
  

               

 األهانة العاهة        

           دائرة الجلسات وشؤوى األعضاء   

               

              

 عشةة الةابة  ويةمةن دوة االنققةاد السنة الثانية لمةدوةة  لثة الثا مةن التتةةة عشةةة ثانية ال جمسته االعتيادية  مجمس النوابعقد  
    . م2012/ اكتوبة / 22 هة الموافق1441/ ةبي  األول / 1 بتاةيخ الثالثاء صباح يوممن  والنصف الساع  القاشةة

  رئيس الوجلس                              يحيى علي الراعي  /برئاسة األخ   

املعدنقة بشأن  نبأا     بـؿقة والـػط والةروات ال تؼرير جلـة ادبؿع اجملؾس اىل البوصقات الواردة يف حقث

زمة الؼا ؿة يف املشبؼات الـػطقأة ومأادة الغأاز املـزلأي يف امانأة العاصأؿة و أدد مأ   ا ظأات          مبابعبفا لأل

 أد  يقأا    خالهلا  اوبعد نؼاش مسبػقض ررح خالله االخوة اال ضاء  دد م  املالحظات اكدو.. اجلؿفورية

ادى اىل تػأاي  املشأؽؾة    ت اجملؾس املبؽررة بشأا  املشأبؼات الـػطقأة والغأاز   أا     وزارة الـػط ببـػقذ توصقا

بصورة دا ؿه و د  اجياد احلؾول واملعاجلات الالزمة لبو ري املشبؼات الـػطقة وتاليف االزمات املػاجئأة الأ    

يقا  دول حتالف العدوا  باحبتاز السػ  احملؿؾة باملشبؼات الـػطقة  مشأددي   ؾأى وأرورة     اءحتدث جر

لقأة  ادلأة وذأػا ة لبوزيأع املشأبؼات      آ اربة مسادرة السوق السوداء لؾؿشبؼات الـػطقة والغأاز   وووأع   

قأة الؼادمأة مأ     الـػطقة والغاز جلؿقع احملطات دو  ادبةـاء  والسأؿاح لؾؼأوارر احملؿؾأة باملشأبؼات الـػط    

 ..  حرف دػقا  لؾدخول اىل العاصؿة

االخأوة اال ضأاء    هررحأ  ورد يف البؼرير وما ضاحات حول مايوادبؿع اجملؾس م  االخ/ وزير الـػط اىل ا

ببوزيع املشبؼات الـػطقة والغاز اىل كة الـػط ومؤدسة الغاز نه دقوجه ذرنم  مالحظات اثـاء الـؼاش واكد ب

دطوانات الغأاز بصأورة دا ؿأة مأع ادأبادال االدأطوانات البالػأة        إلجراء  ؿؾقة الصقانة طات وااحملمجقع 

نأه دأقب  موا أاة اجملؾأس ببؼريأر يأومي  أ  توزيأع         نكأد ب ؤم. . ال  تساب حوادث وكوارث لؾؿأوارـ  و

 املشبؼات الـػطقة والغاز يف  ا ظات اجلؿفورية.

 .ث  ارجن اجملؾس ادبؽؿال الـؼاش اىل جؾسة يادمة. 

 ,,,  ظهةا   ةالثاني  عشة  الجمس  في الساع وقد انتهت 
 واهلل الموفق ,,,

  دائةة الجمسات وشؤون األعضاء 
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