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 معارضة نيابية من قبل فالح الصواغ والصيفي مبارك الصيفي ومسلم البراك 

 المجلس فوّض الخرافي لثني القالف عن استقالته 

 سجال ترحيل الجلسات .. أجّل «المنحة» وزيادات العسكريين 

 حسني الرمضان - سامح عبد احلفيظ
  رفع رئيس مجلس األمة جاسـم اخلرافي جلسة املجلس أمس الى اليوم 
اثر اعتراضات نيابية على قرار املجلس ترحيل جلساته املقرر عقدها في شهر 

فبراير املقبل الى شهر مارس.
  وأدى اعتراض النواب الى قيام الرئيس اخلرافي برفع اجللسة مرتني قبل ذلك 
ملدة ربع ساعة. واستند اعتراض النواب الى ضرورة مناقشة طلب االستجواب 
املقدم من النواب د.وليد الطبطبائي وشعيب املويزري وسالم النمالن لوزير 
الداخلية والذي كان مقررا ان يدرج على جدول أعمال جلسة الثامن من فبراير 
املقبل. ودعا اخلرافي النواب املعترضني الى تقدمي طلب لعقد جلسـة خاصة 
لهذا الغرض، اال ان استمرار اعتراضهم على القرار وطلبهم التصويت عليه بالنداء 

باالسم جعل الرئيس اخلرافي يرفع اجللسة نهائيا.
  وكان املجلس قد انتهى من مناقشـة بند الرسائل الواردة ووافق على منح 
الرئيس اخلرافي فرصة حملاولة اقناع النائب حسني القالف بالعدول عن استقالته 
على ان يدرج كتاب االستقالة في اجللسة املقبلة للمجلس «في حال عدم قبول 

القالف العدول عن استقالته». وفيما يلي التفاصيل: 

 افتتح رئيـــس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي اجللسة العادية 
العلنية الساعة التاسعة والنصف 
بعد ان كان قد رفعها ملدة نصف 
ســـاعة لعدم اكتمـــال النصاب، 
وتال االمني العام اسماء االعضاء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 

من دون عذر او انذار.
  بند التصديق على المضابط

  اخلرافـــي: وزعت مع الدعوة 
املضابـــط ذات االرقـــام ١٢٧٤/أ، 

١٢٧٤/ب.
  فيصـــل املســـلم: االخ وزير 
الداخلية في جلسة ١٢٧٤/ب تال 
بيانا مت فيه اتهام املغدور محمد 
املطيـــري باالجتـــار باملخدرات 
واليوم اختلفت االمور واللجنة 
تغير املوضوع، فأرجو شـــطب 
الكالم من املضبطة ألن الكالم كان 

مغلوطا.
  جاســـم اخلرافـــي: املضبطة 
لتســـجيل االحداث التي حدثت 
واملوضوع عندما يناقش سيتم 
فيه ذكر كل شيء وحرصا على 
التوثيـــق الكامل البد من ابقائها 
ألنها في هذه احلالة ستتعارض 
مع جلنة التحقيق وكأننا نتحدث 

عن شيء غير موجود.
  يصادق على املضبطة.

  بند األوراق والرسائل الواردة

  اخلرافي: فيما يتعلق باستقالة 
النائب حســـني القـــالف البد ان 
اضعهـــا امامكم لكن اطلب منكم 
الفرصة القناع العضو للعدول 
عنها وفي حال عدم االســـتطاعة 
سأرجع لكم وسنضطر الى قبولها 
في ذلك الوقت واملدة الى اجللسة 

املقبلة.
  حســـني احلريتي: مت توزيع 
رسالتني فقط علينا وتال االمني 

العام خمس رسائل.
  اخلرافي: كل الرسائل وزعت 
ما عدا استقالة خالد الطاحوس 
من جلنة املرأة وستأخذ االمانة 

العامة ذلك بعني االعتبار.
  ووافق املجلـــس على تقدمي 
قوانني املكرمة وزيادة العسكريني 

بـ ٣٢ من ٤٦، موافقة.
  ووافق املجلـــس على ارجاء 
جلســـتي ٨ و٩ فبراير الى شهر 

مار ، ٣٠ من ٤٦، موافقة.
  البراك: انت اآلن تؤجل جلسة 

االستجواب.
  اخلرافي: بإمكانك تقدمي طلب 
من عشرة نواب على عقد جلسة 

خاصة.
  البراك: ملـــاذا تقبل بذلك؟ دم 
انسان مقتول ما تبي استجواب 

للوزير املسؤول؟
  اخلرافـــي: خـــالص املجلس 

وافق.
  البراك: ما يجـــوز هذا الكالم 

هذه «كروتة».
  الدقباســـي: ما يجـــوز هناك 
استجواب جاي ما نقبل نطوفه.
  اخلرافي: ســـأضطر الى رفع 
اجللســـة، املجلس صوت بـ ٣٠ 

من ٤٦.
  البراك: اتق اهللا رجل مت قتله 

هناك استجواب.
  اخلرافـــي: املجلـــس صوت 

خالص.
  ترفـــع اجللســـة ملـــدة ربع 

ساعة.
  البراك: رجل مات ودمعه اهدر 
«اشـــهاحلكي هذا» واهللا ما فينا 

خير.
  املويزري: جلســـة خاصة يا 

بوحمود «خل نسوي طلب».
  البراك: ما يحضرون فيها، هذا 

امر غير جائز.
الساعة    استؤنفت اجللســـة 
العاشرة وخمس دقائق بعد ان كان 
قد رفعها ملدة ربع ساعة الحتدام 
النقاش واحتجـــاج النواب على 

تأجيل جلسات شهر فبراير.
  اخلرافي: خلص املوضوع ومت 

التأجيل.
  البـــراك: عطنـــي نقطة نظام 

اآلن.
  اخلرافي: اذا استمر هذا االمر 
سأرفع اجللسة نهائيا، قدم جلسة 

خاصة.
  البراك: ال ســـالمتك تشـــيل 
العامـــة وتعطينـــي  اجللســـة 

اخلاصة.
  اخلرافي: املوضوع انتهى.

  البـــراك: ال ما انتهى ســـالمة 
عمرك.

  اخلرافي: امامنـــا اآلن املنحة 
وزيادة.

  البـــراك وابورميـــة: ال ميكن 
ترفعها ما عنـــدك طلب مو على 

كيفك.
  اخلرافي: ترفع اجللســـة ملدة 
ربع ساعة وســـتكون آخر مرة 
ارفعها ملدة ربع ساعة وبعد ذلك 

سأرفعها نهائيا.
  البراك: مو على كيفك.

الساعة    استؤنفت اجللســـة 
العاشـــرة وخمـــس وعشـــرين 

دقيقة.
  جمعان احلربـــش: كمجلس 
عندنا استجواب ما يجوز التفريط 
التصويت  اعادة  باملسألة ارجو 
نداء باالسم والبعض يعتقد اننا 
سنفرط في املساءلة السياسية.

  اخلرافي: هذه املرة اذا رفعتها 

سأرفعها الى الغد.
  البراك: ارفعها لباكر او عقب 

باكر مو مشكلة.
  اخلرافي: ما راح اعيد التصويت، 

ترفع اجللسة الى الغد.
  وبعد ذلك أدلى عدد من النواب 
بتصريحات صحافية اثر خروجهم 

من القاعة كانت كالتالي:
  إعادة التصويت

  بداية، أعرب النائب شـــعيب 
املويزري عن أسفه لعدم انعقاد 
جلســـة اليوم (أمس)، وترحيل 
اجللسات التي كان مقررا عقدها في 
فبراير الى شهر مارس املقبل، مؤكدا 
ان من شأن هذا «الترحيل» تعطيل 
اعمال املجلـــس على الصعيدين 

الرقابي والتشريعي.
  وأضاف: ان استجواب وزير 
الداخليـــة كان مقررا مناقشـــته 
في جلســـة ٨ فبراير املقبل، اال 

ان «املســـرحية» التـــي حصلت 
اليوم، أوجـــدت واقعا ووضعا 
ما كنا نتمناه، مؤكدا ان النواب 
سيطالبون مجددا بإعادة التصويت 

على ترحيل اجللسات.
  ترضيات

  من جانبه، قال النائب د.وليد 
الطبطبائي ان تأجيل اجللسات 
الى شـــهر مـــارس بتواطؤ مع 
احلكومـــة دليـــل علـــى ازدراء 
احلكومة للدستور وعدم اعترافها 
به وعملها على اضعاف الرقابة 
البرملانية، معتبرا ان القرار غير 
التنمية  صحيح. وبني ان كتلة 
واالصالح ستبقى على موقفها 
في جلسة الغد على االقل ملناقشة 
استجواب وزير الداخلية، مشيرا 
الى وجود تخوف من ان نشهد 
ـ في حال تأجيل االســـتجواب ـ 
ترضيات وتسويات ودفع فواتير 

إلضعاف االستجواب.
  تكتيك حكومي

  الى ذلـــك، اكـــد النائب علي 
الدقباسي ان ما حصل هو إجهاض 
ألعمال املجلس وتعطيل للمكرمة 
االميرية وزيادات العســـكريني، 
الـــى االســـتجواب،  باالضافـــة 
مشيرا الى ان التعطيل هو ديدن 

احلكومة.
  واعتبـــر ان مـــا حصل هو 
سياســـة حكومية مســـتمرة 
وتكتيك متعمد، خصوصا ان 
احلكومة حضرت بشكل شبه 
كامل من اجل حضور التصويت 
على تأجيل االســـتجواب دون 
النداء باالســـم، مشددا على ان 
املطلوب مناقشة االستجواب 
بـــكل ما ورد فيه أو اســـتقالة 
الوزير، مبينا ان هذا هو احلد 
االدنى من مطالب النواب واال 

القضية تستحق استقالة  فإن 
احلكومة بكاملها.

  وذكر انه سيوجه االتهام الى 
النواب بتعطيل املكرمة وزيادات 
العسكريني، وهو أمر غير صحيح، 
معتبرا ان ما يحصل هو تعطيل 
للدستور وعدم اميان به من قبل 

احلكومة.
  وأكد ان النواب حريصون على 
مناقشة املكرمة األميرية والزيادات 
ولكنهم في نفس الوقت لن يقبلوا 
بتجـــاوز قضية قتل وهدر روح 
مواطن حتـــت التعذيب. واصفا 
تعطيل اجللسات بأنه هو ما حصل 
في عدم مناقشة رفع احلصانة عن 

النائب د.فيصل املسلم.
النائب  اعتبـــر    من جانبـــه، 
ابورمية ما حصل  د.ضيف اهللا 
في جلسة االمس نتيجة تكتيك 
حكومـــي بالتعـــاون مع رئيس 
املجلس جاسم اخلرافي، بهدف قتل 

االستجواب وتضييع دم املواطن، 
وال ميكن السكوت على ذلك.

ابورميـــة في تصريح    وقال 
صحافي أمس ان املجلس أصبح 
ادارة من ادارات مجلس الوزراء، 
مشددا على أنهم سيصرون على 
الرامـــي لرفض تأجيل  موقفهم 
جلسات فبراير والتصويت على 
الطلب نداء باالســـم في جلسة 

اليوم.
  ورأى ان من يتحمل مسؤولية 
رفع جلسة األمس رئيس املجلس، 
كمـــا حملـــه مســـؤولية تأخير 
اجللســـات وتأخيـــر إقـــرار أي 

مشاريع.أمر دبر بليل
  وقال النائب مسلم البراك ان 
ما حصل بترحيل جلسات شهر 
فبراير الى مارس املقبل، أمر دبر 
بليل بني رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي، وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
  وأضاف البـــراك في تصريح 
للصحافيني في مجلس االمة «كنا 
سنقر املكرمة األميرية وزيادات 
العسكريني من دون منافسة وكان 
هناك شبه اتفاق بني النواب على 
هذا األمر، ولكـــن اخلطة املدبرة 
بأن يقف الرئيس اخلرافي ويقول 
لدي اقتراح لتأجيل اجللســـات، 
والذي ثبت الحقـــا انه ال يوجد 
اقتراح اصال، بدليل انه لم يتل رغم 
مطالباتنا بذلك، ومع ذلك مت رفع 

اجللسة مرة ومرة أخرى.
  وخاطب الرئيس اخلرافي: برر 
للناس ملاذا مت ترحيل اجللسات؟ 
وهـــل يعقـــل ترحيل جلســـة 
االســـتجواب بعد ان وافقنا على 
منح جلنة التحقيق مدة اسبوعني 
لنناقـــش تقريرها بعـــد انتهاء 
االسبوعني؟ مؤكدا ان احلكومة 
الهرب من االســـتجواب  حتاول 

بترحيلها اجللسات.
  وتســـاءل: ايـــن احلديث عن 
التنمية والتطبيل والكالم الفاضي 
النواب يعطلون  الذي يقال بان 
التنمية؟ فمن هو املعطل؟ هل هو 
الذي يسعى الى ترحيل اجللسات، 
ام من يريد للجلسات ان تستمر؟ 
مشددا على ان ما يجري «حرام» 
ودم محمد غزاي عندما عرفوا ان 
التقرير الذي خلصت اليه جلنة 
التحقيق يشكل ادانة للوزير اخذوا 

يحاولون ترحيل اجللسات.
  واســـتغرب ان يقال للنواب 
«اطلبـــوا جلســـة خاصـــة» في 
حني ان احلكومة اعلنت انها لن 
حتضر اجللسات اخلاصة، واعرف 
ان االعالم الفاســـد سيطبل بدءا 
الثالثة، ولكن وزير  الساعة  من 
الداخلية عرف ان اهللا حق وانه 
بات في وضع ال يحســـد عليه، 

ولذلك يريد ترحيل اجللسات.
  ودعا البـــراك رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي الى التراجع 
عن قراره بشأن ترحيل اجللسات  
«تراجـــع وعد الـــى احلق وأعد 
التصويت نداء باالسم، وسنقبل 
برأي االغلبية حينها، ولكن ان يتم 
األمر بهذه الطريقة فال وألف ال، 
وغدا سنوقفك عند حدك وال نسمح 
التواطؤ مع احلكومة، واذا  بهذا 
كنت ترى انك على حق، فاعرض 
املقترح املتعلق بتأجيل اجللسات 

للتصويت.
  واعتبر ان مـــا حصل تكتيك 
مكشوف بني رئيس مجلس االمة 
ورئيس احلكومة من اجل انقاذ 
وزير الداخلية ونحن ال نقبل بهذا 
األمر، فهـــو رئيس ملجلس االمة 
وليس رئيس مجلس احلكومة.

  تهميش االستجواب

  من جهته حمل النائب مبارك 
الوعالن رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اضافة الى النواب الذين 

صوتوا مع تأجيل جلسات فبراير 
مســـؤولية تأجيل االستجواب 
بهدف قتل قضية مقتل املواطن 

محمد املطيري.
الوعالن فـــي تصريح    وقال 
عقب رفع جلســـة االمس كانت 
هناك محاولة متعمدة لتهميش 
اداة االســـتجواب بعـــد كشـــف 
احلقائق، ورســـالتنا للشـــعب 
الذي عليه معرفة ان الهدف من 
تأجيل جلسات فبراير هو تهميش 
القضية ورئيس املجلس ساهم 
لالسف الشديد في ذلك من خالل 
رفضه االستجابة لطلبنا املتمثل 
في التصويت على طلب تأجيل 
اجللســـات ندءا باالسم، لذا فانه 
يتحمل املسؤولية كاملة، اضافة 
الى عدد من النواب الذين صوتوا 
باملوافقة على الطلب، مشددا على 
ان مثل هذه التكتيكات ال حتترم 
العالقة بني السلطتني، متمنيا ان 
تتم االستجابة ملطلبهم في جلسة 

اليوم.

  مطالبة بالتأجيل

  ومن جهته اكـــد النائب علي 
الراشد ان قرار تأجيل اجللسات 
الذي صوت عليه املجلس بـ ٣٠ 
صوتا من أصل ٤٦ صوتا هو قرار 
صحيح وان اجـــراءات الرئيس 

اخلرافي سليمة ووفق الالئحة.
  واشار الراشد الى ان اخلرافي 
عرض األمر على املجلس واتخذ 
القـــرار باالغلبيـــة وبعـــد ذلك 
استوعب البعض القرار وطالب 
باعـــادة التصويت وهذا مخالف 
لالئحة، مشـــيرا الـــى ان بعض 
الذين اعترضوا صوتوا  النواب 
مع التأجيل ولكن بعد ان قام احد 
النواب وصـــرخ عليهم «خافوا 

وحبوا» ان يغيروا رأيهم.
  وكشف الراشد عن أن بعض 
النواب املعارضني للتأجيل كانوا 
ممن طالبـــوا اخلرافي بالتأجيل 
خارج القاعة، مبينا ان هذا التأجيل 
يحدث كل عام مبناسبة االعياد 

الوطنية سنويا وليس بجديد.
  وفيما يخص املنحة األميرية اكد 
الراشد أنه البد ان يوافق املجلس 
ويقرها وما حصل تعطيل للمنحة 
مستدركا بأنه ما ذنب الناس الذين 
ينتظرون املوافقة على منحة األلف 

دينار لتسلمها.
  واشار الراشد الى ان اخلالفات 
السياسية تعطل مصالح الناس 
فإلى متى هذه املكابرة فمن يريد 
جلسة خاصة ملناقشة االستجواب 
من املمكن ان يتقدم بطلب من ١٠ 
نواب وعن اتهام احلكومة بأنها 
نســـقت مع رئيس املجلس على 
التأجيل رفض الراشد هذا االتهام، 
موضحا أن احلكومة كانت ممثلة 
بـ ١٢ وزيرا فقط ومن صوت على 

التأجيل ٣٠ نائبا من أصل ٤٦.

  جلسة خاصة

  ومـــن ناحيتـــه اكـــد النائب 
سعدون حماد ان املنحة االميرية 
وزيادات العسكريني سيتم اقرارها 
حتى وان تطلب األمر عقد جلسة 
خاصة لهذا الغرض. وقال حماد 
في تصريح للصحافيني نتمنى 
ان تقر املنحة االميرية وزيادات 
العسكريني في جلسة الغد، واال 
فاننا مضطرون لطلب عقد جلسة 
خاصة ملناقشة هذين املوضوعني، 
متمنيا اال يضطـــر النواب لهذا 
األمر وان يتـــم االنتهاء من هذا 
املوضوع في جلسة اليوم. وعن 
تأجيل جلسات شهر فبراير الى 
مارس املقبل اجاب حماد: تأجيل 
اجللسات امر مت التصويت عليه 

وحصل على موافقة االغلبية. 

 اكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي سالمة االجراءات التي اتخذها 
ــيرا الى ان  ــة اليوم (أمس) وتطابقها مع الالئحة الداخلية، مش في جلس
ــهر مارس لم يكن قراره وحده بل  ــات فبراير الى ش قرار ترحيل جلس

قرار غالبية املجلس.
ــح الى الصحافيني: ان االنتقادات    وقال الرئيس اخلرافي في تصري
التي توجه اليه لم تنقطع منذ تسلمه رئاسة املجلس لكنها تبقى محدودة، 
ــب صالحيات  ــة اليوم (أمس) الئحية، وحس مؤكدا ان اجراءاته في جلس

الرئيس في عرض املواضيع على املجلس.
ــر كان قرار املجلس باغلبية  ــات فبراي   اضاف: ان قرار ترحيل جلس
ــيرا الى ان  ــن اصل ٤٦ ولم يكن قرار الرئيس وحده، مش ــوا م ٣٠ عض
ــارك في التصويت وحضر  ــد الزمالء الذي اثار هذا املوضوع لم يش اح
ــة متأخرا، وقلت له ان التصويت مت وانتهى املوضوع، وبعد ذلك  اجللس
حاول بعض الزمالء اثارة املوضوع، واملطالبة بالتصويت مرة اخرى على 

القرار الذي مت التصويت عليه، وهذا طلب غير الئحي.
ــتجواب في مناقشته قبل اجللسة العادية    وقال اذا رغب مقدمو االس
ــة خاصة ملناقشة االستجواب،  املقبلة، فباالمكان تقدمي طلب عقد جلس
ــأ ان تستمر اجللسة  وهذا ما قلته لالخوة االعضاء، لكن البعض لم يش
بهدوء فاضطررت لرفعها مرتني مؤقتا، قبل رفعها نهائيا رغم انني حذرت 
من ان استمرار االعتراض من البعض قد يضطرني لرفع اجللسة نهائيا 

وهو ما حصل فعال.
ــيوقفني عند  ــر اخلرافي ان ما ازعجني قول احد الزمالء انه س   وذك
ــتطيع  ــة الغد، وانا اقول لهذا الزميل ال اعرف كيف يس حدي في جلس
ــير طبقا لالجراءات الالئحية، واؤكد  ــد ايقافي عند حدي اذا كنت اس اح
ــتمر في ذلك في جلسة الغد (اليوم) فاذا متت اثارة الفوضى  انني ساس
ــتمرار فسأرفع اجللسة ويتحمل املسؤولية كل من  ولم نتمكن من االس
ــوم (أمس) اتخذه غالبية االعضاء، ولم يكن  يحاول تخريبها فالقرار الي

قراري وحدي.
ــي االجراءات الالئحية وان كان  ــتمرار ف   وأضاف: ان ما يهمني االس

هناك من يدعي عدم وجود مقترح لإلجراء الذي مت اليوم (امس)، فيجب 
اال ينسى ان الكثير من مواد الالئحة تعطي الرئيس حق عرض الطلبات 
على املجلس، مؤكدا ان هذا التأجيل ليس املرأة األولى، فسبق ان مت ترحيل 
جلسات فبراير في سنوات سابقة بنفس الطريقة التي متت اليوم (امس) 
ونسأل اهللا الهداية لنا جميعا، وأن يبعدنا عن املزايدات ودغدغة العواطف، 
كلنا حريصون على الوطن وعلى اإلجناز وعدم اخلروج عن الالئحة، ولن 
ــل ان يزايد علينا احد، ويجب أال يعتقد البعض ان وطنيته اكبر من  نقب

وطنيتنا، فكلنا حريصون على الكويت واستقرار الكويت.
ــق في وفاة محمد  ــلم تقرير جلنة التحقي   وأوضح اخلرافي انه تس
املطيري ومتت إحالته إلى جدول أعمال جلسة اليوم ٢٦ يناير، الفتا الى 
ــتكون ملناقشة والتصويت على املنحة األميرية وزيادات  ان األولوية س
العسكريني حسب قرار املجلس، أما ما يتعلق بقانون اخلدمة املدنية للمرأة 
فجار التنسيق حوله مع احلكومة، بينما مت تقدمي تقرير آخر للجنة املرأة 

حول إقامة األجانب ابناء الكويتية.
ــئل اخلرافي عن عدم تطبيق الالئحة على األقلية التي باتت تؤثر    وس
ــض يطبق الدميوقراطية  ــكلتنا هي ان البع ــي األغلبية فأجاب ان مش ف
ــتور» فال يجوز تطبيق  ــه، وإذا كنا حريصني على «إال الدس على مزاج
ــده على ان ما حصل  ــزاج البعض فقط، مجددا تأكي ــواد التي على م امل
ــف لم نعد نعرف  اليوم (امس) مت وفق اإلجراء الدميوقراطي، لكن لألس
متى يكون الشخص دميوقراطيا، ومتى يكون غير ذلك، فأصبح الهوى 

عجيبا في هذا البلد.
ــن عدم تطبيقه اإلجراءات العقابية الواردة في الالئحة، قال أنا ال    وع
ــلوب، واذا  أفضل ذلك، وأحاول ان اجتنب التعامل مع زمالئي بهذا االس
حصل تأخير في اجناز القوانني ومنها املنحة االميرية وزيادات العسكريني 
فالبد ان يتحمل النواب املسؤولية، ولذلك رفعت اجللسة ثالث مرات على 
أمل جناح مساعي النواب بإقناع زمالئهم باالستمرار في اجللسة إلجناز 

القوانني التي يتطلع إليها املواطنون. 

 الخرافي:  قرار ترحيل الجلسات اتخذته االغلبية وفق الالئحة 

 البراك: ترحيل الجلسات دّبر بليل بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس
 الراشـد: معارضـو التأجيـل طالبـوا الخرافـي به خـارج القاعة

 قدم نائـــب رئيس مجلس األمة عبـــداهللا الرومي 
التقرير الســـنوي لدور االنعقاد العـــادي الثاني من 
الفصل التشريعي الـ ١٣ ملجلس األمة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد بحضور األمني 

العام ملجلس األمة عالم الكندري. 

 استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مبكتبه ظهر امس محافظ البنك املركزي 
الشيخ ســـالم العبدالعزيز الذي قدم له مســـكوكة ذهبية مبناسبة الذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه مقاليد احلكم في 
البالد، وتزامنا مع احتفال الكويت مبرور خمسني عاما على عيد االستقالل وعشرين 

عاما على عيد التحرير. 

 الرومي سّلم المحمد تقريرًا حول
   دور االنعقاد الثاني

 

 الخرافي تسّلم من محافظ البنك المركزي
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