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)سعود سالم( عبدالرحمن العطية  عبداحملسن املزيدي د.محمد البصيري خالل االجتماع

مهدي العازمي يتوسط الشيخة شيخة العبداهلل وجنلها علي السالم وسعد األزمع وشافي الهاجري

)قاسم باشا( السفير صالح الوسيمي ود.محمود أبوالعيون مع احلضور في اللقاء 

الرائد م.بدر بريدان رجا والرائد خالد عبداهلل مبارك خالل اللقاء

البصيري: اعتماد قرارات وتوصيات مشروع السكك الحديدية بدول التعاون
مش����روع عاملي ميكن البناء عليه 
مستقبال من خالل آفاق اقتصادية 
وجتارية وتنموية، موضحا ان ذلك 
املشروع يخدم شعوب ودول املجلس 
في عالقاتها البينية وامتدادات ذلك 

الى احمليطني االقليمي والدولي.
اللجن���ة املكلفة  وأضاف ان 
باستكمال الدراسات التفصيلية 
للمشروع بذلت جهدا في وضع 
اخلط���وط العامة للمهام املكلفة 
بها وبلورتها في التوصية بشأن 
تش���كيل وحدة إلدارة املشروع 
تتبع إدارة النقل باألمانة العامة 
ملجلس التعاون وكذلك ما اجنز 
بشأن موضوع دراسة اجلدوى 
االقتصادية لربط السكك احلديدية 

تلك مع اليمن.
م����ن جانبه، ق����ال االمني العام 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
النمو  عبدالرحم����ن العطي����ة ان 
املطرد على الصعيدين االقتصادي 
والسكاني الذي تشهده دول مجلس 
التعاون والتغييرات التي طرأت 
على اس����عار النفط والغاز خالل 
السنوات اخلمس املاضية يستدعي 
البنية  ضرورة تطوير وتوسيع 
التحتي����ة خلدمات النق����ل البري 
واجل����وي والبح����ري حي����ث من 
املتوقع ان يتضاعف الطلب على 
النقل بكافة وسائطه خالل العشرين 

سنة املقبلة.

الى مركز جتاري ومالي عاملي.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزي����ر املواصالت د.محمد 
البصي����ري ان هذا االجتماع يأتي 
اس����تكماال ملا مت اجنازه حتى اآلن 
من مشاريع واتخاذ بعض القرارات 
والتواف����ق عليه من توصيات في 
سلس����لة اجتماعات اللجان التي 
تأتي تنفيذا خلطط مجلس التعاون 

اخلليجي املشترك.
واعتبر البصيري ان مشروع 
السكك احلديدية التي تربط دول 
التعاون مشروع يؤسس حلقبة 
تاريخية جديدة تضع الدول ضمن 

الشيخ بجمهورية مصر العربية 
حيث ستعقد في العام املقبل. ولفت 
البصيري الى ان جميع الدراسات 
س����تكون دراس����ات جماعية على 
مستوى جميع الدول اخلليجية لكن 
ستقوم كل دولة بتنفيذ دراستها 
اخلاصة بها، بتنفيذ املشروع على 
أراضيها، مبينا حرص دول مجلس 
التع����اون اخلليجي عل����ى إجناز 
مشروع السكك احلديدية الى دول 
اجلوار مثل إيران والعراق ثم الى 
تركيا وجميع دول العالم، وحتقيق 
اجلدوى االقتصادية، متاشيا مع 
الرؤية السامية بتحويل الكويت 

مشروع الربط اخلليجي في مؤمتر 
وزراء النقل العرب الذي عقد في 
االسكندرية مؤخرا، ومت االتفاق على 
ما توصلت إليه توصيات مؤمتر 
القم����ة االقتصادية العربية األول 
الذي عقد في الكويت، حيث اتفق 
احلضور على ان مش����روع الربط 
بالس����كك احلديدية اخلليجي هو 
البداية ملشروع الربط العربي ثم 
الى أوروبا، مش����يرا الى ان هناك 
تخطيطا للمش����روع م����ن جميع 
الدول العربية وس����يتم استكمال 
املناقشات خالل القمة االقتصادية 
العربية الثانية التي ستعقد في شرم 

داخل حدوده����ا اجلغرافية حتى 
يصل املشروع في مراحله الى أرض 
الواقع، وبعدها ندخل فيما يتعلق 
بإدارة املشروع، مبينا ان اإلشكالية 
حاليا في إعداد الدراسات واجلدوى 
االقتصادي����ة وإع����داد املنظومة 
والتمويل، مشيرا في الوقت ذاته 
الى انه لم يتم التوصل الى التكلفة 
النهائية للمشروع حيث تعد هذه 
املسؤولية من مسؤوليات املكتب 
االستش����اري الذي يق����وم بإعداد 
الدراس����ات واجلدوى االقتصادية 
ووضع الكلفة اإلجمالية للمشروع. 
أوضح البصيري انه متت مناقشة 

اململكة العربية السعودية ثم االجتاه 
شماال الى األردن ثم سورية ثم الى 
تركيا فأوروبا وهكذا، ويعتبر هذا 
املشروع شريانا حيويا لالقتصاد 
اخلليجي، مشيرا الى ان منظومة 
الس����كك احلديدية تشمل الركاب 
والبضائع، حيث مت االتفاق على 
ان تكون سرعات القطارات عالية 
تصل الى 350 كيلومترا في الساعة، 
حيث س����تعمل القطارات بالنظام 
الكهربائي. وأوضح البصيري ان 
املشروع حاليا في مراحل اإلعداد 
بحي����ث تقوم كل دول����ة خليجية 
بإعداد دراس����ات لتنفيذ املشروع 

سترفع الى قمة دول مجلس التعاون 
اخلليجي املزمع عقدها في أبوظبي 
ديسمبر املقبل، كذلك هناك دراسات 
وتوصيات الس����تخدام الس����كك 
احلديدية ودخ����ول اليمن في هذا 
املشروع، حيث ستمتد هذه الشبكة 
من عمان جنوبا حتى الكويت شماال، 
ثم ستتداخل مع ش����بكة السكك 
احلديدية في العراق وتركيا ومنها 
الى أوروبا والشرق األوسط ودول 
شرق آسيا. وأضاف البصيري ان 
هناك خط س����كك حديدية موازيا 
لهذا املش����روع في شبه اجلزيرة 
العربية على الساحل الغربي من 

فرج ناصر
اختتم وزراء النقل واملواصالت 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
اجتماعهم ال� 14 الذي استضافته 
الكويت على مدى يومني متتاليني 
بإق����رار العدي����د م����ن الق����رارات 

والتوصيات.
أك����د وزير املواص����الت وزير 
الدول����ة لش����ؤون مجل����س األمة 
د.محم����د البصيري وجود توافق 
من جمي����ع وزراء املواصالت في 
دول مجلس التعاون حول القضايا 
التي متت مناقشتها وأبرزها إنشاء 
س����كك حديدية في دول املجلس، 
باعتباره مش����روعا استراتيجيا 
وحيويا، الفتا الى ان املشروع حاليا 
يشهد مراحل متقدمة حيث انتهت 
تقريبا دراسات اجلدوى االقتصادية 
للمشروع والتوصيات والتصاميم 
في مراحلها األخيرة. وقال البصيري 
في تصريح صحافي على هامش 
حفل الغداء الذي أقيم مساء امس 
في مطعم أبراج الكويت مبناسبة 
استضافة الوزارة لوزراء املواصالت 
في دول مجلس التعاون ان املشروع 
سيكون النواة احلقيقية ملشروع 
ربط السكك احلديدية على مستوى 
العالم ال����ذي مت االتفاق عليه في 
القمة االقتصادية العربية األولى 
في الكويت في يناير 2009، مشيرا 
الى ان جميع التوصيات والدراسات 

خالل اجتماع وزراء النقل والمواصالت لدول التعاون

شيخة العبداهلل: أول غيث القانون منحة الـ 10 آالف للمعاقين 
ف����ي إقرار قانونهم وعلى رأس����هم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس 
احلكومة وال����وزراء ورئيس مجلس األمة 
والنواب والش����عب الكويتي وكل من كان 
ل����ه يد في إقرار قانون املعاقني رقم 2010/8 
ويكفينا فخرا اننا كمعاقني نحتفل في هذا 
العام بيومنا الوطني حتت مظلة القانون الذي 
سيحمي جميع املعاقني ومينحهم حقوقهم 
وحتت علم الكويت والذي يس����عى أبطالنا 

ليبقى مرفوعا عاليا.
وناشدت الشيخة شيخة العبداهلل ضرورة 
االستعجال في تفعيل القانون، وقالت: أول 
الغيث البدء في إجراءات صرف املنحة وهذا 
ليس طموحنا بل املطلوب تطبيق القانون 
بأكمله ونرى عن قرب ان رئيس هيئة شؤون 
املعاقني يبذل جهودا كبيرة في هذا الش����أن 
لكننا نناشد جميع وزارات الدولة اإلسراع 
بتفعيل مواد القانون من خالل التعاون بني 
جميع اجلهات، خاصة وزارة اإلسكان التي 
عليها دور كبير في مس����اعدة املعاقني في 

احلصول على سكن بأسرع وقت.

وجمه����ور كبير امتألت به مدرجات النادي 
ومشاركة أكثر من 20 جهة من اجلهات العاملة 

في مجال اإلعاقة.
وفي هذا الصدد تقدمت الشيخة شيخة 
العبداهلل بالشكر لكل من وقف مع املعاقني 

رياضي على مالعب النادي برعاية الرئيسة 
الفخرية للنادي الشيخة شيخة العبداهلل 
وحضور الشيخ علي سالم اجلابر األحمد 
ورئيس النادي مهدي العازمي وأمني السر 
شافي الهاجري وأمني الصندوق سعد األزمع 

أكد رئيس اللجنة العليا املنظمة لالحتفال 
باليوم الوطني السادس للتضامن مع املعاقني 
ورئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
مه����دي العازمي ان النادي فتح أبوابه على 
فترتني صباحية ومسائية الستقبال املعاقني 
واملعاقات وأولياء أمورهم لتعبئة النماذج 
املعدة من قبل هيئة شؤون املعاقني للحصول 
عل����ى منحة ال����� 10 آالف دين����ار لإلعاقات 
املتوسطة والشديدة و5 آالف دينار لإلعاقات 

البسيطة.
وأكد العازم����ي في تصريح صحافي ان 
النادي جهز صالة خاصة ومت تهيئتها لهذا 
العمل وق����ام بتخصيص عدد من املوظفني 
لتسهيل العملية على املعاقني ومساعدتهم 
وكذلك وضع كراس����ي كافي����ة إضافة الى 
املشروبات الباردة كاملاء والعصير وتوفير 
عمالة ملس����اعدة املعاقني على الوصول الى 

الصالة من سياراتهم ومن ثم العودة لها.
وعلى الصعيد ذاته، واصل النادي الكويتي 
الوطني  للمعاقني أنشطة االحتفال باليوم 
للتضامن مع املعاقني الس����ادس مبهرجان 

خالل رعايتها المهرجان الرياضي بنادي المعاقين بحضور علي السالم وجمهور حاشد

د.شفيق الغبرا والسفير العراقي خالل اللقاء

بحر العلوم: مجلس النواب سيقر قانون األحزاب 
ولدينا 2700 مشروع إستراتيجي بـ 186 مليار دوالر

مشاريع استثمارية والكويت لم 
متانع ذلك، اما بالنسبة لألسرى 
واملفقودين فاملساعي جارية حلل 

هذه النقطة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة الكويت د.شفيق 
الغبرا ان الذي يطلع على وسائل 
اإلعالم املختلفة ويسمع عن أصداء 
االنفجارات يتألم ولكن عندما ذهب 
اح���د اصدقائي للعراق في مهمة 
مجتمعية مدني���ة صدم مبا رآه 
من مبادرات احياء العراق القائم 
عليها املجتمع املدني والسياسي 
باالضاف���ة الى احلراك الش���ديد 
للنهوض بجانب احلراك اإلرهابي 
اي وج���ود ارادة احلياة وس���ط 
صراع املوت واحلياة وهنا نرى 
الفرق بني املجتمع الذي ال يوجد 
به حراك سياسي ومدني وآفاقه 
مسدودة، وحالة احلراك النشطة 
في العراق وما حدث به من مرحلة 
أكبر تغيير سياسي على مستوى 
الوطن العرب���ي من حيث عمقه 
وشموليته وانعكاسه بني األغلبية 
واألقلية والعرب والكرد ونخبة 
النظام س���ابقا القليلة والقاعدة 
التي  الواسعة املوسعة  احلالية 
تضم أطرافا عديدة، وان نظرنا ملا 
خلف الضباب رغم الكلفة العالية 
البشرية واحلالة بالنسبة لثقافة 
املوت املوجودة لوجدنا انتصار 
حالة احلياة القادر على التأسيس 
ونس���ج الثوب اجلديد من حيث 
السياس���ية واملجتمع  التعددية 
املدني واحلقوق وآفاق احلداثة 
السياس���ي على  الواقع  وبن���اء 
العدالة، م���ا مينعنا من قول ان 
واقع العراق ميئوس منه وإمنا 
ما يقع في العراق هو تأس���يس 
لعراق مختلف وأفضل وليس كما 

يحدث في أماكن أخرى.

ومن بعده���ا مع املجتمع الدولي 
وان االحت���الل العراقي للكويت 
عام 1990 كبد العراق الكثير من 
االستحقاقات وااللتزامات ووضعه 
حتت طائلة البند السابع، والعراق 
يسعى لينفذ التزاماته مبا يتعلق 
بلجنة نزع السالح بإكماله توقيع 
النووي وتقدميه  البروتوك���ول 
براءة ذمة الى مجلس األمن الدولي 
الى تسوية لكل  ويسعى جاهدا 
عقود شركات النفط بشأن جلنة 
»النف���ط مقابل الغ���ذاء«، حيث 
تبقى منها ما يقارب 60 ش���ركة 
بقيم���ة 250 مليون دوالر، اما ما 
يتعلق بالكويت فهو بشأن مشاكل 
احلدود والتعويضات واألسرى 
واملفقودين والعراق أعلن التزامه 
الكامل بقرارات الشرعية الدولية 
واالجتماعات مس���تمرة بش���أن 
اما التعويضات فلجنة  احلدود، 
التعويضات مستمرة في نسبة 
ال� 5% التي عرض العراق إمكانية 
تخفيضها وط���رح أفكار خالقة 
لتكون بديال عن النسبة وهناك 
مناقشة لتقدمي البدائل واألفكار من 

يقارب من 50 ديبلوماسيا لعودة 
س���فراء العراق نقط���ة إيجابية 
وقبول املجتم���ع الدولي يعتبر 
نقطة مضيئة في مشوار العملية 
السياسية العراقية اجلاهدة في 
التنمية والتطور  تثبيت عوامل 
التي بدأت بإعالن اخلطة اخلمسية 
عام 2010 على مدى 5 س���نوات 
بطرح 2700 مشروع إستراتيجي 
على مختل���ف القطاعات بتكلفة 
قدرها 186 مليار دوالر س���يكون 
له ناجت كبير في تطوير اخلدمات 
وحتس���ني االقتصاد وتوفير 4 
ماليني فرصة عم���ل للعاطلني، 
ما س���يعزز اس���تقرار املجتمع، 
ال���ى التطورات  ه���ذا باالضافة 
التي شهدتها العملية السياسية 
وتعاظ���م دور امل���رأة ودخولها 
املعترك السياسي ومتثيلها في 
مجلس النواب ومش���اركتها في 

مرافق الدولة.
وبني بحر العلوم ان من أولويات 
احلكومة العراقية سواء احلالية 
او املقبلة »متتني« عالقات العراق 
مع دول اجلوار في املرحلة األولى 

ان يتم تعديلها كما ان الدستور 
يلزم العراق في تعامله مع دول 
اجلوار والدول الش���قيقة ودول 
املنطقة والعالم باتباع سياس���ة 
خارجي���ة متوازن���ة، مضيفا ان 
العملية السياس���ية التي تعتبر 
حديثة العه���د في العراق جاءت 
باالنتخابات بشكل متدرج الذي 
ش���هدنا من خالله تطور الوعي 
السياس���ي العراقي، كما الحظنا 
وجود أجندات حتاول ان تعرقل 
املس���يرة التي جت���اوزت األزمة 
العنيفة عامي 2006 و2007 جراء 
األعم���ال الطائفية احلادة والتي 
بعد ان متت السيطرة عليها ومت 
التمهيد التفاقية س���حب القوات 
األميركي���ة التي تعتبر مكس���با 
للشعب العراقي ألنها تعزز سيادة 

العراق وضمان األمن.
وق���ال ان تط���ور العملي���ة 
العراق موقفا  السياسية أكسب 
ديبلوماس���يا جيدا وأعطى بعدا 
عربي���ا وعامليا معنوي���ا كبيرا 
لعودة العراق للحاضنة العربية 
والعاملية وكان ترشيح العراق ملا 

عادل الشنان
العراقي في  الس���فير  كشف 
الكوي���ت محم���د حس���ني بحر 
العلوم عن ان العراق سيش���هد 
في الدورة احلالية ملجلس النواب 
إقرار قان���ون األحزاب  العراقي 
الذي يعتبر عنصرا اساسيا في 
العملية الدميوقراطية وسيسعى 
العراق لسرد قانون أحزاب كامل 
متكامل ألنه غير موجود حاليا في 

االنتخابات العراقية.
وقال خالل الندوة التي أقامتها 
جلنة منت���دى الكتاب »منتدانا« 
ام���س االول بعن���وان  مس���اء 
»العالق���ات الكويتية � العراقية 
نحو مستقبل أفضل« مبشاركة 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الكويت د.شفيق الغبرا في ديوان 
املال باقر ان العالقات الكويتية � 
العراقية غالبا ما تتصدر عناوين 
الصحف واألخبار لدى العديد من 
وسائل اإلعالم املختلفة في دول 
املنطقة وعلى الصعيدين اإلقليمي 
والعاملي، خاصة بعد ما حدث في 
السابق من دمار شامل للبلدين 
الفاسدة غير  السياسات  نتيجة 
الواعية التي لم تدخر جهدا إطالقا 
للعبث والفساد وإهدار الثروات 
والطاقات البشرية وأدخلت البالد 
في 3 حروب كبيرة أجهدت العراق 

من شماله حتى جنوبه.
وأضاف بحر العلوم انه بعد 
إسقاط نظام صدام جاءت العملية 
العراق بتغيير  السياس���ية في 
ج���ذري لبناء العراق سياس���يا 
وكان متهيدا لنظام سياسي منظم 
توج بكتاب الدستور الذي نعتبره 
مرجعا للعراق وشعبه وضمانا 
حلقوقه ألنه ن���ص على مبادئ 
سياس���ية مهمة رغم االعتراف 
بوجود بعض الثغرات التي نأمل 

خالل ندوة »العالقات الكويتية ـ العراقية نحو مستقبل أفضل«
أبوالعيون بعد تزكيته أمينًا عامًا للجالية المصرية: 

ال نبحث عن مال أو جاه وهدفنا إعالء شأن بلدنا

»الحرس« حاضر عن دور وحدة إسناد أجهزة الدولة

في اط����ار حرصها عل����ى تثقي�����ف منتس����بي 
احلرس الوطني في ش����ت����ى املج����االت وتدعي���م 
اجلانب التوع�����وي واالرش����ادي لديهم نظم����ت 
مديري�����ة التوجي�����ه املعنوي باحلرس الوطني � 
فرع العالقات العامة والتوعية محاضرة تعريفية 
عقدت في الرئاسة العامة للحرس الوطني عن دور 
ومهام وحدة إسناد الدولة لفرع الطوارئ الفني���ة 
بقيادة الدع����م اللوجستي. وألقى احملاضرة من فرع 

الطوارئ الفنية الرائد م.بدر بريدان رجا، وس����لط 
الضوء على دور ومهام أجهزة الوحدة وطبيعة عملها 
في خدمة ومس����اندة أجهزة الدولة وقت الطوارئ 
واألزمات، واستعرض أوجه التنسيق املشترك بني 
احلرس الوطني ومؤسسات حكومية عدة لتعزيز 
قدرتها على مواجهة احلاالت الطارئة حال حدوثها. أدار 
احملاض������رة ركن أول توعية بالوكال���ة في مديرية 

التوجي��ه املعنوي الرائد خالد عبداهلل مبارك.

مسعد حسني
تأكيدا ملا نش����رته »األنباء« ف����ي عددها الصادر 
امس االول مت����ت تزكية د.محمود أبوالعيون امينا 
عاما ملجلس اجلالية املصرية، حيث شهد االجتماع 
الثاني ملجلس اجلالية والذي عقد مساء امس االول 
تشكيل االمانة العامة للمجلس، ولم تتقدم اال قائمة 

متت تزكيتها وجاءت على الشكل التالي:
د.محمود أبوالعيون امينا عاما ملجلس اجلالية 
واملستشار بركات القصبي نائبا لألمني العام للشؤون 
القانونية واملالية واالدارية وم.محمود صالح نائبا 
للتكافل واملساعدات االنسانية والعالقات اخلارجية 
واالتصاالت وعثمان البدري نائبا لالنشطة والروابط. 
كما ضمت القائمة عبداهلل بدران مساعدا لالمني العام 
للشؤون القضائية وعبدالقادر حمزة مساعدا للشؤون 
املالية وم.محسن خالد للشؤون االدارية ود.وصفي 
بوليس لالنشطة وم.محمد الزامل للروابط وهشام 
سليمان للتكافل وهشام الدماطي للمساعدات االنسانية 
وفوزي اللمعي للعالق����ات اخلارجية واالتصاالت. 
وجاء في منصب امني الصندوق عالء الدين سليم، 
وامني الصندوق املساعد طارق شهاب، وامني السر 
مصطفى محمد، ومساعد امني السر عبداجلواد علي. 
كما مت اختيار املستش����ار محمد حسن احمد مقررا 
للجنة القانونية، ومحمد بركات مقررا للجنة املالية 
واالقتصادية، وعاطف البدري مقررا للجنة املساعدات 
القضائية، وحامد السيد مقررا للجنة االعالمية، واحمد 
النعماني للجنة الرياضية ود.س����يد خاطر للجنة 
الثقافية والفني����ة ومحمود حجر للجنة التعليمية 
وم.نبيل الزيني للجنة العمالية وسوزان الشاذلي 
للجنة املرأة والطفل وآيات املليجي للجنة املساعدات 
االنسانية ومحمد اخللفي للجنة التكافل وميخائيل 
ايوب للجنة العالقات اخلارجية واالتصاالت وصالح 
عثمان للجنة االجتماعية. وبهذه املناسبة قدم القنصل 

العام السفير صالح الوسيمي التهنئة الى امني عام 
مجل����س اجلالية واالمانة العام����ة ومقرري اللجان 
واالعض����اء، مؤكدا ان امني ع����ام اجلالية د.محمود 
أبوالعيون يعد مكس����با ملجلس اجلالية، متمنيا ان 
يحق����ق كل االهداف املرجوة ومعربا عن امله في ان 
يتحول مجلس اجلالية الى مؤسس����ة فاعلة تسعى 
الى عمل اخلير والتكافل والتراحم بني ابناء اجلالية 

وحتقق آمالهم وطموحاتهم.
ومن جانبه حتدث ام����ني عام اجلالية د.محمود 
أبوالعيون، مؤكدا ان هدفنا جميعا رفعة اسم وشأن 
بلدنا، مشيدا باجلهود التي بذلها السفير الوسيمي 
في لم ش����مل اجلالية املصري����ة والوصول بها الى 
مس����توى اعلى من الرقي والكفاءة. وشكر مجلس 
اجلالية على قب����ول اعضائه له أمينا عاما للجالية 
واصفا هذا االختيار بالتشريف له باعتباره مصريا 
ليس ممثال الحد ويهتم بأن يكون في خدمة اجلميع، 
مش����يرا الى اننا جميعا اعضاء في مجلس اجلالية 
اتينا لنخدم وليس لغرض الوجاهة ولسنا بحاجة 
الى »جاه« او »مال« ونهدف الى مساعدة ابناء اجلالية 
في الكويت، معربا عن سعادته لضم الروابط املصرية 
الى مجلس اجلالية. واكد اننا جميعا نس����يج واحد 
وثوب ابيض علينا ان نحافظ على هذا النسيج وهذا 
الثوب نظيفا من اي شائبة، مؤكدا ان هدفنا الدفاع 
عن حقوق املصريني وسمعتهم، مشيرا الى ان عملنا 
في األمانة العامة هو عمل يجب ان ينظم وفق اطر 
تساعدنا على البناء للمستقبل من خالل عمل قوي 

وشفاف ويخضع للرقابة من اجلميع.
وشدد على ضرورة االهتمام بابناء مصر الصغار 
قبل الكبار فضال عن حمايتهم تأمينيا بنظام قوي 
يعمل بعيدا عن ش����طارة شركات التأمني باالضافة 
الى تفعيل كل االنشطة للجالية مرحبا مبقترحات 

اجلميع من اجل تطوير العمل واالرتقاء به.

على رأس قائمة ضمت 3 نواب و8 مساعدين


