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11 لفت النائب علي الدقباس���ي الى ما للتلفزيون من نسبة مشاهدة عالية من املواطنني، 
موضحا انه ومن باب تكافؤ الفرص والعدالة ومراعاة حلق الناخب الكويتي في االستماع 
والتع���رف على وجهات نظر مجل���س األمة واملجلس البلدي، فان���ه يقترح ان يخصص 
التلفزيون الوطني للكويت ساعات اسبوعية بشكل دوري واثناء االنتخابات العامة ملرشحي 
االنتخابات س���واء في انتخابات مجلس األمة أو املجلس البلدي على ان يكون هناك حياد 
ومساواة في اعطاء الفرص واملجال للمرشحني كل على حد سواء ليتحدث فيها املرشحون 

عن برامجهم وأهدافهم خلدمة املجتمع والدولة.

الدقباسي لتخصيص ساعات أسبوعية دورية وأثناء االنتخابات لمرشحي »األمة« و»البلدي«

الغانم يقترح إنشاء محطة توليد كهربائية
تعمل بالطاقة النووية في أسرع وقت

القائمة  األحمال عن احملط���ات 
ولزيادة حجم الكهرباء املتوافرة 
لالستهالك، ونظرا ملا تتعرض له 
البيئة بالكويت نتيجة الستخدام 
النفط في ادارة محطات التوليد 
وأخ���ذا بالتكنولوجيا احلديثة 
التي سادت انشاء محطات توليد 
الكهرباء في العالم، فقد اصبح 
انشاء محطات توليد كهربائية 
تعمل بالطاقة النووية بالكويت 
ضرورة حتمية يجب األخذ بها، 
لذا اقترح الغامن ان تقوم احلكومة 
حماية للبيئة وأخذا بالتقنيات 
احلديثة السائدة بتكليف وزارة 
الكهرباء واملاء بإنش���اء محطة 
الكهرباء تعمل بالطاقة  لتوليد 
النووية، على ان يتم ذلك التنفيذ 
اقرب فرصة ممكنة حرصا  في 
املقبولة  بالتكاليف  على بنائها 
ومنعا لتعرض التنفيذ لالرتفاع 

املطرد في األسعار.

دعي الى ذلك وعليه ان يجيب عن 
كل ما يوجه اليه من اسئلة وان 
يحل����ف اليمني وان يكون صادقا 
وأمينا ف����ي أقوال����ه واذا تخلف 
الشاهد عن احلضور أمام اللجنة 
بعد اعالنه بالطريق القانوني او 
حضر او امتنع عن حلف اليمني 
او عن االجابة او شهد بغير احلق 
الزور  عوق����ب بعقوبة ش����هادة 
املنصوص عليه����ا في املادة 136 
من قانون اجلزاء وللجنة ان تطلب 
من رئيس املجلس مخاطبة وزير 
العدل لرفع الدعوى العمومية عليه 
طبقا لقانوني اجلزاء واإلجراءات 

اجلزائية.
ويسري حكم الفقرة السابقة 
عل����ى كل من تخل����ف بغير عذر 
مقب����ول من ال����وزراء او موظفي 
الدولة عن احلضور أمام اللجنة 
بعد اعالنه بالطريق القانوني، او 
حضر وامتنع عن حلف اليمني او 
عن االجابة عن تقدمي الشهادات 

والوثائق والبيانات.

مادة ثانية

تضاف الى املادة 20 من القانون 
رقم 12 لسنة 1963 املشار اليه، فقرة 
جديدة نصها اآلتي: وال تس����ري 
احكام الفقرة السابقة على استدعاء 
العضو كشاهد امام جهات التحقيق 
وامام القضاء وقبل املثول امامها، 
وذلك دون توجيه اي اتهام اليه 
او اتخاذ اي اجراء جزائي آخر في 

مواجهته إال بإذن املجلس.

مادة ثالثة

تلغى املواد 4 الى 11 من القانون 
رقم 12 لسنة 1963 املشار اليه.

وجه النائب صالح عاشور سؤاال مطوال لوزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل قال فيه: 

يرجى تزويدي وافادتي باآلتي:
جمي����ع العقود التي وقعتها مؤسس����ة البترول 
 Retro active الكويتية أو شركاتها التابعة حتت مسمى
عقود ذات اثر رجعي منذ عام 2000 حتى تاريخه، على 
ان تتضمن االجابة قيمة العقد واسم املقاول، واسم 
الشركة املنفذة، وتاريخ توقيع العقد، وتاريخ بدء 
املقاول مباشرة العمل، واسم املسؤول الذي قام بتوقيع 
العقد من كال الطرفني، واسم رئيس الشركة املباشرة 
للعقد ودراسة اجلدوى لكل مشروع ان وجدت. وهل 
هن����اك رأي فني جلهاز التدقيق الداخلي ملؤسس����ة 
البترول الكويتية على العقود ذات االثر الرجعي؟ 
اذا كانت االجابة بااليجاب، يرجى تزويدي بنسخة 
من هذا الرأي على العقود التي مت توقيعها منذ عام 
2000 حتى تاريخه. وهل مت عرض العقود املعنية 
على ديوان احملاس����بة؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، 
يرجى تزويدي بنس����خة م����ن رد الديوان على هذه 
العقود منذ ع����ام 2000 حتى تاريخه. واضاف: منا 
الى علمنا ان مؤسسة البترول الكويتية بصدد تنفيذ 
مشروع »الرؤية« والذي مت تغيير اسمه اخيرا الى 

»التحول« لتوحيد شركات القطاع النفطي.
فهل مت اخذ املوافقة لهذا املش����روع من اجلهات 
الرسمية القراره؟ وهل مت ابالغ وزير النفط واملجلس 
االعلى للبترول بخصوص هذا املشروع. واسم الشركة 
االستشارية املتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية 
لتنفيذ هذا املش����روع. وقيمة العقد االستشاري مع 

الشركة املنفذة لتقدمي الدراسة لهذا املشروع.
وآلية اختيار الش����ركة االستشارية لدراسة هذا 
املشروع وآلية عرض السعر لتقدمي هذه الدراسة؟

وقال ايضا: منى الى علمي ان مؤسسة البترول 
الكويتية تق����دم دعما ماديا بصفة دورية الحتادات 
الطلبة خارج الكويت. فما اسماء الطلبة الذين حصلوا 
على بعثة دراس����ية من مؤسسة البترول الكويتية 
الى الواليات املتحدة االميركية منذ عام 2005 حتى 
تاريخه. واضاف: قامت مؤسسة البترول الكويتية 
بتشكيل جلنة خاصة للنظر في تظلمات العاملني في 

املؤسسة وكذلك في شركات القطاع النفطي.
لذا يرجى تزويدي باآلتي: تاريخ تشكيل جلنة 
التظلمات في مؤسسة البترول الكويتية وفي الشركات 
التابعة. واسماء اعضاء هذه اللجنة منذ تأسيسها 
حت����ى تاريخه. وصورة من تظلم����ات العاملني في 
املؤسس����ة منذ عام 2007 حتى تاريخه، والقرارات 

التي صدرت بصدد هذه التظلمات.
واضاف: طالعتنا احدى الصحف احمللية خالل 
الفترة الس����ابقة بان اجتماعا طارئا جمع القيادات 
النفطية ضم كال من الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية ورئيس شركة صناعات البتروكيماويات 
واالعضاء املنتدبني في مؤسسة البترول الكويتية 
ورؤساء الشركات النفطية، لذا يرجى تزويدي باآلتي: 
اسم القيادي الذي قال ان احلكومة غدرت فينا، ومسماه 
الوظيفي، وسيرته الذاتية. اسماء القيادات النفطية 

التي حضرت هذا االجتماع الطارئ.
ه����ل مت اجراء حتقيق مع ه����ذا القيادي من قبل 

مؤسسة البترول الكويتية بعد هذا التصريح؟
وزاد بقوله: قامت شركة صناعة البتروكيماويات 
بتنفيذ مشروع الدانة في عهد رئيس الشركة السابق. 

وعليه يرجى تزويدي باآلتي:
دراسة اجلدوى ملشروع الدانة.

التكلفة االجمالية لهذا املشروع.

االحتياجات اخلاصة.
من جهة ثانية ونظرا ملا يالحظ 
من زيادة األحمال على محطات 
الكهرباء وزيادة استهالك الكهرباء 
بزي���ادات مفرطة تس���توجب 
اقامة محطات توليد كهربائية 
جديدة بالكويت وذلك لتخفيف 

للتحقيق ف����ي اي امر من األمور 
الداخلة ف����ي اختصاص املجلس 
ويجب على الوزراء وجميع موظفي 
الدولة تقدمي الشهادات والوثائق 

والبيانات التي تطلب منهم.
ويش����ترط ان يك����ون طلب 
التحقيق موقعا من خمسة اعضاء 

على األقل.
وتكون للجان التي يش����كلها 
مجلس األم����ة للتحقيق في امر 
مع����ني م����ن األم����ور الداخلة في 
اختصاصه وفق����ا للمادة 114 من 
الدس����تور، صالحية اس����تدعاء 
الش����هود وطل����ب اي اوراق من 
احلكومة لالطالع عليها، واتخاذ 
كل ما تراه موصال للحقيقة، ولها 
ان تندب من اعضائها جلنة فرعية 

او اكثر إلجراء التحقيق.
ويكون استدعاء الشاهد بكتاب 
من رئيس املجلس بناء على طلب 
اللجنة بطريق البريد املسجل او 
السجل اخلاص مبراسالت املجلس، 
ويجب على الشاهد احلضور كلما 

لفت النائ���ب مرزوق الغامن 
الى احتياج كبار السن وفئات 
م���ن ذوي االحتياجات اخلاصة 
الرعاية  ال���ى  اآلباء واالخ���وة 
واتخاذ االجراءات الكفيلة لتيسير 
حصولهم على اخلدمات واجناز 
م���ا يحتاجونه م���ن معامالت 
بأجه���زة الدولة ومؤسس���اتها 
املختلفة بيسر وسهولة تقديرا 
لهم ومراعاة حلالتهم الصحية، 
مشددا على ضرورة ان تراعي 
الدولة ظروفهم وتقدر مكانتهم في 
املجتمع الذي جبل على ان يعطي 
الشيخ الكبير وذوي االحتياجات 
اخلاصة مكانة في انهاء مصاحلهم 

ورعايتهم.
واقترح الغامن تخصيص مكتب 
بكل وزارة او مؤسسة حكومية 
وفي املراكز الطبية واملستشفيات 
تخصص الستقبال وانهاء معامالت 
وطلب����ات كب����ار الس����ن وذوي 

قدم النائب حس����ني احلريتي 
اقتراحا بش����أن تعدي����ل الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة:

مادة أولى

يستبدل بنص املواد 116، 124 
فقرة أولى، 147 النص التالي:

م����ادة 116: يحيل الرئيس الى 
اللجنة املتخصص����ة املعاهدات 
الفقرة  ف����ي  املنص����وص عليها 
الثانية من املادة 70 من الدستور 
لبحثها وتق����دمي تقرير عنها الى 
املجلس وللمجلس ان يوافق عليها 
او يرفضه����ا او يؤجل نظرها او 
يتحفظ على بعض أحكامها، وليس 
له ان يعدل نصوصها. وفي حالة 
الرف����ض او التأجيل او التحفظ 
يوجه املجلس نظر احلكومة الى 
النصوص التي أدت الى ذلك، ومع 
مراعاة احكام املادة )4، 1( من هذا 
الرأي دفعة  القانون، يجوز اخذ 
واحدة على املعاهدات التي وافقت 
عليها اللجنة املتخصصة ولم تقدم 
تعديالت على مشروعات القوانني 
اخلاصة بالتصديق عليها وذلك 
بعد تالوة كل مشروع قانون على 

حدة.
مادة 124 فق����رة أولى: يجيب 
رئيس مجلس الوزراء او الوزير 
ع����ن الس����ؤال كتابة مش����فوعا 
بالبيانات التي طلبها العضو في 
سؤاله وذلك خالل أربعة أسابيع 
من تاريخ ابالغ����ه به وال يكون 
التأجيل ألكثر م����ن هذه املدة اال 

بقرار من املجلس.
مادة 147: يحق ملجلس األمة في 
كل وقت ان يؤلف جلان حتقيق او 
يندب عضوا او اكثر من اعضائه 

مرزوق الغامن

حسني احلريتي

قّدم تعديالت على الالئحة الداخلية

الحريتي: إمهال الوزير 4 أسابيع للرد
على السؤال البرلماني بداًل من أسبوعين

عاشور يسأل العبداهلل عن عقود
مؤسسة البترول ومشروع التحول

املستشارين وحدود تعاملهم مع 
هذا املسؤول )مراقب � مدير � 
...الخ(؟ وما دور مدير املنطقة 
ف���ي كل ما س���بق وخصوص 

تعامله مع املستشارين؟
الذي���ن يترقون  املعلم���ني 
للوظائف االش���رافية في هذا 
البرنامج ما مصيرهم في حال 
الترقي؟ هل يبقون في البرنامج 
أم ينقلون الى خارج البرنامج؟ 
في حال البقاء في البرنامج هل 
يتم تسكينهم بنفس مسميات 
ترقيتهم للوظيفة االشرافية مع 
العالي؟  التعليم  نظرائهم في 
رئيس القس���م ال���ذي يترقى 
لوظيفة مدير مساعد هل يتم 
ندبه داخل املدارس التي حتتضن 
هذه الفصول أم يتم ندبه خارج 
البرنامج؟ في حال ندبه داخل 
البرنامج هل يحصل على مسمى 
مدير مساعد لبطيئي التعلم مثل 
املسمى الذي يحصل نظيره في 
التعليم العام؟ اذا لم يتم ندبه في 
البرنامج مبسمى مدير مساعد 
لبطيئي التعلم فما األسباب التي 
حتول دون ذلك؟ وملاذا لم يتم 
التطوير بالبرنامج بحيث تكون 
هناك آلية تس���مح باالستفادة 
من ه���ذه اخلبرات التي عملت 
وتعاملت وتدربت واكتسبت 
اخلب���رات الالزمة للتعامل مع 
هذه الفئ���ة من الطالب بحيث 
تتم االستفادة من خبراتهم بدال 
من ان تهدر وتضيع بتعيينهم 

خارج البرنامج؟
اسماء جميع املعلمني الذين 
اجتازوا الترقي لوظيفة )رئيس 
قس���م � مدير مساعد � موجه( 
وأماكن ندبهم وتعيينهم حاليا؟ 
تاريخ ندبهم للوظيفة االشرافية 

التي مت ترقيتهم لها؟

التي من خالله���ا يتم اختيار 
املوجهني واملوجهات؟

ما أسماء املدارس التي حتت 
مظل���ة هذه اجله���ة؟ روضة؟ 

ابتدائي؟ متوسط؟
كم عدد الطالب والطالبات 
الذين تخرجوا؟ وعدد الدفعات 

التي مت تخريجها؟
ما مخرجات هذا املش���روع 
وطبيع���ة العمل التي يقبلون 

بها اخلريجني؟
ه���ل كان يتم االس���تعانة 
مبستشارين من خارج الوزارة؟ 
وملاذا؟ وملاذا لم تتم االستعانة 
بالعاملني داخل األمانة كل حسب 
خبراته بدال من حتمل تكاليف 
رواتب مستشارين من خارج 
الوزارة؟ وم���ا حدود دورهم؟ 
وما مكافآتهم؟ وهل سبق لهم 
ان كان لهم دور في األمانة؟ ما 
مكافآتهم ومن يحددها؟ ودورهم 
ف���ي التخطيط لبرامج بطيئي 

التعلم، الداون، الفائقني؟
م���ا مصير برام���ج بطيئي 
الفائقني، بعد  الداون،  التعلم، 
الغاء األمانة؟ هل س���يكونون 
حتت مظلة الوزير أم سيتبعون 
املناط���ق التعليمية؟ في حال 
التعليمية  تبعيتهم للمناطق 
يرجى ارسال الهيكل التنظيمي 
للمنطقة بع���د تبعيتهم؟ مع 
تزويدي بالقرار الوزاري اخلاص 

بالغاء األمانة.
حتت اي مس���مى س���تتم 
املذكورة في  البرام���ج  تبعية 
البند السابق؟ اذا كانت هناك 
جهة ادارية سيتم التحاقهم بها؟ 
ما هذه اجلهة؟ وما التوصيف 
الوظيفي ملن يكون املس���ؤول 
عنهم؟ وما مسوغات تعيينه 
وحدود مسؤولياته؟ وما دور 

ما اجلهات التي يعمل فيها او 
عضو فيها خارج نطاق الوزارة؟ 
)جمعيات نفع ع���ام � جلان � 
أعضاء شرف(؟ وما مقدار ما 

يتقاضاه نظير عمله هذا؟
التعلم  مش���روع بطيئ���ي 
)الفصول اخلاصة( من مدير 
املشروع؟ حدود مسؤولياته؟ 
مؤهالته؟ س���نوات اخلبرة؟ 
الوزارة  مكان عمله األصل���ي 
أم منتدب؟ اذا كان منتدبا فما 
تاريخ االنتداب واجلهة املنتدب 
منها؟ وما راتب���ه ومكافآته؟ 
حدود مسؤولياته ودوره في 
توجيه املشروع؟ مع تزويدنا 

بالسيرة الذاتية له.
ما رواتب ومكافآت كل من 
مدير املشروع واملنسق؟ سواء 
كانوا موظف���ني في الوزارة أو 

منتدبني؟
ما اللجان التي يتم التكليف 
بها في األمانة مع افادتنا بأسماء 
األعضاء العاملني بهذه اللجان 

ومكافآتهم؟
اسماء جميع العاملني باألمانة 
من س���كرتارية؟ مدرس���ني؟ 
موجهني؟ موجهات؟ ما األسس 

الت���ي اصدرته ورقم  واجلهة 
القرار؟

ه���ل كانت األمان���ة العامة 
للتربية اخلاصة تتبع التعليم 
ام  التعلي���م اخلاص  ام  العام 
التعليم النوعي ام تتبع مكتب 

الوزير؟
ه���ل كان يوج���د لها هيكل 

تنظيمي أم ال؟
اذا كان يوج���د له���ا هيكل 
تنظيمي يرجى تزويدي بالهيكل 

التنظيمي لها؟
ما األقسام التي كانت تتبع 
التوصيف  هذه اجلهة؟ وم���ا 

الوظيفي لكل قسم؟
ما حدود مسؤوليات األمانة 

العامة للتربية اخلاصة؟
ما دور األمانة العامة للوقف 
العام���ة للتربية  األمان���ة  في 

اخلاصة؟
اذا كان لألمانة العامة للوقف 
دور، فما األدوات الرقابية التي 
تراقب أمور الصرف لها؟ وما 
التي كانت من خاللها  اآلليات 
حتافظ على أموال املوقوفني؟

م���ن كان األمني لهذه اجلهة 
في الوزارة؟ ومن يعني األمني 
العامة  األمان���ة  أم  )ال���وزارة 

لألوقاف باالتفاق؟(.
القائمني على كل  ما اسماء 
قسم من أقسام هذه اجلهة مع 
بيان السيرة الذاتية لكل مسؤول 

لهذه األقسام؟
ما املؤهالت العلمية احلاصل 
عليها كل مس���ؤول؟ سنوات 
اخلبرة؟ وتاريخ تعيينه؟ هل 
التربية  هو موظف في وزارة 
أم منتدب من خارج الوزارة؟ 
اذا كان موظفا ما تاريخ تعيينه 
بهذا املنصب؟ واذا كان منتدبا 
يرجى افادتنا بتاريخ انتدابه؟ 

قال النائب سعدون حماد في 
سؤال برملاني موجه الى وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
انه على الرغم من احلرص على 
وضع القواعد والضوابط التي 
تنظم كل املعامالت التي تتم في 
سوق الكويت لالوراق املالية وفي 
ظل التأخر في استصدار تشريع 
يس���تهدف انشاء هيئة للرقابة 
على االعمال التي تتم في السوق 
وينظم أعمال���ه. جاءت بعض 
املعامالت اخلاصة بالتسويات 
والس���داد املتأخ���ر في س���وق 

الكويت ل���الوراق املالية مثيرة 
الكثير من املخاوف عن احتمال 
حدوث تالعب واستغالل لبعض 
الثغرات في القواعد والضوابط 
التي تنظ���م اعماله، وهو االمر 
ال���ذي قد يحقق مكاس���ب غير 
مشروعة لصالح بعض املتالعبني 
س���واء كانوا أفرادا أو شركات، 
ويؤدي ف���ي اجلانب اآلخر الى 
إحلاق خس���ائر ببعض صغار 

املساهمني واملتعاملني.
ومن منطل���ق حرصنا على 
ضمان ع���دم تخط���ي القواعد 

والضوابط املوضوعة للمعامالت 
بالسوق وضمان عدم احلاق أي 
خسارة بصغار املتعاملني بها.

لذا يرجى افادتي وتزويدي 
باآلتي:

1 � ما القواعد والضوابط التي 
وضعها سوق الكويت لالوراق 
التس����ويات  املالية لتنظيم كل 
والسداد املتأخر وملنع التربح غير 
املشروع لبعض املتعاملني في تلك 
املعامالت وإليقاف التأثير السلبي 
املتعاملني  احملتمل على صغار 

نتيجة تلك التسويات؟

2 � ما االجراءات االحترازية 
الت���ي اتخذها س���وق الكويت 
املالية ملن���ع احلاق  ل���الوراق 
أي خس���ائر بصغار املتعاملني 
واملستثمرين نتيجة لعمليات 
التس���ويات والس���داد املتأخر 
لبع���ض املضارب���ني ونتيجة 
الس���تغالل الثغرات في بعض 
القواع���د والضواب���ط املنظمة 
لتلك الصفق���ات الوهمية؟ وما 
اآللية الت���ي اتبعتها البورصة 
ملنع اختراق القواعد والضوابط 

املنظمة؟

أوض���ح النائب د.يوس���ف 
الزلزلة انه في جميع دول العالم 
املتحضر تس���عى املؤسس���ات 
اداراتها  الى تطوير  التعليمية 
متاشيا مع كل جديد في التعامل 
الطلب���ة ذوي االحتياجات  مع 
التعلم. وفي  اخلاصة وبطيئي 
التربوي���ة بدأ  التخصص���ات 
التطوير يتبع اس���لوبا علميا 
راقيا حتى اصب���ح الكثير من 
املتخصص���ني يحصلون على 
درجات البكالوريوس واملاجستير 
ف���ي تخصصات  والدكت���وراه 
التربية اخلاصة املعنية بالتعامل 
مع هؤالء الطلبة. وقال في سؤال 
التربية  برملاني موجه لوزيرة 
ووزيرة التعليم العالي: ونحن 
في الكويت وألن الدولة حرصت 
على تنفيذ مواد الدستور التي 
تلزم احلكومة بعمل كل ما من 
الشباب  ش���أنه تطوير قدرات 
الكويتي في جميع مناحي احلياة 
فلقد صدرت مجموعة من القوانني 
والقرارات التي من شأنها اعطاء 
اهتم���ام خ���اص بالطلبة ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة وبطيئ 
التعل���م. اال انه مؤخرا صدرت 
مجموعة من القرارات الوزارية 
والتي تدفع الى تراجع االهتمام 
بهؤالء الطلب���ة وليس تطوير 
التعليم اخلاص بهم واالهتمام 

بشأنهم.
لذا يرجى افادتي بخصوص 
للتربي���ة  العام���ة  األمان���ة 

اخلاصة:
هل انش���ئت األمانة العامة 
للتربي���ة اخلاص���ة بق���رار 

وزاري؟
اذا كان هن���اك ق���رار آخر 
بخصوص األمانة العامة للتربية 
اخلاصة فم���ا القرار وتاريخه 

حماد للهارون: ما أسس تنظيم التسويات والسداد 
المتأخر لمنع التربح غير المشروع في البورصة؟

الزلزلة يطلب من الحمود بيانات عن األمانة العامة للتربية 
الخاصة وهيكلها التنظيمي ومشروع بطيئي التعلم

جاسم اخلرافي

سعدون حماد

د.يوسف الزلزلة

بعد العيد للمصادقة على تقرير 
»لو قرأه الكافر راح يسلم« على 

حد تعبير حماد.
التزامه بالالئحة،  واكد حماد 
وق���ال: ادرك حج���م الضغ���وط 
املمارس���ة على الرئيس اخلرافي 
وحساسية هذه القضية، خصوصا 
بعد تعديل مجلس ادارة ش���ركة 
املال، مشددا على ضرورة التزام 

الرئيس اخلرافي باحليادية.
وذكر حماد ان اخلرافي ال ميلك 
ايقاف اللجنة ع���ن عملها، ألنها 
تشكلت بقرار من مجلس األمة، 
واملخول وحده بوقف اللجنة هو 
املجلس اذا صوت على عدم التمديد 

لها، او تشكيل جلنة جديدة.
وأوضح ان اللجنة ش���ارفت 
على إجن���از تقريرها، مش���يرا 
الى انها س���تدعو هيئة الصناعة 
املقبل الس���تكمال  الى االجتماع 
الت���ي حصلت عليها  املعلومات 
اللجنة في الدورة احلالية، وتلك 
التي وصلت من اللجنة السابقة 
الت���ي كان يترأس���ها األخ صالح 
الفضالة، واللجنة التي ترأس���ها 

األخ عبداهلل راعي الفحماء.

وسائل اإلعالم.
أضاف: انا حتدثت عن نائبة 
ولم أذكر اسمها، لكن »اللي على 
راسه بطحها يتحسسها«، مؤكدا 
ان روال دشتي تدرك انها متورطة 
في صفقة الفحم املكلسن، وحتاول 

بأي طريقة إعاقة عمل اللجنة.
وزاد: كان يفترض على األخ 
العزيز جاس���م اخلرافي االلتزام 
الرسالة لي،  بالالئحة ويرس���ل 
مؤكدا ان اجتماعات جلنة التحقيق 
سرية، ونحن ملتزمون بالالئحة، 
ولم أصرح يوما ما باسم اي من 
املرتبط���ني بالفحم  االش���خاص 
املكلسن انتظارا النتهاء التحقيقات، 
بل مجرد تلميح���ات »ألن عندنا 
ب���الوي في اللجن���ة« لن نفصح 
عنها اال في قاعة عبداهلل السالم 
حت���ى يعرف الش���عب الكويتي 
احلقائق بعد دورتني برملانيتني 
لم تتمكن خاللهما اللجنة من اجناز 

تقريرها.
وقال: ال عذر لنا اآلن في هذه 
الدورة ان لم ننجز تقريرنا والذي 
سيكون قبل بداية دور االنعقاد 
املقبل، بعد ان تعقد اللجنة اجتماعا 

الرسالة عن طريق النائبة د.روال 
النائبة  دش���تي متس���ائال: ملاذا 
دشتي هي من وزع الرسالة التي 
تخصني كرئيس للجنة التحقيق؟ 
وملاذا هي وحدها من اتهمنا بعدم 

احليادية؟
وأك���د حماد انه لم يش���ر في 
تصريحاته السابقة حول »الفحم 
املكلسن« الى النائبة دشتي، اال ان 
الرئيس اخلرافي »فضحها« كما 
انها »فضحت« نفس���ها كذلك من 
خالل توزيعها »الرس���الة« على 

من تسلم سكرتارية اللجنة واذا لم 
يذهب حماد للجنة فهذه مسؤوليته 
رافضا اتهام النائب د.روال دشتي 
رس���ميا الن التقرير الى االن لم 
ينجز وان اعضاء جلنة التحقيق 
ل���م يوافقوا على ما ذكره النائب 
حماد وبالتالي فانه ميثل نفسه 
وان كان رئيسا للجنة، موضحا أن 
قرارات اللجان تصدر من اللجنة 

وليس من الرئيس.
اك���د رئيس جلنة  من جهته 
التحقي���ق البرملاني���ة في الفحم 
النائب سعدون حماد  املكلس���ن 
التزامه وجلنته بالالئحة الداخلية 
منتقدا في الوقت ذاته ما تضمنته 
رس���الة رئيس املجلس جاس���م 
اخلرافي املوجهة اليه، كما حمل 
بشدة على النائبة د.روال دشتي 
التي رأي انها حتاول اعاقة عمل 

اللجنة.
وقال حماد ف���ي تصريح الى 
الصحافيني ان الرسالة احملالة من 
رئيس املجلس الى رئيس جلنة 
التحقيق في الفحم املكلس���ن لم 
تصلني بع���د، ولم اعلم عنها اال 
من خالل الصحافة التي وصلتها 

قال رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي إنه طلب اجتماعا ملكتب 
املجلس ملناقشة تصريح رئيس 
الفحم املكلس���ن سعدون  جلنة 
العتيب���ي وبناء على ما س���يتم 
االتف���اق عليه في مكتب املجلس 
حول هذا األمر س���يعلن عنه في 
حينه، مؤكدا رفضه املطلق الي 
اتهام���ات في جلن���ة حتقيق لم 

تتبلور بعد.
واضاف اخلراف���ي »يجب ان 
يكون هناك التزام حس���ب نص 
الالئحة، مبينا أنه س���يدعو في 
لقاء آخر اعضاء جلنة التحقيق في 
الفحم املكلسن للتباحث معهم حول 

تصريحات رئيس اللجنة«.
وف���ي رد ل���ه عل���ى س���ؤال 
للصحافيني حول عدم دستورية 
ايقاف عمل اللجنة من قبل رئاسة 
او مكت���ب املجلس قال  املجلس 
اخلرافي »نحن نعرف كيف نعمل 
وفق الدستور«، وردا على سؤال 
آخر بأن النائب سعدون حماد لم 
يتسلم الرسالة الى اآلن قال »هذا 
غير صحيح وان الرسالة ارسلت 
جلميع اعضاء اللجنة ولدينا توقيع 

أكد أن قرارات اللجان تصدر من اللجنة وليس من الرئيس

الخرافي: اجتماع لمكتب المجلس لمناقشة تصريحات »المكلسن« 
ونجدد رفض أي اتهامات في لجنة تحقيق لم تتبلور بعد


