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صاحب السمو األمير أثناء استقباله بحضور سمو ولي العهد لرئيس مجلس األمة وأعضاء جلنة مشروع الرد على اخلطاب األميري

األمير للنواب: أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بما يخدم مصلحة الوطن واستيفاء استحقاقات التنمية وما يصبو إليه المواطنون

استقبل رئيس مجلس األمة وأعضاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب األميري

الخرافي: س�نكون عند حسن ظن سمو األمير من خالل الحرص على تحقيق رغباته السامية بالعمل الدؤوب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن
استقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي ورئيس جلنة مشروع اجلواب على 
اخلطاب االميري النائب مبارك الوعالن ومقرر اللجنة 
د.روال دشتي واعضاء اللجنة النواب الصيفي مبارك 
الصيفي ومرزوق الغامن ود.معصومة املبارك، حيث 
رفعوا الى س���موه تقرير جلنة مش���روع اجلواب 
على اخلطاب االميري لدور االنعقاد العادي االول 

للفصل التشريعي الثالث عشر.
وقد زودهم صاحب الس���مو االمير بتوجيهاته 
السامية لبذل اجلهود والعمل الستيفاء استحقاقات 
التنمية وم���ا يصبو اليه املواطنون من تطلعات، 
مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون بني الس���لطتني 
التشريعية والتنفيذية مبا يخدم مصلحة الوطن 

العزيز.
واك���د رئيس مجل���س االمة انه���م بعون اهلل 
سيكونون عند حسن ظن سموه من خالل احلرص 
على حتقيق هذه الرغبة السامية بالعمل الدؤوب 

ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن.

»التنمية واإلصالح« أعلنت عن توقيع 28 نائباً على عقد دورة طارئة لمناقشة إنفلونزا الخنازير

الخرافي: يجوز عقد اجتماعات اللجان بناء على طلب الحكومة
من منطلق التعاون بين السلطتين ولمعالجة القضايا الهامة

اجللسة ليست للتكسب السياسي، 
وقال مخاطبا بعض النواب الذين 
يتهمون طلب اجللسة بالتكسب: 
كفاكم تكسبا حكوميا على حساب 

الشعب الكويتي.
واضاف: كنت امتنى من الرئيس 
اخلرافي دعوة احلكومة الى حضور 
االجتماع غير العادي، ونحن لدينا 
لوم كبير على الرئاس����ة في هذا 
املجال، وقال: لومنا على من مدح 
الفاس����د واعتبره  بعض االعالم 
جميال شريطة عدم جتاوز االدب 
م����ع ان هذا االعالم جتاوز االدب، 
حيث مت اتهامنا بالرشوة والسرقة 
واحلرمنة، ومع ذلك ما كنا نتمنى 

للخرافي مثل هذه السقطات.
وخاطب د.املسلم سمو رئيس 
احلكوم����ة قائ����ال: ال تس����مع ملن 
ينصحك بتعطيل اجللسة وعمل 
املجلس، ومتنى مد يد التعاون مع 

النواب في حضور اجللسة.
واذ اوضح د.املسلم ان 28 نائبا 
وقعوا حتى اآلن على الطلب، فإنه 
اكد ان بعض النواب وعدوا بدراسة 
املوضوع قبل التوقيع، وآخرون 
لم يح����ددوا موقفه����م بعد، فيما 
هناك نواب نفهم وجهات نظرهم 
حول اجللسة وآخرون لم جندهم 

بعد.
وقال د.املسلم، ردا على سؤال، 
ان املعركة واضح����ة وهي دفاعا 
عن ارادة االمة، وهناك فئة قليلة 
مؤثرة خالف ذلك وليتحمل الشعب 

مسؤوليته بعد ذلك.
وسئل عن االجراء التالي عما اذا 
لم حتضر احلكومة اجللسة، فأجاب 
ان احلضور واجب واس����تحقاق 
دستوري اذا ما اكتمل عدد املوقعني، 
واملجلس كله سيحاسبها وليس 

فقط الكتلة.

املسلم ان هدف اجللسة الطارئة 
هو االستماع الى خطة الطوارئ 
احلكومي����ة وب����ث الطمأنينة في 
نفوس الناس واش����راك االمة من 

خالل نوابها في هذه اخلطة.
واكد انه ليس من حق اللجنة 
الصحية مناقش����ة هذا املوضوع 
لعدم وج����ود تفوي����ض لها من 
مجل����س االمة، مس����تذكرا رفض 
رئيس املجل����س باالنابة عبداهلل 
الرومي دعوة اللجنة الى مناقشة 
هذه القضية في وقت سابق لعدم 

وجود تفويض.
واضاف: كنا نتمنى موقفا آخر 
من رئيس املجلس جاسم اخلرافي 
والذي صرح يوم اخلميس املاضي 
بانه لم تسلم طلب عقد اجللسة 
الطارئة، كما اعل����ن عن اجتماع 
اللجنة الصحية الثالثاء متبوعا 
بتصري����ح رئيس اللجنة س����عد 

اخلنفور.
ورأى ان البعض يحاول عرقلة 
اجللسة موضحا ان اجتماع اللجنة 
الصحية لن يكون س����ليما حتى 
لو طلب����ت احلكوم����ة بحث هذا 
املوضوع لعدم وجود تفويض، 
مؤكدا في الوقت ذاته ان احلكومة 
لم تقدم حت����ى اآلن طلبا لالمانة 
العامة للمجلس باالجتماع للجنة 

الصحية.
واستغرب د.املسلم محاوالت 
تهميش املجل����س، وقال: محزن 
سعي احلكومة وبعض االطراف 
لعرقلة عمل املجلس، الفتا الى ان 

امل����رض � وان لم يك����ن قاتال � اال 
انه يتطلب استعدادات كاملة من 
اجلهات املعنية. واكد ان الكتلة لم 
تطلب عقد اجللس����ة الطارئة من 
اجل التهويل او تخويف الناس بل 
آثار املرض،  العمل على تقليص 
مشيرا الى ان النواب يريدون من 
الوزراء املعنيني عرض اجراءات 
وزاراته����م في مواجه����ة املرض، 
خصوصا ان الكويت تفتقر لنظام 

مواجهة الكوارث.
من جانبه، رأى النائب د.جمعان 
احلرب����ش ان احلكوم����ة تعاملت 
بتردد مع تأجيل العام الدراس����ي 
والذي سبق ان طالبت به الكتلة 
لتحاش����ي التداعي����ات اخلطيرة 
املتوقعة النفلونزا اخلنازير، مؤكدا 
ان ما تنشره الصحافة حول هذا 
الوباء العاملي اوجد قلقا في ظل 
عدم وضوح الرؤي����ة احلكومية 

للتعامل مع االنفلونزا.
واض����اف: اننا نق����ول لوزير 
الصحة د.هالل الساير انك ورثت 
وزارة تعاني خلال كبيرا ونحن لن 
نحاسبك على هذا اخللل، بل على 
كيفية التعامل مع هذا اخللل منذ 

تسلمك احلقيبة الوزارية.
وانتق����د د.احلربش االصوات 
التي تش����كك في هدف اجللس����ة 
الطارئة وانها ترمي الس����تجواب 
وزراء، وقال: ال نهدف للتكسب، 
واذا لم تعقد اجللس����ة فهل مينع 

احد االستجواب؟
بدوره، اوضح النائب د.فيصل 

ينظم ويراقب عمل االعالم، وبالتالي 
ال يخضع مسمى »اإلعالم الفاسد« 

لألهواء الشخصية.
وسئل عن لقائه مع وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األم����ة د.محمد 
البصيري فأج����اب: ان هذا اللقاء 
بروتوكولي يتم اسبوعيا للتباحث 
في شؤون املجلس والتنسيق بني 
السلطتني، ومن ذلك ضرورة اطالع 
النواب على كل املس����تجدات من 
خ����الل اللج����ان البرملانية ومنها 
جلنة البيئة التي اجتمعت امس، 
واللجنة الصحية املقرر ان جتتمع 

الثالثاء.
من جانبها اكدت كتلة التنمية 
واالصالح، خالل مؤمتر صحافي 
امس، ان االجتم����اع غير العادي 
ال����ذي تعكف الكتل����ة على جمع 
التواقيع النيابي����ة اللتئامه يوم 
املقبل ملناقشة استعدادات  االحد 
احلكومة النفلون����زا اخلنازير ال 
او  السياسي  التكسب  الى  يهدف 
الت����أزمي، بل طمأن����ة الناس الى 
مدى جهوزية احلكومة للتعامل 
مع هذا املرض واشراك االمة من 
خالل نوابها في مواجهة املرض، 
موضحة ان 28 نائبا وقعوا على 

الطلب حتى اآلن.
وذكر النائب د.وليد الطبطبائي 
انه ومن خالل االحتكاك بالنواب 
الى ض����رورة  ملس����نا احلاج����ة 
ال����ى تواف����ق حكومي  التوصل 
نيابي ملواجهة االسوأ املتوقع في 
انفلونزا اخلنازير، مؤكدا ان هذا 

أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ع����دم جواز عقد اللجان 
البرملانية اجتماعاتها دون تفويض 
من املجل����س وفي املواضيع غير 
املدرجة على ج����دول اعمالها، اال 
انه وفي حال رغبت احلكومة في 
طلب اجتماع ألي جلنة برملانية، 
فهذا يجوز م����ن منطلق التعاون 
واحلرص عل����ى معاجلة األمور 
املستجدة، خصوصا اذا كانت هناك 

صعوبة في عقد جلسة عامة.
من جانب آخ����ر، رد الرئيس 
اخلراف����ي على االنتق����اد املوجه 
اليه من النائب د.فيصل املس����لم 
خالل املؤمت����ر الصحافي لكتلة 
التنمية واالص����الح بالقول »ان 
األخ فيص����ل مي����ون، وأنا أيضا 
أم����ون، ومن ه����ذا املنطلق أقول 
انني من املؤمنني بالدميوقراطية 
احلقيقية، وحت����ى لو كان هناك 
نقد موجها لي شخصيا، خصوصا 
انن����ا في مؤسس����ة دميوقراطية 
فمن واجباته����ا الدفاع عن حرية 
الصحافة احملكومة بالقانون كي 
ال تعتدى على حرية الغير«. الفتا 
الى ان قانون املطبوعات والنشر 
وقانون اإلعالم املرئي واملسموع 
نظم عمل وس����ائل اإلعالم، ومن 
محاس����ن الصدف ان األخ فيصل 
املسلم كان احد من ساهم في صدور 
القانونني عندما كان رئيسا للجنة 

التعليمية آنذاك.
وشدد اخلرافي على عدم اجلزع 
من حرية الصحافة مادامت تعمل 
في اطار القان����ون الذي ال يجيز 
حلرية الصحاف����ة االعتداء على 
النقد  الغير، وعلينا تقبل  حرية 
بصدر رحب بل والدفاع عن حرية 

الصحافة.
واضاف: ان القانون هو الذي 

التزال قضية توقف محطة 
مشرف والكارثة البيئية التي 
نشأت جراء الخلل الذي طرأ بها 
محل اهتم���ام نيابي حيث قال 
النائب د.ضي���ف اهلل بورمية 
ان االهمال الحكومي بلغ ذروته 
ويتض���ح لنا ذل���ك من خالل 
االهمال الجسيم الذي أدى الى 
توقف محطة مشرف للصرف 
الصحي وتحويل الصرف الى 

البحر مما ادى الى تلوثه.
وطالب بورمية بتش���كيل 
لجنة تحقيق برلمانية في كارثة 
مشرف للكشف عن المتسبب 
الحقيقي في هذه الكارثة حتى ال 
تمر مرور الكرام وينال المتسبب 

بها جزاءه.
متسائال: أين الثمانية عشر 
مليارا ميزانية العام الماضي؟ 
متمنيا من الشعب الكويتي ان 
يعرف أن المشاريع الحكومية 
والتنموي���ة معطل���ة من قبل 
الحكوم���ة ولي���س المجلس، 
المجلس أعطى  ان  موضح���ا 
الحكومة ما تريد وهي الثمانية 
عشر مليارا ومع ذلك لم تنفذ 
اي مشاريع تفيد البلد ولم ترمم 
حتى معدات الصرف الصحي مما 

نتج عنه الكارثة المذكورة.
وح���ذر بورمي���ة الحكومة 
من االس���تمرار في ضخ مياه 
الصرف في البحر متناسية ان 
مياه البحر هي شريان الحياة 
للشعب الكويتي وهي المورد 
الوحيد لمياه الش���رب، وعلى 
الحكومة ان تجد الحل المناسب 
المياه وسرعة  لتصريف هذه 
اصالح الخلل في محطة مشرف 
دون تسويف او اهمال فأرواح 
المواطنين ليس���ت للمغامرة 

واجراء التجارب.
النائب  ق���دم  من جانب���ه، 
حس���ين مزيد حزمة اس���ئلة 
العامة ووزير  لوزير األشغال 
الدولة للشؤون البلدية د.فاضل 
صفر جاء فيها: تناولت الصحف 
اليومية كارث���ة محطة الضخ 
الواقع���ة بالقرب م���ن منطقة 
مشرف وما ترتب على ذلك من 
تلوث كبير وخطير للبيئة وما 
نتج عن ذلك من خسائر مالية 
ومعنوية ونفسية، وحيث ان 
الوزارة قد قامت باستالم محطة 
الضخ المنكوبة عن طريق لجنة 
تسلم رسمية وبقرار من وكيل 
الوزارة وقد قام الجميع بالثناء 

على مواصفات وتنفيذ هذه وذلك 
من خالل الصحف اليومية.

لذا يرج���ى افادتي بما يلي: 
قرار وكيل الوزارة بتشكيل لجنة 
التسلم. وتاريخ تسلم المحطة 
ال���وزارة وتزويدنا  من قب���ل 
التسلمم.  بصورة من محضر 
واذا كان هناك مالحظات يرجى 
تزويدنا بما يفيد بان الوزارة 
قامت بمتابعة هذه المالحظات 
وقام���ت بتنفيذه���ا. ومن هو 
المحطة  المسؤول عن صيانة 

في الوقت الحالي.
المسؤول  اذا كان  وأضاف: 
عن الصيانة هو المقاول المنفذ، 
فما حدود مس���ؤوليته؟ ومتى 
تنتهي م���دة الصيان���ة؟ واذا 
كان���ت الصيان���ة بعقد خاص 
ألعمال الصيانة يرجى تزويدي 
بنسخة من عقد الصيانة وقيمته 
االجمالية. وهل هناك مخاطبات 
بين المقاول والوزارة خالل فترة 
المقاول  ق���ام  الصيانة؟ وهل 
بتحذير الوزارة بوجود مخاطر 

تحتاج الى قرار؟
وزاد ف���ي س���ؤاله: ما عدد 
العامل���ة وق���ت  المخض���ات 
الحدث؟ يرجى تزويدي بأسماء 
المتواجدي���ن وقت الحدث من 
الفنية؟  العمالة  او  مسؤولين 
وهل كانت هناك مراسالت بين 
المسؤولين في الوزارة او القطاع 
المختص خالل فترة الصيانة؟ 
ويرج���ى تزوي���دي بأس���ماء 
المسؤولين بالوزارة اصحاب 
القرار لتنفيذ اي طلبات تحتاجها 
محطة الضخ؟ ويرجى تزويدي 
بجميع محاضر االجتماعات بين 
ال���وزارة والمقاول خالل فترة 
الصيانة. وما كمية مياه المجاري 
غير المعالجة )المخلفات( التي 
يتم تصريفها للبحر يوميا؟ وما 

نوعية المواد التي يتم اضافتها 
لمعالجة هذه المخلفات؟

وقال أيضا: ما تأثير صرف 
ه���ذه الكميات الهائلة من مياه 
المجاري غي���ر المعالجة على 
البيئة والبحر؟ ويرجى تزويدي 
بنسخة من رأي الهيئة العامة 
أبدته  الذي  الس���مكية  للثروة 
للوزارة بخصوص تأثير ذلك 
على الث���روة الس���مكية. وما 
الحدث على تزويد  تأثير ذلك 
بالمياه غير  محطة الصليبية 
المعالجة؟ وما تأثير هذا الحدث 
الذي أدى الى عدم امكانية ايصال 
مياه المج���اري غير المعالجة 
ال���ى محط���ة الصليبية على 
المزارعين في منطقة العبدلي 
الزراعية؟ ويرج���ى تزويدي 
الوزارة  التي تحتاجها  بالمدة 
إلنهاء هذه الكارثة وعودة األمور 
الى ما كانت عليه، وما اس���م 
الش���ركة المسؤولة عن اعمال 

الصيانة؟
من جانبها، وصفت النائب 
د.أسيل العوضي ما حدث في 
محطة مش���رف بأنه فضيحة 
أخالقية بحق الكويت، مشددة 
على ضرورة معرفة كل مالبسات 
حادث���ة محط���ة مش���رف من 
التخطيط الى البناء الى التسلم 
والتشغيل، وأكدت العوضي أن 
السامة ورمي  الغازات  تسرب 
مياه المجاري في جون الكويت 
المحطة يشير  نتيجة لتعطل 
الى ان هناك تقاعسا خطيرا قد 
ارتكب على جميع المستويات 
في التخطيط وتنفيذ مشروع 
محطة مشرف، مضيفة ان من 
ح���ق المواطني���ن والمقيمين 
معرفة تفاصيل تبعات تعطل 
محطة مشرف على بيئة الكويت 

وصحتهم الشخصية.

)هاني الشمري(د. جمعان احلربش ود. وليد الطبطبائي ود. فيصل املسلم أثناء املؤمتر الصحافي لكتلة التنمية واإلصالح

حسني مزيد د. أسيل العوضي

الرئيس جاسم اخلرافي خالل حديثه للصحافيني

نواب يعتبرون قضية محطة مشرف
كارثة بيئية وأخالقية تستحق التحقيق

مزيد سأل صفر عن عقود الصيانة في المحطة

قدم النائب م.ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة جاء فيه: رغبة في 
االرتقاء باملستوى التعليمي البناء الكويت، ومساهمة في التخفيف 
من اعباء املعيشة على االسرة اتقدم باالقتراح برغبة لتتحمل الدولة 
ممثلة في وزارة التعليم العالي تكلفة الرسوم الدراسية فقط جلميع 
الراغبني من الطلبة الكويتيني، وابناء الكويتيات الذين يعاملون 
معاملة الكويتيني والذين لم يستفيدوا من االلتحاق بجامعة الكويت 
او البعثات الداخلية واخلارجية بالدراسة اجلامعية وما فوق لدى 
اجلامعات واملؤسسات االكادميية املعترف بها في سجالت الوزارة 

وذلك اعتبارا من بداية العام االكادميي 2010/2009.

العبدالهادي: لتتحمل الدولة الرسوم 
عن الراغبين في استكمال دراستهم

لمن لم يلتحقوا بالجامعة الزلزلة: هل قدمت »الشؤون« دراسات حول تغيير 
شروط الترشيح بمجالس إدارات التعاونيات؟

وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، جاء فيه: ان 
العمل التعاوني هو أمر درج عليه الكويتيون من أكثر 
من اربعني سنة وجسدوا حالة التكافل االجتماعي 
من خالله وايضا حالة م����ن التعاون التجاري، لذا 
هل هناك اي دراسات قدمت من قبل وزارة الشؤون 
بخصوص تغيير شروط الترشيح ملجالس ادارات 
اجلمعيات التعاونية للتأكد من ان املرشحني مؤهلون 
لهذه املواقع، مع تزويدي بنسخ من هذه الدراسات 
او التوصيات، ويرجى تزويدي بالس����يرة الذاتية 
جلميع االعضاء املنتخبني ملجالس ادارات اجلمعيات 

التعاونية، مبينا اس����م اجلمعية التي ميثل مجلس 
ادارتها على ان يكون في السيرة الذاتية آخر شهادة 
حصل عليها وموقع عمله احلالي، وكيف يتم اختيار 
االعضاء املعينني في مجالس ادارة اجلمعيات التعاونية 
وهل يتم ذلك بناء على آلية معينة ومعايير محددة 
ام يتم ذلك بناء على رغبة وكيل الوزارة او الوزير 
او الوكيل املس����اعد لشؤون التعاونيات، كما ارجو 
تزويدي باألسماء والسير الذاتية جلميع االعضاء 
املعين����ني ومن ضمنها آخر ش����هادة حصلوا عليها 
ومواقع عملهم احلالي وعدد سنوات خبرتهم؟ وهل 

لدى الوزارة اي خطط لتطوير العمل التعاوني.

رئي�س مجلس األمة: المس�لم يم�ون وأنا أمون
ومن واجبنا الدفاع عن حرية الصحافة المحكومة بالقانون


