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الراشد يقترح مساهمة الكويت في بناء عشوائيات مصر

المسلم للمالكي: ما آلية سداد الديون الكويتية على العراق؟

النمالن لصفر: ما إجراءات األمن والسالمة
في أبراج االتصاالت المتنقلة؟

عسكر: قرارات الحكومة اإليجابية تتطلب
رد التحية بأحسن منها تحت قبة البرلمان

الراش���د  النائب علي  ق���دم 
اقتراحا برغبة حول جمهورية 
مص���ر العربية قال في مقدمته: 
تتجه أنظار العالم الى ما يحدث 
اآلن ف���ي جمهوري���ة مصر من 
حراك سياسي واجتماعي فيها، 
حيث استقطبت احداثها ماليني 
املشاهدين ووسائل اإلعالم في 
كل دول العالم، وتركزت جميعها 
على ميدان التحرير مكان انطالق 
األحداث ألجل مشاهدة الشعارات 
املرفوعة من املواطنني التي تطالب 
العدال���ة االجتماعية،  بتطبيق 
حيث تعيش نس���بة كبيرة من 
الش���عب املص���ري حتت خط 
الفقر ويس���كن قطاع كبير جدا 
من هؤالء املواطنني فيما يسمى 
القبور،  بالعشوائيات ومساكن 
األمر الذي يحز في النفس ويثير 
حفيظة كل عربي ومس���لم ازاء 
ما يحدث في هذا الوطن، مصر، 
باعتبار أنها قلب العروبة النابض 

اوض���ح النائ���ب د.فيصل 
التقاء  انه كان بوده  املس���لم 
رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي امس، لكن لم يكن يعلم 
بزيارت���ه اال قبل حلظات من 
مغادرت���ه مبنى مجلس االمة 

امس.
ان  ب���ودي  كان  وتاب���ع: 
انقل رغبة الش���عب الكويتي 
باجابة عن تس���اؤالته بشأن 
س���داد والتزام العراق بسداد 
املالية احملكومة  التعويضات 
بقرارات االمم املتحدة، بينما 
يتجاهل الديون االخرى التي 
قدمت للعراق من اموال الكويت 

العامة.
وطالب د.املسلم املالكي ان 
يعلن قبل مغادرته البالد عن 
آلية س���داد الديون الكويتية 
املس���تحقة وتاريخ بدء تلك 
العملية الس���ترجاع االموال 
العامة الكويتية، مشددا على 

قدم النائب سالم النمالن سؤاال 
برملانيا الى وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء كالتالي: لقد 
نظم القانون الكويتي كل االمور 
املتعلقة باملال العام الذي اوجب 
الدستور الكويتي احملافظة عليه 
من اي عب����ث، ونظ����م القانون 
كيفية االنتف����اع باملال العام من 
قبل جميع االشخاص الطبيعيني 
او االعتباريني كالشركات ونظم 
اللوائح والنص����وص القانونية 
التي يجب على اجلميع االلتزام 
بها وألن االراض����ي التي متلكها 
الدولة تعتبر ماال عاما وال يجوز 
التصرف فيها واالنتفاع بها بأي 
شكل من االشكال اال وفق ما قرره 

الدستور.
فقد ظهر مؤخرا انتشار العديد 
من ابراج التقوية لشبكات الهواتف 
احملمولة بني املناطق الس����كنية 
التعاونية  وف����وق اجلمعي����ات 
وافرعها ومبحاذاة الطرق السريعة 
والعدي����د من االماك����ن اململوكة 
للدولة، وهناك اشتراطات يجب 

توجه عضو جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية النائب عسكر 
العنزي بالشكر الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع العتماد مجلس الدفاع 
األعلى لزيادات العسكريني في 
مختلف اجلهات العس���كرية، 
مشيرا الى ان خطوات احلكومة 
التحية  اإليجابية تتطلب رد 
بخير منها حتت قبة عبداهلل 

السالم.
العنزي في تصريح  وقال 
صحافي: ان احلكومة تسير على 
الطريق الصحيح باستجابتها 
للمطالب النيابية والشعبية في 
العديد من القضايا لتحس���ني 
األح���وال املعيش���ية وادخال 
السرور على املواطنني مبناسبة 
الوطنية وكان آخرها  األعياد 
اقرار الزيادات للعسكريني في 
العس���كرية  مختلف اجلهات 
ف���ي وزارة الدف���اع واحلرس 
الوطن���ي ووزارة الداخلي���ة، 
متمنيا ان تشم��ل الزي��ادة ك��ل 
الكويتيي��ن  العسكري��ني من 
العاملني  الكويتي���ني  وغي���ر 

التي من فجر استقاللها لم تبخل 
بوفاء ان تقف مع دول وشعوب 
اخللي���ج وتدعمها س���واء على 
املستوي السياسي او االقتصادي 
او الثقافي واالجتماعي، مؤكدا انه 
يجب أال ننسى نحن في الكويت 
ما قامت به الش���قيقة مصر من 
جهود متواصلة ودعم كامل منذ 

ضرورة ان يدفع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بذلك االجت���اه لكونه 
مسؤوال دستوريا عن االموال 

العامة الكويتية.
من جانب آخر، وجه النائب 
د.فيصل املسلم سؤاال برملانيا 
الى وزير الدولة لشؤون مجلس 

توافرها قبل الشروع في اقامة اي 
منها والتي منها لزوم احلصول 
عل����ى املوافق����ات والتراخيص 
القامة مثل ه����ذه االبراج الثابتة 
منها واملتنقلة. لذا يرجى افادتي 
عن اآلتي: ما االجراءات القانونية 
املتبعة في التصريح لش����ركات 
االتصاالت املتنقلة القامة ابراجها 
على امالك الدول����ة مع تزويدي 
باملس����تندات الت����ي تب����ني هذه 
االجراءات، وهل هناك اشتراطات 

العس���كرية  في املؤسس���ات 
عل���ى اعتبار انه���م يخدمون 
الكويت ويجب ان  حتت علم 
يعاملوا كما يعامل العسكريون 

الكويتيون.
وطالب العنزي بضرورة ان 
يتمتع العسكريون املتقاعدون 
بهذه الزيادة في املرتبات أيضا، 
املتقاعدين  ان  ال���ى  مش���يرا 
يستحقون أكثر من ذلك كجزء 
من رد اجلميل لهم بعدما أفنوا 
زهرة ش���بابهم في الدفاع عن 
الوطن والزود عنه وس���المة 

شروق ش���مس االستقالل على 
دولتنا التي تعيش اآلن أفراحها 
ابتهاج���ا باحتف���االت مرور 50 
عاما على اس���تقاللها، وتواصل 
مساعدات مصر الى الكويت قبل 
استقاللها وبعده، ونذكر جميعا 
دورها الرائد في تدعيم مرحلة 
التعليم ف���ي الكويت من خالل 
ارسالها البعثات التعليمية من 
مدرسني ومدرس���ات الى البالد 
الوسائل  على نفقتها وتقدميها 
التعليمي���ة والثقافية للتالميذ 
والطلبة مجانا فضال عن دعمها 
في مج���االت االقتصاد والثقافة 
واالجتماع الذي بدأت مالمحه منذ 

اعالن استقالل الكويت.
وجاء نص االقتراح كالتالي: 
نقترح ان تقدم حكومة الكويت 
منحة عاجلة للمساهمة في بناء 
املناطق العشوائية في مصر، وأن 
تتبني الدولة املقترح ليرفع الى 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

الوزراء روضان الروضان، طالبا 
افادته عن تعيني ديوان اخلدمة 
املدنية عالء الطحان من احدى 
اجلنس���يات العربية بوظيفة 
مستشار مالي بالديوان وعلى 
الرغم من بلوغ املذكور السن 
القانونية مت تعيينه بالديوان، 
مطالبا الوزير بتزويده بالسند 
القانوني في تعيينه، وما نوع 
التعيني عليه،  الذي مت  العقد 
وما املرتب ال���ذي مت التعيني 
عليه وما الب���دالت واملكافآت 
التي تقاضاها منذ تعيينه الى 
اآلن، وما العمل الذي يقوم به 
وما هي مؤهالت���ه وخبراته، 
وملاذا يكون هو املختص بأمور 
الكوادر املالية املعروضة على 
مجلس اخلدمة املدنية مع العلم 
ان ديوان اخلدمة املدنية يشجع 
على سياسة االحالل والديوان 
يناقض نفسه بتعيني عدد كبير 

من العمالة الوافدة؟

لالمن والسالمة عند وضع هذه 
الدولية،  االبراج طبقا للمعايير 
وهل هناك خارطة معدة من قبل 
الوزارة تبني املواقع املسموح بها 
وغير املسموح بها في هذا الشأن، 
وهل يتم استقطاع مبالغ من هذه 
الوزارة  الش����ركات عند موافقة 
مقابل االنتفاع من امالك الدولة، 
وهل هناك ق����رارات متنع وضع 
هذه الشركات البراجها بالقرب من 
االماكن السكنية ومبحاذاة الطرق 
السريعة واجلمعيات التعاونية 
وافرعه����ا ام ان وجودها في هذه 
االماكن قانوني؟ وهل قامت هذه 
الش����ركات بوضع ابراجها دون 
التصري����ح لها من قبل الوزارة؟ 
وما اجل����زاءات واالجراءات التي 
الوزارة في هذه احلالة،  تتبعها 
الثابت����ة واملتنقلة  االبراج  وهل 
التابعة لهذه الشركات املنتشرة 
في جميع انحاء البالد مرخص لها 
من قبل الوزارة؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي مبا يفيد ذلك، 
وهل هناك جلنة مختصة ملراقبة 

ومتابعة جميع هذه االبراج.

أراضيه وحدوده وحفظ األمن 
واالستقرار في الداخل.

وذكر العنزي ان السلطتني 
التشريعية والتنفيذية مطالبتان 
في ظل الظروف احمليطة بنا من 
كل جانب بالتهدئة والبعد عن 
التصعيد وعدم تأجيج الشارع 
وبحث القضايا واملشكالت داخل 
بيت الشع��ب »مجلس األم��ة« 
بعي��دا عن الشارع وباحلوار 
املباشر مع السلطة التنفيذي��ة 
للتفكي��ر بهدوء في سب��ل حل 
مشاكل املواطنني، مطالبا زمالءه 
نواب األمة بأن يقابلوا األيدي 
املم��دودة من احلكومة للتعاون 
بأياد نيابي���ة متعاونة أيضا 
لبناء الوطن وحل املشكالت في 

هدوء بعيدا عن التصعيد.
واضاف العنزي ان احلكومة 
مطالب���ة اآلن مب���د املزيد من 
التعاون مع ممثلي  جس���ور 
الش���عب مع أعض���اء مجلس 
األمة واالستماع بصدر رحب 
لهموم ومشاكل ناخبيهم وان 
تعمل احلكوم���ة جاهدة على 
التي تسببت  عالج املشكالت 

فيها مثل أزمة القروض.

أعرب عن شكره لسمو األمير ورئيس الوزراء والنائب األول على زيادة العسكريين

علي الراشد 

د.فيصل املسلم 

سالم النمالن 

عسكر العنزي 

العبدالهادي إلصدار 
وثائق تملك للمتزوجات 

من غير كويتيين

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
اقتراحا بقانون في شأن اضافة 
مادة جديدة برقم 33 مكررا الى 
القانون رقم 47 لسنة 1993 في 
شأن الرعاية السكنية. وجاءت 

مواد االقتراح كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى القانون 
رقم 47 لسنة 1993 املشار إليه 
م���ادة جديدة برق���م 33 مكررا 

نصها اآلتي:
تصدر وثائق  مادة 33 مك�ررا: 
التملك للمواطنات املتزوجات 
من غير الكويتيني ولهن ابناء، 
اللواتي خصصت لهن مساكن 
حكومية بقصد التملك اذا كان 
قد مضى على تاريخ التخصيص 
عشرون عاما، على ان يتم سداد 
ثمن السكن، مع اعتبار ما سدد 
من تاريخ التخصيص الى تاريخ 
اصدار الوثيقة جزءا من الثمن، 
ويشترط أال يكن قد استفدن من 
نظام الرعاية السكنية من قبل. 
ويص���در الوزير املختص بعد 
موافقة مجلس ادارة املؤسسة 

القواعد التنظيمية لذلك.
مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف 

أحكام هذا القانون.
املذكرة اإليضاحية  وجاءت 
لالقتراح بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم 33 مكررا للقانون 
رقم 47 لس���نة 1993 في شأن 
الرعاية السكنية كالتالي: سبق 
ان وفرت الدولة الرعاية السكنية 
ألسر الكويتيات املتزوجات من 
غير كويتيني وذلك بتخصيص 
بيوت حكومية لهن في بعض 
الكويت، وج���اء هذا  مناط���ق 
التخصيص مع ص���دور قرار 
1 لس���نة  الوزراء رقم  مجلس 
1989 بتعديل التخصيص لهن من 
صفة دائمة الى صفة ايجار، األمر 
الذي ادى الى تغيير منط سداد 
اقساط البيت متهيدا لتحويله 

الى صفة ايجار.

ناجي العبدالهادي 

الشيخ أحمد احلمود 

شعار اجتاهات

الحمود.. ورث تركة ثقيلة في مرحلة خطيرة

أصدر مركز اجتاهات تقريره 
حول تولي الشيخ أحمد احلمود 
منص����ب وزير الداخلي����ة، وجاء 
كالتالي: وسط طريق وعر مزدوج 
بني إعادة ثقة املواطنني في وزارة 
الداخلية وإعادة الهيبة إلى رجل 
األمن يقف وزير الداخلية املخضرم 
الشيخ أحمد احلمود في مواجهة 
مهمة دقيقة وخطيرة، ومن هنا تبدو 
املهمة الرئيسية للحمود في توحيد 
هذا الطريق متجاوزا قائمة طويلة 
من املطبات والعراقيل ومن ثم فتح 
ملفات ساخنة قد تقلب مزاج بعض 
النواب الذين اس����تقبلوا تعيينه 
بترحيب وثقة لكن مع اشتراطات 

بغربلة اجلهاز األمني.
إل����ى حقيبة  العائد  احلم����ود 
الداخلية بعد 17 سنة ورث تركة 
ثقيلة من سلفه الشيخ جابر اخلالد، 
التف����اؤل العريض بقوة  غير أن 
وح����زم الرجل والثقة الكبيرة في 
مسطرة احلمود القانونية الواحدة 
حتى ال يقع في دائرة التجاذبات 
السياسية التي اجنرف إليها اخلالد، 
كل ذلك يجعل مهمة احلمود دقيقة 
وثقيلة، ألنها تأتي في مرحلة صعبة 
وتطورات إقليمية وعربية هائلة 
حتتاج حكمة وحزما وشدة ولينا 

وقوة وثقة.
وف����ي هذا الس����ياق أعد مركز 
اجتاهات للدراسات والبحوث الذي 
يرأسه خالد عبدالرحمن املضاحكة 
تقريرا يسبر أغوار امللفات الساخنة 
في الوزارة والتحديات التي تواجه 

الوزير  اجلديد.
مهنية فائقة

الشك ان اختيار الشيخ احمد 
احلم����ود وزي����را للداخلية أعطى 
انطباعا إيجابيا ومطمئنا ملا عرف 
عنه من مهنية فائقة وحيوية في 
إدارة دفة األمن في البالد وتطبيق 
القانون دون تعس����ف، خصوصا 
أنه قاد وزارة الداخلية في مرحلة 
حساسة أعقبت حترير الكويت من 
الغزو العراقي الغاشم وجنح في 

فرض األمن وإعادة بناء قطاعات 
الداخلية.

31 نائبًا

ج����اء رد الفع����ل النيابي على 
تعيني احلمود إيجابيا من كل الكتل 
والتيارات، وقد لوحظ أن 31 نائبا 
صرحوا مش����يدين بهذا االختيار، 
وكشفت تصريحاتهم عن أن هناك 
توافقا على خبرة الرجل ونظافة يده 
وسمعته وقدرته على معاجلة اخللل 
في الوزارة في ضوء رصيده الضخم 
من حمل هذه احلقيبة في مرحلة 
إعادة التعمير عقب التحرير فضال 
عن رصيد سابق من خالل تدرجه 
في س����لم العمل داخل الوزارة ما 
ميكنه من التعامل ليس مع امللفات 
والعناوين الكبيرة فحسب، وإمنا 
مع التفاصيل الصغيرة في كل قطاع 

وهي أس الداء داخل الوزارة.
اتفقت جميع تصريحات النواب 
والقوى املجتمعية على حاجة وزارة 
الداخلية إلص����الح كامل وحددوا 
أهم امللف����ات التي حتتاج ملعاجلة 

وهي:
� غربلة أجه����زة األمن وإبعاد 

بعض »القيادات«.
� مواجهة التجاوزات وحاالت 

الفساد.
� إعادة ثقة الشعب إلى وزارة 

الداخلية.
� تطبيق توصيات تقرير جلنة 
التحقيق البرملانية في قضية وفاة 

محمد امليموني.
� إج����راء إصالحات ف����ي إدارة 

اإلبعاد.
� مراجعة م����ا تردد عن ترقية 
بعض القيادات تس����ديدا لفواتير 

استجوابات سابقة.
� ضخ دماء شابة في املناصب 

القيادية.
 � توزيع الصالحيات الضخمة 
املنوطة بوكيل الوزارة على القيادات 

من وكالء مساعدين ومديرين.
� تطبيق القانون واالبتعاد كليا 

عن الواسطة.

ملف اإلصالح هو امللف األهم 
الذي يواجه احلم����ود إلعادة ثقة 
املجتم����ع ف����ي وزارة الداخلي����ة، 
وه����ذا يتطلب جهدا على أكثر من 

محور:
محاور اإلصالح

)1( تطبي����ق توصيات تقرير 
جلنة التحقيق البرملانية، السيما 
فيما يخص إصالح قطاع املباحث 
اجلنائية س����واء على صعيد نهج 
العمل املتمثل في احترام القوانني 
وحقوق املتهمني وغربلة القيادات في 
القطاع سواء بالتجميد أو التدوير 
أو إبع����اد العناصر غير الصاحلة 

وترقية الكفاءات.
)2( فتح املخافر والس����جون 
البرملانية  للجنة حقوق اإلنسان 
وجمعية حقوق اإلنس����ان لتكون 
عيون����ا تراقب أوض����اع وأحوال 
السجناء واحملتجزين مبا يعطي 
الثقة في صحة اإلجراءات املتخذة 
ويعزز املصداقية في أجهزة املواطن، 
كما أنه يش����كل رادعا لرجل األمن 
ويحد من جلوئه ألساليب خارج 

القانون.
)3( نقل تبعية إدارة التحقيقات 
إلى النيابة العام����ة وإدارة الطب 
الع����دل،  إل����ى وزارة  الش����رعي 
وس����يكون ذلك أول مواجهة بني 
الوزير اجلدي����د ونواب األمة ألنه 
وفق قرار املجلس في جلس����ة 26 
يناير املاضي س����يناقش املجلس 
تقرير جلنة الداخلية والدفاع حول 
االقتراحات النيابية املتعلقة بهذا 
املوضوع، وهن����اك أغلبية نيابية 
تؤيد هذا النقل الذي يشكل ضمانة 
كبيرة حلقوق املتهمني وفي الوقت 

نفسه لدى وزارة الداخلية حتفظات 
كبيرة وال ترغب في س����لبها هذا 
االختصاص الذي مينحها قوة في 
كشف اجلرائم، ومن هنا ستكون 
اإلشكالية بني مدي استجابة الوزير 
ال����ذي يعتبرونه  النواب  ملطالب 
مفتاح إص����الح »الداخلية« وبني 

رؤيته كرجل أمن.
)4( إجراء إصالح فوري مللف 
»اإلبعاد« وهو امللف وثيق الصلة 
بحقوق اإلنسان، السيما أن هناك 
انتقادات نيابية هائلة لسياس����ة 
اإلبعاد التي لها امتدادات خارجية 

تؤثر على سمعة الكويت.
)5( ملف مالحقات املدونني على 
االنترنت من قبل الداخلية بالترغيب 
أو الترهيب وفق ما أثاره عدد من 
نواب مجلس األمة أخيرا، حيث هدد 
النائب أحمد السعدون بشكل مباشر 
بتقدمي استجواب إلى وزير الداخلية 
احمد احلمود أو رئيس الوزراء ما لم 
يتم التصدي لهذا العبث، خصوصا 
ان بعض هؤالء النواب حددوا في 
تصريحاتهم جهة بعينها في وزارة 
الداخلية دون سواها أنها وراء هذه 

املالحقات.
ترتيب بيت الوزارة

امللف الثاني األكثر أهمية يتعلق 
بترتي����ب بيت الوزارة، مبعنى أن 
تكون هن����اك سلس����لة إجراءات 
تختص بوضعية قيادات الوزارة 
سواء إبعاد غير القادرين أو تدوير 
القي����ادات أو تصعيد الكفاءات أو 
ضخ دماء جدي����دة، خصوصا أن 
الوزارة أصبحت تغص بعدد كبير 
من كبار الضباط خصوصا رتبتي 
لواء وعمي����د وتغيير نهج العمل 
ليصبح قائم����ا على ركيزة العمل 
اجلماعي، وهو ما حرص الوزير 
على تأكيده ف����ي أول لقاء جمعه 
مع قيادات الوزارة، لكن التحدي 
األكبر للوزير أن قراراته املتعلقة 
بالتعيينات والترقيات والتجميد 
لقيادات وحركة التنقالت قد تصطدم 
برغبات بعض الن����واب، ومن ثم 
فهناك تربص نيابي مبا سيتم في 
املرحلة املقبلة فهناك من سيواصل 
اش����ادته بالوزير وآخرون سوف 

ينتقدونه بشدة.
التجاوزات

وامللف الثالث يتعلق بتصفية 

ومراجع���ة القضايا التي أدخلت 
الوزارة في دائرة الشبهات ومتعلقة 
بصفقات ومناقصات ومشاريع مثل 

صفقة اإلعالنات االنتخابية.
قائمة أولويات

املل���ف الرابع يعن���ى بقائمة 
أولوي���ات تتعل���ق بصالحيات 
ال���وزارة مثل مش���كلة االزدحام 
املروري وتزايد احلوادث املرورية، 
التجنيس، وازدواج اجلنس���ية 
والقيود األمني���ة وآلية التعامل 
مع ملف احلريات العامة وإقامة 
الن���دوات، واملس���اس بالوحدة 
الوطنية، كلها متثل قضايا رئيسية 
حتتاج إلى نهج جديد في التعامل 
الش���كل االستفزازي  يبتعد عن 
القانون  ويلتزم بتطبي���ق روح 
بعيدا عن اإلثارة اإلعالمية، أضف 
إلى ذلك ملفني رئيسيني هما ازدياد 
عمليات التسلل إلى البالد وانتشار 
املخدرات وتعاطيها بني الشباب.

مشاريع الوزارة في »التنمية«

ومبوازاة مهام احلمود األمنية 
فهناك مهام أخرى للوزارة في قلب 
خطة التنمية اجلارية حاليا، حيث 
حددت 17 مشروعا للوزارة فضال 
عن 74 مشروعا منطيا، وتعنى 
املش���روعات مبجاالت متعددة 
منها م���ا يتعلق بحل مش���اكل 
العمال واخلدم وخصخصة عداد 
الس���يارات والفيزا وتطبيقات 

البصمة.
 ومنها ما يتعلق مبهمة الوزارة 
الدولة  الدقيقة في تأمني حدود 
من خالل وضع آليات للحد من 
ظاهرة تسلل العمالة الوافدة إلى 
البالد من خالل مش���اريع تعزز 
جه���ود تأمني احل���دود بتكلفة 
إجمالية بلغت 171 مليون و230 
ألف دينار، كما هناك مش���روعا 
لتنفيذ وتطبيق مشروع األرشيف 
اإللكتروني. وتأس���يس شركة 
مساهمة عامة الستقدام وتشغيل 
العمالة املنزلية مبشاركة 7 جهات 
حكومية، باإلضافة إلى أصحاب 
مكاتب العمالة املنزلية، وجتنب 
اس���تقدام عمالة غي���ر صاحلة 
للتعاي���ش مع ع���ادات املجتمع 
الكويتي وضمان متتعهم بحسن 
السير والسلوك واللياقة الطبية 

والبدنية والنفسية.

مركز »اتجاهات« يفتح الملفات الساخنة في وزارة الداخلية


