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الشاهني يقترح منح اجلمعيات 
إضافي  عمالة  دع��م  التعاونية 

6 أشهر أسوة بالشركات 
أعلن النائب أسامة الشاهني 
عن تقدميه اقتراحا برغبة ملنح 
اجلمعيات التعاونية دعم عمالة 
وطنية إضافيا ملدة 6 أشهر أسوة 
بالشركات التجارية املتضررة، 
وذل��ك دعما للقطاع التعاوني 
وال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��ق��دي��را 
جلهودهم التطوعية املتميزة 

أثناء أزمة »كورونا« الراهنة.
 ونص االقتراح على ما يلي:

ُي��ع��د القطاع التعاوني من 
ال��ق��ط��اع��ات املهمة ف��ي مناطق 
الكويت، ملا حققته اجلمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة االس��ت��ه��اك��ي��ة من 
جن��اح ف��ي ت��أدي��ة رسالتها من 
حيث توفير السلع واخلدمات 

وانتشار أسواق اجلمعيات وفروعها في دولة الكويت.
وملّ��ا ك��ان للجمعيات التعاونية دور كبير خ��ال األزم���ات التي م��رت بها 
الباد، شكلت اجلمعيات التعاونية عاماً أساسياً مهماً لتأمني الغذاء وكل 
السلع للمواطن واملقيم، وال يخفى على أحد الدور الوطني الكبير الذي قام به 
املتطوعون من املواطنني من اجلنسني، والذي ظهر جلياً في األزمات والكوارث، 

وآخرها جائحة فيروس كورونا اجلديد )كوفيد 19(.
ونظراً للظروف االقتصادية الصعبة التي يعانيها هذا القطاع احليوي 
واملهم، ولتشجيع وجذب العمالة الوطنية للعمل في هذا القطاع، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
» منح اجلمعيات التعاونية رواتب إضافية – ملدة ستة أشهر – عن الكويتيني 
العاملني بها، أسوة مبا مت صرفه للشركات التجارية عن الكويتيني املسجلني في 

الباب الثالث من العمالة الوطنية بالقطاع اخلاص

أي  يحمل  ال  اإلط��ف��اء  ق��ان��ون  ال��ع��ن��زي: 
ورع��اي��ة  م��زاي��ا  وي��ق��دم  عسكرية  صفة 

صحية لرجال اإلطفاء
 أك��د رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
مدنية قانون قوة اإلطفاء، مبينا 
أن��ه ال يحمل أي صفة عسكرية 
ويقدم خدمات ورعاية صحية 
لرجال اإلطفاء تقديرا لدورهم 
احليوي واملهم وتضحياتهم في 
احلفاظ على األموال واملمتلكات 

العامة واخلاصة.
وأوض��ح عسكر في تصريح 
صحفي أن القانون اجلديد جاء 
م��ن اق��ت��راح بقانون م��ق��دم منه 
وزم����اء آخ��ري��ن وي��ه��دف إل��ى 
إنشاء مستشفى خاص لرجال 
االط��ف��اء، مضيفا أن احلكومة 

قدمت أيضا مشروعا بقانون يضم مزايا لإلطفائيني ومت التوصل إلى قانون 
يرضي جميع األطراف.

وأضاف عسكر أن القانون يؤكد حق عضو قوة اإلطفاء في اللجوء إلى القضاء 
وحق الترشح واالنتخاب وحق الكتابة في الصحف أو النشر بأي وسائل 

إعامية من دون احلصول على إذن من جهة العمل.
وبني عسكر أن القانون ينص على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية رجال 
االطفاء وأسرهم حتى الدرجة األولى حتى بعد التقاعد ويضم املستشفى معمل 

حتاليل طبية.
وب��ني أن القانون يتضمن إنشاء كلية االطفاء العام وحتقيق الضبطية 
القضائية لعضو قوة اإلطفاء وتغليظ العقوبات على مخالفي الئحة السامة 

والوقاية من احلريق .
وقال عسكر إن إقرار قوانني حق االطاع وااليجارات والوالية الصحية لألم 
وقوة اإلطفاء العام خال جلسة مجلس األمة أمس  يعد إجنازا يحسب للمجلس 
واحلكومة معا، متمنيا استمرار هذا التعاون بني السلطتني في بقية القوانني 

خاصة الشعبية التي تخص الزيادات املالية للتخفيف من معاناة املواطنني.
وتقدم عسكر بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

على توجيهاته للحكومة بتمرير القوانني لتخفيف العبء على املواطنني.
وأض��اف عسكر: كما نشكر رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن والنواب 
خصوصا اللجان املختصة باملجلس ملا بذلوه من جهد إلعداد وصياغة القوانني 

التي أقرها املجلس للتخفيف عن كاهل املواطنني.

ع����ب����دال����ل����ه ال�����ك�����ن�����دري ي���ق���ت���رح 
إضافة  مرض الثالسيميا 

 إلى وثيقة »عافية«
أعلن النائب عبد الله أحمد الكندري عن تقدميه مقترحا  بإضافة مرض 
الثاسيميا املزمن الى وثيقة التأمني الصحي للمتقاعدين الكويتيني 

عافية
وق��ال الكندري في اقتراحه: ج��اءت التغطيات بالوثيقة التأمينية 
املشمولة للتأمني الصحي للمتقاعدين الكويتيني لتشمل األمراض املزمنة 
دون إدراج مرض  الثاسيميا – Thalassemia »ضمن هذه الفئة كما 
شملت بنود صرف األدوية لألمراض املزمنة بإمكانية حصول املؤمن 
عليه على أدويته دورياً بزيارة الصيدلية دون مراجعة الطبيب في كل 
مرة عن طريق تعبئة منوذج أدوية األمراض املزمنة وارساله للشركة. 
وملا كان مرض » الثاسيميا » من الفئات املشمولة ضمن األمراض املزمنة 
وفق املقاييس الطبية التي تراعي في شمولية التأمني الصحي، ونظراً ملا 
تعاني هذه الفئة خاصة مع انتشار مرض كورونا واحتياجاتهم للرعاية 

اخلاصة.
لذا فإننا نتقدم باالقتراح برغبة إضافة مرض الثاسيميا املزمن الى 

وثيقة التأمني الصحي للمتقاعدين الكويتيني عافية.

اسامه الشاهني 

السبيعي: تقرير جلنة التحقيق في جتاوزات »النفط« تاريخي ولم يسبق له مثيل
وصف النائب احلميدي السبيعي تقرير جلنة 
التحقيق في جتاوزات التعيينات والترقيات في 
مؤسسة البترول بالتاريخي لم يسبق له مثيل 
وسيكون مرجعا للمجالس القادمة، داعيا سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد إلى 
اتخاذ اإلج��راءات الازمة لإلحالة إلى النيابة 

كما تضمنتها توصيات التقرير.
وق��ال السبيعي ف��ي تصريح صحافي في 
مجلس األم��ة: إنه سبق أن أمهل وزير التربية 
إل��ى ي��وم 16 أغسطس لتقدمي استجواب إذا 
لم يقم بتوظيف أبناء الكويتيات وخريجات 
الشريعة الكويتيات الائي لم يجدن وظائف 

في مقابل توظيف الوافدات.
وأض���اف السبيعي أن اإلع��ان��ات ع��ن هذه 
ال��وظ��ائ��ف غير مجدية »إال أننا تفاجأنا أن 
ال���وزارة نشرت إع��ان��اً قبل أم��س وق��ال��وا فيه 
بالنسبة ألب��ن��اء الكويتيات فليرجعوا إلى 

اإلعان السابق املنشور في شهر فبراير«.
وأكد أنه من الواضح أن الوزير ال يريد املهلة 
التي منحته إياها، مبيناً أن الهدف من هذا أن 

يأتوا بوافدين من خارج الكويت.

وقال إن العام املاضي فعلوا الشيء نفسه 
ويريدون فعله هذا العام بالتعاقدات اخلارجية 
إال أن جائحة كورونا عطلتهم، مؤكدا أن الوزير 
وأعضاء ال��وزارة أخلوا بالتزامهم أم��ام جلنة 
التحقيق وخالفوا قرار مجلس الوزراء ومجلس 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة فيما يتعلق بتعيني أبناء 

الكويتيات وخريجات الشريعة الكويتيات 
واخلليجيني والبدون ومن ثم العرب.

وب��ني أن ال��وزي��ر لم ي��رد التعاون في هذا 
األم���ر، م��ؤك��داً أن��ه سيقدم استجوابا لوزير 
التربية نهاية األسبوع املقبل، وسنعرض كل 

املستندات والوثائق.
وب���ني السبيعي أن���ه ل��م ي��ك��ن ي��رغ��ب في 
استجواب الوزير ولكن مت إعطاؤه مهلة أكثر 
من الازم وعليه الصعود إلى املنصة واإلجابة 

عن تساؤالت الناس وأن يحل مشاكلهم.
وبخصوص جلسة أول أمس مت التصويت 
على تقرير جلنة التحقيق ف��ي جت���اوزات 
تعيينات وترقيات مؤسسة البترول الكويتية، 
مبينا أن نتيجة التصويت الكاسحة أبلغ 
رسالة ورد على القطاع النفطي الذي كان يريد 

جلنة محايدة.
وق��ال إنه عندما مت ظلم الناس لم يشكلوا 
جلنة حتقيق في الترقيات والتعيينات ولم 
تشكلوا جلانا حتى للتظلمات أو النظر في 
مشاكلهم، مؤكدا أن جلنة التحقيق أص��درت 
تقريرا تاريخيا لم يسبق له مثيل وسيكون 

مرجعا للمجالس القادمة عن جتاوزات القطاع 
النفطي.

وبني أن القيادات النفطية يأخذون املناصب 
من دون جلنة مقابات ومن دون أي شيء بل 
ق��رار تعيني مباشر يصدر فيهم، موضحاً أن 
التقرير أبلغ رسالة ألنها رسالة الشعب جتلت 
ال��ي��وم ف��ي تشكيل اللجنة وجتلت ال��ي��وم في 
التصويت الساحق، و« خلهم يقدمون ما عندهم 

في النيابة العامة«.
وق���ال إن توصية املجلس ب��اإلح��ال��ة الى 
النيابة وإيقافهم عن العمل، مبيناً أنه سيراقب 
تصرفات احلكومة خ��ال عشرة أي��ام عما إذا 
كانت ستحيلهم إل��ى النيابة العامة أم أنها 
ستنتظر إلى نهاية دور االنعقاد، » فا نستطيع 
االنتظار إلى نهاية دور االنعقاد وإال سيكون لنا 

موقف«.
وخاطب السبيعي رئيس ال���وزراء رئيس 
املجلس األعلى للبترول بقوله: إن عشرة أيام 
كافية التخاذ اإلج���راءات الازمة فيما يخص 
توصيات التقرير، فنحن ال نهدف إلى الصدام 

وإمنا إلى الصالح العام في أي أمر نقوم به

احلميدي السبيعي

أك��د النائب عمر الطبطبائي ع��دم قبوله 
مترير الوثيقة االقتصادية ألثرها السلبي 
على املواطن واحتواءها على عدد من البنود 

التي تساهم في سحق الطبقة املتوسطة.  
وق��ال الطبطبائي ف��ي تصريح صحفي 
مبجلس األم��ة: إن موقفه في االستجواب 
األول املوجه من النائب رياض العدساني 
إلى وزير املالية براك الشيتان كان مع جتديد 
الثقة في الوزير، لكنه اآلن مع طرح الثقة 

بالوزير.
وأضاف أنه تفاجأ في االستجواب األول 
بالوثيقة االقتصادية، التي ق��ال الوزير 
إنها للدراسات فقط، وتبني بعد ذل��ك عدم 
صحة هذا الكام وأن مواد ونقاط الوثيقة 
االق��ت��ص��ادي��ة ذه��ب��ت جل��ه��ات االختصاص 

ودخلت في حيز التنفيذ.
وأك���د أن الوثيقة تتضمن زي���ادات في 
سعر البنزين وتقليل للتوظيف وخصم 
٥٠ دينار من كرت عافية للمتقاعدين ورفع 
معدل االب��ت��ع��اث  إض��اف��ة إل��ى اخلصخصة 

والضرائب.
وأك��د ع��دم صحة القول ب��أن ه��ذه البنود 
بحاجة إلى موافقة مجلس األم��ة، موضحاً 
أن ما يحتاجه املجلس من هذه النقاط بندين 
هما اخلصخصة والضرائب، أما باقي البنود 

فتخرج ب��ق��رارات حكومية كما ح��دث في 
املجلس املاضي عندما مت رفع البنزين وحل 

املجلس على إثرها.
وأكد الطبطبائي على ثبات موقفه، مؤكداً 
عدم قبوله بهذه الوثيقة، مضيفاً أنه سبق 
وأن دع��م ال��وزي��ر، لكن ال��وزي��ر خذله فيما 
يخص زي��ادة نسبة التمثيل احلكومي في 
بيت التمويل حيث لم يقدم اسماء عند فتح 

ب��اب الترشح، واالن أصبح بيت التمويل 
حتت سيطرة القطاع اخلاص.

وأشار إلى أن الوزير أرسل كتابا من وزارة 
املالية إل��ى وزارة الكهرباء لدراسة زي��ادة 
اسعار الكهرباء وكتاب آخ��ر إل��ى التعليم 

العالي من اجل رفع معدل االبتعاث.
وأك��د الطبطبائي أن��ه ف��ور انتهاء دور 
االنعقاد ملجلس األم��ة سوف ترتفع تعرفة 
البنزين، متسائاً كيف يسمح لهذه الوثيقة 
بأن متر؟. ورأى أن الوقوف مع الوزير حيال 
ه��ذا األم��ر هو مبثابة ض��وء أخضر لتمرير 
الوثيقة التي ستؤثر على امل��واط��ن سلبياً 

وستتسبب في دمار البيت الكويتي.
ولفت إلى أنه سبق وأن اتهم في استجواب 
وزي����رة اإلس��ك��ان ال��س��اب��ق��ة ب��أن��ه��ا متتلك 
شركات، واآلن حينما تسلمت الوزيرة رنا 
الفارس حقيبة ال��وزارة تبني أن ما أثاره في 

االستجواب كان صحيحاً.
وق��ال إن احلكومة تتحجج بعدم توافر 
السيولة لدفع الرواتب،مؤكدا أن املواطن ال 

يستطيع حتمل سوء اإلدارة احلكومية.
وأوض��ح أن الوثيقة حت��وي على زي��ادة 
الرسوم ووضع سقف لدعم العمالة وتقليل 
نسبة التوظيف في القطاع العام واق��رار 
الضريبة واالجت���اه للخصخصة وتقليل 

االبتعاث وتغيير املكافأة والنقل للطلبة، 
وهي مبثابة دمار للمواطن.

ورأى أن من وقع على ورق��ة طرح الثقة 
وض��ع اس��م��ه ف��ي ال��ت��اري��خ ب��أن��ه وق��ف ضد 
الوثيقة، مضيفاً أن تقييم االستجوابات 

أصبح يتم بشخصانية. 
م��ن ج��ان��ب آخ���ر وف��ي��م��ا ي��خ��ص القطاع 
النفطي وجل��ن��ة التحقيق ف��ي جت���اوزات 
التعيينات والترقيات مبؤسسة البترول 
ق��ال الطبطبائي: إن��ه والنائب عبدالوهاب 
البابطني لم ينضما إلى تلك اللجنة وآثرا ان 

يكونا محايدين.
وأضاف أن تقرير اللجنة ثبت كل ما ورد 
في صحيفة استجوابنا لوزير النفط، معتبراً 
أن قيادة القطاع النفطي خذلته خاصة أن 

النهج لم يتغير .
وأك��د الطبطبائي أن القطاع النفطي هو 
الشريان الوحيد للكويت وه��و قطاع والد 
وهناك جيل قادم من الكفاءات يجب ان يقود 
هذا القطاع احليوي اال انه مت ظلمهم من قبل 

القيادات احلالية.
وف��ي ختام تصريحه وج��ه الطبطبائي 
الشكر إلى أعضاء جلنة التحقيق البرملانية 
على م��ا ق��دم��وه ف��ي تقريرهم وال���ذي أثبت 

صحة استجوابه لوزير النفط األسبق.

الطبطبائي: وقوفي مع طرح الثقة بوزير املالية
 يؤكد ثبات موقفي من سلبية الوثيقة االقتصادية

عمر الطبطبائي 
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رياض عواد
أكد عدد من النواب أن جلسة مجلس األمة 
التكميلية أول أمس واحدة من أهم اجللسات 
ف��ي دور االن��ع��ق��اد احل��ال��ي ح��ي��ث تضمنت 
تشريعات تعالج ع��ددا من القضايا املهمة، 
معتبرين هذه اجللسة جلسة إجناز تشريعي.

وأعرب النواب في تصريحات متفرقة عن 
شكرهم لكل من ساهم في اإلق��رار واملوافقة 
على ال��ق��وان��ني اخلمسة، مؤكدين اهميتها 
وأن��ه��ا ستحدث نقلة نوعية ف��ي مجاالتها 
املختلفة، وم��ن اجللسات املهمة ج��دا التي 
ضمت مجموعة من القضايا متت مناقشتها 
إضافة إلى القوانني التي أق��رت، حيث وافق 

املجلس على 5 منها ولم يقبل أحد القوانني.
وق��ال النائب محمد ال���دالل ف��ي تصريح 
صحفي:  إن قانون حق االطاع من القوانني 
املهمة ج��دا وإن الكويت مطالبة ب��ه حسب 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وسيعزز 

الشفافية.
وأض���اف أن ق��ان��ون احلماية م��ن العنف 
األسري أحد القوانني املهمة ويتعلق مبراكز 
اإليواء وحماية أفراد األسرة كافة من أي نوع 
من العنف داخل األسرة ومتت املوافقة عليه 

في املداولة األولى.
وأك��د أن قانون اإلي��ج��ارات س��وف يعالج 
إشكالية اإلي��ج��ارات خ��ال أزم���ة ك��ورون��ا، 
مضيفا أن املجلس ناقش أيضا قانون الوالية 

الصحية للمرأة وذل��ك بالتدخل الطبي في 
ح��ال ع��دم وج��ود ول��ي األم��ر أو كانت هناك 
حاجة إلى وجودها لرعاية أبنائها موضحا 
أن القانون سوف مينح دورا أكبر للمرأة في 

الفترة املقبلة.
من جانب آخر قال الدالل إن املجلس ناقش 
موضوعني مهمني يتعلق األول بالصندوق 
املاليزي واآلخر يتعلق بتقرير جلنة التحقيق 
في قضايا النفط، الفتا ال��ى أن��ه امتنع عن 
التصويت بسبب وصول التقرير منذ اقل من 
أسبوع ويضم أكثر من 400 صفحة و كان 
مطلوبا منا التصويت من دون مناقشة أو 

توصيات.
واع��ت��ب��ر أن م��ن أس��س العمل البرملاني 
املناقشة والتدقيق على التوصيات وإب��داء 
ال��رأي فيما انتهت إليه جلنة التحقيق، وأن 
التصويت من دون م��راع��اة ذل��ك هو تفريغ 

للعمل البرملاني من محتواه.
وأكد الدالل في ختام تصريحه أن القطاع 
النفطي قطاع حيوي ومهم ألنه هو الشريان 
ال��رئ��ي��س ل����دوره ف��ي اجل��ان��ب��ني التنموي 

واالستثماري.
 من حانبه ق��ال النائب أحمد الفضل: إن 
القوانني التي مت إقرارها قوانني مهمة تعالج 
قضايا حيوية في املجتمع منها ما يخص 
األسرة والعنف األسري ومتت املوافقة عليه 
في املداولة األولى وعاد إلى اللجنة املختصة 

للنظر فيه، وقانون حق االط��اع الذي يعزز 
موقف الكويت في قوائم الشفافية العاملية 
وسيكون مجديا للحركة البحثية االكادميية 

والتسويقية والتي لها عاقة باألعمال.
وأشاد الفضل بإقرار قانون اإلطفاء الذي 
اعتبره ثمرة جهود رجال اإلطفاء الذين حملوا 
ل��واءه ط��وال تلك الفترة التي كان فيها محل 
نقاش مثمنا جهود اللواء خالد املكراد الذي 
ثابر على القانون وه��و في ختام مشواره 
الوظيفي م��ا ي��دل على إخ��اص��ه ف��ي العمل 
ووالئه املطلق له معتبرا إياه مثاال يحتذى به.

كما أشاد الفضل بإقرار حق الوالية الطبية 
ل���ألم، مطمئنا أن األخ���ت وال��زوج��ة سيتم 
إضافتهما في قانون املهن الطبية الذي سيتم 
مناقشته وإقراره في اللجنة الصحية األسبوع 
املقبل ومن ثم يدرج على جدول أعمال اجللسة 

املقبلة ملجلس األمة.
وفيما يتعلق مبشروع قانون معاجلة اآلثار 
االقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، أكد 
الفضل أن أغلبية النواب انحازوا إلى صوت 
العقل واملنطق ورفضوا القانون ألنه يجور 
على حق العامل خاصة أنه سيكون مجبرا من 
رب العمل على املوافقة على خصم 50% من 

راتبه والشركة في ظل هذا القانون.
وأوض���ح أن األول���ى باحلكومة معاجلة 
املصاريف غير الضرورية، ثم البدء برواتب 
املسؤولني واملديرين على ان يكون االستقطاع 

من راتب املوظف هو آخر ما يتم اللجوء إليه 
وعلق قائا » احلمد لله اليوم سقط القانون 

إلى غير رجعة«.
وأض��اف أن ال��ن��واب أسقطوا اخلطأ غير 
إننا نحتاج إلى املعاجلة الصحيحة من خال 
تشريع تقدمت به وعدد من النواب ونتمنى 
انتهاء اللجنة التشريعية من دراسته سريعا 
ليحال الى اللجنة الصحية الذين نأمل في 

تعاونهم إلقراره في أسرع وقت.
واع��ت��ب��ر ال��ف��ض��ل ان احل���ل ال���ذي ي��ري��ده 
املقيدون على الباب اخلامس هو الدعم املادي 
املباشر وضخ سيولة بهذه املشاريع معربا 
عن دعمه لهذا التوجه باعتبار ان املبالغ الني 
تضخ في الباب اخلامس ستعود باإليجاب 
على االقتصاد، مشيرا الى سماع النواب اليوم 
من سمو رئيس مجلس ال��وزراء كاما مبشرا 
متمنيا تطبيقه على ارض الواقع في أسرع 

وقت.
من ناحيته قال النائب عبد الله الكندري: 
إن مجلس األمة سيناقش في اجللسة املقبلة 
قانون مكافأة نهاية اخلدمة للعاملني في 

القطاع اخلاص الذي طال انتظاره.
وأض���اف الكندري ف��ي تصريح مبجلس 
األمة إن القانون الذي سيتم إقراره بإذن الله 
يعتبر إثباتا مل��دى جدية احلكومة في دعم 

القطاع اخلاص.
ولفت إل��ى أن هناك بعض االعتراضات 
عليه لكن املبالغ املالية املطلوبة محجوزة في 
البنوك في انتظار إق��رار القانون وال توجد 
مبالغ ج��دي��دة سيتم صرفها م��ن اخل��زان��ة 
العامة وبالتالي آن األوان كي يسعد العاملون 
في القطاع وأيضا كي تكون هناك ثقة في 
تصريحات احل��ك��وم��ة ب��دع��م العاملني في 

القطاع اخلاص.
 من جهة أخرى بارك الكندري للعاملني في 
اإلطفاء واحلماية املدنية والدفاع املدني إقرار 
قانون اإلطفاء اجلديد بعد مرور 38 سنة على 

صدور القانون اخلاص بهم منذ عام 1982.
وبنّي أن القانون اجلديد منحهم امتيازات 
وحقوق تتجاوز 15 امتيازا لم تكن موجودة 
في القانون القدمي فألول مرة يتم إنشاء كلية 
خ��اص��ة ل��إلط��ف��اء وأي��ض��ا مستشفى خاص 
لتوفير الرعاية لهم وكذلك ألول م��رة يتم 
إل��زام الدولة بإنشاء جلنة خاصة لعاجهم 

في اخلارج.
وتوجه الكندري بالشكر لكل من ساهم 
في إقرار القانون وأيضا لرجال اإلطفاء على 
ما يبذلونه من جهد ليل نهار من أجل حماية 

نواب: جلسة اإلجنازات من أهم جلسات دور االنعقاد احلالي 
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