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انهى مجلس االمة امس دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر في جلسته اخلتامية ليعود لالنعقاد في الدور الثاني يوم الثالثاء املوافق 

25 اكتوبر املقبل. وكان املجلس اعتمد امليزانية العامة للدولة بأغلبية احلضور واحالها للحكومة، كما اقر املجلس باالغلبية ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها 

التابعة واحالها الى احلكومة بعد مناقشتها والتصويت عليها. وقدرت املادة االولى من القانون االيرادات مبيزانية املؤسسة مببلغ 16 مليارا و706 ماليني و12 الف 

دينار، فيما قدرت املصروفات مببلغ 15 مليارا و833 مليونا و918 الف دينار. ووفقا للمادة الثانية، يسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط اخلام والغاز 

واملنتجات )التكاليف املتغيرة( شرط ان يقابلها زيادة في ايرادات املبيعات. وقدرت املادة الثالثة من القانون االرباح الصافية للسنة املالية 2011 ـ 2012 مببلغ 872 

مليونا و94 الف دينار. وفيما يلي التفاصيل:

سامح عبد الحفيظ ـ ناصر الوقيت

املجلس يقر امليزانية العامة للدولة ومؤسسة البترول

نهاية دور االنعقاد

٭ مســـلم البراك: احلكومة أتت 
مبليار و773 مليونـــا هذا مبلغ 
ضخم ومستجد، ولكن أنا أتكلم 
عن التقرير نصف السنوي لكي 
تعرف ماذا فعلـــت احلكومة في 

إجنازات خطة التنمية.
البصيـــري: األخ  ٭ د.محمـــد 
مسلم يســـأل عن التقرير نصف 
الســـنوي وأرسلته احلكومة في 
2011/2/8 واللجنة املالية أصدرت 
به تقريرا في مارس وهو مدرج 

على اجلدول.
٭ عبدالرحمـــن العنجري: كالم 
الوزير صحيح واللجنة أرسلت 
تقريرها في 18 مارس، والسؤال 
اآلن كيـــف أضمـــن أن امليزانية 
تتضمن املشـــاريع التنموية في 

2012/2011؟
٭ مسلم البراك: كالم البصيري 
غير صحيح، هناك خطة سنوية 
وهناك تقرير نصف سنوي هذا هو 
التقرير الذي لم يصل وال يجوز 
مناقشـــة امليزانية دون مناقشة 

اخلطة السنوية.
٭ عادل الصرعاوي )املقرر(: ما 
تفضل بـــه البصيري هو اخلطة 
الســـنوية، وحســـب اجتماعات 
اللجنة ومن املفترض عليها في 1 - 
4 أن تأتي بالتقرير نصف السنوي، 
ولكن أما وقد شـــرع املجلس في 
مناقشة مشروع امليزانية فقد ننزل 

على قرار املجلس.
٭ جاســـم اخلرافـــي: هل يوافق 
على ميزانية مؤسســـة البترول 

من حيث املبدأ.
25 من 45 موافقة.

هل يوافق املجلس على تقرير 
االيرادات والبالغ 16706 ماليني.

26 من 46 موافقة.
٭ محمد البصيري: أعلنا موافقتنا 
التامـــة بتشـــكيل جلنة حتقيق 

البترول ومت عرض مجموعة من 
التخفيضات وإجماليها 218 مليونا 
موزعة على مجموعة من البنود 
وبعد تباحث اللجنة مع املؤسسة 
ارتأت اللجنة االستمرار في رفض 

ميزانية مؤسسة البترول.
٭ مسلم البراك: ميزانية بهذا احلجم 
لم يتم تســـلمها ولها اعتمادات 
تكميلية مبليـــار و773 مليون، 
ويتم توزيعها اآلن ومطلوب من 
املجلـــس إقرارها اليوم في نفس 
الوقت، الى اليوم التقرير نصف 
الســـنوي لم يصل الى املجلس، 
والتقرير به نقاشات متباينة في 

املجلس األعلى للتخطيط.
٭ عادل الصرعاوي )املقرر(: ما 
هو معروض علينا هو التعديالت 
من اللجنة وهي ليست لالعتماد 
التكميلي واللجنة استطاعت أن 
حتقق مـــا لم يســـتطع املجلس 
حتقيقه، واملليـــار و773 مليونا 
هو ليس اعتمادا تكميليا، ولكن 
هي زيادة فـــي املصروفات على 
امليزانية من السنة احلالية ليس 
هناك أي اعتماد تكميلي ولن يكون 
ألي قضية صرف وهي غير مدرجة 

في امليزانية.
سنوزع في التقرير التعديالت 
اللجنة من واقع  التي أدخلتهـــا 
اجتماعها أمس، وما يتم اإلنفاق 
عليه في الباب اخلامس من ميزانية 
مجلس الوزراء ووزارة الدفاع كان 
يوزع وينقل من باب الى باب، هذا 
األمر لن يتم بعد ذلك باالتفاق مع 
احلكومة لن يتم نقل امليزانية من 
باب الى باب أو من بند الى بند.

٭ جاســـم اخلرافي: بعد انتهاء 
اللجنـــة اجتمعت واســـتطاعت 
حتقيق الكثير من أمنياتنا، ومت 
تخفيض على امليزانيتني، ميزانية 

النفط وامليزانية العامة.

افتتح رئيـــس مجلس األمة 
اجللسة في متام الساعة التاسعة 
صباحا، وتال األمني العام أسماء 
احلضور واملعتذرين والغائبني عن 

اجللسة دون إذن أو إخطار.
٭ عـــادل الصرعـــاوي )املقرر(: 
وفق قرار املجلس في جلسة أمس 
بتكليف جلنة امليزانيات باالجتماع 
مع احلكومة لبحث تعديالت على 
العامة للدولة  امليزانيـــة  تقرير 
عقدنا اجتماعـــا مع وزير املالية 
ومت التباحـــث في كل املالحظات 
الواردة في التقرير، وفيما يتعلق 

باآللية العتماد امليزانية.
وخلصت اللجنة الى أنه متت 
املوافقة علـــى إلغاء بند االعتماد 
التكميلي باســـتثناء الباب االول 
اخلـــاص بالرواتـــب والزيادات 
العمالة  فـــي أجـــور  اخلاصـــة 
ووضع في البـــاب اخلامس باب 
ملواجهة تكلفة 50 دينارا بشـــكل 
استثنائي لهذه السنة وال يعرف 
املبلغ املخصص له، ومن السنة 
القادمة لن يكون هناك أي اعتماد 
تكميلي اال في التوظيف، وأجرت 
اللجنة مجموعة من التخصيصات 
إجماليها فـــي حدود 270 مليونا 
موزعة علـــى كل االبواب ما عدا 

الباب االول وهو الرواتب.
وبالنسبة للميزانيات املدرجة 
في الباب اخلامـــس اتفقت على 
أنه ال ينقل من باب الى باب فيما 
يتعلق بوزارة الدفاع واتفق على 
توزيع هذه امليزانية على أبواب 
امليزانية، وحتفظت اللجنة على 
قضية النقل من أبواب امليزانية، 
التي  وذلك بالنسبة للميزانيات 
مت نقلها، ووافقت اللجنة بأغلبية 
امليزانية  أعضائها على مشروع 

املقدمة من احلكومة.
واجتمعنـــا مـــع مؤسســـة 

الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك بعد انتهاء جلسة فض دور االنعقاد )متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي واملراقب د.علي العمير على املنصة  

عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي مع املستشار املالي عبدالرحمن العنجري متحدثا

مخلد العازمي وعسكر العنزي وسعد اخلنفور ودليهي الهاجري وشعيب املويزري أثناء اجللسة مسلم البراك خالل اجللسة

قال رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في جلسة 
فض دور االنعقاد كلمة املجلس التي جاء فيها مايلي: 

»سمو رئيس مجلس الوزراء املوقر.. االخوات واالخوة 
األفاضل.. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. في يوم 
الثالثاء املوافق 26 أكتوبر 2010 تفضل حضرة صاحب 
السمو أمير البالد بافتتاح دور االنعقاد العادي الثالث 
من الفصل التشريعي الثالث عشر الذي نختتمه في 
جلستنا هذا اليوم فألقى سموه حفظه اهلل في جلسة 
االفتتاح النطق السامي الذي كان باكورة أعمال هذا 

الدور وتضمن حكيم الرأي وسديد النصح والتوجيه 
وكان نبراسا للعمل الوطني ثم ألقى سمو رئيس مجلس 

الوزراء اخلطاب األميري الذي تضمن رؤية احلكومة 
ألوضاع البالد وسياساتها ومشروعاتها بشأنها.

وقد عبر املجلس عن خالص امتنانه وتقديره للنطق 
السامي كما أولى اخلطاب األميري ما يستحقه من 

عناية واهتمام وقام الحقا بالرد عليه في ضوء ما أبداه 
أعضاء املجلس من توجهات ومرئيات.

وعمال باملادة 93 من الدستور انتخب املجلس خالل 
األسبوع األول من هذا الدور اللجان الدائمة كما شكل 

ثالث عشرة جلنة مؤقتة في ضوء األهمية اخلاصة 
لبعض القضايا التي رأى املجلس أن تتوالها جلان 

مؤقتة.
وباشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور االنعقاد ولها 

أن تباشر مهامها حتى بداية دور االنعقاد القادم.

وفي ضوء أهمية برنامج عمل احلكومة في متهيد 
األرضية املطلوبة وتوفير املقومات الالزمة للتعاون 

بني السلطتني وانطالقا مما نصت عليه املادة 98 من 
الدستور فان على احلكومة تقدمي برنامج عملها في 

أسرع وقت تقديرا ملقتضيات التعاون مع مجلس األمة 
واحتراما ملا نص عليه الدستور. وعليها أن تراعي 

حتقيق االنسجام الالزم والترابط املطلوب بني توجهات 
ومشروعات برنامج عملها وسياسات وأهداف خطة 

التنمية فذلك أمر في غاية األهمية ملواصلة العمل في 
تنفيذ اخلطة.

سمو الرئيس.. االخوات واالخوة.. لقد باشر مجلس 
األمة اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ 

بداية هذا الدور ففي إطار اختصاصه التشريعي بلغ 
عدد االقتراحات بقوانني املقدمة من األعضاء 117 اقتراحا 
بقانون في حني بلغ عدد مشروعات القوانني املقدمة من 

احلكومة 42 مشروعا بقانون. وقد أجنز املجلس 27 
قانونا ساهمت في معاجلة العديد من القضايا ونتطلع 

أن تسرع احلكومة خالل دور االنعقاد القادم في 
اجناز مشروعات القوانني الالزمة الستكمال املنظومة 

التشريعية خلطة التنمية.
وفي إطار املهام الرقابية للمجلس بلغ عدد األسئلة 
البرملانية خالل هذا الدور 662 سؤاال أجاب السادة 

الوزراء عن 385 سؤاال منها وبلغ عدد جلان التحقيق 
املكلفة من املجلس 24 جلنة.

وقد شهد املجلس في هذا الدور 9 استجوابات 4 
منها الى سمو رئيس مجلس الوزراء والباقي الى 

وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 

لشؤون االسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية ووزير النفط ووزير اإلعالم.

وال شك أن ذلك شكل حتوال نوعيا في استخدام هذه 
األداة الرقابية وعلى املجلس في كل األحوال التيقن من 
أن ذلك يستقيم مع روح الدستور ونصوصه وينسجم 
مع أصول الرقابة البرملانية املوضوعية البناءة ويحقق 

مقاصد املشرع الدستوري في أن تكون هذه األداة 
الرقابية وسيلة إصالح ومعاجلة ال أجندة سياسية تربك 
العالقة بني املجلس واحلكومة وتعطل أداء كليهما فذلك 

أمر في غاية األهمية.
وقد الحظ املجلس عدم التزام احلكومة باإلجابة 

عن األسئلة البرملانية خالل املدة القانونية أو عدم 
االجابة عنها بصور وافية. ويأمل املجلس أن تلتزم 

احلكومة باإلجابة الوافية لألسئلة البرملانية خالل املدة 
القانونية احملددة كما يأمل املجلس أن تلقى توصياته 
واالقتراحات برغبة التي يتقدم بها األعضاء االهتمام 

الالزم والعناية الكاملة.
وفي ذات الوقت ينبغي على احلكومة أال جتزع من 
تفعيل أدوات الرقابة البرملانية اذا كانت في حدود 

الدستور وال ينبغي أن تتعامل معها بالتكتيك أو املناورة 

بل بتحسني أدائها ومعاجلة أخطائها ورفع مستوى 
اجنازها على النحو الذي يعزز ثقة املجلس ويكرس 

التعاون بني السلطتني.
سمو الرئيس.. االخوات واالخوة.. ان الدميوقراطية 

هي أفضل احللول املمكنة لصياغة التنوع االجتماعي 
والفكري في إطار من الوحدة ووضع التعددية 

السياسية في قالب من االنسجام والتكامل وهي 
خيارنا الوطني لتحقيق االستقرار والتقدم والتنمية. 
واملصلحة الوطنية تفرض علينا جميعا العمل على أن 
تكون ممارستنا الدميوقراطية في ذلك اإلطار فنعالج 

االختالف في اإلطار املؤسسي الدستوري وباالجراءات 
الدميوقراطية وعلى قاعدة االحترام املتبادل ونحرص 

على تأصيل تقاليد وأعراف دميوقراطية بناءة 
للمستقبل.

وقد سجلت مسيرتنا الدميوقراطية في ذلك تقدما ال 
يستهان به غير أن هذا الدور كما سابقه لألسف الشديد 
خرجت بعض مشاهده عما هو مقبول أو متعارف عليه 

فشهد التهديد والوعيد وشاب أدوات الرقابة بعض 
التعسف وسوء االستخدام وتراجعت األولويات الوطنية 

في خضم الصراعات السياسية والشخصية فكان 
املشهد السياسي العام مبعث قلق شعبي ومسرح نزاع 

غير موات ملعاجلة قضايانا وحتقيق أهدافنا الوطنية.
وقد جاء اخلطاب األخير حلضرة صاحب السمو أمير 
البالد حفظه اهلل تعبيرا عن قلق سموه وقلق الشعب 

الكويتي من تلك األوضاع ومخاطرها على مسيرتنا 
الدميوقراطية اذا ما استمرت واستفحلت ولنا في 

توجيهات سموه نبراسا ومرشدا في عملنا الوطني.
ان األسابيع القليلة الفاصلة بني هذا الدور والدور 

القادم هي فرصة لنا جميعا أيتها االخوات واالخوة 
للتوقف والتأمل وإعادة النظر لنجعل من دور االنعقاد 

القادم مشهدا أفضل في ممارستنا الدميوقراطية 
وخطوة لألمام ترسخ ثقة الشعب الكويتي بخيارنا 

الدميوقراطي.
وفي اخلتام أتقدم بالشكر اجلزيل إليكم جميعا 

واسمحوا لي أن أخص أخي وزميلي نائب الرئيس 
عبداهلل الرومي واخواني أعضاء مكتب املجلس بالشكر 
والتقدير على ما بذلوه من جهد في إعانتي على إدارة 

املجلس كما أتقدم بالشكر الى السيد األمني العام ملجلس 
األمة وجلميع العاملني باألمانة العامة على ما بذلوه 

من جهد طيلة دور االنعقاد والشكر موصول لإلعالم 
املقروء واملسموع واملرئي على جهودهم في تغطية 

نشاطات املجلس.
حفظ اهلل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير 

البالد وسمو ولي عهده األمني وحفظ الكويت وشعبها 
من كل مكروه وأسأل العلي القدير لكم جميعا عودة 
محمودة في حفل افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع 

يوم الثالثاء املوافق 10/25/ 2011. والسالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته«.

اخلرافي: دور االنعقاد خرج في بعض مشاهده عما هو مقبول فشهد التهديد والوعيد وشاب أدوات الرقابة 
بعض التعسف وسوء االستخدام وتراجعت األولويات الوطنية في خضم الصراعات السياسية والشخصية
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تكليف »التعليمية« ببحث التزام »التطبيقي« و»اجلامعة« بضوابط التعيينات
وجلنة املرافق العامة حتقق في جتاوزات »املوانئ«

في »شل« وشـــكلنا في املجلس 
االعلـــى للبتـــرول جلنة تقصي 
احلقائق، وســـتقدم كل ما لديها 
من بيانات ومعلومـــات للجنة 
البرملانية، وخفضنا  التحقيـــق 
امليزانية مببلـــغ 218 مليونا من 
ميزانية املؤسسة والتزمنا بكل 
التوصيات التي أوردتها اللجنة، 
وأعلنا فتح باب التوظيف ورفعنا 
سقف التوظيف من 1760 إلى 2200 

درجة وظيفية.
٭ جاســـم اخلرافي: هل يوافق 
املجلس على املصروفات مليزانية 

املؤسسة؟
29 من 45 موافقة.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على ميزانية مؤسســـة البترول 
النتيجـــة  الكويتيـــة وكانـــت 

كالتالي:
موافقـــة 33، عدم موافقة 24، 

امتناع 1، احلضور 58.
موافقة وحتال للحكومة.

وتـــال األمني العـــام توصية 
إقـــرار ميزانية  )اقتـــراح( بعد 
البترول الوطنيـــة وما أثير من 
شـــبهات نطلب تكليـــف جلنة 
حتقيق في املوضوع عقد )مؤسسة 
البتـــرول الوطنية( مع شـــركة 
)شل( على ان تكون اللجنة من 
7 أعضاء وتقدم تقريرها متضمنا 
كل املخالفـــات واملالحظات التي 

أثيرت في اجللسة.
)موافقة عامة باإلجماع(.

وترشـــح لعضويـــة اللجنة 
النواب صالح عاشور وروال دشتي 
ودليهي الهاجري وسلوى اجلسار، 
وعسكر العنزي، مبارك اخلرينج 
ومعصومة املبارك، علي العمير، 
العبدالهادي، صالح املال،  ناجي 

وسعدون حماد.
النواب اخلرينج  وانســـحب 

وعسكر.
٭ مبـــارك اخلرينج: انســـحب 
ولكن يجب حتديد املدة الزمنية 

في االقتراح.
٭ سعدون حماد: عندي معلومات 
مهمة بالنسبة للتعاقد مع )شل( 
وجرى التصويت إلكترونيا على 
تشكيل عضوية اللجنة من 7 نواب 

وجاءت نتيجة التصويت.
التصويت انســـحب  وقبـــل 
النائب صالح عاشـــور والنائب 

ناجي العبدالهادي.
اذن بالتزكية ولكن اعترض 
النائب عادل الصرعاوي وطلب 

ترشيح نفسه.
وانســـحب الصرعاوي وكان 
أعضاء اللجنـــة هم: صالح املال، 
سلوى اجلسار، روال دشتي، دليهي 
الهاجري، سعدون حماد، معصومة 

املبارك ود.علي العمير.
٭ جاسم اخلرافي: املدة احملددة 6 

أشهر لتقدم اللجنة تقريرها.
وانتقل املجلس الى التصويت 
على امليزانية العامة للدولة في 

2012 /2011
ايرادات 13445 مليارا

املصروفـــات 19435 مليـــون 
دينار

وجرى التصويت نداء باالسم 
على امليزانية العامة للدولة وكانت 

النتيجة:
املوافقة 39، عدم موافقة 20، 

امتناع 0، احلضور 59.
موافقة وحتال للحكومة.

وتال األمـــني العـــام اقتراحا 
بشـــأن احالة مالحظات ميزانية 
الهيئة العامة للموانئ الى جلنة 

د.فاضل صفر ود.هالل الساير وسالم األذينة ود.روال دشتي وسامي النصف وأحمد املليفي

انسحاب من اجللسة اخلتامية احتجاجا على عدم إدراج القروض

الشيخ أحمد احلمود ومصطفى الشمالي ود.محمد العفاسي ود.أماني بورسلي والشيخ جابر املبارك خالل اجللسة

مسلم البراك ومبارك الوعالن ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ ود.جمعان احلربش ود.ضيف اهلل أبورمية ينسقون حول القروض

الراشد: احلكومة كلفت البصيري تشكيل 
جلنة تقصي حقائق حول عقد »شل«

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان احلكومة 
كلفت وزير النفط بتشكيل  جلنة تقصي حقائق  حول شركة »شل« 

وعقد 800 مليون دوالر.
وقال في تصريح للصحافيني ان احلكومة ليست متعسفة في اي 
مالحظة بناءة غير شخصانية مشددا على ان احلكومة تتعامل مع 

جميع االستجوابات وفق االطر الدستورية واللوائح والقوانني واحكام 
احملاكم الدستورية.

ومتنى الراشد ان تكون املرحلة املقبلة مرحلة تعاون واجناز وتشريع 
قبل اي شيء آخر وال ضرر ان تكون هناك مراقبة وهي جزء من 

العمل الدستوري الذي نتقبله خلدمة الشعب الكويتي املتعطش 
للتنمية، مشيرا الى ان هذا الشيء لن يتحقق ما لم يكن هناك تعاون 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ويجب علينا وضع مصلحة 
الشعب نصب اعيننا، الفتا الى ان اجازة املجلس اللتقاط االنفاس.

اجلسار: أدعم كادر املعلمني ومعلمو 
األوقاف سبب امتناعي

اكدت النائبة د.سلوى اجلسار ان امتناعها عن التصويت على كادر 
املعلمني جاء بسبب ضم معلمي وزارة االوقاف ونظرا الختالف 

مهام وطبيعة عملهم وال ميكن ان تتم مساواة هذه الفئات مع معلمي 
التعليم العام، ولقد رفضت املقترح الذي قدم من قبل بعض النواب 

باضافة معلمي االوقاف الى كادر املعلمني، مشيرة الى ان اعضاء 

هيئة التدريس بوزارة التربية كانوا دائما محور اهتمامها ومتابعتها 
الشخصية بتأييد اصدار الكادر واملوافقة عليه.

واضافت ان اقرار كادر املعلمني ميثل استحقاقا مهما لهم وحقا لهم 
كمربني ومعلمني البنائنا في جميع مدارس الكويت ولهم كل التقدير 
والتأكيد ملطالبهم العادلة، موضحة انها وافقت على القانون اخلاص 

بالكادر وفي املداولتني األولى والثانية وال يوجد سبب او مبرر 
مينعها من املوافقة عليه.

ومن ناحية اخرى، اكدت اجلسار ان التقرير الرابع بتاريخ 2011/6/12 
الصادر من اللجنة املشتركة اقتصر على العاملني بوزارة التربية وال 

ميكن تطبيق احكام الكادر على العاملني مبدارس وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية، اال ان ما جاء في التقرير اخلامس الصادر من 

اللجنة املشتركة للمالية والتعليمية والتي اجتمعت على هامش جلسة 
املجلس بتاريخ 2011/6/28 جاء متضمنا ضم العاملني بوزارة االوقاف 

على كادر املعلمني وهو سبب االمتناع، ولكن هذا رأي واضح امام 
االعضاء واملتواجدين بالقاعة، مؤكدة حرصها الكامل على ان يصدر 

كادر املعلمني باملستوى واحلقوق التي يستحقونها ومهما بلغت 
تكاليفها فال تقارن بحال على مبا يقومون به من جهود في خدمة 

الوطن وابنائه مستأثرين بذلك بكل تأييد ودعم، وموقفي منهم 
معروف ومعلن وال تقبل املزايدة حوله فاملواقف الواضحة ال حتتاج 

الى بيان.

معصومة: املساواة بني معلمي »التربية« 
وزمالئهم في »األوقاف« سبب رفضي للكادر

أصدرت النائبة د.معصومة املبارك بيانا صحافيا حول موقفها من 
التصويت على كادر املعلمني ومكافأة الطلبة، وجاء البيان كالتالي: 

بعيدا عن أي مزايدات او مجامالت فإن مهنة التعليم لها عندي 

شخصيا كل التقدير واالحترام، فهي املهنة التي بها أعتز وأفتخر 
بأنها مهنتي األولى واألقرب الى قلبي.

لذا لم أتردد في اعالن دعمي القتراح كادر املعلمني، وكان مبرري 
في ذلك ان املعلم يستحق كل الدعم املادي واملعنوي ومبا يجعل 
وظيفته جاذبة وقد كانت بناء على ذلك موافقتي باملداولة األولى 

لالقتراح وكذلك املداولة الثانية ووقعت على طلب مناقشة مرسوم 
رد القانون من احلكومة، ولكن عندما تبني لي وبوضوح شديد 
التباين الكبير في اجلهد والعبء التدريسي وساعات العمل بني 

املعلمني بوزارة التربية ومعلمي وزارة األوقاف فقد بنيت قناعتي 
على عدم املساواة بينهما في الكادر، فال ميكن ان يتمتع من ميتد 

يومه الدراسي في مدارس التربية من الساعة السابعة صباحا حتى 
الواحدة او ما بعدها من بعد الظهر، باملعلم بوزارة األوقاف الذي 
ال يتجاوز يومه الدراسي 3 الى 4 ساعات بعد الظهر، ناهيك عن 
العبء الدراسي الذي يتحمله املعلم بوزارة التربية ويصل الى 4 

حصص يوميا او حتى اكثر، اضف اليها األعباء االدارية.
هذا ليس تقليال من شأن املعلمني بوزارة األوقاف ولكنها حقائق 

البد ان تؤخذ في االعتبار مع التأكيد على دعمي التام لكادر خاص 
مبعلمي وزارة التربية وآخر مستقل ملعلمي األوقاف مبا يتناسب 
مع طبيعة العمل والعبء الذي يتحمله كل منهما، اما دمج االثنني 

بكادر واحد فإن فيه ظلما كبيرا اخترت بقناعة تامة أال أحتمله 
فكان تصويتي باالمتناع، مدركة موجة الغضب التي ستوجه ضدي 

ولكني اتخذت قراري بناء على ما جاء أعاله وأرجو ان تكون 
املبررات واضحة لكل من يهمه األمر ويريد حتكيم الضمير.

اما موقفي من كادر الطلبة فقد اتخذته بعد دراسة االقتراح الذي 
تقدم به وزير التربية ومبوجبه يحصل الطالب املتزوج على 350 

دينارا شهريا في حني يحصل الطالب األعزب على 100 دينار 
شهريا، اضافة الى ما هو متوافر من مزايا لطلبة التخصصات 
النادرة والطلبة املتميزين فكانت قناعتي بأن هذه املزايا املالية 

تغني عن االقتراح بقانون وبناء عليه كان تصويتي على كادر 
الطلبة باالمتناع.

ان التصويت في قاعة عبداهلل السالم أمانة سعيت وسأستمر 
بحملها بناء على قناعاتي املدروسة وبرا بقسمي أمام اهلل.

عبدالصمد: امليزانية التزال مجنونة
أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان 

عبدالصمد ان امليزانية العامة للدولة التزال »مجنونة« ولكنها 
»ربطت« بضوابط وقيود وافقت عليها احلكومة وقيدت الصرف 

في امليزانية.
وقال عبدالصمد قبل عدة سنوات مجلس الوزراء شكل جلنة تابعة 

له برئاسة سمو األمير عندما كان رئيسا ملجلس الوزراء بالنيابة 
للنظر في مالحظات جلنة امليزانيات ونحن اآلن نطالب بتفعيل 

هذه اللجنة والتي أعيد تشكيلها برئاسة وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل وهذا أهم ما نطالب به لترشيد امليزانية واالستفادة من 

املالحظات التي يذكرها ديوان احملاسبة.
وقال عبدالصمد نحن في حاجة الى فترة راحة، السيما اعضاء 
جلنة امليزانيات والذين اجتمعوا نحو 88 اجتماعا وبعض هذه 

االجتماعات تعقد في العطل وسنواصل استكمال النظر في 
احلسابات اخلتامية.

وشدد عبدالصمد على ضرورة ان تضع احلكومة خطة وتقوم 
مببادرات لعالج املشاكل حتى يأتي دور االنعقاد املقبل وتكون 

احلكومة جاهزة في التعامل مع مجلس األمة.
وحول جولة سمو رئيس الوزراء في بعض الدول اخلليجية قال 

عبدالصمد ان هذه الزيارة هي رد على من حاول ان يثير ان 
العالقة متوترة مع دول مجلس التعاون، مؤكدا ان العالقة جيدة 

وبعكس ما يحاول البعض من األعضاء أن يعطي انطباعا آخر.

القى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في اجللسة 
اخلتامية لدور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر كلمة 

فيها:
»معالي األخ رئيس مجلس األمة املوقر.. االخوات واالخوة أعضاء 

املجلس احملترمني.. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
يسعدني في اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد احلالي ملجلسكم املوقر 
أن أشيد مبمارستنا الدميوقراطية في ظل توجيهات حضرة صاحب 

السمو أمير البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
لقد ارتضينا الدميوقراطية منهجا وسبيال أخذا بنظام الشورى الذي 

جبل عليه مجتمعنا الكويتي وقد شارك مجلسكم املوقر احلكومة 
العمل لتوظيف الطاقات وحشد ما لدينا من جهود لدفع مسيرة 

اإلصالح من أجل حتقيق اخلير لبلدنا ومواطنينا.
ولقد حفل دور االنعقاد احلالي بالعديد من االجنازات املشهودة 

ملجلسكم املوقر واذا كان احلوار بيننا قد اشتد أحيانا فان مناقشاتنا 
كانت دائما تتسم بروح االخوة واملسؤولية وكان الوعي واحلكمة 

بيننا هو من يقود السفينة الى بر األمان أمان هذه الدار وسالمتها 
وحمايتها من أي خطر يهددها.

اننا نأمل بانتهاء دور االنعقاد احلالي أن نبدأ عهدا جديدا تسود فيه 
روح التعاون البناء بني السلطتني وتغلب فيه املصلحة العامة على 
ما عداها لنحقق لكويتنا الغالية وألهلها األوفياء كل ما يتطلعون 

ويطمحون اليه.
وختاما أحمد اهلل سبحانه وتعالى أن جعلنا جميعا على اتفاق بأن 

تظل مسؤولياتنا في جو من الصفاء واملوضوعية وأؤكد على أنني 
وأخواني الوزراء سوف نظل على العهد أوفياء للقسم الذي أقسمناه 

بأن نذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأن نؤدي أعمالنا 
باألمانة والصدق لتحقيق تطلعات أبناء الكويت األوفياء.

كما أوجه خالص الشكر ملعالي األخ رئيس مجلس األمة املوقر 
وأعضاء هيئة مكتب املجلس ورؤساء اللجان ومقرريها واألخوات 
واالخوة النواب على ما بذلوه في سبيل أداء املهمة املسندة اليهم 

على الوجه األكمل.
وفقنا اهلل جميعا خلدمة الكويت في ظل القيادة احلكيمة حلضرة 
صاحب السمو األمير املفدى وسمو ولي عهده األمني حفظهما اهلل 

ورعاهما.

احملمد: نأمل أن تبدأ السلطتان التنفيذية والتشريعية عهدًا جديدًا تسود فيه روح التعاون البّناء 

أحمد املليفي ود.حسن جوهر يتصافحان مرزوق الغامن وخالد الطاحوس خالل اجللسة
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إلغاء االعتمادات التكميلية اعتباراً من امليزانية املقبلة ومنع التنقل بني أبوابها
تشكيل جلنة حتقيق من 7 أعضاء لبحث إجراءات عقد »شل«

املرافق العامة للتحقيق في كل ما 
ورد، وتقدم تقريرها خالل شهر 

نوفمبر.
)موافقة عامة(.

وتال األمـــني العـــام اقتراحا 
التعليمية  اللجنة  بشأن تكليف 
بحث مدى التزام هيئة التطبيقي 
الشـــروط  الكويت في  وجامعة 
والضوابط واللوائح للتعيينات 
على ان حتول الى جلنة حتقيق 
في شبهات ومخالفات للقوانني 
وتقدم تقريرها في دور االنعقاد 
القـــادم حال ثبـــوت التجاوزات 

واملخالفات.
٭ علي الراشد: كيف تتحول الى 
جلنة حتقيق اما ان تكون جلنة 

حتقيق من البداية.
)موافقة عامة(.

٭ د.ضيـــف اهلل بورمية: هناك 
اقتراح بادراج موضوع القروض 

االستهالكية أرجو عرضه.
٭ جاسم اخلرافي: لن أعرضه.

٭ مسلم البراك: أرجو التصويت 
اســـتحقاقات  قانـــون  علـــى 

العسكريني.
ورفع الرئيس اخلرافي اجللسة 
ملـــدة نصف ســـاعة للعودة الى 

اجللسة اخلتامية.

الجلسة الختامية

افتتح رئيـــس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي اجللسة اخلتامية 
في الساعة احلادية عشرة وتال 
العـــام اســـماء االعضاء  األمني 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 
عن اجللســـة اخلتامية دون اذن 

او اخطار.
٭ جاســـم اخلرافي: يتلى البند 

االول.
٭ ضيف اهلل ابورمية: قدمنا طلب 
اسقاط القروض، امتنى تالوته، ما 
يحدث خروج على الدستور يجب 
ان يظل املوضوع على جدول مو 

على كيفك، صوت عليه.
٭ مسلم البراك: )بدون ميكروفون( 
الطلب املوجود امامك على حق، 
املطلوب فقط التصويت واعادته 
على اجلدول، ما تفعله في املجلس 

غلط صوت. 
وحدث صراخ من النواب مسلم 
البراك وابورميـــة والطبطبائي 
مطالبني بادراج موضوع القروض 
على اجلـــدول وكذلك شـــعيب 
املويـــزري الذي طالـــب بادراج 
والتصويـــت علـــى اســـتحقاق 

العسكريني.
٭ كلمة رئيس مجلس االمة.

٭ كلمة رئيس مجلس الوزراء.
٭ تـــالوة مرســـوم فـــض دور 

االنعقاد.
٭ وتال األمني العام مرسوم فض 

دور االنعقاد.
الرئيس اخلرافي: ترفع اجللسة 
الثالثـــاء 2011/10/25  يـــوم  الى 
الدستور  ونتمنى احلرص على 

واسلوب التحاور بيننا.

د.محمد البصيري والشيخ د.محمد الصباح الشيخ أحمد احلمود يستمع حلديث من غامن امليعسمو رئيس الوزراء مصافحا عبداهلل الرومي يتوسطهما الرئيس اخلرافي

كشف النواب املشاركون ضمن الوفد الكويتي الذي زار 
مخيمات الالجئني السوريني في تركيا عن »حجم املجزرة التي 

ترتكب بحق الشعب السوري الشقيق«.
ودعا النواب جمعان احلربش ومبارك الوعالن ووليد الطبطبائي 

في مؤمتر صحافي عقد في مجلس االمة امس دول مجلس 
التعاون الى اتخاذ موقف سياسي نصرة للشعب القتيل 

واجلريح.
وكرروا الدعوة أيضا الى طرد السفير السوري في الكويت 

احتجاجا على املأساة الواقعة حاليا.
وقال النائب احلربش ان »الوفد الكويتي اطلع  على حقيقة 

مأساة الالجئني واملعاناة التي تواجههم الفتا الى انه مت ايصال 
مساعدات أهل اخلير إلى مخيمات الالجئني«.

وأكد احلربش ان الواقع املنقول من ارض سورية يكشف عن 
مجزرة ترتكب بحق الشعب السوري.

وكشف ان هناك 10 آالف قتيل سقطوا حتى اآلن في حني هناك 
60 ألف سجني معتقل.

وقال: »إذا كان الشهيد محمد الدرة قتل على يد الصهاينة 
فهناك عشرات محمد الدرة يقتلون على يد اجهزة البعث 

السورية«.
وطالب احلربش وزير اخلارجية بالتحرك على صعيد دول 

مجلس التعاون التخاذ موقف مناصر للشعب السوري بدال من 

الصمت ازاء اجلرائم التي ترتكب الفتا الى انه من غير املقبول 
ان تترك تركيا وحيدة في الساحة.

وكشف عن انطالق حملة اغاثة الالجئني على أمل ان تتخذ 
دول مجلس التعاون موقفا مناصرا للشعب السوري القتيل 

واجلريح مؤكدا ان ما يحدث اآلن في سورية مشابه ملا تعرض 
له الشعب الكويتي على يد الطاغية صدام من هتك لالعراض 

وقتل لالطفال.
وكرر احلربش التأكيد على ضرورة ان تقود دول مجلس 

التعاون حراكا سياسيا لدعم الشعب السوري مشددا على أهمية 
طرد السفير السوري بعد القبض على الشبكة التجسسية التي 
يراد لها ان تنفذ اعماال تخريبية قد تطال الكويتيني األمر الذي 
يستدعي طرد الديبلوماسيني السوريني مثلما فعلت اخلارجية 

عندما طردت الديبلوماسيني اإليرانيني.
بدوره أكد النائب مبارك الوعالن انهم أثناء زيارتهم لتركيا 

شاهدوا مآسي الشعب السوري من استخدام االسلحة الثقيلة 
ضد شعب أعزل، مضيفا انهم شاهدوا اطفاال ونساء سوريني 

في تركيا يعانون اوضاعا يندى لها اجلبني.
وطالب الوعالن مبوقف ثابت من احلكومة والشعب وعلى 

املستوى اخلليجي وطرد السفير السوري كما مت طرد االيراني 
واتخاذ خطوات عملية واسعة وذلك بسبب اكتشاف شبكة 

جتسسية، قائال: البد من مد يد العون للشعب السوري املتواجد 

في سورية من أهالي الكويت ورقم احلساب قد يكون موجودا.
ومن جانبه استغرب النائب د.وليد الطبطبائي املوقف العربي  

جتاه ما يحصل للشعب السوري، مؤكدا على أن هذا الصمت ما 
هو إال شراكة في اجلرمية.

وبني الطبطبائي ان موقف الشعب الكويتي نقلناه إلى الشعب 
السوري ولكن نريد دعما حكوميا، وأكد أنه مت نقل بعض 

املعونات لهم مبا فاضت به أيادي أهل الكويت.
وطالب اجلميع بان يتبرعوا للشعب السوري عن طريق 

احلكومة التركية وهناك تنسيق ونرجوا من الكل  تعميم رقم 
احلساب على أهل اخلير.

وأكد الطبطبائي أنه سأل  وزير الداخلية عن وجود شبكة مت 
القبض عليها تعمل للنظام السوري وأكد ذلك الوزير، مبينا 

ان الزيارات ستستمر، والبد من طرد السفير السوري وقطع 
العالقات مع هذا النظام وسندعم هذه القضية اإلنسانية.

حساب الالجئني السوريني في تركيا بواسطة مؤسسة اإلغاثة 
اإلنسانية التركية
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الطبطبائي واحلربش والوعالن: 10 آالف قتيل و60 ألف سجني من الشعب السوري 
وعلى مجلس التعاون اتخاذ موقف سياسي سريع

املسلم يدعو بورسلي إلى االلتزام 
بنصوص مواد قانون هيئة أسواق املال
دعا النائب د.فيصل املسلم وزيرة التجارة والصناعة د.أماني 

بورسلي الى ضرورة االلتزام بنصوص مواد قانون هيئة أسواق 
املال، السيما بعد ما طفا على السطح من صراعات بني الهيئة وإدارة 

السوق للسيطرة على زمام األمور في بورصة الكويت والتي 
سيكون أول ضحاياها موظفو سوق الكويت لألوراق املالية، مشيرا 

الى انه لن يقبل بأي حال من األحوال ان يكون هؤالء املوظفني 
ضحايا هذا الصراع املعبر عن غياب سلطة الدولة واحترام سيادة 

قوانني البالد التي أقرت مبوافقة أغلبية ممثلي األمة وصدرت 
مبراسيم ممهورة بتواقيع صاحب السمو األمير. وقال املسلم في 

تصريح صحافي: »ان ما يجري اآلن من ممارسات وتصريحات من 
قبل بعض املسؤولني سواء في هيئة أسواق املال او سوق الكويت 
لألوراق املالية حول مصير موظفي سوق الكويت لألوراق املالية 

أمر ال ميكن بأي حال من األحوال السكوت عنه او جتاوزه وكأنهم 
يعملون في شركات احد هؤالء املسؤولني وليسوا موظفني في 

احدى اجلهات التي متلكها وتديرها الدولة. وطالب املسلم اجلميع 
بااللتزام بنص املادة 157 من املرسوم األميري 2010/7 والذي حظي 

بإجماع ممثلي األمة وتوقيع صاحب السمو األمير واحترام هذا 
االلتزام املتمثل بنص القانون الذي لن يتم القبول بأي شكل من 
األشكال بالتفريط مبادة من نصوصه او نص اي قانون، مشددا 

على ضرورة ان يعي اجلميع ان اي فكرة للتضحية مبوظفي سوق 
الكويت لألوراق املالية في أتون هذه الصراعات اجلانبية والقائمة 
بني الهيئة وإدارة السوق لن متر مرور الكرام وعليه فإن وزيرة 

التجارة مطالبة بتطبيق القانون وحفظ حقوق جميع املوظفني.

وصف وزير النفط د.محمد البصيري دور االنعقاد املنصرم بأنه دور 
عاصف طغى فيه التأزمي على االجناز وغلب فيه الدور الرقابي على 

التشريعي، متوقعا ان ميتد اجلو العاصف الى بداية دور االنعقاد املقبل 
مع وجود استجوابني مقدمني لسمو رئيس مجلس الوزراء مدرجني على 

جدول اعمال املجلس.
وقال البصيري في رد على سؤال للصحافيني بشأن تقييمه لدور 

االنعقاد املاضي انه كان دورا عاصفا مليء باالحتقان السياسي طغى 
فيه التأزمي على االجناز وغابت عنه روحية التعاون بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية، معربا عن امله في ان تتم االستفادة من سلبيات 
املرحلة املاضية وايجابياتها وان يبدأ العمل في دور االنعقاد املقبل بداية 

جيدة.
وبني ان الدور الرقابي في دور االنعقاد املاضي طغى على الدور 

التشريعي، وكانت هناك تشريعات تعتبر استحقاقات مثل اخلطة 
التنموية واخلطة السنوية لالسف الشديد لم يصلها رغم انها مدرجة 

على جدول اعمال املجلس وطلبت احلكومة استعجالها، مشيرا الى 
ان خطة السنة الثانية مت تقدميها على بنود جدول االعمال ولكنها لم 

تناقش بسبب حتول اجللسات االخيرة الى جلسات خاصة.
وعن توقعاته لدور االنعقاد املقبل مع وجود استجوابني مقدمني لسمو 

رئيس مجلس الوزراء، وعما اذا كانت احلكومة مستعدة ملواجهة 
االستجوابات، قال البصيري نتمنى ان نبدأ بداية هادئة وان كان الكل 

يعلم ان هناك استجوابا مدرجا على جدول اعمال املجلس في اول 
اسبوع من دور االنعقاد املقبل، واستجواب ثان معلق بحكم احملكمة 

الدستورية، وبالتالي اعتقد اننا سنبدأ ايضا بداية عاصفة في دور 
االنعقاد املقبل، لكن امتنى ان مير ذلك الدور بسالم وان يشهد تعاونا 

بني السلطتني.
واوضح لو انه كانت لدينا معاهد متخصصة لدراسة توجهات 

وانطباعات الرأي العام الكويتي، العطت احلكومة واملجلس والنواب 
ما هو املزاج العام، مؤكدا ان املزاج العام هو ان املواطن الكويتي سئم 

االحتقان والتأزمي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ويتأمل ان يكون 
دور االنعقاد املقبل فيه نوع من االجناز.

وشدد على ان احلكومة ال تنزعج من كثرة االستجوابات اذا كانت 
موضوعية، ووفقا لالئحة والدستور وليست استجوابات شخصانية، 
مبينا ان احلكومة على امت االستعداد للتعامل مع كل االستجوابات اذا 
كانت تدور داخل االطر الدستورية والالئحية والقانونية، الفتا الى ان 

احلكومة تعاملت في دور االنعقاد املنصرم مع الكثير من االستجوابات 
البعض منها كان موضوعيا، والغالب كانت استجوابات غير دستورية، 
وغلب عليها الطابع الشخصي، ومع ذلك احلكومة تعاملت معها من باب 
التعاون وتوضيح الصورة للرأي العام الكويتي واعتلى سمو الرئيس 

املنصة وبقية الوزراء ودافعوا وبينوا للرأي العام الكويتي.
وبسؤاله ان كانت احلكومة ستستثمر العطلة الصيفية في طرح احللول 

لثالث ازمات مؤجلة الى دور االنعقاد املقبل تتمثل في قانون كادر 
املعلمني، ومكافأت الطلبة، وقضية القروض، رد البصيري بأنه ال يعتبر 

هذه القضايا تأزميية مؤجلة بل هي قضايا تشريعية، وقوانني تعاملنا 
معها وفقا لالئحة والدستور، وطرحنا البديل، موضحا ان احلكومة 

ستتعامل خالل العطلة الصيفية مع هذه القوانني وستقدم البديل الناجح 
واملقنع للنواب في دور االنعقاد املقبل مبا ال يدع حاجة العادة هذه 

االمور للتأزمي مرة اخرى.
اضاف: ميكن ان تعاد هذه القوانني مرة اخرى، ونشهد تغيرا في 

خارطة اصوات املؤيدين والرافضني لهذه القوانني، مشددا على انه لن 
يكون هناك تأزمي ما دمنا نتعامل مع القوانني وفق الالئحة والدستور، 

مبينا ان التأزمي يكون بالتعامل مع القضايا خارج االطار الدستوري 
والالئحي.

وبخصوص تلويح بعض النواب باستجوابه على خلفية القضايا 
املتعلقة بوزارة النفط ما لم نبادر مبعاجلتها خالل العطلة الصيفية، قال 
البصيري انا سعيد جدا مبالحظات النواب، واكدت للنواب أنني مستعد 

للتعاون وتعهدها بأن الـ 26 توصية الواردة في جلنة امليزانيات ستكون 
خارطة طريق بالنسبة لنا، مشيرا الى انه قال للنواب بعد سنة من 

اقرار امليزانية وعندما نأتي ملناقشة امليزانية في دور االنعقاد املقبل، 
حاسبوني على ما نفذت  وما لم انفذ، مؤكدا حرصه على تنفيذ كل 

التوصيات التي وردت في تقرير جلنة امليزانيات.

البصيري: دور االنعقاد املاضي كان عاصفًا طغى فيه التأزمي على اإلجناز

عسكر العنزي وفيصل الدويسان

أحمد السعدون وخالد الطاحوس ومسلم البراك

صالح عاشور ود.يوسف الزلزلة

محمد املطير وخالد العدوة وسعد اخلنفور

اجتماع مسائي

٭ أشاد رئيس مجلس 
األمة بجهود اللجنة املالية 

الجتماعها بعد جلسة 
الثالثاء حتى وقت متأخر 

من الليل.

معامالت النواب

٭ أكثر الوزراء تلقى 
املعامالت هو وزير الداخلية 

الشيخ أحمد احلمود 
الصباح من األعضاء.

مرة واحدة

٭ داعب النائب سعد 
اخلنفور النائب مسلم 

البراك أثناء املوافقة على 
امليزانيات لو مرة واحدة 

توافق على ميزانيات الدولة.

انسحاب نيابي

بعد افتتاح اجللسة 
اخلتامية طالب عدد من 

النواب من الرئاسة ادراج 
موضوع اسقاط فوائد 

القروض االستهالكية على 
جدول األعمال والتصويت 

عليه، وكذلك التصويت 
على قانون استحقاق 

العسكريني وعندما رفض 
اخلرافي طلبهم اعترضوا 
على سير اجللسة وزادت 

الفوضى أثناء كلمة 
الرئيس اخلرافي بالرغم 

من أنه استكمل كلمته 
الى آخرها واملنسحبون 
هم النواب مسلم البراك 
وخالد الطاحوس وسالم 

النمالن ود.وليد الطبطبائي 
ود.ضيف اهلل بورمية 

وشعيب املويزري.

سيد قراراته

رفض رئيس مجلس االمة 
االقتراح املقدم من النائب 

بورمية ملناقشة فوائد 
القروض ما اثار غضب 

النائب بقوله للرئيس مو 
على كيفك واملجلس سيد 

قراراته.

المطوع يعتذر عن عدم 
استقبال رواد ديوانيته

يعتذر النائب عدنان إبراهيم 
املطوع عن عدم استقبال 

رواده خالل فترة الصيف، 
وذلك لوجوده خارج البالد، 

على أن يعاود استقبالهم 
بعد األسبوع األول من شهر 

رمضان املبارك، وكل عام 
وأنتم بخير.

لقطات


