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 صرح النائب مســــلم البراك بأن محكمة  6 
االستئناف الدائرة اجلزائية الغت حكم البراءة 
جلريــــدة «الوطن» والكاتب نبيل الفضل في 
الدعوى املرفوعة منه في القضية رقم ٢٠٠٩/٦٤٠ 
جنــــح صحافة على خلفية مــــا كتبه الكاتب 
نبيل الفضل «ان سمو رئيس الوزراء اشرف 
منك ومن ذاتك يا مســــلم البــــراك» وتقضي 

بتغرميهما وحتكم له، مبينا البراك ان احملكمة 
اجلزائية حكمت لــــه بتعويض ادبي وقدره 

١٠٠٠ دينار.
  وقال البراك ان ذات احملكمة اصدرت حكما 
في القضية رقم ٢٠٠٨/١٠ املرفوعة من الشركة 
الكويتية لالستثمار ومن فواز االحمد والتي 
اتهمت فيها بارتكاب جرمية الســــب والقذف 

بالبراءة، موضحــــا البراك ان هذا احلكم اتى 
بعدمــــا ادانته محكمة اول درجة هو ورئيس 
حترير جريدة «عالم اليوم» برفع غرامة وقدرها 
٣٠٠٠ دينار لكل منهما. ووصف البراك القضاء 
الكويتي بأنه مرآة للحقيقة ومالذ آمن لكل ابناء 
الشعب الكويتي وطريق لالصالح، مؤكدا البراك 

اعتزازه بالقضاء الكويتي الشامخ. 

 البراك يؤكد اعتزازه بالقضاء الشامخ

 عقدت مؤتمراً صحافياً في مجلس األمة أمس بحضور مختصين اقتصاديين شرحوا تفاصيل القانون 

 «التنمية واإلصالح»: ثلثا أعضاء المجلس يؤيدون «إنشاء بنك الكويت للتنمية» 
 قّدم أعضاء كتلة التنمية واإلصالح 
بحضور مختصني اقتصاديني شــــرحا 
تفصيليا لالقتراح بقانون الذي قدموه 
في شأن انشــــاء بنك الكويت للتنمية، 
عارضــــني دوره «املصرفي والتمويلي 
ملشــــروعات خطــــة التنمية فــــي إطار 

الشرعية اإلسالمية».
  وقال أعضاء الكتلة في مؤمتر صحافي 
عقــــد امس في مجلس األمــــة ان البنك 
سيكون خاضعا لرقابة البنك املركزي 
فيما أبدوا اســــتغرابا شــــديدا إزاء ما 
تعرض له االقتراح من هجمة سريعة 

غير مبررة.
  وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان 
فكرة إنشــــاء بنك التنميــــة عبارة عن 
إنشاء شركة مساهمة عامة للقيام بالدور 
املصرفي والتمويلي ملشــــروعات خطة 
التنمية في إطار الشــــريعة اإلسالمية، 
معلنا ان الكتلة باإلضافة الى ٢٩ نائبا 
قدموا اقتراحا بقانون بصفة االستعجال 
إلنشــــاء بنك الكويت للتنمية، متمنيا 
ان يحظــــى بأولويات الســــلطتني في 
اجتماع مكتــــب املجلس اليوم، خاصة 
انه حاز تأييد ثلثــــي املجلس، مضيفا 
انه سيدرج على جدول أعمال اجللسة 
املقبلة ليحال الى اللجنة املختصة وهي 

«املالية واالقتصادية».
  وبرر الطبطبائي أسباب تأخر إعالن 
الكتلــــة موقفها من آليــــة متويل خطة 
التنمية بأن الكتلة كانت تأخذ استشارات 
ذوي االختصاص وحتاورهم للخروج 
مبشــــروع يخدم املصلحة العامة حتى 
خرجوا بهذا املشروع، متعهدا بأن يقم 
أعضاء الكتلة في اجللسة املقبلة طلب 
تشــــكيل جلنة مؤقتة ملتابعة إجراءات 
تنفيــــذ مشــــروعات التنمية ونســــب 
اإلجناز في اخلطة، موضحا ان الهدف 
التنفيذية  التدخل في اإلجراءات  ليس 

احلكومية في هذا اجلانب.
  بدوره بني النائب د.جمعان احلربش 
ان الكتلة خرجت باجتهاد مختلف عن 
متويل خطة التنمية عن طريق البنوك 
او بإنشاء صندوق متويل التنمية وهو 
بنك الكويت للتنمية، موضحا ان الكتلة 
رأت مثالب في صندوق التنمية تتمثل في 
عدم خضوعه لرقابة بنك الكويت املركزي 
واخلوف من عدم مهنية القائمني عليه، 
مبينا ان «بنك التنمية» ميول مشروعات 
التنمية بعائد دخل أقل ويضمن عودة 
أصل الدين للدولة، مبديا استعداد الكتلة 
للتعديــــل على مقترحهم وفتح احلوار 
حول املشروع للخروج بصيغة نهائية 

تخدم املصلحة العامة.
  واســــتغرب احلربش الهجوم الذي 
شن عبر وسائل اإلعالم ضد فكرة «بنك 
التنمية»، متمنيا من القطاع املصرفي عدم 
املهاجمة للفكرة دون االطالع واملناقشة 
داخل اللجنة املالية للوصول ألرضية 
مشــــتركة، متقدما بشكر للنواب الـ ٢٩ 

املؤيدين للفكرة واالقتراح.
  من جانبه، قال عضو كتلة التنمية 
واإلصالح فالح الصــــواغ ان االقتراح 
بقانون اخلاص بإنشاء البنك برأسمال 
مليار دينار يهدف الى متويل املشاريع 
والصناعات اجلديدة الواردة في خطة 
التنمية فضال عن إنشاء هيئة للفتوى 
والرقابة الشــــرعية تكون حتت رقابة 

البنك املركزي.
  ورأى ان البنك سيساهم في حتقيق 
طموحات الكويتيني وعلى رأسهم صاحب 
السمو األمير في أن تكون الكويت مركزا 

ماليا واقتصاديا.
  واســــتغرب الصــــواغ الهجمة على 
االقتراح بقانون من قبل بعض البنوك 
رغم انه عرض منذ فترة قصيرة ولم يأخذ 
حقه في املناقشة في اللجان البرملانية، 

معتبرا ان هذه الهجمة لها مغزى آخر.
  وحتدث الصواغ عن مزايا البنك التي 
ستضعه كمؤسسة متخصصة مصرفية 
في مجال التنمية الشاملة واملستدامة في 
الكويت، ويعمل وفق احكام الشريعة 
االســــالمية ويطرح منتجــــات تنموية 
مدروســــة اجلدوى ويســــتكمل البنية 
التحتية للجهاز املصرفي في الكويت.

  واشار الى ان البنك يهدف ايضا الى 
توسيع وتنويع قاعدة املشاركة الشعبية 
في مسيرة التنمية ويخلق فرص عمل 
جديدة للكويتيني ويلتزم باملعايير الفنية 

للصناعات املصرفية الدولية.
  وذكر ان البنك سيتجاوز االشكاالت 
البيروقراطية وضعف الرقابة التمويلية 
ويساهم ايضا في اســــتقطاب وحشد 
رؤوس االموال االجنبية لتمويل مشاريع 

التنمية.واشار الى ان هذا املشروع ليس 
جديدا اذ سبقتنا اليه دول مجلس التعاون 
اخلليجي مثلما هو موجود في البحرين 
الذي مت تأسيسه في العام ١٩٩٢ وكذلك 
بنك عمان للتنمية الذي مت تأسيسه في 
العام ١٩٩٧ وكذلك بنك قطر للتنمية الذي 
مت تأسيسه في ٢٠٠٧ وكذلك بنك االمارات 

للتنمية الذي مت ت أسيسه في ٢٠٠٨.
  ونوه الى ان هذه الدول التي نفذت 
هذا املشروع هي اآلن متطورة وتشهد 
طفرة عمرانية واقتصادية على اعتبار 
ان هذا البنك هو االســــاس في مشاريع 

التنمية في تلك الدول.
  بدوره قال د.احمد املال ان هذا البنك من 
شأنه ان ميول مشاريع اخلطة التنموية 
وغيرها من املشاريع االخرى التي بكل 
اسف الكويت متراجعة فيها، ولم تلحق 

ركب الدول االخرى اقليميا.
  واشــــار الى ان هناك من يبحث عن 
املصلحــــة العليا بعيدا عــــن املصالح 
السياسية ولذلك كان هذا املجهود من 
الرابطة التي يترأسها د.عجيل النشمي 
واالمــــني العام للمجلس االستشــــاري 
د.رياض اخلليفي وعضوية د.شــــافي 
العجمي ود.بدر الرخيص ود.احمد املال 
واحملامي مبارك املطوع واملستشار محمد 
اخلليفي باالضافــــة الى عضوية حمد 
املهندي النائب في البرملان البحريني.

  وقال ان البنك يعد مشروعا تنمويا 
استراتيجيا تقوده مؤسسة مصرفية 
الشاملة  التنمية  متخصصة في مجال 

في الكويت.
  واعتبــــر ان البنك هــــو من البنوك 
املديــــرة التــــي تدير احملافــــظ املعنية 

بتمويل املشــــاريع التنموية التي هي 
بحاجة الى متويل يوفر العدالة في كل 
القطاعات املوجودة ســــواء البنوك او 
املصارف احمللية او شركات االستثمار 
او حتى اذا كانت هذه القطاعات لالفراد 
الذين يرغبون في املساهمة في مسيرة 

التنمية
  وأشــــار الى ان البنك يفسح املجال 
امام اجلميع ويخلق املنافسة الشريفة 
العادلة لــــكل القطاعــــات القادرة على 
التمويل واملساهمة في تنمية املشاريع 
فضال عن دوره في توفير الشفافية في 
دراسة جدوى املشاريع كما انه ينأى بها 
عن املجابهات او الدخول في ابعاد كارثية 
يترتب عليها خسارة مادية مما يؤدي 

الى تعطيل مسيرة التنمية.
  بــــدوره قال د.ريــــاض اخلليفي ان 
مشروع «بنك الكويت للتنمية» ضرورة 
اســــتراتيجية تخلفــــت عنــــه الكويت 
لعقود مضت بينما هي جتربة واقعية 
في دول اخلليــــج املجاورة،موضحا ان 
فكرة املشروع هي انشاء بنك مصرفي 
يخضع لرقابة البنك املركزي وتعليماته، 
ومتخصص فــــي مجال التنمية وليس 
جتاريا كبقية البنوك ويعمل وفق احكام 
الشريعة االسالمية الن االدوات املالية 
االسالمية اكثر استقرارا وجودة وتنوعا 
ويأتي هــــذا البنك ليلبي حاجات خطة 
التنمية والتنمية الشاملة في الكويت.

  واوضح اخلليفي ان هدف رأس املال 
هو ادارة تشغيل هذا املنظم فيما يعرف 
بالبنوك املديرة التي تقوم بشؤون اعداد 
دراسات جدوى للمشروعات التنموية او 
كما تسمى محافظ التنمية وكل محفظة 
لها نشرة اصدار خاصة حتدد مصادر 
االمــــوال الالزمة وفترات االجناز وآلية 
اســــتخدام االموال ومعــــدالت الربحية 
املطلوبة وتتابع عملية التنفيذ حسب 

نسب االجناز الى ان ينتهي املشروع من 
خالل رقابة هذا البنك واخلاضع ايضا 
لرقابة البنك املركزي، مشيرا الى ان  ذلك 
يعزز الشفافية واحليطة واحلرص على 
املال العام خالف صندوق التنمية الذي 

يفتقد الشفافية.
البنك سيقوم  ان    واضاف اخلليفي 
بدور الوســــيط التنمــــوي كما يعرف 
اقتصاديا بالبنوك املديرة او الوسيطة 
التي تدير محافظ لتنفيذ مشــــروعات 
تنموية، موضحا ان البنك سيكون مكمال 
استراتيجيا والداعم اللوجستي لعمليات 
متويل خطة التنمية أي رأسماله، ليناسب 
طبيعة تشــــغيله لكن امامه حتديا في 
استقطاب الفوائد املالية من نقاط الفائض 
وتوجيهها نحو نقاط العجز فيما يعرف 
بالودائع وعمليات التمويل وال عالقة بني 

رأس املال والنشاط التمويلي للبنك.
  وزاد اخلليفي ان البنك سيبحث في 
مجاالت التنمية او املجاالت املخطط لها 
تلقائيا من الدولة مثال قانون ٢٠١٠/٩ 
الذي اقر في فبراير املاضي وبالتالي يقوم 
البنك باعداد دراســــة جدوى تفصيلية 
للمشروع والتخطيط املالي الدقيق له 
من جهة مصادر االموال واستخداماته 
ومؤشرات الربحية مادية او اقتصادية 
وتصميم نشرة اصدار تعكس ملخص 
دراسة اجلدوى وتطرح للجمهور سواء 
كانت احلكومة او البنوك او شــــركات 
االستثمار او االفراد ثم يقوم البنك بدور 
استراتيجي في االشراف والرقابة على 
ســــير تنفيذ املشــــروع التنموي حتى 
نهايتــــه وقد يتطلب االمر االســــتعانة 
بجهاز استشــــاري دولــــي متخصص 
في طبيعة تلك املشروعات وبالنسبة 
لالدوات املســــتخدمة ســــتكون هناك 
املرابحة والوكالة واالجارة واملشاركة 

واالستيضاح وغيرها. 

 فالح الصواغ ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي اثناء املؤمتر الصحافي   (متين غوزال) 

 روال تقترح إنشاء حضانة لألطفال
   في كل جهة ومؤسسة حكومية

 إذا كان عدد الموظفات بها يجاوز ٥٠ موظفة

 أكد أن الحقوق الكويتية مشروعة وعلى الحكومة العراقية وضعها على سلم األولويات

 الخرينج: على العراق إزالة المزارع 
  الموجودة في األراضي الكويتية

 طالب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية النائب مبارك اخلرينج 
احلكومة العراقية املقبلة بضرورة استكمال ما بقي من القرارات 
الدولية واخلاصة بإزالة املزارع العراقية املوجودة على االراضي 
الكويتية بعد أن دفعت احلكومة الكويتية التعويضات الالزمة 

لهم وهي في صندوق االمم املتحدة.
  وأضـــاف اخلرينج في تصريح صحافـــي اننا يجب ان نبدأ 
بعالقة جديدة مبنية على االحترام للقرارات الشـــرعية الدولية 
والثقة واملصالح املشتركة ملا فيه خير للشعبني الشقيقني، مؤكدا 
ان القرارات الدولية هي مرجعنا في النهاية ألن اجلميع حريص 

على طي امللفات اخلالفية بني الطرفني.
  معتبرا ان احلقوق الكويتية مشروعة، ونتمنى من احلكومة 
املقبلة للعراق ان تضع تنفيذ حقوقنا على ســـلم االولويات ملا 
فيه مصلحة الطرفني العراقي والكويتي، متمنيا لهم االستقرار 

واالطمئنان واالزدهار. 

د.روال  النائبـــة   قدمـــت 
دشتي اقتراحا بقانون بشأن 
انشـــاء حضانات االطفال في 
القطاع الحكومــي، وجاء في 

القانون:
  مادة ١

    تنشأ في كل جهة ومؤسسة 
حكومية دار حضانة لالطفال 
أقل من أربع ســـنوات اذا كان 
عدد الموظفات بها يجاوز ٥٠ 

موظفة.
  ويقصــد بالجهة الحكومية 
فـــي تطبيق احكــــــام هـــذه 
الــوزارات واالدارات  المـــادة 
الحكــوميـــة والجهـــات ذات 
الميــزانيـــات الملــحقــــــــة 

والمستقلة.
  وتضع كل جهـــة القواعد 
الخاصة بنظام العمل في الدار 

وشروط القبول بها.
  مادة ٢ 

  على رئيس مجلس الوزراء 
ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 

تنفيذ هذا القانون.
  وجاء في المذكرة االيضاحية 
للقانون: يهدف هذا المقترح الى 
اضفاء الحماية الكافية لالطفال 
العامالت في  الموظفـــات  أبناء 
الجهـــات الحكوميـــة بالدولـــة 
والتيسير على الموظفة للقيام 
بدورها االسري ولحاجة ابنائها 
في هذه السن لها ويمكنها ذلك من 

أداء عملها على الوجه االكمل.
  لذا فقد أكـــدت المادة االولى 
منه على إلزام كل جهة حكومية 
بإنشاء دار حضانة لالطفال لمن 
تقل سنهم عن أربع سنوات اذا 
كان عدد الموظفات بها يجاوز ٥٠ 
موظفة، وحددت المادة المقصود 
بالجهة الحكومية، كما نصت على 
ان تضع كل جهة القواعد الخاصة 
بنظام العمل في الدار وشروط 

القبول بها. 

 د.روال دشتي 

 مخلد يشيد بالكفاءات الطبية الوطنية
 أشــــاد النائــــب مخلــــد العازمي 
بالكفاءات الطبية الوطنية التي اثبتت 
في اكثر من مناسبة قدرتها وامكاناتها 
العلمية والعملية مع ما توفره الوزارة 
للمراكــــز الطبية مــــن اجهزة طبية 
ومعدات حديثة لهم متكنهم من اجراء 
اخطر العمليات اجلراحية داخل البالد 
وبخبرات وطنية تضاهي مثيالتها في 
املراكز الطبية العاملية.واضاف مخلد 
ان العمليــــة اجلراحية النادرة التي 
قام بها طبيبان كويتيان الزالة ورم 
ضخم من جسم طفلة حديثة الوالدة 
وباستخدام احدث التقنيات العاملية 
تضيف الكثير الى ما يحققه االطباء 

 مخلد العازمي من اجنازات 

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

ممار�سة رقم 2011/2010/2

توفري بوفيهات ووجبات غذائية لبلدية الكويت

اإعـالن رقم )2010/139(

مدير عام البلدية

ووجبات  بوفيهات  توفري  ممار�سة  طرح  اإعادة  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

وثائق  يف  الواردة  واخلا�سة  العامة  واملوا�سفات  لل�سروط  طبقًا  غذائية 

املناق�سات  اإدارة  من  عليها  احل�سول  ميكن  والتي  اأعاله  املذكورة  املمار�سة 

 - الأو�سط(  )املبنى  الرئي�سي  البلدية  مبنى  امل�سرتيات(  )مراقبة  والعقود 

الدور الرابع وذلك مقابل طوابع مالية بقيمة 30 د.ك )ثالثون دينار فقط 

لغري( غري قابلة للرد.

على  احلا�سلني  املمار�سني  لل�سادة  متهيدي  اجتماع  عقد  �سيتم  باأنه  علمًا 

الكويت  بلدية  يف   2010  /11/  10 املوافق  الربعاء  يوم  املمار�سة  وثيقة 

مبنى اإدارة اخلدمات العامة يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وان اأخر موعد 

ليداع العطاءات يف ال�سندوق املخ�س�ص باإدارة املناق�سات والعقود بالبلدية 

الرئي�سية - مبنى الوزير - الدور العا�سر هو يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة 

من ظهر يوم الثنني املوافق 22/ 11/ 2010م لال�ستف�سار تليفون 22401044 

وت�سري العطاءات ملدة )90( ت�سعني يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�سة 

بها، ول تقل قيمة الكفالة الولية عن مبلغ -/1000 د.ك )فقط األف دينار( 

يف �سورة �سيك م�سدق اأو خطاب �سمان على ان تكون الكفالة �ساحلة طوال 

مدة �سريان العطاء، علمًا باأن هذه املمار�سة غري قابلة للتجزئة.

 تزكية جوهر رئيسًا للجنة غير محددي الجنسية والطاحوس مقررًا
 اجتمعت لجنة غير محددي الجنسية الختيار 
الرئيس والمقرر وزكت النائب د.حسن جوهر 

رئيسا والنائب خالد الطاحوس مقررا.
  وقال مقرر اللجنة النائب خالد الطاحوس 
ان هذه اللجنة من اللجـــان المهمة والتي تهم 
شـــريحة كبيرة من فئة «البدون» والتي وقع 
عليهـــا ظلم كبير، متمنيا مـــن اعضاء اللجنة 
ان يكـــون هناك تعـــاون لمصلحــة هذه الفئة 
ولتذليل كل العقبات والصعوبات التي تواجه 

هذه الفئة.
  وتمنى الطاحوس ان تتم حلحلة هذه القضية 
التي اصبحت ككرة الثلج داعيا الى عدم تدويلها 
من قبل ضغوط خارجية تضغط على دولتنا لحل 
هذه القضية.وقال: يجب تجنيس المستحقين 

من فئة البدون من شارك منهم في الحروب ومن قدم ارواحه فداء لهذا البلد ومن 
لديهم احصاء ٦٥ وذلك من خالل الكوكبة الموجودة في اللجنة.وبخصوص لجنة 
الشباب والرياضة قال الطاحوس ان هذه اللجنة من اللجان المهمة مستغربا ان تتم 

الموافقة على اللجان المؤقتة األخرى وترفض 
لجنة الشباب والرياضة.واكد ان الحكومة كان 
لديها تكتيك وحســـابات اخرى بحيث لم تتم 
الموافقة عليها وهي صرحت برفض كل اللجان 
المؤقتة ولكنها «تركت نوابها يصوتون مع كل 
اللجان اال لجنة الشـــباب والرياضة فصوتوا 
بالرفـــض عليها»، معتبـــرا ان ذلك فخ وقعت 

فيه الحكومة.
  واكـــد ان الحكومة نادمة على هذه الخطوة 
ونادمـــة على هذا التكتيك الســـيئ وليس في 
مكانه الصحيح، متسائال ما الضرر من وجود 
لجنة الشباب والرياضة؟وبخصوص موظفي 
الجامعة قال انه تم اليوم (أمس) صرف الرواتب 

المتأخرة لكل العاملين بالجامعة.
  وأشـــار الى انه تم الغاء موعد االضراب المحدد له يوم الثالثاء (غدا)، مشيرا 
الى ان هذا حق مكتسب اال ان الدور الذي قامت به نقابة العاملين بالجامعة كان 

دورا رئيسيا ومهما لحماية حقوق الطبقة العاملة. 

 خالد الطاحوس  د.حسن جوهر 

 مبارك اخلرينج 

 الزلزلة : الحكومة استعجلت   «غسيل األموال» 
 أعلن رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف الزلزلة 
أن احلكومة طلبت من مجلس األمة سرعة نظر وإقرار 
مشروعها في شأن جترمي غسيل األموال، مبينا انه 
يؤيد هذا الطلب، السيما ان اإلجراءات الرسمية في 
غسيل األموال مازالت قاصرة.وعن االنتقادات التي 
وجهها مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري 
بشــــأن غرفة التجارة، قال: من حق اي نائب إبداء 
رأيه ويبقى املجلس سيد قراره في اي توجه، مؤكدا 
ان اللجنة لم ولن تعاند فــــي اجتماعاتها وبحثها 
اي مقترحــــات محالة لها، موضحا ان اســــتعجال 
اللجنة في إقــــرار قانون الغرفة كان هدفه حتريك 
هذا املوضوع حتى يستعجل املجلس في تصحيح 
املثالب القانونية وإقرار قانون يستمر معنا أكثر من 
٣٠ عاما.وأضاف الزلزلة: ان أعضاء غرفة التجارة 
والصناعة ليس لديهم مشكلة مع القانون اجلديد 

ونحن طالبناهم بتقدمي مالحظاتهم عليه ولكنهم 
لديهم رغبة في االجتمــــاع مع أعضاء اللجنة مرة 
ثانية.وأشار الزلزلة الى وجود الكثير من املثالب في 
قانون ١٩٥٩، وذلك باعتراف الكثير من اخلبراء مبن 
فيهم العم عبدالعزيز الصقر وتلك املثالب حتتاج 
الى تعديالت.ولفت الى ان احلكومة استعجلت النظر 
في مشروع القانون، كما ان اللجنة ستقوم بالنظر 
فيه ثانية بحسب طلب احلكومة ونحن ال منانع في 
ذلك.وسئل الزلزلة عن أولويات اللجنة واملجلس 
خالل املرحلــــة املقبلة، فأجاب: «ان مكتب املجلس 
ســــيعقد اجتماعا اليوم االثنني وسيحضره وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري من 
أجل التباحث في أولويات املرحلة املقبلة»، مذكرا 
بأن متويل املشاريع اإلمنائية يبقى من األولويات 

التي يفترض ان حتسمها احلكومة بسرعة. 


