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بورمية: معالجة قروض المواطنين ليست للمزايدات بل إلنهاء معاناة وتشريد األسر

موسى أبوطفرة
اكد النائب د.ضيف اهلل بورمية ان معاجلة القروض ليست للمزايدات 
كما يحاول ان يصورها البعض امنا هي النهاء معاناة وتشريد العديد 
من االسر واالفراد، مضيفا ان هناك العديد من االسر انهارت واحلكومة 
لم حترك س����اكنا وكأنه ال توجد أي مش����كلة حتتاج الى وضع حلول 

جذرية وسريعة قبل ان تتفاقم املشكلة.
وقال خالل الندوة التي اقامها مس����اء اول من أمس في ديوانه حتت 
عن����وان »معاجلة قروض املواطنني« ان البنوك غررت باملواطنني دون 
أي حت����رك من البنك املركزي ف����ي وقف ما اعتب����ره مذبحة قامت بها 
البنوك في ح����ق املواطنني، الفتا الى ان اخلطوات التي قام بها النواب 
خالل املجالس السابقة في حل هذه القضية توضح حجم املشكلة التي 

يعاني منها املواطنون.
واعتبر بورمية ان صندوق املعسرين امنا جاء لوقف أي حترك نيابي 
ف����ي حل هذه القضية قائال ان احلكوم����ة دبرت االمر في ليل من خالل 
وضع صندوق املعسرين وسحب املشاريع النيابية حلماية البنوك دون 
مراعاة ملصلحة املواطنني، واصفا الصندوق باملش����روع امليت الذي ال 
ينفع النفخ فيه النه ولد ميتا خصوصا ان احلكومة وضعت احلق في 
يد البنوك وكأنها تضع احلل في يد اجلاني، قائال ان الصندوق فاش����ل 
وميت وال ميكن احياؤه، مبينا ان القانون مينع املواطنني االس����تفادة 
م����ن الصندوق اال بعد التنازل عن القضاي����ا التي قد يكون رفعها ضد 

البنك نفسه.

سلب حقوق المواطنين

واضاف ان احلكومة تضحك على املواطنني وتسلب حقوقهم وأموالهم 
وتعطيها للبنوك من خالل صندوق املعس����رين، معددا بعض احلاالت 
التي تقدمت لالستفادة من مميزات صندوق املعسرين اال ان ما حصل 
على عكس ذلك بل س����اهم في زيادة معاناتهم، قائال ان هذا الصندوق 

عزاء للمواطن البسيط، مطالبا احلكومة بعدم إفساد اجللسة اخلاصة 
بالقروض من خالل عدم حضورها للجلس����ة، االمر الذي سيساهم في 

خلق حالة تأزميية بني احلكومة والنواب في حال حصل ذلك.
وب����دوره، قال النائب خالد الطاحوس انه اليوم وصلت بنا املرحلة 
حلدوث أزمة اجتماعية في البلد بسبب القروض، الفتا الى ان املواطن 
يتحمل جزءا من املسؤولية في هذه القضية، ولكن اجلزء االكبر يتحمله 
البنك املركزي مع احلكومة، مؤكدا ان املش����كلة لن حتل دون مناقشة 
االقتراحات التي قدمها النواب بواقعية ومنطقية، معتبرا ان أي معاجلة  
حكومية بعيدا عما قدمه النواب ستكون مشروع أزمة بني السلطتني.

وأشار الى مجموعة ال� 26 الذين تبنوا عدد من القضايا كان ابرزها 
قضية عدم اسقاط القروض، وكأن قضايا البلد انتهت وكأنهم باالضافة 
الى وزير املالية يتلذذون برؤية معاناة املواطنني دون ان يعلقوا على 

ضياع املال العام في هيئة االستثمار اخلارجية.
وقال: سندافع عن قضايا وحقوق املواطنني، ويجب على وزير املالية 
ان يهيئ نفسه للمنصة ليعرف الشعب الكويتي حقيقة هدر املال العام 
والعبث احلاصل في الوزارة، وكذلك ليعرف الشعب حقيقة مجموعة ال� 
26 الذين يريدون سلب املال العام من خالل مترير مشاريعهم، واقول 
لوزير املالية ورئيس الوزراء شدوا حزامكم ألن االيام القادمة ستكون 

هناك استجوابات.
وبدوره، طالب الناش����ط السياسي خالد الش����ليمي بإحالة محافظ 
البن����ك املركزي الى النيابة العامة نتيجة ع����دم اتخاذه أي قرارات في 
مواجهة االجراءات التي تقوم بها البنوك ضد املواطنني، قائال ان صندوق 
املعس����رين ال يس����من وال يغني من جوع. وقال ان احلكومة متنع حل 
مشاكل املواطنني، وباجلانب اآلخر هناك حديث عن اسقاط قروض العراق 
ارضاء ألطراف أجنبية، الفتا الى انه في االيام املقبلة س����تكون هناك 
صفقة كبيرة تصل الى ما يقارب املليارين على مدى اخلمس س����نوات 

وسيتبناها 4 أشخاص وهم »نون ونون وحاء وميم«.

هو محط لعب واهدار للمال العام. 
واش����ار الى ان هناك الكثير من النواب الذين يعتبرون ان ش����راء 
مديوني����ات املواطنني هو مضيعة للمال الع����ام، في حني ان احلكومة 
لن تخس����ر اي مبالغ مالية كون املقترض هو من سيعمل على تسديد 

اصل الدين.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد ان العجز من قبل وزارة املالية 
عن وقف البنوك عن التالعب باملواطنني هو ما دفعنا الى التقدم باقتراح 
السقاط القروض ومن ثم شراء مديونية املواطنني واعادة جدولة اصل 
الدين، مس����تغربا رفض احلكومة للعديد من املقترحات التي تقدم بها 
النواب فيم����ا يتعلق مبديونية املواطنني عل����ى عكس ما قامت به من 
دعم كبير ملجموعة من التجار في قضية املديونيات الصعبة وقانون 

االستقرار االقتصادي.
واشار الى حترك مجموعة ال� 26 في اجتاه معاكس لقضية قروض 
املواطنني دون مراعاة لش����ريحة كبيرة من املجتمع تعاني صعوبة من 
االثر الكبير الذي طبعته القروض على حياتهم، الفتا الى ان اول حترك 
لهذه املجموعة هو الذهاب والتوجه الى املصانع املوجودة في منطقة ام 
الهيمان للدفاع عن مصاحلهم وليس للوقوف على حجم كارثة التلوث 
التي بدورنا هددنا باستجواب رئيس الوزراء فيما يتعلق بها، مضيفا: 

ونحن ماضون بهذا االستجواب اذا لم تسكر هذه املصانع.
وقال ان شراء مديونية املواطنني هو معاجلة حقيقية لالزمة احلالية 
التي يعيشها البلد، مش����يرا الى بعض التجارب التي قامت بها بعض 

الدول ملعاجلة االزمة املالية من خالل دعم املواطنني.
بدوره، اكد النائ����ب مبارك اخلرينج انه مع قضية اس����قاط فوائد 

القروض، محمال البنك املركزي الذي تساهل ومتادى مع البنوك حتى 
وصلت االمور الى ما هي عليه، مطالبا احلكومة باعادة النظر في قضية 

جدولة ديون املواطنني.
الى ذلك، قال النائب علي الدقباسي ان هناك استجابة وتفاعال نيابيا 
م����ع قضية مديونية املواطنني نظرا للحال����ة التي وصل اليها املجتمع 
جراء اآلثار السلبية املترتبة عليها مما ساهم في تزايد اعداد املؤيدين 
للقضي����ة من الن����واب الذين وصلوا الى الرقم ال����ذي يكفل لهم مترير 
مشروع اسقاط الفوائد عن املواطنني، معتبرا ان ما حصل كان نتيجة 

السياسات املالية الضعيفة للحكومة.
واكد اس����تمراره في تبني قضية ش����راء قروض املواطنني للقضاء 
على الفقر الذي ساهمت في انتشاره البنوك، قائال: اذا لم ترد يا وزير 
املالية على االسئلة التي وجهناها لك، فاستعد الى ما هو قادم من خالل 

استخدامنا أدواتنا الدستورية.
من جهته، قال النائب فيصل الدويس����ان ان سبب دفاع النواب عن 
اسقاط فوائد القروض عن املواطنني، امنا يأتي من منطلق رفض الشرع 
للمعامالت الربوية، اضافة الى اجلشع الفاحش للتجار والبنوك الذين 
وضعوا تلك الفوائد الكبيرة على املواطن، معتبرا صندوق املعسرين 

خطوة من احلكومة إلنقاذ البنوك وليس حلل مشكلة املواطنني.
وطالب احلكومة بتعديل وتصحيح اخلطأ الذي قامت به من خالل 
س����ماحها للبنوك بتقييد املواطنني بالفوائد الكبيرة التي وضعت على 
ظهورهم، داعيا املواطنني الى دعم هذه القضية اعالميا من خالل االعالن 

عن مخالفات البنوك بحقهم.
واضاف ان بعض التشريعات والقوانني وضعت ملصلحة التجار وال 

في ندوة »معالجة قروض المواطنين« عقدها بديوانه مساء أمس األول

مبارك اخلرينجفيصل الدويسانخالد الطاحوسعلي الدقباسيسعدون حمادد.ضيف اهلل بورمية

حماد: عجز وزارة المالية عن وقف البنوك دفع النواب لمعالجة المديونيات
الدقباس�ي: تزايد الن�واب المؤيدين يكفل تمرير المش�روع ف�ي 17 الجاري

الطاح�وس: أقول لرئيس الوزراء ووزير المالية »ش�دوا حزامكم« 

الخرين�ج: تم�ادي البن�ك المرك�زي أوصلن�ا لقضي�ة القروض
الدويس�ان: الصن�دوق خط�وة حكومي�ة إلنقاذ البن�وك فقط

وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لوزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل تساءل 
فيه: هل قامت وزارة اإلعالم ممثلة في اي ادارة تنفيذية 
تابع����ة لها مبنع عرض وتداول كتاب املفكر واألديب 
املصري عباس محمود العقاد »عبقرية اإلمام علي«؟ 

وإذا كانت باإليجاب فيرجى توضيح أسباب ذلك؟

العنجري: هل قامت »اإلعالم« 
بمنع كتاب »عبقرية اإلمام علي«؟

التحالف الوطني: على رئيس الوزراء 
االعتذار واالستقالة من منصبه

إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة
الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة

النمالن: نقل »التحقيقات« إلى وزارة العدل
النمالن  النائب س���الم  قدم 
اقتراحا بقانون بشأن »إحلاق 
اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة 

العدل«.
مادة أولى: يس���تبدل بنص 
املادة االولى من القانون رقم 53 
لس���نة 2001 املشار إليه النص 

التالي.
1: مع ع���دم اإلخالل  م���ادة 

باألحكام املقررة في قانون آخر 
تلتحق اإلدارة العامة للتحقيقات 
بالنياب���ة العامة بوزارة العدل 
املقررة  وتتولى االختصاصات 
لها طبقا ألحكام املادة التاسعة 
من القانون رقم 17 لسنة 1960 

املشار إليه.
مادة ثانية: تستبدل عبارة 
وزي���ر الع���دل بعب���ارة وزير 

الداخلية، حيث وردت بأحكام 
القانون املشار إليه.

مادة ثالث���ة: يصدر خالل 3 
ش���هور من تاريخ صدور هذا 
القانون ق���رار من وزير العدل 
يحدد كيفية نقل حقوق العاملني 
باالدارة العامة للتحقيقات الى 
الوزارة وحتديد الدرجات املعادلة 

لدرجاتهم الوظيفية.

التحال���ف الوطني  اصدر 
الدميوقراطي بيانا جاء فيه: تابع 
التحالف الوطني الدميوقراطي 
التطورات األخيرة في قضية 
الوزراء  شيكات سمو رئيس 
الشيخ ناصر احملمد، ويشير 
التحالف إلى بيانه األخير الذي 
صدر مبناس���بة دور االنعقاد 
اجلديد ملجل���س األمة، والذي 
أش���رنا من خالله إلى ضعف 
إدارة سمو الشيخ ناصر احملمد 
لشؤون مجلس الوزراء، وعقد 
احلكومة للصفقات السياسية 
للهروب من منصة االستجواب، 
كما أش���رنا إلى ش���بهة شراء 
الوالءات وشبهات التنفيع، وما 
قضية الشيك احملرر من رئيس 
الوزراء إلى أحد النواب إال تأكيدا 
ملا ذهبنا إليه سابقا، فلم يشكل 
مفاجأة جديدة في ظل التخبط 
اإلداري احلكومي الذي بات سمة 
من سمات احلياة اليومية لنا 

جميعا كمواطنني.

قضية الشيك

إال أن ما يلف���ت النظر في 
قضية الشيك األخير، بروزه 
كدليل م���ادي يدي���ن رئيس 
ال���وزراء سياس���يا، فكان في 
ذلك فصل آخر من مسلس���ل 
شبهة ش���راء الوالءات وهدم 
أركان الدميوقراطي���ة وع���دم 
الذي نص  الدس���تور  احترام 
في امل���ادة 50 منه على فصل 
السلطات مع تعاونها، إذ يشكل 
تق���دمي مبلغ نقدي من رئيس 
مجلس الوزراء، رأس السلطة 
التنفيذية، ألحد أعضاء السلطة 
انتهاكا صارخا  التش���ريعية 
للدستور وقبلها انتهاك لألخالق 
واملبادئ السياسية البسيطة، 
وخروجا عن التقاليد السياسية 
التي اعتدنا عليها في الكويت أو 
اعتادت عليها أي دولة ترى في 
نفسها دولة مؤسسات، وذلك 
من خالل وجود تعامالت مالية 
بني رئيس الوزراء وأحد أعضاء 

مجلس األمة.
ولقد تابع التحالف ما جاء 
النائب د.فيصل  في مرافع���ة 
املس���لم ف���ي جلس���تي 3 و4 
نوفمب���ر اجل���اري، والردود 
احلكومية عليه، باإلضافة إلى 
تصريحات احملامي الشخصي 
لس���مو رئيس الوزراء، ومما 
يثير الدهش���ة واالس���تغراب 
عدم اعتراض احلكومة خالل 
اجللسة على عرض الشيك أو 
طلب منع عرضه بحجة سرية 
املعلومات البنكية. بل وإن وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروض���ان طلب من 
النائب عرضه وحتى تسلمه 
منه في اجللسة، باإلضافة إلى 
عدم نفي احملامي أو احلكومة 
لواقعة صدور شيك من احلساب 
املصرفي اخلاص لسمو رئيس 
مجلس الوزراء إلى عضو في 
مجلس األمة أثناء فترة توليه 
املنصب العام مما يؤكد صحة 
الواقعة، بل يشير ولألسف إلى 
مكابرة باخلطأ، باإلضافة إلى 
تناقض واضح مع بيان وكيل 
الشؤون احمللية بديوان سمو 
الرئيس في مارس 2009، إذ نفى 
في ذلك الوقت صدور أي شيكات 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
أو أحد وكالء ديوان سموه أو 
من احلس���اب اخلاص بديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
لصالح بعض أعضاء مجلس 
األمة، مما يدعونا للتس���اؤل 
بجدية، ما الذي تخفيه احلكومة 
كذلك عن الرأي العام؟ وكيف 
باستطاعتنا تصديق احلكومة 
أو أخذها على محمل اجلد؟ إن ما 
ميسه اخلطر اليوم ليس شخص 
سمو الشيخ ناصر احملمد، بل 
منصب رئاسة الوزراء، فبات 
على س���مو الرئيس االعتذار 
للقيادة السياس���ية وللشعب 
الكويتي واالستقالة من املنصب 
للنأي به عن أي شبهات، وحفظ 
املنصب من التجريح والتشكيك 

حلف���ظ ث���وب الدميوقراطية 
الكويتية.

إن القضية األساسية اليوم 
ليست أن هذه األموال كانت من 
حساب رئيس الوزراء الشخصي 
أم من األموال العامة، وال هي 
أوجه صرف هذه األموال، بل 
تتلخص في منح رئيس السلطة 
أمواال ألحد أعضاء  التنفيذية 
مجلس األمة ووجود تعامالت 
مالية بينهما، وهو أمر ال يقبله 

عقل وال منطق وال أخالق.

مسؤوليات دستورية

ويدع���و التحالف الوطني 
الدميوقراط���ي النواب لتحمل 
الدس���تورية  مس���ؤولياتهم 
والسياسية وحماية األدوات 
التفريغ  الرقابية من عمليات 
التي تتعرض لها حتت شعار 
»التهدئة«، فإلى متى السكوت 
والسلطة التنفيذية ال حتترم 
الدميوقراطية وتدخل بها إلى 

مسار الشبهات.
إن عيون الشعب اليوم تتجه 
إلى ممثليه، فعالمات االستفهام 
املدافعني عن هذه  تدور حول 
الشبهات، خصوصا مع الطبيعة 
التي  القضية  احلساسة لهذه 
متس ف���ي جوهره���ا صورة 
البرملان���ي، ونذكر في  العمل 
هذا الصدد بالقسم الدستوري 
الس���لطتني  أداه أعضاء  الذي 
التشريعية والتنفيذية باحترام 
الدستور وأداء أعمالهم باألمانة 

والصدق.
وفي ظ���ل الظ���روف التي 
الدول���ة واحلياة  مت���ر به���ا 
التحالف  الدس���تورية، يؤكد 
الدميوقراطي على  الوطن���ي 
أهمية االلتف���اف حول وثيقة 
الدستور، فال مخرج لألزمات 
التي متر بها الدولة إال من خالل 
القواعد والنصوص الدستورية، 
ومهما بلغ بعد اخلالفات وأمد 
الصراعات علينا أن نبقيها حتت 

مظلة الدستور.

قدم النواب دليهي الهاجري 
وحسني مزيد وسعد اخلنفور 
اقتراحا بإنشاء صندوق لدعم 
الدارسني  الطلبة  وتش���جيع 
ف���ي اخل���ارج عل���ى نفقتهم 

اخلاصة.
مادة أولى: ينشأ صندوق 
لدعم وتشجيع الطلبة الدارسني 
في اخلارج على نفقتهم اخلاصة 
برأسمال وقدره 50 مليون دينار 
كويتي يؤخذ من االحتياطي 
الع���ام للدولة وتك���ون لهذا 
الصندوق شخصية اعتبارية 
مستقلة على أن يكون خاضعا 

الشراف وزارة املالية.
مادة ثانية: الغرض من هذا 
الصندوق هو دعم وتشجيع 
الطلبة الدارس���ني في اخلارج 
على نفقته���م اخلاصة وذلك 
مبنحهم قروضا حسنة بدون 
فوائد تسدد على أقساط ميسرة 
طويلة املدى مع منح املتفوقني 
منهم جوائز ومكافآت تشجيعية 
وحواف���ز مالية باإلضافة إلى 
متابعة رعايتهم وحل مشاكلهم 
املتعلقة بدراستهم وإقامتهم 

باخلارج حتى عودتهم.
مادة ثالثة: تسري الرعاية 
التي يكفلها هذا القانون على 

كل من:
1 � الطلبة الذين ال تنطبق 
عليهم شروط القبول في جامعة 

الكوي���ت أو كلي���ات ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
2 � الطلبة الذين ال تنطبق 
عليهم شروط البعثات الدراسية 
التعليم  التي تقدمه���ا وزارة 

العالي.
مادة رابعة: 1 � ان تصرف 
لكل طالب الرسوم الدراسية، 
باالضافة الى تذاكر السفر ذهابا 
وإيابا وإلى إعانة مالية شهرية 

مناسبة.
2 � ان حتدد مدة الدراسة وفقا 
لقوانني ونظم اجلامعة امللتحق 
بها الطالب وملنهج التخصص 
املراد دراسته وذلك اعتبارا من 

أول سنة دراسية.
3 � ان تسترد جميع املبالغ 

املصروف��ة من الصندوق على 
الطال��ب بشكل أقساط ميسرة 
مل�����دة ال تق��ل ع��ن عش�����ر 
سنوات دون أي أعباء إضافية 
أو أرباح أو فوائد من أي نوع 

كانت.
4 � أن يلزم الطالب ذكرا كان 
أو أنثى الذي لم يحالفه احلظ 
باستكمال دراسته بأن يرد الى 
الصندوق جميع املبالغ التي مت 
انفاقها عليه وذلك خالل مدة ال 

جتاوز ثالث سنوات.
5 � ان يبدأ سريان امليعاد 
املقرر السترداد املبالغ املستحقة 
للصندوق في ذمة الطالب الذي 
استكمل دراسته بعد انقضاء 
التحاقه  ش���هرين من تاريخ 

بالعمل.
م���ادة خامس���ة: يك���ون 
للصندوق مجلس إدارة، يصدر 
قرار من وزي���ر املالية ببيان 
نظامه واختصاصه وطريقة 
انتخ���اب اعضائ���ه وكيفية 
انتهاء عضويتهم، وال يجوز 
للصندوق ان ينفق من األموال 
املخصصة له في غير األغراض 
التي انش���ئ من أجلها، وعلى 
مجلس اإلدارة أن يقدم لوزير 
املالية في ميعاد ال يجاوز شهرا 
من انتهاء السنة املالية صورة 
من احلس���اب اخلتامي للعام 

املنصرم.

برأسمال قدره 50 مليون دينارفي بيان أصدره تعليقًا على قضية الشيك

حسني مزيد

الحركة السلفية: المحكمة..
واالستجواب.. و»عدم التعاون«

أصدرت بياناً حول األوضاع السياسية

الراشد إلنجاز وضع لوحات
إلكترونية في جميع مناطق الدولة

دعت احلركة السلفية الى اصالح الوضع السياسي عن طريق 
تكريس حق األمة بانتخاب السلطة التنفيذية.

جاء ذلك في بيان للحركة أصدره أمينها العام بدر الشبيب هذا 
نصه: تابعت احلركة السلفية كل ما اثير حول قضية مصروفات 
رئيس الوزراء وقضية الشيكات املقدمة لبعض اعضاء السلطة 
التشريعية من قبل رئيس مجلس الوزراء االمر الذي يحوي بني 
طياته دالالت واضحة على استشراء الفساد وتغلغله بني اجهزة 

الدولة واروقة السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ولق���د كان للحركة الس���لفية موقف واض���ح وصريح جتاه 
االس���تجوابات التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء س���ابقا حيث 
كنا وما زلنا نرى ان اس���تجواب رئيس الوزراء حق دس���توري 
ومطلب ش���عبي جراء التراجعات التي شهدتها وتشهدها البالد 
في عهده غير املس���بوق بكثرة تشكيل احلكومات وحل البرملان 

دون حدوث اي تقدم على صعيد التنمية في البالد.
واحلركة السلفية اذ يس���وؤها هذا االسلوب املتبع في ادارة 
ش���ؤون الدولة من قبل الرجل التنفي���ذي االول فإنها تؤكد في 

بيانها على اآلتي:
- رفضها الي وس���يلة للعبث باملال العام واملس���اس به بأي 

صورة من الصور.
- ضرورة حتلي رئيس مجلس الوزراء باحلس واملسؤولية 
السياسية وتقدمي استقالته بعد ان مارس مثل تلك االفعال التي 
من ش���أنها االخالل بالنظام العام وانتش���ار ظاهرة الرشوة في 

اوساط املجتمع.
- ض���رورة تقدمي رئيس مجلس الوزراء الى محكمة الوزراء 
ومحاسبت��ه عل��ى جمي��ع الشبه حول مصروفات ديوانه والتي 
وردت ف���ي صحائ��ف االس���تجوابات الس���ابقة وتقرير ديوان 

احملاسبة.
- تصدي اعضاء السلطة التشريعية لتلك التصرفات املمارسة 
واصالح االعوجاج القائم من خالل تفعيل املادة 10 من الدستور 
باستجواب رئيس الوزراء وكذلك تفعيل املادة 102 من الدستور 
بعدم التعاون مع احلكومة القائمة حاليا النها اعجز من ان تتصدى 

مللفات الفساد بعد فضيحة الشيكات االخيرة.
- اصالح الوضع السياس���ي عن طري���ق تكريس حق االمة 
بانتخاب السلطة التنفيذية وضرورة العمل على تهيئة االجواء 
للحكومة الشعبية املنتخبة وتفعيل املادة السادسة من الدستور 

والتي نصت على ان االمة مصدر السلطات جميعا.

قدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة بشأن اجناز وضع لوحات 
الكترونية في جميع مناطق الدولة وتتبع وزارة الداخلية من اجل 
حتديث وس���ائل التخاطب العامة مع املواطنني في حاالت االنذار او 

التحذير.


