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وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير الصحة د.هالل 8
الس����اير حول االختصاصات املوكلة للهيئة العامة للبيئة 
حيث اوكلت لها الرقابة واملتابعة لكل حاالت التلوث البيئي 
وحتديد مناطق ودرجات التلوث ومدى اقترابها او جتاوزها 
للمقايي����س واملعايير العاملية احملددة للتلوث البيئي، وان 
عدم االلتزام مبا جاء بقرار مجلس الوزراء واخلاص مبعاجلة 
الوضع البيئي الناجت عن املنشآت الصناعية في مشروع ام 

الهيمان االس����كاني وان الهيئة لم توضح نتائج املختبرات 
املتنقلة التي وضعتها في منطقة ام الهيمان، متسائال: ملاذا 
لم تبني الهيئة نتائج املختبرات املتنقلة التي وضعتها الهيئة 
العامة للبيئة في منطقة ام الهيمان واماكن وضعها ووقت 
اخذ العينة وطبيعة اجلو السائد واسلوب معايرة اجهزة 
املختب����رات وكذلك خبرات العاملني عل����ى تلك املختبرات، 

ويرجى تزويدي بنسخة من هذه النتائج.

النمالن يسأل عن نتائج المختبرات المتنقلة في منطقة أم الهيمان

الوعالن إلطالق اسم العم خالد المرزوق 
على أحد شوارع العاصمة

هايف: وزارة التجارة فصلت
 المقاهي عن المطاعم

أعلن رئيس جلنة الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع النائب 
محم���د هايف ان وزارة التجارة ابلغت اللجنة خالل اجتماعها امس 

انه مت فصل املقاهي عن املطاعم.
وقال هايف في تصريح امس ان اللجنة طلبت تزويدها بالتعديالت 
املقدم���ة من بعض اجلمعيات والهيئ���ات ملكافحة التدخني والتي مت 
تقدميه���ا الى مجلس ال���وزراء على قانون التدخني، حتى يتس���نى 

للجنة اقرارها.

الدويسان: نستغرب »صمت« 
مجلس الوزراء على مركز »وذّكر«

المسلم إلقرار ميزانية سنوية
 لنادي طلبة الكويت

قدم النائب د.فيصل املسلم اقتراحا برغبة جاء فيه: انطالقا من حرص 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الصباح حفظه اهلل على رعاية 
ابنائه طلبة العلم واحلركة الطالبية داخل الكويت وخارجها وتوفير جميع 
اخلدمات وازالة جميع العوائق التي تواجههم، وبعد تلمسنا الحتياجات 
الطلبة الكويتيني الدارسني في دولة االمارات العربية املتحدة ممثلني بنادي 
طلبة الكويت، اقترح: »اقرار ميزانية سنوية للنادي وصرفها في اسرع 
وقت ممكن، وتخصيص مقر للنادي في دولة االمارات العربية املتحدة، 
وتوفير تأمني صحي جلميع الطلبة الكويتيني الدارسني في دولة االمارات 
العربي����ة املتحدة، وتفعيل ضم الكويتيني الدارس����ني في دولة االمارات 
خلطة بعثات وزارة التربية والتعليم العالي الستكمال الشروط املطلوبة، 
وزيادة املكافأة للطلبة الدارسني على حسابهم اخلاص لتكون 250 دينارا 
شهريا، وزيادة املخصصات الشهرية للطلبة املبعوثني بواقع 150 دينارا 
في الشهر. ووجه املسلم س����ؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان جاء فيه: ملا كان قد منا الى علمنا اتخاذ ادارة الفتوى 
والتش����ريع قرارا بإحالة احملامي في الفتوى والتشريع االستاذ فيصل 
اليحيى للتحقيق على خلفي����ة رأي قانوني عبر عنه في مقال صحافي 
نشر في الصحافة احمللية، وكذلك التحقيق بشأن مشاركته في انشطة 
للمجتمع املدني خارج نطاق ومسؤوليات عمله، متسائال: ما صحة احالة 

احملامي في الفتوى والتشريع االستاذ فيصل اليحيى للتحقيق؟

الهاجري: سنطوي صفحة »القروض والبدون«
أكد أمني سر مجلس األمة النائب دليهي 
الهاجري أن مشكالت القروض والبدون في 
طريقها للحل وط���ي صفحاتها بإذن اهلل، 
فمش���كلة القروض وصلت للحل احلاسم 
وبلغ النقاش فيها مراحله النهائية وأتوقع 
ان ننجح في حشد اغلبية لتمرير املداولة 
األولى من قانون شراء املديونيات في جلسة 

االسبوع اجلاري.
واضاف الهاجري في تصريح صحافي: 
وأشكر اللجنة املالية رئيس وأعضاء على 

جهودهم في اجناز التقرير اخلاص بقروض 
املواطنني واما بالنس���بة للحقوق املدنية 
واالجتماعية فقد طال احلديث وكثر الكالم 
حول امر لم يكن من الالزم ان يطول احلديث 
فيه، مشددا على  انه البد من توفير ابسط 
احلقوق االنسانية لهم كحق العالج والتعليم 
وتوثيق الهوية واملعامالت املدنية، فالدولة 
التي ال ينصر فيها املظلوم وال يأخذ الضعيف 
فيها حقه هي دولة مهلهلة والكويت ليست 
كذلك، موضحا وبالنس���بة ملا يبثه اإلعالم 

الدستورية  الفاسد فس���نواجهه بأدواتنا 
والتشريعات الرقابية وافضل الوسائل لدرء 
مثل هذه احملاوالت الصبيانية مستقبال هو 
تغليظ العقوبة على مثل هؤالء األصاغر، 
فزمان »تكلم كما تشاء وادفع 5000 دينار 
سيذهب من غير رجعة«، وستكون العقوبة 
املقترحة في تعديالت »املرئي واملسموع« اكثر 
من هذا املبلغ بكثير لتكون رادعة وزاجرة 
لكل عدمي للمس���ؤولية تسول له نفسه ان 

يحاول زعزعة اركان الوحدة الوطنية.

اقترح النائب مبارك الوعالن 
إطالق اسم العم خالد يوسف 
امل���رزوق على أحد ش���وارع 
العاصمة تقديرا إلس���هاماته 
البارزة في تاريخ الكويت، فهو 
رجل من رجاالت الكويت الذين 
حملوا على عاتقهم مسؤولية 
النهضة الشاملة بوطنهم ورفع 
شأنه وعزته ومجده، وهو احد 
الرواد األوائل الذين حملوا راية 
النهضة العمرانية واالقتصادية 

في الكويت.
الوعالن في تصريح  وقال 
صحافي ان العم خالد يوسف 
املرزوق من ابناء جيل النهضة 
املخضرمني، الذين ادركوا عصر 
النهضة احلديثة بالكويت، وهم 
في العشرينيات من اعمارهم، 
فكتبت عليهم املسؤولية منذ 
بداية شبابهم فكانوا اهال لها، 
مؤكدا انه قدوة جليل الشباب 
احلالي لالقتداء به فقد بدأ حياته 
العملية وهو لم يتجاوز الرابعة 
عشرة من عمره، ويعتبر عقلية 
جتارية اقتصادية سياس���ية 
متمي���زة، حيث متي���ز ببعد 
البصي���رة وقوة الش���خصية 
وكان في تلك املالمح يكمن سر 
النجاح الذي حققه في حياته. 
وأضاف الوعالن ان العم خالد 
املرزوق له مساهمات واعمال 
خيرية ال تعد وال حتصى وله 
مساهمات طيبة جدا في مجال 
العمل اخليري بوجه عام، حيث 
يتولى بنفسه أحيانا القيام بهذه 
األعمال اخليرية من كفالة األيتام 

اس���تغرب النائ���ب فيص���ل 
الدويس���ان من تصري���ح وزير 
االعالم ووزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل الصباح بأنه لم مينح 
»قناة السور« ترخيصا بالبث فإذا 
كان احلال كذلك، فكيف يفسر وزير 
االع���الم تزويد القناة مبجموعة 
كبيرة من البرامج واملواد اخلاصة 
بتلفزيون الكويت التي تبثها هذه 

القناة.
وطال���ب الدويس���ان الوزير 
العبداهلل باجراء حتقيق فوري 
في هذه املسألة ملعرفة من يقف 
خلف تسرب هذه املواد الى هذه 
القناة، وناش���د الدويسان وزير 
االعالم فتح ملفات الفساد االداري 
واملالي في الوزارة التي لم يعطها 
من وقته ما تس���تحق، متناسيا 
ال���دور الذي يلعب���ه االعالم في 
ارس���اء دعائم الوحدة الوطنية 
وزرع قي���م الدولة ومبادئها في 
نفوس ابنائها الش���عارهم بقيم 
العدال���ة واملس���اواة واحلرية. 
ودع���ا الدويس���ان وزير االعالم 

ورعاية األسر الفقيرة وإفطار 
الصائمني ومساعدة احملتاجني، 
وليس غريبا على بيت املرزوق 
مثل هذه األعمال اخليرية، وكفى 
دليال في ه���ذا املجال ان نذكر 
العم خالد املرزوق  مش���اركة 
مع اخوانه واخواته في انشاء 
مركز يوسف املرزوق ولولوة 
النصار للطب اإلسالمي، الذي 
افتتح حتت رعاية سمو األمير 
الش���يخ جابر األحمد الصباح 
الى  في ع���ام 1987، باالضافة 
الدائم���ة في دعم  مس���اهمته 
اخلدمات الصحي���ة، واختتم 
الوعالن تصريحه متمنيا دوام 
الصحة والعافي���ة للعم خالد 
يوسف املرزوق ليكمل مسيرة 
البناء التي بدأها ليكون قدوة 
جليل الشباب احلالي لالقتداء 
به فهو عقلية جتارية اقتصادية 
سياس���ية متميزة قلما يجود 

الزمان بها.

الى تقدمي مشروع متكامل حول 
املرئي واملسموع يضمن كرامات 
الناس وتنظيم حرية الرأي.كما 
استنكر الدويسان الصمت املطبق 
الذي  الدور  ازاء  الوزراء  ملجلس 
يلعبه مركز »وذّكر« الذي اعمل 
الوحدة  معاوله في ضرب كيان 
الوطنية حيث لم يتخذ املجلس 
في اجتماعه االخير قرارا حاسما 

بخصوص املركز املذكور.

 أسامة دياب
اكد النائب د.فيصل املسلم ان 
استجوابه لسمو رئيس مجلس 
الوزراء كان انتصارا لالمة التي هي 
مصدر السلطات ومن حق الكويت 
واهلها ان يفاخروا به النه ميثل 
سابقة تاريخية على مستوى العالم 
العربي سيبني عليها في املستقبل، 
رافضا محاوالت البعض لتشويهه 
بالكذب واالفتراءات خالل بعض 
وسائل االعالم من خالل الترويج 
بأن االستجواب كان تطاوال على 
ان  األس����رة احلاكم����ة، موضحا 
االستجواب حق دستوري مورس 

بشكل قانوني.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
اقامها  التي  الن����دوة  أثناء  ألقاها 
الناش����ط السياسي حمد العليان 
في ديوان العليان مبنطقة الروضة 
مس����اء امس األول حتت عنوان 
»استجواب الرئيس« بحضور عدد 
من الناش����طني واملهتمني بالشأن 

العام وحشد من أبناء املنطقة.

شيكات النواب

واوضح املس����لم انه سلك كل 
الطرق املمكنة دون الوصول لنتيجة 
قبل اللجوء الداة االستجواب التي 
حتقق مصلحة الشعب وتطلعات 
البلد وطموحاتها التنموية، مشيرا 
الى ان االس����تجواب حمل رسالة 
مهمة لكل مسؤول فاما ان يحقق ما 
هو موجود ألجله او انه سيحاسب 
فال مجاملة على حس����اب االمة، 
مشددا على ان اصل االستجواب 
هو محور مصروفات ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء، الفتا الى 
ان ما عرف بش����يكات النواب هو 
ملح����ق عليه بناء على معلومات 

منت الى علمه.
واشار الى انه اصر على وضع 
اسمه في جلسة عدم التعاون ليبني 
لل����رأي الع����ام ان رئيس مجلس 
الوزراء لم يفند ايا من االتهامات 
التي وجهها له في االستجواب او 
ينفيه����ا كما لم يبرر ما مت صرفه 
من شيكات للنواب، موضحا ان 
قضية الشيكات اخذت مراحل عدة 
منذ االعالن عنها فلقد بدأت بالنفي 

القاطع، ثم االعتراف دون تفاصيل 
او ابداء اسباب واختتمت بعبارة 

»مالي وأنا حر فيه«.
واوضح املس����لم انه طلب من 
ال����وزراء  س����مو رئيس مجلس 
التعهد بأال يصدر ش����يكا سواء 
من رئيس الوزراء او وزير لنائب 
يقوم بالتشريع واملراقبة خشية 
ان يك����ون ذلك نهج����ا يكرس في 
التعهد، مشددا  املستقبل فرفض 
على ان اي اجناز تشريعي سيصدر 
في املستقبل سيكون نتاج الرقابة 
الدستورية الن احلكومة تخاف من 
قلة قليلة من النواب متارس دورها 
الرقابي، الفتا الى ان احلكومة لم 
يعد لها عذر في تعطيل التنمية 
بعد ما كشفت نتائج االستجوابات 
االخيرة عن اغلبية نيابية لها داخل 
البرملان، مشيرا الى انه سيشارك 
في كل القوان����ني التنموية ولكن 
دون التن����ازل عن االختصاصات 

الرقابية.
ولف����ت ال����ى ان احلفاظ على 
الوحدة الوطنية وحماية النسيج 
االجتماعي هو مسؤولية احلكومة 

في املقام االول، مشددا على ان ما 
حدث في قناة السور هو جتاوز 
القوانني واس����اءة المن  على كل 
البلد ولذلك يجب القبض على هذا 
املجنون ملعرفة من يقف وراءه وما 
حقيقة مشروعه التخريبي، مؤكدا 
انه ال يلوح باالستجواب ولكنه 
سيحاسب س����مو رئيس مجلس 
الوزراء ال وزيري االعالم والداخلية 
اذا لم تتخذ االجراءات الرادعة في 

حق مثيري الفنت.

الفساد في مجلس األمة

النائب مسلم  اكد  ومن جهته 
الب����راك ان اخط����ر م����ا ميكن ان 
نواجهه هو ان يصل الفساد ملجلس 
االمة، مستنكرا تدافع النواب في 
مش����هد مأس����اوي لتهنئة وزير 
الداخلية قبل االعالن عن نتيجة 
االس����تجواب، موضحا ان رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية لم يفندا 
محاور االستجواب، مشددا على 
ان الهدف من سرية اجللسة هو 

ابعاد رقابة االمة.
البراك م����ا يروج له  ورفض 

البعض بأن تفعيل االدوات الرقابية 
يعطل التنمية، موضحا ان احلكومة 
ليست قادرة على حتقيق التنمية 
فمشروع التنمية معطل في الكويت 
منذ عام 1976، فلم تنجح احلكومة 
في اي مل����ف تنموي في مختلف 
قطاعات الدول����ة فلدينا 38 ألف 
طالب يدرس����ون في اخلارج، 26 
ألف عاطل عن العمل، مستشفياتنا 
انتهت صالحيتها منذ زمن، ازمة 
املرور عل����ى حالها ومش����كالت 
الرياضة ظاه����رة للعيان، معربا 
عن ع����دم تفاؤله بتحقق التنمية 
في املس����تقبل فاالجواء ال تبعث 

على االطمئنان.
وقال البراك نعرف اننا اقلية 
ولكننا نحتمي بالشعب بعد اهلل 
س����بحانه وتعالى، مش����يرا الى 
ان املش����كلة تتمثل في ان هناك 
من يري����د مجلس امة صامتا عن 
طريق الترويج لفكرة ان املجلس 
مختطف من 7 أو 8 نواب، موضحا 
ان احلقيقة ان املجلس مختطف من 
االغلبية وباالتفاق مع احلكومة.

واش����ار الى انهم وافقوا على 

سرية اجللس����ة لنعرف احلقيقة 
ولكننا خرجنا بال نتيجة، موضحا 
الفاسد يصور للناس  ان االعالم 
اننا ضد النظ����ام وهجومه على 
النواب هو محاولة لتبرير املواقف، 
واحلقيقة ان متسكنا بالنظام هو 
التزام دستوري، مشددا على ان 
مجلس االمة فقد املبادرة وس����لم 
بطبق من ذهب للحكومة، الفتا الى 
انه لن يسكت عن متزيق الوحدة 

الوطنية.

تعطل التنمية

النائب احمد  اك���د  وبدوره 
الس���عدون ان التوج���ه ف���ي 
املرحلة املقبلة سيكون منصبا 
عل���ى التنمي���ة الفت���ا الى ان 
تعطل التنمي���ة في البالد منذ 
عام 1986 فاحلكومة لم تتقدم 
بخطة تنموية سنوية مشفوعة 
مبيزانية وجدول زمني للتنفيذ 
منذ ذل���ك الوقت، الفتا لوجود 
مخطط رهيب وغير عادي لتعديل 
الدستور ومحاوالت مستميتة 
الفتعال االزمات، مشددا على ان 
وعي الشعب الكويتي سيسقط 

مثل هذه الدعاوى.
واوضح السعدون ان املقبور 
صدام حس���ني مبا له من قوة 
وعتاد عجز عن املساس بوحدتنا 
الوطنية، فكيف يعبث شخص 
واحد بالنسيج الوطني للبلد 
وأمن وامان امة باكملها، مشيرا 
الى ان هناك جلنة مشكلة من 
مجموعة م���ن النواب ملتابعة 
املساس بالوحدة الوطنية وان 
رئيس ال���وزراء وحده وليس 
احد غيره هو من سيقف على 
منصة االستجواب النه املسؤول 
عن ايقاف هذا العبث، الفتا الى 
ان اس���تجواب رئيس الوزراء 
مطروح من اكثر من 15 نائبا، 
اذا لم يتخذ االجراءات الكفيلة 

بصيانة الوحدة الوطنية.
وشدد على ان عدم التخلي 
عن الدور الرقابي وحق النواب 
في املساءلة يأتي من منطلق 
احل���رص عل���ى دف���ع عجلة 

التنمية.

)أنور الكندري( أحمد السعدون ومسلم البراك ود. فيصل املسلم في ندوة استجواب الرئيس 

البراك: نعرف أننا أقلية في المجلس ولكننا نحتمي بالشعب

المس�لم: سنحاس�ب رئيس الحكومة ال وزيري اإلعالم والداخلية

مبارك الوعالن فيصل الدويسان

الرومي استقبل الموظفين القانونيين 
بأمانات المجالس البرلمانية الخليجية

استقب��ل رئي���س مجل���س االمة باالناب���ة 
عب���دالل��ه ال��رومي امس في مكتبه املوظف�����ني 
القانوني��ني بأمان���ات املجالس البرملاني���ة بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية املشاركني 
ف���ي برنام���ج تدري���ب ميداني تنظمه االمانة 

العامة ملجلس االمة ضم���ن اخلط��ة التدريبية 
املشترك���ة المان���ات املجالس البرملاني���ة حتت 
عنوان »التدريب عل���ى رأس العم���ل للعاملني 
ف���ي املجال القانوني« والذي يعقد خالل الفترة 

من 20 الى 25 من الشهر اجلاري.

نواب: الكويت قّدمت تعديالت مهمة 
لتفعيل دور اتحاد البرلمانات اإلسالمية

القاهرة � كونا: أعلن عدد من أعضاء مجلس األمة 
ان الكويت قدمت عددا من التعديالت املهمة على النظام 
األساس����ي الحتاد مجالس ال����دول االعضاء مبنظمة 
املؤمتر االسالمي تهدف الى تفعيل دور االحتاد على 

املستوى الدولي.
وأوضح النائب صالح عاش����ور ف����ي تصريح ل� 
»كونا« على هامش االجتماع ان هذه التعديالت تتيح 
مرونة أكبر لالحتاد وتدعم قدراته على اتخاذ ردود 
فعل موح����دة وواضحة ازاء القضايا املطروحة على 

الساحة الدولية واملتعلقة باإلسالم واملسلمني.
وأشار عاشور في هذا الصدد الى أن نظرة الغرب 
لالسالم واملسلمني والقرارات املبنية على هذه النظرة 
مثل قرار حظر بناء املآذن في سويس����را يحتاج لرد 
فعل موحد يعكس تطلعات الشعوب االسالمية وهو 
ما ميكن لالحتاد من القيام به في حال متكنه الكامل 
من أداء دوره. ولفت الى أن مشاركة رؤساء برملانات 
الدول االسالمية واألمني العام ملنظمة املؤمتر االسالمي 
أكمل الدين احس����ان اوغلو في اجتماع اليوم تعكس 
ادراكا مشتركا بأهمية االحتاد وضرورة تفعيل دوره 

ووضع اآلليات التي تكفل ذلك.
من جانبه أكد النائب علي الدقباسي أهمية االجتماع، 

الفتا الى أن الكوي����ت متثل حاليا املجموعة العربية 
في احتاد البرملانات االسالمية.

وأوضح الدقباس����ي ان الكوي����ت قدمت تعديالت 
نوقش����ت في االجتماع األخير ال����ذي عقد باجلزائر 
وتواصلت املناقش����ات حولها خالل اجتماع األمس 
لتتم املوافقة املبدئية عليه����ا اليوم متهيدا القرارها 
بشكل نهائي وادخالها على النظام األساسي لالحتاد 
خالل االجتماع الذي س����يعقد في أوغندا خالل شهر 

يناير املقبل.
ولفت الى أن هذه التعديالت من شأنها أن تسهم 
في ترسيخ دور االحتاد باعتباره مؤسسة ذات ثقل 
دولي ودور مهم يقوم على التكامل والتواصل ودعم 

احلريات وحقوق االنسان.
أما النائب عسكر العنزي فأكد أهمية االجتماع في 
تعزيز التواصل بني البرملانات االسالمية وتفعيلها 
ككتلة برملانية قادرة على مخاطبة املؤسسات والكيانات 

البرملانية الدولية والتعامل معها.
وأوضح العنزي ان����ه مت التعامل مع التعديالت 
الت����ي اقترحتها الكويت بكل جدية وايجابية، معربا 
عن أمله في أن يس����هم هذا اجلهد املشترك بني الدول 

االسالمية في تفعيل دور االحتاد.

الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا أعضاء الوفد النواب صالح عاشور وعلي الدقباسي وعسكر العنزي

السعدون: استجواب المحمد مطروح من أكثر من 15 نائبًا 
إذا لم يتخذ اإلجراءات الكفيلة بصيانة الوحدة الوطنية

الزلزلة:  متفقون على إقرار خطة الدولة التنموية

الخرينج لتوفير المخصصات المالية لمرافقي 
األطفال المرضى المبتعثين للعالج بالخارج

ناشد النائب مبارك اخلرينج سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان يتخذ 
اجراءات س����ريعة في انصاف اطفال الكويت 
املرضى من خالل مس����اواة اجلميع من دون 
تفرقة. وقال اخلرينج ان وزارة الصحة عندما 
تبعث طفال كويتيا للعالج في اخلارج يكون 
برفقته شخصان ومخصصاته كاملة، في حني 
ان وزارة الدفاع أو الداخلية تكون املخصصات 

لشخص واحد، بالرغم ان من يرافق املريض 
ش����خصني. وأوضح ان ذلك يعتبر ازدواجية 
في اتخاذ القرار وظلما يقع على ناس ال ذنب 
لهم، وان هذه املعاملة تفقد املساواة والعدل بني 
املواطنني، وان الوزارات تفتقد التنسيق واآللية 
التي حتفظ حقوق اجلميع.وأش����ار اخلرينج 
الى ان الكويتيني الباحثني عن العالج باخلارج 
يحتاجون دعما اكبر من اجل مساعدتهم فيما 

يحصل لالطفال، السيما ان من بينهم من يعاني 
من امراض مزمنة ويعانون منها تفرقة واضحة 
تتطلب ايجاد حلول سريعة. واختتم قوله ان 
املعاملة يجب ان تكون بالعدل واملساواة، وأال 
تكون هناك تفرقة بني وزارة وأخرى، وعلينا 
دعم الطفل املريض وتسهيل االجراءات له، وان 
تكون له االولوية في املعاجلة والدعم سواء 

الدعم املالي أو توفير اخلدمات االخرى له.

اس���تكملت جلنة الش���ؤون 
االقتصادية واملالية مناقشة اخلطة 
التنموية بحضور نائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 

واالسكان.
وقال رئيس اللجنة د.يوسف 
الزلزلة ان هناك اتفاقا من اعضاء 
اللجنة على املوافقة على اخلطة 
االستراتيجية للدولة، مشيرا الى 
ان هناك مجموعة من املعلومات 

ننتظرها من احلكومة.
ولفت الى ان احلكومة قدمت 
مجموعة كبيرة من املعلومات الى 
اللجنة مؤكدا ان اللجنة سترفع 
تقريرها في هذا الشأن االسبوع 
املقبل حيث س���يكون االجتماع 

)متين غوزال(النهائي يوم االثنني املقبل. جانب من اجتماع اللجنة املالية البرملانية امس   


