
االحد 31 اكتوبر 2010 7مجلس األمة
بأغلبية 3 أعضاء رأوا أنه لم يتحقق من التهم المنسوبة لهما.. واثنان ارتأيا عدم وجود قضية

»الداخلية والدفاع«: الخالد أخّل بمسؤولياته لقيامه باإلفراج
عن وافدين اتهما بحيازة المخدرات وممارسة الطب دون ترخيص

رفعت جلنة الداخلية والدفاع 
تقريرها الثامن والعشرين بعد 
املائة ـ بصفتها جلنة حتقيق ـ 
عن تكليف املجلس لها بالتحقيق 
فيما طرحه النائب مسلم البراك 
حول التعامــــل غير القانوني 
الذي قامت به وزارة الداخلية في 
موضوعي املخدرات واالجهاض 
واللذيــــن قام بهمــــا اثنان من 
الكويتيني،  األشــــخاص غير 

وجاء في التقرير:
وافق مجلس األمة بجلسته 
املنعقدة بتاريخ 2010/6/30 على 
اللجنة بالتحقيق في  تكليف 
املوضوع املشــــار اليه أعاله، 
وتقدمي تقريرها حول القضايا 
الــــى املجلس املوقر  املذكورة 
في موعد أقصاه 3 أشــــهر من 

تاريخه.
فباشرت اللجنة حتقيقها في 
املنعقدة بتواريخ  اجتماعاتها 
2010/8/31، 6 و21 و2010/9/29، 
5 و2010/10/10 وحضر بعضا 
من هــــذه االجتماعات كل من: 
الفريق متقاعد الشــــيخ جابر 
اخلالد وزير الداخلية، والنائب 
البراك، والفريق غازي  مسلم 
العمر وكيــــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي، 
اليوسف  واللواء الشيخ علي 
مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية، واللواء سعود الشطي 
مدير عام اإلدارة العامة ملكتب 
وزير الداخلية، والعميد الشيخ 
املدير  مازن اجلراح مســــاعد 
العام لإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية لشؤون احملافظات، 
والعقيد جمال البناي مدير إدارة 
اإلبعاد وشؤون التوقيف املؤقت 
الدوســــري  باإلنابة، وفيصل 
العامة بوزارة  العالقات  مدير 

الصحة.

االجتماع األول المنعقد بتاريخ 
2010/8/31

استمعت اللجنة الى العضو 
مســــلم البراك الذي أفاد بأنه 
عندما استفسر عن اإلجراءات 
التي تتم في مثل هذه احلالة 

علم ان احلــــاالت التي حتمل 
رقــــم 1 وهي أخطــــر احلاالت 
والتي تســــتلزم لرفعها كتابا 
من وزيــــر الداخلية، وذلك ان 
التهم املنســــوبة للمتهم األول 
)ع.خ.ف.( هي ممارسة مهنة 
الطــــب دون ترخيص لقيامه 
بعمليات اجهاض وتخسيس 
وحيازة مواد مخدرة )حشيش(، 
التهمة املنسوبة للمتهم  وعن 
الثاني )م.خ.ف( وهو شقيق 
األول هي حيازة مواد مخدرة 
)حشيش(، وعند إلقاء القبض 
عليهما باجلرم املشهود اتخذت 
العامة للمباحث قرارا  اإلدارة 
البالد ولم  بإبعادهما خــــارج 
يتم تســــجيل قضية ضدهما، 
وقبل ترحيلهما بيوم صدر قرار 
باإلفراج عنهما ورفع ســــابقة 
االبعاد »قدم املستندات املتوافرة 

لديه حول القضية«.

االجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 
2010/9/6

استمعت اللجنة الى كل من: 
اللواء علي اليوسف مدير عام 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
الذي أفاد بأنه في غضون شهر 
فبراير تلقى اتصاال هاتفيا من 
فيصل الدوسري مدير العالقات 
العامة بــــوزارة الصحة بقيام 
أحد األشخاص مبمارسة مهنة 
الطب دون ان يكون له سجل 
بالوزارة، وان ذلك الشــــخص 
يقــــوم بتوزيع كروت )بطاقة 
النساء بصفته  تعريف( على 
طبيــــب جتميــــل  وتخفيــــف 
الوزن. وبإجراء التحريات تأكد 
من صحــــة البالغ فأصدر أمرا 
لضبط املتهم )ع.خ.ف( بالعيادة 
التي ميارس فيها ذلك العمل، 
وبتفتيش العيادة عثر بها على 
بعض الكرميات التي تستخدم 
إلزالة الدهون، كما ضبط بها 
كروت )بطاقات تعريفية( حتمل 
اسم املتهم مبهن مختلفة، وكذلك 
بعض القطــــع الصغيرة ملادة 
احلشيش املخدرة، وأثناء ذلك 
حضر شقيق املتهم )م.خ.ف(، 

والذي مت تفتيش منزله فعثر 
به ايضا علــــى قطع صغيرة 
ملخدر احلشيش ثبت انها بقصد 
التعاطي. ووجهت لألول تهمة 
)ممارسة الطب دون ترخيص 
والنصب واالحتيال وانتحال 
صفة الغير(، وتبني ان جميع 
املتردديــــن علــــى العيادة من 
النساء، ولعدم وجود شكوى، مت 
إرسال املتهمني الى ادارة اإلبعاد 

إلبعادهما عن البالد.
واللواء سعود الشطي مدير 
عام اإلدارة العامة ملكتب وزير 
الداخلية أفاد بأن الوزير طلب 
منه االستعالم عن اسباب إحالة 
الشخصني الى اإلبعاد والتهم 
املوجهة إليهما وكيفية ضبطهما، 
فقام باالتصال بالعميد مازن 
املباحث  ادارة  اجلراح مديــــر 
اجلنائية باإلنابة، الذي أبلغه 
املتهمني كان ميارس  بأن أحد 
مهنة الطب من دون ترخيص، 
وأثنــــاء التفتيــــش عثر على 
قطعة ملخدر احلشيش تخص 
املتهم وشقيقه، وأن ضبطهما 
مت بناء على بــــالغ من وزارة 
الصحة، وقد تبني ان لهما أقارب 
كويتيني وأخوات كويتيات، كما 
مت التعرف أثناء عملية الضبط 
على اســــماء النساء الالتي مت 
إجراء عمليات تخفيف الوزن 
املتهــــم األول،  لهن مبعرفــــة 
وانه قــــام بإبالغ الوزير بتلك 
املعلومات فطلب منه إعداد كتاب 
برفــــع اإلبعاد، وأضاف انه لم 
يسبق ان مت اإلفراج عن حاالت 

مماثلة.
البناي مدير  العقيد جمال 
إدارة اإلبعاد وشؤون التوقيف 
املؤقت باإلنابة أفاد بأنه متت 
إحالة املتهمــــني من قبل إدارة 
املباحث اجلنائية لإلدارة ومت 
اتخاذ اإلجراءات لهما وإدراج 
اسميهما بالكشف الذي يعرض 
على الوزير. وبتاريخ 2010/3/15 
طلبت إدارة املباحث اجلنائية 
اســــترجاعهما، وأضــــاف ان 
االسترجاع يكون ألحد سببني 
إما لإلفراج املؤقت الستكمال 

التفتيش  لم تستخدم وخالل 
دخل شقيقه ومت تفتيشه وعثر 
معه علــــى قطعة صغيرة من 
مادة احلشــــيش املخــــدر، لم 
تكن بقصد االجتار ومت فحص 
املتهمني طبيا وتبني من الفحص 
عدم تعاطيهما للمخدرات، كما 
لم يثبت بالدليــــل القاطع اي 
تهمة في حقهمــــا، ولم يتقدم 
لنا اي شخص بشكوى رسمية 
املباحث  ادارة  ضدهمــــا، وان 
الوزير  مــــن  اجلنائية طلبت 
اإلفراج عنهما، وذلك ألسباب 
أمنية خاصة، وقد تزامن ذلك 
مع طلــــب االســــترحام الذي 
ُقدم للوزيــــر من ذويهما، وان 
اإلدارة لم يكن لديها علم بطلب 

االسترحام املقدم للوزير.

االجتماع السادس المنعقد 
بتاريخ 2010/10/10

استمعت اللجنة الى العميد 
مــــازن اجلراح مســــاعد املدير 
العامة للمباحث  العام لالدارة 
اجلنائية لشؤون احملافظات الذي 
افاد بأنــــه وردت معلومة الحد 
الضباط عن املتهمني فقام باجراء 
التحريات حول تلك املعلومة، 
وقام بالتفتيش وحترير محضر 
بالواقعة، وعند فحص احملضر 
تبني انــــه عنــــد احالته جلهة 
التحقيق قد يصدر ضدهما حكم 
ال يتناســــب مع ما ارتكباه من 
جرم او حكم بالبراءة، خاصة 
انه مت ضبط املضبوطات بارشاد 
زوجة املتهــــم االول ـ ولوجود 
خالفات اسرية بينهما ورغبتهما 
ـ  في ضم حضانة اوالدهما منهـ 
مما اثار الشك في االتهام وانه 
رأى اســــتبعادهما من االبعاد، 
خاصة انه ميكن ابعادهما في اي 
وقت وابلغ الفريق غازي العمر 
بذلك وطلب منه ان يطلب من 
الوزير استبعادهما من  مكتب 

قرار االبعاد.

رأي اللجنة

افادات  الى  وبعد االستماع 
املسؤولني املذكورين آنفا وبعد 

املناقشة، جرى التصويت هل 
اخل وزير الداخلية مبسؤولياته 
لقيامه باالفراج عن اثنني من 
االشخاص غير الكويتيني اللذين 
اتهما بتهمتي حيازة املخدرات 
وممارسة مهنة الطب من دون 
ترخيص، حيث انتهت اللجنة 
بأغلبية ثالثة الى اثنني، الى ان 
وزير الداخلية اخل مبسؤولياته 

وذلك لالسباب التالية:
الوزيــــر لــــم يتحقــــق من 
التهم املنســــوبة الى املتهمني 
بالطرق الرســــمية والتناقض 
بني افادة وزير الداخلية وافادة 
الوكيل املساعد لشؤون االمن 
اجلنائي عن سبب االفراج عن 

املتهمني:
افادة وزيــــر الداخلية »هو 
تقدمي كتــــاب اســــترحام من 
خالتهما فطلب بناء عليه افادة 
من الوكيل املساعد لشؤون االمن 
اجلنائي عن ســــبب ابعادهما 
فأبلغه بأنــــه ال توجد جرمية 

وال توجد قضية«.
افادة الوكيل املساعد لشؤون 
االمن اجلنائي »هناك مضبوطات 
منها قطع صغيرة ملادة احلشيش 
املخدرة ولكنها ال تكفي الدانتهما 
ورأى االفراج عنهما الســــباب 
امنيــــة«. والتناقض بني افادة 
وزير الداخلية وافادة مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
عن استحقاق االبعاد من عدم 

استحقاق االبعاد:
افادة وزير الداخلية »القضية 
ال تســــتحق االبعاد وال توجد 

جرمية«.
افادة مدير عام االدارة العامة 
للمباحــــث اجلنائية »القضية 

تستحق االبعاد«.
واكــــد مديــــر ادارة االبعاد 
وشؤون التوقيف املؤقت ومدير 
عام مكتب الوزير انه لم يسبق 
االفراج عن اي شخص ارتكب 
جرمية مماثلة ملا ارتكبه املتهمان 
وذلك خلطورة اجلرم املنسوب 

اليهما.
وكانت اغلب اجابات وزير 
الداخلية »ما ادري ـ ما عندي 

ـ ما عندي خبر« واكد انه  علمـ 
لو كان يعلم بالتهم التي ذكرتها 
اللجنة التخذ قرارا مغايرا، وهذا 
يدل على ان الوزير ال يعلم مبا 

يدور بالوزارة.
وافــــاد مســــاعد مدير عام 
للمباحــــث  العامــــة  االدارة 
اجلنائية لشــــؤون احملافظات 
بوجود خالفات اسرية بني املتهم 
االول وزوجته وان الزوجة هي 
التي قامت باالرشاد عن اماكن 
املضبوطات، ولو كان ذلك االمر 
يثير شكا لديه في كيدية االتهام 

لقام بالتحقيق مع الزوجة.
بينما رأت االقلية )صوتان( 
عدم اخــــالل وزيــــر الداخلية 
مبسؤولياته لقيامه باالفراج 
عن اثنني من االشــــخاص غير 
الكويتيني اللذين اتهما بتهمتي 
حيازة املخدرات وممارسة مهنة 
الطب من دون ترخيص وذلك 

لالسباب التالية:
ال توجد قضية بل هي مجرد 
تهمة لم تكتمل اركان اجلرمية 
فيها، وال توجد اي ادلة او ادوات 
تدل على قيام املتهم االول باجراء 
عمليــــات اجهاض، ومت ضبط 
املضبوطات بارشاد زوجة املتهم 
االول لوجود خالفات اسرية 
بينهما حتى تتمكن من احلصول 
على حضانة ابنائها منه، مما 

يدل على كيدية االتهام.
وتزامــــن امر االفــــراج من 
وزير الداخلية بناء على كتاب 
االسترحام من احدى قريباتهما 
مع طلب االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية االفراج عنهما وذلك 

السباب امنية خاصة لديها.
وال يوجد تناقض بني افادة 
وزيــــر الداخلية وبــــني افادة 
جميع احلاضرين لعدم وجود 
اطراف اخــــرى متضررة، ولم 
يثبت قيامه بعمليات االجهاض، 
وخضع املتهمان لفحص الطب 
الشرعي ولم يثبت تعاطيهما 

املخدرات.
واللجنة تقدم تقريرها الى 
املجلس املوقر التخاذ ما يراه 

مناسبا بصدده.

التحقيق، وإما لإلفراج النهائي، 
وانه في حالتي رفع ســــابقة 
اإلبعاد او اإلفراج النهائي تكون 
عن طريق الوزير، وأضاف انه 
لم يســــبق اإلفراج عن حاالت 

مماثلة.

االجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 
2010/9/21

إفادة  إلى  اللجنة  استمعت 
فيصل الدوسري مدير العالقات 
العامة بوزارة الصحة وقد أفاد 
بأنه تســــلم من وكيل وزارة 
الصحة بناء على شكوى من 
احدى السيدات »كارت« باسم 
احد األشخاص وبه رقم هاتف 
وثابت بــــه انه طبيب أمراض 
نساء ووالدة، وطلب منه إبالغ 
إدارة املباحــــث للتحــــري عن 
هذا الشــــخص، وقام بتسليم 
اللواء علي اليوسف »الكارت« 
للتأكد منــــه وان ذلك لم يكن 
بالغا رسميا، واضاف انه بعد 
اللواء علي  أبلغه  أســــبوعني 
اليوسف بأنه مت القبض على 
ذلك الشخص وشقيقه داخل 
العيادة التي ميارس بها األول 
عمله متلبسا بإجراء عمليات 
تخص النســــاء، كمــــا عثروا 
بحوزته على هويات رسمية 
منسوبة للمســـتشفى األميري 
الطـــبية وغيرها  وللجمعية 
من اجلـــهات، وانهم في سبيل 
الرســــمية  اتخاذ اإلجــراءات 
ضــــده. فقـــــــام بإبـالغ وكيل 

وزارة الصحة بذلك.

االجتماع الرابع المنعقد بتاريخ 
2010/9/29

الى وزير  اللجنة  استمعت 
الداخلية الذي أفاد بأنه تقدمت 
إحدى املواطنات بطلب استرحام 
بشــــأن املتهمني، وباالستفسار 
الفريق  ُأبلغ شفويا من  عنهما 
الوزارة  ـ وكيــــل  العمر  غازي 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
ـ بعــــدم وجــــود اي أدلة تدين 
املتهمــــني وان ادارة املباحــــث 
اجلنائية ال متانع في رفع اإلبعاد 
أمنية خاصة  عنهما ألســــباب 
لديها. وبناء على ما ورد له من 
معلومات أمر برفعهما من اإلبعاد 
استنادا لنص املادتني 16 و19 من 
قانون إقامة األجانب، وأكد انه لو 
وردت إليه معلومات بالتهم التي 

ذكرت التخذ موقفا مغايرا.

االجتماع الخامس المنعقد 
بتاريخ 2010/10/5

استمعت اللجنة الى الفريق 
غــــازي العمر ـ وكيــــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
اجلنائي الذي أفاد بأنه وردت 
معلومة إلدارة املباحث من وزارة 
الصحة بوجود شخص ميارس 
مهنة الطب من دون ترخيص، 
التفتيش،  إذن  ومت استصدار 
ومتــــت مداهمة املــــكان وعند 
املداهمة لم يكن ميارس مهنة 
الطب، ومت ضبط صور هويات 

عسكر العنزيشعيب املويزري 

مبارك الوعالن

د.وليد الطبطبائي

تجاوزات المكاتب الخارجية حاضرة وبقوة في اللجنة الصحية

طلب بيانات عن عقود المشاريع

الوعالن: سأتبنى تجاوزات العالج بالخارج منطلقًا 
من تقارير »المحاسبة« لكشف التعدي على المال العام

الطبطبائي: ما عدد القضايا المرفوعة
ضد »األشغال« للمطالبة بمبالغ مالية؟

قال النائب مبارك الوعالن 
عضو اللجنة الصحية مبجلس 
االمة ان امللف الصحي في البالد 
متخم باملخالفات والتجاوزات 
اهـــدرت حـــق املواطن  التي 
ايجـــاد رعاية  الكويتـــي في 
صحية جيدة، مثلما هو احلال 

في معظم دول العالم.
مؤكدا على تبنيه هذا امللف 
وكشـــــف جتـــاوزات وزارة 
الصحة خاصـــة ملف العالج 
باخلارج باالدلـــة والبراهني، 
منطلقا في ذلك من تقارير ديوان 
احملاسبة والوثائق واملستندات 
التي تكشف التعدي على املال 
العام واهدار املاليني منه على 

من ال يستحــق.
واكد النائب مبارك الوعالن 
انه البد من الوقوف على جميع 
التجاوزات في القطاع الصحي 
ومعاجلة اوجه اخللل والقصور 
فيه بهدف االرتقاء والنهوض 
بهذا القطاع، خصوصا ان هذا 
القطاع مرتبط بصحة وحياة 

املواطنني.
مشددا على ضرورة توفير 
اخلدمات الصحية التي تتناسب 

مع ما يتطلع اليه املواطن.
مؤكدا فـــي ذات الوقت انه 
لن يتردد في كشف جتاوزات 
اي موظف او مســـؤول كائنا 
من كان يتجاوز القوانني، الن 

حقه ويعاقب املخطئ.
النائـــب مبارك  واضـــاف 
العالج  الوعالن ان جتاوزات 
باخلارج واملكاتب اخلارجية 
ســـتكون حاضرة وبقوة في 
اللجنـــة الصحية، خصوصا 
بعـــد حتـــول ادارة العـــالج 
باخلارج الى وسيلة للتنفيع 
ومحاباة البعض على حساب 
حياة ومصائر املواطنني، فمن 
اخلطورة ان تكون ادارة بهذه 
االهميـــة تعـــج بفســـاد بهذا 
احلجم، وتكيـــل مبكيالــــني 

بـــني املواطنــني.
لذا البد مـــن وضع حدود 

للمتالعبني في هذه االدارة.

واكد النائب مبارك الوعالن 
انه لن يتوانى في اســـتخدام 
املتاحة  الدستورية  الوسائل 
لوضـــع حـــد للتجــــاوزات 
وزارة  فـــي  تتـــــم  التـــي 

الصحـــة.
مشـــددا علـــى ان القســـم 
الذي اقسمناه يلزمنا بتحمل 
الكبرى واالمانة  املســـؤولية 
الثقيلة والوفاء مبا اقسمنا عليه 
والقيام بواجباتنا الدستورية 
في التشريــــع والرقابـــة من 
دون تقاعس او تــــردد ومن 
دون جتن او تقصد، بغـــض 
النظـــر عن الطـــــرف املعني 

بــه.

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه:

 زاد في الفتـــرة األخيرة عدد القضايا املرفوعة ضد وزارة 
األشغال للمطالبة مببالغ مالية وتعويضات من قبل شركات 

املقاوالت واملكاتب االستشارية واجلهات األخرى.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

عدد القضايا املرفوعة ضد الوزارة للمطالبة مببالغ مالية 
أو تعويضات من قبل شركات املقاوالت واملكاتب االستشارية 
واجلهات األخرى مع تزويدي باسم املدعي وتاريخ رفع الدعوى 
للمطالبـــات املالية والقيمة املالية التي على أساســـها مت رفع 

دعوى وسبب رفع الدعوى على الوزارة.
وبيانات العقود التي مت رفع دعوى قضائية جتاهها مع مدة 
العقد وتاريخ تســـلم املشروع وبيان جهة العمل في العقد أو 
االتفاقية وهل مت العمل بالعقد حسب البرنامج الزمني املتفق 

عليه؟ وما اإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة للدفاع عن نفسها 
في تلك القضايا؟

وعدد األحكام النهائية باملطالبات والتعويضات الصادرة 
في الوزارة من تاريخ 2001/1/1 حتى تاريخ الرد على السؤال 
مع تزويدنا بصورة من تلك األحكام النهائية الصادرة لصالح 

الوزارة.
وعدد األحكام النهائية الصادرة باملطالبات والتعويضات 
الصادرة لصالح شركات املقاوالت واملكاتب االستشارية وغيرها 
ضد الوزارة ولصالح املدعني، مع تزويدي بصور من األحكام 
النهائية عن الفترة من 2001/1/1 حتى تاريخ السؤال مع بيان 

قيمة املبالغ احملكوم، بها لصالح املدعني.
وعدد األحكام التـــي نفذت من قبل الوزارة لصالح املدعني 
بالتعويضات مع بيان تفصيل املبالغ املدفوعـــة من 2001/1/1 

حتى تاريــخ الســؤال.

فــر�سـة لال�ستثمار 

�سا�سات تلفزيونية

 LED عمالقة

للـبيــع لــعــدم التـفـرغ

66374554

خالد العدوة

مع إيجاد أراضٍ بديلة لألسر الكويتية

العدوة يقترح تثمين بيوت األحمدي 
الحكومية وتسليمها لشركة النفط

  تعويض المواطنين بمساحات ال تقل عن 400م
العدوة  النائب خالـــد  قدم 
اقتراحـــا برغبة جاء فيه: بعد 
األحـــداث األخيرة التي حدثت 
لتســـرب الغاز الى املنازل في 
منطقة األحمدي خالل األشهر 
القليلة املاضية ومبا ان املنطقة 
تقع فوق طبقات جيولوجية 
من الغاز والنفط وما أشـــرنا 
اليه في مقترح سابق ان شركة 
نفط الكويت قد أبدت رغبتها في 
تثمني بيوت األحمدي احلكومية 
واستخدامها في مشاريع تتعلق 
بالشركة وبرامجها وخططها 
املستقبلية، وهو األمر الذي أدى 
الى قيام شـــركة نفط الكويت 
فعليا مبخاطبة املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية منذ سنوات 

حول هذا املوضوع.

الرغم مـــن مضي  وعلـــى 
سنوات عدة على تلك املخاطبات 
الرســـمية لم جتب املؤسسة 
املعنية على هذا املقترح، وملا 

كانت معظم هذه البيوت )بيوت 
التركيب( مليئة بالعيوب الفنية 
وال تتحمل بنـــاء طابق ثالث 
عليها وال جتـــدي معها أعمال 
الصيانة والترميم، فضال عن 
كون مساحتها ال تتجاوز 260 
الى  متـــرا مربعـــا، باالضافة 
األخطار البيئية والصحية على 
صحة املواطنني من كون املنطقة 

منطقة نفطية.
التالي: ســـرعة  لذا نقترح 
تثمني بيوت األحمدي احلكومية 
وتسليم أراضيها لشركة نفط 
الكويت وإيجـــاد أراض بديلة 
لتلك األسر الكويتية كتعويض 
لهم وفق قانون املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية على أال تقل 

املساحة عن 400 متر.

القانــون يجب ان  تطبــيـــق 
يكون مســـطرة واحدة على 
اجلميع يعطـــي كل ذي حق 


