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صاحب السمو ترأس اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء

األمير أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته العربية: لمست حرص القادة
 على تقديم كل جهد يسهم في دعم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك

ترأس صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد صباح أمس 
في قصر بيان اجتماعا استثنائيا 
ملجلس الوزراء حضره سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجل���س األمة جاس���م اخلرافي 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
وقال النائ���ب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء بالنيابة الش���يخ جابر 
املبارك في تصريح صحافي عقب 
اجللسة ان صاحب السمو األمير 
شرح للمجلس نتائج اجلولة التي 
قام بها الى عدد من الدول العربية 
الش���قيقة والتي شملت كال من 
جمهورية مصر العربية واململكة 
األردنية الهاشمية واجلمهورية 
العربية السورية واجلمهورية 
الفترة من 15  اللبنانية خ���الل 
مايو حتى 20 مايو حيث أحاط 
سموه املجلس علما بنتائج هذه 
الزيارة االيجابية املثمرة وفحوى 
احملادثات التي عقدها مع أشقائه 
رؤساء وقادة تلك الدول الشقيقة 

وكبار املسؤولني فيها.
والت���ي اس���تهدفت بح���ث 
العالقات األخوية وس���بل دعم 
أطر التعاون املشترك مبا يخدم 
املصالح املشتركة كما مت بحث 
املستجدات العربية والدولية الى 
جانب آخر تطورات األوضاع في 
املنطق���ة العربية وجهود احياء 
عملية السالم في الشرق األوسط 
والتطورات األخيرة على الساحة 
العراقية وجهود تشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة وتطورات امللف 
النووي اإليراني ومختلف القضايا 

العربية.
وبهذا الصدد أطلع س���موه 
املجلس على االتفاقيات التي مت 
التوقيع عليها خالل هذه اجلولة 
حول تعزي���ز التعاون في كافة 

القطاعات اإلعالمية واالقتصادية 
والفنية والتجارية واالستثمارية 
والعلمية ومبا يحقق دفع عجلة 
الشراكة االقتصادية املشتركة بني 

الكويت وتلك الدول الشقيقة.
وقد أحاط سموه املجلس علما 
بنتائج زيارته األخوية جلمهورية 
مصر العربية الش���قيقة ولقائه 
مع الرئيس محمد حسني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة حيث اطمأن على صحته 
بعد العملية اجلراحية التي أجراها 
في جمهوري���ة أملانيا االحتادية 
مؤخرا ومتنياته له بالشفاء ودوام 
الصحة والعافية كما مت التداول 
القضاي���ا اإلقليمية  حول كافة 
والدولية والعربية وعملية احالل 

السالم في الشرق األوسط.
كم���ا أح���اط املجل���س علما 
بفحوى لقائه م���ع جاللة امللك 
عبداهلل الثاني بن احلسني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية وكبار 
املس���ؤولني في اململكة الشقيقة 
والتي تناولت القضايا الثنائية 
واالقليمي���ة موض���ع االهتمام 
املش���ترك والتي تأتي جتسيدا 

للعالقات األخوي���ة املميزة بني 
البلدين الشقيقني وتطابق وجهتي 
النظر بني البلدين جتاه القضايا 
العربية والدولية الراهنة وعلى 

رأسها القضية الفلسطينية.
ثم أح���اط س���موه املجلس 
بفحوى لقائه مع الرئيس بشار 
األسد رئيس اجلمهورية العربية 
السورية الش���قيقة واحملادثات 
الطيبة التي أجراها معه والتي 
تناول���ت أوجه دع���م وتعزيز 
التضامن العربي وتفعيل العمل 
العربي املشترك ودفعه الى األمام 
ملواجهة التحديات القائمة والسيما 
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني 
من اعتداءات متكررة في قطاع 
غزة احملاص���ر ومحاولة تهويد 
القدس الشريف كما اتفق الطرفان 
على توحيد املوقف لوضع حد 
ملمارسات إسرائيل واجبارها على 
االذعان لقرارات الشرعية الدولية 
مؤكدين على أهمية وجدية املوقف 

الفلسطيني منها.
وأحاط سموه املجلس كذلك 
بفحوى لقائه مع الرئيس العماد 
ميشال سليمان رئيس اجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة ودولة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ودولة 
رئي���س ال���وزراء س���عد الدين 
احلريري وكبار املس���ؤولني في 
اجلمهورية اللبنانية الش���قيقة 
التأكيد على  والتي مت خالله���ا 
عمق الروابط املتينة بني البلدين 
الش���قيقني والعمل على تدعيم 
التع���اون الثنائي املتواصل بني 
البلدين الش���قيقني في مختلف 
املجاالت والس���يما االقتصادية 
واالس���تثمارية  والتجاري���ة 

والثقافية منها.
وأكد س���موه دع���م الكويت 
املتواص���ل لتمويل املش���اريع 
التنموية العادة اعمار ما دمرته 
احلروب االسرائيلية العدوانية 

على لبنان الشقيق.
وقد عبر س���موه عن عميق 
الكبي���رة  تقدي���ره للحف���اوة 
التي  التكرمي املختلفة  ومظاهر 
قوبل بها سموه والوفد املرافق 
له في تلك الدول الش���قيقة وما 
ملسه س���موه من حرص صادق 
لدى قادة ال���دول العربية التي 
شملتها اجلولة على تقدمي كل جهد 

يسهم في دعم التضامن العربي 
وتعزيز العمل العربي املشترك 
الى جانب اس���تعدادهم لتذليل 
جميع املعوقات وتسهيل مصالح 
املواطنني والرعايا الكويتيني في 
تلك الدول مبا يؤدي الى زيادة 
التواصل والتق���ارب وحتقيق 
املصالح املش���تركة مؤكدا ثقته 
في ان تس���هم هذه الزيارات في 
فتح آف���اق للتعاون في مختلف 
املج���االت وامليادي���ن مبا يعود 
باخلير واملصلحة على شعوبها 

الشقيقة.
وقد عبر س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف االحمد ورئيس 
مجل���س االمة جاس���م اخلرافي 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد عن عظيم 
الش���كر على اجلهود التي بذلها 
الس���مو االمير والوفد  صاحب 
املرافق له في هذه اجلولة مؤكدا 
انها تشكل اجنازا مشهودا لسموه 
وإضافة جديدة ستؤتي ثمارها 
في املستقبل القريب في حتقيق 
ما يخدم املصالح املشتركة بني 

الكويت وتلك الدول الشقيقة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل ترؤسه اجللسة االستثنائية ملجلس الوزراء

األمير بحث مع رئيس سيراليون التعاون الثنائي

استقبل صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح أمس محافظ البنك املركزي 

الشيخ سالم العبدالعزيز.
الى ذلك استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر بيان الرئيس د.ارنست باي 
كوروما رئيس جمهورية سيراليون الصديقة والوفد 
الرسمي املرافق له بحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

هذا وقد عقدت املباحثات الرسمية بني اجلانبني ترأس 
فيها اجلانب الكويتي صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
وكبار املسؤولني بالدولة وعن جانب سيراليون الرئيس 
د. ارنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون 
الصديقة وكبار املس��ؤولني في حكومة سيراليون 
الصديقة.وقد صرح وزير شؤون الديوان االميري 
باالنابة الش��يخ علي اجلراح بأن املباحثات تناولت 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتنميتها في مختلف املجاالت كافة وتوسيع نطاق 
التعاون بني اجلانبني مبا يخدم مصاحلهما املشتركة 
واهم القضايا ذات االهتمام املشترك.وكان الرئيس 
د.ارنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون 
الصديقة والوفد املرافق له  وصل الى البالد صباح 
امس في زيارة رس��مية للبالد تستغرق ثالثة أيام 
يجري خاللها مباحثات رسمية مع صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وكان على رأس مس��تقبليه على ارض املطار 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ووزير شؤون الديوان األميري باإلنابة الشيخ علي 
اجلراح وكبار القادة في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
وتش��كلت بعثة الشرف املرافقة له من الديوان 
األميري برئاسة املستشار بالديوان األميري محمد 
عبداهلل أبواحلسن.ويرافق رئيس سيراليون وفد 
رس��مي يضم كال من وزي��ر اخلارجية والتعاون 
الدولي حاجة زينب حوا بنج��ورا ووزير التجارة 
والصناعة ديڤيد او كاريو وعضو اللجنة الوطنية 
للخصخصة ابو بنجورا وعددا من كبار املسؤولني 

في حكومة سيراليون الصديقة.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تهنئة الى الرئيس اسياس افورقي رئيس دولة 
اريتريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا موفور الصحة 
ودوام العافية.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

في قرارين لمجلس الوزراء يمثالن استجابة عملية الستجواب معلن ومحدد توقيته من قبل التكتل الشعبي ومطالبات النائب مسلم البراك

سحب التراخيص وإغالق المصانع التي لم تستجب لالشتراطات في أم الهيمان
اعتماد كلمة »غير كويتي« في خانة جنسية أم أبناء الكويتيين المتزوجين من بدون

 مريم بندق
في استجابة عملية الستجواب 
معلن ومحدد توقيته من قبل التكتل 
الشعبي لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على خلفية التلوث 
البيئي ف����ي أم الهيمان إلى جانب 
مطالبات النائب مسلم البراك حول 
أوضاع أبناء الكويتيني املتزوجني 
من مقيمات بصورة غير قانونية، 
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي 
استمرت حتى الواحدة والنصف من 
فجر أمس سحب تراخيص وإغالق 
املصانع التي لم تستجب الشتراطات 
السالمة البيئية التي أبلغت بها من 
قبل الهيئة العامة للبيئة والواقعة 

في أم الهيمان.
وأوضح����ت مص����ادر وزارية 
ل����� »األنب����اء«: أن الق����رار واضح 
القانونية  ومحصن باإلج����راءات 
والتدرج في العقوبات الواردة في 
القرار الذي سبق للمجلس إصداره 
في ديس����مبر العام املاضي تنفيذا 
لتوصيات املجلس األعلى للبيئة، 
مشيرة الى ان املصانع التي تقرر 
إغالقها منحت إنذارات ومددا زمنية 
لتنفيذ االشتراطات ولكن لم تستجب 

لذلك.
واعتمد املجلس كذلك خطتني 
مستقبليتني ملعاجلة التلوث البيئي 
بشكل جذري حيث بارك اخلطوات 
التي مت اتخاذها الستحداث املناطق 
الصناعي����ة اجلدي����دة ومواقعها 
ومتطلباتها به����دف إعادة توطني 
بعض املصانع ذات احلمل البيئي 
الثقيل وكذلك مش����اريع تشجير 

مساحة 6 كيلومترات مربعة.
ه����ذا، ويعقد املجل����س األعلى 
للبيئة برئاسة النائب األول ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك اجتماعا 
خالل أيام الستصدار قرارات سحب 
التراخيص واإلغالق ملجموعة من 

املصانع.
وعن عدد ه����ذه املصانع قالت 
املصادر ل� »األنباء«: سيطبق القانون 

بصرف النظر عن عدد املصانع.
على صعي����د مطالبات النائب 
مس����لم البراك حول أوضاع أبناء 
الكويتيني املتزوجني من مقيمات 
بصورة غير قانونية أعلن وزير 
الداخلية الش����يخ جابر اخلالد أن 

املجلس وافق على توصية اللجنة 
الوزارية والتي تقضي بتس����ريع 
إجراءات استصدار الوثائق الرسمية 
اخلاصة له����ؤالء األبناء واملتعلقة 

بشهادات امليالد وعقود الزواج.
وأوضح الوزير اخلالد أن املجلس 
قرر اعتماد كلمة »غير كويتي« في 
خانة جنس����ية أم أبناء الكويتيني 
املتزوج����ني من مقيم����ات بصورة 
غير قانونية في ش����هادات امليالد 
وعق����ود زواج هؤالء األبناء وذلك 
دون اإلخالل بالبيانات املس����جلة 
في جلنة معاجلة أوضاع املقيمني 

بصورة غير قانونية.
في اجللسة ذاتها وافق املجلس 
على مشروع مرسوم بإنشاء الهيئة 
الوطنية لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم، وقال����ت الوزيرة 
احلمود ل����� »األنب����اء«: إن الهيئة 
مطلب أساسي لتوحيد أسس اعتماد 
اجلامعات والهيئات األكادميية العليا 

في الدولة.
ال����وزراء عقد  وكان مجل����س 
اجتماعه األس����بوعي مساء امس 
األول في قصر بيان برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
النائ����ب االول لرئيس  واعلن 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
باالنابة الش����يخ جابر املبارك في 
تصريح بعد االجتماع ان املجلس 
اطلع في مس����تهل اجتماعه على 
الرسالتني اللتني تلقاهما سمو رئيس 
مجلس الوزراء من كل من رئيس 
اليابان ورئيس املكس����يك  وزراء 
واللتني تعلقتا بأوجه دعم العالقات 
الثنائية القائمة بني الكويت وكل 
من هذي����ن البلدين الصديقني في 

كل املجاالت وامليادين.
ثم اس����تمع املجلس الى شرح 
قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حول فحوى 
الزيارة التي يقوم بها للبالد الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني - ولي عهد 
دولة قطر الشقيقة والتي تأتي في 
اطار ما يربط البلدين الش����قيقني 
من أواص����ر االخوة الوثيقة قيادة 
وشعبا والتي اس����تهدفت تطوير 
عالقات التعاون الثنائية القائمة بني 

البلدين الشقيقني في كل املجاالت 
وامليادين حتقيقا لتطلعات قيادتي 

وشعبي البلدين الشقيقني.
وقد نوه املجلس بروح املودة 
واالخ����اء التي س����ادت احملادثات 
والت����ي عكس����ت عم����ق الروابط 
القائمة بني  احلميم����ة املتمي����زة 
الكويت ودولة قطر وما يربطهما 
وشعبيهما الشقيقني من وشائج 

االخوة والقربى.
ثم استعرض املجلس توصيات 
جلنة الشؤون القانونية باجتماعها 
رقم 11 - 2010 بشأن املوافقة على 
مشاريع مراس����يم مبذكرة تفاهم 

املضحي ومدير عام الهيئة العامة 
للصناعة د.عل����ي املضف ونائب 
مدير عام الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية توفيق 
احلداد حيث عرضوا على مجلس 
الوزراء حصيلة اجلهود املبذولة 
ملتابع����ة تنفيذ توصيات املجلس 
االعلى للبيئة التي اعتمدها مجلس 
الوزراء في شهر ديسمبر املاضي في 
شأن مواجهة املخالفات البيئية التي 
ارتكبها عدد من املصانع واملؤسسات 
ومن بينها اغالق املصانع املخالفة 
والتزام املصانع بالتدابير واملعدات 
اخلاص����ة بحماي����ة البيئة من اي 

تلوث.
وقد استعرض املجلس االجراءات 
العملي����ة اجلادة الت����ي قامت بها 
اجلهات املعنية م����ن اجل ضمان 
التطبيق الس����ليم للقانون على 
اجلمي����ع ومبا يحافظ على صحة 
املواطنني وس����المتهم مبا في ذلك 
دراسات املسح الصحي للمواطنني 
والتحديث املستمر حملطات الرصد 

البيئي.
كما مت اس����تعراض اخلطوات 
التي مت اتخاذها في مجال استحداث 
املناطق الصناعية اجلديدة ومواقعها 
ومتطلباتها به����دف اعادة توطني 
بعض املصانع ذات احلمل البيئي 
الثقيل وكذلك مش����اريع تشجير 
وحتري����ج املواق����ع احمل����ددة في 
املنطقة مبا يغطي مس����احة )6( 
كيلومترات مربعة ضمن اطار جهود 
حتسني الوضع البيئي في املنطقة 

اجلنوبية.
ال����وزراء  وقد اش����اد مجلس 
باجلهود املثمرة التي قامت وتقوم 
بها اجلهات املعنية من اجل معاجلة 
املظاهر البيئية السلبية في املنطقة 
اجلنوبية وحتسني الوضع البيئي 
فيها وحماية البيئة واحملافظة على 

سالمة املواطنني وصحتهم.
وس���عيا ملتابع���ة اخلطوات 
الهادفة لتنفيذ مشروع تطوير 
جزي���رة فيلكا فقد اس���تعرض 
املجلس تقريرا اوليا مقدما من 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات عرضه رئيس 
اجلهاز عادل محمد الرومي وكبار 
املس���ؤولني مت خالله توضيح 

الدولية للطاقة  الكويت والوكالة 
الذرية بشأن تعديل البروتوكول 
املرفق باالتفاق لتطبيق الضمانات 
في اطار معاهدة عدم انتشار االسلحة 
النووية وقرر املجلس املوافقة على 
مشروع القانون ورفعه لصاحب 
السمو االمير متهيدا الحالته ملجلس 

االمة.
 واستكماال للجهود التي تقوم 
بها اجلهات املختلفة املعنية ملعاجلة 
الوضع البيئي في منطقة علي صباح 
السالم فقد استمع املجلس الى تقرير 
تفصيلي قدم����ه كل من مدير عام 
الهيئة العامة لشؤون البيئة د.صالح 

بني حكوم����ة الكوي����ت وحكومة 
مملكة ليسوتو بشأن انشاء جلنة 
مش����تركة للتعاون واتفاق بشأن 
انش����اء جلنة مش����تركة للتعاون 
بني حكومة الكويت واجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
العظمى وعل����ى مذكرة تفاهم بني 
وزارة الصح����ة بالكويت ووزارة 
الصح����ة والعمل مبقاطعة نورث 
راين وستفاليا في جمهورية املانيا 
االحتادية للتعاون في املجال الصحي 
وعلى بروتوكول التعاون في مجال 
جذب االستثمار األجنبي املباشر بني 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 

اللبنانية وعلى اتفاقية بني الكويت 
وجمهورية البرتغال العفاء حاملي 
اجلوازات الديبلوماسية من تأشيرة 
الدخول وعلى اتفاقية التعاون بني 
حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
الفرنسية في مجال االنشاء والبنية 
االساسية للمواصالت وانشاء الهيئة 
الوطنية لالعتماد األكادميي وضمان 
ج����ودة التعليم. وق����رر املجلس 
املوافقة على مش����اريع املراسيم 

ورفعها لصاحب السمو االمير.
كما اطلع املجلس على توصية 
اللجنة بش����أن مش����روع قانون 
باملوافقة عل����ى اتفاق بني حكومة 

املراح���ل التاريخية التي مر بها 
املش���روع واالجراءات املتخذة 
من قبل اجلهاز الفني لدراس���ة 
املشروعات التنموية واملبادرات 
بش���أن حتديث دراسة اجلدوى 
االقتصادية ومكونات املشروع 
واهدافه واملتمثلة في انشاء مراكز 
سياحية وترفيهية على مستوى 
عاملي ومشروعات قرى سياحية 
وعالجية ومواقع ترويح ملختلف 
األعمار واملستويات وفق أحدث 
األساليب وكذلك حماية مواقع 
اآلثار التاريخية واحياء النسيج 

التراثي في اجلزيرة.
وقد استعرض املجلس التفاصيل 
املتعلقة باالعتب����ارات التنموية 
والقانونية واالقتصادية وما يتصل 
بأعمال البنية التحتية الرئيسية 
وخدمات االتصاالت وغيرها وقد 
كل����ف املجلس اللجن����ة الوزارية 
االقتصادية باستكمال الدراسات 
الفني����ة واالقتصادية والقانونية 
املتعلق����ة بهذا املش����روع متهيدا 

للشروع في خطواته التنفيذية.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
األمة واطل����ع بهذا الص����دد على 
املوضوع����ات املدرجة على جدول 

أعمال جلسة مجلس األمة.
كم����ا بحث املجلس الش����ؤون 
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة 
الراهنة على  التط����ورات  مبجمل 
الساحة السياسية على الصعيدين 
العربي والدولي. وفي هذا الصدد 
أعرب املجلس عن تعازيه ومواساته 
جلمهورية الهند الصديقة رئيسا 
وحكومة وشعبا للحادث األليم الذي 
تعرضت له احدى الطائرات التابعة 

للخطوط اجلوية الهندية.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة املجلس بحضور الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد واملستشار راشد 
احلماد

تشكيل فريق لزيادة الطاقة التخزينية
أوض��ح وزير التج��ارة والصناعة احمد 
الهارون ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل 
فريق لدراسة توفير مساحات تخزين لزيادة 
الطاقة التخزينية في البالد برئاسته وعضوية 

ممثلني عن وزارة املالية وبلدية الكويت.
وقال الهارون ل��� »كونا« عقب االجتماع 
االس��بوعي ملجلس الوزراء ان من مهام هذا 
الفريق »عمل مس��ح لكل مساحات التخزين 
غير املستغلة املوجودة لدى اجلهات احلكومية 

بهدف اعادة استخدامها للتخزين عن طريق 
تكليف احدى الش��ركات احلكومية بالدرجة 
االولى لتطويره��ا بحيث تكون هذه املخازن 
مؤقتة حتى تتوافر مناطق تخزين في مواقع 

اخرى في البالد«.
واض��اف »لتوضيح الصورة فإننا نتكلم 
عن مس��احات تخزين متواف��رة لدى بعض 
اجلهات احلكومية وعلى س��بيل املثال وزارة 
االشغال العامة ووزارة الكهرباء واملاء متتلكان 

ساحات موجودة في املناطق اخلدمية احلالية 
وال حتتاجان الى هذه الس��احات حاليا كونها 
غير مس��تغلة في الوقت احلاضر اس��تغالال 
كامال«.وتابع »لذا فإنه م��ن املمكن ان نطور 
هذه الساحات ومن ثم يتم استغاللها للتخزين 
عن طريق تكليف احدى الشركات احلكومية 
لتطويرها بحيث تك��ون هذه املخازن مؤقتة 
حتى تتوافر مناطق تخزين في مواقع اخرى 

في البالد«.
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