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افتتحت الجلسة
ــــــ
برئاسة السيد الدكتور  /على عبد العال
وحضور السيد المستشار  /محمود فوزى

رئيس المجلس
األميــن العام

أوال  :االعتذارات :
اعتذر الساة األعضاء :عمرو غالب  ،بكر أبو غريب عن عدم حضور جلسات اليوم .
 وجه السيد النائب حممد احلسينى الشكر والتقدير للسيد رئيس اجمللس والساة
األعضاء على ما بذلوه من جهوة خالل أةوار االنعقاة السابقة ،مطالبا احلكومة بسرعة
حل مشاكل اامواطنني واإلسراع فى اقرار قانون احملليات.
 طالب السيد النائب حممد عقل احلكومة بضرور وضع حلول جذرية لكافة مشاكل
اامواطنني وتفعيل األةوات الرقابية والربامانية.
 أشاة السيد النائب حممد مصطفى سليم بدور القياة السياسية فى حتمل األعباء
واامشاكل التى يعانى منها اامواطنون ،مطالبا بسرعة االنتهاء من مشروعات البنية
األساسية حملافظة أسوان.
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 أوضح األستاذ الدكتور رئيس اجمللس أن مشروعات البنية األساسية هى جسر التقدم
ألى أمة ،وأن البنية األساسية فى مصر منوذج لكثري من الدول األخرى إلقامة اقتصاة
قوى يدر ةخالً على الدولة وأن هناك شهاةات ةولية بارتفاع النمو االقتصاةى
اامصرى ،مؤكدا على ضرور البعد عن الشائعات واألكاذيب ،مشريا إىل أن هناك
إصالحات سياسية واقتصاةية من شأنها ختفيف العبء عن اامواطن اامصرى البسيط،
وأنه سيتم حماسبة اامقصرين فى حق الشعب اامصرى.
 أشار األستاذ الدكتور رئيس اجمللس إىل أنه طبقاً حلكم ااماة ( )11من الالئحة
الداخلية للمجلس التى تقضى بإعالن قوائم الرتشيح النهائية لرغبات األعضاء فى
االنضمام لعضوية جلان اجمللس فإنه سيتم تقديم اقرتاحات أو اعرتاضات الساة
األعضاء كتابة إىل رئيس اجمللس لعرضها على مكتب اجمللس للنظر فيها ،ويعترب
األعضاء الذين مل يتقدموا برغباتهم هليئة مكتب اجمللس أعضاء بنفس جلانهم
النوعية وذلك طبقاً للقواعد التى أرساها اجمللس خالل أةوار االنعقاة السابقة.
(رفعت اجللسة فى متام الساعة احلاةية عشر والدقيقة ااخامسة واألربعني ظهرا  ،على أن
تعقد اجللسة القاةمة-إن شاء اهلل -فى متام الساعة الواحد بعد ظهر اليوم )
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