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املشاركون في مؤمتر مكافحة الفساد: أهمية اجلانب التشريعي 
ومساهمات املجتمع املدني في تعزيز اجلهود احلكومية

عبدالعزيز املطيري

استضاف مسرح صباح 
األحمد في مجلس األمة امس 
مؤمترا مبناسبة اليوم العاملي 
ملكافحة الفســاد، مبشــاركة 
جمعية الشــفافية الكويتية 
وعــدد من املعنيني مبكافحة 

الفساد.
وقــال النائــب د.حســن 
جوهر فــي كلمتــه بافتتاح 
املؤمتر إن الكويت كانت من 
أوائل املبادرين دعما ملسيرة 
مكافحة الفساد، مثمنا اجلهود 
الشعبية ومنظمات املجتمع 
املدنــي ملســاندة اجلهــود 
احلكومية، معربا عن سعادته 
بهذا التطور الكبير في اهتمام 
املجتمع املدني جتاه القضية.
ورأى أن قضية الفســاد 
ليست منحصرة في احلكومة 
فقط وأن البالد عرضة للدمار 
واخلســائر وهــدر اجلهــود 
والطاقات، الفتا إلى أن هناك 
حضــارات تهــاوت بســبب 

الفساد.
وأبــدى اســتغرابه مــن 
الوتيرة التصاعدية ملؤشرات 
الفســاد رغم كثــرة األجهزة 
الرقابية، األمر الذي يحتاج 
إلى تشخيص مكامن اخللل 

ومعاجلته. 
واستعرض جوهر جتربته 
الشــخصية فيمــا يخــص 
اجلانــب التشــريعي، وقال 
إنه وضــع وعدد من النواب 
محاربة الفساد ضمن أولويات 
واستحقاقات املرحلة املقبلة 
مــع نــواب آخرين فــي دور 

االنعقاد األول.
وأشــار إلــى أنــه تقــدم 
بـــ ٧٦ اقتراحــا بقانون في 

وهي صمام أمان لالستقرار 
واإلجــراءات  القانونــي 

القضائية.
ولفت إلى أن االقتراحات 
بقوانني التي قدمت استمدت 
من جمعيات املجتمع املدني 
وعلى رأسها جمعية الشفافية 
إحساســا منها باملســؤولية 
فــي املتابعة وتقدمي احللول 
الواقعية، مؤكدا أن هذا يعد 
مؤشــرا طيبا علــى حيوية 
املجتمــع الكويتــي وغيرته 

على وطنه.
واعتبر أن قضية الفساد 
معقدة ومتداخلة ولها أبعاد 
إقليمية وعامليــة، مؤكدا أن 
الكويت ليست الدولة الوحيدة 
التي تعاني من الفساد ولكن 
هناك جناحات وتقدم كبير في 
صور وأشكال محاربة الفساد 
ولذلك جاءت مدركات الفساد 

ملعاجلة هذا األمر.
وأكد جوهر أنه إذا توافرت 
اإلرادة واملســؤولية فسوف 
يكون هناك جناح في مكافحة 
الفســاد، الفتا إلــى أن هناك 
تصنيفــات ســنوية لــدول 
العالــم في مكافحة الفســاد 
وأن تصنيــف الكويــت في 
هــذا املجــال غير جيــد رغم 
وجود التشريعات واألجهزة 

الرقابية.
وطالب جوهر بضرورة أن 
تكون هناك مؤشرات وطنية 
تشترك فيها جميع اجلهات 
في الكويت واملجتمع املدني 

ملكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه في منتصف 
هذا القرن ســيتضاعف عدد 
سكان الكويت إلى ما يقارب ٥ 
ماليني نسمة، مطالبا بضرورة 
أن تكون هناك شفافية وإدارة 

وسياســيا وأن موقف دول 
العالم مــن الغــزو العراقي 
للكويــت خيــر دليــل على 
الفائدة من الصورة الوطنية 

للكويت.
بدورها، أكدت األمني العام 
املســاعد لقطاع الوقاية في 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
أبــرار احلمــاد أن محاربــة 
الفساد تعتمد على ركيزتني 
األولى هــي اجلانب الوقائي 

واجلزائي.
هيئــة  دور  أن  ورأت 
مكافحة الفساد ليس حماية 
املال العام فقــط، بل حماية 
املجتمع واإلنسان من الوقوع 
في شــرك الفســاد من خالل 
الوقاية ورفــع الوعي ومنع 
تكوين ثقافة متساهلة أو بيئة 

بسيطة ترعى الفساد.
وأشــارت إلــى أن هنــاك 
مشاريع استراتيجية كويتية 
يجب أن يتم تنفيذها من خالل 
نزاهة التعليم وتعليم النزاهة 
وإعداد وثيقة لدمج القيم في 
املناهج واألنشطة املدرسية 
لرفع الوعي وإعادة بناء القيم 
واحتــرام القانــون وحقوق 
العامة  االنســان واملصلحة 

والرقابة الفردية.
وأضافــت أن مــن تلــك 
املشاريع يجب أن تنفذ أيضا 
من خالل تقييم مناهج جامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة 
و«التطبيقي» للتأكد من أنها 
تخدم هدف محاربة الفساد.

إلــى وجــود  وأشــارت 
تعاون بني الهيئة ومنظمات 
دولية ومبــادرة العدالة من 
أجل التعليم، حول املفاهيم 
األخالقية والسلوكية ملكافحة 

لتحقيق اإلصالح وحتسني 
موقــع الكويــت فــي هــذه 
املؤشــرات بالتعــاون مــع 

جمعية الشفافية.
وأكــدت احلماد في ختام 
مداخلتها أن التحرك ملكافحة 
الفساد يعد من بني التحديات 
ويجــب عــدم التســامح مع 
الفســاد وعدم تقبله وســد 
ثغراتــه في جميــع اجلهات 
األمــر الذي يتطلــب تكاتف 

اجلميع.
مــن جانبها أكــدت هدى 
العنزي (مديرة شركة كويتية 
متخصصــة) أن اإلصــالح 
والتعافي من الصعب حتقيقه 
ما لم تكن هناك استراتيجية 

وطنية ملكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن مدى أداء 
وفعالية اجلهات املسؤولة عن 
مكافحة الفســاد ومنها هيئة 
مكافحة الفساد والبنك املركزي 
ووزارة املالية وغيرها سيتبني 
مــن خاللهــا مــدى تطبيقهم 
للقوانني بشكل كاف وفعال.

إلــى أن هناك  وأشــارت 
توصيــات دوليــة حتــدد 
األنشطة عالية املخاطر وأن 
في الكويت ٣٤ نشاطا عالي 
املخاطــر، وال يوجــد قانون 
ينظم عمله وأن دول العالم 
لديهــا ٥٢ نشــاطا مراقبــا 
للتحكم في غســيل األموال 
وفي الكويت يوجد ١٨ نشاطا 
مراقبا فقط مبوجب القانون 
من بينها النشاط العقاري.

وأكــدت أن التعافــي من 
الفساد يجب أن يكون ضمن 
منظومة بنهج واحد يتوافر 
له جدية كاملة ومعيار واحد.
مــن جانبه، اســتعرض 
رئيس منظمة برملانيون عرب 

ناجحة لثروات الدولة.
وبني جوهر أن اإلصالحات 
فــي الوضــع احلالي هي من 
جتعلنــا نعيــش بأمــان في 
املرحلة املقبلة ضمن خارطة 
طريق واضحة خصوصا أن 
التحديات قائمة ويجب العمل 

من أجل مواجهتها.
من جهته، حتدث رئيس 
مجلس إدارة جمعية الشفافية 
الكويتية ماجد املطيري عن 
الكويتــي  الصنــدوق  دور 
للتنمية االقتصادية العربية 
في مد جســور الصداقة بني 
الكويت ودول العالم، مؤكدا 
أهميــة الرقابة علــى أعمال 
الصنــدوق والتدقيــق فــي 
القــروض املمنوحــة للتأكد 
من استخدامها في مشاريعها 

الصحيحة.
إلــى أن هنــاك  وأشــار 
العديد من املنظمات الدولية 
تشترط وجود مجموعة من 
الفساد،  االعتبارات ملكافحة 
مطالبــا بضــرورة حوكمــة 
اجلهات احلكوميــة وتنفيذ 
املقترحات املقدمــة من قبل 
مجلس األمة وجعل الكويت 
منوذجا جيدا في حرية الرأي 

والتنمية ومكافحة الفساد.
وأكــد ضــرورة أن يكون 
هناك توافق في تعزيز القيم 
العليا ملكافحة الفساد وتنفيذ 
مشروع الشراكة مع املجتمع 
املدنــي ومراقبة املســاعدات 
املالية من قبل املجتمع املدني 
وحتقيق االستثمارات اآلمنة 
حتى يكون هنــاك اطمئنان 

على املال العام.
وبني املطيري أن الصورة 
الوطنية اإليجابية ســتخدم 
واقــع الكويت ديبلوماســيا 

الفساد وتنفيذ آليات داخلية 
ملكافحــة تزوير الشــهادات 

اجلامعية.
واعتبرت أن تقدمي كشف 
الذمة املالية هو أول البنود 
ملكافحة الفســاد وأن نسبة 
االلتزام في تقدمي الكشــوف 
املالية وصلت إلى ٩٩٪ وأن 
نســبة ما مت فحصه وصلت 
إلــى ٥٧٪ من أجل حتســني 
جوده النزاهة في الوظائف 
العامــة ووضــع مكونــات 

للتطوير والقياس.
ورأت أن تطبيق «سهل» 
سيقلل من الفساد كونه يقلل 
من التدخل البشــري، الفتة 
إلى أن الهيئة ستشارك معهد 
األبحاث في عمل دراسة عن 
أكثر األماكن احلكومية التي 
ينتشــر فيها الفساد بهدف 
تطهيرها من الفساد اإلداري.

وأكدت دعم الهيئة جلميع 
اجلهود التي تعزز الكشف عن 
أماكن الفساد، وأن «نزاهة» 
دعمت العديــد من مبادرات 
مؤسســات املجتمــع املدني 
في مجال الشفافية ومكافحة 

الفساد.
وأشارت إلى دعم الهيئة 
مبادرة حكومية في التطبيق 
الداخلي وإطالقها في نهاية 
العام حملة لتوعية اجلميع 
عن الفساد بجميع القطاعات 
ودورهــا فــي التأثيــر على 
العمــل، معتبــرة أن هــذه 
احلملة هي مجرد بداية وأنها 

ستستمر.
وبينــت أن نزاهــة تهتم 
باملؤشرات الدولية الكاشفة 
ملؤشــرات الفســاد ومكامن 
الضعــف وأن الهيئــة تقوم 
بوضــع خطــوات عمليــة 

ضد الفســاد وعضو اللجنة 
التنفيذية للمنظمة العاملية 
للبرملانيني ضد الفساد النائب 
الســابق د.ناصــر الصانــع 
مالبســات إنشــاء جمعيــة 
العامليــة ومــن  الشــفافية 
بينها الرقابة على القروض 
املمنوحة مــن البنك الدولي 
إلجناز املشاريع التنموية في 

الدول املختلفة.
أن  الصانــع  واعتبــر 
احلكومــات املتواليــة كانت 
القــرار السياســي  تفتقــد 
ملكافحة الفساد، مطالبا بقرار 
صــادق وحقيقي وشــفاف 
ملكافحة الفســاد وأن تكون 
هناك جدية في هذا الشأن ال 
تســتثني أحدا من استرداد 

ثروات الوطن.
وكشــف عــن أن منظمة 
برملانيون عرب ضد الفساد 
ســوف تقــدم قائمــة مــن 
األساســيات االسترشــادية 
للبرملانيني للمســاعدة على 
تطبيق أحكام مكافحة الفساد 

في بلدانهم.
وأوضــح أن مــن بينهــا 
معاجلــة موضوع الوظائف 
العامــة واختيــار القياديني 
من الكفــاءات الوطنية وفقا 
لقواعد عادلة، الفتا إلى أنه 
وعلى الصعيد احمللي ومنذ 
عــام ١٩٩٢ قــدم العديــد من 
االقتراحات بقوانني في هذا 
الشــأن خــالل عضويته في 

مجلس األمة.
وفي ختام االحتفالية مت 
تكــرمي القائمني علــى املادة 
العلميــة لتدريــب اجلهات 
احلكومية املعنيــة بقانون 
حــق االطالع وفريــق إعداد 

املدربني.

ً د.ناصر الصانع مخاطبا احلضوراملشاركون في املؤمترد.حسن جوهر متحدثا

مجمل قطاعات البلد وأن ما 
يخص الشفافية والنزاهة من 
هذه االقتراحات ٣٢ اقتراحا 
بقانون، معتبرا أن الفساد من 

األولويات الكبرى.
وبــني أن مــن ضمن تلك 
االقتراحــات وجــود جلــان 
عليا لوضع الضوابط لتمثيل 
إرادة الناس بشكل حقيقي، 
باإلضافة إلــى أربعة قوانني 
خاصة باحلريات التي تكشف 
مكامن الفساد، وأال تواجه هذه 

احلريات باحلبس.
وأكــد ضــرورة أن يكون 
هنــاك مزيــد من الشــفافية 
وعلنية جلسات القضاء في 
محاكمة املسؤولني وأن تنقل 
عبر وســائل اإلعالم وتنشر 
في اجلريدة الرسمية سواء 
كانت أحــكام إدانة أو براءة 

حتى يتحقق الردع.
وأضــاف أنــه مــن بــني 
االقتراحــات بقوانني اقتراح 
بضرورة كشف الذمة املالية 
وقانــون حق االطــالع الذي 
صــدر قبل ســنتني ولم تقر 
الئحته التنفيذية حتى اآلن 
ولم يطبق وتغليظ العقوبات 
في قضايا املال العام وقانون 
حملاكمات الوزراء الذي به خلل 
يستدعي املراجعة وسد مكامن 

ذلك اخللل.
وأشار إلى أن هناك اقتراحا 
بتعيــني الوظائــف القيادية 
فــي الدولة بنــاء على بنود 
واضحة وشفافة وأن تكون 
تلــك التعيينــات خاضعــة 
لشروط ومعايير أداء حتى 
يتــم التجديد للقيادي أم ال، 
وقانونا للشفافية فيما يخص 
أمالك الدولة، وقانونا إلنشاء 
العليا  الدســتورية  احملكمة 

مرزوق الغامن يعزي الهند 
بضحايا حتطم مروحية

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتني 
إلــى رئيس البرملــان الهندي اوم بيــرال، ورئيس 
مجلس الواليــات فينكايا نايدو، أعرب فيهما عن 
خالــص العزاء وصادق املواســاة بضحايا حادث 
حتطم طائرة مروحية في والية تاميل نادو جنوب 
مرزوق الغامنالهند والذي أودى بحياة ركابها كافة وجناة أحدهم.

عبداهللا الطريجي: إلغاء حبس املدين
يتطلب تعديًال على آليات «التنفيذ املدني»

دعــا النائــب د.عبــداهللا 
الطريجي إلى إجراء دراســة 
شاملة آلليات «التنفيذ املدني» 
ليتسنى تغيير آلية التعامل 
مع إلغاء حبس املدين، الوارد 
في القانون ٧١ لســنة ٢٠٢٠ 
بإصــدار قانــون اإلفــالس، 
والذي الغى املواد ٢٩٢-٢٩٨ 
املدنية  املرافعات  من قانون 
والتجاريــة، علــى أن تقدم 
توصياتها خالل ثالثة اشهر 

من تشكيلها.
وطالب الطريجي احلكومة 
ـ في اقتــراح برغبة في هذا 
الشأن ـ بتشكيل جلنة تضم 
فــي عضويتها ممثلي وزارة 
العدل واحتاد البنوك وغرفة 
التجارة والصناعة وجمعية 
احملامني، تتولى دراسة تطور 
آليــات وإجــراءات التنفيــذ 
جلعلها متوافقة مع التطور 
الهائــل فــي التكنولوجيــا، 
وإضافــة نصــوص وأحكام 

البنــوك  ان تطويــر نظــام 
سيكون أمرا ملحا، مشيرا في 
هذا الصدد إلى منع املدين من 
طلب القروض وجتميد جميع 
وكاالته، وإلغاء حصوله على 
بطاقات ائتمان او صرف دفتر 
شــيكات ومنعه من فتح أي 
حســاب بنكــي لصاحله او 
لشــركة ميثلهــا وإلغــاء أي 
تفويض سابق له حتى سداد 

عمليات البنــوك واعتمادها 
الكبير على االنترنت واألنظمة 
االلكترونية، مؤكدا ضرورة 
قيام البنوك بتقدمي إقرارات 
باألرصدة دون مراعاة باملبالغ 
املتوافرة بعد إجراء احلجز، 
األمر الذي يجعل املدين قادرا 
علــى التالعب في حال علمه 
بوجود طلب إجــراء حجز، 
او مدين ســيئ النية ميكنه 
من استغالل ذلك لوجود مدة 
كافيــة له بني طلــب توقيع 
احلجــز واملوافقــة عليــه. 
وأضاف ان تعدد البنوك املقرة 
مبا للمدين يرهق الدائن، حيث 
يلجأ الدائن حلجز مبالغ حتت 
يــد أكثر من بنــك، وهنا كل 
بنك ملزم بتقدمي إقرار مبا في 
الذمة وحجز وتوريد املبالغ 
املطلوبة، وأحيانا ســتكون 
أكثــر مــن املبالــغ املطلوبة 
وهو في هذه احلالة األخيرة 

سيلحق الضرر باملدين.

كامل املديونية.
وأكد أهمية إجراء تعديل 
على آليــة التنفيذ املدني، إذ 
إن حبــس املدين هو اخليار 
االجنح واألفضل إللزامه على 
تنفيذ احلكم وتسديد التزامه، 
إال أنه وبإلغاء هذا احلكم فلم 
يبق أمام الدائن اال التمســك 
بتطويــر عمليات وإجراءات 
الطريق  التنفيــذ باعتبارها 
األكثــر جــدوى وأمانــا في 
استيفاء حقه وتنفيذ احلكم 
القضائي، ومن أهم إجراءات 
التنفيذ والتي تؤثر في البيئة 
التجارية واالستثمارية، هي 
تلك املتعلقة بحجز ما للمدين 
لــدى الغيــر وحتديــدا تلك 
املتعلقة بالبنــوك التجارية 
والتــي تهــم الدائنني وقطع 
أي طريق للتهرب او تهريب 

األرصدة.
ولفت إلى ان الوضع الراهن 
ال يراعي خصوصية وتطور 

كي تكون أكثر أماناً في استيفاء حق الدائن وتطبيق احلكم القضائي

عبداهللا الطريجي

خاصة تنسجم مع خصوصية 
البنــوك ومنها إيجــاد ربط 
مــع  قانونــي  الكترونــي 
البنــوك عبر نظام تســوية 
إدارة  موحــد يرتبــط مــع 
التنفيذ، وربط كافة البنوك 
عبــر جهــة ربــط واحــدة 
تكون مســؤولة عن تسوية 
املديونيات مع إدارة التنفيذ، 
وتزويد جهة الربط بأسماء 
املدينني وبياناتهم، ومراعاة 
ضمانات اخلصوصية وسرية 
احلسابات املصرفية. وأضاف 
ان مهام اللجنــة إيجاد آلية 
الســتمرار توريد املبالغ من 
البنــوك الى حني اســتكمال 
الســداد، وفي حال الســداد 
تخطر جهة الربط لرفع اسم 
املدين في حال السداد الكلي 
أو تعديل القيمة املطالب بها، 
ومنها توريد املبالغ الى ملف 
التنفيذ دون احلاجة إلجراء 
حجز إضافي. وقال الطريجي 

مرزوق اخلليفة: هل تكّشفت إصابات جديدة بـ «أوميكرون»؟
النائــب مــرزوق  وجــه 
اخلليفــة ســؤاال إلــى وزير 
الشــيخ د. باســل   الصحــة 
الصبــاح، قــال فــي مقدمته 
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
الكويــت  أول إصابــة فــي 
مبتحــور ڤيــروس كورونا 
اجلديد (أوميكــرون) وذلك 
بعد نتائج التخطيط اجليني.
وقــال املتحدث الرســمي 
باســم الوزارة فــي تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) 

إن حالة اإلصابة تعود ملسافر 
أوروبي قدم إلى الكويت من 
إحدى الدول االفريقية التي مت 
تسجيل إصابته فيها مبتحور 

(أوميكرون).
وملــا كان تعــداد الــدول 
االفريقيــة ٥٤ دولــة ومــع 
الوزارة  ذلك جاءت بيانــات 
أي  بيــان  أو  دون حتديــد 
مــن الــدول االفريقيــة التي 
أصابهــا املتحور، األمر الذي 
يجــب الوقــوف أمامه لبيان 

املســافر  جنســية  مــا 
األوروبي املعلن عن إصابته 
مع بيان الدولة التي قدم منها 

وإجراءات الوزارة حياله؟
بيان عدد وحتديد أسماء 
الدول االفريقية التي ظهرت 
بهــا إصابات بالوباء املشــار 

إليه؟
ما اإلجراءات التي اتخذتها 
أو تزمع الوزارة اتخاذها حيال 
مواجهة هــذا الوباء وحماية 

البالد من آثاره؟

أســماء هذه الدول واإلجراء 
الذي اتخذته الــوزارة حول 
االحتياطــات الالزمــة حيال 
الوقايــة من تســريب الوباء 

للكويت.
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
هل تكشف إصابات جديدة 
باملتحور بــني املواطنني؟ إذا 
كان اجلواب باإليجابـ  افادتي 
بعدد اإلصابــات واإلجراءات 
التي اتخذتها الوزارة حيالها؟ مرزوق اخلليفة

بدر احلميدي: كم العمالة املستقدمة 
ملشروعي طريق اجلهراء والنويصيب؟

بــدر  النائــب  وجــه 
احلميدي سؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات 
د.رنــا الفــارس قــال في 
مقدمته: تختــص وزارة 
األشغال العامة بتصميم 
وتنفيــذ وصيانــة أغلب 
مشاريع الدولة ومرافقها 
العامة باعتبارها الوزارة 
املســؤولة عــن حتقيــق 
اخلطة اإلنشائية للدولة 

وفقا للمرسوم الصادر في تاريخ ١٩٧٩/١/٧ 
في شأن وزارة األشغال العامة.

ويجب على الوزارة تنفيذها واإلشراف 
على التنفيذ حتقيقا للخطة اإلنشــائية 
للدولة وطبيعة املشروع والقواعد الفنية 
للتنفيذ في ضوء مــدى التزام املقاولني 
باملواصفات الفنيــة الواردة عن طبيعة 

املشروع.
بنــاء على ما ســبق تتولــى الوزارة 
بأجهزتها من املهندسني والفنيني متابعة 
أعمال املقاولني واالستشاريني واملشرفني 
على تنفيذ العقود وتدارك أي مالحظات 
أو تقصير أو تأخير في هذا الصدد وإنزال 
صحيح القانون وشروط العقود عليهم في 
حال املخالفة مع ضرورة تسوية أوضاع 

العمالة التي مت استقدامها 
حتت عقد املشروع.

إفادتــي  لــذا يرجــى 
وتزويدي باآلتي:

١- مــا أعــداد العمالة 
التــي مت اســتقدامها من 
قبــل املقــاول املنفــذ لها 
ملشروعي طريق اجلهراء 
النويصيــب  وطريــق 
(اجلســور) مبوافقــــــة 
الوزارة؟ وهل مــــازالت 
تعمل فــــي نفس املشاريع 
أم مت تسوية موقفها وفقا 
للوائــح والقوانــني املنظمة لهــا بإنهاء 

إقاماتهم؟
٢- ما مدى مسؤولية جهاز اإلشراف 
على تنفيذ عقد الطريق وعقد اجلســور 
املعلقة وهل حددت مسؤولية التقصير في 
متابعة التنفيذ حول العمالة املستجلبة 

من اخلارج.
مع تزويدي بنسخة من عقد التنفيذ 
وإجــراءات املناقصة اخلاصــة بكل من 
مشروعي طريق اجلهراء واجلسور املعلقة 
به التي تختص بجلب العمالة من اخلارج.

٣- وإذا مازلــت العمالة املســتجلبة 
موجودة في البالد أرجو إرفاق كشف كامل 
باألعداد التي ســمحت الوزارة للمقاول 

(إذن عمل) للمشروعني.

 سأل وزيرة األشغال عن مسؤولية جهاز اإلشراف

بدر احلميدي


