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الصرعاوي يسأل الفهد عن املكاتب االستشارية

روال: سنمضي قدمًا في إصالح التعاونيات

هايف يستعجل إصدار بيان مجلس األمة للرد على استفزازات إيران

الش����ؤون  قالت رئيس جلنة 
الصحية واالجتماعي����ة والعمل 
البرملانية النائبة د.روال دش����تي 
اننا س����نتصدى ونكشف كل من 

يري����د التعطيل الق����رار القوانني 
اموال املواطنني  املتعلقة بحماية 
وقالت دشتي في تصريح صحافي 
اننا س����نمضي قدم����ا في اصالح 

التعاونيات باالضافة الى مساعدة 
االسر املس����تضعفة وكبار السن 
للعي����ش الك����رمي دون االنصياع 
للضغ����وط واضافت دش����تي ان 

اللجنة ستعقد اجتماعا يوم االحد 
املقبل ملناقشة تقرير التحقيق في 
جتاوزات العالج باخلارج، ومناقشة 
التعدي����الت احلكومية والنيابية 

التعاونيات  املقدمة على قانوني 
واملساعدات العامة ليكونا جاهزين 
للتصوي����ت عليهما ف����ي املداولة 

الثانية في اجللسة املقبلة.

النائ���ب محمد هايف  طالب 
املجل���س باجناز البيان املتعلق 
بالرد على التصريحات االيرانية 
جت���اه الكوي���ت ودول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي والذي مت 
احالت���ه ال���ى جلنة الش���ؤون 

اخلارجية وادراجه على جلسة 
الثالثاء، مشددا على عدم التراخي 
من قبل جلنة اخلارجية او مجلس 
االمة، ع���ن موقفه���ا الصحيح 
الس���يما أن االس���ابيع املاضية 
شهدت تصريحات من قبل ايران 

العربي والتدخل  حول اخلليج 
في الش���ؤون الداخلية للخليج 
وعلى ضوئها اوصى مجلس االمة 
باصدار بيان اوكل صياغته الى 
الش���ؤون اخلارجية في  جلنة 
مجلس االمة، مستغربا ما تقوم 

به احلكومة من تبادل السفراء 
وارجاع املياه الى مجاريها دون 
ان تقدم ايران اي اعتذار او تراجع 
عن مواقفها، وم���ا قام به وزير 
خارجية ايران عندما وصل الى 
الكويت حني حتدث بأن اخلليج 

العربي هو خليج فارسي، ولم 
يراع الكويت بل ذهب الى ابعد 
من ذلك وهو الطعن في القضاء 
الكويتي واالستهزاء بدول اخلليج 
من خالل تسمية اخلليج العربي 

بخليج فارس.

احلريتي والبراك يدعوان وزير اخلارجية لتأمني
عودة أركان السفارة الكويتية من صنعاء

البراك يجمع التواقيع إللغاء قرار مكتب املجلس
حول نقل الصحافيني ألعلى قاعة املجلس

بني النائب عادل الصرعاوي 
انه استكماال للملفات التي جرى 
استعراضها منذ تقدمي االستجواب 
األول لنائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
أثناء عمل احلكومة  الفهد  احمد 
السابقة، والتي بلغت 5 ملفات، 
فان امللف السادس والذي يكشف 
اليوم يتعلق باملكاتب االستشارية 
واملالحظات التي تدور بشأن قرار 

جلنة البيوت االستشارية.
انه وجه  وقال الصرع���اوي 
أسئلة عدة الى الفهد ولكنه لم يرد 
حتى اآلن على األسئلة التي وجهت 
إليه، مشددا على ان الفهد سبق 
ان وجه استيضاحا قبل مناقشة 
االس���تجواب في مارس املاضي 
يطلب منا بع���ض اإليضاحات 
املتعلقة باجلزء اخلاص بالبيوت 

االستشارية.
وتابع: »ليعلم الشعب الكويتي 
ان كل االستفهامات الواردة في تلك 
امللفات تعتبر مستحقة كونها متثل 
الرئيسية لدولة  إحدى األدوات 
أحمد الفهد، والتي نسعى جاهدين 
لكشف حقيقتها للشعب الكويتي 
وصاحب السمو األمير، لنتمكن 

من تقويض هذه الدولة.

دعا النائب حس���ني احلريتي 
ال���وزراء ووزير  نائب رئي���س 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الى اتخاذ االج���راءات كافة التي 
تضمن س���المة السفير الكويتي 
في اليمن واركان السفارة، مؤكدا 
ان خطورة تفاقم االوضاع االمنية 
هناك تتطلب تدخال س���ريعا من 
الوزير الش���يخ د.محمد الصباح 

قبل فوات االوان.
واضاف احلريتي في تصريح 
صحاف���ي ان االوض���اع االمنية 
تطورت بشكل سريع جدا خالل 
االيام االخيرة في اليمن، مشيرا 
في هذا الص���دد الى ازدياد اعداد 
الضحاي���ا االبرياء جراء الصراع 
احملتدم بني انصار الرئيس علي 
عبداهلل صالح ومعارضيه الذين 
ميثلون احدى اهم القبائل اليمنية 

طريق مناقصة او منافس���ة مت 
اس���تجالب بعض العروض من 
املكاتب االستش���ارية؟ اذا كانت 
االجابة ب� »نعم« فيرجى تزويدي 

باملستندات املؤيدة لذلك.
وهل مت االنته���اء من إجناز 
الدراس���ات مح���ل التعاق���د مع 
»يونوف للتدريب واالستشارات«؟ 
إذا كانت اإلجابة ب� »نعم« فيرجى 
تزويدي باملستندات املؤيدة لذلك، 
وإذا كانت اإلجابة ب� »ال« فيرجى 
اإلفادة حول اإلجراءات القانونية 

املتخذة بشأنها.
ويرج���ى تزويدي بنس���خة 
م���ن عق���د التأس���يس والنظام 
ل�»يونوف للتدريب  األساس���ي 
واالستش���ارات«، موضحا فيه 

اسماء املالك.
وهل هناك صل���ة قرابة بني 
أي من مالك »يونوف للتدريب 
واالستشارات« مع اي من أعضاء 
جلنة البيوت االستش���ارية؟ اذا 
كان���ت اإلجابة ب� »نعم« فيرجى 
تزويدي باسم او أسماء أعضاء 
جلنة البيوت االستشارية الذين 
لديه���م صلة القراب���ة مع مالك 
»يونوف للتدريب واالستشارات« 

وصفة هذه القرابة.

وح���ذر البراك ف���ي تصريح 
للصحافيني من خطورة الوضع 
في اليم���ن بوجود رجل مجنون 
تس���يطر عليه ش���هوة السلطة، 
مؤكدا ان »شاويش« اليومن على 
استعداد لتحويل بالده الى ساحة 
حرب اهلية في سبيل استمراره 

رئيسا.
واشار البراك الى ان ردة فعل 
شاويش اليمن املجنونة جتاه دول 
مجلس التع���اون ومبادرتها من 
شأنها ان تنعكس على سفارات 

دول اخلليج والعاملني فيها.
وفي هذا السياق رأى انه من 
الواجب اآلن في مثل هذه الظروف 
الديبلوماسيني  االسراع بحماية 
والعامل���ني في س���فارة الكويت 
واعادته���م الى الكويت بش���كل 

فوري.

قاعة عبداهلل السالم واللقاءات 
التي تجري، فمكان اإلعالميين 
والصحافيين تحت ألنه عندما 
ينقلون الح����دث بدقة البد ان 
ينقلوه عن كثب في السمع وبما 
يراه في عينه، فالصحافي ميزته 
انه يسمع ويشاهد لكي تكون 

عنده الصورة مكتملة.
وشجب البراك هذه االساءة 
للصحافيي����ن واإلعالميي����ن 
ودورهم المميز في نقل الحدث 
كما هو، مؤكدا ان الصحافيين 
واإلعالميين ل����م يصدر منهم 
ازعاج ولم يس����يئوا ألحد بل 
كانوا مثاال لالحترام والتقدير 
مع النواب أو مع اي طرف آخر 

يتعاملون معه.
وق����ال البراك ان هذا القرار 
ال أس����اس ل����ه م����ن الصحة 
اطالقا وهي محاولة من مكتب 
المجلس الذي لم يجد ذريعة لما 
حصل، وأسرع في قراره بنقل 
الصحافيين واإلعالميين هذا 
هو القرار الذي استطاع اجتماع 
مكتب المجلس اظهاره، متسائال 
عن الهدف من هذا النقل ووضع 
اإلعالميين والصحافيين في 
العلوية وكيف ينقل  المقاعد 

األحداث عن قرب.

وأوض����ح الب����راك أن م����ا 
سيتطرق له في هذا التصريح 
هو الح����د األدنى من الحقيقة 
وبالتقارير ففي 2010 الكميات 
اللح����وم  المس����توردة م����ن 
)1.130.000 كيلوغرام����ا( من 
اللحوم الفاس����دة »غير ما تم 
إعدام����ه أو ضبطه أو الذي تم 
اعادة تصدي����ره« ولكن الذي 
المطاعم  تم توزيع����ه عل����ى 
والجمعيات والذي ذهب »إلى 
بطون الناس« وأكلته هو %8.3 
م����ن الكمية المس����توردة أي 
)126.990 كيلوغراما(، متسائال: 
هل باستطاعة أحد التأمين على 
نفسه وأس����رته في ظل هذه 
الحكومة؟ والتي لم تس����تطع 
فعل شيء فكل شيء فشلت به 
في كل القضايا الحريات، اللحم 
الفاسد، مش����رف، أم الهيمان، 
تلوث البح����ر، قتل المواطن، 
تعذيب المواط����ن ولم تنجح 

في أي شيء.
م����ن جانب آخر، اس����تنكر 
الب����راك ق����رار مجل����س األمة 
بشأن تغيير أماكن سكرتارية 
النواب والصحافيين ونقلهم الى 
المقاعد العلوية في قاعة عبداهلل 
السالم، قائال: إذا كان المجلس 

يرى من الجانب التنظيمي نقل 
النواب فهذا وضع  سكرتارية 
آخر لن نتحدث فيه وان كان من 
األفضل ان يكون هناك سكرتير 
واحد لكل نائب. وبّين البراك 
انه دائم����ا عندما لم نجد احدا 
نض����ع عليه العق����اب نبحث 
الطرف األضعف فوجدوا  عن 
سكرتارية النواب والصحافة، 
معربا عن أمله في معرفة مبرر 
لنقل اإلعالميين والصحافيين، 
فما يحدث في العالم هذه القرية 
الصغيرة خالل ثواني تعلم به 

وأنت في بيتك.
وتساءل البراك هل المشكلة 
التي حصلت ف����ي القاعة بين 
النواب س����ببها الصحافيون؟ 
مضيفا ان الصحافيين هم من 
ينقل����ون أدق التفاصيل التي 
تحدث في القاعة والتي بحاجة 
لها المواطن لكي يرى الحقيقة 
وبغض النظر عن اختالفنا مع 
بعض الصحف ونعرف انهم في 
بعض األحيان ينقلون أمورا 
غير حقيقية عند البعض، ولكن 
مع ذلك نحن نستطيع التعامل 
مع مثل اللجوء للقضاء ووفق 
حقوقنا وال نريد ان نفقد دور 
ي����دور داخل  اإلعالم بنقل ما 

أعل����ن المتحدث الرس����مي 
باس����م كتلة العمل الش����عبي 
النائب مسلم البراك عن عزمه 
وأعضاء الكتل����ة البدء بجمع 
تواقيع النواب على طلب الغاء 
المجلس تغيير  قرار مكت����ب 
أماكن الصحافيين واإلعالميين 
والذي وصفه بالقرار الجائر، 
منتقدا الحكومة تجاه تعاملها 
الفاسدة  مع األغذية واللحوم 
وبين أن عدالتها الوحيدة هي 
أكل جمي����ع المواطنين نصف 

كيلو لحم فاسد.
الب����راك في تصريح  وقال 
للصحافيين بعدما تم تكليف 
اللجنة الصحية بالتحقيق في 
قضية اللحوم الفاسدة والذين 
تطرقوا وبشكل تفصيلي عن 
س����نة واحدة فقط مثال حي 
لما آلت إليه األمور من مأساة، 
معتقدا أن أي مواطن أو مقيم 
يذه����ب إلى الجمعي����ة أو إلى 
المطعم مع أسرته لن يذهبوا 
للتفتيش على األغذية إذا كانت 
سليمة أو ال، ألن المواطن يعتقد 
ان هناك حكومة تقوم بهذا الدور 
ومسؤولة مسؤولية كاملة عن 
س����المة الغذاء وهو العنصر 
االساسي من عناصر الصحة.

املؤيدة لذلك.
ومنى إلى علمي ان قيمة العقد 
املوقعة مع املكتب االستش���اري 
MonitorGroup مببل���غ 599880 
دينارا وملدة زمنية 12 شهرا لذا 
يرجى تزويدي بنسخة من العقد 

املوقع مع املكتب املذكور.
يرج���ى تزوي���دي م���ن عقد 
 MonitorGroup التأسيس ملكتب
واألسماء املوضحة فيه، وأسماء 
املالك وعدد العقود التي وقعت 
معه منذ 2010/1/1 حتى تاريخه 
مع تزويدي باملس���تندات الدالة 

على ذلك.
يرجى تزويدي بنس���خة من 
البيوت  محضر اجتم���اع جلنة 
االستشارية الذي اعتمد فيه املوافقة 
على تكليف املكتب االستشاري 

.MonitorGroup العاملي
كم���ا س���أل أيض���ا: ه���ل مت 
التعاقد م���ع »يونوف للتدريب 
واالستش���ارات« للقيام ببعض 
الدراسات االستشارية؟ اذا كانت 
االجابة ب� »نعم« يرجى تزويدي 
العقد املوقع بهذا  بنس���خة من 

اخلصوص.
وهل مت التعاقد مع »يونوف 
للتدري���ب واالستش���ارات« عن 

االح���د، موضحا ان جدول اعمال 
االجتماع يتضمن بنودا عدة منها 
طلب رفع احلصانة عن النائبني 
البراك،  صالح عاشور ومس���لم 
وتعديل قانون اجلزاء، وتعديل 
الالئحة الداخلية، وتعديل الرسوم 
القضائية، واقتراح بقانون في شأن 
انشاء احملكمة الدستورية العليا، 
وتعديل قانون املنازعات االدارية 
واقتراح احملكم���ة االقتصادية، 
واقتراح انش���اء محكمة االسرة، 
واقتراح بتنظي���م القضاء ونقل 

تبعية اجهزة االدلة اجلنائية.
من جانبه، طالب النائب مسلم 
البراك وزارة اخلارجية بالتحرك 
س���ريعا لتوفير احلماية الالزمة 
البناء الكويت من الديبلوماسيني 
العاملني في سفارتنا  وعوائلهم 

في صنعاء.

وش���دد الصرعاوي على انه 
من الضروري ان يعلم الفهد انه 
لي���س هناك أحد فوق دس���تور 
وقوانني الكوي���ت، وليس األمر 
على هوى دستور وقوانني دولة 

احمد الفهد.
ووج���ه الصرعاوي س���ؤاال 
للوزير الفهد ج���اء فيه: يرجى 
املكات���ب  بقائم���ة  تزوي���دي 
االستشارية العاملية التي تقدمت 
بعروضها الفنية واملالية ملشروع 
توفير خدمات استشارية عاملية 
ملشروع تقدمي الدعم الفني ملشروع 
التعداد العام للس���كان واملباني 
واملساكن واملنشآت للكويت 2010، 
مع تزويدي باملستندات املؤيدة 

لذلك.
وهل تقدم مكتب واحد فقط 
من املكاتب االستشارية التي متت 
 MonitorGroup دعوتها وهو مكتب
بعرضه الفني واملالي؟ إذا كانت 
اإلجابة ب� »نعم« يرجى اإلفادة عن 
أسباب ذلك، مع تزويدي بنسخة 

من العرض املقدم.
ومن صاحب االختصاص الذي 
التعاقد مع مناقص واحد  ميلك 
دون استجالب عروض اخرى؟ 
مع تزويدي باملستندات القانونية 

املتصارعة، ما ينذر بحرب اهلية 
ال يعلم نتائجها اال اهلل.

وقال ان سالمة االخوة العاملني 
في س���فارتنا باليمن مسؤولية 
احلكومة التي ينبغي عليها عدم 
التردد كثيرا، واملبادرة الى اعادتهم 
الى بالدهم، خصوصا مع تفاقم 

االوضاع االمنية.
واك���د ان على احلكومة كذلك 
االنتباه الى سالمة املواطنني الذين 
ق���د يكون���ون متواجدين هناك، 
والعم���ل على تأمني س���المتهم، 
وان تطل���ب الوضع اعادتهم الى 
بالدهم، ف���إن عليه���ا اتخاذ كل 
االجراءات الكفيلة بضمان سالمتهم 

وارواحهم.
من جانب آخر، اعلن احلريتي عن 
اجتماع تعقده اللجنة التشريعية 
في العاش���رة من صباح بعد غد 

عادل الصرعاوي

مسلم البراك

حسني احلريتي

اخلرافي يستقبل الرئيس الفخري 
ملجلس االحتاد البرملاني الدولي

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه امس الرئيس الفخري ملجلس االحتاد 
البرملاني الدولي عضو البرملان في جمهورية الهند 
د.جنمة هبة اهلل. ومت خالل اللقاء مناقشة املواضيع 
ذات االهتمام املش����ترك وآخر املس����تجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. وقد قدمت د.جنمة 
هبة اهلل خالل اللقاء الى رئيس مجلس األمة نسخة 

من كتاب »املنظور العاملي للدميوقراطية«.
حضر اللقاء رئيس بعثة الشرف املرافقة للوفد 

الضيف العضو د.روال دشتي.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ببرقية تهنئ����ة الى رئيس البرملان في 
جمهورية جورجيا ديڤيد باكرادز، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مستقبال عضو البرملان في جمهورية الهند د.جنمة هبة اهلل

االنس���ان مثل اوجاع الرأس 
واخلروج واحلمى والقرحة 
وكمنش���ط للجس���م وعالج 
للبرص اجلل���دي وتخفيف 

آالم االذن.
لذا يرجى إفادتي باآلتي: 

أين متت زراعة االش���جار 
»نيم« التي قدمتها جمهورية 
بنغالديش الصديقة؟ يرجى 
تزويدي بش���رح مفصل عن 
املناطق  ف���ي  اماكن زراعتها 
املختلفة م���ن الكويت وعدد 

االشجار في كل موقع.
هل مت طلب عدد اضافي من 
انها مفيدة  هذه االشجار مبا 

وتناسب البيئة الكويتية.
هل متت دراسة نوعية هذه 
األش���جار من قبل املختصني 
بالهيئ���ة؟ وهل ثب���ت علميا 

مالءمتها للبيئة الكويتية؟
من جانب آخ���ر، وجهت 
املبارك  النائب���ة د.معصومة 
س���ؤاال برملاني���ا ال���ى وزير 
الصحة د.هالل الس���اير جاء 
فيه: »رغبة منا في العمل على 
تطوير اجلسم الطبي واالرتقاء 
الطبية  مبس���توى اخلدمات 

او السب والشتم، مشيرا الى 
ان للحكومة احلق في حفظ 
النظام العام وفقا للدستور.

ومتن����ى املوي����زري من 
اجلميع تفهم وإدراك الظروف 
احمليطة بنا وما يجري حولنا 
حتى ال نعط����ي اآلخرين من 
احلاقدين على الكويت وأهلها 
أي فرصة إلحلاق الضرر بنا، 
سائال العلي القدير ان يحفظ 
الكويت وأهلها من كل مكروه، 
وان مين بالشفاء العاجل على 
والد اجلميع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.

معصومة لصفر: أين متت زراعة
أشجار »نيم« البنغالديشية؟

املويزري لتغليب املصلحة وجتاوز اخلالفات 
من خالل احلوار واالبتعاد عن التجريح

والكادر الطبي خلدمة املواطنني 
وللحفاظ على حياتهم«، طالبة 
تزويده���ا بإحصائي���ة بعدد 
حاالت الوفيات من املواطنني، 
وذلك من اجلنسني منذ بداية 
ع���ام 2010 حتى تاريخه، مع 

بيان أسباب هذه الوفيات.

النائبة معصومة  وجهت 
املبارك سؤاال برملانيا الى وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة 
البلدية فاضل صفر  لشؤون 
جاء في���ه: نثمن جهودكم في 
الس���عي للحفاظ على البيئة 
الكويتية، وخاصة مبا تتعرض 
له من تقلبات جوية مفاجئة 
تتعرض لها البيئة الكويتية 
خالل السنوات اخلمس املاضية 
وفقا ملا هو متوافر لدينا من 
معلومات فقد قدمت جمهورية 
بنغالديش عدد 10000 )عشرة 
آالف شجرة( من نوع )نيم( 
وخاص���ة ان هذه الش���جرة 
تعتبر صديقة للبيئة وتتحمل 
درجات حرارة عالية قد تصل 
ال���ى 50 درجة ولها 40 فائدة 
وعالجا من هذه الفوائد إبادة 
اي حش���رة، وطرد الناموس 
والذباب والبعوض واحلماية 
م���ن الضوض���اء واالصوات 
العالي���ة وكذلك لقدرتها على 
امتصاص الص���وت وايضا 
روائح احليوانات وتستخدم 
بذوره���ا لع���الج العديد من 
االمراض الت���ي يتعرض لها 

أكد النائب شعيب املويزري 
اننا في نعمة كبيرة واذا كان 
هناك أي خالف بني اي طرف 
م����ن األطراف فإن����ه من اجل 
املصلحة العامة، مشددا على 
انه يجب ان يحرص اجلميع 
على مصلحة الوطن وجتاوز 
هذه اخلالفات من اجل الصالح 
العام وخ����الف ذلك امر غير 
مقبول، فالكويت وأهلها فوق 

كل اعتبار.
وق����ال املويزري ملن يريد 
التعبير عن رأي����ه له احلق 
في ذل����ك بعيدا عن التجريح 

د.معصومة املبارك

شعيب املويزري

على ان يفتح الباب للزواج من 
الثانية.

وقال الدويسان ان من حق اي 
انسان التعبير عن رأيه ضمن 
النظام العام والقوانني املسموح 
واملعمول بها وتكون مطالبتهم 
مش����روعة، مستنكرا مطالبات 
اجلمعة املاضي����ة والتي كانت 
تنادي بإسقاط احلكومة وسمو 
الرئيس ورئيس مجلس األمة 
فهذه املناداة تدل على وجود خلل. 
وأشار الى ان الشعوب تثور على 
قمع حريات وديكتاتوريات وال 
تثور على األنظمة الدميوقراطية 
فهذا يدل على اننا نواجه »ردة« 
ومصيبة كبرى ومخطط كبير 
لهدم معاون الدميوقراطية في 
الكويت واملطالبة بتنحية رئيس 
الوزراء وهو أمر وفقا للدستور 
حق أصيل لصاحب السمو األمير، 
متسائال: كيف لهؤالء ان يتحدوا 
الدستور ويطالبوا مبطالبة ال 

مطالب غير دستورية وتدل على وجود خلل

الدويسان يستنكر املطالبة بإسقاط احلكومة
ورئيسي الوزراء ومجلس األمة

جتوز دستوريا؟ والواجب ان 
تكون املطالبات دستورية ال ان 

تكون غير دستورية.

بنّي النائب فيصل الدويسان 
ان اعتماد قرض الزواج الثاني 
ورفعه الى 6 آالف يتماشى مع 
املقترح الذي قدمه من قبل والذي 
طالب من خالله بقرض للزواج 
الثاني ان يشمل املطلقة واألرملة 
والبكر بضوابط معينة، موضحا 
ان هذا ان دل على ش����يء فامنا 
يدل على أهمي����ة هذا املقترح، 
وشكر احلكومة على اصدار هذا 
األمر بقرار يضفي عليه نوعا 
من احليوية. وبارك الدويسان 
القرار  الكويتي هذا  للش����عب 
ومتن����ى ان يك����ون خطوة في 
املساعدة للقضاء على ظاهرة 
الش����باب  العنوس����ة واهتمام 
الكويتيات،  بالفتيات  الكويتي 
مطالبا م����ن هاجم هذا املقترح 
بان يتفهم املصلحة العامة التي 
النظر  ستشمل اجلميع وعدم 
اليه م����ن زاوية ضيقة وتبديد 
فيصل الدويسانللمال الع����ام واال ينظروا اليه 


