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النائب د.فيصل املسلم 6 وجه 
س���ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: ما اس���باب رفع نسب 
خطة بعثات الش���واغر 10% عن 
اخلطة االصلية لهذا العام؟ ومتى 
مت االعالن عن ذلك؟ وما الدراسات 

التي استند اليها قرار رفع النسبة، 
مع تزوي���دي بنس���خة من تلك 

الدراسات.
البعثات  وماذا كانت نس���ب 
للخطة االصلية والشواغر للخمس 
سنوات السابقة؟ مع تزويدي مبا 

يثبت االجابة.

المسلم: ما أسباب رفع نسبة خطة بعثات الشواغر 10%؟

وجه النائب د.محمد احلويلة سؤاال 
لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل جاء فيه: ما حقيقة تسرب الغاز 
في وحدة التخزين في ميناء األحمدي؟ 
وما اخلس���ائر التي ترتب���ت على هذا 

التسرب ان وجد؟
وما االجراء ال���ذي مت اتخاذه لوقف 
تفادي التسرب والسيطرة عليه؟ وهل 

متت صيانة املعدات؟

وما اسم الشركة التي قامت بالصيانة 
ان وجدت؟

وهل هن���اك تقارير دورية عن حالة 
املعدات التي مت رفعها من قبل املسؤولني 
السابقني واحلاليني خالل اخلمس سنوات 

األخيرة؟
وهل مت تشكيل جلنة حتقيق ملعرفة 

املتسبب في هذا التسرب؟
واذا كان������ت االجاب�����ة بنع��م فهل 

اعض���اء هذه اللجنة م���ن ذوي اخلبرة 
في ه���ذه االمور، وعلى أي أس���اس مت 

اختيارهم؟
وكم عمر املعدات في الوحدة؟

وهل هي مطابقة للمواصفات العملية 
والفنية؟

وهل متت معاينة خط البايب وفحصه 
وان متت املعاينة، فما تاريخ آخر معاينة، 

وما نتيجة الفحص؟

الحويلة: ما حقيقة تسرب الغاز في وحدة التخزين في ميناء األحمدي؟

أبورمية: الحكومة تملك األغلبية في المجلس وتستطيع تنفيذ ما تريد
الحربش: إقرار الذمة المالية يكشف قفزات أرصدة القياديين

حمد العنزي
 أكد النائبان د.جمعان احلربش ود.ضيف اهلل ابورمية على 
اهمي���ة دور االنعقاد القادم وما ميثله م���ن نقلة حكومية جتاه 
االصالح والتنمية خصوصا انها متلك االغلبية من النواب املؤيدين 
لها ولكنها ال تعمل ش���يئا نتيجة ضعفها، معتبرين ان احلكومة 
عليها مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقها مع بداية دور االنعقاد 
القادم، والبد من ان تخطو خطوات جدية نحو االصالح والتطوير 
احلقيقي، مبينني ان اولى تلك العمليات االصالحية عدم تدخلها 
في تنصيب رؤساء اللجان البرملانية وهو ما يعد مخالفة صريحة 

وواضحة للدستور الكويتي.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها الناشط السياسي خالد الشليمي 
في منطقة اجلهراء مساء امس االول. والتي جاءت بعنوان »دور 

االنعقاد القادم.. استحقاقات وأولويات«.

صورة مكررة

في البداية حتدث النائب د.ضيف اهلل أبورمية قائال: إن دور 
االنعق��اد الق��ادم س���يك��ون ص��ورة مك�����ررة ل��دور االنعق��اد 
املاض�����ي، ألن احلكومة متلك األغلبية ف���ي املجلس ولذلك فإن 
احلكومة ق���ادرة على تنفيذ ما تري���د إال ان ضعفها مينعها من 

اإلصالح والتنمية.
وأشار ابورمية إلى ان صندوق املتعثرين جاء للمصلحة وعلى 
املواط���ن ألن احلكومة ذهبت حملاس���بة املواطن وتركت البنوك 
بالرغم من ض���رورة حتميلها لألخطاء التي وقعت فيها في هذه 

التعامالت املالية ولهذا فان هذا القانون فاشل.

ضبط واحضار

واضاف ان لدينا 70 الف مواطن يوجد عليهم ضبط وإحض��ار 
في حني دخل في صندوق املتعثري��ن 6 آالف فق��ط وه��ذا خي��ر 
دليل على ع��دم قب���ول املواط��ن له��ذا الصن��دوق ولهذا قام��ت 
احلكوم���ة بالعم��ل عل��ى تعديل ش���روط الصندوق إال أنها لم  
تك���ن مجدي��ة وله��ذا ف��ان مطالبتن�����ا اآلن أصبح��ت مقتصرة 
على إس���قاط الفوائد الربوية نتمنى ان تلتف���ت اليها احلكومة 

بشكل جدي.
وأشار إلى ان قانون الغرفة ُعّدل أربع مرات في حني انه مناف 
للدس���تور، ألن تعديله يجب ان يكون من خالل قوانني تصدر ال 
من اجلمعيات العمومية الت���ي لم جند أي وزير تخضع الغرفة 
إل���ى صالحياته، ولهذا أصبحت دولة داخل دولة وهو ما يقودنا 
إلى التساؤل عمن يستطيع حفظ حقوق من يعتدي على الغرفة 

التجارية.

الغرفة

وأكد أبورمية ان هناك اآلالف من املواطنني الذين يعدون شركاء 
في الغرف��ة وله��ذا فإن من حقهم معرفة األموال التي متلكها الغرفة 
وأوج���ه صرفها باإلضافة إلى ضرورة النظر مرة أخرى في حق 

إقامة تنظيم الندوات اآلن ومنعها أمر مرفوض.
وتابع ان هذا املنع جاء نتيجة لوجود أخطاء في الداخلية التي 
متكنت فيها عاهرة مطلوبة من سجن ضابطني بفضل قدرتها على 

الشرعية.
وأوضح احلربش ان الوضع احلالي غير سليم ولهذا أصبحنا 
ننتقد كل نائب يقدم أي س���ؤال وان كنا في بل���د يدار كما تدار 
الغرفة، ولهذا نريد قضايا مفصلية مع احلكومة، خاصة قضية 
الطع���ن في الناس واعراضهم وان كن���ا أغلبية فيجب علينا ان 
نؤدي األمانة حت�ى يذكرنا التاريخ وليس كل املعارك السياسية 
س���ننتصر فيها، فاحلكومة قادرة على االس���تحواذ على بعض 
اللجان  ألنها قادرة على ذلك بالرغم من أس���في الشديد من هذا 
القول ولهذا يجب عدم تشتيت األصوات وجمعها حتى أصبحنا 
بحاجة إلى رأي حكيم للخ���روج من هذا املنحدر اخلطير وعلى 
رئيس احلكومة ان يقدم األفعال ال اخلطابات التي إن اس���تمرت 

قد نصل إلى ما ال نريد.
ومن جانبه قال الناشط السياسي خالد الشليمي إن التحركات 
املش���بوهة بدأت لعمل تكتيكات داخل مجلس األمة وهو ما يعد 
أم���را غير مقبول وله���ذا فإننا نريد اص���الح احلكومة قبل دور 

االنعقاد القادم.

تذكير الحكومة

وأشار الى إن احلكومة حتتاج إلى من يذكرها بأهمية االبتعاد 
عن الدخول في تشكيل اللجان في دور االنعقاد املقبل، األمر الذي 

سينشر الفساد إن لم تكف أيديها عن هذه اللجان.
وأضاف: إن احلكومة التي انتهت من املؤزمني ومثيري الفتنة 
بدأت تفكر في املجلس إال إن اليوم يش���هد خير مثال على جلنة 

الداخلية والدفاع.

صاحب القرار

واعتبر ان املرحلة املقبلة تتطلب ان يكون املجلس هو صاحب 
القرار املنف��رد ف��ي اتخ��اذه لألعض��اء أنفسه�م الن األمر وصل 
إلى ش�����راء مواق��ف األعضاء مقاب��ل أم��وال ترس��ل له��م عب��ر 
وس���ط��اء وله��ذا نري��د من وزير الداخلية ان يكش���ف العضو 
وش���ريكه احملامي في التدخل إلطالق س���راح اإليرانيني مقابل 

مبالغ مالية.
 وتابع: إن ما تش���هده الس���احة السياس���ية اليوم ما هو إال 
تكس���ب سياسي يس���عى اليه البعض في حني أصبحت الوحدة 
الوطني���ة تنتهك وتقطع أوصالها وهو ما يريد أهل الفس���اد في 

البلد الوصول اليه.
واشار الش���ليمي إلى إن هناك إشاعات كثيرة تقول إن هناك 
ش���خص��ا ب��ارزا في احلكوم��ة دف���ع مبال�����غ طائل��ة لبعض 
الفضائي�����ات حت��ى تق��وم بإث��ارة الفتن��ة ومحاولة اإلس���اءة 
لبعض األعضاء الش���رفاء وهذا يقودنا إلى توجيه سؤال واحد 
إلى احلكومة وهو ملاذا سكتت عن جتنيس من كان صديقا لعلي 

الكيماوي؟
وطالب رئيس احلكومة باالبتعاد عن اللجان البرملانية والتدخل 
في تشكيلها بغير وجه حق وخاصة اللجان احليوية ألنهم وضعوا 
رئيس احلكومة في موقف املدافع عن املال العام في حني هو أول 
املتهمني ولهذا ف���ان احلكومة مطالبة بأول خطوات اإلصالح من 

خالل حرية العمل في اختيار اللجان.

إلى مرحلة بات فيها الش���عب يطالب بالوحدة الوطنية في حني 
ترفض احلكومة القيام بواجباتها وهذا ما نلمس���ه اليوم خاصة 
ان هناك أفرادا من الوزن الثقيل يقولون ملاذا ضربت هذه احملطة 
الفضائية ولم يسأل عما كان يدور في هذه احملطة من كالم، ولهذا 

فان هناك من يفرق البلد من حتت.
وتابع ان الواجب على رئيس احلكومة عدم التحدث عن الوحدة 
الوطنية خالل افتتاح دور االنعقاد املقبل، ألننا س���معناه خالل 
دور االنعقاد املاضي وألننا نريد الفعل وليس القول، فالبلد مقبل 
على فوضى إن لم تكن اندلعت ش���رارتها وما حدث سيتكرر في 

األيام القادمة.

البلد مجروح

وأوضح ان البلد مريض ومجروح ومن يريد ان يقول أي شيء 
لم مينعه احد، حتى أصبحنا مهزلة في اخلارج ملا يدور في الداخل 

الذي نخاف ان تصل فيه األمور إلى تصادم مع الشارع.
وق���ال إن لدينا في البنوك 17 ملي���ار دينار كوديعة حكومية 
وتأخ���ذ مقابلها 1.5% في حني تأخذ البن�����وك م��ن املواط��ن %6 
فائ��دة على الق��روض املقدم��ة وله��ذا سنق��دم مش��روع إنش��اء 
بن��ك إس��المي يتبع البنك املركزي متوله الدولة وفق الضوابط 

التحرك في الوزارة، مؤكدا ان دور االنعقاد القادم سيشهد موقفا 
قويا وحازما ضد التصرفات غير املسؤولة في وزارة الداخلية، 
ألننا لن نقبل بالتطاول على القانون أو املس���اس به، باإلضافة 
إلى ضرورة متابعة خطة احلكومة التنموية التي نعتقد أنها لم 

تنفذ %40.
وبنّي ان هناك سرقة حدثت في وجه جديد ضمن حدود اخلطة 
وذل���ك من خالل دفع احلكومة األموال للقطاع اخلاص لكي تنفذ 
مش���اريعها، فهي س���رقة حتت مظلة القانون الذي سيعجز عن 
اس���تعادة أي مبالغ مالية من القطاع اخل���اص الذي يتلهف إلى 

توزيع 37 مليار دينار.

الذمة المالية

من جانبه قال النائب د.جمعان احلربش إن هناك مبدأ كشف 
الذمة املالية تأخرنا كثيرا في تطبيقه، ألنه سيكش���ف كثيرا من 
األمور وس���يبني القفزات التي حتدث ف���ي أرصدة كل من يتولى 

منصبا قياديا في الدولة.
وأضاف ان الواج���ب علينا ان نعيش التفاؤل الذي قد يأتينا 
يوم���ا برئيس حكومة منتخب���ة إال ان الواجب علينا ن نعترف 
بأن الكويت تعيش نكس���ة اجتماعية وسياس���ية، ألننا وصلنا 

خالل ندوة أقيمت بديوان الشليمي بمنطقة الجهراء بعنوان »دور االنعقاد القادم.. استحقاقات وأولويات«

)سعود سالم( د.جمعان احلربش ود.ضيف اهلل ابورمية وخالد الشليمي اثناء الندوة

الشليمي: على الحكومة االبتعاد عن قضية تشكيل اللجان البرلمانية

الرفاعي: االنتهاء من ترتيبات جلسة االفتتاح

الكندري للنواب: الشعب ذاق األمرّين 

قال األمني العام املساعد لشؤون حرس مجلس األمة العميد الركن 
بسام الرفاعي، انه مت االنتهاء من جميع االستعدادات األمنية جللسة 
افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر 
ملجلس االمة والتي ستكون عند الساعة التاسعة من صباح غد الثالثاء. 
واضاف الرفاعي أنه مت عمل آلية ميسرة لدخول مبنى املجلس والتي 
ستكون مقتصرة فقط على الدعوات التي مت توجيهها مسبقا من قبل 
األمانة العامة ملجلس األمة للسادة الضيوف الكرام. وذكر الرفاعي أنه 
سيتم تخصيص بوابات مبنى املجلس على حسب الدعوات املوجهة 
مسبقا، ونظرا لالعمال االنش����ائية اجلديدة اجلارية حاليا في مبنى 
املجل����س فقد مت تخصيص مواقف يوم البحار املقابلة ملبنى املجلس 
ملن يحملون بطاقات البوابة رقم »1« بعد ان يتم نزول الضيف داخل 
املبنى. وناشد الرفاعي املدعوين ضرورة تقدمي بطاقات الدعوة التي 
وجهت اليهم مس����بقا عند طلبها منهم من قبل رجال حرس املجلس 

لتسهيل دخولهم الى مبنى املجلس.

وجه املرشح السابق النتخابات 
الكندري  مجلس األمة فيص���ل 
رس���الة الى نواب مجلس األمة 
عنونها باآلتي »رسالة شعب الى 
نوابه«، وجاء في رسالة الكندري: 
»يا نواب األمة، أنقل لكم مشاعر 
ش���عب قد ذاق منك���م األمّرين 
ووطن قد دما دمعه من أفعالكم، 
يا أصحاب الوعود املتكررة ألم 
تكن ندواتكم وبرامجكم قبل ان 
تصبحوا نوابا تقوم على إصالح 
حال البالد ومراعاة أمور العباد؟ 
لكن لألس���ف لم نر منكم سوى 
لهثكم وجريكم خلف مصاحلكم 
تاركني وراءكم شعبا يتيما يبكيكم 
ويضرب كفا بكف على اختياره«، 
وأضاف: إني أقس���م لئن دارت 
عليكم االنتخاب���ات ألرى كثيرا 
منكم يجلس في بيته، فقد سقطت 
ورقة التوت التي سترت عيوبكم 
السابقة ألنكم لم ترأفوا حاال بنا 

فلن نرحم حاال لكم.
استجواباتكم املدفوعة خنقنا 
نتنها حتى أصبح الطفل يعرف 
من سيس���تجوب م���ن، فهي اما 
ان تكون إيفاء بقسم في حلظة 
نشوة او لتسليط ضوء أو بدفع 
كبير قوم لصغير منكم انتقاما 
من مس���ؤول وكل هذا ابتلعناه 
منكم بغضاضة وحرقة روح حتى 
بدأمت بضربنا بعضنا ببعض، فما 

املقدسة  أكثر ما شهدت قاعتكم 
تناحرات طائفية وعنصرية بنفس 
بغيض تريدون بقاءكم حتى لو 

على حساب الوطن.
ولم نشهد تقسيما ملجتمعنا 
كالذي شهدناه منكم ولم نعرف 
تصنيفا ألبناء الكويت كتصنيفكم. 
وزاد املرش���ح الكندري: أدعوكم 
لقراءة عقود زواجنا لكي تعرفوا 
ان الس���ني تزوج من الش���يعي 
والقبلي قبل باحلضري والعكس 
صحيح لكنكم تصرون على جرنا 
وراءك���م وما ال تعرفونه أنكم ال 
جترون س���وى الن���وق العوج، 
كما انكم اس���تجرأمت على سمو 
رئيس احلكومة وما عهدناكم قبال 
مبستجرئني، تهددونه وتقحمونه 

في كل بالويكم وحتفرون له احلفر 
التي جنا منها بفضل اهلل ووقعتم 
فيها. فلم تعترفوا بأن هذا من صنع 
أيديكم بل كابرمت واستكبرمت.. 
وقلت���م انه مارس نف���وذه ويا 
ليته فعل فإنه ان فعل النكفأت 
ألس���نتكم ووطأت رؤوس���كم، 
أل���م يكفكم انه س���طر للتاريخ 
أحرف���ا للدميوقراطية الكويتية 
لم تش���هدها قبله، وذلك حينما 
خطى نحو املنصة الدستورية، 
مسجال في كل خطوة عالمة عز 
وافتخار ألمة آمنت به وبالدستور 
وآمن هو بها وبحرياتها، وليس 
هذا وحسب، بل حتى في قذفكم 
له حبس صلي���ل آالمه واختزل 
صراخه بصمت���ه الجئا حملراب 
احلق والع���دل مثله بذلك كمثل 

العامل األجير املستجير.
وكل هذا وال أعلم أن تاه عنكم 
أو تناس���يتم أنه رأس السلطة 
وعضيد األمير م���ن بعد وليه، 
ثبتهم اهلل جميعا، وحتس���بون 
أنكم جنيتم بفعلكم هذا ال واهلل 
فإنكم لراجع���ون لنا وكلنا هلل 

راجعون.
وإليكم خالصة قولي ونصحي: 
كّفوا عنا نع���ف عنكم وإال فإن 
عاقبتك���م من بع���د اهلل بأيدينا 
وال تراهنوا على ان الوقت كفيل 

بالنسيان.. ألننا لن ننسى.

بسام الرفاعي

عسكر العنزي

د.محمد احلويلة

فيصل الكندري 

عسكر: دور االنعقاد المقبل سيشهد إقرار المزيد
من القوانين ذات الصلة بمصلحة المواطنين

توقع رئيس جلن����ة الداخلية 
والدفاع ف����ي مجلس األمة النائب 
عس����كر العنزي ان يش����هد دور 
االنعقاد اجلديد الذي س����يفتتحه 
صاحب السمو األمير غدا مزيدا من 
اجناز القوانني والتشريعات التي 
يتطلع إليه����ا املواطن وينتظرها 
بفارغ الصبر، مشيرا الى ان دور 
االنعقاد املنصرم شهد الكثير من 
اقرار القوانني والتشريعات املهمة 
على الرغم م����ن اجلذب النيابي � 
احلكومي والتباين في املواقف بني 

الكثيرين من الزمالء النواب.
وأكد العنزي ان جلنة الداخلية 
والدفاع من اكث����ر اللجان اجنازا 
للقوانني والتشريعات والتي وصلت 
الى اكثر م����ن 200 مقترح برغبة 
واقتراح بقانون، مشيرا الى ان من 

ابرز ما اقرته اللجنة هو:
مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 
2009 بحكم وقتي من املادتني 27 
و32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 

في انتخابات مجلس األمة.
مشروع قانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 

في شأن اجليش.
ومشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام املرسوم االميري رقم 17 لسنة 

1959 بقانون إقامة األجانب.
ومشروع قانون بتعديل بعض 

وتثبيت كاميرات حية فوق أبراج 
مراقبة عائمة عل����ى حدود املياه 

اإلقليمية وبشكل مكثف.
واالقتراح برغبة بالسماح ألفراد 
والضباط صف الشرطة اخلفراء 
مبراجعة املستش����فى العسكري 
الدفاع اس����وة بضباط  ل����وزارة 
الشرطة. واالقتراح برغبة بإجناز 
وزارة الداخلي����ة وضع اللوحات 
اإللكتروني����ة في جمي����ع مناطق 
الدولة من اجل حتديث وس����ائل 
التخاطب العام����ة واملواطنني في 
حاالت االنذار او التحذير. واالقتراح 
برغبة بشأن تغيير شرط اخلدمة 
من عشر سنوات الى خمس سنوات 
لرجال الش����رطة احلاصلني على 
مؤهل جامعي وإحلاقهم بدورات 
خاصة بالترقية الى رتبة ضباط 

في اكادميية سعد العبداهلل.
واالقتراح برغبة بش����أن ضم 
رجال االطفاء الى اللجنة الثالثية 
الرباعية  اللجنة  ال����ى  وحتويلها 
والتي تضم كال من الدفاع والداخلية 
الوطني واالطفاء حتى  واحلرس 
يتس����نى لهم احلصول على كافة 
املزايا واحلق����وق التي يتمتع بها 
زمالؤهم العسكريون عن التقاعد. 
واالقتراح برغبة بشأن إعادة دورة 
الترقية للحصول على رتبة مالزم 
للعسكريني من ضباط الصف من 

التس����تر عليه بتحمل املسؤولية 
املالية من نفقات س����فر ورواتب 
ويعوض الكفيل عن كافة املبالغ 
التي قام بدفعه����ا للخادم وكذلك 
للدولة. واالقتراح برغبة باستخدام 
االنترنت في جتديد رخصة قيادة 
املركبة وجواز السفر وجتديد اقامة 
االجانب ويكون التسلم بالفاكس 
او البريد املس����تعجل. واالقتراح 
برغب����ة باس����تخدام املجس����مات 
والكامي����رات االحصائية لتحديد 
الساعة  الس����ير على مدار  كثافة 
وطول ايام االس����بوع. واالقتراح 
برغبة بش����أن وضع نظام جديد 
لتس����يير األمن البحري واملرافئ 
واملياه اإلقليمية عن طريق وضع 

احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 
بشأن نظام قوات الشرطة.

واقتراح بقانون بشأن حق إعفاء 
اللحى للعسكريني.

واقتراح بقانون بشأن حتديد 
العدد الذي يجوز منحه اجلنسية 

الكويتية لسنة 2010.
واالقتراح برغبة السماح بإصدار 
الكويتي  القيادة للطالب  رخصة 
الذي حصل على الشهادة الثانوية 

دون النظر الى شرط السن.
االقتراح برغبة باتخاذ االجراءات 
الالزمة ملنع استخدام االشخاص 
الس����يارات  االصح����اء ملواق����ف 
املخصصة للمعاقني. واقتراح برغبة 
بإصدار قرار وزاري من قبل احدى 
اجلهات املعني����ة بالدولة )وزارة 
الداخلية، وزارة اخلارجية، وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل( بحق 
الغرض من اصدار عقد عمل ينظم 
العالقة بني رب العمل باخلادم مبا 
يكفل حقوق كل الطرفني ويبسط 
العقد  الالزمة لتوثيق  االجراءات 
لدى وزارتي الع����دل واخلارجية 

اختصارات للوقت واجلهد.
واالقتراح برغب����ة بأن يعفي 
كفي����ل اخل����ادم او العام����ل الذي 
س����جلت بحقه قضي����ة هروب او 
تغيب من مس����ؤولية دفع نفقات 
س����فر ويلزم من ق����ام بإيوائه او 

حاملة شهادة الثانوية العامة او ما 
يعادلها والذين قضوا في اخلدمة 
مدة خمس عشرة سنة وذلك اسوة 
بزمالئه����م الضب����اط الذين متت 
ترقيتهم بعد الغزو العراقي الغاشم. 
واالقتراح برغبة بشأن إنشاء قوة 
عسكرية تتبع وزارة الداخلية من 
رجال الشرطة ومن املتقاعدين من 
رجال الداخلية واحلرس الوطني 
واجليش لتتخصص في حفظ االمن 
العام والس����كينة العامة واآلداب 
في االماك����ن العامة التي ترتادها 
االس����ر مثل االس����واق واحلدائق 
والسواحل تكون مهمتها التصدي 
لبعض السلوكيات املنحرفة. وأكد 
العنزي ان هناك الكثير من القوانني 
واالقتراحات التي لم يسعف الوقت 
جلنة الداخلية والدفاع ملناقشتها 
بسبب كثرة هذه االقتراحات، الفتا 
الى ان اللجنة ستسعى في الدور 
االنعقادي اجلديد الى مناقشة جميع 
املقترحات املقدمة من النواب في 
اسرع وقت ممكن إلقرارها وإحالتها 
ملجلس األمة واعتمادها املقبول منها 

في قاعة عبداهلل السالم.
ومتنى العنزي ان يشهد دور 
التع����اون بني  االنعق����اد اجلديد 
احلكومة ومجلس األمة إلقرار املزيد 
من التشريعات املهمة التي ستصب 

في مصلحة الوطن واملواطنني.


