارة العمل الزراعي 
في البلد بعد االخفاقات املتزايدة التي تدل على غياب 

االستراتيجية والرؤية«.
ودعا الصيفي رئيس احلكومة أيضا الى اعفاء كل 
مقصر في عمله من أجل ارساء مبدأ احملاسبة ومعاقبة 

املقصرين ووضع االمور في نصابها الصحيح.
وطالب الصيفي احلكومة باتخاذ االجراءات الالزمة 
ايضا لضبط االسعار التي جتاوزت املعقول بعد ان 
اصبح ســـعر كرتون الطماطم خـــالل االيام القليلة 

املاضية خمسة دنانير.

ذوي الدخول احملدودة. 
وشدد الهاجري على ضرورة 
ان ينتبه وزير التجارة لهموم 
الناس ولينســـى قليال هموم 
املوازين  التجار لكي يساوي 
ويستطيع املستهلك البسيط 
ان يشتري حاجياته بأسعار 
معقولـــة ال ان يصرف كل ما 
يتقاضاه مـــن اجل ان يعيش 
كفافا، الفتا الى ان الكويت هي 
الدولة الوحيدة التي تســـمح 
للتجار بالتحكم في أســـعار 
الســـلع االســـتراتيجية دون 
ان تراقبهـــم او تردعهم وهذا 
يعـــود لضعف الوزير املعني 
وعدم كفاءته فـــي ادارة هذه 
الـــوزارة التي تعتبر املتحكم 
الرئيسي في األمن الغذائي في 

الكويت. 
وأعرب الهاجري عن خيبة أمله في كل االجراءات 
احلكومية اخلجولة ملكافحة غالء األســـعار فما نراه 
من اجراءات مـــا هو اال ردة فعل ولم جند اي حترك 
جاد من قبل املعنيني عن هذا األمر مما جعل البلد على 
هاوية انهيار اقتصادي بسبب تفاوت متوسط دخل 
الفرد مع متوســـط مصروفاته وهذا األمر ال يأتي اال 
بسوء ادارة من قبل وزارة التجارة التي كان األولى 
بها ان تراقب وتتابع األسعار وتكشف املتالعبني بها 
بكل شـــفافية ليعرف املواطن ان هناك وزارة جتارة 

حتمي املواطن ال وزارة جتار حتمي املتالعبني.
وطالب وزير التجارة بااللتفات الى االقتراحات التي 
تقدم بها الزمالء النواب للحد من غالء األسعار وتفعيل 
األدوات الرقابية وتشـــديد العقوبات على املتالعبني 
في األسعار، مشيرا الى ان اهمال اجلانب الرقابي من 

في أداء عملها ومراقبة أســـعار السلع وحتديد هوامش 
ربح معينة للسلع االستراتيجية التي تتحكم في األمن 
الغذائي، مبينا ان جتاهل وزارة التجارة إلزام املوردين 
توريد كميات كافية من السلع الغذائية ومحاسبتهم على 
تقصيرهم في هذا االجتاه يساهم في تهديد األمن الغذائي 

للبلد بشكل كبير.
وأضاف: نرفض رفضا قاطعا ان تدعي وزارة التجارة ان 
الغالء العاملي هو السبب الرئيسي في رفع األسعار حيث 
ان ما شــــهدناه ان هذا االرتفاع مصطنع وموسمي يقوم 
فيه التجار برعاية وزير التجارة الذي نسي او تناساى 
اهم واجباته واسباب وجوده في احلكومة وهو حماية 
املواطن البسيط، موضحا: وما نعانيه من ارتفاع في أسعار 
السلع األساسية دليل تخبطه في االدارة وجتاهله صرخات 
املواطنني ومتابعة اسعار السلع الرئيسية حيث ترك الوزير 
احلبل على الغارب لتجار االحتكار ليعبثوا باملستهلكني 

امليـــع يبدو  وأضـــاف 
ان احلكومـــة وحتـــى هذه 
اللحظـــة غيـــر متهمة مبا 
الكويتي  املواطـــن  يعانيه 
ارتفاع األسعار فهي  جراء 
عاجزة عـــن تفعيل أدوات 
الرقابة على األسعار وتوفير 
املعلومات عـــن املنتجات 
واألسواق ودراسات األسواق 
ودراســـات التنبؤ، متابعا: 
عليها ان تتجاوب مع املطالب 
الشعبية الداعية الى جترمي 
جشع التجار الذين يرفعون 
األسعار مع اي زيادة تطرأ 

على الرواتب.
ودعا امليع احلكومة الى 
جترمي ارتفاع األسعار غير 
املبرر والعمل على انشـــاء 

جمعيات شعبية حلماية املستهلك في كل محافظة لتشديد 
املراقبة على اي ارتفاع يطرأ على األســـعار، مضيفا ان 
انشاء جمعيات أهلية حلماية املستهلك ميثل أداة مهمة 
أهملتها احلكومة في السابق رغم جناح هذه التجارب 

في عدد من الدول.
من جهته، اســـتنكر أمني ســـر مجلس األمة النائب 
دليهي الهاجري »غفلة وزير التجارة والصناعة عن أهم 
واجباته«، مضيفا ان غالء األسعار حرق جيوب املواطنني 
والتجارة تتجاهل صرخات املواطنني الذين جبروا على 
التعاطي مع هذا »اجلنون« في األسعار والتي ال يطيقها 
ذوي الدخول املتوسطة فما بال ذوي الدخول احملدودة 

والتي هي الشريحة العظمى في املجتمع الكويتي.
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان ما شـــهدته 
البالد من موجة لغالء اســـعار اخلضراوات والســـلع 
االستراتيجية سببه الرئيســـي تهاون وزارة التجارة 

واصــــل النواب توجيه انتقاداتهم للحكومة بشــــكل 
عــــام ولوزير التجارة على وجه اخلصوص على خلفية 
ارتفاع أســــعار السلع واخلضار وتأثير ذلك على دخول 

املواطنني.
وفي هذا اإلطار طالب النائب غامن امليع وزير التجارة 
بالتصدي للقضايا التي تخضع ملسؤولياته فعال ال قوال 
وان يكون على قدر املســــؤولية املناطــــة به خصوصا 
فيما يتعلق بارتفاع األســــعار غيــــر املبرر والذي وصل 
الى مراحل غيــــر معقولة، مضيفا من الواضح ان وزارة 
التجارة وأجهزتها التنفيذية متراخية وغير فاعلة جتاه 

ارتفاع األسعار املصطنع.
وأضاف امليع في تصريح صحافي ان املسؤولني في 
وزارة التجارة يتحججون بالغالء العاملي رغم ان األسعار 
في الكويت جتاوزت ما يســــمى الغالء العاملي على سلع 
كثيرة والتي تضاعف سعرها بشكل مريب، مشيرا الى 
ان األســــعار في الدول املجاورة لــــم ولن تصل الى هذه 
املستويات رغم ان األوضاع في الكويت أفضل من مختلف 

النواحي مبا في ذلك األمور املتعلقة باجلمارك.
وقال امليع: البلد تعيش ازمة غالء فاحش والشــــعب 
الكويتي بدأ يعبر عن ضيقه الشديد وسخطه من فشل 
سياســــات احلكومة في مواجهة ارتفاع األسعار، مؤكدا 
انها لم تخطط بشكل متكامل واكتفت بسياسات قصيرة 
النظر، مطالبا احلكومة بتقدمي بيان واضح مع بداية دور 

االنعقاد املقبل في هذا الشأن.
ووصف امليع في تصريح صحافي االجراءات احلكومية 
في مواجهة الغالء بأنها »مسكنات وآليات حبر على ورق«، 
مطالبا احلكومة بتقدمي حزمة متكاملة من السياســــات 
والقرارات لضبط األســــواق وإعادة االنضباط لألسعار، 
موضحا ان عجز احلكومة عن صد وإيقاف الزحف املستمر 
الرتفاع األســــعار غير املبرر يؤكد انها فشلت في توفير 
احلماية للمواطنني الذين صاروا عرضة لتلقي الضربات 
املتتالية من جانب بعض التجار اجلشعني وغيرهم بسبب 

املعاجلة السطحية وغير املتكاملة للمشكلة.

اعتبروا أن ما قامت به السلطة التنفيذية مجرد مسكنات وآليات حبر على ورق فقط

أحد ذوي االحتياجات اخلاصة يتحدث للحضور مسلم البراك متحدثا اثناء اللقاء

الصيفي مبارك الصيفيغامن امليعدليهي الهاجري

الهاجري: ارتفاع األس�عار س�ببه غفل�ة وزير التجارة ع�ن واجباتهالمي�ع: البلد يعي�ش أزمة غ�الء والسياس�ات الحكومية فاش�لة

البراك: الحكومة تريد تعميق الخالف بينها 
وبين مجلس األمة في قضية المعاقين

عبدالهادي العجمي
حذر النائب مسلم البراك احلكومة من مماطلتها وتسويفها في تطبيق القانون رقم 8 
لسنة 2010 في شأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة مطالبا احلكومة بالعمل اجلاد النصاف 
هذه الفئة اذا كانت تريد ان تتجنب ما تســــميه وتطلق عليه التأزمي وان تنفذ ما جاء في 

القانون كما اراد املشرع.
جاء ذلك خالل اللقاء املفتوح الذي عقد في ديوان امني سر نادي املعاقني شافي الهاجري 
مبنطقة فهد االحمد بحضور عدد كبير من ذوي االحتياجات اخلاصة، وقال البراك: لم نفكر 
في يوم من االيام ان تكون قضية املعاقني محل خالف بيننا وبني احلكومة لكن يبدو ان 
احلكومــــة تريد ان جتعل نقاط اخلالف بينها وبني املجلس كثيرة وان تعمق هذا اخلالف 
خاصة اذا كان مرتبطا بقانون املعاقني، واضاف البراك: اول ما بدأت احلكومة في تطبيق 
القانــــون خالفت املادة 51 بتعيني املدير العام وكأننا نقــــول» اول القصيدة كفر« مطالبا 
املعاقــــني بعدم التهاون بهذا االمر، وقال البراك ان النية مبيتة عند احلكومة بانها قبل ان 
تطبــــق القانون جتري عليه بعض التعديالت وفق ما تريد وانا اقول للحكومة »حامض 

على بوزكم« و»اذا عندكم لعبة العبوا غير هذا املوضوع«.
وقــــال البراك: نحن بحاجة ان تكون هناك مثل هذه امللتقيات واملنتديات ليكون هناك 
حــــوار حول قضايا املعاقــــني الن هذه الفئة فئة عزيزة على قلوبنا وتســــتحق االهتمام 
والرعاية ليس من باب العطف والرعاية وهذه قضية يجب ان تفهم وتعرف ان املعاقني، 
وانا حريص على هذه التســــمية وضد تســــمية ذوي االحتياجات اخلاصة، فهم عنصر 
فعال في مجتمعهم ولم يكونوا في يوم من االيام عنصرا خامال غير قادر على العطاء بل 
كان عطاؤهم واضحا، واضاف البراك: مثل هذا القانون هو نقلة حضارية وكنا حريصني 
طوال الفترة الســــابقة على ان نكون على لقاء مســــتمر في نــــادي املعاقني لاللتقاء بكل 
اجلمعيات املعنية بشــــؤون االعاقة حتى نعــــرف وجهة نظرها في اقتراح القانون املقدم 
الــــى ان توصلنا الى الصياغة النهائية التي حتولت الى قانون وقد كنا حريصني على ان 
تكون هناك حالة من التوافق بني احلكومــــة واملجلس وهذا الكالم قلناه في االجتماعات 
ان اختلفنــــا في قضايا كثيرة يجب ان نظهر امام العالم أننا كحكومة وكمجلس في هذه 

القضية احلضارية االنسانية متفقون.
وتابع البراك: القانون نشــــر في اجلريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير املاضي واعتبر 
واجب التطبيق من تاريخ 28 مايو املاضي ولكن دائما وابدا احلكومة عودتنا لالسف على 
املماطلة والتسويف، وزاد البراك: التقينا معهم اكثر من لقاء وكل مجموعة من الوزارات 
واملؤسســــات املعنية بشؤون املعاقني حتاول ان تفسر القانون بطريقتها اخلاصة ومثال 
على ذلك بنك التســــليف واالدخار يقول »منحة لكننا اعتبرناها قرضا« - شلون منحة 
يعني - وأي قاموس اللغة العربية اعطاكم احلق في ان تفسروا كلمة »منحة« و»املنحة« 

هي املبلغ الذي يعطى وال يرد وهذه لعبة حكومية لالسف.
وقال البراك: من هذا امللتقى نقول للحكومة وال يعتبروا هذا تهديدا »امنا قد اعذر من 
انذر« كفى مماطلة في هذا املوضوع »واهلل« اننا على استعداد الن نصل في هذه القضية 
الى ابعد مدى وان تكون وصمة عار في جبني احلكومة التي تتباطأ وتسوف في تطبيقه 

احلضاري، وتابع البراك: هذه حقوق للمعاقني واسرهم لكن اذا كانت القضية ان احلكومة 
حتســــب الفلس والدينار في قانون املعاقني أو كلفته فهذا لن نقبله ابدا، بل ان احلكومة 
قالت اكثر من ذلك في االجتماعات داخل اللجنة قبل ان يقر القانون بأنهم مستعدون في 

قضية الكلفة املالية، انهم لن يتحدثوا.
وزاد: لكن اآلن وضمن خطة مرسومة تأتيني وزارة أو يأتيني بنك أو تأتيني مؤسسة، 
كل يفســــر القانون بطريقته حملاولة تخفيف الكلفة املاليــــة وبالتالي لدينا قانون لكننا 
اضعفناه من خالل تفسيرات في اذهان الوزارات واملؤسسات، ونقول للحكومة »اذا انتم 
فاضيني حنا مو فاضيني« ان ندخل معكم في جدل في قضية املعاقني »واال احتدونا على 
أمور ما نبيها في املعاقني«، وال جتعلونا نظهركم بالصورة السيئة كحكومة تتفاخر أمام 
العالم بأنها راعية للمعاقني وأسرهم، واضاف البراك: نعلم ان اول مخالفة جاءت في القانون 
هــــي عملية اختيار املدير العام وهذه مخالفة صريحة وواضحة للمادة »51« من القانون 
ولكن احلكومة كدأبها دائما تتلذذ في مخالفة القانون »ســــبحان اهلل يرتاحون نفسيا اذا 

شعروا مبخالفة القانون« و»يرتاحون اكثر اذا شعروا انهم مياطلون بتنفيذ القانون«.
وقال البراك مثل ما حملنا شعار »اال الدستور« وهذا دائما نردده اآلن نرفع شعار »اال 
املعاقني« وقسما باهلل ســــنذهب الى أبعد مدى من حيث ال يتوقعون اذا ماطلوا اكثر من 
ذلك وســــتكون لنا وقفات في قاعة عبداهلل الســــالم وفي جلنة املعاقني بأن استمرار هذا 
الوضع ال يرضي اهلل وال رسوله ومخالفة صريحة لقانون قائم بعد اربعة اشهر من تنفيذ 
القانون وقبل ذلك ثالثة اشــــهر من نشره في اجلريدة الرسمية الى اآلن الالئحة املنظمة 

لعمل هذا القانون لم تقر وهذا أمر مزعج ومؤلم.
وقال البراك: نحن على اســــتعداد متى ما جرب هذا القانون وشعرنا بأن هناك بعض 
التعديالت االيجابية التي من املفترض ان تضاف خلدمة املعاق واسرته الى ان نبادر بتقدمي 

هذا القانون ولن نتردد بل سنعطيه األولوية للمناقشة واالقرار داخل مجلس االمة.
وزاد البــــراك لكن اآلن أمر معيب ان يظــــل هذا القانون غير مطبق وان املعاقني عندما 
يذهبون الى املجلس االعلى للمعاقني او الى مؤسســــة التأمينات او بنك التسليف لتنفيذ 

حقوقهم يجدون الرد احلكومي اسطوانة حكومية مشروخة ال ميكن ان تنفذ.
واضاف البراك: كل ما ذهبنا الى محاســــبة وزير مقصر قالوا »انتم مؤزمني« قلنا »ما 
شي« نحول هذا األمر الى جلان حتقيق في بعض التجاوزات كما حصل عندما وقع وزير 
الداخلية على الغاء سابقة االبعاد الثنني من الوافدين االيرانيني احدهما حليازة مخدرات 
واآلخر ملمارسة الطب دون ترخيص، وجاء وزير الداخلية بعد 24 ساعة ليدافع عن قراره 
وبعد اربعة اشهر من املماطلة التي مارسها يقول لو كنت اعلم ان هذه املعلومات قيلــت 
لي ملا الغيت عنهم سابقة االبعاد، وانا اقول لوزير الداخلية ان هذا بالفعل عذر اقبح من 

ذنب واقول له ايضا على من تضحك؟!
واضاف البراك: ووزير املالية في قضية الكويتية لالستثمار والتجاوزات التي حصلت 
وظــــل وزير املالية مياطل باجابة اللجنة ملدة شــــهرين واآلن اكملوها في قضية املماطلة 
والتسويف في تطبيق قانون املعاقني ولن نثق بعد ذلك بحكومة حترص على ان تضرب 

حقوق املعاقني وتزيد معاناتهم وال حتاول ان تدخلهم او تدمجهم في مجتمعهم.

خالل لقاء مفتوح عقد بديوان شافي الهاجري بضاحية فهد األحمد مساء أمس األول

طالــــب النائب مبارك الوعالن 
بنقل السجن املركزي من منطقة 
الفــــردوس، باعتبارهــــا منطقة 
مكتظة بالسكان، ووجود السكن 
املركزي فيها ميثل خطرا كبيرا على 
املواطنني، وتخصيص موقع بديل 
للسجن يكون بعيدا عن التجمعات 

السكنية.
الوعالن  النائب مبارك  وأبدى 
استغرابه من أعمــــال الترميــــم 
والتوسعات التي تتم في السجن 
املركــــزي، بالرغم مــــن املطالبات 
العديدة من النواب وأهالي املنطقة 

بنقل السجن الى موقع آخر، مشيرا 
الى انه من العجيب نقل منشآت 
ال متثــــل أي خطر كاملدارس من 
الســــكنية واإلبقاء على  املناطق 
السجن املركزي الذي يضم الفئات 
اخلارجــــة عن القانون واملجرمني 
الذيــــن هم خطر على املجتمع في 

وسط املناطق السكنية.
وقال النائب مبارك الوعالن ان 
السجن املركزي يضم اآلالف من 
املساجـــني من مختـــلف اجلنسيات 
وهم ميثلون قنبلة موقوتة ميكن 

ان تنفجر في أي حلظة.

وجه النائب خلف دميثير سؤاال الى وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر في شأن مشاركة شركة هيونداي 

الكورية في مشروع جسر جابر.
وقال دميثير انه وحسب املعلومات املتوافرة لدينا فإن هذه الشركة 
كانت املقاوم الرئيسي لبناء جسر مماثل في الهند، وان هذا اجلسر 
سقط وتسبب في وفاة 45 شخصا. وتساءل دميثير: ان كانت هذه 
املعلومـــة صحيحة فكيف يتم قبول دخول مثل هذا املقاول في أحد 
أكبر املشـــاريع احليوية في الكويت؟ أليس من الواجب إيقاف هذا 
املقاول من الدخول في اي مشاريع مماثلة حلني االنتهاء من التحقيق؟ 
خصوصا ان هيونداي كان املقاول الرئيسي للجسر في الهند وتقع 

عليه املسؤولية الكاملة فيما حصل.

النائب ســــعدون  اســــتغرب 
حماد تصريحات النائبة د.أسيل 
العوضي السلبية وغير املفهومة 
مــــع احلريات  والتــــي تتعارض 
الدميوقراطيــــة وحــــق املواطنني 
في الترشح في أي دائرة يرونها 
باعتبار النائب ميثل االمة بأسرها 
وال حجر عليه في اختيار الدائرة 

التي يراها مناسبة.
وأوضــــح حماد فــــي تصريح 
صحافي ان اطالق نائب تصريح 
ســــلبي جتاه زميل له بالقول انه 
غير مرحب به في الدائرة الثالثة، 
أو انه منوذج سلبي لعضو مجلس 
األمة أمر غريب ودليل ضيق أفق 
وعدم إملــــام بالعمل الدميوقراطي 
وحرية الــــرأي واالختيــــار التي 
كفلها الدســــتور، الفتــــا الى انه 
الذي اختاره في  يعتز بالنموذج 
أداء عمله كنائب والذي يؤيده فيه 
الكثير من املواطنني. وأشار حماد 

الى ان الترحيب به من عدمه في 
خوض االنتخابات بالدائرة الثالثة 
أو غيرها شــــأن يخص الناخبني 
وليس عن طريق عضو مجلس أمة، 
فالدائرة ليست حكرا على أحد دون 
غيره وتصريح نائب بذلك قد يفهم 
بأن عدم نزولي هو من مصلحته، 

وقال من لديه يقني بإمكانية جناحه 
وحجز مقعده بالدائرة ولكن من 
حق البقية املنافســــة ايضا على 

بقية املقاعد.
وذكر حماد انه اذا كانت د.أسيل 
مغلقــــة ابوابها امام الناخبني فإن 
ابواب ســــعدون حمــــاد العتيبي 
مفتوحة ومشرعة لكل املواطنـــني 
ســــواء فــــي الدائــــرة الثالثة أو 
غيرها التزاما مببدأ النائب ميثل 

اجلميع.
وزاد بقوله ان أداءه واضح وأداء 
د.أسيل ايضا واضح، ولذلك فإن 
من يحكم على االداء ومدى قبوله 
من عدمه هو الناخــــب، أما نحن 
فشهادتنا مجروحة، الفتا الى انه ال 
يريد التوسع في الرد ع لى الزميلة 
د.أسيل العوضي احتراما للجـان 
االنتخابية العاملة معه والتي تضم 
عددا من االخوان من عائلة العوضي 

الكرام.

مبارك الوعالن

خلف دميثير

سعدون حماد

دميثير يسأل صفر عن مشاركة
شركة هيونداي في إنشاء جسر جابر

الوعالن: نقل السجن المركزي  بعيداً عن الفردوس

حماد: النائب يمثل األمة بأسرها وتصريحات أسيل 
بأنني غير مرحب بي في الدائرة الثالثة غريبة

الصيفي: هيئة الزراعة متقاعس�ة عن دورها في توفي�ر الفواكه والخضار


