
قال مرشح االنتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة م.هشام البغلي: ان الكويت بحاجة الى دور كل مواطن محب ومخلص لبلده وقيادته لتحقيق االصالح املنشود في العديد من امللفات ال سيما ونحن على أعتاب مرحلة حرجة في محيطنا 
االقليمي، مشيرا الى قضايا ومجاالت عديدة بات من الواجب على كل من السلطتني التطرق اليها ومعاجلتها النها اولويات غائبة أبرزها تلك التي تتعلق باحلقوق االصيلة للمواطن الكويتي وهي حقوق نص عليها الدستور وتشكل مبادئ أساسية 

للسلطتني.. كالعدالة االجتماعية.. واملساواة. وتكافؤ الفرص، ناهيك عما متر به البالد من أزمة اقتصادية وعدم قدرة احلكومة على حل هذه املشكلة حتى بات هذا االمر يهدد كل اسرة ووصل الى تهديد ذوي الدخل احملدود.
واكد البغلي في لقاء لـ »األنباء« ان املشكلة تكمن في عدم قدرة احلكومة على التخطيط والتعاطي بشكل جيد مع القوانني ودلل على ذلك باقرار املجلس للعديد من القوانني ومع ذلك احلكومة ال تنفذها كما اشار الى انها حتى االن لم تنفذ 

الرغبة االميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري وهي الرغبة التي اطلقها سموه منذ عام 2006 مشددا على اهمية ان تتغير االلية احلكومية في العمل وان يتابع املجلس االعمال احلكومية ويحاسبها. وفيما يلي التفاصيل:

أكد على ضرورة إشراك الناخب في قبول القوانني التي يقرها مجلس األمة

البغلي لـ»األنباء«: املجلس احلالي مستقر وهدفه اإلجناز
والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص مبادئ ينبغي إقرارها

بإجنازها والعمل على االسراع 
بتحقيقها وفق بوصلة تنفيذية 
سريعة، لقد سئمنا من تعطيل 
حل هذه املشكالت ،نعم هناك 
قوانني اجنزت في هذا الشأن، 

ولكن اين التنفيذ؟
كما ان هناك اولويات كما 
قلت التزال غائبة او مهمشة 
الت����ي تتعلق  كاألولوي����ات 
بحق����وق املواط����ن والعدالة 
الفرص  االجتماعية وتكافؤ 
واملس����اواة...فاملجلس يريد 
اجناز كما كبيرا من القوانني 
حتى يسجل مواقف في االجناز 
ولكن باملقاب����ل ال رقابة وال 

متابعة لتنفيذ القوانني.

ما رأيك في إجراءات 
احلكومة التقشفية؟

٭ احلكوم����ة ليس����ت لديها 
سياسة واضحة كي يتاح لنا 
مناقشتها، فقد كانت تستخدم 
سياسة جس النبض بني احلني 
واآلخر، لهذا فال تتضح صورة 
القرار قبل اتخاذه بشكل جلي، 
خذ مثال، في اليوم الذي قررت 
الدعم عن )الكيروسني  رفع 
� الدي����زل( عادت عن قرارها 
ثم زادت الدعم فقل الس����عر 
مرة أخرى، هذا التردد يعني 
أن الدراس����ات احلكومية في 
واقعه����ا تنطلق م����ن واقع 
التجربة، ال من التفكير، وهذا 
يدل على ضيق األفق، وليعلم 
اجلميع أن ملف الدعومات هو 
أخطر حالة مير فيها املجلس 
احلالي، فكل إجناز للمجلس 
احلالي س����يمحى من ذاكرة 
املواط����ن إذا مس دخله، كما 
أن خطط التقش����ف يجب أن 
الوزارية  الكماليات  تبدأ من 
ال الضروريات املعيش����ية، 
فالدستور في ديباجته ينص 
على رفاهية املواطن، فالرفاه 

ليس إال كلمة دستورية.
أم����ا إذا أرادت احلكوم����ة 
اس����تخدام الضرائ����ب غير 
املباشرة، فهذه الضريبة متس 
جيب املواطن ولن نقبل بها 
أما نهجها الذي بدأ املتمثل 
في زيادة الرسوم العامة مثل 
رس����وم اس����تخراج البطاقة 
املدنية او غيرها من املعامالت 
البسيطة والتي متس املواطن 
بشكل يومي، فيجب أن يقابلها 
راحة وسهولة للمواطن في 
إجنازها ومن غير املعقول وال 
املقبول أن يس����تغرق اجناز 
ملف في وزارة الشؤون أشهر 
عدة في وضع كئيب وإهمال 
وط����ول انتظار ويقابله رفع 
ألس����عار الرسوم العامة، بل 
بالعكس من ذلك على احلكومة 
أن تشعر بأنها تقدم خدمات 
رديئة وبطيئ����ة وأن جتنح 

خلفض الرسوم ال زيادتها.

يوم االقتراع سيكون 
20 فبراير املقبل، هل 
هناك من كلمة أخيرة 

للناخب؟
٭ فبراير ش����هر االحتفاالت 
الوطني����ة، واملش����اركة في 
التصويت هي من صميم فكرة 
املواطنة اإليجابية والفاعلة، 
لهذا اعتقد جازما بأن السنة 
املتبقية من عمر املجلس لن 
تكون مثل سابقاتها، سينظر 
املجلس إق����رار قوانني مهمة 
يجب أال متس هذه القوانني 
احلريات العامة وال املكتسبات 
الشعبية، والرسالة اخلاصة 
الثالثة،  الدائرة  هي لناخبي 
هذه االنتخابات فرصة إضافية 
لناخبي الدائرة الثالثة لطرح 
وتبني أفكار جديدة.. فدائرة 
الفكر حتتاجهم فهم أولو الفكر 
الكويت  أف����كار  وهم ملتقى 

كلها.

صدورها ولعل ما اعلنت عنه 
جلنة األولوي����ات البرملانية 
من استدعاء عدد من الوزراء 
لبحث اسباب تقاعسهم عن 
عدم تنفيذ حزمة من القوانني 
اق����رت دور االنعقاد  الت����ي 
املاضي، يعطي دليال على ان 
هذه احلكومة ال تعمل بشكل 
صحيح بل انها دون مستوى 
النياب����ي فأين هذا  الطموح 
التعاون بني السلطتني؟.. ان 
املطلوب تغيير في آلية عمل 
احلكومة وآلية عمل املجلس 
وحتديدا في رقابته على اعمال 

احلكومة.
اننا بحاجة حلكومة تخدم 
املواطن والوطن بحس مسؤول 
حتى نستطيع احداث النتائج 
املرجوة في كثير من القضايا 
وامللفات، ناهيك عن تقدميها 
في كل سنة خلطط وبرامج 
حكومية على الورق فقط دون 
ان تكون هناك متابعة حقيقية 
لتنفيذها، وأود في هذه املسألة 
ان اسأل سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء هل نفذت احلكومة 
املتعلقة  الس����ابقة  أولويتها 
بتحويل الكويت ملركز مالي 
وهي في األصل رغبة أميرية 
سامية تستوجب توحيد كل 

اجلهود لتحقيقها؟
اجلواب بالتأكيد ال فمنذ 
عام 2006 وسمو األمير يدعو 
الكويت ملركز مالي  لتحويل 
وجتاري ولكن احلكومة لديها 
أولويات خاصة وهي تنمية 
بل����دان أخرى ومن����ح هبات 
وقروض لدول أخرى، لذلك 
اطالب كما اعلن رئيس املجلس 
بأن احلكومة لم تنفرد باتخاذ 
إجراءات اقتصادية فعليها أال 
تنفرد مبنح القروض واملنح 
ألي دولة اال مبوافقة مجلس 
األمة خصوصا اننا اآلن امام 
أزمة اقتصادية فكيف تستمر 
احلكومة مبنح القروض واملنح 

للدول األخرى؟!

ولكن هناك جهود 
ملحوظة مؤخرا في 

دفع مشاريع التنمية؟
٭ كل ما نلمس����ه من اجناز 
او التقدم في أي مرحلة ألي 
ان  مش����روع تنم����وي جند 
وراءه الديوان األميري وليس 
احلكوم����ة ألن احلكومة غير 
قادرة برأيي على االمس����اك 
مبلف التنمية على الرغم من 
وجود األمانة العامة للتنمية 
والتخطيط.. على رأسها وزير 
او وزي����رة غير متفرغة لهذا 
امللف ألنه جرت العادة على 
إحلاق حقائب وزارية اخرى 
مع من يتولى االشراف على 
ملف التنمية، وفي الس����ابق 
كانت لدينا وزارة للتخطيط 
يقودها وزير متفرغ، واآلن 
مع وجود مشاريع باملليارات 
للتنمية والتخطيط ال يوجد 
وزير متفرغ ،لذلك فإن مشكلة 
احلكومة برأيي تكمن في عدم 
قدرتها عل����ى التخطيط اوال 
وعدم استطاعتها على مجاراة 
وإجن����از القوانني ايضا التي 

تقر.

لنتطرق الى أولوياتك.. 
فما هي؟

٭ أولوياتي تنطلق من صوت 
الناخبني في ضرورة اشراكهم 
ف����ي كل صغيرة وكبيرة في 
القرار السياسي واالقتصادي 
الذي ميسه هناك الكثير من 
القضايا واملش����اكل، اليزال 
املواط����ن بحاج����ة حللها.. 
لن اقول االس����كان والصحة 
والتعليم والتوظيف والتنمية 
فهذه واجبات وحقوق على 
احلكوم����ة واملجلس االلتزام 

وتتخاذل عن حماية املال العام 
ان ديوان احملاس����بة يعتبر 
الذراع الرقابية ملجلس األمة 
ما يستوجب من املجلس دعمه 
في مجال الرقابة واحملاسبة 
على اجلهات احلكومية وسبق 
وان عقدت جلس����ة ملناقشة 
تقارير ديوان احملاسبة العام 
املاضي عن ميزانيات الوزارات 
وثبت للجميع ضعف الرقابة 
احلكومي����ة بل واس����تمرار 
جتاوزات وزاراتها حتى تعدت 
اخلسائر حاجز املليار دينار 
في السنة املالية 2013/ 2014 
دون حس����اب او عقاب على 
املتسبب في حرمان خزانه 

الدولة من هذه األموال.
ان هذه التجاوزات تتكرر 
كل عام وم����ع ذلك احلكومة 
ال حت����رك س����اكنا وال تقوم 
بدورها السترداد هذه األموال 
او معاقبة املتسببني بها مع 
العلم بأن هناك قرارا ملجلس 
الوزراء ن����ص على انه على 
اجله����ات احلكومية معاقبة 
املتسببني بتكرار املخالفات 
املالية غير ان احلكومة يبدو 
الق����رارات وال  انها تص����در 
التي  القوانني  تنفذها مث����ل 
يصدرها املجلس وال تنفذ.. 
اذن مطلوب ضرورة ان يقوم 
املجلس بدوره الرقابي وإلزام 
احلكومة بالعمل على تالفي 
هذه املخالفات وعدم تكرارها 
بل واس����ترداد هذه األموال 
ألنها اموال عامة حتى تشعر 
احلكومة بأن هناك مجلس����ا 
يحاسب، فاحلفاظ على املال 
العام واجب على كل مواطن 

بحسب نص الدستور.

وهل تعتقد ان احلكومة 
غير جادة مثال؟

٭ اعتقد انها ال تستطيع حتى 
وان كانت ج����ادة.. وبالتالي 
مسؤوليتها اكبر، لذلك على 
املجل����س ان يلزمه����ا ولكن 
اعتقد ان الش����ق عود.. وأود 
الص����دد طرح مثال  في هذا 
حيث انه في اجللسة التي متت 
فيها مناقش����ة تقارير ديوان 
املالية  احملاسبة تعهد وزير 
بالرد على مالحظات الديوان 
في التقارير ومت منح احلكومة 
مهلة شهرين ومضى الشهران 
والثالثة دون ان يكون هناك 
رد، وبعد ذلك مت طلب الوزير 
نفسه مهلة اضافية ملدة شهر 
للرد إال انه حتى اآلن لم نسمع 
ولم نر الرد احلكومي على كم 
التجاوزات، واستغرب  هذه 
هل احلكومة والوزارات فوق 
املساءلة؟ وهل هناك وزارات ال 
ميكن ان يطولها القانون؟ ان 
اخفاق احلكومة في حتصيل 
ه����ذه املالي����ني يس����توجب 
صعوده����ا بكام����ل وزرائها 
عل����ى منصة االس����تجواب 
ومحاسبتهم سياسيا قبل ان 
تتم محاسبتهم قضائيا حتى 
يك����ون هناك اجراء رادع ملن 

يعبث باملال العام.

هل تطالب اذن بتغيير 
آلية تعامل املجلس مع 

احلكومة؟
٭ نعم أؤي����د تعديل اآللية 
املتبع����ة مع ه����ذه احلكومة 
وعدم التس����اهل معها. نعلم 
ان هن����اك وع����ودا حكومية 
بالتعاون مع املجلس ألبعد 
اتفاقات بينهما  مدى وهناك 
ولكن ال يكون ذلك على حساب 
املال العام او ضرب القوانني، 
ان املجتمع الكويتي يش����هد 
اآلن حالة من االحباط لسوء 
التعامل  األداء احلكومي في 
القضايا واألزمات وعدم  مع 
تفعيل كثير من القوانني رغم 

العديد من االنسحابات، بل 
ان احلكوم���ة ف���ي املجلس 
األم���ة املبط���ل األول وقبل 
مناقش���ة استجواب الوزير 
الشمالي هددت باالنسحاب 
انس���حبت فعال، ومن  وقد 
جان���ب آخر، فقد انس���حب 
عدد من األعضاء احتجاجا 
النائبات للقس���م  على أداء 
دون االلت���زام بالضواب���ط 
الشرعية، لهذا فاالنسحاب 
أو مقاطعة اجللسات كوسيلة 
لالعتراض السياسي وسيلة 
مشروعة وال جزاء عليها في 
الالئح���ة بل انها محبذة في 
أما وقد  الظروف،  كثير من 
وصل احلال الى التش���كيك 
بالوالء واملواطنة فهو حد ال 
يجب السكوت عنه ويوجب 
على الن���واب الوقوف على 
مس���ؤولياتهم االجتماعية 
والسياسية، كما ان احلكومة 
مطالبة بالوقوف من اجلميع 
على مسافة واحدة وانصاف 
الكويتيني كاف���ة واين هي 
الدستور.  من تطبيق مواد 
الكويتي���ني سواس���ية  ان 
القانون  ومتس���اوون لدى 
في احلقوق والواجبات وال 
متييز بينهم بسبب اجلنس 
او الل���ون او الدي���ن غي���ر 
انه ولألس���ف جند ان األمر 
وصل لسنن جديدة فأصبح 
مقب���وال ان تكون هناك من 
اعتبارات جديدة للمفاضلة 
بني الكويتيني في الوظائف 
العامة مثال باملخالفة للدستور 
ولقانون الوحدة الوطنية وما 
شهدته نتائج تعيينات بعض 
املؤسسات مؤخرا دليل على 
ذلك بل ووصل األمر ايضا الى 
سلب حقوق موظفني معينني 
في وزارات ومؤسسات في 
الترش���ح لوظائف اشرافية 
وقيادية وذلك كله بس���بب 
صم���ت احلكوم���ة وهو ما 
يعني بلغ���ة اخرى موافقة 
ضمنية على هذه التصرفات 
ابنائها  العادلة جت���اه  غير 
ونحن لن نقبل باس���تمرار 
هذا العب���ث وعلينا واجب 
ومسؤولية في التصدي لهذا 
امللف من خالل إلزام احلكومة 
الدستور  بااللتزام مببادئ 
والتي نصت مواده ايضا على 
تكافؤ الفرص واملساواة بني 

جميع املواطنني.

لديك عتب كبير على 
احلكومة.. وهل تعتقد 
ان املجلس قائم بدوره 

بشكل كامل؟
٭ مجلس األمة هو املنطلق 
الرئيس����ي للحكومة مبعنى 
ان أي حكومة تأتي يجب ان 
تعبر عن مخرجات املجلس.. 
ومجل����س األم����ة اعتقد انه 
بدا متس����اهال الى حد كبير 
م����ع احلكومة رغم إخفاقات 
األخي����رة ف����ي التعاطي مع 
الكثير م����ن امللفات.. وآخر 
التس����اهل االستجواب  هذا 
ال����ذي قدم لوزي����ر الصحة 
فبعد جلسة ماراثونية انتهى 
األمر لتقدمي مجرد توصيات.. 
وهناك ملفات في غاية األهمية 
كفيلة بإسقاط احلكومة لو 
كان املجل����س يرغ����ب بذلك 
ونض����رب مثاال عل����ى ذلك 
املخالفات املالية التي كبدت 
الدولة ماليني الدنانير حيث 
بات من الواجب على مجلس 
االمة تفعي����ل دوره الرقابي 
ودور ديوان احملاسبة خاصة 
في متابعة واسترداد األموال 
التي تهدرها الوزارات بسبب 
املتكررة  املالية  مخالفاته����ا 
كل عام حتى يتحقق الردع 
لكل جهة حكومية تتقاعس 

ان دماء شهدائنا التي سالت 
منذ معركة الرقة وصوال إلى 
الغزو والتحرير لن تنضب 
وجهودن����ا الدارة البل����د مع 
اخواننا اثناء الغزو بال حكومة 
البعث لن  ومبواجهة جنود 

تذهب هباء.
نعم لن نقبل اليوم مبا يراد 
لنا من بعض اعداء التالحم 
الوطني من انكماش غير عادل 
في بلدنا لقد شهد لنا تفجير 
مس����جد اإلمام الصادق بأننا 
متمسكون بهذه األرض وبأمنها 
الركع  الش����هداء  وأن أرواح 
الس����جود قد طهرت سماءنا 
من جو الشحن والنتافر كما 
أن اي استغالل ألزمة اخللية 
يجب اال ياخ����ذ ابعادا تفوق 
ابعاد احملاكمة والقانون ويجب 
تطبيق قانون الوحدة الوطنية 
على من حاولوا استغالل اجلو 

العام لينفثوا سمومهم. 
ونقول ملن فرحوا بغضا 
وكراهية ال تفرحوا وتطلقوا 
احكامكم وال تعمموا اتهامات 
اخليانة والعمالة على من بنيت 
الكويت على اكتاف اجدادهم 
ولن نخجل م����ن الدفاع عن 
انفسنا ولن نقلق أو نرتاب ما 
دامت الكويت محكومة من هذه 
االسرة الطيبة ووالدنا صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، وظلنا هو الدستور، 

ولباسنا دولة املؤسسات.

وهل تتفق مع ما ذهب 
اليه النواب التسعة 

من مقاطعتهم إلحدى 
جلسات مجلس األمة؟

٭ يج���ب التأكي���د أوال أن 
االنسحاب من اجللسات أو 
مقاطعتها هو تعبير سياسي 
عن عدم الرضا، وفي األصل 
هو انعكاس للواقع وللشارع، 
وقد شهدت قاعة مجلس األمة 

وما استطيع التأكيد عليه 
في هذا الصدد ان اي اجراءات 
قد تلجأ اليها احلكومة ملعاجلة 
انخفاض اسعار النفط ال ميكن 
ان نقب����ل ان يتحمل تبعاته 
املواطن فمن غير املقبول ان 
يتحمل الش����عب اثار الفشل 
احلكوم����ي ف����ي تخطيطها 
وادارته����ا للبل����د.. ونذك����ر 
احلكوم����ة بأق����وال صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحم����د، حفظه اهلل، والذي 
كان وال يزال يؤكد في اكثر من 
مناسبة على ضرورة توفير 
العيش الكرمي البناء الشعب 
الكويتي وعدم املساس بذوي 

الدخل احملدود.

كان لكم تصريح بارز 
قبل فترة تطرقت فيه 

الى رفض محاوالت 
التشكيك بوطنية 

أحد.. فما خلفية هذا 
التصريح؟

٭ نع����م انه كان بس����بب ما 
اثير ف����ي الفترة االخيرة من 
اط����الق اتهامات القصد منها 
التشكيك وضرب والء الطائفة 
الشيعية وطبعا هذه احملاوالت 
البعض  الرخيصة اطلقه����ا 
اتهامات باطلة على  وعمموا 
خلفية اح����كام قضائية غير 
نهائية اوال وثانيا وان كانت 
كذلك فإنه ال يجب تعميمها 
حي����ث ان البع����ض غ����اص 
بتحليالته اجلائرة واستفاد 
من����ه بعض املرض����ى إال أن 
شهادة احلق وجب قولها ولو 
شنت ضدي حرب بال هوادة 
فمكاسبنا الوطنية التي زرعها 
أجدادنا بهذه األرض الطيبة 
لن نسمح لكائن من كان أن 
يحاول س����لبها، ووطنيتنا 
املشهود لها لن نقبل من اي 
احد أن يطعن أو يشكك فيها.. 

ما سبب خوضكم 
االنتخابات التكميلية؟

٭ قررت خوض االنتخابات 
التكميلية الستكمال ما بيدنا 
من ملفات كبي����رة لم يكتب 
له����ا االس����تكمال، ولرؤيتنا 
بأن املجلس احلالي مجلس 
مستقر هدفه اإلجناز، خاصة 
أن الفت����رة املتبقية من عمر 
املجلس احلالي ليست قصيرة 
مثلما يتصورها البعض بل أن 
السنة ونصف السنة املتبقية 
تعادل بل وتزيد على أعمار 
كثير من املجالس السابقة، كما 
أننا نرى أنها أهم سنة من عمر 
املجلس خاصة أنها ستكون 
منطلقا للمحاسبة وللرقابة 
البرملانية بشكل أوسع فهناك 
وزراء لم يوفوا بقسمهم وهناك 
مظلوميات يومية في بعض 
القطاعات وهناك تعيينات غير 
عادلة ومحسوبيات وهذا كله 
يستوجب وقفة لتصحيح هذا 

املسار اخلاطئ.

وما ابرز محاور رؤيتك 
االصالحية؟

٭ هن����اك الكثير من امللفات 
قضايا ومجاالت عديدة بات من 
الواجب على كل من السلطتني 
التطرق لها ومعاجلتها النها 
اولويات اراها غائبة ابرزها تلك 
التي تتعلق باحلقوق االصيلة 
للمواطن الكويتي حقوق نص 
عليها الدستور تشكل مبادئ 
اساس����ية للس����لطتني. مثل 
العدالة االجتماعية واملساواة 
وتكافؤ الفرص جميعها حقوق 
لالسف مهمش����ة اضف على 
ذلك ما نتعرض له من ازمات 
اقتصادية في ظل هبوط اسعار 
النفط وعدم قدرة احلكومة 
على حل هذه املش����كلة حتى 
بات هذا االمر يهدد كل اسرة 
ووص����ل لتهديد ذوي الدخل 
ف����ال تخطيط وال  احملدود.. 
اجراءات حكومية مقابل كل 
هذا، وفي احلقيقة انا اتساءل 
من املسؤول عن ذلك املواطن 
ام احلكومة؟.. وملاذا مجلس 
االمة ال يحرك هذا امللف ويعقد 
اجللسات تلو االخرى حتى 

نخرج برؤية مطمئنة؟!

ولكن هناك تصريحات 
حكومية اكدت عدم 

املساس بذوي 
الدخل احملدود كما 
ان رئيس املجلس 

اكد أن احلكومة لن 
تنفرد باتخاذ اجراءات 

من شانها ان متس 
املواطن.

٭ ال استطيع التعويل على 
التصريحات احلكومية.. نعم 
احت����رم رأي رئيس املجلس 
عندما يؤك����د ان اي قرارات 
سيتخذها املجلس او يوافق 
عليها ل����م متس ذوي الدخل 
احمل����دود.. ولكن بالنس����بة 
للحكومة فال اثق بتصريحاتها 
وال تعهداتها فهي سبق وان 
تعهدت بالكثير من االجراءات 
ولم تفعل حيالها اي شيء، 
اذكر منها القرارات التي اتخذها 
االم����ة والتوصيات  مجلس 
التي خرجت مبوافقة املجلس 
واحلكومة مع����ا عندما متت 
مناقشة تنويع مصادر الدخل 
قبل عام تقريبا وكانت هناك 
توقعات بانخفاض سعر النفط 
ووضع املجل����س 11 توصية 
طال����ب احلكوم����ة بتنفيذها 
ف����ي دور االنعقاد املقبل وها 
هو دور االنعق����اد يحل وال 
احلكومة نفذت شيئا من هذه 
التوصيات وال املجلس تابع 

تنفيذ توصياته.

مرشح الدائرة الثالثة م.هشام البغلي

القضايا التي يئن 
 منها املواطن 

ال تزال تبحث عن 
حلول واملطلوب 

تفعيل الرقابة 
البرملانية

املجلس أصدر 
11 توصية لتنويع 

مصادر الدخل 
منذ سنة ونصف 
السنة واحلكومة 

جتاهلتها 

أجرى احلوار: بدر السهيل

تكميلية
الثالثة
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