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العدساني: ضد إقرار الضرائب والقيمة املضافة ألنها سترهق ميزانية األسر

الصالح يسأل عن معوقات االنضمام ملشروع »عافية«

املويزري: ما معايير تعيني مديري املناطق التعليمية؟

أكد النائب رياض العدساني 
ان التصريحات األخيرة خارج 
نطاق اختصــاص األمني العام 
للمجلــس األعلــى للتخطيط 
والتنمية حينما يشــجع على 
الدولــة ٢5 مليــار  اقتــراض 
دينــار باإلضافة إلــى محاولة 
وضع جــدول زمنــي لتطبيق 
الضرائب في الكويت من عامني 
إلى 3 أعوام، مؤكدا انه ســوف 
يتصدى لتلك التصريحات غير 

املسؤولة واملتسرعة.
العدســاني هــذه  واعتبــر 
التصريحات بأنها ليست املرة 
األولــى وال هي من اختصاص 
العــام للمجلس األعلى  األمني 
للتخطيــط والتنميــة، مبينــا 
ان النظــام الضريبــي وكذلك 

وجه نائب مجلس األمة خليل 
الصالح سؤاال إلى وزير الصحة 
د.باسل الصباح بشأن معوقات 
االنضمام ملشروع التأمني الصحي 

»عافية«.
وجاء نص الســؤال كاآلتي: 
منى إلي علمنا أن هناك معوقات 
تعرقل انضمام العيادات الطبية 
اخلاصة مبشروع التأمني الصحي 
للمتقاعدين »عافية«، وأن هناك 
إشكاالت تواجه العيادات الطبية 
في هذا اخلصوص مما يؤدي إلى 
تأخير قبول االنضمام لـ »عافية«، 
رغــم اســتيفاء املراكــز الطبية 
اخلاصة والعيــادات اخلارجية 

وجه النائب شعيب املويزري 
سؤاال إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي 
عــن أســس ومعاييــر تعيــني 
العامــني للمناطــق  املديريــن 
التعليمية، وأســباب الشكاوى 
الــواردة إلى منطقتــي اجلهراء 
والفروانية التعليميتني. وطلب 

النائب تزويده مبا يلي:
١- مــا األســس واملعايير التي 
يتم اتباعها في تعيني املديرين 
العامــني للمناطــق التعليمية؟ 
تزويدي بالقرارات واملستندات 

املتعلقة بهذا الشأن.
٢- مــا آلية الترشــيح وكيفية 

االختيار لهذا املنصب؟

القرض العام ال ميكن حتقيقهما 
وتفعيلهما علــى أرض الواقع 
إال مــن خالل موافقــة مجلس 
األمة علما أن هذين املشروعني 
لهما ســلبيات عديدة تكاليف 

للشــروط الالزمــة لالنضمــام 
للمشــروع. ومما ال شك فيه أن 
هدف املشــرع من إقــرار قانون 
التأمــني الصحــي للمتقاعدين 
»عافية« تقدمي الرعاية الصحية 
املتميزة للمشــمولني بالقانون 
مــن خالل إيجاد شــراكة فاعلة 
وناجزة للقطاع الطبي اخلاص 
في حتقيق الرعاية الصحية لهذه 
الشــريحة املهمة فــي املجتمع. 
وبالتالي فإن اي معوقات تعرقل 
إشراك العيادات اخلاصة ضمن 
»عافية«، متثل عرقلة للمشروع 
برمته، كما أن تعطيل دور القطاع 
الصحي اخلــاص في االنخراط 

3- كــم عــدد املتقدمــني لهــذه 
التقــدم  وكيفيــة  الوظيفــة؟ 
لها؟ تزويدي بكشــف يتضمن 
املتقدمني وتخصصاتهم  أسماء 

وسيرتهم الذاتية.
4- تزويــدي بكشــف أســماء 
العامــني واملراقبــني  املديريــن 
واملناصــب اإلشــرافية جلميع 
املناطــق التعليميــة، يتضمــن 
سيرتهم الذاتية واختصاصاتهم 

وخبرتهم وشهاداتهم.
5- ما الشــكاوى الــواردة إلى 
التعليميــة  منطقــة اجلهــراء 
التعليمية؟  الفروانية  ومنطقة 
تزويدي بنســخة من الشكاوى 
تتضمن اسم ومنصب مستلمها 

على الدولة واملواطنني. وأشار 
العدساني الى أن القرض ورفع 
ســقف الديــن العام ســيجعل 
الدولة مديونة، مشيرا الى انه 
في الوقــت حالــي يوجد لدى 
الدولــة التزام بســداد قروض 
محليــة وخارجيــة نحــو 6 
مليارات دينار كويتي فال يجوز 
إرهاق امليزانية بقرض إضافي 
التزامات على  وستكون هناك 
الدولة. وشدد العدساني على 
أنه ضد إقرار الضرائب والقيمة 
املضافة وإنها سترهق ميزانية 
األســر الكويتيــة وتزيــد من 
أعبائهم املالية وخاصة أصحاب 
البسيطة واملعتمدين  الدخول 
علــى رواتبهم، مؤكــدا ان تلك 
التصريحــات أصبحت مرهقة 

حتت املظلة الصحية التي يوفرها 
القانون لفئة املتقاعدين، يؤدي 
إلــى اســتمرار الضغــط علــى 
املستشفيات واملراكز احلكومية 
وتكــدس املراجعــني وتراجــع 
اخلدمــة الصحية املقدمــة. لذا 

يرجى اإلجابة عن اآلتي:
١- ما عدد الطلبات التي تقدمت 
بهــا املراكــز الطبيــة اخلاصــة 
لالنضمــام لـــ »عافيــة«؟ وكم 
طلبا مت قبوله، وما عدد الطلبات 
املرفوضــة؟ ومــا أســباب عدم 

قبولها؟
٢- ما األســس التــي يتم بناء 
عليها قبول طلبات املراكز الطبية 

وتاريخ تسلمها. وما اإلجراءات 
التي متت بشأن هذه الشكاوى؟
6- منى إلى علمي شــطب أكثر 
مــن ١١4 طالبا في مدرســة ابن 
العميد الثانوية. من قام بشطب 
هؤالء الطلبة فــي هذه املرحلة 
احلساسة من العام الدراسي؟ وما 
أسباب الشطب؟ وهل مت الشطب 
بعلم وموافقة مدير عام منطقة 
التعليمية؟ تزويدنا  الفروانية 
بنسخة من كشف يتضمن أسماء 
الطلبة املشطوبني واسم ومنصب 

من أصدر القرار.
7- مــا قــرارات النقــل والندب 
التي أصدرها املديرون العامون 
واملسؤولون اآلخرون في منطقة 

للشــعب الكويتي خاصة عند 
اإلعالن الصريح بإقرار الضرائب 
فــي ظــل التوســع بالصــرف 
والتجاوزات والهدر بامليزانية 
وعــدم االلتــزام بقواعدها من 
دون حتقيق مشــاريع تنموية 
حقيقية. وذكر العدســاني أنه 
ســيتصدى لتلك التصريحات 
متســرعة  اعتبرهــا  والتــي 
وابتزازيــة وخــارج صالحية 
العــام للمجلس األعلى  األمني 

للتخطيط والتنمية.
ونوه العدساني الى انه يجب 
وقف تلك التصريحات املستفزة 
بشأن إقرار الضرائب وستكون 
لنا وقفة جادة بشــأن ترويج 
مشروع الضرائب بعد أن بدأت 
تظهر مالمح الفشل احلكومي في 

تنفيذ خطــة التنمية األخيرة، 
موضحــا ان األصــل تنفيــذ 
التنموية حبيســة  املشــاريع 
األدراج وحتســني اخلدمــات 
احلكوميــة للمواطنني بدال من 
إرباكهم بتصريحات ال تسمن 
وال تغني من جــوع باإلضافة 
إلى أنها خارج صالحيات األمني 
العام فهي مسؤولية احلكومة 

متكاملة.
وقال: ليست من املهنية أن 
يخرج مسؤول بالدولة ويستبق 
األحداث ويروج حول مشروع 
القروض والضرائــب وزيادة 
األعباء املالية، خاصة انه وجهت 
دعوة لوزير املالية ملناقشة تلك 
املواضيع في جلنة امليزانيات 

مبجلس األمة يوم غد.

اخلاصــة؟ وهل تلقــت الوزارة 
شكاوى في هذا الشأن؟ مع بيان 
موقف الوزارة منها إن وجدت.

3- مــا اإلجراءات التي اتخذتها 
وزارة الصحة لتذليل العقبات 
أمام املؤسسات الصحية الراغبة 
في االنضمام للمشروع وصوال 
إلى تعزيز اخلدمات املقدمة من 

خالله؟
4- كــم عــدد الشــكاوى التــي 
تلقتهــا الوزارة مــن املواطنني 
االنتظــار  طوابيــر  بســبب 
واملواعيد املتأخرة للمراجعات؟ 
وكيف تعاملت الوزارة مع تلك 

الشكاوى؟

التعليمية ومنطقة  الفروانيــة 
اجلهراء التعليمية خالل الفترة 
من ٢٠١6/٨/١ حتى تاريخ اإلجابة 
عن هذا السؤال؟ تزويدي بنسخة 

من هذه القرارات.
٨- مت التداول في وسائل اإلعالم 
قيــام أحد مديــري املدارس في 
التعليمية  الفروانيــة  منطقــة 
برفــض التعامل مــع املعلمات 
واملوظفات املنتقبات، فما مدى 
صحة ما مت نشــره؟ وإن صح 
ذلك فما أســباب هذا السلوك؟ 
وهل مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
جتاه هذا املديــر من قبل مدير 
عام املنطقة أو املسؤولني األعلى 

في الوزارة؟

رياض العدساني

خليل الصالح

شعيب املويزري

موسى أبوطفرة

أكدت وزارة الداخلية ان اجلهة 
املختصة بإصدار تراخيص الشقق 
املفروشة املعدة لإليجار )الشقق 
الفندقيــة( وحصرها هي وزارة 
التجارة والصناعة، وقالت الوزارة 
في ردها على سؤال للنائب محمد 
هايف بشأن إفادته وتزويده عن 
الشقق املفروشة االستثمارية وهل 
هي مــن األنشــطة املرخص بها 
قانونــا، قالت ان وزارة التجارة 
والصناعة هي التي تقوم بدورها 
مبخاطبة اجلهة املعنية بالوزارة 
الستكمال إجراءات املعاملة بشأن 

طالب الترخيص والتدقيق عليه 
لبيان ما إذا كان عليه قيود أمنية 
من عدمه او من أرباب السوابق في 
القضايا اجلنائية ويتم استدعاؤه 
واالســتعالم عنــه للموافقة او 
الرفــض، وعند التأكــد من عدم 
وجود ما سلف ذكره يتم استيفاء 
املســتندات املطلوبة، كما يتقدم 
طالب الترخيص بتعهد مبراعاة 
بعــض االلتزامــات لضمان عدم 
إساءة استخدام هذه األماكن في 
أعمال غير مشــروعة، وااللتزام 
بــاآلداب العامــة، وعــدم تأجير 
الشــقق للعزاب، عدم استخدام 
الشــقق لألغــراض املشــبوهة، 

وتزويد اجلهة املعنية بالوزارة 
ببيانــات وأســماء العاملني في 
العمــارة، واالحتفــاظ بصــور 
البطاقــات املدنيــة لألشــخاص 
املســتأجرين ونســخة من عقد 
اإليجــار، وأال يكــون بالعمــارة 
مكان مخصص لسكن العاملني، 
وأال يكون العاملون بالعمارة من 
ذوي السلوك والسمعة السيئة. 
وتشير الوزارة في ردها الى ان 
اصحاب الشقق املفروشة يقومون 
بإرسال بيانات النزالء الى اجلهة 
املعنية بالوزارة تطبيقا ملا نصت 
عليه املادة 7 من املرسوم األميري 
رقم ١7 لسنة ١959 بقانون إقامة 

األجانــب مــن أنه علــى مديري 
الفنــادق والشــقق املفروشــة 
املعــدة لإليجــار ان يبلغوا عن 
األجانــب الذيــن ينزلــون فــي 
منشــآتهم ويغادرونهــا خــالل 
4٨ ســاعة من وقــت نزولهم او 
مغادرتهــم علــى النموذج املعد 
لذلــك، كما يتــم القيام بحمالت 
تفتيش ورقابــة ومتابعة لتلك 
الشقق. أما فيما يتعلق بالشروط 
التي يجب توافرها في البيانات 
الهندسية وشروط  والتصاميم 
األمن والســالمة فإن ذلك يدخل 
ضمن اختصاص البلدية واإلدارة 

العامة لإلطفاء. 

ممن يحملون جوازات سفر

الشاهني: ما إجراءات »اخلارجية« جتاه 
استقدام العمالة املنزلية بشكل عام؟

الدوسري يقترح قبول أبناء العسكريني 
»البدون« في املدارس احلكومية

املطيري يطلب من »اخلارجية« كشفًا 
بشهادات املنتدبني للمكاتب اخلارجية

النائــب أســامة  وجــه 
الشاهني سؤاال برملانيا إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 
صبــاح اخلالد عن إجراءات 

النائــب ناصــر  وجــه 
الدوســري اقتراحــا برغبة 
بقبــول أبنــاء العســكريني 
)البدون( ممن لديهم جوازات 

الوزارة جتاه قضية استقدام 
العمالة املنزلية بشكل عام 
والتعامل مع األزمة احلالية 

مع الفلبني.
ونص السؤال على اآلتي: 
تعتبــر قضيــة العمالة 
املنزليــة من القضايا املهمة 
التــي أرهقــت كاهل األســر 
الكويتية وذلك لزيادة عدد 
الســكان ونقــص العمالــة 
وغالء استقدام تلك العمالة 

من دولها.
حيث نالحــظ انخفاضا 
في عدد العمالة املنزلية من 
7١٠ آالف فــي عام ٢٠١5 إلى 
673 ألفا في عام ٢٠١6، عوضا 
عن الزيادة، ما دل على فشل 

املعاجلات احلكومية لها.

ســفر عربية أو أجنبية في 
املدارس احلكومية وصرف 
التموين لهــم وإعفائهم من 

الرسوم الصحية.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
علــى مــدى عقــود قدم 
العسكريون غير الكويتيني 
)البــدون( أرواحهــم دفاعا 
عن وطنهم الكويت، وكانوا 
لهذا الوطن سدا منيعا أمام 
كل من حاول االعتداء عليه، 
ومع الضغوط التي مورست 
عليهم أجبــر البعض منهم 
على استخراج جوازات عربية 
وأجنبيــة، معتقــدا ان ذلك 
هو السبيل الوحيد للعيش 

ماجــد  النائــب  وجــه 
املطيري ســؤاال إلــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الشــيخ صباح  اخلارجيــة 
اخلالد عن املكاتب اخلارجية 
واملنتدبــني لهــا وشــهادات 
اخلبــرة لهم وجهات عملهم 
األصلية. ونص السؤال على 

ما يلي:
ملا كان االهتمام بالرقابة 
على املال العام أمرا مهما جدا، 
ولتلك الرقابة من أثر إيجابي 
للمحافظــة على املال العام، 
لذا يرجى تزويدي مبا يلي:
ـ كشف باملكاتب اخلارجية 

ونظرا لتفاقم تلك املشكلة 
أعلن رئيس جمهورية الفلبني 
قبــل أيام عن نيته ســحب 
العمالة املنزليــة الفلبينية 
مــن الكويت بســبب بعض 
احلوادث الفردية املرفوضة 
مــن قبل اجلميع، لذا يرجى 

تزويدي وإفادتي باآلتي:
١ - مــا إجــراءات الــوزارة 
جتاه قضية استقدام العمالة 

املنزلية بشكل عام؟
٢ - ما الدول التي وقعت معها 
الكويت اتفاقيات لتســهيل 
وترتيــب اســتقدام العمالة 

املنزلية؟ 
3 - مــا إجــراءات الــوزارة 
للتعامــل مع األزمة احلالية 
مع الفلبني وتالفي أضرارها؟

الكــرمي في الوطــن الذي لم 
يعرفوا غيره وطنا.

أتقــدم  فإننــي  لذلــك 
باالقتراح برغبة التالي:

أبنــاء وأحفــاد  قبــول 
العسكريني الذين ال يزالون 
على رأس عملهم أو من تقاعد 
أو أنهى اخلدمة بسبب السن 
ممن قاموا باستخراج جوازات 
سفر )عربية أو أجنبية( في 
املــدارس احلكومية اعتبارا 
من العــام الدراســي املقبل 
وأيضا إعفاء هذه الشريحة 
من الرسوم الصحية، وصرف 
التموين للعســكريني ممن 
لديهم جوازات سفر عربية 

أو أجنبية.

واملنتدبني لها.
ـ تزويدي بكشف بأسمائهم 
وشــهادات اخلبرة والسير 
الذاتية اخلاصــة بهم ومدة 
الندب مع ذكر اسم الوزارة 

التابعني لها.
ـ تزويــدي بجهــات عملهم 
األصليــة ســواء باحلكومة 
أو القطــاع اخلــاص، وهــل 
مت انتــداب أي منهم جلهات 
حكوميــة أو غيــر حكومية 
وسبب احلاجة لكل منتدب؟
ـ تزويدي بالراتب الشهري 
لكل منتــدب ومخصصاتهم 

املالية ومهامهم الوظيفية.

أسامة الشاهني

ناصر الدوسري

ماجد املطيري

العتيبي للعدساني: وجّه بوصلتك التوجيه الصحيح
سيستغرق وقتا طويال لديك 
حتى تندمل جراحه وواضح 
أن هــذا االســتجواب حقق 
مراده وأثبت جناحه بدليل 
تبعاته املزلزلة التي ما زالت 
تســتفز النفوس وأصبحت 

حديث الشارع السياسي.
أذكرك وأذكر نفسي بأن 
الشعب الكويتي قد انتخب 
نوابه لكي يدافعوا عن حقوقه 
ويحموا أمواله ويحفظوا له 
حرياته ولــم ينتخبهم كي 
يشغلوهم مبناظرات هدفها 

الظهور اإلعالمي فقط.
طلبــت أكثــر مــن مــرة 
املناظرة وأنا ال أراك خصما لي 
كي أناظرك فخصمي احلقيقي 
هي احلكومة متى ما انحرفت 

النائــب خالــد  خاطــب 
العتيبــي زميلــه ريــاض 
العدساني قائال: األخ النائب 
رياض العدســاني يبدو أن 
اســتجواب كشــف التسلل 

عن مسارها، فدوري أراقب 
وأشرع وأحاسب وأستجوب. 
محاوالتك املتكررة إلضعاف 
اســتجواب وزيرة الشؤون 
أصبحت مكشــوفة للجميع 
واتخــاذك موقفــا جتاه هذا 
االستجواب يجب أن تتحمله 
وحيــدا وال حاجــة لــك ألن 
حتمل تبعاته للمستجوبني.

نصيحة أخيرة.. احرص 
علــى أن توجــه بوصلتــك 
النيابية التوجيه الصحيح 
لتعمل كنائب يراقب ويشرع 
دون احلاجة والسعي الدائم 
خللــق نزاعات مــع زمالئك 
النــواب بني احلــني واآلخر 
والتي لن تزيد من رصيدك 

أو حتقق لك جناحات. خالد العتيبي

املطير والطاحوس ميثالن مع املتهمني في »دخول املجلس«  أمام »التمييز« اليوم 
موسى أبوطفرة

وصل النائب محمد املطير 
إلى البالد مساء أمس قادما من 
اسطنبول. وقد اتخذت وزارة 
الداخلية اإلجــراءات املعتمدة 
بحقه كونه أحد احملكومني في 
قضية دخــول املجلس. وكان 
النائب املطير قــد أصدر بيانا 

قبيل وصوله قال فيه: 
احلمد هلل والصالة والسالم 

على رسول اهلل.... وبعد...، 
قال تعالى: )وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم(. وقال تعالى: 
)وأوفــوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤوال( وقال تعالى: )يا أيها 

الذين آمنوا أوفوا بالعقود(. 
دون الدخــول فــي مقدمات 
التعليــق علــى حكــم محكمة 
املتعلــق بقضية  االســتئناف 
دخــول مجلــس األمــة، فإنني 
وكما آليت على نفسي وسأبقى 
بإذن اهلل حريصــا على بلدي 
الكويــت ســاعيا الحتــرام كل 
مــا مــن شــأنه احلفــاظ على 
بقائها ثابتة راسخة، مترابطة 
متالحمة، داعيا اجلميع حكومة 
ومجلســا وشــعبا إلى احترام 
الدولــة،  الدســتور وقوانــني 
بــاذال كل ما من شــأنه اإلبقاء 
على هيبة مختلف مؤسساتها 
الرســمية خصوصا املؤسسة 
القضائية، وعليــه فإني بإذن 
اهلل لن أتأخر عن املدة القانونية 
املتاحة لي لتنفيذ حكم احملكمة 
املتعلق بشخصي وفق الطرق 
القانونية والدستورية. وحيث 
اننــي عضو فــي مجلس األمة 

البرملانية  وأمتتع باحلصانــة 
التي متنع وزارة الداخلية تنفيذ 
األحكام على عضو مجلس األمة 
إال بعد الرجــوع ملجلس األمة 
والطلب الرســمي من املجلس 
لرفع احلصانة قبل تنفيذ احلكم 

على العضو. 
حيــث جاء في املادة ١١١ من 
الدستور: »ال يجوز أثناء دور 
االنعقــاد، في غير حالة اجلرم 
املشهود، أن تتخذ نحو العضو 
إجراءات التحقيق أو التفتيش أو 
القبض أو احلبس أو أي إجراء 
جزائي آخــر إال بإذن املجلس، 
ويتعني إخطار املجلس مبا قد 
يتخذ من إجراءات جزائية أثناء 
انعقاده على النحو السابق...«. 
وجــاء فــي املــادة ٢٠ مــن 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة:

»ال يجوز أثناء دور االنعقاد 
في غير حالة اجلرم املشــهود 
أن تتخذ نحو العضو إجراءات 
التحقيق أو التفتيش أو القبض 
أو احلبس أو أي إجراء جزائي 
آخر إال بــإذن املجلس ويتعني 
إخطار املجلس مبا قد يتخذ من 
إجراءات جزائية أثناء انعقاده 
على النحو السابق، كما يجب 
إخطاره دواما في أول اجتماع له 
بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد 
أي عضو من أعضائه، ويجب 
الستمرار هذا اإلجراء أن يأذن 

املجلس بذلك«.
ونصت املــادة - ٢3 - من 

الالئحة الداخلية:
»ليس للعضو أن ينزل عن 
احلصانة النيابية من غير إذن 

املجلس«. 

وعليــه فإنــي أطلــب مــن 
احلكومة ممثلة بوزير الداخلية 
عــدم التعرض لي بــأي إجراء 
تنفيذي يتعلق بإلقاء القبض 
أو أي أمــر آخــر وذلــك عنــد 
عودتي للكويت، ليس لشخصي 
الضعيــف، ولكن وفــاء للعهد 
وإبــراء للقســم املغلــظ الذي 
أخذه وزير الداخلية على نفسه 
باحتــرام الدســتور وقوانــني 
الدولــة أمــام صاحب الســمو 
األمير - حفظــه اهلل - وأمام 
مجلس األمة والشعب الكويتي. 
وحيث ان وزيــر الداخلية 
بني فــي مجلس األمــة أنه قام 
باعتقــال النائبــني الفاضلــني 
د.وليد الطبطبائي ود.جمعان 
احلربش تلبية لرغبتهما ونزوال 
عند قناعتهما، وليس مببادرة 

من »الداخلية«. 
وأنا أعلن أن قناعتي تتماشى 
الدستور والالئحة  ونصوص 
الداخليــة ملجلس األمــة التي 
متنع وزارة الداخلية وبصورة 
واضحة ال لبس فيها من تنفيذ 
األحكام ضد أعضاء مجلس األمة 
دون رفع للحصانة عن النائب 

من قبل مجلس األمة ابتداء. 
فعلى وزير الداخلية احترام 
قناعتي املتماشية مع الدستور 
ولوائح مجلس األمة كما احترم 
قناعة األخوة النــواب، أو أنه 
سيكون متناقضا في قوله الذي 
يضعه أمام املسؤولية السياسية 
الواجب تفعيلها من قبل مجلس 

األمة. 
وكذلك احتراما للمؤسســة 
التشريعية وقوانينها ولوائحها. 

ختاما: فإني أضع إخواني 
أعضــاء مجلــس األمــة أمــام 
مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ 
على مكانة مجلس األمة، وعدم 
السماح بأي شكل من األشكال 
التي يسعى لها البعض إلسقاط 
هيبة البرملان وإلغاء كل أشكال 
االحترام لــه وللوائحه. فيقع 
علــى عاتق األخــوة األعضاء 
التصدي ألي عبث أو محاولة 
الدســتور  لتجــاوز نصوص 
والقوانني ولوائح مجلس األمة 

وعدم التردد في استخدام كل 
الوسائل الدستورية مبا فيها 
استجواب سمو رئيس الوزراء 
في سبيل حتقيق هذه املصلحة 
الوطنيــة العليــا. واهلل ولي 

التوفيق.
علـــــى الصــــعيد نفســه 
كان النائــب الســابق م.خالد 
الطاحوس قد ســلم نفسه في 
وقت ســابق أمس في انتظار 
قرار محكمة التمييز اليوم في 

القضية.

في ردها على سؤال للنائب محمد هايف

»الداخلية«: وزارة التجارة مختصة بإصدار تراخيص الشقق املفروشة

محمد هايف


