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واف����ق م��ج��ل��س األم����ة ف���ي دور 
االنعقاد األول من الفصل التشريعى 
ال����س����ادس ع��ش��ر ع��ل��ى ))17(( 
توصية إثر نظر 6 طلبات مناقشة 
ب��ش��أن ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
ومكافأة الصفوف األمامية )طلبان( 
واالع����ت����داءات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة على 
فلسطني )3 طلبات(. والتعامل مع 
توصيات وق��رارات املجلس تنظمها 
املادة ))113(( من الدستور واملادة 
))117(( م��ن ال��ائ��ح��ة الداخلية 
التي تنص على: ملجلس األمة إبداء 
رغبات للحكومة في املسائل العامة، 
وإن تعذر على احلكومة األخذ بهذه 
ال��رغ��ب��ات وج��ب أن تبني للمجلس 
أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة 

واحدة على بيان احلكومة.
وجاءت توصيات املجلس في دور 

االنعقاد الرابع على النحو التالي:
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد...8 

توصيات )طلب مناقشة(
واف����ق امل��ج��ل��س ف��ي ج��ل��س��ة 16 
فبراير 2020 على 8 توصيات إثر 
طلب مناقشة اإلج��راءات والسياسة 
احلكومية في التعامل مع فيروس 

كورونا املستجد وجاءت كالتالي:
1 -إس�����راع ال��ل��ج��ان املختصة 
ف��ي مجلس األم���ة ب��س��رع��ة إجن��از 
ورف���ع التقارير اخل��اص��ة بقوانني 
التعويضات اخلاصة للمشروعات 
م��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر وال��ص��غ��ي��رة 
واملتوسطة املتضررة وقانون إنقاذ 
امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة واملتوسطة 
وع��رض��ه��ا ع��ل��ى مجلس األم���ة في 
أول ج��ل��س��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا أول��وي��ة 
باإلضافة إلى قانون معاجلة اآلثار 
املترتبة على انتشار وب��اء كورونا 

وتداعياتها.
2 - الطلب م��ن مجلس ال���وزراء 
إع��ادة النظر في ال��ق��رارات السابقة 
القاضية ب��إغ��اق بعض األنشطة 

وتغير ساعات العمل. 
3 - تشكيل فريق طبي واقتصادي 
بحيث ت��ك��ون ال���ق���رارات ال��ص��ادرة 

متوازنة طبيا واقتصاديا مبنطق 
متوازن بني صحة الناس وحياتهم 

املعيشية.
4 - تشكيل فريق إعامي حكومي 
م��ح��ت��رف ب��ح��ي��ث ت��ك��ون ال��رس��ال��ة 
اإلعامية الطبية دقيقة باملعلومات 

واإلحصائيات واإلرشادات الطبية.
5 -التشديد في إج��راءات دخول 
ال��واف��دي��ن إل��ى دول��ة الكويت وِف��ي 
االح��ت��رازات الصحية والتأكد من 
ح��ص��ول ال��داخ��ل إل��ى ال��دول��ة على 
شهادة ال� pcr وخلوه من اإلصابة 

بفيروس كوفيد ١٩.
6 - زي�����ادة م���راك���ز التطعيم 
وتوزيعها جغرافيا على مناطق 

الكويت املختلفة.
7 -س����رع����ة ص�����رف م��ك��اف��آت 
الصفوف األمامية من دون مماطلة 
أو تسويف خ��ال فترة شهرين من 

تاريخه كحد أقصى.
8 - تأجيل األقساط ملدة سنة.

مكافأة الصفوف األمامية ...6 
توصيات )طلب مناقشة(

وافق املجلس في جلسة 27 مايو 

2021 علي 5 توصيات بشأن بفتح 
اعتماد اضافي مبيزانيات الوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة املالية 
2021/2020 املتعلقة مبكافأة 
ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة ف��ي مواجهة 

فايروس كورونا.
ب��ع��د االن���ت���ه���اء م���ن امل��ن��اق��ش��ة 
وواف��ق املجلس في هذا الصدد على 
3 توصيات قدمتا خ��ال اجللسة 

وجاءت كالتالي :
1 -أن ي��ق��وم دي����وان احملاسبة 
ب��إع��داد تقرير دوري ك��ل 3 شهور 
وتقدميه للمجلس واحلكومة وتقرير 

ختامي بعد امتام صرفها.
2 - أن يقوم جهاز املراقبني املاليني 
ب��إع��داد تقرير دوري ك��ل 3 شهور 
وتقرير ختامي مبا ال يعطل عملية 

الصرف.
3 -ضم املتطوعني في اجلمعيات 
التعاونية والدفاع املدني واملخابز 
وكذلك األطباء والهيئة التمريضية 
من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت 

الصفوف األمامية.
كما وافق املجلس على التوصيات 

ال��واردة في تقرير جلنة امليزانيات 
التالية:

1 - ت��دق��ي��ق وم��راج��ع��ة دي���وان 
اخل��دم��ة مل��ا تقدمت ب��ه اجل��ه��ات من 
أعداد ومطابقتها مع األعداد الفعلية 

في كل جهة قبل اعتماد الكشوف
2 -اشراف ديوان اخلدمة املدنية 
ع��ل��ى ال��ت��أك��د م��ن تطبيق املعايير 

الواردة في قرار مجلس الوزراء
3 - تكليف دي����وان احمل��اس��ب��ة 
مبتابعة عمليات ال��ص��رف واع��داد 
تقرير بشأنها ميكن اللجنة الحقا 
)ع��ن��د مناقشة احل��س��اب اخلتامي 
عن السنة املالية 2021/2020( 
من محاسبة اجلهات غير امللتزمة 
واس��ت��رداد م��ا ص��رف منها م��ن غير 

وجه حق.
االع���ت���داءات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة على 
فلسطني...3 ت��وص��ي��ات )ط��ل��ب 

مناقشة(
واف����ق امل��ج��ل��س ف��ي ج��ل��س��ة 27 
مايو 2021 على 3 توصيات بشأن 
قضية االعتداءات اإلسرائيلية على 
فلسطني، ومكافحة التطبيع مع 

الكيان الصهيوني جاء فيها:
1 - تكليف رئيس وأعضاء الشعبة 
البرملانية الكويتية متابعة وتكثيف 
ج��ه��ود ط���رد ال��ك��ي��ان الصهيوني 
م��ن املنظمات البرملانية العاملية. 
صياغة استراتيجية برملانية دولية 
لتحقيق العدالة ومناهضة االحتال 
والعدوان والعنصرية والصهيونية 
في فلسطني احملتلة وك��ل مكان في 

العالم.
2 -تكليف وزارة اإلع���ام بنقل 
اجللسة اخلاصة في القناة الفضائية 
ال���ي���وم إلب�����راز امل���وق���ف الشعبي 
وال��رس��م��ي ال��ك��وي��ت��ي امل��ش��رف مع 

ترجمتها إلى اللغة اإلجنليزية.
3 -توجيه الوزراء كل فيما يخصه 
إلى تشديد جهود مكافحة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني وتكثيف مشاريع 
وأع��م��ال دع��م الصمود الفلسطيني 
في القدس الشريف وكافة األراضي 

احملتلة.

امل���ج���ل���س ي����وص����ي ب���ض���م امل���ت���ط���وع���ن ف��ي 
اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة وال����دف����اع امل��دن��ي 
وامل����خ����اب����ز مل����ك����اف����آت ال����ص����ف����وف األم���ام���ي���ة

البرملانية  الشعبة  وأعضاء  رئيس  تكليف 
ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ود ط����رد ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي 
م������ن امل����ن����ظ����م����ات ال����ب����رمل����ان����ي����ة ال����ع����امل����ي����ة.

ت����وج����ي����ه ال��������������وزراء إل�������ى ت����ش����دي����د ج���ه���ود 
الصهيوني الكيان  م��ع  التطبيع  مكافحة 
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احلمد يبارك لسمو األمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بعيد األضحى املبارك  
ت���ق���دم  رئ���ي���س جل��ن��ة ال���ش���ؤون امل��ال��ي��ة 
واالقتصادية في مجلس األمة النائب املهندس 
أحمد احل��م��د، بخالص التهاني والتبريكات 
إل��ى صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف 
األح��م��د، وإل��ى سمو ول��ي عهده األم��ني الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى رئيس مجلس االمة وإلى 

سمو رئيس مجلس الوزراء وللنواب والوزراء 
وللشعب الكويتي واملقيمني على هذه األرض 

الطيبة مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
 وقال احلمد: إن عيد االضحى املبارك وموسم 
احلج مناسبة دينية سنوية لها مكانة عظيمة 
في قلب كل مسلم فهو عيد التضحية والفداء 

ونستلهم منه جميعا روح السام والتآلف 
واالحت��اد بني املسلمني جميعا ونبذ التعصب 
والعنصرية، سائا الله عز وج��ل أن يحفظ 
ضيوف بيته احل���رام ويتقبل منهم سعيهم 

ويغفر ذنوبهم ويعيدهم ألهلهم ساملني غامنني.
وتوجه احلمد بالدعاء إلى الله عز وجل بأن 

يحقن دماء املسلمني ويبدل أحزانهم إلى أفراح 
وأن يفرج همهم وغمهم ويهيئ لهم من أمرهم 
رش���دا، وأن يعيد عيد األض��ح��ى امل��ب��ارك على 
الكويت وأهلها وعلى جميع العرب واملسلمني 
باخلير واليمن والبركات وأن يحفظ الكويت 

بقيادة سمو األمير وسمو ولي عهده األمني.

صحف مصرية أبرزت الزيارة باهتمام ورحبت بنتائجها 

زيارة الغامن إلى  القاهرة.. رسائل رسمية وجهود دبلوماسية لتنسيق املواقف وتعزيز الروابط
في إطار اجلهود البرملانية الهادفة إلى 
تنسيق املواقف العربية والدولية وتكوين 
جبهة عريضة للتصدي للتحديات التي 
تواجه العالم االسامي والعربي، وتأكيد 
عمق العاقات الثنائية والتعاون املشترك 
بني البلدين في كافة امللفات، جاءت الزيارة 
التي ق��ام بها رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
على الغامن إل��ى جمهورية مصر العربية 

الشقيقة الثاثاء املاضي.
واستقبل الغامن بحفاوة من قبل رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح 
السيسي في قصر االحتادية، ناقا رسالة 
شفوية من حضرة صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، تتعلق بالعاقات 
الثنائية بني البلدين وأواص��ر التعاون في 

كافة املجاالت بني مصر والكويت.
كما نقل الغامن للرئيس املصري خال 
اللقاء حتيات سمو نائب األمير ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ومتنياته مبوفور 
الصحة والعافية وملصر الشقيقة ب��دوام 

التقدم واالزدهار.
وق��د حمل الرئيس السيسي الرئيس 
ال��غ��امن ن��ق��ل حت��ي��ات��ه وت��ق��دي��ره للقيادة 
السياسية في الكويت، مؤكدا على تاريخية 
ومفصلية ال��ع��اق��ة ب��ني ال��ك��وي��ت ومصر 
وسعيه شخصيا لكل ما من شأنه ترسيخ 

وتعزيز تلك العاقة األخوية االستثنائية.
كما اجتمع الغامن اخلميس املاضي مبقر 
البرملان املصري مع رئيس مجلس النواب 

املصري املستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأوض��ح الغامن في تصريح للصحفيني 

عقب االجتماع أنه أجرى مع نظيره املصري 
مباحثات مهمة ومثمرة متخضت عن االتفاق 
على التنسيق في كافة احملافل اإلقليمية 
والدولية للتصدي للتحديات التي تواجه 
العاملني اإلسامي والعربي والقضايا التي 

تهم مصر والكويت.
وب��ني أن ال��رس��ال��ة التي نقلها لفخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي من حضرة 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح -حفظه الله ورعاه- 

وسمو نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح -حفظه الله- جتسد 
عمق وخصوصية العاقة التاريخية بني 
الكويت ومصر وتؤكد على استمرار هذه 
العاقة اخلاصة ودع��م الكويت ملصر في 
كافة املجاالت والقضايا ومنها قضية مياه 

النيل وغيرها من القضايا احلالية.
وأض����اف ال��غ��امن« أن ال��ك��وي��ت ق��ي��ادة 
وحكومة وبرملانا وشعبا تؤكد على وقوفها 
بجانب الشقيقة مصر في مواجهة كافة 

التحديات«. وق��ال الغامن »مصر الشقيقة 
هي القلب النابض للعالم العربي ومتى ما 
تعافت مصر تعافى العالم العربي بأجمعه، 
لذلك فإن الكويت والكثير من الدول العربية 
تؤمن بهذه احلقيقة وتطبقها على أرض 

الواقع«.
وأعرب الغامن عن شكره لإلخوة في مصر 
على االعتناء بكل الكويتيني املوجودين 
هناك س��واء طلبة أو غيرهم، م��ؤك��دا في 
ال��وق��ت نفسه على ال���دور ال��ه��ام للجالية 

املصرية في الكويت.
من جهته وصف رئيس مجلس النواب 
املصري املستشار الدكتور حنفي جبالي 
زي���ارة الرئيس ال��غ��امن للبرملان املصري 
بالتاريخية، معتبرا أن كلمة الغامن تعتبر 
عن واق��ع وحقيقة العاقات بني الكويت 

ومصر.
وقد أبرزت الصحف املصرية خبر زيارة 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن للقاهرة، 
وال��رس��ائ��ل الرسمية التي حملها الغامن 

للرئاسة املصرية:
صحيفة األهرام املصرية واسعة االنتشار 
ركزت على تأكيد الرئيس املصري على ما 
تتميز به العاقات املصرية الكويتية من 
خصوصية، وح��رص مصر على مواصلة 
تطوير ال��ت��ع��اون ب��ني البلدين ف��ي جميع 
املجاالت وعلى مختلف املستويات الرسمية 

والشعبية
كما سلطت صحيفة اليوم السابع الضوء 
على أهمية االستمرار في التنسيق املشترك 

بني اجلانبني ملواجهة التحديات باملنطقة.
وأب��رزت الصحيفة تصريحات الرئيس 
ال��غ��امن ال��ت��ي تثمن مساهمات مصر في 
ترسيخ األمن واالستقرار والتنمية وتعزيز 

وحدة الصف العربي.
ونوهت صحيفة الشروق إلى أن اللقاء 
بني الرئيس املصري ورئيس مجلس األمة 
شهد التباحث حول سبل تعزيز العاقات 
واإلعراب في هذا اإلطار عن التقدير للرعاية 
الكرمية التي حتظى بها اجلالية املصرية 

في الكويت.
وفيما يتعلق بالزيارة الرسمية للبرملان 
املصري أبرزت صحيفة الوفد خبر استقبال 
رئيس مجلس ال��ن��واب امل��ص��ري الدكتور 
حنفي جبالي، رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن.، ناقلة عن جبالي وصفه لزيارة 
الغامن بالتاريخية، نظرا ملا حتمله من أهمية 
للشعبني الشقيقني والبلدين الساعني إلى 
تنسيق املواقف على أعلى املستويات في 
احمللل البرملانية اإلقليمية والدولية خلدمة 

القضايا العربية. 
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الغامن ورئيس مجلس النواب املصري  الرئيس املصري مستقباً مرزوق الغامن

17 توصية بشأن جائحة كورونا والصفوف األمامية وقضية فلسطن

احلصاد البرملاني لدور االنعقاد األول
موثق باألرقام واإلحصائيات

مخطط للتوصيات  جلسة سابقة 

العسومي: الدعوة إلى إنشاء شبكة برملانية عربية 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وزيادة االهتمام 

بالبحث العلمي والتكنولوجيا في املنطقة العربية
أكد رئيس البرملان العربي عادل 
العسومي، أن املنطقة العربية حتتاج 
إل���ى االن��ت��ق��ال م��ن ص��ف��ة املستهلك 
لتطبيقات التكنولوجيا واالبتكار إلى 
املشارك في صنعها وتطويعها خلدمة 
املجتمعات والدول العربية، ودعا إلى 
إنشاء شبكة برملانية عربية للعلوم 
والتكنولوجيا مناظرة ملجموعة 
ال��ع��م��ل رف��ي��ع��ة امل��س��ت��وى للعلوم 
والتكنولوجيا ب��االحت��اد البرملاني 
الدولي؛ مبا يساهم في بناء اآلليات 
واجل��س��ور، وت��ط��وي��ر األدوات بني 
العلوم والتكنولوجيا والبرملانات، 
وتطويع التطور التكنولوجي بهدف 

خدمة اإلنسانية.
جاء ذلك خال الزيارة األولى من 
نوعها التي يقوم بها وف��د برملاني 
رفيع املستوى برئاسة عادل بن عبد 
الرحمن العسومي رئيس البرملان 
ال��ع��رب��ي، إل��ى املنظمة األوروب��ي��ة 
لألبحاث النووية )سيرن(، ورافق 
الوفد الدكتور موريسيو بونا كبير 
م��س��ت��ش��اري املنظمة للعاقة مع 
ال��ب��رمل��ان��ات، والسفير مختار عمر 
كبير املستشارين باالحتاد البرملاني 
الدولي، وتضمنت الزيارة الدخول 
إلى مختبر املنظمة، والذي يعد أكبر 

مختبر فيزيائي في العالم.
وف���ي ب��داي��ة ال���زي���ارة مت تقدمي 
فيديو خاص يوضح نشأة املنظمة 
األوروبية لألبحاث النووية وتطور 

أدواتها وحتديث مختبراتها، كما مت 
تقدمي ع��رض تقدميي ح��ول أدوات 
عمل املنظمة وعاقاتها مع املؤسسات 
البحثية والتعليمية والعلماء، وذلك 

ترحيباً برئيس البرملان العربي.
وطالب العسومي بضرورة بلورة 
آل��ي��ات وأدوات للتعاون املشترك 
ب��ني املنظمة األوروب���ي���ة لألبحاث 
النووية وال���دول العربية؛ وبحث 
ف���رص ال��ت��ع��اون ب���ني اجل��ام��ع��ات 
ومراكز البحوث العربية واملنظمة 
األوروبية بهدف دعم البحث العلمي 
والتكنولوجي العربي؛ للمساهمة 
في استكشاف الباحثني املتميزين 
والعلماء املتخصصني وتهيئة البيئة 
احلاضنة لهم، وتوفير اإلمكانيات 
التكنولوجية واملختبرات، للمحافظة 

عليهم من الهجرة إلى اخلارج خاصة 
لألدمغة والعقول العربية املتميزة.

وف��ى نهاية ال��زي��ارة، أك��د رئيس 
البرملان العربي على ض��رورة تبني 
مشروع عربي الستقطاب العلماء، 
واالستفادة من العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار لتعميق التكامل اإلقليمي 
مبا يوفر حلوالً ملموسة للتحديات 
التنموية والبيئية ال��ت��ي تواجه 
ال��دول العربية، وأع��رب عن تأكيده 
ل��اس��ت��ع��داد ل��ل��ت��ع��اون وت���ب���ادل 
اخل��ب��رات والتجارب لتعزيز رأس 
املال البشري العربي، مطلباُ بزيادة 
ع��دد البعثات وال��ف��رص التعليمية 
للطاب والباحثني والعلماء العرب 
ف��ي املنظمة األوروب���ي���ة لألبحاث 

النووية.)موقع البرملان العربي(

اخلليفة لوزير التعليم العالي: كم عدد 
اجلامعات والكليات اخلاصة في الكويت

وج���ه ال��ن��ائ��ب م����رزوق اخلليفة 
س��ؤال��ني برملانيني إل��ى وزي���ر النفط 
وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، 
ووزي��ر الداخلية الشيخ ثامر العلي 

الصباح، جاءا كما يلي:
سؤال إلى وزير التعليم العالي 

وطالب في السؤال إفادته وتزويده 
باآلتي:

1 -ك��م ع��دد اجلامعات والكليات 
اخلاصة في الكويت حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال؟ مع توضيح مساحة كل 
جامعة وكلية وموقعها وإجمالي عدد 
الطلبة الدارسني ونسبة النجاح فيها 

ونسبة الطاب املبتعثني داخليا.
2 - ه��ل اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات 
اخل��اص��ة ت��دف��ع أي رس���وم أو مبالغ 
للدولة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
يرجى تزويد بها سواء أكانت رسوم 
أو إي��ج��ارات أو غير ذل��ك، وإذا كانت 
اإلج���اب���ة ب��ال��ن��ف��ي، م��ا أس��ب��اب ع��دم 
حتصيل أي رسوم ومبالغ منها؟ وما 
اخلدمات التي حتصل عليها الدولة 

نظير ذلك؟
3 - هل متنح اجلامعات والكليات 
اخل��اص��ة م��ق��اع��د مخصصة سنوية 
مدفوعة ف��ي كلياتها للمتفوقني من 
الطلبة الكويتيني؟ إذا كانت اإلجابة 
ب��اإلي��ج��اب، فكم ع��دده��ا؟ وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي، ملاذا لم تقم بذلك؟ أم 
أنها تعتمد فقط على االبتعاث الداخلي 

فقط؟
4 - هل سبق وأن خاطبتم اجلامعات 
والكليات اخلاصة لتوفير مقاعد لفئة 
البدون؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
ي��رج��ى ت���زوي���دي ب��ص��ورة ضوئية 
م��ن كتاب املخاطبة ورد اجلامعات 
والكليات اخلاصة، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفي، ما أسباب ذلك؟ وما إجراءاتكم 
لتوفير مقاعد للطلبة ال��ب��دون في 

اجلامعات والكليات اخلاصة؟
5 - م����ا األراض��������ي وامل���ب���ان���ي 
املخصصة م��ن ال��دول��ة للجامعات 
والكليات اخلاصة؟ وما طبيعة عقود 
التخصيص؟ وكم املبالغ التي تدفعها 

هذه اجلامعات والكليات اخلاصة؟
6 -ك��م ع��دد الطلبة الكويتيني في 
البعثات الداخلية حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال؟ وكم بلغت تكلفة البعثات 
الداخلية منذ تطبيق نظام البعثات 
ال��داخ��ل��ي��ة ح��ت��ى ت��اري��خ ورود ه��ذا 
السؤال؟ مع تفصيل حصة كل جامعة 
وكلية من امليزانية وكشف بعدد الطلبة 

الذين ابتعثوا فيها من الوزارة.
7 -ه��ل قبلت ال���وزارة مقيمني في 
نظام البعثات الداخلية؟ إذا كانت 
اإلج��اب��ة ب��اإلي��ج��اب، يرجى تزويدي 
بكشف ب��أس��م��اء وج��ن��س��ي��ات ه��ؤالء 
الطلبة وتخصصاتهم واملبالغ التي 

دفعت لهم.
8 - هل سجلت الوزارة أي مخالفات 
ع��ل��ى اجل���ام���ع���ات اخل���اص���ة خ��ال 
السنوات اخلمس املاضية؟ إذا كانت 
اإلج��اب��ة ب��اإلي��ج��اب، يرجى تزويدي 
بهذه املخافات واإلج��راءات التي قامت 
بها ال����وزارة جت��اه ه��ذه املؤسسات 

املخالفة.

عادل العسومي متوسطاً موريسيو بونا والسفير مختار عمر 


