
مجلس األمة
االحد 22 مايو 2011

11

بدورات الضباط قد يكون سببا 
في ابتعادهم عن وزارة الدفاع 
وهو ما يعني تسرب الكفاءات 
واصحاب اخلب����رة عن قواتنا 
املس����لحة التي يجب ان تكون 

محل اهتمام اجلميع.
ووصف إحلاق اجلامعيني في 
وزارة الداخلية بدورات الضباط 
باخلطوة اجليدة، مشيرا الى ان 
هذه املبادرة متت بشفافية بعيدا 
عن احملسوبية واملجامالت وهو 
ما نتمناه في وزارة الدفاع التي 
تتطلب تضافر اجلهود لالرتقاء 
بها في ظل التطور العس����كري 
الذي تشهده دول العالم بشكل 
عام ودول املنطقة بشكل خاص 
وفي ظل ما تشهده املنطقة من 
اوضاع غير مس����تقرة، مشددا 
على اهمية االسراع في احلاق 
العس����كريني في  اجلامعي����ني 
اجليش بدورات الضباط لتجني 

وتسهيل عودته ساملا آمنا الى 
الكويت. وأكد الوعالن ان ما قام 
به السفير في سورية يعد مثاال 
يستحق االشادة والشكر، ليكون 
منوذجا يحتذى في خدمة ورعاية 
املواطنني باخلارج، وقدوة حسنة 
جلميع السفراء والديبلوماسيني 
الكويتيني املعتمدين لدى مختلف 

بلدان العالم.
من جهة أخرى، أشاد الوعالن 
باجله����ود التي ق����ام بها أيضا 
سفيرنا لدى األردن د.حمد الدعيج 
في هذا اخلصوص، وتيس����ير 
اجراءات عودة املواطن الكويتي 

ساملا الى ارض الوطن.

جميع اجلهات احلكومية غير 
آبه باملس����ؤوليات الدستورية 
امللقاة عل����ى عاتقه ودون البر 
أداه،  الذي  الدستوري  بالقسم 
مشددا »سنكشف لسمو األمير 
والشعب الكويتي حقيقة أحمد 
الفهد وحقيق����ة وحجم نفوذه 
والفس����اد الذي متدد بدفع منه 

في جهات عديدة بالدولة«.
وكش���ف الصرعاوي عن 
معلومات واردة تفيد بدفع الفهد 
ألن يحذو حذو استجواب سمو 
رئيس الوزراء عبر حل وسط 
بإحالة بعض محاور االستجواب 
اخلاصة بالرياضة واملجلس 
األوملب���ي اآلس���يوي للجنة 
التش���ريعية وصعود املنصة 
لل���رد على مح���وري التنمية 
واإلسكان، مبديا استغرابه من 
هذا النهج خصوصا من الوزير 
الفهد وهو من صرح في أكثر 
من مناسبة باستعداده العتالء 
املنصة ومواجهة االستجوابات 
أيا كان موضوعها دون اللجوء 
للمحكمة الدستورية أو اللجنة 
التشريعية او اجللسة السرية. 
وتساءل »ما الذي استجد اآلن 
الفه���د إلحالة  حتى يجن���ح 
بع���ض مح���اور اس���تجوابه 
التشريعية؟ وإذا كان  للجنة 
لم يخطئ فيما يخص محور 
مقر املجلس األوملبي اآلسيوي 

املتعلقة  او  العالق���ة  امللفات 
مبشاريع التنمية التي اصبحت 
التوافق  متوقفة بسبب عدم 
التشريعية  بني الس���لطتني 
والتنفيذي���ة، خصوص���ا ان 
الش���عب الكويتي وصل الى 
مرحل���ة متقدمة من االحباط 
وفقدان الثقة في االجناز في كل 
من احلكومة واملجلس بعد ان 
فقد التعاون بينهما منذ بداية 

الفصل التشريعي احلالي.
 وتساءل احملامي العازمي: 
ملاذا احلساسية من حل البرملان 
طاملا ان احلل وفق االس���س 
الدستورية حيث يعاد انتخاب 
اعضاء البرملان خالل شهرين 
من تاريخ احلل؟ فهذه اعرق 
برملانات العالم يحل او يستقيل 
البرملان من تلقاء نفسه حينما 
حتدث خالفات شديدة او عدم 
تواف���ق مع احلكومات، حيث 
يستش���عرون باملس���ؤولية 
والتسبب في تعطيل مصالح 
ش���عوبهم وبلدانهم ومن ثم 
يبادرون بتقدمي استقاالتهم 

الطاحوس يطالب بإحلاق العسكريني 
اجلامعيني في اجليش بدورات الضباط

الوعالن يشيد بجهود السفير الديحاني 
إلعادة مواطن عالق من سورية إلى الكويت

الصرعاوي يحذر من محاوالت خلط األوراق 
في استجواب الفهد بإثارة قضايا طائفية

احملامي حمدان العازمي: احلل 
في استقالة النواب واختيار برملان جديد

قواتنا املسلحة ثمار هذه اخلطوة 
باسرع وقت ممكن.

الذي استأجره باثنني وعشرين 
دينارا ولم يخطئ فيما يخص 
محور الرياضة، فما الذي مينعه 
من صعود املنصة والرد على 
احملاور أمام الشعب الكويتي 
وأمام سمو األمير؟«، معربا عن 
أمله بعدم صحة هذه األخبار 
وف���ي أن يعتلي الفهد املنصة 
للرد على احملاور فهناك أمور 
غامضة وحتوم حولها الشبهات 
حول أدائه في احملاور املقدمة 
تتطلب إجابت���ه وتوضيحه 

لألمة.

اجلماعية كي جترى انتخابات 
جديدة الختيار اعضاء، وكذلك 
لتش���كيل حكومات جديدة، 
وبالتالي ادعو اخواني نواب 
البرملان لتقدمي اس���تقاالتهم 
اجلماعي���ة من اج���ل اختيار 

برملان جديد.

طالب النائب خالد الطاحوس 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
مبساواة اجلامعيني العسكريني 
في اجليش الكويتي بنظرائهم 
ف����ي وزارة الداخلية من خالل 
احلاقهم بدورات الضباط، الفتا 
الى ان في ذلك دعما وتطويرا 
لقدرات قواتنا املس����لحة بعد 
ان حصل هؤالء العس����كريون 
البكالوريوس في  على شهادة 
تخصصات مختلفة من خاللها 
ميكن العمل على تطوير قدراتنا 
العسكرية. واضاف الطاحوس 
في تصريح صحافي: يجب اال 
يكون وجود هؤالء العسكريني 
في اجليش عائقا امام حتقيقهم 
العلمي  التحصي����ل  املزيد من 
والوصول الى ما يطمحون اليه 
من اه����داف تصب في مصلحة 
الوطن، الفتا الى ان عدم احلاقهم 

أشاد النائب مبارك الوعالن 
بالدور املهم واملسؤول الذي قام 
به سفيرنا لدى سورية عزيز 
الديحاني، في إعادة احد املواطنني 
العالقني في س����ورية بس����بب 
األحداث السياسية والتطورات 
األمنية اجلاري����ة هناك. وثّمن 
الوعالن في تصريح صحافي 
اضطالع السفير الديحاني مبهام 
رعايت����ه للمواطنني الكويتيني 
املتواجدين داخل سورية، مشيرا 
الى اجلهود الكبيرة التي بذلها، 
واالتصاالت العديدة التي أجراها 
حتى مت االطمئنان على املواطن 
العالق هناك، وم����ن ثم تأمني 

حذر النائب عادل الصرعاوي 
من مح����اوالت حثيثة يجري 
املقبلة  األيام  اإلعداد لها خالل 
خللط األوراق على الساحة فيما 
يخص استجواب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اإلسكان 
والتنمية الش����يخ أحمد الفهد، 
مشددا على أن الشعب الكويتي 
يعي هذه التحركات ولن يتوانى 
في كش����ف دوافعها ومن يقف 
وراءها في ظل وجود دولة أحمد 
الفهد التي تسعى بشكل محموم 
للدفاع عنه من خالل إش����غال 
ال����رأي العام بقضاي����ا أخرى، 
اتخاذ هذا  إلى خطورة  مشيرا 
املنحى على البلد وجسامته في 
التغطية على قادة تنمية الفساد 
في السلطة ممثال في دولة أحمد 
الفهد وهو ما سيتم الكشف عنه 

خالل االستجواب.
وأض����اف »نؤك����د عل����ى 
جاهزيتنا والنائب مرزوق الغامن 
وتطلعنا لالستجواب لنكشف 
العديد من األمور اخلافية على 
الش����عب الكويتي ولعل أهمها 
كيف ب����اع الفهد ال����كالم على 
الناس واستهتر بأحالمهم من 
التنمية، فبدال من  خالل خطة 
االنشغال بتطبيق خطة التنمية 
وحتويل الطموح إلى واقع نراه 
اجنرف وراء تنمية نفوذ دولة 
أحمد الفهد التي متددت لتسع 

نصح الناش���ط السياسي 
احملامي حمدان العازمي اعضاء 
مجلس االمة باالستقالة وذلك 
التاح���ة الفرص���ة للش���عب 
الكويتي الختيار مجلس نيابي 
جديد يستطيع انتشال البلد 
من الوضع املأساوي الذي متر 
به، حيث ان املجلس احلالي 
لم يوفق ف���ي القيام بواجبه 
كما ينبغ���ي ولم يحقق احلد 
االدنى من االحالم والطموحات 

للناخبني الذين اتوا به. 
الناش���ط حمدان  وق���ال 
العازمي، في تصريح صحافي، 
ان تقدمي عدد كبير من النواب 
النواب  استقالتهم س���يرغم 
اآلخرين على تقدمي االستقالة، 
وبالتالي يعتبر املجلس منحال 
وتتم الدعوى الجراء انتخابات 
برملانية مبكرة يتمكن الناخبون 
الكويتيون م���ن اختيار من 
ميثلهم التمثيل الس���ليم من 
التش���ريع واالجناز  خ���الل 
للمشاريع التي حتقق الطموح 
املنشود، سواء كانت تخص 

خالد الطاحوس

مبارك الوعالن

عادل الصرعاوي

احملامي حمدان العازمي

من مهامها اإلشراف على املراعي وحمايتها وإعداد الدراسات والبحوث

نواب يقترحون إنشاء هيئة عامة 
لشؤون الثروة احليوانية تابعة ملجلس الوزراء

اللجان الدائمة تبحث موضوعات الدورة املستأنفة 

الدقباسي: البرملان العربي يناقش دعم 
مطالب الشعوب العربية نحو احلرية واإلصالح

قّدم النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
وعدد من النواب اقتراحا بقانون 
إلنشاء الهيئة العامة لشؤون الثروة 
الس����مكية، وجاءت مواد القانون 

كالتالي:

مادة أولى

يقصد بالكلمات اآلتية املعاني 
املبينة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لشؤون 
الثروة احليوانية.

اإلب����ل  الث����روة احليواني����ة: 
واملاعز واألغنام واألبقار واخليول 
وغيرها من احليوانات التي يصدر 
بتحديدها قرار من رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة لشؤون الثروة 

احليوانية.

مادة ثانية

تنش����أ هيئة ذات ش����خصية 
اعتبارية مستقلة تلحق مبجلس 
العامة  الهيئ����ة  الوزراء تس����مى 
لشؤون الثروة احليوانية ويشرف 
عليها وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.

مادة ثالثة

الهيئة هو  الغرض من انشاء 
القيام باألعم����ال املتعلقة بتنمية 
الث����روة احليواني����ة وتطويرها 
وحمايته����ا، وللهيئة في س����بيل 
حتقي����ق أغراضه����ا عل����ى وجه 

اخلصوص:
اإلش����راف عل����ى املراع����ي  وحمايتها واحملافظة عليها 1
مبا يكفل حسن استغاللها وتنميتها 
ولها في ذلك منع الرعي في احملميات 
محددة املعالم ملدة محددة بقصد 
تنمية هذه املراعي وإعطاء الفرصة 
لنمو النباتات واحلش����ائش فيها 
ومن ثم إعادة فتحها للرعي مرة 

أخرى.
توس����يع نطاق املراعي في  الصحراوي����ة 2 املناط����ق 
وتهيئتها والعمل على استصالحها 
وإزالة أي معوق����ات حتول دون 

استخدامها للرعي.
القيام بالدراسات والبحوث  وإع����داد التج����ارب وجمع 3
البيان����ات اإلحصائي����ة اخلاصة 

بالثروة احليوانية.
تقدمي االرشادات والتوجيهات  في مجال الثروة احليوانية 4
مبا يحقق زيادة االنتاج واالستغالل 

األمثل لالمكانات.
الثروة  تش����جيع تربي����ة  احليوانية وتسويقها من 5
خ����الل توزيع احلظائ����ر املالئمة 
ملربيه����ا وتنظيم أس����واق بيعها 

وتقدمي الدعم الالزم ملربيها.
تق����دمي اخلدمات في مجال  وقاية الثروة احليوانية من 6

عقدت اللجان الدائمة للبرملان 
العربي اجتماع����ات مبقر جامعة 
الدول العربية كل منها على حدة 
ملناقشة البنود املدرجة على جدول 
أعماله����ا وإعداد تقارير بش����أنها 
لرفعها الى الدورة العادية األولى 
»املستأنفة« للبرملان العربي لعام 

2011 اليوم االحد.
وذك����ر رئيس البرملان العربي 
علي الدقباسي ان اللجان الدائمة 
للبرملان العربي هي جلنة الشؤون 
اخلارجي����ة والسياس����ية واألمن 
القومي وجلنة الشؤون االقتصادية 
واملالية وجلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية وحقوق االنسان وجلنة 
الش����ؤون االجتماعية والثقافية 

واملرأة والشباب.
وقال الدقباس����ي في تصريح 
صحافي أمس ان اللجان ستناقش 
املوضوعات املدرجة على جداول 
أعمالها التي سبقها اجتماع ملكتب 
البرملان اخلمي����س املاضي، الفتا 
الى ان الدورة اجلديدة ستناقش 
التهدي����دات التي يتعرض الوطن 
العربي والعمل على دعم مطالب 
ف����ي احلرية  العربية  الش����عوب 
واإلصالح ورفض انتهاكات حقوق 

االنسان.
وأضاف الدقباسي انه في إطار 
مسؤولياته للبرملان العربي طلب 
إدراج حتت بند ما يستجد من اعمال 
تتضمن تطورات االوضاع املأساوية 
في سورية وليبيا واليمن، موضحا 
ان البرمل����ان العرب����ي ال ميكن أن 
يصمت جت����اه أعمال العنف التي 

متارس ضد املتظاهرين.
وأشار الى ان البرملان العربي 
سيبحث سبل معاجلة هذه األوضاع 
وفق ما نصت عليه وثيقة التطوير 
والتحديث الت����ي اعتمدتها القمة 
العربية في تونس عام 2004 وفي 

عرضها على اجلهات املختصة.

مادة سابعة

يكون للهيئة مدير عام، ويجوز 
ان يك����ون له نائب او اكثر يصدر 

بتعيني كل منهم مرسوم.
وميّث����ل الهيئة ف����ي عالقاتها 
القض����اء مديرها  بالغي����ر وأمام 
العام، ويكون مسؤوال عن تنفيذ 
السياسات والقرارات التي يضعها 

مجلس اإلدارة.

مادة ثامنة

يكون للهيئة ميزانية ملحقة 
يعدها مدير ع����ام الهيئة ويقرها 
مجلس اإلدارة وتسري في شأنها 
األحكام اخلاصة مبيزانية الدولة، 
وتبدأ السنة املالية للهيئة من أول 
شهر أبريل من كل عام وتنتهي في 
الواحد والثالثني من شهر مارس 
من العام التالي، وتس����تثنى من 
ذلك السنة املالية األولى فتبدأ من 
تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 
في الواحد والثالثني من شهر مارس 

من السنة املالية التالية.

مادة تاسعة

يعهد للهيئة فور انشائها بإدارة 
وتشغيل املرافق اخلاصة بالثروة 
احليوانية بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، ويجوز 
مبرس����وم ان يعهد للهيئة بإدارة 
وتشغيل مرافق أخرى ذات عالقة 

بقطاع الثروة احليوانية.

مادة عاشرة

يستمر العمل باللوائح والنظم 
والقرارات املعمول بها في املرافق 
التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها 

الى حني استبدال غيرها بها.
كم����ا يس����تمر العم����ل بفئات 
الثروة  الدعم ملرب����ي  وش����روط 
احليواني����ة املعمول به����ا الى ان 
تعّدل بالزي����ادة او النقص بقرار 
من مجلس اإلدارة وفقا للمادة )6( 

من هذا القانون.
ويستمر موظفو املرافق التي 
يعهد بإدارتها وتشغيلها الى الهيئة 
في أعمالهم الى ان يصدر قرار من 
مجلس ادارة الهيئة بنقل من يرى 
نقله من هؤالء املوظفني اليها وذلك 
خالل مدة سنة من تاريخ اسناد 
اليها  ادارة وتشغيل تلك املرافق 
وينقل الى وظيفة أخرى بالهيئة 
الزراعة والثروة  العامة لشؤون 
السمكية او غيرها من الوزارات ما 
لم يصدر قرار بنقله الى الهيئة.

مادة إحدى عشرة

يلغى القانون رقم 41 لس����نة 
1988 املشار اليه كما يلغى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

العازمي ان جلنة الشؤون  مخلد 
االجتماعي����ة والثقافي����ة واملرأة 
والتي شارك في اجتماعها ناقشت 
الثورات العربية والعالقات العربية 

االيرانية.
وقال العازمي ان اللجنة قدمت 
مقترحا بتشكيل وفد من البرملان 
العربي لزي����ارة البرملان االيراني 
للمناقشة والتحاور بهدف التوصل 
الى حل وتفاهم بش����أن القضايا 
العربية اخلالفية خاصة ان ايران 
دولة جارة ومسلمة، والبد لكل جار 

ان يعترف بحقوق اآلخر.
ولفت الى ان التدخل االيراني 
اآلن في الشؤون الداخلية للوطن 
العربي كان موضوع حديث عدد 
من النواب العرب في جلنة الشؤون 
الى  العربي باالضافة  والش����باب 
مناقشة عدد من القضايا املتعلقة 

باملرأة والطفل.
كما ناقش����ت جلنة الش����ؤون 
التش����ريعية والقانونية وحقوق 
اإلنس����ان املوضوع����ات املتعلقة 
بهج����رة األدمغة العربية وقضايا 
األمن القومي ومؤمتر »االستثمارات 
التش����ريعية  العربية وحمايتها 
العربية«  البلدان  والقضائية في 
واملق����رر تنظيم����ه بالتعاون مع 
جلنة الشؤون االقتصادية واملالية 
واالحت����اد العرب����ي للتحكيم في 
سياق تقرير اللجنة املعنية بهذا 

الشأن.
وق����د ش����ارك النائ����ب مخلد 
العازمي في اجتماع جلنة الشؤون 
االجتماعي����ة والثقافي����ة واملرأة 
والشباب فيما شارك رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية في مجلس األمة 
العربي  البرملان  الكويتي وعضو 
مبارك اخلرينج في اجتماع جلنة 
الش����ؤون اخلارجية والسياسية 

واألمن القومي. 

للرئيس.
حت����دد بقرار م����ن مجلس  اخلدمة املدني����ة بناء على 4
اقتراح الوزي����ر املختص مكافآت 

أعضاء مجلس اإلدارة.

مادة خامسة

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من 
رئيسه مرة كل شهرين على األقل، 
ويضع الوزير املختص بناء على 
اقتراح رئيس مجلس االدارة نظام 
العمل باملجلس وقواعد واجراءات 

مواعيد اجتماعه.
وال يك����ون االجتماع صحيحا 
اال بحضور أغلبية األعضاء الذين 
يتألف منهم املجلس، على ان يكون 

من بينهم الرئيس او نائبه.
الق����رارات باألغلبية  وتصدر 
املطلق����ة للحاضري����ن، وعن����د 
التساوي يرجح اجلانب الذي فيه 

الرئيس.
ويبلغ رئيس املجلس القرارات 
التي يتخذها املجلس الى الوزير 
املختص خالل اسبوع من تاريخ 
صدورها، وللوزير حق االعتراض 
عليها خالل 15 يوم����ا من تاريخ 

ابالغها اليه وإال تصبح نافذة.
ويجوز ملجلس اإلدارة ان يشكل 
من بني أعضائه ومن غيرهم جلانا 
دائمة او مؤقتة يعهد اليها بدراسة 
بعض ما يراه من املوضوعات، كما 
يجوز ان يعهد الى رئيسه ببعض 
اختصاصاته وله ان يفوض احد 
اعضائه في القيام مبهمة محددة.

مادة سادسة

ملجلس اإلدارة جميع السلطات 
الالزم����ة لتحقيق أغراض الهيئة، 

وله على األخص:
رسم السياسة العامة للهيئة  واإلشراف على تنفيذها.1
وضع خطط وبرامج التنمية  للثروة احليوانية واإلشراف 2

على تنفيذها.
اقتراح مشروعات القوانني  واملراسيم املتعلقة بالثروة 3

احليوانية.
وضع األس����س والقواعد  وتوزي����ع 4 لتخصي����ص 
واس����تغالل احلظائر احليوانية 
واجراءات احلصول عليها وكيفية 

مراقبتها.
حتديد فئ����ات الدعم ملربي  الثروة احليوانية وشروط 5
استحقاقه وكيفية تقدميه وذلك 
في نطاق احلدود التي تصدر بها 

قرارات من مجلس الوزراء.
وضع اللوائح املالية واإلدارية  الت����ي تنظم عمل 6 والفنية 

الهيئة.
اقرار مشروع ميزانية الهيئة  وحس����ابها اخلتام����ي قبل 7

وفضح ممارسات إسرائيل وإثارة 
قضي����ة اعتقال عض����و املجلس 
التش����ريعي الفلس����طيني مروان 
البرغوث����ي وكل زمالئ����ه النواب 

األسرى في سجون اسرائيل.
البرملان  أن  الدقباسي  وكشف 
»سيناقش أيضا تطور األوضاع في 
اجلوالن العربي � السوري احملتل 
وفي دارفور والصومال واالحتالل 
الفرنسي جلزيرة مايوت بجمهورية 

القمر املتحدة«.
ال����دورة اجلديدة  وأعل����ن ان 
للبرملان س����تبحث أيضا تواصل 
العربي  البرمل����ان  ب����ني  العالقات 
والبرمل����ان األوروب����ي والبرملان 
االفريقي فضال عن حتديث االتفاقية 
العربية لتنظيم أوضاع الالجئني 

في العالم العربي.
وأشار كذلك الى إعداد مشروع 
قانون منوذج����ي عربي حملاربة 
جرائم االجتار في البشر واالتفاقية 
اخلاصة بحماية األشخاص املصابني 
مبرض االيدز واملتعايش����ني معه 

وقضايا الطفل واملرأة والشباب.
من جانبه، ذكر عضو مجلس 
االم����ة عض����و البرمل����ان العربي 

األمراض واألوبئة وإنشاء العيادات 
البيطرية وتقدمي األدوية دون مقابل 
الثروة احليوانية وتنظيم  ملربي 
احملاج����ر احليوانية واإلش����راف 

عليها.
املش����اركة ف����ي تأس����يس  الش����ركات املس����اهمة في 7
الالزمة لتحقيق أغراض  احلدود 

الهيئة واألغراض املرتبطة بها.
العالق����ات وتبادل  توطيد  املعلومات واخلبرات والقيام 8
بالبحوث املش����تركة مع الهيئات 
ومراكز البحوث التي تزاول أعماال 
مشابهة او التي لها عالقة بأغراض 

الهيئة محليا وإقليميا ودوليا.
تشجيع الصناعات الغذائية  املتعلقة بالثروة احليوانية 9
ومنتجاته����ا كم����ا يجوز ش����راء 
وتسويق املنتجات الغذائية املنتجة 

في الكويت.
الثروة  الدعم ملربي  تقدمي  احليوانية من خالل توفير 10
األعالف احليوانية وخاصة الشعير 
بأسعار مخفضة وثابتة ومحددة 
وفي متناول اجلمي����ع من خالل 
طرحه مبحالت بيع األعالف وبصفة 
مس����تمرة طيلة أيام السنة دون 
توقف، على ان يتم استخدام الدعم 
املقدم من الدولة من خالل ميزانية 
الهيئة لتثبيت أس����عار األعالف 

املخفضة ملدة سنة مالية كاملة.
يج����وز للهيئة اس����تيراد  األعالف من اخلارج لتلبية 11
الث����روة  مرب����ي  احتياج����ات 

احليوانية.
دراس����ة احتياجات مربي  الثروة احليوانية من العمالة 12
الواف����دة الالزم����ة، والتعاون مع 
وزارات الدولة املعنية لتس����هيل 
اجراءات اس����تقدام تل����ك العمالة 

والتجديد لها.
دعم املنتج����ات احليوانية  على ضوء االنتاج، واملساعدة 13
على تسويق تلك املنتجات وللهيئة 
احلق في حتديد نوع املنتج الذي 

تقوم بدعمه.

مادة رابعة

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة 
يشّكل على الوجه التالي:

 � الع����ام للهيئ����ة  املدي����ر  رئيسا.1
عش����رة أعض����اء من ذوي  اخلبرة والكف����اءة على ان 2
يكون منهم خمسة على األقل من 
مربي الثروة احليوانية، يعينون 
مبرسوم ملدة ثالث سنوات قابلة 
للتجديد بناء على ترشيح الوزير 

املختص.
يخت����ار مجلس اإلدارة من  نائب����ا 3 أعضائ����ه  ب����ني 

املقدمة منها ترسيخ الدميوقراطية 
وإطالق احلريات واحترام القانون 
وتعزيز حقوق االنسان وحتقيق 
التكامل االقتصادي العربي بدخول 
الوط����ن العربي مرحل����ة التكامل 

االقتصادي.
البرمل����ان  وأوض����ح رئي����س 
العربي انه م����ن بني املوضوعات 
الت����ي سيناقش����ها البرملان كذلك 
ما وصلت الي����ه اجلهود العربية 
حول اس����تراتيجية األمن القومي 
العربي في ضوء املستجدات الدولية 

واالقليمية.
وأش����ار الى أن ذل����ك يتضمن 
احتالل إيران جلزر االمارات العربية 
املتح����دة )طنب الكب����رى وطنب 
الصغرى وأبو موسى( ومواصلة 
العمل على حش����د الدعم الدولي 
الفلس����طينية  لالعتراف بالدولة 
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
والضغط على إسرائيل لإلفراج عن 
األسرى الفلسطينيني في سجون 

االحتالل.
الى أن االس����تراتيجية  ولفت 
تتضمن طرح قضايا االسرى في 
احملافل البرملانية الدولية واإلقليمية 

د. ضيف اهلل أبورمية

مبارك اخلرينجمخلد العازميعلي الدقباسي

مناقشة املوضوعات 
اخلاصة باجلهود 

العربية حول 
استراجتية األمن 

ألقومي

اإلشراف على 
املراعي وحمايتها 

واحملافظة عليها مبا 
يكفل حسن 

استغاللها وتنميتها

توسيع نطاق 
املراعي في املناطق 

الصحراوية وتهيئتها 
والعمل على 

استصالحها وإزالة أي 
معوقات حتول دون 

استخدامها للرعي


