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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يتسلم هدية تذكارية من د. محمد عمدر

الغامن يستقبل رئيس اللجنة اخلارجية الصومالي

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في مكتبه أمس رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
والتعاون الدولي في مجلس النواب الصومالي 
النائب د.محمد عمر طلحة والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وتناول اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني وسبل تعزيزها في مختلف املجاالت 
الس���يما املتعلقة باجلان���ب البرملاني إضافة 
إلى مناقش���ة عدد من املوضوعات والقضايا 
ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية، وحضر اللقاء 

النائب عبداهلل املعيوف.

حمود احلمدان

فيصل الشايع

الغراء واألخالق العربية األصيلة، 
ومتيز أهل����ه مبحافظتهم على 
العادات والتقالي����د واألعراف 
التعري  الكويتية، ورفضه����م 
واالختالط في أحواض السباحة 
واملعاهد الصحية التي تستلزم 
خصوصية في ممارسة الرياضة 
والتمارين الصحية، وحيث إن 
بعض الفنادق بدأت تتجاوز ذلك 
فتسمح باالختالط في أحواض 
الس����باحة واملعاه����د الصحية 
بلباس فاضح ترفضه القوانني 

والعادات والتقاليد.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي 

باآلتي:
1 � ه����ل تق����وم وزارة التجارة 
والصناعة م����ن خالل أجهزتها 
التفتيش مبتابعة  إدارة  ومنها 
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية 
والقوانني املشار إليها؟ إذا كانت 
اإلجاب����ة باإليج����اب، فيرجى 
تزويدي باإلجراءات وأسلوب 
العم����ل بها ونتائ����ج تطبيقها 
خ����الل العامني املاضيني وبيان 
التي  التفتيشية  عدد احلمالت 
قامت بها ملعاجلة هذا املوضوع 
والنتائج التي أسفرت عنها هذه 

احلمالت.
2 � هل يسمح ترخيص الفنادق 
بإقامة أحواض سباحة ومعاهد 
صحية بش���كل مختل���ط دون 

األهمية التي يحظى بها املنتج 
الكويتي، فإنه لألسف تهدر 
جهود املزارع الكويتي ملصلحة 
الوس����طاء، فغالبا ما يقوم 
املنتج  الوسطاء عند عرض 
احمللي بتثمني أسعار املنتج 
بأسعار متدنية ال تغطي تكلفة 
الكرتون ف����ي أحيان كثيرة، 
واألمثلة كثيرة على ذلك، فعلى 
سبيل املثال يكون سعر كرتون 
الطماطم بامل����زاد 100 فلس، 
لينقله الوس����يط الى مراكز 
البيع من اجلمعيات وغيره 
بسعر يتجاوز الدينار من دون 
جهد يذكر من الوسيط، وبذلك 
يكون الوسطاء هم املسيطرين 
على االسواق واملستفيدين 
احلقيقيني، على عكس املزارع 
الذي يت����م »هضم حقه« في 
انتاجه، ليكتفي بالدعم  بيع 
من دون أن يصل الى تغطية 

التكاليف الفعلية ملنتجاته.

نص االقتراح

1 � يش����كل بق����رار من وزير 
التجارة جلن����ة تتبع وزارة 
التجارة، تتك����ون من ممثل 
عن كل م����ن وزارة التجارة، 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل، بلدية الكويت، احتاد 
املزارعني،  اجلمعيات، احتاد 
الزراع����ة والث����روة  هيئ����ة 

السمكية.
2 � يناط باللجنة تس����عير 
الكويتي  امل����زارع  منتجات 
)املنتجات الزراعية الوطنية( 

احلمدان: هل يسمح ترخيص الفنادق
بإقامة أحواض سباحة مختلطة؟

الشايع: جلنة تعنى بتسعير املنتجات
ودعم املزارع الكويتي

مطيع والطريجي واحلريجي يطالبون 
احلكومة مبحاسبة هيئة اليد العليا

طال���ب النائ���ب د.أحمد مطي���ع احلكومة 
الكويتية مبحاسبة ما يسمى بهيئة اليد العليا 
والتي اتضح انها تتبنى افكار الهارب ياس���ر 
احلبيب وتؤيده في طعنه بعرض النبي ژ 

وصحابته الكرام.
وق���ال مطي���ع: اننا لن نرض���ى ان متس 

معتقداتنا ومقدساتنا من قبل البعض.
وأضاف النائب مطيع: ان على املسؤولني 
ف���ي وزارة الداخلية اتخاذ كل االجراءات ضد 
هؤالء ومن يدعمه���م وإحالتهم للقضاء حتى 
ينالوا جزاءهم وفاقا ملا افس���دوا في األرض 
وتسببوا فيه من فتنة في املجتمع بطرحهم 

الطائفي الضال الننت.
من جانبه، دعا النائب د.عبداهلل الطريجي 
احلكومة إلى اتخاذ االجراءات القانونية جتاه 
»هيئة اليد العليا« التي استمرأت االعتداء على 

الصحابة رضوان اهلل عليهم وثوابتنا الدينية، 
مؤكدا ان لدينا من القوانني ما يكفي لتطبيقها 
على املسؤولني عن قيام الهيئة ببث سمومها 
التواصل االجتماعي  الطائفية عبر وس���ائل 

وغيرها.
من جهته، طالب النائب سعود احلريجي 
احلكومة بالضرب بيد من حديد على من يبثون 
سموم الطائفية البغيضة في املجتمع الكويتي، 
مشددا على ان من استمرأ املساس بالثوابت 
العقدية والصحابة الكرام يجب ان يحاسب.

وقال احلريجي ان ما فعلته الهيئة بهيئة اليد 
العليا من االساءة الى الصحابة وزرع الفتنة 
الطائفية يقع حتت طائل املساءلة القانونية، 
داعيا وزارة الداخلية الى اتخاذ إجراءات عاجلة 
جتاه ه���ذه التجاوزات اخلطيرة التي لن متر 

مرور الكرام.

مراعاة للقي���م وعادات املجتمع 
الكويت���ي األصيل���ة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي 
الترخيص واجلهة  بنسخة من 
املسؤولة عن إصدار الترخيص، 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي فيرجى 
تزويدي باإلجراءات املتبعة حيال 

هذه املخالفات.
3 � ما خطة الوزارة املستقبلية 

لوقف انتشار هذا األمر؟

وحتدي����د أس����عارها م����ن 
خضراوات وغيره وفق آلية 
القرار )وفقا لنوع  يحددها 
اخلضار وكميت����ه بالكيلو 
� الوح����دة(، عل����ى أن تعقد 
اجتماعا أسبوعيا أو نصف 

شهري لهذا الغرض.
3 � يلتزم عن����د اجراء مزاد 
اخلضار ان يكون املبلغ الذي 
حدد من قبل اللجنة هو احلد 
االدنى الذي يفتتح به املزاد.

4 � تضاف نسبة من 10 الى 
20% أرباحا على الوسطاء عن 
الس����عر الذي متت الترسية 
عليه، على ان ينقل الوسيط 
البيع  ال����ى مراكز  املنتجات 
وميارس عمل����ه مقابل تلك 
النسبة دون ارباح او رسوم 

اخرى.
5 � تضاف 10% من السعر بعد 
وصول املنتج الى مراكز البيع 

)اجلمعيات التعاونية(.
6 � يتم إلغاء الدعم، وتكون 
الكويتي  االس���عار للمنتج 
حسب ما تراه اللجنة مقارنة 
املنتج املستورد،  بأس���عار 
املزارع هدفه  وبذلك يحقق 
من بي���ع انتاجه بأس���عار 
مناس���بة، فضال عن حتديد 
هامش ربح للوسطاء دون 
مبالغة، وبالتالي نصل الى 
س���عر جيد للمنتج احمللي 
املواطن واملستهلك  يناسب 
ل���كل  املكاس���ب  ويحق���ق 
األطراف )املزارع، والوسيط، 

واملستهلك(.

وجه النائب حمود احلمدان 
التجارة  ال���ى وزي���ر  س���ؤاال 
والصناعة د.يوسف العلي جاء 
في���ه: نصت امل���ادة الثانية من 
الدس���تور على أن: دين الدولة 
اإلس���الم، والشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع، ونصت 
املادة 10 على أن »ترعى الدولة 
النشء وحتميه من االستغالل 
وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني 
والروحي«، أما القانون رقم 16 
لسنة 1960 بإصدار قانون اجلزاء 
فقد تناول في املادة رقم 198 وما 
بعدها من الفعل الفاضح العلني 
وخدش احلياء وعد ذلك جرمية، 
كما جاء في امل���ادة املذكورة ما 
نصه: »من أتى إش���ارة أو فعال 
مخ���ال باحلياء في مكان عام أو 
بحيث يراه أو يسمعه من كان 
في مكان عام أو تشبه باجلنس 
اآلخر ب���أي صورة من الصور، 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز 
ألف دين���ار أو بإح���دى هاتني 

العقوبتني«.
وملا كان النظ����ام العام في 
الكوي����ت يح����رص على حفظ 
اآلداب العامة وعدم اإلخالل بها، 
ويرفض خدش احلياء باللبس 
الفاضح وغيره في بلد عرف عنه 
التزامه بآداب الشريعة اإلسالمية 

قدم النائب فيصل الشايع 
اقتراح���ا برغبة ج���اء فيه: 
الكويتي دور مهم  للمزارع 
في قضية األمن الغذائي في 
البالد مبا يوفره من منتجات 
للمستهلكني عن طريق توفير 
أغلب احتياجات اجلمعيات 
التعاوني���ة ونق���اط البيع 
األخرى من اخلضار والسلع 
املشابهة، األمر الذي يضمن 
اس���تمرار حرك���ة العرض 
والطلب في السوق احمللي 
ومن ثم الوصول إلى مرحلة 

االكتفاء الذاتي.
الرغم م����ن تلك  وعل����ى 

عقد مؤمتراً صحافياً في مقر جتمع املسار املستقل وردّ على رئيس جلنة امليزانيات

الراشد يطالب مجدداً بإعادة املترو وسكك احلديد إلى »املواصالت«
ف���ي صفحاته���ا الداخلية، ومن 
هم يدافعون عن املش���روع على 
وضعه احلالي وبالرغم من كل هذه 
التجاوزات تنشر آراؤهم وردودهم 
على الصفح���ات األولى، بالرغم 
من ان احل���ق الصحافي تكون 
ال���ردود والوجهتان املختلفتان 
في موضوع م���ا تأخذ مكانا في 
الصفحة نفسها وتتاح لها املساحة 

نفسها.

هذه الهقوه فيك سيد« ويعز علي 
ان أوجه هذا ال���كالم لك، ألنني 
كنت متوقعا ان حتط إيدي بإيدك 
للحف���اظ على املال العام وأنا ال 
أش���ك في ذمتك إطالقا، ال تكون 
ردة فعلك على قضايا املال العام 

شخصية.
واستغرب الراشد انه بالرغم 
من أهمية املوضوع إال ان وسائل 
اإلعالم تنشر كالمه مبربع صغير 

حاسبت وزير الداخلية عليها؟ من 
أج���ل أن تثبت اننا نحن جميعا 
مخطئون وانت الصح وإذا كانوا 
أبرياء كما هو معروف من وجهة 
نظرك فهل حاسبت من ظلمهم؟ 
حتى لو لم جتد أغلبية للمحاسبة 
فسجل موقفا، لكن ليس ان تقاطع 
املجلس على حكم قضائي، هذه 
قضية الكويت عندك فقط وكل 
هذه املليارات وال شيء »أبدا مو 

املتفرغني يس���تحق املس���اءلة 
السياس���ية وهي الهيئة املنوط 
بها العمل باملترو وسكك احلديد، 
وقل���ت: ان هناك 531 مش���روعا 
مبوازنة الدولة بكلفة 19 مليارا 
معظمها لم ينفذ، هذا كله كالمك، 
لديك هذه املعلومات ولم حتاسب، 
أنا لو ل���دي هذه املعلومات فلن 
أذهب الى النيابة، أذهب بشكواي 
الى األمم املتحدة، وأيضا صرحت 
بأن ما مت تنفيذه من خطة التنمية 
قرابة 6.4%، وقلت لرئيس الوزراء 
إما ان تسرع في خطة التنمية وأما 
يكون مصيرك »تشرب چاي في 
ديوانيت���ك« هذا الكالم لو قايله 
علي الراشد ألصبحت مشكلة، لكن 
اللي يقوله رئيس جلنة امليزانيات 
الذي يدافع عن هيئة الش���راكة، 
وايضا يقول في أحد تصريحاته 
ان هناك ش���ركة جديدة تطالب 
احلكومة بتعويض مليار دينار 
ويجب ان تتدارك احلكومة هذه 
القضية ك���ي ال تتحول الى داو 
ثانية، وايضا تصريح آخر بأنه 
تبني وجود مخالفات في احلساب 
اخلتام���ي للفتوى والتش���ريع 
مبخالفتهم قرار ديوان اخلدمة، 
وأيضا احلساب اخلتامي لوزارة 
اإلعالم، ودعونا املسؤولني لتالفيها 
هل تالفوها يا سيد؟ وأيضا هناك 
جتاوزات بقيمة مليوني دينار في 
األوقاف هذه كلها تصريحاتك، هل 
حاسبت؟ اترك موضوع املترو، 
ويقول أيضا بلغ السيل الزبى من 
هذه احلكومة، ما كنت أمتنى أني 
أرد عليك وتعرف موقفي وزاملتك 
في عدة مجالس وإنني ال أتطرق 
ملوضوع إال بعد الدراسة ووفق 

مستندات.
وتابع الراشد: إذا كان هناك 
خالف ف���ي وجهات النظر بيني 
وبين���ك يا س���يد عل���ى قضية 
س���بب مقاطعتكم ملجلس األمة، 
هذه قضية مختلفة بخصوص 
اخللي���ة، القضية الوحيدة التي 
انتفضت فيه���ا، نحن مصدقني 
موضوع اخللية وأنت عير مصدق 
وميكن األدلة التي قدمت فقط من 
الداخلية والقضاء قال كلمته، فهل 

ملن تريدون هذا املش���روع؟، يا 
رئيس الوزراء كلف أحد الوزراء 
لتسلم امللف لتتضح لكم احلقيقة 
املالية لديكم »ميت«،  ألن وزير 
أنا لن أطالب بإلغاء املشروع إمنا 
يعود الى وزارة املواصالت ومير 
بشكل طبيعي مثلما قال: الوزير 

السابق األذينة.
وردا عل���ى رئي���س جلن���ة 
امليزانيات النائب عدنان عبدالصمد 
قال الراش���د: ادعى انه ال يوجد 
شيء، ولم يتم رصد مبلغ، فأقول 
له ان لم تس���مع به فأنا أنبهك 
وهذا املشروع وضع في اخلطة 
اخلمسية، فمن املفترض ان تتأكد 
ونحن لسنا في خصومة يحب ان 
نضع يدنا مع بعض حملاربة سراق 
املال الع���ام، ولكن أنت وضعت 
نفس���ك مبوقع انن���ي أرد عليك 
كان بإمكان���ك أن ترفع التلفون 
بحكم العالقة التي بيننا، مثلما 
عمل النائب صالح عاشور الذي 
الذي  التحية والتقدير،  أقدم له 
اتصل واستفسر عن املوضوع 
وطلب معلومات ووجه من خاللها 
أسئلة ولديه اخرى سيتقدم بها 
لوزير املالي���ة، يا رئيس جلنة 
امليزانيات حاسب على حتويل 
الش���راكة  الى هيئة  املش���روع 
التوصيات، حاسب  بالرغم من 
التي قالتها هيئة  املبررات  على 
الش���راكة داخل مجلس الوزراء 
األرقام التي وضعت لهم وتختلف 
عن األرقام احلقيقية ليقنعوا بها 
مجلس الوزراء بالذهاب الى هيئة 
الش���راكة، وعلى تكلفة دراسة 
اجلدوى التي دفعتها الهيئة، وعلى 
ارتفاع السعر 295%، او حاسب 
احلكومة بحس���ب م���ا صرحت 
يا رئيس حلن���ة امليزانيات بأن 
احلكومة تقاعست عن حتصيل 
مليار و840 ملي���ون دينار من 
مس���تحقاتها والتي ستس���قط 
بالتقادم، وتصريحك اآلخر بأن 
هناك مخالفات باجلملة في توزيع 
املزارع وعلى احلكومة البدء في 
تنظيم احليازات الزراعية وقسائم 
الشويخ الصناعية، وايضا سؤالك 
حول تعي���ني هيئة الطرق لغير 

وأستراليا وبريطانيا وغيرها، 
الدولي،  البنك  وايضا توصيات 
وتوصي���ات وزارة املواصالت، 
والعقد السابق مت التوقيع عليه 
ف���ي 2010 ومت جتدي���ده بأوامر 
تغيرية بغ���رض تعديل بعض 
االعمال، وجل ما فعلوه هو تقسيم 
املشروع، وارتفع السعر %294 ، 
حيث بدأ بنصف مليار وانتهى ب� 
21 مليارا شاملة التصميم والبناء 
والتشغيل بناء على توصية جلنة 
اخلدمات ومدة التعاقد 40 عاما.

الراش���د ان مالحظات  وبني 
ديوان احملاس���بة على املشروع 
أتت حول ارتفاع سعر االتفاقية 
الديوان بنسبة  املعروضة على 
294%  بالرغم ان املعروض على 
الديوان هو نفس االتفاقية السابقة 
املتمثلة في إنش���اء مترو اال انه 
مت تقس���يم العمل الى 7 أجزاء 
مما يتطل���ب زيادة في تفاصيل 
االعمال ولكن املضمون لم يتغير، 
والس���عر املعروض مبالغ فيه 
مقارنة بالقيمة األصلية، وهناك 
زيادة 9 أش���هر على املدة، وأمر 
تغي���ري بقيمة ربع مليون على 

الدراسة.
وأضاف الراشد: وصلت لدي 
يا سمو الرئيس أوراق املستثمر 
املب���ادر الذي قدم لكم دراس���ة 
اجلدوى في مشروع املترو وسكك 
احلديد ولم تردوا عليه، اريد ردكم 

باإلضافة الى تزويده بدراس���ة 
اجلدوى والتي كلفت املال العام 
6.700 مالي���ني وغيرها الكثير، 
بالرغم من ان قانون هيئة الشراكة 
يوج���ب على املس���تثمر املبادر 
تقدمي دراسة جدوى للمشروع 
او الفك���رة او املب���ادرة على ان 
تكون إبداعية غير مسبوقة التي 
يود القيام بها كمشروع شراكة 
من حسابه اخلاص ومن مكاتب 
استشارية عاملية وليس صرف 
املاليني من الدنانير من الهيئة، 
ولكنهم يريدون تنفيع »ربعهم« 
قدموا لهم كل املميزات متجاوزين 
القوانني والدليل على ذلك عدم 
النظر لشركة اإلمناء التي قدمت 
دراسة جدوى متكاملة للمشروع 
واتبعت القانون اال انهم لم يردوا 
عليها بش���يء »ألنها ليست من 
ربعهم« ومتت املفاجأة مبنح كل 
ما شيء ملستثمر لن يتقدم بشيء 
إمنا كوفئ بترسية املشروع عليه 
»حتى يأكلوا الكيكة«، وبدأوا اآلن 
بتعويض وتثمني بعض مزارع 

الوفرة.
وأك���د الراش���د ان هناك من 
»دل���س« على مجل���س الوزراء 
بتقدمي دراسات قدمية مت تعديلها 
الى هيئة  بعد حتويل املشروع 
الشراكة، بالرغم من توصية دول 
مجلس التعاون، ألن هذا النظام 
فشل في هذه املشاريع في الهند 

خالد الجفيل

عقد جتمع املس���ار املستقل 
مؤمترا صحافي���ا حمل عنوان 
»املغالط���ات التي اثيرت مؤخرا 
من هيئة الشراكة ورئيس جلنة 
امليزانيات«، فيما يخص مشروع 
املتروجيت، بحض���ور عدد من 
املهتمني بالشأن السياسي ووسائل 
االعالم حيث حتدث رئيس جتمع 
املس���ار النائب السابق ورئيس 
مجلس 2012 املبطل علي الراشد 
قائال: متنيت ان تكون هناك ردة 
فعل من احلكومة حول ما بينت 
من التعدي على املال العام اخلاص 
مبشروع املترو وسكك احلديد، 
األم���ر محزن فكان من املفترض 
ان ينتفض رئيس الوزراء، ولكن 
مع األسف وجدنا ردودا غريبة 
من احلكومة وأغرب من جهات 
برملانية، والهيئ���ة في ردودها 
ناقضت نظمها، حيث ادعت عدم 
وجود دراسة جدوى للمشروع 
او تعتمد،  ولم تكتمل عناصره 
وذل���ك يتناقض مع ما صرح به 
رئيس���ها الذي أكد ان احلكومة 
حسمت أمرها وسيكون املشروع 

بنظام الشراكة.
وأوضح الراشد ان احلكومة 
حولت املشروع الى هيئة الشراكة 
او مذكرة  دون دراس���ة جدوى 
القرار  املستش���ار، واتخاذ هذا 
خطي���ر ويدين الدولة، واذا كان 
عكس ذلك فهذا تضليل من هيئة 
الشراكة حيث صرح رئيسها بأن 
املشروع ستتم ترسيته في الربع 
االول من 2016 ويبدأ التنفيذ في 
نهاية السنة، »فيا رئيس الهيئة 
املستقيل هل كالمك صحيح او فيه 
تضليل؟ وإذا كانت حجتكم بأن 
من وقع على العقد مستقيل من 
منصبه، من األن نريد ان نقول 
لكم أالعيبكم هذه لن تنطلي على 

ابناء الشعب الكويتي«.
وأكد الراش���د ان���ه مت منح 
مزايا للمستثمر ال يحلم بها، بل 
»يستحي ان يطلبها«، فهل يعقل 
ان متنحه احلكومة 40%، وايضا 
ال� 5% التي لم ينص عليها قانون 

علي الراشد متحدثا                                                     )أنور الكندري(

رئيس برملان السودان 
يشيد بدور الكويت في 

تنمية بالده ودعم السالم

أش���اد رئيس البرملان السوداني ابراهيم 
احمد عمر بدور الكوي���ت في دعم بالده في 
املجاالت التنموية ودعم السالم واالستقرار 
معربا عن االمل في ان تش���هد العالقات بني 
البلدين املزيد من التقدم في ظل الرعاية التي 

حتظي بها من القيادة في البلدين.
كما أعرب عمر خالل لقاء مع نائب رئيس 
مجلس االمة مبارك اخلرينج والوفد املرافق 
له بحضور س���فير الكويت لدى الس���ودان 
طالل منصور الهاجري عن اش���ادته بعمق 
ومتانة العالقات االزلية بني البلدين. وشدد 
رئيس البرملان الس���وداني على اهمية دور 
الديبلوماسية البرملانية في دعم وتعزيز هذه 
العالقات ملا يخدم مصلحة البلدين ويحقق 

تطلعات شعبيهما.
وعل���ى صعيد متصل عق���د وفد مجلس 
االمة جلسة مباحثات رس���مية مع البرملان 
الكويتي نائب  الس���وداني وترأس اجلانب 
رئيس مجلس االمة مب���ارك اخلرينج فيما 
ترأس اجلانب السوداني نائبة رئيس البرملان 

عائشة احمد صالح.
وق���ال اخلرينج في كلمة خالل جلس���ة 
املباحثات ان »االمة العربية تواجه حتديات 
ابرزها االره���اب والتدخل االيراني وحتتاج 
لتوحيد اجله���ود ملواجهتها«. وطالب ايران 
بوقف »تدخالتها في الشؤون الداخلية للدول 
العربية مثل اليمن والعراق وسورية ولبنان 
وااللتزام باملواثيق الدولية قائال: »اننا نريد 
سالما وال نريد استسالما ملا تقوم به ايران، 
كما اننا نفرق متاما بني الشعب االيراني وبني 
ما تقوم به احلكومة االيرانية«. وأشاد مبواقف 
السودان املشرفة باملشاركة في عاصفة احلزم 
والتحالف االسالمي وموقفه جتاه االعتداءات 
على سفارة وقنصلية اململكة العربية السعودية 
في ايران. كما دعا إلى حل القضية الفلسطينية 
مبا يتوافق مع قرارات االمم املتحدة الغالق 
الباب امام التنظيمات االرهابية وإنهاء معاناة 

الشعب الفلسطيني.
ومن جانبها اشادت نائبة رئيس البرملان 
السوداني مبس���توي العالقات بني البلدين 
مؤكدة دعم كل التش���ريعات التي تسهم في 

دفع العالقات.
كما أعربت عن تطلعها للمزيد من التعاون 
بني البرملانيني في مجاالت التعاون السياسي 
في احملافل كافة وعلى صعيد كافة القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

مبارك اخلرينج


