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أكد رئيس جلنة الداخلية 
النائب  البرملانية  والدف���اع 
شعيب املويزري ان احلكومة 
عليها محاربة الفساد املالي 
واإلداري والعمل على احملافظة 
على الوحدة الوطنية وتنمية 
البلد فعال ال قوال بعيدا عن 
اسلوب تلميع نفسها بذكر 
توقيعها لبعض املشاريع، 
واغلبها على شاكلة املشروع 
املهزل���ة، مش���روع طريق 
اجلهراء وطوله 11 كيلومترا 
وتكلفته 264 مليون دينار.

وقال املويزري في تصريح 
صحافي: على احلكومة معاجلة املشاكل التي يعاني منها الشعب 
والتي اهملتها او تكاس���لت في عالجها مثل التوظيف ومشكلة 
القروض، وتقدير معاناة الشعب والظروف االجتماعية، ومراقبة 
غالء االس���عار وتفعيل دور حماية املستهلك وحتسني الرعاية 
الصحية واحملافظة على البيئ���ة وتطوير التعليم ودعم طلبة 
العلم وتشجيعهم ماديا ومعنويا، واعطاء كل صاحب حق حقه 

من دون واسطة والعمل على احلفاظ على هيبة األمن.
وطالب املويرزي احلكومة بالنهوض مبستوى اخلدمات االخرى 

مثل الكهرباء واملاء وحل مشكلة االزدحام املروري.

النائ���ب ع���ادل  ش���دد 
الصرعاوي على اهمية خطوات 
االصالح التي ينشدها جميع 
اعضاء املجلس البلد مشيدا 
مبا جاء على لس���ان عضو 
املجلس البل���دي م.عبداهلل 
فهاد العنزي من طرح داعم 
للخط���وات االصالحية في 

البلدية.
وق���ال الصرع���اوي في 
تصري���ح صحاف���ي ان هذا 
املباش���ر  النف���س والطرح 
والواضح هو م���ا يحتاجه 
جهاز املجلس البلدي مؤيدا 

ما ذهب اليه عضو املجلس البلدي العنزي في تصريحه الحدى 
الصحف ونحن على اس���تعداد لتقدمي الدعم والفزعة ملا هو في 
مصلحة البلد. وطالب الصرعاوي بتكاتف اجلميع في س���بيل 
مكافحة اي وجه من اوجه الفساد الفتا الى اهمية ان تبدأ اخلطوات 
االصالحية التي ينشدها اعضاء املجلس البلدي من املجلس ذاته 
ليصل مداها الى اجلهاز التنفيذي للبلدية. واشار الصرعاوي الى 
ان هناك خطوات اصالحية من قبل العاملني على البلدية لكننا 
ما زلنا نطمح الى الكثير، الن اجلميع مجمع على ان البلدية تئن 
من ممارسات الفساد ودائما ما نستذكر القول املشهود لصاحب 
الس���مو األمير حني كان رئيس مجلس الوزراء »بأن الفساد في 

البلدية ال تشيله البعارين«.

الرئيس اخلرافي أثناء استقباله باري وينجارد ود. ابتهال اخلطيب ود. غامن النجار وخالد العودة والوفد املرافق لهم
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شعيب املويزري
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مبارك الوعالن

الحويلة يحّذر من توجه لدى مؤسسة البترول
لإلضرار بمصالح المهندسين 

روال: الدستور عقد اجتماعي حفظ وحدة الكويت

الوعالن يقترح منح العاملين بالعيد بدالت مالية

الغانم يسأل الشمالي عن حجم 
المحفظة المرصودة للمشروعات الصغيرة

العمير: المادة 39 من الالئحة تخول مكتب المجلس بالنظر في الشكاوى المقدمة

الخرافي استقبل رئيس »أهالي معتقلي غوانتانامو«

وجه النائب مرزوق الغامن سؤالني لوزير املالية 
مصطفى الش����مالي ج����اء ف����ي األول: ترعى الكويت 
املش����اريع الصغيرة وتقدم لها الدعم الكامل، وذلك 
اميانا منها بأهمية هذا النوع من املشاريع في التنمية 

االقتصادية.
وعليه يرجى افادتنا بالتالي: ما استراتيجية الدولة 
في املشروعات الصغيرة ودورها في االقتصاد الكويتي؟ 
وما حجم احملفظة املرصودة للمشروعات الصغيرة؟ 
وما اجلهات التي تدير محفظة املشروعات الصغيرة؟ 
وما الشروط املقررة للحصول على قرض املشروعات 
الصغيرة؟ وما شروط تأهيل شركات دراسات اجلدوى 

املختصة بهذا الشأن؟
وجاء في سؤاله الثاني: دعما لالقتصاد الكويتي فإن 

الكويت تعتبر من الدول الرائدة في تشجيع املشروعات 
الصغي����رة. وعليه يرجى افادتنا بالتالي: ما اجلهات 
االدارية في الدولة املختصة باملشروعات الصغيرة؟ 
وهل هن����اك دورات تدريبية لتأهي����ل القائمني على 
التمويل واملبادرين وأصحاب املشروعات الصغيرة؟ 
وما وس����ائل الدولة في دعم املش����روعات الصغيرة 
باالضاف����ة الى التمويل )مث����ال على ذلك تخصيص 
األراض����ي وغيرها(؟ وهل تقام معارض تس����ويقية 
دورية برعاية الدولة للمشاريع الصغيرة؟ وكم عدد 
املشاريع الصغيرة التي مت متويلها خالل السنوات 
الثالث األخيرة؟ وما نوع النشاط الذي متارسه هذه 
املشاريع؟ وكم عدد الناجح منها؟ وكم عدد املتعثرين؟ 

وما أسباب هذا التعثر؟

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
ظهر امس رئيس جلنة اهالي املعتقلني الكويتيني في 
غوانتانامو خالد العودة واستاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكويت ورئيس مركز السالم للدراسات 
د.غامن النجار وعضو اجلمعي���ة الكويتي حلقوق 
االنسان د.ابتهال اخلطيب واحملامي باري وينجارد 

والوفد املرافق له.
وقد احاط احلاضرون اخلرافي بآخر التطورات 
حول املعتقلني الكويتيني فايز الكندري وفوزي العودة 
والتصورات املتوقعة للمرحلة املقبلة وعزم االدارة 
االميركية على ابقائهما ضمن مجموعة يقدر عددها 
بخمسني معتقال لالحتجاز مدى احلياة دون اعطائهما 

حق الدفاع عن نفسيهما امام احملاكم العادية.
وق���د اكد اخلرافي دعمه الكام���ل على انهاء هذه 
املأساة االنس���انية والقيام بكل ما وسعه من خالل 
االتصاالت اخلارجية مع رؤساء البرملانات الدولية 
وكل الهيئات ذات الصلة، اضافة الى حض احلكومة 
الكويتية على بذل املزي���د من اجلهد القناع االدارة 
االميركية باستعجال عودة املعتقلني مثمنا التعاون 
املثمر بني الفريق الكويتي وفريق احملامني االميركيني 
مرحبا بزيارتهم املزمع القيام بها في ش���هر فبراير 

املقبل.

من جانب آخ���ر، بني مراقب مجلس االمة د.علي 
العمير ان مكتب املجلس اجتمع امس حيث استعرض 
اربعة بنود تتعلق بالزيارات البرملانية اخلارجية 
الى البرملان الكويتي، مش���يرا الى ان املكتب وافق 

عليها جميعا.
وقال العمير ان البند االخير الذي مت بحثه يتعلق 
بتكليفه هو ورئيس اللجنة التشريعية حسني احلريتي 
بشأن الشكوى املقدمة من اللواء علي اليوسف مدير 
املباحث اجلنائية، مش���يرا الى انه مت اطالع مكتب 
املجلس على الكالم الذي قاله اليوسف اثناء اجتماعه 
في جلنة الداخلي���ة والدفاع وتفريغ هذا الكالم في 
التسجيل الصوتي له ومن املضبطة واحاطة املكتب 
بال���كالم الذي ووجه به وزير الداخلية وما مت نقله 

عن اللواء علي اليوسف ومدى مطابقته.
واوضح العمير ان املكتب قرر بهذا الصدد اعداد 
تقرير بالكامل يرفع الى املجلس ويقدم وقت مناقشة 

التقرير الذي سبق ارساله الى مجلس االمة.
وبس���ؤاله عما قاله النائب مسلم البراك بشأن 
جتاوز مكتب املجلس صالحياته بش���أن التحقيق 
بأقوال اليوس���ف بني العمي���ر ان الالئحة الداخلية 
تخول نصا وعمال باملادة 39 مكتب املجلس بالنظر 

في مثل هذه الشكاوى.

ما يوازيه من استحقاقات إدارية 
ومالية لهؤالء املهندسني.

واستغرب احلويلة من مهاجمة 
الذين يقفون  البعض للن���واب 
النفطي  القطاع  أبناء  مع حقوق 
ويتبنون قضاياهم وفي مقدمتهم 
املهندسني، موضحا ان أهم أبرز 
مهام النواب نقل نبض املواطنني 
بكل فئاتهم ومنهم املهندسون الى 
أصحاب القرار والعمل على حتقيق 
مطالبه���م قانونيا وتش���ريعيا 

ورقابيا.
ودعا احلويلة الى ضخ دماء 
جدي���دة في املناص���ب القيادية 
التابعة  باملؤسسة والش���ركات 
لها، ت���درك وتقدر طبيعة العمل 
في القطاع النفطي وتتعاون مع 
النقابات النفطية وجمعيات النفع 
العام، مبديا تفاؤله في تس���لم 
الزنكي قيادة مؤسسة  م.فاروق 
البترول ملا هو مشهود له من كفاءة 

وإخالص بالعمل.

وطالبت دشتي املواطنني بوقفة 
جادة اليوم ونحن نحتفل بالذكرى 
ال� 48 لصدور الدستور من خالل 
استلهام روح املواطنة التي متت 
صياغة مواد الدستور بها، موضحة 
ان املواطن الكويتي عليه اآلن ان 
يتحمل مسؤولية املواطنة، ألنه من 
املالحظ ان ميزان احلقوق تعدى 

على ميزان الواجبات.
وأضاف����ت دش����تي قائلة: كل 
مواطن عليه ان يؤدي الواجبات 
املطلوبة منه جتاه الدولة كما يأخذ 
حقوقه كاملة منها، ودور كل مواطن 
ان يعمل بروح املواطنة ويساهم 
في بناء الوطن ورفعة شأنه بني 

دول العالم.
واستذكرت دشتي أبو الدستور 
األمي����ر الراحل املغف����ور له بإذن 
اهلل الشيخ عبداهلل السالم الذي 
وّقع على الدستور في 11 نوفمبر 
1962، وكان ذلك مبثابة بدء مسيرة 
الدميوقراطي����ة الكويتي����ة وبناء 
الدول����ة احلديثة وانصهار جميع 
طوائف الشعب في بوتقة واحدة 

هي الوحدة الوطنية.
وأشارت الى ان الدستور كان 
مبثابة الس����ور الذي حفظ وحدة 
ومتاس����ك الكوي����ت ف����ي أصعب 
الظ����روف وحافظ عل����ى وحدتها 
الوطنية ونسيجها االجتماعي في 
مواجهة عواصف األزمات السياسية 

احمللية واإلقليمية والدولية.

كبيرة خالل فترات األعياد، ويكفي 
بعدهم ع����ن أهلهم وذويهم وعدم 
قضاء إجازة العيد معهم. وأشار 
الوعالن إلى أن هناك جهات تفرض 
عليه����ا طبيعة عمله����ا عدم منح 
جميع املوظفني فيها إجازات خالل 
األعياد لتقدمي اخلدمات الضرورية، 
وحفاظا على أمن البالد واستقرارها 
ومنها املستشفيات واملستوصفات 
واملؤسسات العسكرية واملؤسسات 
األمنية ومن ثم يتحمل العاملون 
فيها أعب����اء اضافية خالل فترات 
االعياد نظرا ألن هذه املؤسسات 
ال تعمل بكام����ل قوتها الوظيفية 
خالل االجازات لذا البد من تقدير 
العاملني فيها مبا يليق باملجهود 
الكبير الذي يبذلونه خالل فترات 

عملهم.

احلويلة م���ن وجود توجه لدى 
الش���ؤون اإلدارية في مؤسسة 
الكويتية والش���ركات  البترول 
التابع���ة له���ا لض���رب مصالح 
مهندسي القطاع النفطي، وإلحباط 
جهود الرئيس التنفيذي اجلديد 
باملؤسسة في إقرار هذه احلقوق 
وفقا للقرار 27 لس���نة 2006 او 

الدستور وعدم  احلكومة احترام 
تهميش الدور الرقابي للمؤسسة 
التشريعية من خالل عدم تزويد 
املجلس بالبيان����ات واملعلومات 
ال����وزراء عل����ى  وتأخي����ر ردود 
الرد  أو عدم  البرملانية  األس����ئلة 
عليها نهائي����ا، وكذلك عدم التزام 
احلكومة بتقارير ديوان احملاسبة 
الرقابية والتي سجلت الكثير من 
املخالفات والتجاوزات املستمرة 
في الوزارات والهيئات احلكومية 
من دون ان تقوم احلكومة بتالفي 

هذه املالحظات.
وأش����ارت الى ان هناك بعض 
املمارسات اخلاطئة من قبل بعض 
أعضاء السلطة التشريعية للتدخل 
في اختصاصات السلطة التنفيذية 

حتت مسمى الرقابة البرملانية.

طبيعة أعمالهم العمل خالل إجازة 
العيد واألعياد األخرى بدالت مالية 
كالعسكريني، واألطباء، واملمرضني، 
مشيرا الى ان هؤالء يتحملون أعباء 

حّذر النائب خالد الطاحوس 
من وجود طابور خامس في بعض 
إدارات مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها يعمل لضرب 
مصالح مهندسي القطاع النفطي، 
وإلحباط جهود الرئيس التنفيذي 
اجلديد باملؤسسة في إقرار هذه 
احلقوق وفقا للقرار 27 لسنة 2006 
او ما يوازيه من استحقاقات إدارية 
ومالية لهؤالء املهندسني، مشيرا 
الى أتباع احلرس القدمي الذين ال 
يزالون في إدارة الشؤون اإلدارية 

باملؤسسة.
وقال الطاحوس في تصريح 
له: ان عدم إقرار حقوق املهندسني 
في القطاع النفطي سيكون موضع 
مساءلة سياسية من قبل النواب 
وان���ه يس���تغرب ع���دم وقوف 
البعض مع حقوق أبناء القطاع 
النفطي وقضاياهم وفي مقدمتهم 

املهندسني.
من جانبه، حذر النائب د.محمد 

الش����ؤون  أكدت رئيس جلنة 
الصحية واالجتماعي����ة والعمل 
البرملانية النائبة د.روال دش����تي 
ان الدستور مبثابة العقد االجتماعي 
ال����ذي حف����ظ وح����دة الكوي����ت 
ورس����م طبيعة النظام السياسي 
والدميوقراطي الكويتي الذي نفتخر 

به بني دول العالم.
وقالت دش����تي ف����ي تصريح 
صحافي مبناسبة االحتفال بالذكرى 
ال����� 48 لصدور الدس����تور في 11 
نوفمب����ر 1962: اننا بحاجة اليوم 
ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة 
على قلوبنا جميعا ان نس����تلهم 
املبادئ والقيم الدستورية السامية 
خاصة قيم احلرية والدميوقراطية 
والوح����دة الوطني����ة والبعد عن 
الطائفية والتعصب والعنصرية 
وترسيخ قيم املواطنة. وأضافت 
النظام  الدستور رسم طبيعة  ان 
السياسي والدميوقراطي الكويتي 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في 
توازن رائع للفصل بني السلطات 
لتمارس كل سلطة دورها دون تدخل 
من سلطة أخرى، وحذرت دشتي 
مما نش����هده حاليا من محاوالت 
لزحف سلطة على أخرى، خصوصا 
الزحف على السلطة القضائية التي 
تعد خطا أحمر، فهناك ممارسات 
خاطئة من السلطتني التشريعية 

والتنفيذية تستهدف القضاء.
وتابع����ت دش����تي قائلة: على 

طالب النائ����ب مبارك الوعالن 
مبس����اواة املوظفني والعاملني في 
البنوك الكويتي����ة، بنظرائهم في 
اجلهات األخرى في احتساب إجازة 
عيد األضحى املبارك، ومنحهم يوم 
األحد املقبل إجازة أسوة باجلهات 

األخرى العاملة في الدولة.
وقال النائب الوعالن في تصريح 
صحافي ان مناسبات االعياد من 
املناس����بات التي ينتظرها جميع 
العاملني ف����ي مختل����ف اجلهات 
للسفر فيها واالستماع بها او حتى 
قضاءها بني االهل والعائلة، ومن 
ثم فاعتماد يوم االحد كيوم عمل 
للعاملني في البنوك لن ميكنهم من 
قضاء إجازاتهم بالشكل الذي كانوا 
يخططون له، مشددا في ذات الوقت 
على ضرورة منح من تفرض عليهم 

الطاحوس: طابور خامس يعمل لضرب مصالح مهندسي القطاع النفطي

»حدس«: الدستور نظام للوطن والمواطن
ومؤتمر »جدة« جدد البيعة

أصدرت بياناً بمناسبة ذكرى إصداره

أسامة أبو السعود
مبناسبة ذكرى إصدار الدستور الكويتي والذي 
يوافق اليوم 11 نوفمبر عام 1962 اصدرت احلركة 
الدستورية االسالمية »حدس« بيانا من رئيس 
املكتب اإلعالمي للحركة احملامي أسامة الشاهني 
جاء نصه: »تؤكد احلركة الدستورية االسالمية 
على اش����تراكها وقطاعات الش����عب الكويتي في 
اإلميان بدولة القانون واملؤسس����ات واحلريات 
والعدالة االجتماعية الذي رس����مها دستور 1962 
كنظ����ام عمل وخطة بناء دائمة للوطن واملواطن 

في الكويت احلبيبة.
كما تود احلكومة الدس����تورية االسالمية ان 
جتدد في هذه الذكرى العزيزة، دعوتها للسلطات 
الثالث وعموم مكونات املجتمع وانشطته، للعمل 
يدا بيد لتحقيق مطامح وغايات دس����تور 1962 

السامية.
وال يفوت احلركة الدس����تورية االسالمية في 

هذا البيان أن تعرب عن ثقتها الكاملة، وبالتفاف 
املواطنني واملواطنات حول الدستور والدميوقراطية 
واملش����اركة الشعبية الفاعلة في احلكم، ورفض 
االنتقاص من مكتسبات الشعب وحقوقه، وهو 
ما أكد عليه احلاكم واحملكوم في مواقف عديدة، 
ومن أبرزها مؤمتر جدة الشعبي عام 1990 الذي 

جتددت فيه البيعة للدستور«.
وأكد احملامي أسامة الشاهني � رئيس املكتب 
اإلعالمي للحركة � على ان حتقيق متطلبات التنمية 
مرهون بااللتزام باملبادئ الدس����تورية واحترام 
سيادة القانون، كما دعا الشاهني جميع مؤسسات 
املجتمع املدني للعمل الى زيادة البرامج التوعوية 
لتفعيل مواد الدستور، واعتبر ان هذه البيانات 
املتعددة للحركة الدستورية االسالمية في املناسبات 
املختلفة، تأتي في إطار إميان املكتب السياس����ي 
التفاعل  ومؤسسات احلركة واعضائها، بأهمية 

املستمر مع قضايا الوطن وشجون املواطنني.

المويزري: الحكومة مطالبة
بمحاربة الفساد والحفاظ على الوحدة

الصرعاوي: جهاز المجلس البلدي 
يحتاج لخطوات إصالحية

أشاد بتصريح العضو العنزي

قدم اقتراحًا بقانون حظر فيه إجراء عمليات التحول الجنسي

أقرت تقرير زيادة التأمين التكميلي وحددت أولوياتها

هايف: ال يجوز إجراء عمليات تجميلية إال بعد موافقة اللجنة المختصة

الزلزلة: »المالية« وافقت على رفع سقف
المعاش التقاعدي إلى 1500 دينار

جمعيات النفع العام ويقيد بها 
الكويتيون  التجمي���ل  جراحو 
والواف���دون املقيمون الى حني 
العدد املطلوب من  اس���تكمال 
الكويتيني، ويصدر قرار من وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
بالنظام االساسي للجمعية خالل 
ثالثة شهور من تاريخ نشر هذا 

القانون.

المادة السابعة

دون اخالل بأية عقوبة اشد 
يقررها اي قانون اخر يعاقب كل 
من يخالف احكام هذا القانون 
باحلبس م���دة الجتاوز خمس 
سنوات وغرامة ال تقل عن الف 
دينار او باحدى هاتني العقوبتني 
القاض���ي مبصادرة  ويحك���م 
املضبوطات وسحب الترخيص 

وايقاف النشاط.

المادة الثامنة

على الوزراء كل فيما يخصه 
تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل 

به من تاريخه نشره.

3- ان يكون الطبيب مقيدا 
في اجلمعية الكويتية جلراحي 

التجميل.
4- ال جت���رى العملي���ة اال 
في مستش���فى �� عام او خاص 

� مرخص.
5- يشترط ان يكون طالب 
اجراء العملية التجميلية قد امت 
من العمر احدى وعشرين سنة 
ميالدية او موافقة ولي امره ان 

كان قاصرا.
6- يشترط الجراء العمليات 
التجميلية في وجه االنس���ان 
واصابعه ان يكون لها ضرورة 
عضوية ونفسية وان يتم اخطار 
ادارة حتقيق الشخصية التابعة 
ل���وزارة الداخلي���ة قبل وبعد 

العملية.

المادة السادسة

تنش���أ جمعي���ة جلراحي 
التجمي���ل تس���مى � اجلمعية 
الكويتي���ة جلراحي التجميل � 
وذلك استثناء من احلد االدنى 
الذي يصرح له بانشاء  للعدد 

اال وفق الشروط التالية:
1- ال يجري العملية اال طبيب 
مختص مرخص له مبزاولة مهنة 
الطب من قب���ل وزارة الصحة 
وتت���م وفق االص���ول الطبية 

املعتمدة.
2- يجب ان يكون الطبيب 
حاصال على شهادة اختصاص 
فرع���ي معتمدة ف���ي اجلراحة 
التجميلية فضال عن ش���هادة 

االختصاص االساسية.

الطلبات اخلاصة باجراء العمليات 
اجلراحية وتقدير مدى مالءمتها 
واحلاجة لها واملوافقة عليها او 
رفضها، ويصدر قرار من وزير 
اللجنة  الصحة بتش���كيل هذه 
وبيان اختصاصاتها واجراءات 
الطبية  العمل فيها والضوابط 
العمليات  التي تستدعي اجراء 

اجلراحية التجميلية.

المادة الرابعة

يحظر ما يلي:
1- اج���راء عمليات التحول 
اجلنسي لكل من الذكر واالنثى 
الصحيح���ني مع حظ���ر تغيير 
اجلن���س في الهوية الرس���مية 

لهذا النوع.
2- اجراء عمليات الوشم.

3- عمل االعالنات الترويجية 
للعمليات التجميلية.

4- اجراء العمليات التجميلية 
بالعيادات واملراكز الصحية.

المادة الخامسة

ال يجوز اجراء عملية جتميلية 

ق���دم النائب محم���د هايف 
اقتراحا بقانون بش���أن تنظيم 
التجميلية  العمليات اجلراحية 
مع اعطاءه صفة االس���تعجال، 

وجاء في االقتراح:

المادة االولى

يكون تنظيم اجراء العمليات 
اجلراحية التجميلية وممارستها 
عل���ى النح���و املبني ف���ي هذا 

القانون.

المادة الثانية

ال يج���وز اج���راء جراح���ة 
جتميلية اال بعد احلصول على 
املوافق���ة من اللجن���ة اخلاصة 
بفحص طلبات اجراء العمليات 

التجميلية.

المادة الثالثة

تنشأ في وزارة الصحة جلنة 
تس���مى جلنة فح���ص طلبات 
التجميل وتشكل من سبعة اطباء 
منهم اثنان فقط من املختصني في 
جراحة التجميل، تتولى فحص 

قال رئيس اللجنة املالية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة بحثت 
3 مواضي���ع مدرجة على جدول االعم���ال، حيث وافق االعضاء 
على رفع سقف املعاش التقاعدي الى 1500 دينار، مشيرا الى ان 
املقترحات بقانون املقدمة من االعضاء ال تفي وال ترفع الرواتب 

التقاعدية ملجموعة كبيرة من املتقاعدين.
واضاف ان اللجن���ة وافقت على التقرير النهائي للزيادة في 
الراتب التكميلي الذي سيستفيد منه اجلميع دون استثناء، سواء 

كانوا متقاعدين سابقني او من سيتقاعد مستقبال.
وكشف د.الزلزلة ان اللجنة وضعت اولوياتها بشأن املشاريع 
واملقترحات بقانون التي ستبحثها خالل دور االنعقاد احلالي، 
موضح���ا ان اجمال���ي هذه القوان���ني يبلغ 16 قانون���ا وان اول 
اربع اولويات هي قانون غس���يل االم���وال وقانون املناقصات 
املركزية وقانون املشاريع الصغيرة اضافة الى قانون الشركات 

التجارية.


