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قال رئي�س اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي �إن اللجنة التعليمية
حري�صة على االنتهاء من القوانني اخلا�صة باجلامعات والتنظيم
الأكادميي وجودة التعليم ومعاجلة املثالب التي من �ش�أنها تعطيل
العملية الرتبوية وعدم ان�صاف القائمني عليها ،م�شدد ًا على �رضورة
اجناز مدينة �صباح ال�سامل اجلامعية التي �ستكون با�سم جامعة الكويت
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وقيامها با�ستقبال الطلبة العام احلايل كما هو مفرت�ض.
و�أ�ضاف الرويعي ان كل جلنة برملانية لديها اولويات ولكن املفرت�ض
ان يكون هناك توافق بني ال�سلطتني على هذه االولويات �سواء كانت
مقدمة من املجل�س �أو من احلكومة ويجب ان تكون م�شرتكة لالبتعاد عن
�أي ت�أزمي بينهما ولت�سري العملية الت�رشيعية كما هو مطلوب.
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طالبوا الحكومة بإيقاف حنفية الهدر ومحاسبة الفاسدين قبل مس جيب المواطن

نواب :ال لقانوني الضريبة االنتقائية والقيمة المضافة
كتب فار�س عبدالرحمن:

�أكد عدد من النواب رف�ضهم مل�رشوعي
قانوين ال�رضيبة االنتقائية والقيمة
امل�ضافة ،لأن من �ش�أنهما امل�سا�س
بجيب املواطن ،مطالبني احلكومة
باالبتعاد عن كل ما من �ش�أنه ال�رضر
باحلياة املعي�شية للمواطنني.
و�أك���د ال��ن��ائ��ب ح��م��دان العازمي
رف�ضه مل�رشوعي قانون ال�رضيبة
االنتقائية والقيمة وامل�ضافة،
مطالبا احلكومة بو�ضع اال�شياء
امل����ضرة مثل التبغ وم�شتقاته
وامل�رشوبات الغازية يف م�رشوع
لوحده واال يتم د�س ال�سم يف الع�سل
من خالل ادراج ا�شياء اخرى ت�رض
بجيب املواطن.
و�أ���ش��ار العازمي �إل��ى ان خمطط
احلكومة مف�ضوح حيث تريد ادراج
االمور امل�رضة ب�صحة املواطن مع
�سلع اخرى الحراج النواب ولتقول
فيما بعد كيف ترف�ضون الزيادة
على امور ت�رض ب�صحة املواطن،
م�ستدركا ب��ال��ق��ول« :ن��ح��ن منلك
اجلر�أة بالرف�ض».
واكد ان حال هذين القانونني هو
ح��ال الب�صمة ال��وراث��ي��ة وغريها
من القوانني التي ت�رض باملواطن
وغ�ير �صاحلة للتطبيق ،م�شددا
على رف�ضهما ان بقيا على و�ضعهما
احل���ايل وب�صيغتهما املوجودة
كما قدمتهما احلكومة ،الن جيب
املواطن خط احمر ال ميكن امل�سا�س
به.
من جهته اكد النائب نايف املردا�س
رف�ضه امل�سا�س بجيب املواطن
�سواء من خالل اقرار �رضيبة القيمة
امل�ضافة او غريها ،م�شريا �إلى ان
اال�صالح االقت�صادي يجب ان يبد�أ من
ال�سلطة التنفيذية من خالل ايقاف
حنفية الهدر وحما�سبة الفا�سدين
واالنتهاء من امل�شاريع احلكومية
املتعرثة.
و�أ���ض��اف ان��ه لن يقبل ان تعو�ض
احل��ك��وم��ة ال���ه���در احل��ا���ص��ل يف
ميزانيتها على ح�ساب املواطن
واعتباره احللقة اال�ضعف لن يتم
القبول به.
وتابع قائالً :لن نقف عند رف�ض
ال����ضري��ب��ة االن��ت��ق��ائ��ي��ة والقيمة
امل�ضافة وح�سب بل �سنذهب �إلى ما

• �أحمد الف�ضل

• حمدان العازمي

• حممد احلويلة

• نايف املردا�س

• حممد الدالل

• العازمي :سيكون حالهما كـ«البصمة الوراثية» وال مجال لقوانين تضر بالمواطن
• المرداس :لن نقبل بأن تعوض الحكومة الهدر في ميزانيتها على حساب المواطن
• الحويلة :ضرورة وضع أولويات توافق بين السلطتين واالبتعاد عن التأزيم
• الفضل :على الحكومة تخفيض أسعار السلع االستهالكية قبل القيمة المضافة
• الدالل :توجه خطير اقتصادي ًا لغياب الشفافية ولن نقبل بضرائب على األشخاص والشركات
هو ابعد من ذلك من خالل تقدمي طلب
مناق�شة وثيقة اال�صالح االقت�صادي
التي قدمتها احلكومة يف املجل�س
ال�سابق وال��ذي على ا�سا�سها متت
زيادة �أ�سعار البنزين.
و�شدد على �رضورة قيام احلكومة
بو�ضع خطة وا���ض��ح��ة ملعاجلة
اخللل الكبري يف امليزانية العامة
للدولة ولي�س تقدمي قوانني من
�ش�أنها زي���ادة امل�شاكل املالية
وحمو الطبقة الو�سطى من املجتمع
من خالل �سحب مدخراتهم.
من جهته قال النائب حممد احلويلة
ان «القيمة امل�ضافة وال�رضيبة
االنتقائية» يجب درا�ستهما بت�أن يف
اللجان الربملانية املخت�صة مثل
اللجنة الت�رشيعية واملالية قبل
اقراراهما او التوجه لتطبيقهما.
و�شدد على �رضورة و�ضع اولويات
توافق بني ال�سلطتني واالبتعاد

ع��ن ال��ق��وان�ين ال��ت��ي م��ن �ش�أنها
ت��أزمي امل�شهد ال�سيا�سي ،متمنيا
اق��رار القوانني التي من �ش�أنها
ت�سهيل حياة املواطن واالرتقاء
مب�ستوى العاملني وزيادة م�ستوى
االنتاجية.
ول��ف��ت �إل���ى ان القيمة امل�ضافة
مت درا�ستها من قبلنا يف اللجنة
اخلارجية ومت توجيه ر�سالة �إلى
املجل�س حتى يتم اخ��ذ موافقة
ار�سالها �إل��ى اللجان املخت�صة
وهي يف عهدة هذه اللجان وننتظر
انتهاءها واعادتها ال��ى اللجنة
اخل��ارج��ي��ة حتى ندر�سها ب�شكل
متكامل من خالل اجتماع م�شرتك
للجان الربملانية للو�صول �إلى
ت�صور م�شرتك وملعرفة ايجابيات
و�سلبيات هذين امل�رشوعني.
من جهته قال النائب عودة الرويعي
ان «ال�رضيبة االنتقائية والقيمة

الكثير من المناصب تعطى لمجرد الترضيات السياسية لمجموعات معينة

امل�ضافة» لي�سا من �ضمن الأولويات
حتى الآن وان مل يدرجا ك�أولوية
فلن يدرجا على جدول اعمال للجان
ولن يطبقا.
وا���ض��اف ال��روي��ع��ي ان التجارب
يف دول اخلليج لي�ست �رشطا ان
نتبناها وه��ذه التجارب ميكن اال
تكون منا�سبة القت�صادنا الوطني،
م�شريا �إلى انه ال مانع من درا�ستها
وه��ذا ال يعني ان��ه يجب تطبيقها
وتقدميها.
ولفت �إلى انه لي�س لديه اي م�شكلة
يف مناق�شة اي م�س�ألة من �ش�أنها
رف���ع االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وحفظ
املكا�سب االقت�صادية للمواطن
واملقيم على ار�ض الكويت ،وبعد
الدرا�سة ان كانت جيدة �ستفر�ض
نف�سها وان كانت �سيئة �سيتم رف�ضها
بالت�أكيد.
و�أك��د النائب احمد الف�ضل رف�ضه

تطبيق القيمة امل�ضافة يف الكويت،
م�شري ًا الى ان الهدف منها يتبني من
ا�سمها اي انها قيمة تدفع مقابل
خدمات تقدمها الدولة للمواطنني.
و�أ�ضاف الف�ضل االن لدينا �سل�سلة
من التحديات حول جودة اخلدمات
التي تقدمها الدولة واذا اجنزتها
وخل�صتها ميكن ان ندفع لها قيمة
م�ضافة ولكن قبل ذلك �س�أرف�ضها.
وتابع :على احلكومة قبل ا�ضافة
القيمة امل�ضافة تخفي�ض �سلع
امل�ستهلك ،نحن نعاين من م�شاكل
كبرية ب�سبب زيادة ا�سعار ال�سلع
اال�ستهالكية وعندما ن�ضيف القيمة
امل�ضافة �ستكون ه��ن��اك م�شكلة
واحلكومة مل تقدم �شيئ ًا حتى الآن.
من جانبه قال النائب حممد الدالل ان
هناك توجه ًا من قبل احلكومة وعليه
عالمات ا�ستفهام يف الكويت وذلك
باعادة النظر يف الو�ضع االقت�صادي

ومنها التوجه لفر�ض �رضائب �سواء
على االفراد او على ال�رشكات وهذا
ت��وج��ه م��وج��ود ووزارة املالية
خطت خطوات يف هذه العملية اال
انه يفتقد �إلى ال�شفافية والنا�س
ال تعرف ما هي توجهات احلكومة
والآن ظهرت لنا االتفاقية اخلليجية
املتعلقة ب�رضيبة القيمة امل�ضافة
وباعتقادي ان هذا التوجه خطري
اقت�صادي ًا ب�سبب غياب ال�شفافية.
وا�شار �إل��ى ان مو�ضوع ال�رضائب
يف الدول املتقدمة تكون ال�رضيبة
مرتبطة بنظام �سيا�سي ومرتبطة
مبمار�سات احلكومة وهذا لي�س له
ا�سا�س يف الكويت ولذلك تطبيقها
ت�أ�سيا بجزء من نظام ر�أ���س مايل
موجود يف دول اخرى واعتقد انه
�سلوك غ�ير �صحيح و�سيكون له
انعكا�سات �سلبية على املواطنني.
و�أ�ضاف نحن يف و�ضع خليجي غري

م�ستقر فالعديد من دول اخلليج
بد�أت بتطبيق االتفاقية ودول �أخرى
جمدتها وال ميكن ان ن�أخذ باتفاقية
ونعمل عليها يف ظ��ل ان بع�ض
ال���دول ميكن اال تطبقها وتوقف
هذه االتفاقية وال تفعلها ولذلك
انا طالبت بتجميدها وعدم البت
فيها.
و�أ���ش��ار :على احلكومة ان تكون
�شفافة يف �رشح الو�ضع االقت�صادي
للبلد ور�ؤيتها وال ميكن ان نتكلم
ع��ن ��ضري��ب��ة وال��ه��در وال����صرف
موجود وكبري والف�ساد منت�رش
وتقارير االجهزة الرقابية ت�ؤكد
على ان هناك �رصفا غري مربر.
واالم��ر الأخ�ير انه ال ميكن الكالم
عن �رضيبة ولي�س لدينا ت�صور
يف كيفية املحافظة على الطبقة
الو�سطى م��ن �أ���ص��ح��اب احلاجة
مل�ساعدة ا�صحاب االحتياجات
اخل��ا���ص��ة ،واذا مل ي��ك��ن لدينا
منظومة وا�ضحة فكيف �سنطبق
القيمة امل�ضافة.
وتابع :انا قلت ان وزير املالية اذا
مل يقدم منظومة وا�ضحة والوثيقة
االقت�صادية خالل فرتة معينة ميكن
ان يتعر�ض مل�ساءلة �سيا�سية
ولذلك االجتاه نحو اتخاذ خطوات
بدون �شفافية مع ال�شعب الكويتي
ت�رصف خاطئ متار�سه احلكومة.
وق��ال :نحن اليوم �أم��ام حكومة
جديدة وهي على املحك بوجود
ورق���ة اقت�صادية وادارة امل��ال
وح�سن تنميته وا�ستثماره وكذلك
حمايته من الف�ساد و�صور التجاوز
وخالفه ،ونقول للحكومة من الآن
ال ت�أتي بال�رضيبة وال اخل�صخ�صة
وعليها املجيء بالر�ؤية العامة
وتبد�أ اول خطوة بابطال الهدر
وال����صرف غ�ير امل�ب�رر وكيفية
احل��د من الف�ساد وعندما نت�أكد
من م�صداقية احلكومة يف التعامل
م��ع طريقة �رصفها غ�ير املربر
ونرى ان لديها قابلية ملواجهة
الف�ساد ولديها خططها الوا�ضحة
عندها ميكن ان نتقبل افكار تتعلق
بتطوير االقت�صاد يف اجلوانب
االخرى وخالفه ،م�شريا �إلى انه يف
ظل ذلك الو�ضع من غياب ال�شفافية
والر�ؤية ،فلن نقبل بتلك ال�رضيبة
على املواطن.

«المالية» تناقش تعديل قانون الهيئة العامة لالستثمار بحضور الحجرف

أبل :خلل في هيكلة مؤسسات الدولة أربع لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها غداً

بسبب التعيينات «البارشوتية»
�أك��د النائب خليل ابل وج��ود خلل
كبري يف هيكلة م�ؤ�س�سات الدولة،
م�شري ًا �إل��ى ان هناك ع��دم معرفة
ملا تريد احلكومة ،هل تريد ان
تكون ال�صالحيات موزعة ام ادارة
مركزية ،م�ستدركا بالقول« :هم ال
يعرفون ذلك».
وا�ضاف :تعتقد احلكومة ان العمل
«مي�����ش��ي» م��ن خ�ل�ال اال�شخا�ص
ونقلهم ب�شكل بار�شوتي للرت�ضيات
ال�سيا�سية من خالل توزيع املنا�صب
على ح�ساب العمل املهني واجلاد،
م��ؤك��دا ع��دم وج��ود و�صف وظيفي
وا�ضح يف دي��وان اخلدمة املدنية
لهذه الوظائف.
وتابع :نعتقد ان الو�ضع احلايل
وال��راه��ن للتعيني والتوظيف يف
اجلهات احلكومية فو�ضوي واجلهة
امل�س�ؤولة عن ذلك ممثلة يف ديوان
اخلدمة املدنية لي�س لديها �ضوابط
تعمل على ا�سا�سها وتعتقد ان عملها

• خليل �أبل

متابعة الهياكل التنظيمية واذا
ال�شخ�ص املر�شح للوظيفة تنطبق
عليه ال�رشوط انتهى االمر ويرتك
للجهة نف�سها.
وا�شار �إلى ان ديوان اخلدمة املدنية

يعمل على انه ديوان لتنظيم طوابري
املوظفني ولذلك قدمنا اقرتاح ًا
لتنظيم ه��ذا االم��ر خ�لال املجل�س
ال�سابق اال ان احلكومة ادعت وجود
مر�سوم ينظم هذا االمر وال حاجة
القرتاحات ،ونحن بررنا �أ�سباب
تقدمينا لهذا االمر ومل يتم ،واعدنا
تقدمي هذا االقرتاح مرة اخرى خالل
هذا املجل�س.
ول��ف��ت �إل���ى ان ه��ن��اك فو�ضى يف
املنا�صب القيادية واملنا�صب
اال��شراف��ي��ة والتعيينات وحالي ًا
هناك خلل كبري يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،م�شريا �إلى انه لي�س يف
كيفية االختبار وح�سب بل يجب ان
يكون لدينا منهجية ور�ؤية وا�ضحة
للهيكلة وامل�س�ؤول عن ذلك هل هو
ديوان اخلدمة املدنية ام املجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية وكل هذه
الأمور تدل على حالة الفو�ضى يف
االختيار لهذه القيادات.

الكندري :خفض سن التقاعد
يتطلب توافق ًا نيابي ًا حكومي ًا
دعا ع�ضو اللجنة املالية النائب في�صل الكندري
النواب �إل��ى م�شاركة �أع�ضاء اللجنة املالية
يف بحث مقرتح قانون خف�ض �سن التقاعد من
خالل تقدمي الر�ؤى والتعديالت التي ت�ساهم يف
التوافق احلكومي النيابي ولتكري�س مبد�أ العدالة
وامل�ساواة بني املتقاعدين وحتقق طموح �أبناء
ال�شعب.
واعترب الكندري �أن ما حدث يف اجلل�سة املا�ضية
ب�ش�أن خف�ض �سن التقاعد و�سحب التقرير لعر�ضه
ودرا�سته من قبل �رشكة حمايدة هو رد �شاف
وواف لكل من �شكك يف ت�صويت �أع�ضاء اللجنة
املالية.

وقال الكندري �إن الت�صويت على رد التقرير
لـ«املالية» من م�صلحة املتقاعدين احلاليني
والالحقني.
و�أعترب �أن ال�صوت العايل ال يجدي نفعاً ،م�ؤكدا
�أن �صوت احلق والعدل وال�شعب الكويتي هو
الذي من خالله تتم املحافظة على املكت�سبات
ال�شعبية لأننا م�ؤمتنون على م�صالح ال�شعب.
و�شكر الكندري �أع�ضاء جمل�س الأمة ب�إن�صافهم
اللجنة من خالل منحها مهلة � 3أ�شهر ملزيد من
الدرا�سة على الرغم من �أن اللجنة طلبت �شهرا
واحدا ،وهذا ما ي�ؤكد وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن
�سحب التقرير.

ت��ع��ق��د ارب����ع جل���ان برملانية
اجتماعاتها غد ًا لبحث املو�ضوعات
امل��درج��ة على ج���داول �أعمالها
و�أولها جلنة ال�ش�ؤون الداخلية
والدفاع التي تبحث جمموعة من
االقرتاحات بقوانني ،بـحـ�ضــــور
مـجــلـ�س
رئــيــ�س
نـــائــب
الــوزراء وزيـــــر الــداخلية ال�شيخ
خالد اجلراح.
وتناق�ش جنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية االقرتاحني بقانونني
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم
 47ل�سنة  1982ب�إن�شاء الهيئة
العامة لال�ستثمار ،ومناق�شة
جمموعة من االقرتاحات برغبة،
بح�ضور وزير املالية وممثلني عن
الهيئة العامة لال�ستثمار.
ون�ص احد االقرتاحني املتعلقني
بتعديل قانون هيئة اال�ستثمار
على اع��ادة ت�شكيل جمل�س الإدارة
و�إن�شاء جمل�س تنفيذي وت�شكيل
جلان متخ�ص�صة معاونة للمجل�س
التنفيذي.
وج���اء يف م��ادت��ه االول���ى :تن�ش�أ
هيئة عامه ذات �شخ�صية اعتبارية
ت�سمى «الهيئة العامة لال�ستثمار»
تتمتع باال�ستقالل يف مبا�رشة
اخت�صا�صاتها ،وتلحق بوزير
املالية وي��ك��ون مقر الهيئة يف
الكويت ،ويجوز لها �أن تن�شئ
مكاتب يف خارج الكويت.
وامل��ادة الثانية :تتولى الهيئة
با�سم حكومة الكويت وحل�سابها
تنمية وا�ستثمار و�إدارة �أم��وال
اح��ت��ي��اط��ي ال���دول���ة والأم������وال
املخ�ص�صة الحتياطي الأجيال
القادمة بال�صناديق ال�سيادية
وغريها من الأموال التي يعهد بها
�إليها وزي��ر املالية ،وذل��ك وفق
ال�سيا�سات واخل��ط��ط والربامج
املعتمدة من جمل�س الإدارة.
وا���ش��ارت امل��ذك��رة الإي�ضاحية
لالقرتاح ان املادة  16من الد�ستور
تن�ص على �أن امللكية ور�أ����س
امل��ال والعمل مقومات �أ�سا�سية
لكيان الدولة االجتماعي وللرثوة
الوطنية ،وه��ي جميعا حقوق
فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها
القانون ،وتن�ص امل��ادة  17من
الد�ستور على �أن «للأموال العامة
حرمة وحمايتها واج��ب على كل
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مواطن» بينما تن�ص املادة  20من
الد�ستور على �أن «االقت�صاد الوطني
�أ�سا�سه العدالة االجتماعية ،وقوامه
التعاون العادل بني الن�شاط العام
والن�شاط اخلا�ص ،وهدفه حتقيق
التنمية االقت�صادية وزيادة االنتاج
ورف��ع م�ستوى املعي�شة وحتقيق
الرخاء للمواطنني وذلك كله يف
حدود القانون �أما امل��ادة  21من
الد�ستور تن�ص على �أن «الرثوات
الطبيعية جميعها ومواردها كافة
ملك ال��دول��ة ،تقوم على حفظها
وح�����س��ن ا���س��ت��غ�لال��ه��ا ،مب��راع��اة
مقت�ضيات �أمن الدولة واقت�صادها
الوطني».
وبينت امل��ذك��رة االي�ضاحية انه
من الن�صو�ص الد�ستورية ال�سابقة
يت�ضح �أن امل�رشع الد�ستوري �ألقى
على عاتق ال��دول��ة مهمة رعاية
ر�أ�س املال يف �إطار �صالح املجتمع
و�أب��ن��ائ��ه وذل��ك حتقيقا للتنمية
االقت�صادية وزي��ادة االنتاج ورفع
م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء
للمواطنني ،كما �ألقى على عاتقها
ك��ذل��ك ���ض�رورة ح��ف��ظ ال�ث�روات
الطبيعية وح�سن ا�ستغاللها �ضمن
خمطط عام للتنمية االقت�صادية.
و�أو�ضحت املذكرة انه ملا كان قد
م�ضى على العمل بهذا القانون ما
يقارب خم�سة وثالثني عاما ،وكانت

املعطيات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية التي �صدر يف ظلها قد
تغريت بدرجة مل يعد معها قادرا
على مواكبة التقنيات العلمية
والتطورات يف جمال اال�ستثمار،
بخا�صة بعد الطفرة االقت�صادية
الهائلة للكويت والتي �أ�صبحت على
�أثرها متتلك رابع �صندوق �سيادي
ا�ستثماري على م�ستوى العامل وهو
ما ميثل املورد الثاين للبالد بعد
البرتول ،الأمر الذي يتطلب لي�س
فقط ��ض�رورة تبني العديد من
ال�سيا�سات املحفزة وتهيئة املناخ
امل�لائ��م لنمو ه��ذا اال�ستثمار،
و�إمنا �أي�ضا �رضورة الق�ضاء على
املعوقات القانونية واالقت�صادية
كافة التي تعرت�ض هذا الطريق
لي�صبح �أكرث تال�ؤما مع املمار�سات
العاملية يف جمال اال�ستثمار �إذا مل
يهتم القانون احلايل بو�ضع هيكل
وا�ضح املعامل لكيفية مبا�رشة
اخت�صا�صاته �سواء على امل�ستوى
اال�ست�شاري �أو الإداري.
وا�شار مقدم االق�تراح يف املذكرة
االي�ضاحية ان��ه بناء على كل ما
ذكر يرى ا�ستبدال امل��واد الأولى
والثانية والثالثة والبند الثالث
من املادة ال�سابعة ومتت �إ�ضافة
�أربع مواد جديدة ب�أرقام  3مكرر،
 3مكرر �أ 3 ،مكرر ب 3 ،مكرر

ج للقانون رقم  47ل�سنة 1982
ب�إن�شاء الهيئة العامة لال�ستثمار.
وفيما يلي ن�ص �أبرز التعديالت:
 �إع���ادة ت�شكيل جمل�س الإدارةواخت�صا�صاته وت�شكيل جلنة
ت��ر���ش��ي��ح��ات ت��ع��ن��ى باختيار
الأع�ضاء املتفرغني من الكفاءات
املتخ�ص�صة يف جم��ال اال�ستثمار
بحيادية ومو�ضوعية تامة.
 �إن�شاء جمل�س تنفيذي برئا�سةالع�ضو املنتدب لتنفيذ ال�سيا�سات
الإ�سرتاتيجية للهيئة التي ي�ضعها
جمل�س الإدارة.
 �إع���ادة هيكلة الهيئة ب�إن�شاءجمموعة من اللجان اال�ست�شارية
التخ�ص�صية ثالث منها تتبع جمل�س
الإدارة و�سبع �أخرى تتبع املجل�س
التنفيذي.
وتناق�ش جلنة حقوق الإن�سان
ت�شكيل ا�ستكمال الديوان الوطني
حلقوق الإن�سان ،ومناق�شة نتائج
الزيارة لل�سجن املركزي التي متت
بتاريخ  2017/12/24بح�ضور
نائــب رئــيــ�س مـجــلـ�س الــوزراء
وزيـــــر الــدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء.
وتنظر جلنة حت�سني بيئة الأعمال
خالل اجتماعها حتديد اخت�صا�صات
اللجنة ،ومناق�شة حتديد �آلية عمل
اللجنة.

