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القطان يقترح إعادة إدراج إعاقة 
العني الواحدة ضمن فئات املعاقني

أعلن النائب د.علي القطان أنه تقدم باقتراح 
برغبة باعتبار إعاقة العني الواحدة حتت مسمى 
)إعاقة بصرية متوسطة ودائمة( كما كانت عليه 
احلال سابقاً، ومتكني هذه الفئة من االستفادة من 
املزايا واإلعفاءات املصدق عليها في قانون حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة. ونص االقتراح على ما 

يلي: 
في فترة عمل )املجلس األعلى للمعاقني( وقبل 
إنشاء الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة وصدور 
القانون رقم )8( لسنة 2010 جرى العمل على 
إدراج إعاقة العني الواحدة حتت مسمى )إعاقة 
بصرية متوسطة ودائمة( وصدرت لهم شهادات 

رسمية بذلك. 
لكن عند إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة مت استبعادهم من مظلة األشخاص ذوي 
اإلعاقة نظراً ألن اللجنة الطبية حالياً ال تعتمد 
إعاقة العني الواحدة، ولكن من جهة أخرى وعلى 
العكس من استبعاد اللجنة الطبية باعتبارها 
إعاقة بصرية دائمة ومستمرة نرى أن ال��وزارات 
واجلهات احلكومية التابعة لها ال تعتبر أصحاب 

اإلعاقة الواحدة من األصحاء. 
وبالتالي فهم محرومون من تولي الوظائف 
العسكرية على سبيل املثال أو العمل باإلطفاء 
أو مع اجلهات احلكومية التي لديها أعمال شاقة 
باإلضافة للصعوبات التي يواجهونها كاحلصول 
على رخ��ص��ة ق��ي��ادة أو جت��دي��ده��ا، ومحرومون 
من املزايا التي يحصل عليها قرناؤهم من ذوي 

اإلعاقات األخرى.
ومبا أن هذه الفئة بحاجة ماسة ألن يحصلوا 

على حقوقهم ورف��ع الظلم عنهم، وكحق إنساني 
بصورة خاصة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
ملعاجلة حالة إعاقة العني الواحدة باعتبارها 
إعاقة، يقوم وزي��ر الشؤون االجتماعية بإصدار 
ق��رار ُيلزم مبوجبه الهيئة العامة لشئون ذوي 
اإلعاقة باعتبار إعاقة العني الواحدة حتت مسمى 
)إعاقة بصرية متوسطة ودائمة( كما كانت عليه 
احلال سابقاً، ومتكني هذه الفئة من االستفادة من 
املزايا واإلعفاءات املصدق عليها في القانون رقم 
)8( لسنة 2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة

علي القطان 
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الطريجي : هل مارس نواب متهمون باالستيالء 
على املال العام ضغوطًا وابتزازًا للحكومة؟

وج��ه ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور عبد الله 
الطريجي س���ؤاال إل��ى وزي���ر العدل 
نواف الياسني طلب فيه اسماء النواب 
احلاليني والسابقني والقياديني في 
ال��دول��ة الذين مت التحقيق معهم في 
النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم 
االستيالء وتسهيل االستيالء على املال 
العام والتربح من وظائفهم واالضرار 
باملال العام والتزوير في مستندات 
رسمية،والتهم املوجهة لكل منهم 

ورقم القضية في النيابة العامة.
واستفسر الطريجي ف��ي سؤاله 
عن حجم املبالغ التي مت االستيالء 
عليها والتربح منها، وحصة كل من 
وج��ه ال��ي��ه االت��ه��ام ف��ي القضية في 
النيابة العامة،وهل اثبتت التحقيقات 
والتحريات بأن هناك اتفاقا جنائيا مت 
بني بعض النواب السابقني واحلاليني 
وبعض القياديني في الدولة لالستيالء 

واالضرار باملال العام؟

وق��ال هل حتققتم من عدم خضوع 
هذه القضايا إلى مساومات وابتزاز 
للحكومة م��ن قبل ن��واب حاليني أو 
س��اب��ق��ني،وم��ا أس��ب��اب تأخير إحالة 

املشتبه بهم الى محكمة اجلنايات؟
م���ن ج��ان��ب آخ����ر ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب 

الطريجي باقتراح برغبة ق��ال فيه 
ت��زخ��ر دول���ة ال��ك��وي��ت بالكثير من 
ال��رج��ال الوطنيني ال��ذي��ن تفانوا في 
خدمة بلدهم ول��م يتوانوا عن تقدمي 
ك��ل م��ا ميكن تقدميه م��ن أج��ل رفعة 
شأنه، ومن يعرف يقرأ سيرة والدور 
الوطني واملتميز الذي قام به الرجال 
الوطنيون خصوصا في احلفاظ على 
امل��ال العام واملكتسبات الدستورية 
وال��دف��اع عن احل��ري��ات العامة، فإنه 
يقف اجالال واحتراما لهم، وقد اعتادت 
دول��ة الكويت على تخليد ذك��رى كل 
من ترك بصمات بارزة وقدم خدمات 
جليلة للوطن ،ومل��ا ك��ان العم جاسم 
القطامي والعم حمد اجلوعان والعم 
مشاري العصيمي رحمهم الله ممن 
قدموا خدمات جليلة للكويت،لذا أتقدم 
باالقتراح برغبة بإطالق أسمائهم على 
شوارع رئيسية أو مرافق عامة ، وذلك 

تخليدا لذكراهم وسيرتهم العطرة .

عبدالله الطريجي

اخلنفور يطالب بلجنة وزارية ملتابعة اخلدمات 
والبنى التحتية في »غرب عبد الله املبارك«

ريا�ض عواد 

 أعلن النائب سعد اخلنفور عن أنه 
تقدم باقتراح برغبة بانشاء جلنة 
وزارية، حتمل اسم - اللجنة الوزارية 
العليا املؤقتة - وتتولى مهام متابعة 
االنتهاء م��ن األع��م��ال كافة  املتعلقة 
بنقص اخل��دم��ات وال��ب��ن��ى التحتية 
وامل��ع��وق��ات ك��اف��ة امل��وج��ودة حاليا 
واألخ��رى التي قد تطرأ مستقبال في 
منطقة غ��رب عبد الله املبارك.ونص 

االقتراح على ما يلي:
على ال��رغ��م أن منطقة غ��رب عبد 
ال��ل��ه امل��ب��ارك حت��ت��وي على أك��ث��ر من 
5200 قسيمة سكنية وي��ص��ل عدد 
ساكنيها إل��ى أكثر من 15ألف نسمة 
لكن ما زال قاطنوها يعانون من نقص 
اخلدمات ما أجبر الكثير منهم على بناء 
قسيمته والسكن مضطرا في املنطقة 
حتى يتخلص من شبح ارتفاع أسعار 

اإليجارات التي التهمت ميزانيته.
وع����ل����ي����ه وب����س����ب����ب ت���ش���اب���ك 
االختصاصات بني الوزارات واجلهات 
احلكومية للمشاكل اخلدمية التي 
ي��ع��ان��ي منها أب��ن��اء املنطقة أت��ق��دم 

باالقتراح برغبة التالي :
م��ادة أول��ى: إنشاء جلنة وزاري��ة، 
حتمل اسم - اللجنة الوزارية العليا 

املؤقتة - وتتولى مهام متابعة االنتهاء 
م��ن  األع��م��ال ك��اف��ة املتعلقة بنقص 
اخلدمات والبنى التحتية واملعوقات 
كافة املوجودة حاليا واألخرى التي قد 
تطرأ مستقبال في منطقة غرب عبد الله 

املبارك كما هو مبني في املادة الثالثة.
مادة ثانية: يكون تشكيل - اللجنة 
الوزارية العليا املؤقتة – على النحو 

التالي :
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء وعضوية كل من السادة وزراء 
)اإلسكان، األشغال العامة، الصحة، 
املالية، الكهرباء وامل��اء، والداخلية، 
وممثلني عن بلدية الكويت، اإلدارة 
العامة للمرور، بنك التسليف، الهيئة 
العامة للزراعة وال��ث��روة السمكية( 
ويحق لرئيس اللجنة دع��وة أي من 
الوزارات واجلهات األخرى لالنضمام 

لعضوية اللجنة.
 م��ادة ثالثة: تتولى اللجنة املهام 
واالختصاصات التالية ولها احلق 
في وضع برنامج عملها واآللية التي 
ستعمل بها لالنتهاء من  االختصاصات 
كافة وفقا للقوانني والقرارات املنظمة 

لعمل اللجان:
1 - االن��ت��ه��اء م��ن تسليم املبنى 

الصحي.

2 - النظر ف��ي تأجيل قسط بنك 
االئ��ت��م��ان مل��دة سنة ب��داي��ة م��ن يناير 
2021 ويشمل أيضا املواطنني الذي مت 

إيصال التيار الكهربائي لقسائمهم.
3 - خفض قيمة قسط بنك االئتمان 
على أال تتجاوز نسبة االستقطاع 5% 

من صافي الراتب.
4 - متديد ب��دل اإلي��ج��ار مل��دة عام 
بداية من فبراير 2021 وع��دم ربط 

الوقف بإيصال التيار الكهربائي.
5 - القضاء على مشكلة ع��دادات 
الكهرباء وشراء أهالي املنطقة عدادات 

من حسابهم الشخصي.
6 - االنتهاء من إجناز طريق 6.5 
مع االنتهاء من  مداخل ومخارج املنطقة 
كافة على الطرق احمليطة كافة مبا فيها 

االنتهاء من وصلة 600 متر.
7 - االن�����ت�����ه�����اء وت���س���ل���ي���م 
املدارس كافة جلميع املراحل املخطط 
لها من قبل وزارة التربية مع بقية 

املباني.
8 - إن��ش��اء واف��ت��ت��اح مخفر في 

املنطقة.
9 - ت��ك��ث��ي��ف االن��ت��ش��ار األم��ن��ي 
للدوريات في املنطقة لفرض السيطرة 
األمنية بعد ح��االت سرقة الكابالت 

األخيرة.
10 - اإلس��راع في االنتهاء من عقد 

إنارة شوارع املنطقة.
11 - االنتهاء من اعمال الصرف 

الصحي كافة  للمنطقة.
12 - اإلس��راع في تنظيف املنطقة 
وإزال�����ة ال���رم���ال وم��خ��ل��ف��ات ال��ب��ن��اء 

وغيرها.
13 - االنتهاء من تشجير الشوارع 

وجتهيز احلدائق كافة املخطط لها

سعد اخلنفور 

احلويلة يقترح زيادة
40 دينارًا   بدل اإليجار 

أعلن النائب د. محمد احلويلة عن تقدميه 
اقتراحا بقانون بتعديل املادة ) 19 ( من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، 
باستحقاق مقدم طلب احلصول على الرعاية 
السكنية بدل إيجار شهريا بقيمة 150 دينارا 
إضافة إلى 40 دينارا أخرى على كل زيادة في 
عدد أفراد األسرة، وجاءت مواد االقتراح بقانون 

على اآلتي:
مادة أولى

يستبدل بنص امل��ادة )19( من القانون رقم 
)47( لسنة 1993 املشار إليه النص اآلتي:

 يستحق رب األس��رة اعتباًرا من أول الشهر 
التالي النقضاء شهر من تاريخ تقدميه طلب 
احل��ص��ول على الرعاية السكنية ب��دل إيجار 
ا  شهري مقداره مائة وخمسون ديناًرا كويتًيّ
ا حتى حصوله على  تدفعه له املؤسسة شهرًيّ
الرعاية السكنية، على أن تزاد قيمة البدل مبقدار 
اربعون ديناًرا شهرياً )40 د.ك شهرياً( على كل 
زيادة في عدد أفراد األسرة عنه في وقت تقدمي 

الطلب.
وفي جميع األح��وال ال يستحق رب األسرة 
أي فروق مالية عن الفترة املاضية السابقة على 

تاريخ العمل بحكم هذه املادة.
املادة الثانية:

يلغي كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة:

على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير دولة الكويت
نواف األحمد الصباح

املذكرة االيضاحية للقتراح بقانون
املرفق بتعديل املادة ) 19 ( من القانون رقم 

47 لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية

يعد احلصول على بدل سكن أو بدل نقدي 
من جهة العمل إح��دى مميزات العمل في أغلب 
مجاالت القطاع اخلاص، ويختلف مفهوم صرفه 
كلًيّا عن مفهوم بدل اإليجار الذي متنحه الدولة 
من املال العام إلى أصحاب الطلبات السكنية، 
فهو ليس بدياّل عن الرعاية السكنية التي تلتزم 
الدولة بتوفيرها للمواطنني، وإمنا جاء كميزة 
وظيفية باعتبارها ج��زًءا أساسًيّا من الراتب 

الشهري يكون مبقدار تصاعدي بحسب الدرجة 
الوظيفية للموظف، وعلى ذلك جاء هذا التعديل 
بإلغاء الفقرة الثانية من امل��ادة محل التعديل 
والتي تنص على ع��دم استحقاق رب األس��رة 
الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار 
نقدي لبدل اإليجار ال��ذي تصرفه املؤسسة ما 

يعد تضييًقا من نطاق حقوق املواطنني.
ومبا أن املادة )1( من القانون رقم )47( لسنة 
1993 بشأن الرعاية السكنية تلزم املؤسسة 
بتوفير الرعاية السكنية ملستحقيها مب��دة ال 
تتجاوز خمس س��ن��وات، ولكن ن��ظ��ًرا لتراكم 
الطلبات وطول سنوات االنتظار للحصول على 
الرعاية السكنية مب��دد تفوق خمس سنوات 
بكثير ما يستوجب على املؤسسة عند صرفها 
لبدل اإليجار الشهري مراعاة الزيادة التي قد 
تطرأ على عدد أفراد األسرة، فالقيمة اإليجارية 
لسكن يتسع ألسرة مكونة من شخصني تختلف 
عن القيمة اإليجارية لسكن يتسع ألسرة مكونة 

من سبعة أفراد على سبيل املثال.
وعلى ذلك جاء هذا التعديل على املادة )19( 
م��ن القانون امل��ش��ار إليه آخ���ًذا بعني االعتبار 
الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد األسرة وما 
يترتب عليه من زي��ادة في قيمة ب��دل اإليجار 

الشهري الذي يصرف لرب األسرة.

محمد احلويلة 

إلغاء اجتماع 
»امليزانيات« 
بسبب نقص 

التمثيل احلكومي
  

أع��رب مقرر جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي النائب د. بدر 
الداهوم عن أسفه إللغاء االجتماع 
الذي كان مقرراً ملناقشة احلساب 
اخلتامي لوزارة اخلارجية، مؤكداً 
أن عدم حضور الوزير أو الوكيل 
الجتماعات اللجنة سيتم إلغاء 
االجتماع وإيقاف مناقشة ميزانية 

وزارته. 
 وق��ال ال��داه��وم ف��ي تصريح 
صحفي باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة، إن اللجنة كان من املنتظر 
أن تعقد اليوم أول اجتماعاتها 
م��ع أول ج��ه��ة حكومية وه��ي 
وزارة اخلارجية، مبيناً أنه مت 
إلغاء االجتماع  بسبب التمثيل 
احل��ك��وم��ي دون امل��ط��ل��وب من 

وزارة اخلارجية. 
وط��ال��ب ال���داه���وم اجل��ه��ات 
احلكومية التي تريد احلضور 
لالجتماع وجل��ان مجلس األمة 
أو حت��دي��داً جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 
ب��أن ي��ك��ون ال��وزي��ر أو الوكيل 
ممثالً للوزارة خالل االجتماع، 
مستثنيا حضور الوزراء في هذه 
األوق��ات التي تصاحب استقالة 

احلكومة. 
وأضاف أنه كان يفترض من 
وزير اخلارجية أو نائبه حضور 
اجتماع اليوم ملناقشة العديد 
م��ن امل��الح��ظ��ات ف��ي احل��س��اب 
اخلتامي لوزارة اخلارجية التي 
ال ميكن أن يتم اتخاذ أي إجراءات 
حيالها إال م��ن خاللهما فقط.
وأك��د الداهوم أنه على اجلهات 
احلكومية أن تعلم أن التعطيل 
والشلل احلاصل في هذه الفترة 
سيحاسبون عليه، مؤكداً عدم 

السماح باستمرار هذا التعطيل

الداهوم : املزارع الكويتي أثبت تصديه 
للتحديات خالل أزمة كورونا.. ودعمه واجب

أك��د رئ��ي��س اللجنة ال��زراع��ي��ة واألم��ن 
الغذائي مبجلس األمة النائب بدر الداهوم 
اهتمام اللجنة الزراعية بالقطاع الزراعي 
ملا لهذا القطاع من أهمية بالغة في توفير 
األمن الغذائي حيث أثبت وقوفه وتصديه 
خالل األزمات التي متر بها البالد وقد يكون 
خير دليل وشاهد للعيان أزمة كورونا التي 
عصفت بالعالم والكويت من ضمنها عندما 
مت إغالق جميع احلدود البرية والبحرية 
واجلوية في عزل كامل عن العالم فبرزت 
وقفة امل���زارع الكويتي ال��ذي ق��دم العديد 
من الشاحنات املمتلئة باملنتج النباتي 
الكويتي جتاوزت العشرين صنفا وذهبت 
باملجان للسكان ف��ي مناطق ال��ع��زل من 
مواطنني ومقيمني وكذلك جلموع العاملني 
في الصفوف األول��ى، سائال: أال تستحق 
تلك الوقفة وغيرها من الوقفات من هؤالء 
األبطال الوقوف إلى جانبهم ودعمهم بكل 

ما نستطيع؟
وج��ال ال��داه��وم على ع��دد م��ن امل��زارع 
في العبدلي رافقه خاللها رئيس االحتاد 
الكويتي للمزارعني عبدالله الدماك وأعضاء 
مجلس إدارة االحت���اد وج��م��ع كبير من 
املزارعني الذين قدموا مع احتادهم شرحا 
مفصال عن أبرز هموم ومشاكل املزارعني 
في املناطق الزراعية س��واء بالوفرة أو 
العبدلي، ووعد الداهوم جموع املزارعني 
بدعم اللجنة الزراعية البرملانية في اقتراح 
مشاريع القوانني بصفة االستعجال والتي 
تكون داعما رئيسيا للمزارع الكويتي، 
م��ؤك��دا ان��ه »س���وف ي��ك��ون ه��ن��اك تنسيق 
وت��ع��اون م��ع رئ��ي��س وأع��ض��اء االحت���اد 
الكويتي للمزارعني وكذلك مع كل مزارع 
ح��ي��ث س��ت��ك��ون اآلذان ص��اغ��ي��ة جلميع 
مطالبهم ولن نتوانى أو نتقاعس في جلب 
املطالب التي يحتاجونها«. وقال: أصبحت 
زيادة ميزانية دعم املزارعني اليوم مطلبا 
شعبيا وحقا مكتسبا ملا قام به هذا القطاع 
ال��ه��ام خ��اص��ة خ��الل األزم����ات ال��ت��ي أملت 
بالبالد مما يدعو لدعمهم ووقوف أعضاء 
مجلس األمة الى جانبهم استحقاق وسوف 

يكون املستقبل أفضل بعون الله للزراعة 
بالكويت. 

م���ن ج��ان��ب��ه، ت��ق��دم رئ���ي���س  االحت���اد 
الكويتي للمزارعني  عبدالله الدماك نيابة 
عن أعضاء مجلس ادارة االحت��اد وجمع 
املزارعني بالكويت بالشكر اجلزيل لرئيس 
اللجنة الزراعية لتخصيص هذه الساعات 
م��ن وق��ت��ه لالستماع بكل رح��اب��ة صدر 
للمزارعني، وق��ال: »ه��ذه ليست بغريبة 
على أبوحمد خاصة وأنه واخوانه أعضاء 
اللجنة ال��زراع��ي��ة م��ن املقربني للمزارع 
الكويتي واحت��اد املزارعني ويعرفون عن 
قرب املشاكل التي متر بها الزراعة بالكويت 
واخلدمات التي يجب توفيرها في املناطق 
الزراعية خاصة في ظل ندرة املياه العذبة 
وض���رورة زي���ادة محطاتها ومضخاتها 
في املناطق الزراعية وزي��ادة ضخ املياه 
املعاجلة ورف��ع ضغط امل��ي��اه خاصة في 
فصل الصيف وال���ذي يعد ث��الث��ة أرب��اع 
السنة صيفا مما يتطلب زيادة املياه في تلك 

املناطق الزراعية«. 
وأوض��ح أن امل��زارع الكويتي لديه أمل 

كبير في إقرار العديد من مشاريع القوانني 
التي تصب في مصلحة القطاع الزراعي وال 
يوجد لدينا أي شك في دعم ووقوف رئيس 
وأعضاء اللجنة الزراعية واألمن الغذائي 
مبجلس األمة إلى جانب امل��زارع الكويتي 
وحل جميع مشاكله وبدعم بقية النواب في 
املجلس والذين تدرك األغلبية مقدار املشقة 

في عمل املزارع.
وعلى الصعيد ذاته، أثنى نائب رئيس 
االحت���اد الكويتي للمزارعني حسني بن 
صامل على اجلولة التى ق��ام بها رئيس 
اللجنة ال��زراع��ي��ة، الفتا ال��ى ان مشاكل 
الزراعة بالكويت قدمية وقد يعود معظمها 
إلى سبعينيات القرن املاضي ومن أبرزها 
ض��رورة زي��ادة الدعم املالي لهذا القطاع 
احل��ي��وي وال��ه��ام ويجب اهتمام وزارات 
الدولة اخلدماتية في املناطق الزراعية 
وخ��اص��ة الصحة والبلدية والداخلية 
وال��ش��ؤون واألش��غ��ال والكهرباء وامل��اء 
والنفط لدعم امل��زارع الكويتي وازال��ة أي 
نواقص أو عوائق من شأنها تعيق عمل 

املزارع الكويتي ولدينا أمل أن القادم أجمل 

الداهوم متوسطا عددا من أعضاء احتاد املزارعني  

اخلليفة يسأل وزير املالية
عن رسوم األراضي غير 

املستغلة في »السكن اخلاص«
ت���ق���دم ال���ن���ائ���ب م����رزوق 
اخل��ل��ي��ف��ة ب���س���ؤال ب��رمل��ان��ي 
ل��وزي��ر املالية يستفسر فيه 
عن تطبيق قانون )8( لسنة 
2008م بشأن تعديل عنوان 
وب��ع��ض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون 50 
لسنة 1994 في شأن تنظيم 
استغالل األراض��ي والرسوم 
املفروضه على عدم استغالل 

األراضي في السكن اخلاص.
وس��أل عن وج��ود أف��راد أو 
شركات تخلفت عن سداد تلك 
الرسوم، واإلج��راءات املتبعة 
لدى وزارة املالية بشأن حصر 
األف���راد والشركات املستحق 
عليهم تلك الرسوم، وإذ ما مت 

إجراء تسوية بني الوزارة وبني أفراد أو شركات سواء كان إعفاءاً نهائياً أو 
جدولة الرسوم، وإجمالي املبالغ احملصلة تطبيقاً للقانون سالف الذكر.

مرزوق اخلليفة

الغريب يطالب بتشكيل حكومي 
يراعي مبدأ الكفاءة 

ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ي��وس��ف 
ال��غ��ري��ب رئ���ي���س ال�����وزراء 
القادم بتشكيل حكومته على 
أساس مبدأ الكفاءة وأن يأتي 
ب����وزراء ق��ادري��ن على حتمل 
مسؤولياتهم السياسية أمام 

مجلس األمة.
 وقال الغريب في تصريح 
صحفي باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة “البد من أن يكون 
هناك وعي حكومي ومواكبة 
ملخرجات الشعب في مجلس 
األم��ة وما يقع على عاتقه من 

مطالب وقضايا شعبية”.
ومت��ن��ى ال��غ��ري��ب ت��ع��اون 
ال��س��ل��ط��ت��ني ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
والتنفيذية للنهوض بالوطن 
واملواطنني، متعهدا باحلفاظ 
على مطالب ومصالح الشعب 
وأم��وال��ه، وأداء مسؤولياته 

يوسف الغريب كاملة جتاهه.


