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المحمد للنواب: ال تعديل 
على المناهج الدراسية

المجلس وافق على الميزانية العامة.. واجتماع صيفي لـ »المالية« لبحث تمويل مشاريع خطة التنمية

مشادة بين الغانم وأبورمية
أثناء سير جلسة أمس حصلت مشادة بني النائبني مرزوق الغامن 
ود.ضيف اهلل أبورمية اضطر معها رئيس املجلس لرفع اجللسة ملدة 
نصف س����اعة لتهدئة النفوس، حيث تدخل غالبية النواب في مساع 
حميدة منهم لتطويق اخلالف. و»األنباء« جريا على نهجها املتمثل في 
عدم اإلثارة وتوسيع شقة اخلالف متتنع عن نشر تفاصيل املشادة.

توزيـع 164 طالبًا وطالبة على كليات مركـز العلوم الطبية  ص20 أسماء الـ   2082 المستحقين لمكافآت »الكبار« ومحو األمية   ص10 -  12

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد عدم صدور أي 
تعليمات من قبل احلكومة لوزارة 
التربية في ش����أن تعديل املناهج 
الدراسية أو مادة التربية اإلسالمية. 
حديث احملمد ج����اء خالل اجتماع 
عق����ده أمس مع عدد م����ن النواب 
اإلسالميني في االستراحة الوزارية 
في مجلس األمة عقب رفع اجللسة 
التي أقرت خاللها امليزانية العامة 
للدولة، حيث دار نقاش مطول بني 
اجلانبني كان محوره األساسي أزمة 

مناهج التربية اإلسالمية.
مصادر نيابية حضرت االجتماع 
أبلغت »األنباء« أن اللقاء جاء بناء 
على مباحثات أجراها أكثر من نائب 
إسالمي مع س���مو رئيس الوزراء 
أثناء سير اجللسة، حيث عرضت 
على رئيس احلكوم���ة مجموعة 
املتعلقة  من املستندات والوثائق 
بالقضية انتق���ل بعدها االجتماع 

إلى االستراحة احلكومية.
النواب  أن  وأوضحت املصادر 
استفس���روا من احملم���د عن مدى 
صحة صدور تعليمات لتش���كيل 
جلنة لتعديل املناهج الدراس���ية 
وحتديدا التربية اإلسالمية، حيث 
أكد أنه لم يصدر من احلكومة مثل 
ه���ذا القرار وأن املناهج س���تبقى 
كما هي منعا إلثارة الفتنة مطالبا 
النواب بعدم اإلثارة والبعد عّما من 

الوطنية.  شأنه املساس بالوحدة 
التصويت على  وجاءت نتيج���ة 
البالغة  العام���ة للدولة  امليزانية 
16 مليارا و310 ماليني و264 ألف 
دينار مبوافقة 39 عضوا من أصل 
احلض���ور البالغ عددهم 61 وعدم 
موافقة 21 وامتناع أحد النواب عن 

التصويت. وعقب رفع اجللسة أيضا 
عقدت اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملاني���ة اجتماعا حضره نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون التنمية 
الدولة لش���ؤون اإلسكان  ووزير 
الشيخ أحمد الفهد لبحث املشروع 

احلكومي إلنشاء صندوق لتنمية 
ومتويل املشاريع الكبرى الواردة 

في خطة التنمية.
وقال الفهد في تصريح صحافي 
عقب االجتماع إن هناك اتفاقا مبدئيا 
على إيجاد آلية لتمويل املشاريع 

التنموية بني أعضاء السلطتني.
من جهت���ه، قال رئيس اللجنة 
النائب د.يوسف الزلزلة إنه جرى 
االتفاق بني اجلانبني على تشكيل 
جلن���ة فرعية من اللجن���ة املالية 
جتتمع ف���ي الصيف مع احلكومة 
من أج���ل صياغة التقرير املتعلق 

باملوضوع بصورة ناضجة.
التفاصيل ص 8-6

)متين غوزال(نقاش حول امليزانية العامة بني رئيس جلنة امليزانيات النائب عدنان عبدالصمد ووزير املالية مصطفى الشمالي خالل جلسة أمس 


