
االثنين 25 اكتوبر 2010   7مجلس األمة
اجتماع لجنة التنسيق

في برلمانات »التعاون« اليوم
يعقد صباح اليوم اجتماع جلنة التنس����يق البرملانية والعالقات 
اخلارجية املنبثقة عن االجتماع الدوري لرؤس����اء مجالس الشورى 
والوطني والنواب واألمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي وذلك 

في فندق »الشيراتون«.
وحول جدول اعمال االجتماع قال امني عام مجلس االمة عالم الكندري 
انه يتضمن عقد جلسة ملناقشة تقرير رئاسة االجتماع الدوري الثالث 
لعام 2010، اضافة الى مناقشة االقتراحات اخلاصة بتطوير آلية عمل 

اللجنة حسب القواعد التنظيمية لعملها.
واضاف الكندري ان رئيس مجلس االمة ورئيس االجتماع الدوري 
الثالث جاسم اخلرافي سيقيم مأدبة غداء على شرف الوفود املشاركة 
في االجتماع، مش����يرا الى ان اعضاء الوفود املش����اركة سيحضرون 
جانبًا من جلس����ة افتتاح دور االنعقاد الع����ادي الثالث يوم الثالثاء 

عبداهلل الرومياملوافق 2010/10/26.

المطير يؤيد بقاء بعض اللجان المؤقتة

أسيل: ما لوائح تنظيم عمل المؤسسات
المتخصصة في مجال الخدمات البيئية؟

موارد اخرى رديفة للنفط وان 
تستطيع ان تخطط لتلك املوارد 
في الوضع احلالي، واذا رأيتم 
ان األمور ساخنة فهو تسخني 
الالعبني قبل اللعب والنواب قبل 
بداية دور االنعقاد، مشيرا الى ان 
اللجنة املالية قد اجنزت كثيرا 
من املشاريع بقوانني خالل دور 

االنعقاد السابق.
وحول اجتماع اللجنة املالية 
امس ق���ال املطي���ر ان اللجنة 
اجتمعت الس���تكمال مناقش���ة 
الكويتية  التحقي���ق بش���ركة 
لالستثمار بحضور وزير املالية 
مصطفى الشمالي، موضحا ان 
اللجنة لم تنته من التحقيق وهي 
ال���ى اجتماعات اخرى  بحاجة 
وقدمنا طلبا لتمديد عمل جلنة 
التحقيق وهذا رأي بعض النواب 

وسننتظر االجابة عليه.

العامة  الهيئة  وهل توجد لدى 
للبيئة معايي���ر مصنفة حتت 
بن���د »معايير س���رية« لتقييم 
املؤسسات والشركات البيئية من 
اجل تسجيلها واعتمادها لديها، 
فإذا كانت »سرية« فالرجاء بيان 
االسباب، واذا لم تكن كذلك فهل مت 
تقدميها بشكل رسمي للمؤسسات 
والشركات حتى تلتزم بها، مع 
تزويدنا بنسخة من هذا الكتاب. 
واضافت: يرجى تزويدنا بنسخة 
من جميع املعايير الفنية وغير 
الفنية والثقل الذي وضع لكل 
منها من قبل الهيئة العامة للبيئة 
أو اللجنة أو اللجان ذات العالقة 
واملنبثقة من الهيئة بخصوص 

تقييم املؤسسات والشركات.

القيادية،  خالله���ا باملناص���ب 
معب���را عن خش���يته ان يأتي 
جيل باملستقبل ال يقوم بدوره 

بامانة.
واض���اف املطي���ر ان م���ن 
األولويات املهمة التوسع وايجاد 

املعايير التي تستخدم لتصنيف 
البيئية  املؤسسات والشركات 
املسجلة في الهيئة العامة للبيئة، 

النائ���ب محمد املطير  اكد 
انه يؤيد بق���اء بعض اللجان 
املؤقتة، مشيرا الى ان مسألة 
اللجان حق للمجلس متى ما 
رأى ضرورة لتش���كيلها وفي 
النهاية األمر سيحسم من خالل 

التصويت.
وقال املطير: نتمنى ان نرى 
الكويت في مصاف الدول املتقدمة 
من خ���الل تنفيذ خطة التنمية 
واالرتق���اء باخلدمات الصحية 
والتعليمية واالهتمام بالتعليم 
النتاج جيل كامل يقوم باملهام 
املوكلة له ويك���ون قادرا على 
االبداع واالنت���اج، الفتا الى ان 
الكل يتحدث عن التعليم العالي 
وابتعاث بعض الشباب للخارج 
للحصول على الشهادات ولكننا 
جند عالمات استفهام على تلك 
التي يطالبون من  الش���هادات 

وجه���ت النائب���ة د.أس���يل 
العوضي س���ؤاال لوزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك جاء فيه: 
يرجى موافاتي وتزويدي بالتالي: 
ه���ل توجد لوائ���ح تنظم عمل 
العاملة  املؤسسات والشركات 
في مجال االستشارات واخلدمات 
البيئية من أجل اعتمادها لدى 
العام���ة للبيئة، يرجى  الهيئة 
تقدمي نس���خ من هذه اللوائح، 
ويرجى تقدمي نسخة من السيرة 
الذاتية ملالك وأصحاب املؤسسات 
والشركات البيئية املسجلة في 
الهيئة العامة للبيئة واملستحقة 
كفئة »ألف« و»باء«، والواردة 
املكاتب  اس���ماءها في قائم���ة 
املعتمدة لعامي 2009 و2010، وما 

محمد املطير

د.أسيل العوضي

الطبطبائي: وزير المواصالت يتستر
على تجاوزات »الموانئ«

املناولة مبيناء الشعيبة وقطاع 
البحارة والنوخذة وقادة القاطرات 
وقيام املؤسسة بتعيني اكثر من 
200 بحار موزعني على ميناءي 
الشويخ والشعيبة عن طريق هذه 
الشركات ضاربة بعرض احلائط 
املوظفني املوجودين بهذا القطاع 
مع العلم انه ليست هناك حاجة 
لتلك الشركات وذلك بسبب وجود 

املوظف الكويتي بذلك القطاع.
ومما يؤسف له ان مؤسسة 
املوانئ قامت بابرام عقود لشركات 
تقوم بتزويد املؤسسة مبوظفني 
الغراض االمن والسالمة والشؤون 
االدارية واملالية وتكلفت املؤسسة 
ماليني الدنانير على هذه العقود 
ف���ي الوقت الذي ال توجد حاجة 
لكفاية من العنصر احمللي، واذا 
كانت هناك حاجة فلماذا ال يتم 
توظيف موظفني كويتيني مباشرة 
لدى املؤسسة والتي اوقفت تعيني 

الكويتيني منذ عام 1998؟
وايضا ما يؤسف له انه انفقت 
املئات من اآلالف بالدورات لتهيئة 
املوظف الكويتي ومن ثم يجمد 
هؤالء املوظفون االمر الذي جعل 
الش���ركات هي املس���يطرة على 
غالبية القطاعات مبؤسسة املوانئ 
وليعلم الوزي���ر أن عدم وجود 
هيكل تنظيمي مفعل منذ سنوات 
وعدم وجود مس���اعدي مديرين 
عامني بتلك املؤسس���ة لهو اكبر 
دليل على تخبط تلك املؤسسة 
واالهمال الذي يضرب اطنابه في 
جميع مرافق املوانئ والتي اصبح 
معظم مبانيها وارصفتها ش���به 
مدمرة وهذا ما ملسناه من خالل 

زيارتنا الحد املوانئ.

التاريخ وامنا  2004 وحتى هذا 
فقط توض���ع بالكمبيوتر بعيدا 
عن اعني املوظفني وهذا بس���بب 
املخالفات اجلسيمة التي ترتكبها 
املؤسسة بالترقيات وكذلك افادت 
اجابتكم بأن���ه لم تكن هناك اي 
حوادث شحط ومالمسة سفينة 
للقاع مبيناء الش���عيبة بتاريخ 
2009/5/9 وكذلك حوادث اخرى 
داخل امليناء م���ع العلم أن لدي 
اوراق احتج���اج وش���كاوى من 
ربابنة تلك السفن التي شحطت 
وكذلك افادت احدى االجابات بأن 
ديوان احملاسبة لم يقم مبخالفة 
االم���ر  املؤسس���ة بخص���وص 
التغييري ملناقصة تعميق املمرات، 
وهذا مغاير للواقع،، واحلقيقة 
ان ديوان احملاسبة ارسل العديد 
من املخالفات بهذا اخلصوص اال 
ان املؤسسة جتاهلت مخالفات 
الديوان وعن سؤالنا عن سبب 
قيام مدير بالتوقيع على فس���خ 
عقد وهو خ���ارج البالد، افادت 
اجابتكم ايضا عن هذا املدير الذي 
قام بالتوقيع على فس���خ عقود 
الش���ركات بأنه كان االكبر سنا 
مع العلم بأن االجابة ال متت الى 
السؤال بأي صلة حيث كان السؤال 
واضح���ا وصريحا اال ان يعتقد 
مسؤولو املؤسسة اننا نسأل فقط 
للسؤال وليس لالصالح ولتعلم 
يا وزير املواصالت ان هناك اكثر 
من 400 موظ���ف باملوانئ قد مت 
جتميدهم بس���بب اخلصخصة 
املبطنة التي مت ادخالها بدعوى 
احلاج���ة ومنها قطاع احلاويات 
ال���ذي مت تس���ليمه بالكامل الى 
القط���اع اخل���اص وكذلك قطاع 

قال النائب د.وليد الطبطبائي 
ان وزير املواصالت يبدو انه ال 
يستمع الى النداءات املتكررة منا 
ومن االعضاء االفاضل بخصوص 
ما وصلت اليه مؤسسة املوانئ 
االدارية  الكويتية من املخالفات 
املالية اجلسيمة وتردي اخلدمات 
مما يؤكد ان الوزير ال يعي خطورة 
تزويدنا باجابات وافادات كاذبة 
ومغلوطة تس���اعد في تعرض 
السياس���ية  الوزير للمس���اءلة 
لتسببه في اخفاء معلومات عن 
عضو مجلس االمة، ورمبا كان هو 
اخر من يعلم عن هذه التجاوزات 
والتي تقع حتت مسؤولياته وكأن 
دوره فقط هو تس���لم وتوصيل 
االجوبة دون ان يكلف نفس���ه 

بقراءتها.
الطبطبائي س���بق ان  وقال 
تقدمت بعشرات من االسئلة عن 
الدرجات والعقود وحوادث السفن 
ومخالفات ديوان احملاسبة وغيرها 
من االس���ئلة، وتأتينا االجابات 
بش���كل مغاير للحقيقة والواقع 
الكثير  الوزير ان هناك  وليعلم 
من الترقيات غير مطابقة للوائح 
وان هناك من ظلم بس���بب تلك 
املخالفات التي ميارسها مسؤولو 
املؤسسة باملشاركة مع مجلس 
االدارة الذي يقوم فقط بالتوقيع 
دون النظر الى ما ميارسه هؤالء 
املسؤولون من مخالفات وكذلك 
لم تقم املؤسسة بتفسير قرارات 
الوظيفة  او املسميات  الترقيات 
اجلديدة في لوحة االعالنات، كما 
افادت اجابتكم بأن الترقيات تتم 
في السر مخالفة للمدد القانونية 
واللوائح املعم���ول بها منذ عام 

العدوة يتخوف من ضياع 
التعويضات البيئية

قال النائب خالد العدوة انه 
وبناء على إعالن جلنة ش����ؤون 
البيئة في املجلس نتائج حتقيقاتها 
بقضية التعويضات البيئية التي 
حصلت عليها الكويت من اجلانب 
العراقي حتت اشراف الهيئة العامة 
لألمم املتحدة، وتخوف اللجنة في 
تقريرها من ضياع 800 مليون 
دينار م����ن التعويضات البيئية 
املتبقية التي أقرتها األمم املتحدة 
للكوي����ت ومجموعها 3 مليارات 
دينار بعد ان تس����لمت الكويت 
منها 2.2 مليار بسبب التأخر في 
تنفيذ البرامج واملشاريع املتعلقة 

بتأهيل البيئة، فإنه يخشى ضياع هذا املبلغ فعليا على البالد.
وأضاف العدوة في تصريح صحافي نطالب احلكومة الكويتية وبناء 
على ما سبق بالتعاطي بجدية مع امللف البيئي واالسراع من جانبها 
في تنفيذ اخلطط والبرامج البيئية املطلوبة لتحصيل املس����تحقات 
املالية املتبقية لها، واستغالل تلك املبالغ املستحقة وتوظيفها بإنشاء 

محميات بحرية وتخصيص املواقع الالزمة لذلك.
وعلق قائال: على احلكومة أيضا ان تقوم ومن خالل استغالل تلك 
األموال بإعادة تأهيل اجلزر والبيئة البحرية، وان تعالج احلياة الفطرية 
والغطاء النباتي وان تهتم بالقضاء على ظاهرة التصحر التي اخذت 

تزداد وتزحف على البادية الكويتية جراء الغزو الغاشم.
وان تضع احلكومة أيضا في مخططاتها العمل على إزالة البحيرات 
النفطية الناجمة عن حرق اآلبار وإعادة تأهيلها، وان تنشئ البرامج 
الالزمة ملعاجلة النفايات واملخلفات الصناعية وانبعاثات الغازات من 
املصافي في املناطق اجلنوبية. وقال العدوة: على الرغم من مضي ما 
يقارب العشرين عاما على كارثة الغزو الصدامي الغاشم، ولكن والى 
اآلن مازالت الكويت متر بكوارث بيئية الواحدة تلو األخرى، س����واء 
كان ذلك في بيئتنا البحري����ة أو البرية التي ال منلك غيرها واألمثلة 
كثيرة ومتعددة وآخرها مش����روع محطة مش����رف للصرف الصحي، 
مطالبا س����رعة وضع اخلطط والبرامج الفورية لالستفادة من مبالغ 
التعويضات املالية املتبقية. وش����دد العدوة في ختام تصريحه على 
أهمية ذلك امللف البيئي بالنس����بة ل����ه وللمواطنني قائال: نحن نتابع 
ونراقب هذا امللف عبر جلنة شؤون البيئة في مجلس األمة، وذلك بعد 
ان كلفنا ديوان احملاسبة بالتحقيق في ملف التعويضات البيئية في 
آخر جلسات دور االنعقاد الثاني، فضال عن اننا قمنا بتوجيه العديد 
من األنش����طة النيابية في ذلك الصدد وعلى رأس����ها األسئلة ملعرفة 

ومتابعة تنفيذ احلكومة لوعودها وبرامجها البيئية.

خالد العدوة

الهاجري: فرض الضرائب على المواطنين مرفوض
وعلى الحكومة االستفادة من الفوائض المالية

الذي يثير اجلدل في هذه االيام 
التي نسعى فيها جميعا النتشال 
الوضع السيئ الذي يعاني منه 
الذي  املواطن؟ ومن املستش���ار 
اقترح على احلكومة أن تدفع بهذا 

القانون في هذا الوقت؟
وأش���ار الى أن الناس تنشد 
أن يتم تعديل االوضاع اخلاطئة 
التي تعاني منها البالد في شتى 
النواحي بدال من البحث عن كل 
م���ا من ش���أنه التضييق عليهم 
في حياتهم ومعيشتهم، ناهيك 
عن أن هذه الضرائب ستس���اهم 
في زيادة االس���عار فيما نحاول 
جاهدين معاجلة ارتفاع االسعار 
الذي تشهده السوق احمللية بشكل 
كبير ج���دا أرهق املواطنني ذوي 

الدخول احملدودة واملتوسطة.
وأض���اف اخلنف���ور: مع كل 
االسف ال أعرف كيف يفكر وزير 
املالية في هذا االمر والبلد يغلي 
من معاناة الن���اس للغالء الذي 
استش���رى في اآلون���ة االخيرة 
جراء التسيب في متابعة السوق 
من قبل الدول���ة ممثلة في إدارة 
حماية املستهلك التابعة لوزارة 
التي تعتبر  التجارة والصناعة 
م���ن االدارات غير املنتجة وغير 

املفعلة نهائيا.
وشدد على ضرورة ان تعي 
احلكوم���ة ويعي وزي���ر املالية 
خطورة هذا املوضوع حتى يستمر 
التعاون بني السلطتني كما هو في 

األدوار السابقة.

االس���عار ورفع كفاءة اخلدمات 
وتفرض هيبة القانون ثم تبحث 

عن فرض الضرائب.
من جانبه، اكد النائب س���عد 
الكامل حملاولة  اخلنفور رفضه 
البعض خل���ط االوراق في هذه 
املرحل���ة احلرج���ة عب���ر طرح 
موضوع ف���رض الضرائب على 
املواطنني ضمن مشروع متكامل، 
مش���يرا ا ى انه ال ينبغي أن يتم 
تش���تيت االف���كار والعمل الذي 
يسعى له النواب لرفع املستويات 
االقتصادية واالجتماعية للمواطن 

الكويتي.
وقال اخلنفور في تصريح له 
ان احلكومة ووزير املالية يجب 
ان يعرفا جيدا ان موضوع فرض 
الضرائب على املواطنني مرفوض 
جملة وتفصيال، وال جدال على ذلك 
أبدا، متسائال: هل يعقل ياحكومتنا 
املوقرة أن تأتوا مبثل هذا املشروع 

املضاعف���ة على اخلدم���ات التي 
ضمتها الدولة الى شركات القطاع 
اخلاص لكي تقدم خدمات جيدة 
للمواطنني الذين لم يروا اال زيادة 
ف���ي التكاليف املادي���ة وقلة في 

اخلدمات العامة التي تقدم لهم.
واض���اف الهاج���ري »عل���ى 
احلكومة ان تش���تغل في كيفية 
االس���تفادة من الفوائض املالية 
بدل ان تعمل على العبث بذوي 
الدخل احملدود«، متسائال: فماذا 
اس���تفادت الدول���ة من صندوق 
االجيال القادمة؟ والذي لم يحدد 
اي جيل سيس���تفيد منه وماذا 
حققت من ارباح من االستثمارات 
اخلارجية التي لم تدخل أي ارباح 

منها في ميزانية الدولة؟
الهاج���ري: على وزير  وقال 
املالية ان يعي مدى تأثر املواطن 
الكويتي مبشروع الضريبة، وع لى 
احلكوم���ة ان جتتهد في خفض 

جديدة ما ه���و اال لزيادة العبء 
على املواطن البسيط الذي عمدت 
احلكومة الى اشغاله في حتصيل 
قوت يومه. مشيرا الى ان ما هو 
معروف ان الضرائب تفرض عندما 
تكون الدولة عاجزة عن مواجهة 
ادارته���ا للبلد وتوفير  تكاليف 
احتياجات ومس���تلزمات حياة 
مواطنيها كاألمن والغذاء واملدارس 
واملستشفيات والطرق واملطارات 
والوظائف وغيرها، كذلك لسداد 

ديونها الدولية واحمللية.
وقال الهاجري: ان احلكومة لم 
تستطع أن جتابه موجات غالء 
االس���عار التي اجتاح���ت البالد 
وأثرت سلبا على املواطنني ذوي 
الدخول احملدودة ولم تس���تطع 
ان تفرض عل���ى التجار خفض 
االسعار املصطنع في ظل غياب 
كامل من وزارة التجارة. مبينا: انه 
اذا فرضت الضرائب على املواطن 
مباشرة أو ع لى التجار فسيقوم 
البسيط نفسه،  بدفعها املواطن 
ألن التاجر سيقوم بتقسيم قيمة 
ما يدفع���ه للضرائب على قيمة 
املواطن  التي سيشتريها  السلع 
وبذلك ال جدوى من فرضها على 

الشركات.
وتابع: ان الش���عب اآلن وفي 
التي تعيشها  املالية  الوفرة  ظل 
الكويت يس���هم بشكل كبير في 
صندوق الدولة من خالل الرسوم 
التي يدفعها على اجناز معامالته 
اليومية، كما انه يتحمل الرسوم 

حذر أمني س���ر مجلس االمة 
النائ���ب دليهي س���عد الهاجري 
احلكومة من اإلقدام على أي خطوة 
في اجت���اه فرض الضرائب على 
املواطن الذي ال يستطيع ان يؤدي 
التزاماته االسرية بسبب ضعف 
الدخل وارتفاع االسعار، معلنا ان 
ف���رض الضرائب على املواطنني 
مرفوض جملة وتفصيال. موضحا 
ان الضرائب تفرض عندما تكون 
الدولة عاجزة عن مواجهة تكاليف 
ادارتها للبلد وتوفير احتياجات 
ومس���تلزمات مواطنيها. لكن ما 
نراه ان احلكومة غير قادرة على 
ادارة الفوائض املالية، فكيف لها 
بإدارة أم���وال الضرائب التي ال 

حاجة لها في الوقت احلالي.
وقال الهاج���ري في تصريح 
صحافي: اننا نأس���ف ملا طالعنا 
به وزير املالية من اعداد احلكومة 
لنظام ضريبي جديد س���يفرض 
على املواطنني متجاهال في الوقت 
ذاته ان الديون املتراكمة وأخطاء 
وزارة املالية التي لم تطبق القانون 
على البن���وك أدت الى مضاعفة 
الديون االستهالكية على املواطنني. 
مبينا ان الضريبة املضافة التي 
ذكرها وزير املالية ستؤدي الى 
زيادة االسعار ألنها ستحصل من 
املس���تهلك مباشرة مما سيشكل 
عبئا كبيرا عل���ى ذوي الدخول 
احملدودة والذين ميثلون الطبقة 

الكبرى من الشعب الكويتي.
وأضاف: ان استحداث ضرائب 

الخنفور: على الحكومة ووزير المالية قراءة الرسالة النيابية

سعد اخلنفوردليهي الهاجري

»التنمية واإلصالح« تسعى للوصول إلى عضوية
»المالية« و»التشريعية« و»التعليمية« و»العرائض«

وبني احلربش ان هناك »بلوك« 
من احلكومة على اعضاء الكتلة 
في دخول هذه اللجان، لكننا  � 
الكتلة � سنصل الى هذه اللجان 

جلنة الداخلية والدفاع الفتا الى 
انه شارك شخصيا ملدة 4 سنوات 
ف���ي اللجنة واجتهد في إنصاف 

ابناء القطاعات العسكرية.
وأضاف انه في ظل هذا املجلس 
الداخلي���ة والدفاع  فإن جلن���ة 
س���تكون عاجزة عن حمل هذه 
القضايا نتيجة االختراق احلكومي 
للمجلس، وستكون عاجزة في 
ظل التوجيه احلكومي للمجلس 
السيما في عقود التسليح وانصاف 
القطاعات العسكرية متمنيا ممن 
ينال عضويتها أن يحمل هم هذه 

القطاعات واملشاريع املهمة.
الدعم من  ومتنى احلرب���ش 
زمالئه النواب للكتلة وترشيحاتها 
وتعهد بدعم كل صوت لالصالح 

في باقي اللجان.

الذين يشاركوننا  النواب  بدعم 
في الهم.

واس���تغرب احلرب���ش م���ن 
التي ُشنت على أعضاء  احلملة 
الكتلة بس���بب متثيلها في هذه 
اللجان وخاصة »املالية«، مؤكدا 
ان اعضاء الكتلة أكبر مبواقفهم 
من أن يكونوا مع طرف ضد طرف 
آخر. و»دخولنا هذه اللجان خلدمة 

قضايا مهمة«.
وأك���د »أنن���ا س���نتصدى 
للمحاوالت احلكومية الس���قاط 
اللجان املؤقتة التي آملت ملفاتها 
احلكومة، وسنفش���ل احملاوالت 
احلكومي���ة الس���قاط اللج���ان 

املؤقتة«.
وكشف احلربش أن الكتلة لن 
يترشح أي من أعضائها لعضوية 

الكتلة، مش���يرا ال���ى ان الكتلة 
النيابية  الكتل  تأتي في طليعة 
العاملة ونوابها من أول النواب 
الذين قدموا كثيرا من التشريعات 
وعلى رأسها اعتبار التعليم مهنة 

شاقة.
وأضاف أن تلك قضية مهمة 
ستتم متابعتها من خالل اللجنة 
ورفع عالوة االوالد إلى 70 دينارا 
في ظل الغالء الفاحش ورفع سقف 
الراتب التقاعدي إلى 1750 دينارا 
وتخفيض س���ن التقاعد وقدمنا 
قانونا العادة سن التقاعد الى ما 
كانت عليه فضال عن قضية مهمة 
شرعية وهي حظر التعامل الربوي 
في التعامل املصرفي من البنوك 
مع االفراد واخيرا قانون احلقوق 

املدنية واالجتماعية للمرأة.

قررت كتلة التنمية واإلصالح 
الترشح لعضوية 4 جلان رئيسية 
وهي »املالية« و»التش���ريعية« 
و»التعليمي���ة« و»العرائ���ض 

والشكاوى«.
النائب  الكتل���ة  وقال عضو 
د.جمعان احلربش بعد اجتماع 
ام���س في مكتب  الكتلة  عقدته 
النائب د.فيصل املسلم ان د.املسلم 
سيترشح لعضوية اللجنة املالية 
الطبطبائي  والنائ���ب د.ولي���د 
للتشريعية، والتعليمية د.جمعان 
العرائض  احلرب���ش، وجلن���ة 
والشكاوى سيترشح لعضويتها 

النائب فالح الصواغ.
وأوضح احلرب���ش أن هدف 
الكتلة من دخول هذه اللجان هو 
متابعة مش���اريع كثيرة قدمتها 

فالح الصواغ


