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د.عبداهلل الطريجي

رفض حتميل املواطن تبعات التقشف احلكومي

اخلرينج : فروع للنادي العلمي في   احملافظات

»التشريعية«:  جتنيس أبناء الشهداء »البدون«

طنا الستعجال اقتراح جتنيس أبناء الشهداء

الطاحوس: برامج عمل احلكومات املتعاقبة 
عانت غياب الرؤية اإلستراتيجية للتنمية والتطوير

ونظرا للنجاحات الكبيرة 
للنادي العلم����ي في البالد 
وإقامته لكثير من األنشطة 
والفعاليات الناجحة واستثمارا 
لطاقات الشباب العلمية فإني 
أتقدم باقتراح برغبة التالي. 
ونص االقت����راح على إقامة 
فروع للنادي العلمي في كل 
محافظة من محافظات الكويت 
مع تخصيص أرض لكل فرع 
مبساحة كافية إلقامة أنشطة 
النادي واس����تيعاب األعداد 
املتوقعة النتساب الشباب 

في النادي.

اإليجار السكني.
وقال مقرر اللجنة أحمد 
اللجنة  القضيبي: ناقشت 
عددا من امللفات الفتا إلى أن 
اللجنة وافقت على جتنيس 
الش���هداء ورفضت  أبناء 
تنظيم الديوانيات وأجلت 
حتديد قيمة اإليجار السكني 

ملزيد من الدراسة.

وزارتي الداخلية والدفاع. 
واضاف طنا في تصريح 
للصحافيني ان االستعجال 
بإقرار قانون جتنيس���هم 
بأسرع وقت  يأتي تعبيرا 
من األمة وردا جلميل صنيع 
هؤالء الش���هداء في الذود 
عن حمانا و الذين ضحوا 
بأرواحهم من اجل الكويت. 
وفي سياق آخر رفض طنا 
اي توجه نحو  رفع الدعوم 

عن اخلدمات.

قدم النائب مبارك اخلرينج 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
نظرا ألهمية الشباب في بناء 
الوطن والعمل على حماية 
الشباب والطفولة من عبث 
االنحرافات سواء األخالقية أو 
التجاذبات السياسية ولتفويت 
الفرصة أمام عبث العابثني 
واإلرهاب في استقطاب شباب 
الوطن ولالستفادة من طاقات 
الشباب والطفولة والعمل على 
تنميتها، البد من تهيئة السبل 
واملنشآت للعمل على حفظ 

الشباب والطفولة.

وافقت اللجنة التشريعية 
البرملانية ف���ي اجتماعها 
أمس عل���ى جتنيس أبناء 
الشهداء من فئة غير محددي 
اجلنسية سواء كانوا من 
املسجلني في مكتب الشهيد 
أو شهداء الواجب املقيدين 
ف���ي وزارت���ي الداخلي���ة 
اقتراح  والدفاع، ورفضت 
تنظيم الديوانيات وإقامتها 
في ارتدادات السكن اخلاص، 
وأجلت اقتراح حتديد قيمة 

دع���ا النائ���ب محم���د 
طن���ا  جلن���ة الداخلي���ة 
والدفاع  لالس���تعجال في 
التصوي���ت على مقترحه 
الواجب  بتجنيس شهداء 
م���ن العس���كريني البدون  
للمجل���س  وحتويل���ه 
للتصويت علي���ه، معبرا 
عن شكره لرئيس وأعضاء 
اللجنة التشريعية ملوافقتهم  
على مقترحه في  جتنيس 
أبناء الشهداء املسجلني في 

قال مرش��ح الدائرة الثالثة 
التكميلي��ة  لالنتخاب��ات 
2016 أس��امة الطاحوس إن 
أداء احلكوم��ات املتعاقب��ة 
أوصل الكويت إلى وضعها 
احلالي من تراجع في األداء 
الدميوقراطي وتدهور في 
الوض��ع االقتصادي، الفتا 
إل��ى أن اخلطأ الكبير الذي 
قامت به هذه احلكومات كان 
في عدم وضع استراتيجية 
عمل للدولة باالستفادة من 
الفوائض املالية الضخمة في 

العقد األخير واالستمرار في االعتماد الكلي 
على النفط كمصدر وحيد لالقتصاد الوطني، 
حيث عانت برامج عمل احلكومات املتعاقبة غياب 
الرؤية االستراتيجية للتنمية والتطوير، واطمأنت 
للفوائض املالية وتفننت بهدرها باإلضافة إلى 
سياسة االنفراد بالقرارات وحتجيم دور الكفاءات 

واخلبرات واملختصني.
وأضاف الطاحوس أن الكثير من الدول املعتمدة 
على النفط قامت بخطوات واضحة للتخلص من 
هذا الفخ وعملت على تنويع مصادرها خاصة 
أن الواق��ع االقتصادي العاملي أصبح واضحا 
للجميع وأجمع معظ��م احملللني واملختصني 
االقتصاديني على أن أسعار النفط ستتراجع 

إلى أدنى مستوياتها.
واستش��هد الطاحوس مبا قامت به اإلمارات 
حيث أعلن حاكم دبي منذ أيام قليلة أن اإلمارة 
ستحتفل قريبا بتصدير آخر برميل نفط، مؤكدا 
أن ه��ذا اإلجناز لم يك��ن فجأة ولكن حكومة 
دبي عملت على هذا األساس منذ فترة ولكن 
احلكوم��ة الكويتية لم تفكر مجرد تفكير في 
اتباع طرق جديدة والبحث عن حلول حقيقية 
وممكن��ة خاصة مع وجود الوفرة املالية التي 
وصلت إلى حد التخمة وصرفت على مشاريع 
غير مجدية وال متت إلى التنمية املس��تدامة 

بأي شيء.
وأكد الطاحوس أن االس��تمرار في هذا النهج 
السياس��ي م��ن األداء الروتين��ي اخلالي من 
اإلبداع أو حت��ى املنطقية أوصل الكويت إلى 
ما أوصلها، مشددا على مجلس األمة أيضا ان 
يتحمل املسؤولية في عدم مساءلة احلكومات 

احلالية والسابقة عما تفعله 
والضغ��ط عليه��ا التخاذ 
قرارات استراتيجية تعود 
على املصلحة الوطنية بالفائدة 
بعد بضع سنوات، الفتا إلى 
أن النهج القائم حتى اآلن هو 
ردات فعل وحلول ترقيعية 
يائسة وغير مجدية، مشيدا 
بحكمة وحنكة صاحب السمو 
األمير في إدارة البالد في هذه 
األوقات العصيبة وحرصه 
على نهج سياسة الترشيد 
في كل مفاصل الدولة التي 
تعاني من الهدر والالمباالة، مبديا خشيته من 
أن تتعامل احلكومة مع الرغبة األميرية بترشيد 
اإلنفاق كما تعاملت مع الرغبة األميرية بتحويل 

الكويت ملركز مالي.
وبني الطاحوس أن الفوائض املالية في الكويت 
خالل السنوات الثماني املاضية بلغت 92.5 مليار 
دينار )323 مليار دوالر( ولم يتم اس��تغاللها 
بالشكل الذي يخرج الكويت من فخ النفط على 
الرغم من التحذيرات الكثيرة والواضحة من 
كثير من املؤسسات واملنظمات املالية العاملية 
ومنها صندوق النقد الدولي الذي حذر الكويت 
أكثر من مرة بأن انخفاض أسعار النفط قد تعيد 
مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت احلكومة 
في وضع حد لإلنفاق املتعاظم، وأن سعر النفط 
املطلوب لتحقيق التوازن بني العائدات واإلنفاق 
قد ارتفع في السنوات األخيرة وبات يقدر بنحو 

75 دوالرا في السنة املالية 2015-2014.
وأشار الطاحوس إلى أن ضعف األداء احلكومي 
وافتقاره إلى عنصر اإلبداع واإلجناز س��اهم 
في تراكم املش��كالت وزيادة صعوبتها حيث 
ال نس��مع إال عن جلان ومحاضرات وندوات 
وخطب وظهور إعالمي كبير لكن من دون نتائج. 
وختم الطاحوس مؤكدا أن كل هذه املش��اكل، 
وعلى الرغم من حجمها الكبير، ميكن أن حتل 
إذا وج��دت اإلرادة احلقيقية للحل مع توافر 
النوايا الصادقة م��ن قبل املجلس واحلكومة 
معا وإعطاء أهل اخلبرة والكفاءة فرصهم في 
وضع الدراسات واالستراتيجيات املتوسطة 
والطويلة املدى للخروج من عنق الزجاجة بأقل 

األضرار.
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قائد إنساني عبر بالكويت إلى بر األمان في أصعب الظروف

بارك الذكرى العاشرة لتوليه مقعد اإلمارة

الهاجري: سيسجل التاريخ حقبة سمو األمير بحروف من ذهب

التميمي: األمير يضيء الطريق للكويت بحكمته »فسمعاً  وطاعة«

اجلبري: وزير املواصالت وافق على تعديل حصص »الكويتية«

»األولويات« ناقشت برنامج عمل احلكومة  مع الكندري وأبل

مطيع: نرفض التوجه احلكومي لبناء كنائس جديدة

شتى بقاع العالم، حتى استحق 
وعن جدارة لق����ب قائد العمل 
اإلنس����اني من أكبر مؤسس����ة 
أممية عاملية، كما أن سموه دائما 
سباق لنصرة القضايا العربية 
واإلس����المية ومدافع قوي عن 
حقوق الشعب العربي، كما حمل 
سموه على عاتقه هموم الشعب 
العربي من الالجئني السوريني 
وغيرهم، فضال عن قيامه بالعديد 
من الوساطات بني أشقائه في 

منظومة دول التعاون.
واختتم الهاجري تصريحه، 
داعيا اهلل أن ينعم سمو األمير 
بوافر الصحة والعافية وطول 
العمر، وأن يوفقه دائما ملا فيه 
خير الكويت وشعبها، وأن يعم 
األمن واألمان واالستقرار بلدنا 
احلبيب الكويت حتت ظل قيادته 
احلكيمة وسمو ولي عهد األمني، 

حفظهما اهلل ورعاهما.

وإقامة مشاريع استثمارية وهيكلة 
االقتصاد الوطني في ظل تردي 
أسعار النفط العاملية.وختم البد 
ألبناء الشعب الكويتي أن يفخروا 
بوجود هذا القائد الفذ الذي يعرف 
كيف يض����يء بحكمته وقدراته 
الطريق البناء ش����عبه، وعلى 
املسؤولني كل في موقعة كبيرهم 
قبل صغيرهم وأبناء شعبه أن 
يقولوا له سمعا وطاعة يا صاحب 
السمو، مستدركا نسأل اهلل العلي 
العظيم أن ميده بالصحة والعافية 
والعمر املديد وأن يبارك لنا به 

ويبارك له بنا.

املتقاعدين ولم يحصلوا على 
ممي����زات. وأض���اف أن املادة 
3 من القان���ون احلالي ينص 
على أن تتولى احلكومة تعديل 
األسطول بشكل كامل وأنه مت 
ضخ 600 مليون دينار بالفترة 
اللجنة  السابقة، موضحا أن 
أوص���ت باملوافق���ة على هذا 
األمر من أجل تغطية خسائر 
الكويتية وحتس���ني وتطوير 
أس���طولها لتع���ود لعهده���ا 

السابق.

ان من ابرز املشاريع اجلديدة 
سيتم اس���تحداث مدرج ثالث 
للطيران خالل سنتني، باإلضافة 
الى مشروع مبنى الركاب الذي 
س���يكون وفق نظ���ام املباني 
سريعة التركيب وذلك ملواكبة 
األعداد الكبيرة للركاب، مؤكدا 
انه س���وف يتم اجناز مبنى 
املساند بعد 15 شهرا من توقيع 
عقد املشروع بعد االنتهاء من 
موافقة ديوان احملاسبة، على 
ان يتم حتويله بعد االنتهاء من 
مش���روع مبنى املطار اجلديد 
املبنى  حيث س���يتم حتويل 

املساند لرحالت احلج.
وتط���رق الري ملش���اريع 
مؤسسة اإلسكان، قائال انه مت 
اجناز العديد من املشاريع، وان 
املؤسسة تعمل على مشاريع 
جاري تنفيذها.وفيما يخص 
بنك االئتمان، اوضح ان البنك 
استهدف ضعف خطته، قائال: ان 
البنك عمل على خطة التمويل 
اإلسكاني لثالث سنوات منذ 
2013 بتمويل 4200 قرض، إال 
ان متويل البنك تضاعف ليبلغ 
8800 قرض للبيوت احلكومية 
و1600 للسكن اخلاص وذلك 
نتيجة توسعة نشاط املؤسسة 
العامة للرعاية الس���كنية في 

مشاريعها.
وأش���ار الى انه من ضمن 
رؤية بنك االئتمان املستقبلية 
في ظل انخفاض أسعار النفط 
إعادة النظر في الفلسفة احلالية 
لإلسكان والرعاية اإلسكانية 
وذلك من خالل إعداد دراسة مع 

احد املستشارين العامليني.

مدروسة ومرفوضة من قبل 
الكويتي احملافظ  الش���عب 
على دين���ه واحلريص على 
تطبي���ق أحكامه، مؤكدا أننا 
سنقوم بدورنا الكامل جتاه 
أي خطوة حكومية من هذا 
القبيل، فالكويت بلد مسلم 
وهويته اإلسالمية خط أحمر 
لن نس���مح لكائ���ن من كان 

املساس بها.

ونزع فتيل األزمات واحتوائها 
حتى عبر سموه بسفينة الكويت 
إلى بر األمان وقيادة البالد في 
ظروف عصيبة، وحافظ بحكمته 
على االستقرار واألمن والعيش 
الرغيد، مبينا أنه ليس أدل على 
ذلك من موقف سموه املشرف 
والش����جاع عندم����ا حضر في 
موقع تفجير مس����جد الصادق 
فور وقوع احلادث مباشرة غير 
مبال باخلطر ليتفقد ويطمئن 
على أبنائ����ه اجلرحى، وقوله 
»هذوال عيالي« خلير دليل على 
أن����ه أب حنون وعطوف ووالد 

للجميع.
وأكد الهاجري أن سموه وعلى 
املس����توى العاملي نال احترام 
العالم أجمع ملا له من مبادرات 
خيرية وإنس����انية ومساعدات 
لكل الفقراء واحملتاجني، وكذا 
الدول املنكوبة واملتضررة في 

أنظ����ار العالم ومتيزت مبكانة 
وتقدير كبيرين وجعلها مركزا 
للقرار وعاصمة للقمم اخلليجية 

والعربية واإلسالمية.
وأضاف الهاجري أنه على 
املس����توى الداخلي فقد جنب 
س����موه الكويت وي����الت الفنت 
وش����ق صف الوحدة الوطنية 

بالده وإخراجها من عنق الضيق 
الى باب االس����تقرار، مستخدما 
مهاراته باحلكمة والقيادة والرأي 
الثاقب على مستوى العالم، وال 
غرابة في ذلك، فهو قائد االنسانية 
والديبلوماسية.وأضاف التميمي: 
نرى توجيهات سموه الكبيرة 
الت����ي يج����ب أن ينفذه����ا كافة 
املس����ؤولني في الدولة من أجل 
النهوض في الوضع االقتصادي 
للبالد واحملافظة على استقرارها 
االقتصادي واالجتماعي والبحث 
عن بدائل لتنويع مصادر الدخل 
عبر استغالل اجلزر الكويتية 

النيابي���ة املقدمة على قانون 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
مع وزي���ر املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون البلدية عيسى 
الكندري، مشيرا إلى موافقته 
بشأن تعديل نسب احلصص 

في »الكويتية«. 
وأوضح أن نسبة احلكومة 
في اخلطوط اجلوية الكويتية 
ستكون 75% و20% اكتتاب عام 
و5% تبق����ى للموظفني الباقني 
باملؤسسة ومنها 2% للموظفني 

ميناء الشعيبة الستيعاب اكبر 
عدد ممكن من سفن استيراد 
»الصلبوخ«، الى جانب مشاريع 
مستقبلية في ميناءي مبارك 
الكبي���ر وبوبيان، وأضاف ان 
هناك عوائق تتعلق في متويل 
هذه املشاريع وجار العمل على 
ايج���اد حلول لها م���ع الهيئة 

العامة لالستثمار.
وق���ال الري ان مؤسس���ة 
املوان���ئ تهدف ال���ى حتقيق 
عوائد مالي���ة مرتفعة نتيجة 
تشغيل املوانئ للوصول الى 
100 مليون دينار سنويا، مشيرا 
الى ان العائد املالي للمؤسسة 
في السنة املالية السابقة بلغ 
14 مليون دينار، وان املؤسسة 
تطمح لتحقي���ق متويل مالي 
ذاتي ملشاريعها، وقال الري ان 
الوزير الكندري يعمل على إزالة 
الدوحة وإعادة تأهيله  ميناء 

من جديد.
وفي ش���أن مشروع املطار 
اجلدي���د، أش���ار الري الى ان 
ديوان احملاسبة رفض املشروع، 
وان امره معروض أمام وزارة 
األشغال ملعرفة اخلطوات املقبلة 
بش���أنه، الفتا الى ان مشروع 

الركاب اجلديد جار طرحه.
وأوض���ح الري ان الطاقة 
االستيعابية في مطار الكويت 
الدولي بني 6 و7 ماليني راكب، 
حيث بلغ عدد املسافرين في 
املطار احلالي 11 مليون مسافر، 
مش���يرا الى ان عدد املشاريع 
لدى الطي���ران املدني تبلغ 9 
مشاريع ومتت مباشرة العمل 
في 5 مشاريع منها، ولفت الى 

في سنة 2018، والذي من شأنه 
ان يوفر سرعات عالية خلدمة 
االنترنت، مشيرا الى ان اللجنة 
س���وف تتابع مشروع املسح 
املتمثل في االتفاقية  البحري 
الكويت واململكة  املوقعة بني 
املتح���دة إلجنازه في اس���رع 
وقت.وفي شأن مشروع البوابة 
اإللكترونية، قال الري انه مت 
توقيع الوزارة في شأنها على 
ان يطبق في بداية السنة املقبلة 
الى ان مشروع  2017، مشيرا 
الشبكة الضوئية واملتعلق في 
توفير احدث التقنيات خلدمات 
االنترنت وسرعته، ومتوقع 

االنتهاء منه خالل سنتني.
وفي ش���أن املوان���ئ، قال 
الري ان املوان���ئ تعان���ي من 
ضيق مساحاتها وسعتها من 
حيث حجم السفن وحموالتها، 
وجار اآلن طرح 12 مش���روعا 
لتطوير املوانئ احلالية وإنشاء 
موانئ جديدة، منها توس���عة 
القناة املالحية مليناء الشويخ 
احلالي، وتوس���عة وتطوير 

دار اإلسالم ال يجوز، وكذلك 
ور؛ لتكون  ال يجوز تأجيُر الدُّ
ور  كنائ���َس، وال حتويل الدُّ
أو  السكنية؛ لتكون كنائَس 
معابد لغير املسلمني؛ وذلك 
ه  إلجماع علماء املسلمني على أنَّ
ال يبقى في دار اإلسالم مكاُن 

عبادة لغير املسلمني(.
وقال النائب: على احلكومة 
عدم اتخاذ أي خطوات غير 

هنأ النائ����ب ماضي العايد 
الهاجري صاحب السمو أمير 
البالد الش����يخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، والش����عب 
الكويت����ي مبناس����بة الذكرى 
العاشرة لتولي سموه مقاليد 
احلكم في البالد، مشيرا إلى أن 
التاريخ سيسجل هذه احلقبة 
امليمون����ة من تاري����خ الكويت 
بحروف من ذهب ملا لسموه من 
مواقف مشرفة على املستويات 
كافة احمللي����ة منها واإلقليمية 
والدولية.وق����ال الهاجري في 
تصري����ح صحاف����ي ف����ي هذا 
املناسبة إن خبرة سموه وحنكته 
السياس����ية وبفضل مبادراته 
اإلنسانية واخليرية في كل بقاع 
األرض وكذلك جهود سموه في 
لم الش����مل بني األشقاء العرب 
وتقريب وجهات النظر بني الدول 
الشقيقة جعلت الكويت محط 

بارك مراق����ب مجلس األمة 
النائب عبداهلل التميمي للشعب 
الكويتي، الذكرى العاشرة لتولي 
صاحب الس����مو مسند االمارة، 
قائال ان حقبة صاحب الس����مو 
االمير شهدت إجنازات عظيمة 
على املس����توى الديبلوماس����ي 
والسياس����ي واالنساني وأثرت 
ف����ي كافة ق����ارات العالم. وقال 
التميمي تتميز ذكرى هذا العام عن 
سابقتها، حيث متر املنطقة خاللها 
مبخاض سياس����ي واقتصادي 
عسير، ونرى قدرة سموه أطال 
اهلل في عمره في احملافظة على 

ناقش���ت جلنة الش���ؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية 
ام���س االقتراح���ات بقوانني 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )6( لسنة 2008 في شأن 
حتويل مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى ش���ركة 

مساهمة.
وقال مقرر اللجنة النائب 
محمد اجلب���ري في تصريح 
صحافي عقب انتهاء االجتماع 
التعديل  اللجنة ناقش���ت  ان 

عق���دت جلن���ة األولويات 
البرملانية أمس اجتماعا ملتابعة 
برنامج عمل احلكومة بحضور 
وزيري املواصالت واإلسكان. 
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد 
الري في تصريح للصحافيني 
عقب انته���اء اجتماع اللجنة، 
ان وزير املواصالت عيس���ى 
الكندري مثل الى جانب وزارة 
املواصالت اجلهات التابعة له 
من الطيران املدني ومؤسسة 
املوانئ، فيما مثل وزير اإلسكان 
ياس���ر أبل املؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية وبنك االئتمان. 
انه بخصوص  وأوضح الري 
وزارة املواص���الت فإن لديها 
أبرزها إنشاء  8 مشاريع، من 
مؤسسة للبريد، مضيفا انه مت 
أخذ موافقة الفتوى والتشريع 
ومت���ت إحال���ة املوضوع الى 
مجلس الوزراء على ان يحال 
إلى مجلس األم���ة إلقرار هذا 

املشروع.
وأش���ار الري ال���ى ان من 
مش���اريع وزارة املواص���الت 
إنشاء شركة للهواتف الثابتة 
واالتصاالت الدولية، موضحا 
ان هذا املش���روع متت إحالته 
ال���ى هيئة االتص���االت، كون 
ان هناك رأي���ني قانونيني في 
إنشاء شركة للهواتف، االول بأن 
تكون تابعة لهيئة االتصاالت 
واآلخر بأن تكون تابعة مباشرة 

للوزارة.
وأضاف الري فيما يخص 
مش���روع االلياف الضوئية، 
افادت بأنه من  أن املواصالت 
املتوقع االنتهاء من املشروع 

ص���رح النائ���ب د.أحمد 
مطي���ع العازم���ي ب���أن أي 
توجه حكومي لبناء كنائس 
جديدة في الكويت هو توجه 
مرفوض ألنه يخالف أحكام 
الشريعة اإلسالمية التي هي 
دين الدولة الرسمي وتعتبر 
املصدر الرئيس���ي للتشريع 

في دولة الكويت.
وقال النائب إن هذا الرفض 

ج���اء من صميم ش���ريعتنا 
التي حرمت بناء  اإلسالمية 
معاب���د لغير املس���لمني في 
جزيرة الع���رب التي تعتبر 
الكويت جزءا منها وهذا الرأي 
مح���ل اتفاق بني علماء األمة 
املتقدمني منهم واملتأخرين. 
جاء في فتوى وزارة األوقاف 
أيِّ دار  ة )إنَّ إنشاء  الكويتيَّ
للعبادة لغير املس���لمني في 

الطريجي: إن كان السعد يشعر 
بتعرضه للظلم فأبواب القضاء مفتوحة

أكد رئيس جلنة حماية األموال العامة النائب د.عبداهلل الطريجي 
ان اللجنة انتظرت كثيرا جدا ليجيب العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالس��تثمار بدر السعد على كتب ديوان احملاسبة ذات الصلة 
بالقضايا محل متابعة اللجنة طبقا لتكليف مجلس األمة، إال انه 
لم يفعل. وأكد الطريجي ان اللجنة ستواصل عملها وسنواصل 
الضغط على وزير املالية إللزام الس��عد بالتجاوب مع ديوان 
احملاسبة ومجلس األمة، وس��ننتصر للمؤسسة التشريعية 
ودس��تور دولة الكويت، و»ان كان السعد يشعر بأنه تعرض 

للظلم فأبواب القضاء والنيابة مفتوحة وهذا حقه«.


