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عبدالرحمن العنجري

العبداهلل: سمو الشيخ جابر املبارك ينوي مناقشة االستجواب املقدم من النائب 
عاشور في جلسة علنية وال نية لتأجيله أو إحالته إلى »التشريعية« أو »الدستورية«

نقل وزير اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل عن 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

تأكيده على عدم رغبته في إحالة االستجواب 
املقدم من النائب صالح عاشور الى اللجنة 

التشريعية أو احملكمة الدستورية أو طلب جلسة 
سرية ملناقشته، مشيرا الى ان سمو الرئيس 

ينوي مناقشة االستجواب في جلسة علنية أمام 
مرأى ومسمع اجلمهور واإلعالم.

وقال الوزير العبداهلل في لقاء مع تلفزيون 
الكويت خالل نشرة أخبار التاسعة ليل أول 

من أمس ان »موقف احلكومة من االستجوابات 
هو التعامل بكل جدية ضمن األطر الدستورية 

والالئحية وكون املواد 100 و101 و102 من 
الدستور تتحدث بشكل صريح عن جواز تقدمي 
مثل هذه األداة )االستجواب( فال شك ان سمو 

الشيخ جابر املبارك سيتعامل مع هذا االستجواب 
وكلنا كوزراء عندما يقدم لنا استجواب سنتعامل 

معه بكل إيجابية وأريحية«.
وأضاف العبداهلل »ال أحتدث بصفتي متحدثا 

رسميا ولكني تشرفت بتلقي اتصال من سمو 
الشيخ جابر املبارك لالطمئنان على سير االعمال 
في الوزارة وعندما سألته بشأن االستجواب رد 

قائال: »أنا جاهز لصعود املنصة وال نية لدي 
إطالقا ان استخدم حق طلب اإلحالة او اللجوء الى 

احملكمة الدستورية او غير ذلك من طلبات«.
وأكد »انا هنا ألنقل رسالة من سمو الشيخ 

جابر املبارك بأنه وقبل ان يطلع على مضامني 
االستجواب قال ال لإلحالة او التأجيل.. ولكن 
علينا ان نعي جميعا في السلطتني التشريعية 

والتنفيذية ومبعاونة السلطة القضائية ضرورة 
ان نرد التحية للشعب الكويتي من خالل اجناز 

القوانني املهمة وال يعيقنا في ذلك اجلانب الرقابي 
ونأمل االنتهاء من هذا االستجواب بشكل 

سريع«.
وشدد وزير اإلعالم على ان »سمو رئيس مجلس 

الوزراء ينوي مناقشة االستجواب في جلسة 

علنية لكي يثبت بالفعل ما قاله مرارا وتكرارا 
بأنه أتى من أجل اإلجناز وفق نهج مختلف لكي 
يترجم على أرض الواقع أمنيات الشعب الكويتي 

وكذلك أوامر صاحب السمو األمير الذي وجه 
وزراءه الى االلتزام بأحكام الدستور ورفع املعاناة 

عن املواطنني من خالل إجناز القوانني املهمة«.
وأضاف »ال يعيقنا في ملف اإلجناز مواجهة اي 

أداة رقابية سواء كانت سؤاال برملانيا او جلنة 
حتقيق او استجوابا وسيكون املوعد حتت قبة 
عبداهلل السالم لكي نوضح كل األمور الغامضة 
التي وجهت الى سمو الشيخ جابر املبارك في 

االستجواب«.
الشيخ محمد العبداهلل

عاشور: إعالن رئيس الوزراء مواجهة االستجواب 
إيجابي ويصب في صالح العمل السياسي احلربش: معيار التعاون هو اإلجناز وإقرار التشريعات

أكد أن احلكومة متثل األقلية النيابية 

قال إن استجواب عاشور جاء من األقلية حلكومة األقلية

السلطان: إعالن رئيس الوزراء مواجهة االستجواب 
في جلسة علنية مؤشر على النهج احلكومي اجلديد

حمد املطر يقترح مدخاًل للقادسية 
من طريق امللك فهد بن عبدالعزيز

قدم النائب حمد املطر اقتراحا برغبة جاء في 
مقدمته، تقع منطقة القادسية في محافظة العاصمة، 
وتتميز مبوقع حيوي بني مناطق سكينة وجتارية، 
األم���ر الذي يحتم وجود مداخل ومخارج للطرق 

تسهل املرور بها للعبور الى هذه املناطق.
وملا كان طريق امللك فهد بن عبدالعزيز )املغرب 
السريع( سابقا، يفتقر الى وجود مدخل بني قطعة 
1 وقطعة 4 يس���مح بدخول املركبات الى املنطقة 

بس���هولة، فإنه من األفضل ان يت���م فتح مدخل 
يساهم في تخفيف االزدحام املروري الذي يعاني 
منه املواطنون ف���ي كل املناطق، ويحد من كثرة 

احلوادث التي تودي بأرواح فلذات أكبادنا.
وتص���در االقتراح على »عم���ل مدخل ملنطقة 
القادس���ية عل���ى طريق ش���ارع )املل���ك فهد بن 
عبدالعزيز( املغرب الس���ريع سابقا ما بني قطعة 

1 وقطعة 4«.

الدالل: صعود رئيس الوزراء للمنصة خطوة موفقة 

الوعالن: الوحدة اخلليجية هي الطريق لتحقيق 
طموحات وآمال دول وشعوب املنطقة

هو امتداد لالقلية كذلك وزير 
التجارة انس الصالح ووزير 
املالية مصطفى الشمالي، مشددا 
على ان االغلبية ليست ممثلة 
في احلكومة اال ان ذلك ال يعني 
ان االغلبية اتخذت قرارا باسقاط 
احلكومة فقرارنا هو االجناز.

وتابع احلربش اقول لرئيس 
احلكومة ان معيارنا في التعاون 
هو االجناز واقرار التشريعات 
وجلان التحقيق في اجللس����ة 
املقبلة واألولوي����ات املدرجة 
على جلس����ة 13 مارس تعني 
الى  اجلميع داعي����ا احلكومة 
التع����اون اجل����اد الجناز هذه 

التشريعات.
واش����اد احلربش باملؤشر 
االيجابي الذي صدر عندما اعلن 
س����مو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك رفضه للس����رية 
واالحالة والتأجيل وهو االصل 
الدستوري الذي استعادته االمة 
مبوقفها احلاسم من احلكومات 

السابقة.

واحدة لتوزيع الرواتب وعليه مت 
االتفاق مع الفريق احلكومي على 
وضع مسطرة واحدة على اساس 
الدرجة الوظيفية  وتوزيع الرواتب 
مبينا ان ما كش����ف عنه من قرار 
ديوان اخلدمة هو لس����د الثغرات 
والتفاوت بني الرواتب ويرمي الى 
وضع مسطرة موحدة للرواتب على 

اساس الدرجات الوظيفية.
وكشف السلطان عن ان الذين 
حصلوا على كوارد وبدالت في وقت 
سابق س����يتمتعون بهذه الكوادر 
والبدالت الى ح����ني تقاعدهم في 
حني من سيعني في نفس الوظائف 
من التعيينات اجلديدة لن يتمتع 
السابقة وامنا سيعامل  بالكوادر 

وفق املسطرة اجلديدة للرواتب.
على صعيد اخر ثمن السلطان 
املوقف املعلن من س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
ازاء املساءلة السياسية املوجهة 
له من قبل النائب صالح عاشور 
والتي كشف فيها عن عزمه مواجهة 
املساءلة بجلسة علنية مشيرا الى 
ان هذا املوقف يعطي مؤشرا عن 

النهج اجلديد للحكومة احلالية.
واوض����ح الس����لطان ان ه����ذا 
االستجواب هو استجواب موجه 
من قبل كتلة االقلية حلكومة االقلية 
مبينا ان موقف كتلة االغلبية من 
هذا االستجواب هو االقرار بحق 
النائب في االستجواب وهذا احلق 
لن يحول دون حتقيق كتلة االغلبية 
الجنازاتها واولوياتها ويأتي في 
مقدمته����ا جلن����ة التحقيقات في 
املليونية وكذلك جلنة  االيداعات 
التحقيق في التحويالت املليونية. 
وشدد السلطان على ان االغلبية 
البرملاني����ة ستس����تمر في اجناز 
اولوياتها دون االلتفات الي مساع 
لتفجير املواقف داخل قاعة عبداهلل 
السالم او املعوقات التي توضع امام 
املجلس في سبيل اجناز تطلعات 

الشعب الكويتي.

وطموحات دول وشعوب املنطقة 
وكش����ف زيف االدعاءات املرجفة 
التي كانت تطعن في الوحدة بني 
دول مجلس التعاون، لتبقي عليها 
فرادى متشرذمة حتى يسهل تفتيتها 

والقفز فوق مصاحلها الوطنية.

رد عاشور قائال: بالنسبة للقضايا 
املطروحة على الساحة الكل يتبناها 
وانا سبق ان بينت اكثر من مرة وفي 
صحيفة االستجواب كذلك ان هذه 
القضايا كانت محل تبني املرشحني 
والنواب احلاليني او حتى قضية 
االيداعات والتحويالت س����بق ان 
كانت هي في صحيفة االستجواب 
الس����ابق الذي قدم من قبل النواب 
مس����لم البراك ود.فيصل املس����لم 
العنجري لرئيس  وعبدالرحم����ن 
السابق. واضاف عاشور  الوزراء 
ان الوسمي لم يقدم استجوابا حتى 
نقول انه قدم اس����تجوابه بل هو 
لوح به علمًا بان هذه القضايا من 
القضايا املستحقة املفروضة على 
الواقع السياسي والواقع االجتماعي 
واالمن����ي فبالتالي تبني مثل هذه 
القضايا املستحقة يجب ان يكون، 
وال ضير في تبني اي موضوع يطرح 

من نائب اخر.

الس����رية واالحالة والتأجيل 
باملؤش����ر االيجاب����ي واالصل 
الدستوري الذي استعادته االمة 
محذرا حكومة االقلية من عدم 
التعاون مع املجلس في اقرار 
اولويات جلس����ة 13 سبتمبر 

وتشكيل جلان التحقيق.
وقال احلربش في تصريح 
للصحافيني مبجلس االمة امس: 
سبق لكتلة االغلبية ان صوتت 
على مجموع����ة من األولويات 
جللسة 13 مارس مبديا اسفه 
لتصويت احلكومة ضدها، اال 
انه بعد حصول الكشف على 
االغلبية اصبح ملزما بالنسبة 

لها.
اللجان  وطالب احلرب����ش 
البرملانية بإجن����از تقاريرها 
اخلاصة بهذه األولويات قبل 
جلسة 13 مارس فلجان املجلس 

ملزمة بإجناز هذه القوانني.
واض����اف احلربش موجها 
حديثه الى احلكومة انها حكومة 
االقلي����ة فالوزير فاضل صفر 

الشركات واضافة شركات اخرى مع 
اعطائها حق االعتراض على ترسية 
املناقصات وذلك الحكام الثغرات 
احملتملة في املناقصات، مشيرا الى 
انه من املتوقع ان يتم تقدمي طلب 
باحالة اللجنة املالية لهذا القانون 
الى قاعة عبداهلل السالم للتصويت 

عليه في اقرب وقت ممكن.
وتابع السلطان: كما ان االقتراح 
بقانون الثان����ي والذي تقدمنا به 
الوطني للتنمية  هو الصن����دوق 
لدعم املش����اريع الصغيرة وخلق 
فرص وظيفية للش����باب وتنويع 
مصادر دخل الدولة ودخل االسرة، 
مشيرا الى ان هذا الصندوق سيخلق 
فرصا وظيفية تفوق الفرص التي 
ستوفرها ال� 37 مليارا املعدة خلطة 

التنمية.
واوض����ح الس����لطان ان ه����ذا 
الصندوق سيتم انشاؤه برأسمال 
ملياري دينار وسيكون محل فخر 
واعتزاز  الكويت مستقبال اذا ما مت 
ادارته بشكل محترف ومهني كما 
هو مشار اليه في االقتراح بقانون، 
مبينا ان القانون نص على تشكيل 
مجلس استشاري للصندوق يضم 
4 أو 5 خبراء عامليني لتقييم مسار 

الصندوق.
وعلى صعيد اخر كشف السلطان 
عن ان التسريبات املنشورة حول 
الزي����ادات املرتقب����ة للعاملني في 
الدولة ممن  اجلهات املختلفة من 
لم يحصلوا على اي كوادر وبدالت 
سبق ان ناقش����تها اللجنة املالية 
ف����ي املجلس بحضور  البرملانية 
الدولة لش����ؤون مجلس  وزي����ر 
الوزراء انذاك علي الراشد ورئيس 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن، 
مشيرا الى ان اللجنة شددت على 
انه ال ميكن للبلد ان يستمر بهذه 
الطريقة العشوائية لتوزيع الكوادر 
وجتاهل بعض اجلهات. وأوضح 
الس����لطان ان اللجنة شددت على 
ضرورة ان تضع الدولة مسطرة 

اخلارجية.
واكد الدالل م���ن حق النائب ان 
يقدم االس���تجواب وان كنا نرى ان 
تقدمي املساءلة في هذه املرحلة يثير 
االستغراب خصوصا اذا كان الهدف 
هو محاولة قطع الطريق امام املضي 

في جلان التحقيق البرملانية.
ومتنى ال���دالل ان يكون رئيس 
الوزراء على درجة من الشفافية في 
مرافعته ويرد على محاور االستجواب 
كافة واجلدير بالذكر ان املستجوب 
كان له دور في تعيني احد الوزراء 
احلاليني وبالتالي كأنه يس���تجوب 

احلكومة التي شارك في تشكيلها.

وّجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع احمد اخلالد طلب من خالله 

تزويده بجميع املشاريع االنشائية واخلدمية والعسكرية التي 
متت من خالل االمر املباشر وذلك من 2009/1/1 وحتى تاريخ 

هذا السؤال.

اإليرانية، ولتكون جسرا ومعبرا 
ملش����روعهم الصفوي التوسعي«. 
وتابع بالق����ول: »لكن هيهات لهم 
ذلك، فلن ينالوا مقاصدهم الدنيئة، 
ولن يحققوا مآربهم الوضيعة، ولن 
يبلغوا ابدا مخططاته الهدامة التي 
هي مجرد اضغاث احالم وأمنيات 

جوفاء«.
وطالب النائب مبارك الوعالن 
وزارة الداخلية، ممثلة بجهاز أمن 
الدولة، بسرعة التحرك والسيطرة 
على التحركات املشبوهة التي يقوم 
بها البعض، حفاظا على امن الكويت، 
وسالمتها واستقرارها، ودرءا ألي 
البعض إلحلاقه  سوء يسعى هذا 

بوطننا العزيز.
من ناحية أخرى، أشاد النائب 
الوع����الن بحديث وزير اخلارجية 
الس����عودي األمير سعود الفيصل 
فيما يتعل����ق بالوحدة اخلليجية 
والذي بدد املخ����اوف التي اطلقها 
البعض بهذا الش����أن، حيث أكد أ ن 
االحتاد اخلليجي لن ميس سيادة 
الدول االعضاء في مجلس التعاون 
أو يكون مطية للتدخل في شؤونها 
الداخلية، معتبرا ان هذا التصريح قد 
قطع الشك باليقني وأكد أن الوحدة 
اخلليجية هي سبيل لتحقيق أهداف 

النائب صالح عاش����ور  ق����ال 
ان تصريح وزير االعالم الش����يخ 
محمد العبداهلل والذي قال فيه ان 
سمو رئيس الوزراء سيقبل مبادة 
االستجواب في جلسة علنية وانه 
لن يكون هناك تأجيل له او احالته 
للدستورية او التشريعية، تصريح 
ايجاب����ي يصب ف����ي صالح العمل 
السياسي في الكويت. ومتنى عاشور 
ان يستمر هذا النهج بالتعامل مع 
االداة الدس����تورية، معتب����را انها 
خطوة متقدمة في تطوير العملية 
الدميوقراطية في الكويت، وكذلك 
املساءلة السياس����ية وانها نقطة 
حتس����ب لصالح احلكومة في هذا 
التصرف. وحول احملورين االخيرين 
في استجوابه واللذين سبق ان كانا 
من ضمن استجواب د.عبيد الوسمي 
الذي ل����وح به لرئي����س الوزراء، 
واللذين يخص����ان قضية البدون 
وعدم تقدمي احلكومة لبرنامج عمل، 

النائ����ب د.جمعان  وصف 
احلربش رفض س����مو رئيس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 

ن نائب رئيس مجلس االمة  ثمَّ
النائ����ب خالد الس����لطان املوقف 
املعلن لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك من املساءلة 
السياسية املقدمة له من قبل النائب 
صالح عاش����ور واملتمثل باعتالء 
منصة االستجواب بجلسة علنية 
دون تأجي����ل او احال����ة ملادة هذا 
االستجواب سواء للتشريعية او 
للمحكمة الدستورية، مشيرا الى 
ان هذا املوقف يعد مؤش����را عنه 

النهج احلكومي اجلديد.
الس����لطان في تصريح  وقال 
صحافي ي����وم امس: نحن تقدمنا 
مبش����روعي قانون وهما قانون 
املناقصات املركزية والذي انتهت من 
صياغته اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملاني����ة في املجل����س املاضي 
متضمنا عرضني احدهما فني واالخر 
مالي للمناقصات مما يفتح املجال 
للتقييم على اساسهما باالضافة الى 
استحداث جلنة فنية داخل جلنة 
املناقصات املركزية العادة تأهيل 

اعتبر النائب محمد الدالل اعالن 
رئيس الوزراء صعوده املنصة في 
االستجواب املقدم له من النائب صالح 
عاشور خطوة موفقة وايجابية في 
آن تؤكد ما صرح به س���موه بشأن 
التزامه بالدستور، متمنيا دميومة 
هذا النهج من خالل علنية اجللسة 

وليس سريتها.
وق���ال ال���دالل ف���ي تصري���ح 
ان اعالن سمو الشيخ  للصحافيني 
املبارك صعود املنصة نقطة  جابر 
في صاحله وان كنا نتمنى ان تقابلها 
موافقة احلكومة على طلبات التحقيق 
في االيداعات املليونية والتحويالت 

أعرب النائ����ب مبارك الوعالن 
عن استنكاره الشديد ملواقف الدعم 
التي يتبناها  املشينة واملشبوهة 
البعض إزاء النظام البعثي القمعي 
في س����ورية وممارساته الهمجية 
الش����عب  أبناء  والوحش����ية ضد 
السوري الشقيق الُعزل من املدنيني، 

رجاال ونساء وشيوخا وأطفاال.
وقال النائب الوعالن في تصريح 
صحافي بهذا اخلصوص: »إن امثال 
من يتبنون هذه املواقف املتخاذلة 
واملتواطئة مع نظام البعث السوري، 
إمنا يكشفون عن نواياهم اخلبيثة 
وخبايا نفوسهم املريضة يدعمهم 
ه����ذا النظام الديكتاتوري دون أي 
اس����تحياء، وف����ي تناقض صارخ 
وتعارض مطلق مع موقف الكويت 
وأميرها، حفظه اهلل ورعاه، وشعبها 
الداعم واملؤازر للش����عب السوري 
العربي الشقيق الذي يعاني األمرين، 
ويكابد التنكيل والتعذيب على أيدي 

زبانية البعث املأجورين«.
وأض����اف الوع����الن قائال: »إن 
ه����ؤالء إمن����ا تفضحه����م أفعالهم 
ومواقفهم املشبوهة، وهم أنفسهم 
� من أصحاب العق����د التاريخية � 
من يري����دون جعل الكويت محطة 
ترانزي����ت لألح����زاب العراقي����ة � 
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على القيام بأداء واجبه
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اإلنشائية واخلدمية 

والعسكرية منذ 2009

اشاد النائب حمد املطر باعالن رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ جابر املبارك صعود املنصة ومواجهة 
االستجواب في جلسة علنية اال انه اكد ان االغلبية 

كانت ستجبره على ذلك اذا لم يكن هذه خياره.
وقال املطر في تصريح للصحافيني مبجلس االمة 
امس: كان في مداخلة مع االخ صالح عاشور وذكرت 
انه كان له تصري���ح في جريدة »اجلريدة« يوم 28 
نوفمبر 2011 ذكر خالله بان االستجواب املقدم لرئيس 
الوزراء بشان االبداعات والتحويالت غير دستوري 
الن االيداعات مسؤولية وزير املالية بينما التحويالت 
مسؤولية وزير اخلارجية واقترح على احلكومة احالة 
االستجواب الى الدستورية او الى اللجنة التشريعية 

او طلب شطبه وسيوقع مع شطبه.
واضاف املطر: ان عاش���ور نفس���ه يقوم بتقدمي 
استجواب الى رئيس الوزراء بنفس احملاور اال اننا 
نقول ان الالءات السابقة مازالت قائمة فال لالحالة الى 
»الدستورية« او الى اللجنة التشريعية او مناقشته 
في جلسة سرية لذا ما ذكره رئيس مجلس الوزراء 
على لس���ان وزير االعالم بانه سيصعد املنصة في 
جلسة علنية هو االصل وتطبيق للدستور ونقول 
ل���ه جزاك اهلل خيرا اال انه اذا ل���م يكن خياره فكنا 
سنطبق املادة 94 من الدستور بان جلسات مجلس 

االمة االصل فيها علنية.
ووجه املطر رسالة الى عاشور االجراء الذي قمت 
به اجراء دس���توري ومن حق الش���عب الكويتي ان 
يطلع على تفاصيل املساءلة السياسية بشكل علني 
ثم يكون دورنا نحن بتقييم مرافعة الطرفني. ونشيد 
بقرار رئيس الوزراء وان كان س���يجبر عليه اذا لم 
يكن هذا خياره ألن كتلة االغلبية لن تصوت اال مع 

علنية اجللسات.

أكد النائب د.عبيد الوس���مي ان من احلصافة ان 
يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
باالجابة عن محاور مساءلته السياسية وفق األطر 
واألسس الدستورية السليمة، مشيرا الى ان وزير 
االع���الم لم يأت بجديد حول اعالنه عن عزم رئيس 
مجل���س الوزراء اعتالء منصة املس���اءلة بجلس���ة 
علنية وعدم احالتها للمحكمة الدستورية أو للجنة 

التشريعية.
وقال الوس���مي في تصري���ح صحافي يوم امس 
انه لم ينس���ق مع النائب صالح عاشور حول هذه 
املساءلة التي تقدم بها لسمو رئيس مجلس الوزراء 
اال ان هذا ال مينع ان يتفق اكثر من نائب حول محور 
من محاور املس���اءلة وفق التقدير الشخصي ملقدم 

االستجواب.
وبسؤاله عن رأيه حول اعالن الشيخ جابر املبارك 
صعوده املنصة بجلسة علنية قال الوسمي: ال يشكر 

أحد على القيام بأداء واجبه املنوط به.

الكندري: معلومات عن تنفيع 
لشركات وقياديني في وزارة 
الصحة على حساب املرضى

انتقد النائب محمد الكندري التسيب الواضح في 
وزارة الصحة ومستشفياتها، مشيرا الى وجود نقص 
حاد في بعض املستلزمات االساسية الجراء العمليات 
اجلراحية )مثل اخلي���وط اجلراحية(، االمر الذي 
تسبب في توقف العديد من العمليات اجلراحية املهمة 

وخصوصا في جراحة 
االطفال في مستشفى 

ابن سينا.
واشار الكندري الى 
وجود ش���بهة تنفيع 
ف���ي طلبي���ات ه���ذه 
املستلزمات، وان هناك 
شبهة تعطيل استيراد 
بعض املستلزمات بهدف 
ارس���ائها على شركات 
معينة، مؤك���دا عزمه 
على فتح جميع ملفات 
الفساد في وزارة الصحة 

وسيتحمل دوره النيابي بكل مسؤولية وسيتقدم 
بأسئلة برملانية الى وزير الصحة.

واضاف ان سالمة املرضى فوق جميع االعتبارات 
وفوق املصالح التجارية التي فاحت رائحتها في 
مناقصات وزارة الصحة، خصوصا ادارة املستودعات 
الطبي���ة، االمر الذي يدعونا الى متابعة هذا امللف 
بكل تفاصيله والتحقق من وجود شبهات تنفيع 

لبعض الشركات وكذلك القياديون في الوزارة.

محمد الكندري


