
ان يصوت يصوت موافق او غير موافق، 
نقطة نظام للنائب عمر الطبطبائى :
ال���ذي ق��ال  امت��ن��ى تنمسح كلمة خاطئة 
بدرت مني بذكر ان هاني حسني كان وزير 
النفط بوقت صفقة ال��داو، والصحيح انه 
كان مستشار الداو داخل الكويت للصفقة.. 

فارجوا التصحيح
وق��ال النائب ال��دالل: نحن اقسمنا على 
حماية االموال، وال يصح ان توزع التقارير 
باالمس واليوم تناقش وتقر، ونحن لدينا 
حتفظات على ارق���ام احل��ك��وم��ة، ويجب 
ان نوفقها مع تقارير دي��وان احملاسبة، 
فاملالحظات كثير “شيلمهن”، وان��ا اقول 

اجلوا االمر الى الغد
الغامن: التأجيل الى الغد قد يواجهه عدم 
اكتمال النصاب وجلسة الغد خميس وهذا 

ما اخشاه
ح��م��اد: احل���االت امل��رض��ي��ة ح��رج��ة وفيها 
س���رط���ان، وي��ج��ب اق�����راره م��ن اج���ل ع��الج 
املواطنني وال يصح ان نضعهم بهذه الصورة 
وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات ق��د ت��وق��ف ال��ع��الج عنهم، 
واملوضوع مهم جدا وهي تصويت وقناعات، 

والتقرير واصلنا اول امس..
ال��دالل: ال يصور اننا رافضني، امن��ا نحن 

نريد النقاش، ونود التمكني من النقاش
العدساني: نحن ال ن��ود املخاطرة وغدا 
ي���وم خميس وق���د نفقد ال��ن��ص��اب، وجلنة 
امليزانيات لم تعطل التقرير امنا احلكومة اتت 
باملشروعات في ١١ م��ارس، وام��ور املرضى 
ستتعطل وهناك مستشفيات امريكية اوقفت 
العالج، وان��ا ادع��و الق��رار االعتماد االضافي 
ل��وزارة الصحة النها تخص مرضى، وكذلك 
ادعو القرار تعزيز موازنة التعليم العالي النه 

متعلق بتعليم الطلبة.. 
عبدالكرمي الكندري: هذا النقاش ال يستحق 
االستغراق، يا جماعة انتم سلقتم ميزانيات 
عامة اما هذه فهي متعلقة باملرضى والناس 
املتعلمة .. خلصوا الناس .. ومن يريد النقاش 

عليه ان يرينا اداءه في ابريل 
ثامر السويط: انا وصلتني اقرارات من قبل 
شهر ان مرضى مت طردهم واخرين سائرين 
على نفس ال���درب ف��ور اس��ت��ق��رار حالتهم، 
ووصلتني تقارير بشكوى احد املستشفيات 
االمريكية م��ن ع��دم حصوله على ام��وال��ه، 
وهذه اساءة لسمعة الكويت ونحن دولة لها 

احتياطات مالية هائلة
احمد الفضل: هذا املوضوع حصل بسبب 
ن��واب هم ابطال العالج السياحي باخلارج 
الذين زادوا االلتزامات على الدولة وصرنا 
مطلوبني للمستشفيات في اخلارج، وها نحن 

نحصد نتائج تدخالت النواب
شعيب امل��وي��زري: صحة امل��رض��ى اول��ى 
باحلسم االن، وهذا رغم حتفظي على ميزانية 

الصحة
ورف��ض املجلس تأجيل التصويت على 

االعتمادات االضافية الى جلسة الغد.
ص��الح خورشيد: احلكومة لم تنفذ ١٨٦ 
مشروع رأسمالي واالن تطالب بتنفيذ ٣٥ 
م��ش��روع اض��اف��ي، وه��ن��اك اع��م��ال ص��وري��ة 
وغير دقيقة ون��وع من الهدر في مصروفات 

مشروعات اجلهات احلكومية.
وق��ال: مكاتب الدولة باخلارج مل��اذا هيئة 
االستثمار ال تتملكها لهم، فالوضع احلالي 
ميثل ه��در م��ال��ي. ول��ف��ت: ه��ن��اك ٦ شركات 
تتالعب مب��وض��وع االدوي����ة وي��ج��ب احكام 

االدارة والصرف في هذا اجلانب.
اسامة الشاهني: نحن االن نتعرض على 
نوع من االره��اب اما ان نوافق على القانون 
ال��ي��وم او اننا متهمني ب��االض��رار باملرضى 
والطلبة، انا االن امام تصويت على مبالغ اكثر 
من ٣ مليارات دينار على تعزيزات ميزانيات، 
وانا لست ضد الدارسني واملرضى، ولكن ما 
اسباب تضخم االرق��ام وماهي حاالت العالج 
السياحي وماهي سوء االدارة احلكومية، وما 
حقيقة النفقات الرأسمالية فمحافظ البنك 
املركزي يقول ان االسم شكلي ويجب ان ندقق 
بحقيقة خلق ه��ذه امل��ش��روع��ات وظ��ائ��ف او 

حتقيق ايرادات.
وق��ال: ان��ا مع استعجال املتصل بالطلبة 
وامل��رض��ى، امن��ا املتعلق بالنفط والنفقات 
الرأسمالية يحتاج التدقيق، وانا ضد مظاهر 
تفوق الديوان االميري على جهات الدولة في 
املشروعات االنشائية وهذا ليس دوره املناط 
به وه��ذا دليل جهل اجهزة ال��دول في مجال 

االنشاءات.
خليل اب��ل: التقرير متواجد منذ الصباح 
وان��ا لم اتغدى كاالخرين امنا استغرقت في 
القراءة، والتقرير وافي وشافي، وفي النفقات 
الرأسمالية لدي مالحظات على مشروعات 
وزارة الصحة وممارساتها لترسية العقود، 
واين ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق 
العمل، ونريد في تقارير الرأسمالية بيان 
بعدد الوظائف من كل مشروع، واملشروعات 
التي ال تخلق فرص عمل للكويتيني نؤخرها 

ونقدم عليها ما يوظف الكويتيني.
وق��ال: كيف تريدون خلق كويت املستقبل 
وانتم عاجزين االن عن ادارة الواقع، وقضية 

البعثات يرفض ان تقول فيها انك ال تود، 
العدساني: هناك ١٣ الف وظيفة شاغرة 

في امليزانية.
ال��غ��امن: ن��رح��ب ب��زي��ارة وزي���ر الكهرباء 
العراقي ل��ؤي حميد اخلطيب ال��ى الكويت، 
وانتهز هذه املناسبة للدعاء له والوفد املرافق 
بطيب االق��ام��ة وجن��اح ال��زي��ارة.  م��ن جهته 
اعرب وزير التربية حامد العازمي عن سعادة 
احلكومة وترحيبها بزيارة الوزير متمنيا له 
والوفد املرافق طيب االقامة وجناح الزيارة.

العدساني: بالنسبة الفتتاح املراكز الطبية 
واالدوي����ة، نحن اك��دن��ا على وزي���ر الصحة 
ضرورة توفير الطاقم الالزم لتشغيل املراكز 
في املناطق السكنية، وبخصوص االدوي��ة 
والعالج باخلارج شددنا على الصحة عدم 

الوصول 
خورشيد: جت���اوزات مكتب فرانكفورت 
بلغت ٧٠٠ م��ل��ي��ون ي����ورو، واالن تقرير 
جت��اوزات الصحة مدرج على جدول االعمال 
منذ شهور .. وال يجوز اال نناقشه .. وهل يعقل 

ان نسمح لشخص خ��ارج املجلس ان يرسل 
١٥٠٠ حالة ع��الج ب��اخل��ارج ، وعلى وزي��ر 
الصحة اث��ب��ات جدية حرصه على معاجلة 

املخالفات باستعجال املناقشة..
بدر املال: احلكومة يجب ان تكون متحلية 
بالشفافية، امنا احلكومة تخلط على املجلس 
في االمور املالية، والتعزيزات التكميلية يجب 
ان تكون للمستقبل ال مل��ص��روف��ات سابقة، 
والنفط بامليزانية التكميلية يخلط معهم 
حساب العهد وهذا ال يجوز، وانا صدمت من 
مبالغ العهد، وان��ا صرحت وقلت ب��ان وزير 
املالية استجوابه قريب ان جنحت، واالن 
س��وف اوج��ه اسئلة برملانية ل��وزي��ر املالية 
ولن انتظر اكثر مما حددته الالئحة في مدد 
االجابة ويجب ان نتافهم على جدول محددة 
الغالق باب العهد، واذا دخلنا في يونيو ولم نر 
االجابات وحترك جاد مبوضوع العهد فسوف 

يقدم استجوابك.
وزير املالية: اؤكد للنائب ان هذا املوضوع 
بحث ون��ؤدي فيه جهد كبير، وهناك حصر 
ودقيق وواضح لبند العهد املتراكم من ١٩٩٣ 
ال��ى االن، وع��اجل��ن��ا هالسنة ٧٢٠ مليون، 
وتقديرات السنة املقبلة فيها حوالي ٣٤١ 

مليون، 
املال: اعلم ان هناك تركة ثقيلة، امنا التحرك 
ال يعكس حكم اجلدية، وقانون اعداد امليزانيات 
ال تتحدث عن وزارة املالية امنا وزير املالية 
وعليك وقف اي عهد جديدة، ويجب االسراع 
باغالق امللف، وحتى ال ندخل في السياسة 
العامة ومسؤولية رئيس ال��وزراء نتمنى من 
الوزراء االجابة حتى ال نقدم االستجواب بداية 

يونيو.
وواف��ق املجلس على متديد اجللسة حلني 
االنتهاء من اقرار تقارير جلنة امليزانيات.

حمدان العازمي: تفاجأنا بالتقرير اليوم، 
وال يسعفنا الوقت للقراءة، ووزارة الصحة 
للمرة الثانية تطلب تعزيزات مالية، متسائال 
مل���اذا ال��زي��ادة ون��ح��ن ن��رى ت��وس��ع ف��ي عدم 
املوافقة بلجان العالج باخلارج، والتقارير 
تخلو م��ن ارق���ام احل���االت اجل��دي��دة املطلوب 
ارس��ال��ه��ا للعالج ب��اخل��ارج واالدارة اصال 
خالية م��ن امل��رض��ى، اذن ه��ل ال��زي��ادة لدفع 
فواتير ل��ت��ج��اوزات وزي��ر س��اب��ق، فلماذا لم 
حتاسبه احلكومة ومل��اذا وقفتم بجانبه حني 
مت استجوابه، والعلة ليست من املرضى امنا 
هو فساد العهد السابق، وملاذا نحمل املواطنني 
مسؤولية التعزيزات املالية، ومل��اذا ت��ردون 
املرضى واالن تطلبون لهم ادويتهم التي كانت 

في اخلارج ما هذا التناقض..
سعدون حماد: امامنا ٢ مليار و٥٠٠ مليون 
للنفقات الرأسمالية، وهي موضوع يستحق 
االستيقاف عنده، اما تعزيزات العالج باخلارج 
فيجب اقرارها النها متعلقة باملرضى، ومكاتب 
العالج باخلارج تلقوا تقارير من املستشفيات 
ب��وق��ف التعامل معهم حل��ني دف��ع الفواتير 

املعلقة.
وقال: شركات النفط عليها توفير الوظايف 
للكويتيني وخاصة مهندسي البترول، وعقود 
البترول تشغل اجانب برواتب ٥ االف واكثر، 
ويجب ان تكون تعيينات العقود للكويتيني 
بالدرجة االولى، واالعتماد االضافي يجب ان 

يسفر عن حل هذه املشكلة.
خليل ابل: لدينا اتفاق لتقليل العهد عبر فتح 
اعتمادات اضافية، ومن يعرقل امليزانيات في 
جوانب شغل الوظايف والتطوير والوظيفي 
هي وزارة املالية ودي��وان اخلدمة املدنية الن 
اسلوب االخيرة عقيم واملستشارين ال دور لهم 
وال احد فيهم يفهم تقييم شهادة ماجستير في 

الفيزياء وسواها.
وطالب مبشروع بقانون للتعيني املباشر 
للطواقم الطبية والتمريضية ف��ي وزارة 
الصحة دون انتظار اجراءات اخلدمة املدنية.
ع��ادل الدمخي: امليزانيات التكميلية هي 
الباب الرئيسي لتجنب الدخول في مخالفات 
العهد السابقة، وي��ج��ب اح��ك��ام امليزانيات 
املستقبلية ومبحدودية، اما النفقات الرأسمالية 
يجب ان تكون حت��ت الرقابة املستمرة من 
قبل دي���وان احملاسبة. ودع��ا وزي��ر الصحة 
لوجوب تخفيض النفقات وي��راق��ب املكاتب 
الصحية وج��دول��ة ال��ع��الج ب��اخل��ارج، وفي 
كوريا اجلنوبية هناك عالج ملرض السرطان 
بدقة محددة ودون اث��ار جانبية وبضمان ٥ 
سنوات، ويجب التعاون مع مثل هذه الدول 
خاصة انه من اكبر مستوردي نفط الكويت، 
داعيا الى التصويت على كل ميزانية بشكل 

منفصل.
عبدالوهاب البابطني: سؤالي ملاذا تضاعف 
رق��م ح��س��اب��ات ال��ع��ه��د، واحل��ك��وم��ة تعهدت 
باملعاجلة واللجنة تقول ان هناك خطوات 
جدية، وكيف تضاعف الرقم خ��الل دوري��ن 
انعقاد نريد ان نعرف، وتقرير وزارة وزارة 
النفط يتحدث عن تضاعف حساب العهد فيها 
٤٠٠٪ ويجب ان نعرف هل نحن في الطريق 
السليم ام نكتفي ب��وع��ود حكومية ال يوفى 
بها، داعيا لالستيقاف على االعتماد االضافي 

لوزارة النفط.
عبدالصمد: احلكومة دائما تود خفض سقف 
امليزانية فارادت الثبات على ٢٠ مليار، وقلنا 
لها ان الرقم غير واقعي، فزادوا السقف مليار 
ونصف، ولوال دورن��ا لذهب املليار والنصف 
ال��ى ح��س��اب العهد، االن اتفقنا معهم على 
تقدمي االعتمادات االضافية بدال من الصرف 
على حساب العهد، وج��زء من املخصص في 
االعتمادات ذاه��ب للعهد السابقة وج��زء اخر 

يخص احتياجات فعلية مستقبلية.
البابطني: اذا حكومة ع��اج��زة ع��ن تقدير 
مصروفاتها بدقة واخطائها تتجاوز املليار 
ونصف، فإن انصاف احللول لن ترضينا وانا 
اعتقد ان كثير من النواب حتدثوا عن العهد.

محمد ال��ه��دي��ة: م��ا ام��ام��ن��ا م��ن ميزانيات 

ه��و ف��وض��ى، وه��و ي��دي��ن احل��ك��وم��ة ووزارة 
املالية، خاصة مع استمرارية جلوء اجلهات 
احلكومية ملجلس الوزراء حلسم اخلالفات مع 
ديوان املاحسبة واملراقبني املاليني، ومجلس 
الوزراء ال يكون جهة محايدة ويوافق للجهات 
احلكومية ومشاريعها ويضرب رأي اجلهات 
الرقابية بعرض احلائط وبلغت ما يفوق ٢ 
مليار الكثر من ١٧ مشروع، ومن الواجب وقف 

هذااالمر.
وقال: وزارة الصحة تكرر متديد العقد مع 
تأمني عافية، وهذا دليل غياب اخلطة، وكان 
االولى جتهيز عقد اخر جديد فيه سد للثغرات 
وتطوير اخلدمة وخفض التكاليف، ومتديد 
العقود يكلف امل��ال ال��ع��ام ويسلم املشروع 
لشركة بعينها، داعيا الى ضم شريحة ربات 

البيوت لتقليل تكلفة التأمني.
واوضح: ان موضوع شراء االدوية فيه خلل 
وهناك ادوية ب٢١ مليون منتهية الصالحية، 
وه���ذا ام��ر غير ج��ائ��ز وف��وض��ى، مستغربا 
تقاعس القطاع النفطي توفير الوظائف خاصة 

ملهندسي البترول.
عبدالصمد: قضية وظائف البترول وتوفير 
فرص العمل ملخرجات التعليم وربطها بسوق 
العمل امر مهم واثير مع رئيس احلكومة في 
اجتماع اللجنة االسبوع املاضي، واخبرونا 

بتشكيل جلنة حكومية في هذا الشأن.
ووافق املجلس باالجماع على باب النفقات 
الرأسمالية وش���راء االص���ول غير املتداولة 
مبيزانية ٢٠١٩/٢٠٢٠ مببلغ ٣ مليار و٢٠٠ 

مليون.
ثم وافق املجلس على فتح اعتماد اضافي 
ل��وزارة الصحة عن ميزانية ٢٠١٨/٢٠١٩ 

مببلغ ٣١٩ مليون ٥٠٠ الف دينار.
 وواف��ق املجلس على فتح اعتماد اضافي 
لوزارة النفط عن ميزانية ٢٠١٨/٢٠١٩ مببلغ 

٩٠٠ مليون دينار 
وواف��ق املجلس على فتح اعتماد اضافي 
ل����وزارة ال      تعليم ال��ع��ال��ي ع��ن ميزانية 
٢٠١٨/٢٠١٩ مببلغ ٥٣ مليون و١٩٥ دينار 
وزي��رامل��ال��ي��ة: ب��ق��رار م��ن رئيس احلكومة 
كلفت اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء 
للتنسيق م��ع جلنة امل��ي��زان��ي��ات ح��ول كافة 

مالحظات النواب املتصلة بامليزانيات.
صالح خورشيد: نتمنى من احلكومة تقدمي 
اعتماد مالي اضافي ل��وزارة الصحة من اجل 
ضم ربات البيوت في التأمني الصحي عافية.
وواف��ق املجلس على سحب تقارير جلان 
هي األول للجنة الشباب والرياضة بشأن 
التطوير الرياضي واخلصخصة واالحتراف، 
وتقرير جلنة الداخلية والدفاع لتعديل قانون 

قوة الشرطة.
وانتقل املجلس الى مناقشة تقرير اللجنة 
الصحية بشأن تعديالت قانون الهيئة العامة 
ل��ل��غ��ذاء، املتضمن ان��ش��اء مختبرات فحص 
االغذية في املنافذ احلدودية وتغليظ العقوبات 

على املتورطني باالغذية الفاسدة.
احمد الفضل: انا ارفض خفض احلد االدنى 
ملخالفات االغذية الفاسدة بواقع ١٠٠ دينار، 
فهذه تغطى ببيع ١٠٠ صمونة فالفل خالل ٣ 
ساعات وهي ثلث يوم عمل، في مقابل خطورة 
االنعكاسات السلبية على صحة املواطنني، 

نحن نريد عقوبات رادعة
عبدالله الرومي: اغالق املنشأة حلني صدور 
حكم نهائي، قد ال يحقق عدالة فأرجو انت نترك 
االمر للمحكمة وال نكون نحن في النص مبحل 
القاضي، فقد تأخذ املنشأة حكم براءة وتطلب 
تعويضات ،، وبالتالي قد تفتح باب لتكسب 

البعض من ابواب التعويضات .
صالح خورشيد: نحن نريد انشاء مختبرات 
خاصة، وهناك قرار من املجلس البلدي في هذا 
ال��ص��دد، واملختبرات احلكومية قد ال تكون 
ق��ادرة وق��د ت��ؤدي الفساد االغ��ذي��ة، ونتمنى 
ان يقوم القطاع اخلاص ب��دوره ولسد ابواب 

الرشاوى من اجل تسريع االعمال ..
ال��ش��اه��ني: اوك����د ل��ك��م ان���ه مت مضاعفة 
احل��د االعلى للعقوبات بزيادة م��دد احلبس 
وال���غ���رام���ات، وتخفيض احل���د االدن����ى هو 
للموائمة مع هيئة الغذاء ولتقدير القاضي 
حكم يتناسب مع اجلرم، الن بعض املخالفات 
قد تكون عربة آي��س ك��رمي واش��ي��اء صغيرة 

وهذه قد ال يالئمها املبالغة باحلد االدنى.
وق���ال: مسألة ات��اح��ة امل��ج��ال للمختبرات 
اخلاصة نظرناه، والقانون احلالي ال مينع 
االستعانة باملختبرات اخلاصة، ولديها الئحة 
وتنص على املختبرات اخل��اص��ة املعتمدة، 
والقانون والئحتها تتيح امنا هي لم تطبق 
حتى االن ، ون��ح��ت��اج مم��ارس��ة دور نيابي 
ملراقبتها ومحاسبتها .. وهي فكرة رائدة من 
الزميل خورشيد، وهي اجراء تنفيذي يحتاج 

الضغط النيابي.
خورشيد: متنينا وجود مختبرات خاصة 
على غ���رار امل��خ��ت��ب��رات اخل��اص��ة ف��ي وزارة 
الصحة، امن��ا مختبرات االغ��ذي��ة احلكومية 
فاشلة، وانا تقدمت بتعديل، واغلب امراض 
السرطان تأتينا من املأكوالت املستوردة وهل 
نعتمد على اح��دى الدولة الفاشلة في ادارة 

مختبراتنا احلكومية.
فيصل الكندري: انا سألت مدير مستشفى 
مكي جمعة للسرطان عن السبب األول والثاني 
لالمراض وقال لي االول هو االغذية الفاسدة 
والثاني اث��ار بيئية، فيجب ان منكن القطاع 
اخلاص للعمل مبستويات متقدمة وكفائة في 

فحص االغذية وتخزينها..
احلميدي السبيعي: مختبر خاص يراقب 
جتار ايضا خاص، فهذا غير مقبول، فكيف 
نراقب احلكومة ونحاسب ون��س��اءل، وانا 

اعترض على النص
عبدالله الكندري: االن معمول باملختبرات 
اخلاصة وهناك في الشبرة مختبر خاص 
وتشرف عليه البلدية وال مينع القانون، وانا 

اشدد على ان يكون هناك تعاون مع القطاع 
اخل��اص ب��اش��راف حكومي، ونحن اليوم 
نراجع مستشفيات خاصة وكيف ال تطمئن 

منهم في امر متعلقك بحياتك.
وزي��ر الصحة: نحن متفقني على انشاء 
مختبرات حكومية لهيئة ال��غ��ذاء تفحص 
االغ���ذي���ة ح��رص��ا ع��ل��ى س��الم��ة امل��واط��ن��ني 
وتشرف عليها وزارة الصحة والهيئة هي 
من تنشأ املختبرات وتشرف عليها وزارة 

الصحة.
خورشيد: ما ه��ذا التناقض احلكومي، 
احلكومة قالت في تقرير اللجنة ال مانع من 
اش��راك القطاع اخل��اص، وزي��ر الصحة مو 

قاري التقرير 
الشاهني: تأثير االغذية الفاسدة يرفع 
احل����رارة، ان��ت��م اقتراحكم ي��ل��زم احلكومة 
باملختبرات اخلاصة، ونحن بالكاد نراقب 
مختبرات احلكومة فكيف نستطيع مراقبة 

اخلاص.. 
وزي��ر الصحة: قانون هيئة الغذاء نقل 
اختصاصات لها م��ن ج��ه��ات اخ���رى، ولم 
ينشأ لها مختبر حتى االن، واالن وزارة 
الصحة لديها مختبر كيفان وتفحص االغذية 

املستوردة لصالح هيئة الغذاء
العدساني: هيئة الغذاء هي املسؤولة عن 
الرقابة وفحص االغذية وال ميكن تسليمه 
للقطاع اخلاص، صحة الناس ليست لعبة، 
اما نؤجل او نصوت كما هو عليه االن.. ال 

ميكن ادخال تعديالت االن
الفضالة: النص االص��ل��ي اوك��ل املهمة 
الى ال��وزارة وال مينع االستعانة بالقطاع 
اخل��اص، وتعديل النواب يلزم االستعانة 
بالقطاع اخلاص وهذا ال يجوز،، وفي حال 

عدم االتفاق نؤجل احلسم
ثامر السويط: انا عضو اللجنة الصحية 
ونحن ال نريد تاجر يراقب تاجر، وطاملا 
ان��ش��أن��ا هيئة ل��ل��غ��ذاء فعليها ه��ي تولي 

املسؤولية لفحص االغذية.
الغامن: ما شا الله الكنادرة زادت نسبتهم 

في املجلس
فيصل الكندري: مختبرات كيفان فيها 
فئران ،، واالغذية املستوردة ال تفحص في 
املنافذ فنحن نريد مختبرات خاصة هناك 

والطاقة االستيعابية لكيفان محدودة
عبدالكرمي الكندري: نرفض ان يراقب 
القطاع اخلاص، فغدا يحدث تالعب بصحة 
الناس وتصدر موافقات على اغذية فاسدة 
مبقابل مادة ويلوحون بشهادة الفحص .. 
يجب ان تكون الرقابة والفحص ملختبرات 

تشغلها الهيئة
وواف���ق املجلس على تعديالت قانون 
هيئة الغذاء في املداولة الثانية واحاله الى 

احلكومة.
احلضور: ٤٥  موافق: ٤٣  غير موافق:١   

ممتنع: ١.
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