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أصدر بيانه بشأن مستجدات الظروف اأمنية والسياسية والعسكرية

«اأمة» :السياسة «الحكيمة» لسمو اأمير تعزز أمن المنطقة
❞ أش� � � � ��اد ب� �ت� �ب� �ن ��ي ال� � �ح� � �ي � ��اد اإي� � �ج � ��اب � ��ي ت� � �ج � ��اه ال � � �ن� � ��زاع� � ��ات ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة وال� � � �ح � � ��رص ع � �ل� ��ى ح� � ��ل ال� � �خ � ��اف � ��ات ب � � �ص� � ��ورة س �ل �م �ي��ة
❞ دع� � � ��م ال � � �خ� � �ط�� ��وات واإج� � � � � � � � � ��راءات ال� � �ت � ��ي ي� � �ق � ��وم ب � �ه� ��ا ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و م� � ��ن أج� � � ��ل ت � �ع� ��زي� ��ز أم� � � ��ن ال� � �ك � ��وي � ��ت وش� �ع� �ب� �ه ��ا
❞ ن� � �ق � ��ف ص � � �ف� � � ً�ا واح�� � � � � � � ً�دا م � � ��ع ال � � �ق � � �ي� � ��ادة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ف � � ��ي م � ��واج� � �ه � ��ة اأخ � � � �ط� � � ��ار واأزم� � � � � � � � ��ات ال� � �ق � ��ائ� � �م � ��ة وال� � �ق � ��ادم � ��ة
❞ ال� � �ت� � �ن� � �س� � �ي � ��ق وال� � � �ع� � � �م � � ��ل ال � � �م � � �ش � � �ت� � ��رك ب � � �ي� � ��ن ك � � ��اف � � ��ة اأج � � � � �ه� � � � ��زة ال� � �م� � �خ� � �ت� � �ص � ��ة وال� � � �م� � � �س � � ��ؤول � � ��ة ع� � � ��ن ال�� � � �ط� � � ��وارئ
❞ إن� � � � � � �ش � � � � � ��اء ج� � � � � �ه � � � � ��از م� � � �ت� � � �خ� � � �ص � � ��ص ي� � � �ع� � � �ه � � ��د إل� � � � � �ي � � � � ��ه م� � � � �ل � � � ��ف إدارة ال� � � � � � � � �ط � � � � � � � ��وارئ واأزم� � � � � � � � � � � � ��ات
بناء على تكليف مجل���ص � أامة لمكتب
�لمجل�ص في �لجل�سة �لخا�سة �لتي عقدت
ف��ي  16ماي��� � 2019أ�س��در مجل���ص �اأمة
بيان ًا ب�س��اأن م�س��تجد�ت �لظ��روف �اأمنية
و�ل�سيا�سية و�لع�س��كرية في �لمنطقة فيما
يلي ن�سه:
تاب��ع مجل���ص � أام��ة باهتم��ام بال��غ
�لتط�ر�ت �اأمنية و�لع�سكرية و�ل�سيا�سية
بالغة �لخط�رة �لتي ��س��تجدت في نطاق
منطقة �لخلي��ج �لعرب��ي و�اإقلي��م في ظل
تنام��ي مخاط��ر �ن��داع نز�ع��ات م�س��لحة
وت��اأزم �اأو�س��اع �سيا�س��ي ًا و�أمني�� ًا ،مم��ا
يتطلب معه �تخاذ أ�ق�س��ى درج��ات �لحذر
و�لحيطة وتبن��ي كافة �اإج��ر�ء�ت �لازمة
للحيل�لة دون دخ�ل �لمنطقة في حلقة من
�لنز�عات و�لخاف��ات �لتي �س��تدمر �لدول
و�ل�س��ع�ب وكذلك �لقيام بكل ما من �ساأنه
حماية �لم��طنين و�لمقيمين من ويات تلك
�لمخاطر و� أازمات.
وفي �س���ء ما �س��بق ،فقد عقد مجل�ص
�اأمة جل�سة خا�سة ،بناء على طلب مقدم من
�أع�ساء �لمجل�ص في ي�م �لخمي�ص �لم��فق
 16ماي�  2019لمناق�سة �لظروف �اأمنية
و�ل�سيا�س��ية و�لع�س��كرية �لم�س��تجدة في
نطاق منطقة �لخليج �لعربي و� إاقليم وبحث
�ا�س��تعد�د�ت �لحك�مي��ة للتعامل مع تلك
�لم�ستجد�ت على كافة �اأ�سعدة �ل�سيا�سية
و�اأمنية ،وبي ّن�� مدى ح�سا�سية �لتط�ر�ت
وخط�رته��ا وب�س��رورة �لتعام��ل م��ع تلك
�لم�ستجد�ت ب�سكل بالغ �لجدية  ،كما ��ستمع
أ�ع�س��اء مجل�ص � أامة إ�لى عر�ص من بع�ص
�ل���زر�ء متعلق بم��دى جاهزي��ة �لحك�مة
للط��رئ في �لقطاع �لنفطي و��س��تعد�د�ت
وز�رة �لتجارة (�اأمن �لغذ�ئي) و��ستعد�د�ت
وز�رة �ل�سحة ووز�رة �اإعام.

❞ على الحكومة المضي ق��دم� ً�ا ف��ي استكمال أدوار ال� ��وزارات وال�ج�ه��ات المختصة ب��ال��دف��اع المدني وال �ط��وارئ
❞ تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي سور الكويت لمواجهة التحديات واأخطار
❞ لإعام الرسمي أهمية في إط��اع المواطنين والمقيمين وبشكل واض��ح على مستجدات الظروف اأمنية والسياسية المحيطة
وعلى �س�ء ما تم تطرحه في �لجل�سة
�لخا�سة فقد أ�كد أ�ع�ساء مجل�ص � أامة على
�لنقاط �لتالية:
 تقدير وتثمين �أع�س��اء مجل�ص �اأمةللجه���د �لكبيرة �لت��ي يق�م بها �س��احب

�ل�س��م� أ�مير �لباد �ل�س��يخ �س��باح � أاحمد
�لجابر �ل�سباح حفظه �ه ورعاه و�لم�قف
�لر�س��مي لدولة �لك�ي��ت في تعزي��ز �اأمن
و�ل�س��لم في �لمنطقة و�ل�سيا�س��ة �لحكيمة
ل�سم� �أمير �لباد في تبني �لحياد �اإيجابي

تج��اه �لنز�ع��ات �لقائم��ة و�لحر���ص على
حل �لخافات ب�س�رة �س��لمية وعن طريق
�لح��ر .
 تاأكيد �أع�س��اء مجل���ص �اأمة دعمهملكافة �لخط��ت و�اإجر�ء�ت �لتي يق�م بها

�س��م� أ�مير �لباد حفظ��ه �ه و�لحك�مة من
أ�جل تعزيز أ�من �لك�يت و�سعبها ووق�فهم
�س��ف ًا و�ح��د�ً م��ع �لقي��ادة �ل�سيا�س��ية في
م��جهة �اأخطار و�اأزمات �لقائمة و�لقادمة.
� -س��دد �أع�س��اء مجل���ص �اأم��ة عل��ى

يربط جنوب الباد والموانئ الجنوبية بـ»الشمالية» ..والموانئ الشمالية حتى الحدود مع العراق

البابطين :ما آخر تطورات مشروع المترو؟
وجه �لنائب عبد�ل�هاب �لبابطين �س���ؤ�ا برلمانيا �إلى
وزيرة �اأ�س��غال �لعامة وزيرة �لدولة ل�س���ؤون �اإ�سكان د.
جنان ب��س��هري عن �لع��ئق �لتي ظهرت حين �لبدء فعليا
ب إانجاز م�سروع �ل�(مترو) وما آ�ل إ�ليه �لعمل في �لم�سروع..
وقال �لبابطين في ن�ص �ل�س�ؤ�ل:
بد�أ �لحديث عن �إن�س��اء مترو �أنفاق في �لك�يت في عام
 1986وظهرت �أول در��سة عام � 1995أعدتها بلدية �لك�يت
و�أدرجت �سمن �لمخطط �لهيكلي للك�يت بالبدء في �إن�ساء
خط �سكة حديد (مترو) يربط مناطق �سكن �لمقيمين بمناطق
عملهم حتى ينخف�ص �لطلب على �ل�سيار�ت �لخا�سة ولتقليل
�لتل�ث �لبيئي �ل�س��ادر عنها ولك�ن و�س��ائل �لم���س��ات
من �أه��م معايير �لر�حة د�خ��ل �لمدن �لكبرى ما ي�س��ت�جب
�لمحافظة على معدات �لر�حة �لحالي��ة بل زيادتها ولي�ص
خف�سها.
وو�فق مجل�ص �ل���زر�ء في ي�ني� من ع��ام  2004على
م�سروع إ�ن�ساء �سركة م�ساهمة عامة لل�سكك �لحديدية مطلقا
بذلك قطار �لم�س��روع �لطم���ح �لذي يربط جن���ب �لك�يت
و�لم��نئ �لجن�بية بالحدود �ل�سمالية و�لم��نئ �ل�سمالية
حت��ى �لحدود مع �لع��ر�ق وقال وزي��ر �لتجارة و�ل�س��ناعة
�اأ�سبق عبد�ه �لط�يل �إن �لفكرة كانت م�ج�دة منذ �أو�خر
�ل�س��بعينات من �لق��رن �لما�س��ي إ�ا أ�ن �ل���ز�رة بادرت في
تحريك �لم�سروع من خال إ�ن�ساء �سركة م�ساهمة عامة ت أاخذ
�ل�سركات �لمتخ�س�سة في �لنقل �إ�سافة �إلى �لم�ؤ�س�سة �لعامة
للتاأمينات �اجتماعية ن�سبة ( )٪ 30منها وتطرح ( )٪ 70من
�اأ�سهم لاكتتاب �لعام على �أن يبادر �لم�ؤ�س�س�ن في و�سع
در��سة �لجدوى �اقت�سادية لهذ� �لم�سروع.
وفي أ�و�خ��ر �لعام  2006جلبت عرو�ص �ل�س��ركات إ�لى

�لك�يت و��س��تقر �اأمر على �س��ركة �إنك� �ا�س��بانية ل��سع
�لخطة �لرئي�س��ة لم�س��روع �لمترو و�س��كك �لحديد و أ�ر�سلت
�لخطة �إلى وز�رة �لم���سات �آنذ�ك.
و�س��رح رئي�ص �لجه��از �لفن��ي لدر��س��ة �لم�س��روعات
�لتنم�ية و�لمب��ادر�ت عادل �لروم��ي في فبر�ي��ر  2012أ�ن

�لجهاز ي�سرع �لخطى في �لم�س��روع �لجديد �لخا�ص بنظام
�لنقل �ل�سريع في مدينة �لك�يت (مترو �لك�يت) �لذي يتك�ن
من ( )69محطة ( )٪ 16منها تحت � أار�ص وبط�ل إ�جمالي
لل�سبكة يبلغ نح� ( )160كيل�متر�.
وح�س��ب خطة �لتنمية �لت��ي �أقرت عام  2015ر�س��دت
ميز�نة بمبلغ ( )20مليار دوار ل�س��بكة �لمترو على �أن تبد�أ
�اإن�ساء�ت في .2017
لذ� يرجى �إفادتي وتزويدي بااآتي:
 م��ا آ�ل إ�لي��ه �لعمل في م�س��روع �لمترو؟ م��ع تزويديبن�سخة من جدول إ�نجاز �لم�سروع.
 لماذ� تقاع�ست حك�مة دولة �لك�يت عن تنفيذ م�سروع�لمترو في ظل خطة �لتنمية و�لروؤية �لجديدة للدولة وعدم
�إيمانها ب�سرورة ربط �لمنافذ �لحدودية في �لمدن و�لمناطق
�لحالية و�لجديدة ب�س��بكة �لمترو وباعتب��اره �أحد �اأجز�ء
�لمهمة �لتي �عتمدت �سمن �لم�ساريع �لتنم�ية �لجديدة منذ
إ�ن�سائها و�عتماد تلك �لم�ساريع على وج�د محطات �لمترو
�سمن �لمخطط �اأ�سا�س��ي كمدينة �سباح �ل�سالم �لجامعية
(�ل�سد�دية) وم�ساهمة �لمترو في تقديم خدمات كثيرة منها
تقلي�ص �لم�ساحات �لمخ�س�سة لم��قف �ل�سيار�ت و�لتي دونه
�ست��جه �لجامعة �أزمة حقيقية في م��قف �سيار�ت �لطلبة؟
 م��ا �لع��ئق �لتي ظه��رت حين �لب��دء فعلي��ا ب إانجازم�س��روع �لمترو تز�منا مع �لم�س��اريع � أاخ��رى �لتي تعتمد
مخططاتها على م�سروع �لمترو؟
 هل تلقت �لحك�مة �أي �عتر��سات من قاطني �لمناطق�ل�سكنية �لتي يمر فيها �لمترو اإن�سائه؟
 هل �س��يطرح تنفيذ �لم�س��روع لا�س��تثمار عن طريق�ل�سر�كة مع �لقطاع �لخا�ص؟

ليس من العدالة توظيفهم بـ»النيابة» وحرمانهم االتحاق بـ»اإدارة»

المطيري لتعيين خريجي «الشريعة» في «التحقيقات»
تق��دم �لنائ��ب ماج��د �لمطيري
باقت��ر�ح بقان���ن بتعدي��ل بع���ص
أ�حكام قان�ن رقم ( )53ل�سنة 2001
في �ساأن �اإد�رة �لعامة للتحقيقات
ب�ز�رة �لد�خلية ون�ست م��ده على
ما يلي:
مادة �أولى :ي�ستبدل بن�ص �لمادة
( )3من �لقان���ن رقم ( )53ل�س��نة
� 2001لم�سار إ�ليه �لن�ص � آاتي:
مادة (:)3
«ي�سترط فيمن يعين في وظيفة
محقق (ج) �أن يك�ن:
م�سلماً.ك�يتي �لجن�سية.-كامل � أاهلية غير محك�م عليه

ق�سائي ًا �أو تاأديبي ًا اأمر مخل بال�سرف
أ�و � أامانة.
محم�د �ل�سيرة ح�سن �ل�سمعة.حا�س�� ًا على �إجازة �لحق�ق�أو �لحق�ق و�ل�سريعة �أو �ل�سريعة.
ون�س��ت �لمذك��رة �اإي�س��احية
على ما يل��ي :لما كان��ت �لمادة ()3
من �لقان�ن رقم ( )53ل�سنة 2001
في �س أان � إاد�رة �لعامة للتحقيقات
ب���ز�رة �لد�خلي��ة ق��د ن�س��ت على
مجم�ع��ة من �ل�س��روط لم��ن يعين
في وظيفة محقق (ج) ومنها �سرط
�لح�س���ل على �إج��ازة �لحق���ق �أو
�لحق�ق و�ل�سريعة من دون �ن يدخل
من �سمن �سروط �لتعيين حا�سل�ن

على تخ�س�ص �ل�سريعة.
وحي��ث إ� ن��ه �س��بق تعيي��ن
خريج��ي �ل�س��ريعة ف��ي � إا د�رة
�لعامة للتحقيقات ب�ز�رة �لد�خلية
في �س��ن��ت �س��ابقة وحرم���� من
هذ� �لحق بعد �سدور �لقان�ن رقم
( )53ل�س��نة  2001ولم��ا ورد في
�لمذك��رة �لتف�س��يرية ف��ي �لم��ادة
( )167من �لد�س��ت�ر أ�ن��ه مر�عاة
ل��قع �لك�يت �أجازت هذه �لمادة
عل��ى �س��بيل �ا�س��تثناء �أن يعهد
�لقان���ن لجه��ات � اأ م��ن �لع��ام
�لدع�ى �لعم�مية في نطاق �لجنح
بد ًا م��ن �لنيابة �لعامة �س��احبة
ا .وبما
�لدع���ى �لعم�مي��ة أ��س�� ً

�أن �لنياب��ة �لعام��ة هي �س��احبة
ا طبق�� ًا
�لدع���ى �لعم�مي��ة أ��س�� ً
للمذكرة �لتف�س��يرية له��ذه �لمادة
وخريج��ي كلي��ة �ل�س��ريعة يت��م
تعيينهم في �لنيابة �لعامة فلي�ص
من �لعد�لة حرمانهم من �لتعيين
في وظيفة محقق في �اإد�رة �لعامة
ا
للتحقيقات ب�ز�رة �لد�خية ف�س ً
عن تعيين خريجي كلية �ل�سريعة
ف��ي �اإ د�رة �لعام��ة للتحقيق��ات
يك�ن دعم ًا م��ن �لدولة لهذه �لفئة
حتى ت�س��تفيد من كام��ل قدر�تهم
وم�ؤهاتهم في �لجهات �لحك�مية
�اأمر �لذي ينعك���ص بالتالي على
�ل�سالح �لعام.

�سرورة م�سي �لحك�مة قدما في ��ستكمال
�أ دو�ر �ل���ز�ر�ت و�لجه��ات �لحك�مي��ة
�لمخت�سة بالدفاع �لمدني و�لط��رئ و�إطاع
�لمجل���ص �أو ًا ب��اأول بتل��ك �ا�س��تعد�د�ت،
على مبد�أ �ل�س��فافية و�لمكا�سفة ،مع �أهمية
و�س��رورة تق�ية ج��نب �لتن�سيق و�لعمل
�لم�س��ترك بي��ن كاف��ة � أاجهزة �لمخت�س��ة
و�لم�س���ؤولة عن �لط��رئ مع �أهمية �إن�ساء
جه��از متخ�س���ص يعهد �إلي��ه مل��ف �إد�رة
�لط��رئ و�اأزمات.
 �أكد �أع�ساء مجل�ص �اأمة على �أهميةدور �اإعام �لر�س��مي في �إطاع �لم��طنين
و�لمقيمين وب�س��كل و��س��ح و�س��فاف على
م�س��تجد�ت �لظروف �اأمنية و�ل�سيا�س��ية
�لمحيط��ة وت�جه��ات �لحك�م��ة للتعام��ل
معه��ا و��س��تعد�د�ت كاف��ة �أجه��زة �لدولة
لحالة �لط��رئ و�اأزمات ،وباأهمية �إ�سر�ك
�لم��طنين و�لمقيمين وم�ؤ�س�سات �لمجتمع
�لمدني في تنفيذ و إ�نجاح خطط �لط��رئ.
 يدع��� مجل���ص � اأ م��ة �لم��طني��نو�لمقيمين �لكر�م �إلى �أهمية تدعيم وتق�ية
�لجبهة �لد�خلية وتعزيز �ل�حدة �ل�طنية
�لت��ي ه��ي �س���ر �لك�ي��ت �اأول بع��د �ه
�س��بحانه ،لم��جهة �لتحديات و�اأخطار ،
كما ي ؤ�كد �لمجل�ص على �س��رورة �ا�ستماع
إ�لى ت�جيهات �سم� � أامير �لذي حذر مر�ر�ً
من خط�رة ما يجري م��ن تط�ر�ت و�أهمية
�ل�عي وتحمل �لم�س�ؤولية �ل�طنية �إز�ئها.
ونظر�ً ا�س��تمر�ر حالة �لترقب و�لحذر
ف��ي ظ��ل �لتط���ر�ت �اأمني��ة و�ل�سيا�س��ية
�لمت�س��ارعة ف�� إان مجل���ص � أامة ي ؤ�ك��د أ�نه
يتابع باهتم��ام ه��ذه �لم�س��تجد�ت وعلى
�أتم �ا�س��تعد�د لاجتم��اع مج��دد�ً متى ما
�قت�ست �لظروف و�لتط�ر�ت ،لمتابعة كافة
�لم�ستجد�ت وبحث كيفية �لتعاطي معها.

المويزري لوزير الصحة :ما أدوية
«السرطان» غير المتوافرة؟
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�لم�ي��زري �س���ؤ�ا برلمانيا �إلى
وزير �ل�سحة �ل�س��يخ د .با�سل
�لحم���د ،عن �اأدوية �لناق�س��ة
�لتي تعطى لمر�س��ى �ل�سرطان
وكمياتها.
ون�ص �ل�س ؤ��ل على ما يلي:
 م��ا � اأ دوي��ة �لناق�س��ة�لتي تعطى لمر�س��ى �ل�سرطان
وكمياته��ا؟ وما �لتاأثي��ر �لطبي
�ل�س��لبي عليهم في ع��دم ت��فر
هذه � أادوية �لناق�سة؟ وهل تباع
هذه � أادوية في �لقطاع �لخا�ص؟
 �ل�سيرة �لذ�تية لمدير مركز ح�سين مكي �لجمعة للجر�حة �لتخ�س�سية(مركز �لك�يت لمكافحة �ل�سرطان) ون�سخة من قر�ر تعيينه مدير�.
 �ل�س��يرة �لذ�تية لم�س�ؤول �ل�س��يدلية في �لمركز مع ن�سخة من قر�رتعيينه.
 �ل�س��يرة �لذ�تية لمدي��ر إ�د�رة �لم�س��ت�دعات �لطبية مع ن�س��خة منقر�ر تعيينه.
 جميع �لمخاطبات �لر�سمية �ل�سادرة من م�س�ؤول �ل�سيدلية �إلى مدير�لمركز ب�س��اأن �لنق�ص في �اأدوية منذ تاريخ  1يناي��ر  2018حتى تاريخ
ورود هذ� �ل�س�ؤ�ل.
 جميع �لمخاطبات �لر�سمية �ل�سادرة من مدير �لمركز ب�ساأن �لنق�صفي � أادوية إ�لى مدير إ�د�رة �لم�ست�دعات �لطبية منذ تاريخ  1يناير 2018
حتى تاريخ ورود هذ� �ل�س ؤ��ل ،كما �طلب تزويدي بن�سخ من ردود مدير إ�د�رة
�لم�ست�دعات �لطبية على هذه �لخطابات ب�ساأن �لنق�ص في �أدوية �لمركز.
 لماذ� لم ت�سكل لجنة تحقيق لمعرفة �لم�س�ؤول عن وج�د نق�ص في�أدوية �لمركز �أو �أن هناك خلا في �اإجر�ء�ت �اإد�رية؟
 هل هناك نق�ص في �لم�س��تهلكات �لطبية في مركز �لك�يت لمكافحة�ل�سرطان؟ يرجى � إاجابة عن جميع مختبر�ت �لمركز ،وما ت أاثير هذ� �لنق�ص
على فح��سات �لمر�سى؟
 قر�ر ت�سكيل لجنة �لتحقيق (في عهد �ل�زير �اأ�سبق د .على �لعبيدي)ب�س��اأن �اأدوية �لمزورة �لتي تحدث عنها مدير �لمركز في ذلك �ل�قت ،كما
�أطلب تزويدي ب�س�رة من مح�سر �لتحقيق ونتائج وت��سيات �للجنة.

الحويلة :ما أسباب تراجع «التربية» عن افتتاح
مدارس «الوفرة السكنية»

وجه �لنائب محمد �لح�يلة �س�ؤ�ا برلماني ًا ل�زير �لتربية وزير �لتعليم
�لعالي د.حام��د �لعازمي عن أ��س��باب �لتر�جع عن �فتت��اح مد�ر�ص منطقة
�ل�فرة �ل�س��كنية بع��د أ�ن أ�علنت (�لتربية) ع��ن �فتتاحها للعام �لدر��س��ي
�لمقبل  .2020 2019-وقال �لح�يلة في ن�ص �س�ؤ�له« :نمى �إلى علمي �أن
وز�رة �لتربية تن�ي �لتر�جع عن �فتتاح مد�ر�ص منطقة �ل�فرة �ل�سكنية بعد
�ن �أعلنت �ل�ز�رة عن �فتتاح هذه �لمد�ر�ص للعام �لدر��سي �لمقبل 2019-
� .2020إذ� كان �لج��ب بااإيجاب فما هي �اأ�سباب �لتي تمنع �فتتاح هذه
�لمد�ر�ص؟ و�إذ� كان �لج��ب بالنفي فما هي خطة و��ستعد�د�ت وز�رة �لتربية
لتجهيز و�فتتاح هذه �لمد�ر�ص للعام �لدر��سي �لمقبل 2020 2019-؟».
وتابع« :ما ه��ي �لمد�ر�ص �لت��ي ت�س��لمتها وز�رة �لتربية ف��ي منطقة
�ل�فرة �ل�سكنية؟ و�لجدول �لزمني �لذي حددته وز�رة �لتربية افتتاح هذه
�لمد�ر�ص وت�سجيل �لطاب بها؟» .و��س��تطرد «ما �اإجر�ء�ت �لتي �تخذتها
وز�رة �لتربية نح� ت�فير �لهيئ��ة �لتعليمية و�اإد�رية للمد�ر�ص في منطقة
�ل�فرة �ل�سكنية؟».

