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قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة جاء فيه: ارتفعت 4
مؤخرا في العديد من املناطق اع����داد املصابني )بالربو( كأثر 
مباشر ملعاناتهم من امراض احلساس����ية واجلهاز التنفسي، 
وقد جنم عن ذلك تزايد اعداد املراجعني بهذه االمراض للمراكز 
الطبية واملستوصفات باملناطق املختلفة، وأصبحت متثل عبئا 
على االطباء والعاملني، كما متثل معاناة للمرضى في املتابعة 
لدى املراكز الطبية القريبة من س����كنهم كان من الالزم العمل 

على انشاء عيادات متخصصة ملرضى الربو في املستوصفات 
واملراكز الطبية في كل منطقة إسهاما في العالج وتخفيف املعاناة 
عن املرضى واملترددين على هذه املراكز. لذلك أتقدم باالقتراح 
برغبة لقيام وزارة الصحة بفتح عيادات متخصصة ملعاجلة 
مرضى الربو وأمراض اجلهاز التنفسي بكل من املراكز الطبية 
واملس����توصفات، وذلك مبناطق الكويت املختلفة مع تزويدها 

باالطباء واخلدمات املساعدة واالجهزة الالزمة لها.

مخلد: فتح عيادات متخصصة لعالج الربو في المراكز الصحية

حماد: أتحدى كتلة العمل الوطني أن تستجوب العفاسي على ملف الرياضة
المطوع: الهجوم على الحكومة متشعب ومن عدة اتجاهات هدفه إسقاطها وإفشالها

احلكوم���ة واالعضاء املخلصني. 
ومتنى املطوع حتقيق هذه األهداف 
واآلمال التي هي مطالب وأمنيات 
من املواطن الكويتي ورقابته قبل 
أن تكون الرقابة من مجلس األمة، 
رافضا التدخالت النيابية في تنفيذ 
اخلطة وبرنامج احلكومة وامنا 
احلكومة هي من تتم محاسبتها 

في حال عدم تنفيذ اخلطة.
وعن تعيني القياديني في وزارة 
النفط قال املطوع ان هذا املسلسل 
قدمي ومبني على تصورات غير 
واقعي���ة وعلى جل���ان كانت في 
السابق قد حققت الفشل ومن ثم 
سوف يستمر الفشل والهدر املادي 
مبينا ان تصحيح املس���ار يجب 
ان يكون اوال من خالل القيادات. 
وقال: نحن ال نريد ان نكرر جتربة 
القيادات الفاشلة التي جاءت عن 
طريق احملاصصة لكتلة معينة 
او تيار سياسي معني االمر الذي 
يتسبب في متكينها من مدخرات 
الدولة. وحمل احلكومة مسؤولية 
اختيار القياديني مش���يرا الى ان 
عليها مسؤولية كبيرة في اختيار 
مس���ؤولني قادرين وإال ستواجه 

احملاسبة والرقابة.
واي���د املط���وع االختي���ارات 
االخيرة للقيادي���ني في وزارات 
الدولة ألنه���م متخصصون في 
أعماله���م وف���ي الس���ابق كانوا 
مديرين ومت تهميشهم لترضية 
كتل سياس���ية ومصالح معينة. 
واكد ان هذه احملاصصة فاش���لة 
وان االختي���ار يجب ان يتم بناء 
على برنامج واضح ويجب االخذ 
باملقترح���ات النيابية في قضية 
ان السلطة  التعيينات. واوضح 
التش���ريعية يجب اال تتدخل في 
مسألة اختيار او تعديل أو تعيني 
الوزراء فاحلكومة هي املسؤولة 
عن هذا املوضوع ولديها برنامج 
عمل وخطة عليه تنفيذها مبا يعود 
على البلد بالصالح، وعلى املجلس 

الرقابة والتشريع.

سعدون العتيبي ليس طرفا في 
املنافس���ة معهم���ا ألن األصوات 
أربعة وليست صوتني وعليهما 
التنافس على تسعة مقاعد ألني 
حاجز مقعدا في الدائرة الثالثة وأنا 
خارج املنافسة وليست مسؤوليتي 
وعليهما كسب سعدون العتيبي 
ألن لديه أصواتا زائدة وممكن أن 
أتعامل مع اجلميع ومن املمكن أن 
أضع عليهما »بلوك« وكلنا اخوان 

ونتنافس في خدمة الكويت.

هجوم متشعب

النائب عدنان  من جانبه قال 
املطوع إن الهجوم على احلكومة 
متشعب ومن عدة اجتاهات مبينا 
ان الغرض منه إس���قاط وإفشال 
احلكومة واسقاط وحل مجلس 
األمة اذ ان التهديد اصبح واضحا 
بافشال احلكومة وافشال مساعيها. 
واضاف في تصريح صحافي ان 
املواطن يحتاج الى خطة طموحة 
وبرنامج عمل مؤكدا انه سيدعم 
خطة احلكومة قدر املستطاع، اذ 
ان املواطن يئس من التعثر طويل 
السابقة ولم  السنوات  املدى في 
نر تقدما من خ���الل هذه اخلطة 
التي هي هدف يجب علينا جميعا 
حتقيقه وإذا كانت هناك عثرات 
فيجب جتاوزها حتى نصل الى هذا 
الهدف بجهود املخلصني وجهود 

الدائرة الثالثة يحكمها الناخبون«، 
مضيفا: »ال ألوم أسيل العوضي أو 
صالح املال ألن سعدون حماد حصل 
على 16 ألف ص���وت في الدائرة 
الدائرة  اخلامسة وينافسهما في 
الثالثة ألنني »طايفهم طايفهم ما 
فيها نقاش، وما ألومهم«. وزاد: لكن 
يفترض ان يكون ردهما عقالنيا 
مثلما سئل أحد النواب من الدائرة 
عن انتقال سعدون حماد فقال هذا 
النائب ان الساحة مفتوحة للجميع 
وتتسع للجميع، مستدركا: لكن 
العوضي واملال يعلمان ان املنافسة 
أصبحت قوية وما »يقايش���ون« 
سعدون العتيبي. وقال حماد انه 
ال يريد التوسع في الرد على أسيل 
العوضي احترام���ا ألبناء عائلة 
العوضي الذين يعملون معه في 
اللجان االنتخابية. وخاطب املال 
قائال: »سعدون حماد سيترشح 
في الدائرة الثالثة«، مش���يرا الى 
ان النائب ميثل األمة، واملواطنون 
لهم الكثير من اخلدمات واملطالبات 
الت���ي من املفت���رض ان يتبناها 
النائب، مضيفا ان سعدون حماد 
أبوابه مشرعة للجميع وللكويت 
كلها وجلميع الدوائر. وبنينّ ان هذه 
منافسة شريفة، متمنيا منهما عدم 
اخلوض في هذه املسألة ألنهما ال 
ميلكان إال صوتيهما وال ميلكان 
الترحيب من عدمه، مطمئنا إياهما: 

النائب سعدون حماد  حتدى 
كتل���ة العمل الوطن���ي ان تقدم 
على اس���تجواب وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاس���ي وهو املعن���ي بقضية 
الرياض���ة ألن الوزير »محصن« 
من الكتلة التي تقود االستجوابات 
في املجلس، نافيا في الوقت نفسه 
ان يكون قد تراجع عن ترشحه في 
الدائرة الثالثة، وقال انه سيترشح 
وهو »طايف طايف« في »الثالثة«. 
وقال سعدون حماد في تصريح 
صحاف���ي انه بالنس���بة لقضية 
الرياضة فاملعني بهذا املوضوع 
هو وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي وليس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، مفسرا الذهاب الى 
سمو الرئيس مباشرة باالستجواب 
ان وزي���ر الش���ؤون محصن من 
االستجواب من قبل بعض الكتل 
وخاصة من كتل���ة معينة تقود 
االستجوابات في املجلس ال ميكن 
وال تتجرأ بأي شكل من األشكال 
على استجواب العفاسي. وأكد ان 
االستجواب من املفترض ان يوجه 
الى وزير الشؤون املعني بالرياضة 
فال ميكن لهذه الكتلة ان تستجوب 
وزير الش���ؤون وال الكتلة التي 
تتعاون معها، ولذلك مت القفز الى 
مساءلة رئيس الوزراء. وأضاف ان 
موقفه من اي استجواب يحدد بعد 
االطالع على احملاور، مستدركا لكن 
موضوع الرياضة املعني به هو 
وزير الشؤون. ونفى حماد أنباء 
عن عودته الى الترشيح في الدائرة 
اخلامس���ة بعد ان قرر ترش���حه 
وانتقاله الى الدائرة الثالثة، مبينا 
انه فتح ديوانيته وباشر العمل 
بها ولكن اعترض النائبان صالح 
املال ود.أسيل العوضي على هذا 
االمر. وخاطب حماد النائبني املال 
والعوضي قائال: »الدائرة الثالثة 
ليست حكرا على احد ومن حق 
اي نائب ان يترشح في اي دائرة، 

»الشعبي«: نرفض النهج البوليسي في التضييق على الحريات 
وسنعمل لمنعه عبر األدوات الدستورية والتشريعية

أصدرت بياناً استذكرت فيه حكم »الدستورية« حول االجتماعات العامة

اص��درت كتلة العمل الش��عبي 
بيانا حول التع��دي احلكومي على 

حرية االجتماعات جاء فيه:
متثل حري��ة االجتماعات واحدة 
الدميوقراطية  اب��رز احلق��وق  من 
واحلري��ات العام��ة، الت��ي كفله��ا 
الدستور للشعب الكويتي، اذ تنص 
املادة الرابع��ة واالربعون منه على 
انه »لالف��راد ح��ق االجتماع دون 
حاج��ة الذن او اخطار س��ابق، وال 
يجوز الحد من قوات االمن حضور 
واالجتماعات  اخلاصة،  اجتماعاتهم 
العام��ة واملواكب والتجمعات مباحة 
وفق��ا للش��روط واالوض��اع التي 

يبينه��ا القانون، عل��ى ان تكون اغ��راض االجتماع 
ووسائله سلمية وال تنافي اآلداب«.

حكم تاريخي

وج��اء احلك��م التاريخ��ي الصادر ع��ن احملكمة 
الدس��تورية في االول من مايو م��ن العام 2006 في 
الطعن املقدم على املرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 
في شأن االجتماعات العامة والتجمعات، متوافقا ممع 
روح الدستور ومنسجما مع مقصد نص املادة الرابعة 
واالربعني منه، التي كفلت حرية االجتماعات العامة، اذ 
قضى منطوق احلكم مبا يلي: »اوال: بعدم دس��تورية 
املادتني 1 و4 من املرس��وم قان��ون رقم 1979/65 في 
ش��أن االجتماعات العام��ة والتجمع��ات، ثانيا: بعدم 
دس��تورية نصوص امل��واد: 2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 
16، 17، 18، 19 و20 من املرس��وم بقانون املش��ار اليه، 
وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا باالجتماع 

العام«.
استعادة الحرية

وقد تنفس الكويتيون الصعداء بعدما اس��تعادوا 

حريتهم في االجتم��اع العام، التي 
س��لبها املرس��وم بقانون رقم 65 
لس��نة 1979، ومارس��وا هذا احلق 
املش��روع مبس��ؤولية وحرص، اال 
ان وزارة الداخلية جلأت في اآلونة 
االخيرة الى اس��اليب بوليسية في 
االجتماعات  حري��ة  على  التضييق 
الندوات  العام��ة، خصوصا جت��اه 
التي تقام في الديوانيات، وتوسعت 
ع��ن تزيد واس��اءة قصد وس��وء 
نية في تعاملها املتعس��ف مع هذه 
الندوات وصورتها وكأنها جتمعات 
ومظاه��رات ومواك��ب مقام��ة في 
امليادين العامة او سائرة في الطرق، 
وذلك على خالف احلقيقة والواقع، واتخذت اجراءات 
غير مسبوقة في قطع الطرق وسد املنافذ في املناطق 
الس��كنية ومنع الوصول الى الديوانيات املقامة فيها 
تلك الندوات، ما يش��كل في مجموعه تعسفا صارخا 
في استخدام السلطة، وتعديا مرفوضا على احلقوق 
الدميوقراطي��ة واحلري��ات العامة، وانته��اكا خطيرا 
ملب��ادئ النظ��ام الدميوقراطي، وقد تك��رر التضييق 

واملنع في اكثر من حالة، وحتول الى نهج متبع.
التزام بالدستور

ان كتل��ة العم��ل الش��عبي »انطالقا م��ن التزامها 
بالدس��تور ومبادئ��ه الدميوقراطية تعب��ر عن قلقها 
واس��تيائها البالغني جت��اه هذا النهج البوليس��ي في 
التضيي��ق على حرية االجتماعات، وتنبه الى خطورة 

استمراره، وتؤكد رفضها له.
وتعلن الكتلة انها س��تعمل جاه��دة على منع هذا 
التعدي ووضع حد له وحتميل املس��ؤولني عنه تبعة 
قراراته��م، وذلك عب��ر االدوات الدس��تورية املقررة 
تش��ريعا ورقابة، مب��ا يكف��ل للكويتي��ني حقوقهم 

ويصون لهم حرياتهم.

مسلم البراك

عدنان املطوع

مبارك اخلرينج

أحمد الهيفيجانب من اجتماع الوكيل أحمد املرشد مع أركان وزارته

سعدون حماد

الخرينج: على »اإلعالم« االبتعاد عن المحاباة في تعيين القياديين

وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة تحقق %100
في تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة

أعلن وكيل وزارة الدولة لش����ؤون مجلس األمة أحمد 
املرشد عن حصول الوزارة على معدل 100% في تقرير متابعة 

تنفيذ برنامج عمل احلكومة احملال الى مجلس األمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوكيل املرش����د عقب رعايته 
اجتماع القطاع البرملاني بوزارة الدولة لش����ؤون مجلس 
االمة مع منسقي الوزارات مبناسبة قرب افتتاح دور انعقاد 
مجلس االمة العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 

عشر املقرر في 26 أكتوبر اجلاري.
وقال املرشد ان »التقييم هذا يشكل حتديا ومسؤولية 
كبيرة على ال����وزارة في املرحلة املقبلة للحفاظ على هذا 
االجناز املهم« واصفا املنس����قني بأنهم »ش����ركاء في هذا 

النجاح«.
وأضاف أن االجتماع يأتي حتضيرا لدور االنعقاد املقبل، 
مشيرا الى أن قطاع األعمال البرملانية كثف من أعماله ويبذل 
جهودا كبيرة استعدادا لدور االنعقاد الثالث بهدف ايجاد 

حالة من التعاون بني الس����لطتني من خالل نشاط القطاع 
املتنوع في اعداد جدول األعمال ومتابعة اجللسات واعداد 
تقارير بش����أنها ترفع الى مجلس الوزراء وابالغ الوزراء 

بالقرارات التي تصدر عن جلسات مجلس األمة.
ومتنى على منسقي الوزارات »تفعيل دورهم والتحضير 
اجليد لبدء دور االنعقاد« مؤكدا »دورهم احليوي« في حتقيق 

هدف تعزيز التعاون بني احلكومة ومجلس األمة.
من جهته رحب الوكيل املساعد لقطاع األعمال البرملانية 
في وزارة الدولة لشؤون مجلس االمة أحمد براك الهيفي الذي 
ترأس االجتماع مبنسقي الوزارات موضحا ان »االجتماع 
هدفه االس����تعداد لدور االنعق����اد املقبل وحتقيق األفضل 

دائما«.
وأشار الهيفي الى »وجود جتاوب كبير من وزارات الدولة 
املختلفة في االجابة عن األس����ئلة املوجهة من النواب الى 
الوزراء والردود على االقتراحات برغبة من قبل النواب«. 

ودعا منسقي الوزارات الى تفعيل دورهم في املرحلة املقبلة 
وحثهم على التدقيق في احصائيات الوزارة املعنية بكل 
منسق فيما يخص األسئلة واألجوبة واالقتراحات برغبة 

وتوصيات مجلس األمة.
وكشف عن اعتزام وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة 
اعداد تقرير ش����امل بهذا الشأن متهيدا لرفعه الى مجلس 

الوزراء خالل اسبوعني.
كما دعا الهيفي منسقي الوزارات الى تفعيل االقتراحات 
التي قدمت في االجتماعات السابقة كالتراسل االلكتروني 
بني املنسقني ووزارة الدولة لشؤون مجلس األمة بدال من 
االوراق توفيرا للوقت واجلهد، مشيرا الى انه سيتم جمع 

االقتراحات السابقة ملعرفة ما مت تطبيقه منها.
ووجه في ختام االجتماع الشكر الى منسقي الوزارات 
وحثهم على بذل مزيد من اجلهد استعدادا لبدء دور االنعقاد 

املقبل ملجلس األمة.

طالب النائ���ب مبارك اخلرين���ج ان يكون 
االنصاف سيد املوقف في وزارة االعالم بعد ان 
أصبح التس���يب  والواسطة يعجان بكثير من 
قطاعاتها، متسائال: أين دور القياديني في تنظيم 
العمل بني املوظفني وتوكيل املهام ملن هم على قدر 
من املسؤولية؟ وأوضح ان هناك قيادات محسوبة 
على الوزارة وهي تعمل خارج الوزارة وال تعمل 
ال م���ن قريب وال من بعيد مبا يحدث باداراتها، 
وهناك ش���باب على قدر من الكفاءة والقدرات 
يعملون، ولكن ال يحظون بالتقدير والدعم املادي 

واملعنوي ويقومون بواجبات تستحق التقدير 
واالحترام، في حني من يتغيب عن العمل بشكل 
حقيقي يكافأ وعلى وزارة االعالم ان تبتعد عن 
احملاباة في تعيني القيادات الوسطى والكبيرة، 
وأال تخسر الش���باب وطاقاتهم اجلبارة. وقال 
اخلرينج: ال أعرف ملاذا هذا التسيب في وزارة 
االعالم وأين الوزير من هذه االوضاع التي يتألم 
منها شباب في وزارة االعالم، برغم انهم يجتهدون 
من اجل مصلحة العم���ل وملتزمون بالقوانني 
واللوائح؟ وأكد ان هناك على ما يبدو محاولة 

اقصاء للشباب الكويتي في وزارة االعالم وان 
بعض القيادات ال يولون هذا املوضوع االهتمام 
والرعاي���ة في تهيئة جيل مس���تمر في العطاء 
والعمل. واختتم اخلرينج قوله ان هناك شبابا 
في وزارة االعالم على قدر من الكفاءة يش���عر 
باالحباط من سياسة الواسطة واحملاباة وعدم 
تطبيق القانون وعلى القيادات أن يفهموا ماذا 
يدور بقطاعاتهم من اج���ل النهوض بها حتى 
تكون جزءا من املؤسسات احلكومية التي تعمل 

خلدمة املواطنني واملصلحة العامة.

الصواغ: ما الشواطئ الصالحة  لرياضة السباحة؟

الحويلة: تقليص أماكن الرعي والتضييق 
على رعاة اإلبل يؤثران على األمن الغذائي

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال 
للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
جاء فيه: من خالل ما نقرأ يوميا 
على عناوين الصحف وبالقنوات 
الفضائية املختلفة بحدوث تلوث 
للبيئة البحرية بشواطئ وسواحل 
الكويت ومن خ����الل ما صرح به 
بعض مسؤولي احلكومة والهيئات 
التابع����ة كالهيئ����ة العامة للبيئة 
بضرورة جتنب السباحة بشواطئ 
البالد خوفا على صحة املواطنني 
والناس بصف����ة عامة، وذلك بعد 
حدوث مش����كلة الصرف الصحي 

حملطة مشرف ولضررها املباشر على صحة االنسان 
لوجود بعض مواد البكتيريا السامة الضارة بصحة 
االنس����ان والكائنات البحرية في مياهنا الس����احلية 
حيث مت منع املواطنني وزوار الشواطئ من السباحة 

بوضع بعض الالفتات واللوحات 
االرشادية بحظر السباحة والتنزه 
بهذه الشواطئ من منطقة الساملية 
الى شواطئ الفنطاس. اضافة كذلك 
ملا اثير أخيرا بالصحف والقنوات 
الفضائية بتلوث شواطئ املناطق 
التس����ريبات  اجلنوبية بس����بب 
النفطية احلاصلة بسبب املنشآت 
املتهالكة وسوء صيانة  النفطية 
هذه املنش����آت حي����ث مت حتذير 
املواطنني من السباحة بالشواطئ 
ح����ول املناطق النفطية من ميناء 
عبداهلل وحتى ش����اطئ الفنطاس 

بسبب تأثرها بهذه امللوثات. 
لذا يرجى افادتي باآلتي: ما الشواطئ واألماكن 
بس���واحل الكويت )وحتديدا ف���ي مناطق الدائرة 
االنتخابية اخلامس���ة( الصاحلة ملمارسة رياضة 

السباحة فيها؟

أكد مراقب مجلس األمة النائب 
د.محمد احلويلة � ان ما يشهده مربو 
اإلبل واألغنام من مضايقات سواء 
في التضييق عليهم بتقليص أماكن 
الرعي او الزي���ادة غير الطبيعية 
في أس���عار العلف، اضافة الى ما 
يتعرض له من إجراءات جائرة من 
جلنة اإلزاالت كل ذلك من ش���أنه 
ان يؤثر على األمن الغذائي للبلد، 
اللحوم. وأضاف احلويلة  خاصة 
في تصريح صحافي ولقد ظهر ذلك 
جليا في غالء أسعار األغنام وأزمة 
اللحوم التي نشهدها من فترة ألخرى 
وهي في تصاعد إذا ما أدركنا اننا 

مقبلون على عيد األضحى وما يرافقه من ذبح لألضاحي 
التي يتوقع ان ترتفع أسعارها بشكل كبير في ظل عدم 

اهتمام الدولة بأصحاب اإلبل واألغنام.
وقال احلويلة ان العل���ف احليواني بات يباع في 
السوق الس���وداء بأسعار غير طبيعية في ظل غياب 
الرقابة م���ن اجلهات املعنية، اضاف���ة الى املضايقات 
املستمرة من جلنة اإلزاالت التي شوهت منظر البالد 
بالداخل من خالل إزاالت تعسفية حتى وصل بها األمر 
الى إزالة األشجار من أمام منازل املواطنني ويبدو ان هذه 
اإلجراءات التعسفية من اللجنة لم تشبع شعورها غير 
املسؤول وإحساسها املتبلد جتاه املواطنني فاجتهت الى 
الصحراء بجرافاتها وأشاوسها وشكلت غرف العمليات 
وقامت مبداهمة أماكن الرعي التي هي باألساس محدودة 
وضيقت اخلناق على مربي اإلب���ل واألغنام، كل ذلك 

واملسؤولون احلكوميون يتفرجون، 
فما املطلوب من هؤالء، هل هي عملية 
مخطط لها لتهجير اإلبل واألغنام من 
الكويت الى املناطق املجاورة خللق 
أزمة في البلد يقف وراءها مجموعة 

من املتنفذين مبباركة حكومية؟
وطالب احلويلة الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية بتفعيل 
دورها أكثر مما ه���و حاصل اآلن 
بزيادة حظائر املاشية والتنسيق 
مع اجلهات املعنية بتوفير العلف 
احليواني بأسعار في متناول اليد 
وتش���جيع مربي اإلب���ل واألغنام 
وتوفير الدع���م الالزم لهم وزيادة 
مس���احات الرعي للمحافظة على الثروة احليوانية. 
وناشد احلويلة مجلس الوزراء بالتدخل السريع حلماية 
املواطن من الهجمة الشرس���ة التي يتعرض لها جراء 
غالء األسعار، ففي األمس غالء جنوني بأسعار اخلضار 
وقبله أزمة في اللحوم وفي األفق أزمات متعددة متس 
قوت املواطن، وهذا أمر خطير يجب ان تنتبه له الدولة، 
فاملواط���ن لم يعد قادرا على حتمل املزيد من األزمات، 
خاصة اذا كانت تتعلق بقوته اليومي في ظل دخل محدود 
وغالء في األسعار جلميع السلع واخلدمات. واختتم 
احلويلة تصريحه قائال: اننا ندق اجلرس عاليا لتسمع 
احلكومة معاناة أبنائه���ا وتقوم بتوفير احتياجاتهم 
من خالل خطة ش���املة لألمن الغذائي وإحكام الرقابة 
وتفعيلها وضبط األس���عار وإحالة املخالفني للنيابة 

وتغليظ العقوبات على العابثني باألسعار.

فالح الصواغ

د.محمد احلويلة


