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عبداهللا املضف: هل تعرضت قاعدة 
البيانات لـ«الفتوى والتشريع» لالختراق؟

فالح الهاجري: ملاذا لم يتم تشغيل 
مستوصفات منطقة جابر األحمد؟

عبدالوهاب العيسى: ما  املشاريع 
املمولة من «الصندوق الوطني»؟

وجــه النائــب عبداهللا 
املضف ســؤاال إلــى نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء بــراك الشــيتان، 
البيانــات  بشــأن قاعــدة 
اإللكترونية اخلاصة بإدارة 
الفتوى والتشريع. ونص 
الســؤال على ما يلي: منى 
إلى علمي أن قاعدة البيانات 
اإللكترونيـــــــة اخلاصــة 
بإدارة الفتوى والتشــريع 
قــد تعرضــت لالختــراق 

واإلتالف، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  هل صحيح أن قاعدة البيانات اإللكترونية 
اخلاصة بإدارة الفتوى والتشريع تعرضت 
لالختــراق واإلتــالف؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجاب، فما حجــم األضرار التي ترتبت 

على ذلك؟

٢ـ  هل هناك نسخ احتياطية 
الكترونية أو ورقية للتالف 

من البيانات؟
٣ ـ هــل االســتدالل علــى 
البيانات بنسختها الورقية 
ســيجري بشــكل يســير 
حتــى ال تتعطل آلية عمل 

والتزامات اإلدارة؟
٤ ـ هــل اتخذت اإلجراءات 
الالزمــة مــن  والتدابيــر 
الناحية الفنية التي حتول 
دون تعرض قاعدة البيانات 

لالختراق مرة أخرى؟
٥ـ  هل أجري حتقيق في مالبسات الواقعة؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما املدة املتوقعة 

للخروج بنتائج التحقيق؟
٦ ـ هــل ســتترتب أي آثــار قانونية على 
القضايا التي تتولى إدارة الفتوى والتشريع 

متثيل الدولة فيها بسبب هذه الواقعة؟

وجه النائب د. فالح الهاجري سؤاال إلى وزير الصحة 
د.أحمد العوضي، عن سبب عدم تشغيل الوزارة مستوصف 
قطعة (٧) في منطقة جابر األحمد. ونص الســؤال على 
ما يلي: يوجد في منطقة جابر األحمد ثالثة مستوصفات 
جاهــزة البنيان واخلدمات، لكــن ال توجد خدمة فعلية 
إال باثنــني فقــط في قطعــة (١) وقطعــة (٦)، أما قطعة 
(٧) فمازال ال يعمل، وال تتوافر خدمة (٢٤) ســاعة ألي 
مستوصف ما يضطر األهالي بعد منتصف الليل الذهاب 

إلى منطقة الصليبيخات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  ملاذا لم تشغل الوزارة املستوصف في قطعة (٧)؟
٢ ـ ملاذا لم تشغل املستوصفات الثالثة خلدمة مدينة 

جابر األحمد على مدار (٢٤) ساعة؟

وجه النائب عبدالوهاب 
العيسى ســؤاال إلى وزير 
املالية بشأن متويل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، نص 

على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  كشف بعدد املشاريع 
التــي مولهــا الصنــدوق 
الوطنــي لرعايــة وتنمية 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوسطة مع بيان مبلغ 
التمويل لكل مشــروع في 

الســنوات املالية (٢٠١٦،٢٠١٨/٢٠١٧/،٢٠١٧
٢٠٢٠،٢٠٢٢/٢٠١٩،٢٠٢١/٢٠١٨،٢٠٢٠/٢٠١٩
/٢٠٢١)، مــع توضيح ما إذا كان املشــروع 
قــد مول ألول مــرة أو يعد متويال إضافيا 

للمشروع نفسه.
٢ ـ حســبما ورد في السؤال (١) يرجى 
حتديد عدد ونسبة املشاريع التي مازالت في 
فترة السماح وعدد املشاريع التي سددت ما 
عليها بالكامل، وعدد املشاريع التي مولت 
حسب القطاع وحسب نشاطها التجاري.

٣ ـ كم عدد املشاريع التي تعد متعثرة 
وغير قادرة على ســداد املســتحقات التي 
عليها من القائمة املوضحة في السؤال (١)؟ 
وكم مجموع املبالغ املستحقة من أصحاب 
املشاريع املتعثرة؟ وهل اتخذت اإلجراءات 
القانونية في حق املشــاريع املتعثرة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجــاب فيرجى توضيح 

طبيعــة اإلجــراءات وعدد 
املبادرين.

٤ ـ هل مازال الصندوق 
يســتقبل الطلبات وميول 
املشاريع اجلديدة؟ إذا كانت 
اإلجابة بالنفي فما األسباب؟

٥ ـ مــا أســس تقييــم 
املشــاريع قبــل متويلها؟ 
وما شروط قبول املشاريع 
اجلديدة متهيدا لتقييمها؟ 
وهــل يجــب علــى املبادر 
برنامــج  فــي  الدخــول 
(حاضنات االعمال املعتمد) 

قبل احلصول على التمويل؟ 
٦ـ  مــا األهــداف املعلنــة من تأســيس 
الصندوق؟ وما األسس واملعايير في تقييم 
جناح أو فشل الصندوق في حتقيق أهدافه؟ 
هل قيمت إدارة الصندوق الفترة السابقة 
وقياس مدى جناح أو فشل الصندوق في 
حتقيق أهدافه؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 

فيرجى تزويدي بتقرير مفصل عنها.
٧ ـ ما برنامج احلاضنات املعتمد سواء 
كان داخليا لدى الصندوق أو خارجيا؟ وما 

كيفية قياس أدائه؟
٨ـ  كشف باملبالغ املالية الكلية املدفوعة 
للبنوك لعملية تقييم املشــاريع، وكشف 
بعدد املشــاريع املقيمة من البنوك، وعدد 

املشاريع املتعثرة عن الفترة نفسها.
٩ ـ ما اآللية املتبعة لتقييم أداء البنوك 

في عملية تقييم املشاريع؟

سأل عن وجود نسخ ورقية

استفسر عن مستوصف قطعة ٧

مع بيان مبلغ التمويل لكل مشروع

عبداهللا املضف

د. فالح الهاجري

عبدالوهاب العيسى

«البيئة» بحثت سبل تعزيز منظومة األمن الغذائي بإعادة 
تأهيل املوانئ واجلمارك وإيجاد مساحات تخزينية

قال رئيس جلنة شؤون 
الغذائــي  واألمــن  البيئــة 
أ.د.حمــد املطر إن  واملائــي 
اللجنة ناقشت في اجتماعها 
الســادس، موضوع تعزيز 
الغذائــي بحضــور  األمــن 
ممثلني عن احتادات األغذية 
واملزارعني وصيادي األسماك 
الطازجة  األلبــان  ومنتجي 

ومربي الثروة احليوانية.
وأوضح املطر في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمــة أن االحتــادات قدمت 
للجنة العديد من الرؤى التي 
تكمل منظومة األمن الغذائي 

املفقود بالكويت.
وبني أن اللجنة اجتمعت 

مازن الناهــض ومت االتفاق 
على تشكيل هيئة استشارية 
من الداخل واخلارج ملنظومة 
األمــن الغذائي خالل شــهر 

واحد.
املطــر وزيــر  وطالــب 
بــإدراج االحتادات  التجارة 
الكويتيــة املعنيــة باألمــن 
الغذائي ضمن تشكيل الهيئة 
االستشارية للجنة الوطنية 
العليا لألمــن الغذائي حتى 
تكتمل منظومة األمن الغذائي.
وشــدد علــى أن اكتمال 
منظومة األمن الغذائي يتطلب 
التحتية  البنيــة  اســتكمال 
لألمن الغذائــي، ومن أهمها 
إعادة تأهيل املوانئ املترهلة 

ولفــت الــى أن احلكومة 
٢٠٠٩ عــام  فــي  وعــدت 
بتخصيــص قطعــة أرض 
مبساحة ٢٠٠ ألف متر مربع 
مبنطقة صبحــان ملصنعي 
األغذيــة وإلــى اآلن التــزال 
هذه األرض فارغة ومسورة، 
وتدعي احلكومة أنها قامت 
بتوزيعهــا، بينمــا حصلت 
اللجنة علــى معلومات بأن 
بعض الشركات عطلت هذا 
التخصيص ألسباب ومصالح 

خاصة.
االحتــاد  أن  وأوضــح 
الكويتــي للمزارعني يعاني 
مــن محاربة أجهــزة الدولة 
للمــزارع الكويتــي فال دعم 

الكويتي لصيادي األسماك.
وأفاد بأن االحتاد الكويتي 
ملنتجــي األلبــان الطازجــة 
يعاني مــن مشــاكل كثيرة 
ميكن التخفيف منها بإعادة 
الدعــم احلكومــي لألعالف، 
موضحــا أن احتــاد مربــي 
الثروة احليوانية يعاني من 
الفساد اإلداري وبيروقراطية 

القرارات احلكومية.
وبني أن االحتاد الكويتي 
للمزارعــني يطالــب بزيادة 
قيمة الدعم من ٨ ماليني دينار 
إلى ٢٠ مليون دينار سنويا 
لتحسني نوعية املنتج احمللي 

وزيادة كميته.
وأكد املطر على مسؤولية 

واجلمارك وخدمات األرصفة، 
معربا عن استغرابه من أن 
تكون كلفة نقل احلاوية من 
الصني إلى الكويت ١٩٠ دينارا 
بينما تبلغ كلفــة نقلها من 
ميناء الشويخ إلى أي منطقة 

داخلية ٥٩٠ دينارا.
وأضاف ان من ضمن بنية 
األمن الغذائي املفقودة عدم 
وجود مســاحات تخزينية، 
مبينــا أن االحتــاد الكويتي 
لألغذية تقدم برؤية ملعاجلة 
هذا األمر إليجاد مســاحات 
تخزينية في وسط وشمال 
وجنــوب البــالد مبــا فيها 
املخــازن اجلافــة واملثلجة 

واملبردة.

وال خدمــات تعينه، مطالبا 
البغلي  وزيرة الشؤون مي 
بتطبيق القرارات فيما يتعلق 
مبزادات بيع املنتجات احمللية 
وتخصيــص ركــن خــاص 
باجلمعيات التعاونية للمنتج 

احمللي.
ونقل املطــر عن االحتاد 
الكويتي لصيادي األســماك 
الرئيسية الرتفاع  األسباب 
أسعار األسماك، ومن أبرزها 
القرارات العشوائية للهيئة 
العامة للبيئة، من بينها منع 
صيد بعض أنواع األسماك في 
مواســم مهمة، مطالبا هيئة 
البيئة بالتعامل العملي مع 
القوانني والتعاون مع االحتاد 

وزيرة الشــؤون جتاه هذه 
املشــاكل، مضيفا أن اللجنة 
ســتجتمع معها في القريب 
العاجل بشأن هذا املوضوع 
لتقدمي حلول ستكون محل 

الرقابة البرملانية.
املطــر وزيــر  وطالــب 
التجــارة باالســتعجال في 
الهيئة االستشارية  تشكيل 
للجنة الوطنية العليا لألمن 
الغذائي مبشاركة أعضاء من 
االحتادات الكويتية املعنية 
باألمــن الغذائي حتى يكون 
هنــاك تكامــل بــني جميــع 
األجهزة ســواء املؤسســات 
احلكوميــة أو مؤسســات 

املجتمع املدني.

بحضور ممثلني عن احتادات األغذية واملزارعني وصيادي األسماك ومنتجي األلبان الطازجة ومربي الثروة احليوانية

أ.د.حمد املطر

قبل ٣ أســابيع مــع اللجنة 
الوطنية العليا لألمن الغذائي 
املشــكلة بقــرار من مجلس 
الوزراء برئاسة وزير التجارة 

عالية اخلالد: ما أسباب عدم قيام اجلهات املعنية 
بتطوير منطقة شمال غرب الصليبخات وتسميتها؟

تأجيل طعون «األولى» و«الثانية» و«الثالثة» إلى ١٨ املقبل

وجهــت النائبــة عاليــة 
اخلالــد ســؤاال إلــى نائــب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.براك الشيتان جاء 
كالتالي: ضمن رؤى وسعي 
مشترك لتطوير أداء اخلدمات 
للمواطنني وحتقيق آمالهم في 
مناطق سكنية حديثة تواكب 
التطوير الذي يسود العالم 
في استخدام تكنولوجيا إعادة 
اإلعمار للمناطق التي تشهد 
العديــد من نواحي القصور 
في اخلدمات، ومنها منطقة 
شمال غرب الصليبخات التي 
شهدت ومازالت تواجه آثار 
عقود مــن اإلهمــال أصابت 
جميع نواحي احلياة بها من 
خدمات عامة ومرافق صحية 
ـ تعليميةـ  إسكانية ومظاهر 
معمارية غير حضارية، فضال 
عن افتقاد املناطق اخلضراء 

والتشجير.
وعلى ضوء وجود االلتزام 
مــن اجلهــات ذات الصلــة 
على العمل املشــترك إلعادة 
إعمار املنطقة دعما لعوامل 
استقرارها وازدهارها ومتيز 

موقعها.
افادتــي  يرجــى  لــذا، 
وتزويــدي باآلتــي على ان 
يكــون الــرد مشــفوعا مبا 

عبدالكرمي أحمد

أرجأت احملكمة الدستورية 
أمــس الطعــون االنتخابية 
اخلاصــة بالدوائــر األولــى 
والثانية والثالثة، إلى الثامن  
عشر من شهر يناير املقبل، 
وانتدبت عضوين منها لفتح 

صناديق االنتخاب.
وقررت احملكمة برئاسة 
املستشار محمد بن ناجي 
تأجيــل الطعــون لالطالع 
علــى ما قــدم في جلســة 

اجلهات ذات العالقة املبادرة 
لتنمية املنطقة.

٣ـ  مــا اإلجــراءات التــي 
اتخــذت أو يزمــع اتخاذهــا 
ملساءلة املقصر باجلهات ذات 
الصلة عن هذه اإلجراءات؟

٤ ـ متى يتوقع البدء في 
عمليات اإلصالح والتطوير 
والتجميــل مــن تشــجير 
ورصــف طــرق ـ وجتديــد 
مرافق اخلدمــات باملنطقة؟ 
مــع موافاتي مبا مت أو تقرر 
القيام به في هذا اخلصوص 
واجلهة املسند إليها األعمال 
واملراحل التي وصل إليها اآلن 

من دراسة أو تنفيذ.
ووجهــت اخلالد ســؤاال 
الــى وزير األشــغال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز جاء 
كالتالي: ضمن رؤى وسعي 
مشترك لتطوير أداء اخلدمات 
للمواطنني وحتقيق آمالهم في 
مناطق سكنية حديثة تواكب 
التطوير الذي يسود العالم 
في استخدام تكنولوجيا إعادة 
اإلعمار للمناطق التي تشهد 
العديــد من نواحي القصور 
في اخلدمات، ومنها منطقة 
شمال غرب الصليبخات التي 
تواجه آثار عقود من االهمال 
في جميع نواحي احلياة من 

اللجنــة األصليــة رقــم ٤٦
اخلــاص بالدائــرة األولــى، 
ومحاضــر اللجــان الفرعية 
٤٤ و٤٥ و٤٦ و٤٧ و٤٨ و٤٩
الثانيــة، واللجان  للدائــرة 
الفرعيــة ٤١ و٤٢ و٤٣ و٤٤
و٤٥ و٤٦ و٤٧ للدائرة الثالثة.
وتخللــت جلســة أمس 
اســتماع احملكمــة لطلبــات 
الطاعنــني ومــا أبــدوه مــن 
مالحظــات علــى محاضــر 
الفــرز والتجميــع التــي مت 
الداخلية  جلبها مــن وزارة 

املجلس البلدي ملنحها اسم 
يتوافق مع مكانتها.

افادتــي  يرجــى  لــذا، 
وتزويــدي باآلتــي، على ان 
يكــون الــرد مشــفوعا مبا 
يتطلبه البيان من مراسالت 

او قرارات ومكاتبات:
١ـ  هل وضعت خطة لتنمية 
املنطقة وعالج اوجه االهمال 
والقصور في خدمات املرافق 
العامــة بها؟ وهــل ادرجت 
خطة تنميتهــا في برنامج 
عمل احلكومــة مبا يخص 
بلديــة الكويــت؟ اذا كانت 
االجابــة بااليجاب فيرجى 

موافاتي باملهام املسندة.
٢ ـ هــل قدمــت اقتراحــات 
املنطقــة  بإعــادة تســمية 
واطــالق اســم حضــاري 
يتوافق مــع طبيعتها؟ اذا 
كانــت االجابــة بااليجــاب 
فيرجى موافاتي مبا مت في 

هذا الشأن.
٣ ـ متــى يتوقــع البدء في 
عمليات االصالح والتطوير 
والتشجير ورصف الطرق 
وجتديــد مرافــق اخلدمات 
فــي املنطقة؟ مــع موافاتي 
بالقــرارات املتعلقــة بهــذا 
اخلصوص مع بيان االعمال 
واملراحــل التي وصل اليها 

اآلن من دراسة او تنفيذ.

بالتصويت بالبطاقة املدنية.
يذكــر أن احملكمة قضت 
الشــهر املاضي بعدم قبول 
١٣ طعنا في نتائج انتخابات 
األخيــرة  األمــة  مجلــس 
املتعلقــة بهــا،  واملراســيم 
أبرزها مراسيم حل مجلس 
الســابق ومرســوما  األمــة 
املدنية  التصويت بالبطاقة 
املناطــق اجلديــدة،  وضــم 
وســتنظر غــدا األربعاء ١٩

طعنا فــي الدائرتني الرابعة 
واخلامسة.

خدمات عامة ومرافق صحية 
وتعليمية ووجــود مظاهر 

معمارية غير حضارية.
افادتــي  يرجــى  لــذا، 
وتزويدي باآلتي: متى يتوقع 
البــدء فــي رصــف الطــرق 
وجتديــد مرافــق اخلدمــات 
في املنطقــة؟ مــع موافاتي 
املتعلقــة بهــذا  بالقــرارات 
اخلصوص مع بيان االعمال 
واملراحل التي وصل اليها اآلن 

من دراسة او تنفيذ.
كما ســألت اخلالد وزير 
الدولة لشــؤون البلدية مبا 
يلــي: ضمــن رؤى وســعي 
مشترك لتطوير أداء اخلدمات 
للمواطنني وحتقيق آمالهم في 
مناطق سكنية حديثة تواكب 
التطوير الذي يسود العالم 
في استخدام تكنولوجيا إعادة 
اإلعمار للمناطق التي تشهد 
العديــد من نواحي القصور 
في اخلدمات، ومنها منطقة 
شمال غرب الصليبخات التي 
تواجه آثار عقود من االهمال 
في جميع نواحي احلياة من 
خدمات عامة ومرافق صحية 
وتعليمية ووجــود مظاهر 
معماريــة غيــر حضاريــة، 
وافتقاد املنطقة للمسطحات 
اخلضراء والتشجير، فضال 
ان املنطقة غير مدرجة على 

وعرضها داخل احملكمة أياما 
عدة، وطالب طاعنون ببطالن 
العملية االنتخابية، مشيرين 
إلى أن بعض اللجان شهدت 
نسبة تصويت ١٠٠٪ وأصوات 
تزيد على األصوات املسموح 

لها بالتصويت.
واستقبلت احملكمة طلبا 
جديــدا من أحــد الطاعنني 
بإلــزام احلكومــة بتقــدمي 
صــورة مــن محضر جلنة 
تقصي احلقائق الذي أصدر 
بناء عليه مرسوم ضرورة 

سألت عن موعد رصف الطرق وجتديد مرافق اخلدمات

«الدستورية» ندبت املستشارين املريشد والدارمي لالنتقال إلى املجلس وضم محاضر اللجان الرئيسية

سأل عن عدد املستفيدين من صندوق معاجلة أوضاع املتعثرين في سداد القروض االستهالكية

عالية اخلالد

يتطلبه البيان من مراسالت 
وقــرارات ومكاتبــات بــني 

اجلهات ذات الصلة:
١ـ  ما األسباب التي أدت إلى 
عدم قيام اجلهات ذات العالقة 
كل فيما يخصه مبسؤولياتهم 
عــن معاجلة القصور وعدم 
التطوير مبنطقة شمال غرب 

الصليبخات؟
٢ ـ هــل وضعــت خطــة 
لتنميــة املنطقــة وعــالج 
أوجه اإلهمال والقصور في 
خدمــات املرافق العامة بها؟ 
وهــل أدرجت خطة تنميتها 
في برنامج عمل احلكومة مبا 
يخص اجلهات ذات العالقة؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب 
فيرجــى موافاتــي باملهــام 
املســندة إلــى كل جهــة من 

أمــس، وندبــت عضويها 
املستشارين صالح املريشد 
الدارمــي  وعبدالرحمــن 
لالنتقــال إلى مقــر األمانة 
العامة ملجلس األمة التخاذ 
مــا يلزم نحو ضم محضر 
اللجنة الرئيسية لكل دائرة 
واجلدول املرفق به واملبني 
به مجموع األصوات التي 
حصــل عليها كل مرشــح، 
واتخــاذ ما يلزم نحو فتح 

صناديق االنتخاب.
وأمرت باستخراج محضر 

محمد املهان: ما دور وزارتي «اإلعالم» و«الشباب» 
في مكافحة انتشار املخدرات بني أبنائنا الطلبة؟

وجــه النائــب د. محمــد 
إلــى وزير  املهــان ســؤالني 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري عن دور وزارة اإلعالم 
في مكافحة انتشــار تعاطي 
املخدرات بني الطلبة، ووزير 
املالية بشأن عدد املستفيدين 
من صندوق ملعاجلة أوضاع 
املواطنني املتعثرين في سداد 
القروض االستهالكية. ونص 
سؤاله إلى وزير اإلعالم على 
ما يلي: إن الشــباب هم قادة 
املستقبل، والقلب النابض في 
البالد، وعلى الدولة االستثمار 

واملدارس واجلامعات واألندية 
الرياضية ووســائل اإلعالم 
املقروءة واملسموعة واملرئية 
التدخــل ملواجهــة تعاطــي 
املخدرات هذا اخلطر اجلسيم 
الذي يهدد املجتمع، خصوصا 
أن نســبة التدخني وتعاطي 
املواد املخدرة مبختلف أنواعها 

تتزايد.
يرجى إفادتي باآلتي:

اإلعــالم  وزارة  دور  مــا  ـ 
الدولــة  والثقافــة ووزارة 
لشؤون الشباب في مكافحة 
انتشار تعاطي املخدرات بني 

أبنائنا الطلبة؟

١ـ  عدد املستفيدين من القانون 
املشار إليه منذ العمل به حتى 

اآلن.
٢ ـ ما قيمة املبالغ املصروفة 
من الصنــدوق لهذا الغرض 

حتى اآلن؟
٣ ـ ما قيمــة املبالغ املتبقية 

في الصندوق؟
٤ـ  هل أضيفت شرائح جديدة 
من املدينني ملساعدة أكبر عدد 

ممكن؟
٥ـ  ما قيمة املبالغ املستوفاة 
مــن اجلهــات الدائنــة جتاه 
الصندوق حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟

وجاء في سؤاله إلى وزير 
املالية: كان للقانون رقم (٥١) 
لســنة ٢٠١٠ في شأن إنشاء 
صنــدوق ملعاجلــة أوضاع 
املواطنــني املتعثريــن فــي 
القروض االستهالكية  سداد 
البنــوك  واملقســطة جتــاه 
وشركات االستثمار دواعيه 
حينذاك، فقد ســاهم بشــكل 
كبير ومباشر في مساعدة من 
يرغب من املدينني في معاجلة 
مديونيته بهدف التيسير ألداء 

ما عليهم من ديون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:

د. محمد املهان

في هذا املستقبل، كما عليها 
وعلى منظمات املجتمع املدني، 


