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وجهت النائبة د.معصومة املبارك سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 8
جابر اخلالد جاء فيه: تنص املادة � 7 � مكررا من قانون اجلنس����ية 
الصادر باملرسوم االميري رقم 15 لسنة 1959 على انه: يجوز مبرسوم 
بن����اء على عرض وزير الداخلية منح اجلنس����ية الكويتية لألبناء 
الراشدين للمتجنس وقت كس����ب والدهم اجلنسية الكويتية وكذا 
للراش����دين من احفاد املتجنس من اوالده الذكور، اذا توافرت فيهم 
الشروط املنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من املادة الرابعة من 

هذا القانون وحافظوا على اقامتهم العادية في الكويت مدة ال تقل عن 
خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم اجلنسية.

وأضافت: وملا كان بعض ابناء املتجنسني قد بلغوا سن الرشد وقت 
كسب والدهم اجلنسية الكويتية، وكذلك احفاد املتجنس، وتوافرت 
فيهم الش����روط التي تتطلبها تلك املادة ملنح اجلنسية، وعلى ذلك 
لم يتم منحهم اجلنس����ية الكويتية حتى اآلن، وتساءلت: ما اسباب 

عدم منح املذكورين اجلنسية الكويتية حتى اآلن؟

معصومة تسأل عن عدم منح الجنسية لألبناء الراشدين للمتجنسين

أكد أنه إذا كانت واقعة الشيك غير صحيحة فسيقدم استقالته من مجلس األمة

المسلم عارضًا صورة شيك بـ 200 ألف دينار صرفت لنائب: 
إما يوضح رئيس الحكومة البيانات أو سأقدم استجواباً له خالل أيام

افتتح رئيس املجلس جاس���م اخلرافي اجللس���ة التكميلية أمس 
الساعة ال�� 9.30.

الرئيس: باسمي واسمكم نتقدم بالتهنئة لنادي الكويت على هذا 
االجناز الذي حققه امس األول واملتمثل بالفوز بالبطولة اآلسيوية.

الخطاب األميري

انتقل املجلس ملناقشة اخلطاب االميري وتخصيص 5 دقائق لكل 
نائب وستمدد اجللسة حتى الساعة ال� 3 عصرا.

فيصل املسلم: 5 دقائق ال تكفي ونريد جلسة تعقد يوم غد ونطلب 
ربع ساعة.

عادل الصرعاوي: اؤكد اننا نحتاج ملزيد من الوقت والشعب الكويتي 
ينتظر برنامج احلكومة وهذه املدة غير كافية واقترح عشر دقائق.

سعدون حماد: 5 دقائق غير كافية.
الرئيس: هل يوافق املجلس على عشر دقائق؟ )موافقة(.

وعقد جلس���ة غد امر قد ال يتحقق بس���بب النصاب، لذلك ستمدد 
جلسة اليوم حتى الرابعة.

تلوث أم الهيمان

سعدون حماد: اخلطاب االميري تطرق حملطة مشرف ولكن التلوث 
في ام الهيمان لم يتم التطرق له، ألن هناك كارثة في ام الهيمان وهي 
منطقة منكوبة وهي محاطة مبصانع كيميائية وفيبرجالس ودباغة 
جلود وزجاج ومشتقات نفط وصناعات انشائية طابوق وخرسانة 
وبالط وكيربي واملنسوجات وصناعة الكلنكر التي تسبب احلساسية 
والربو ولألس���ف جلنة االزاالت ازالت جمي���ع احلدائق في منطقة ام 
الهيمان، وفي منطقة املسيلة هناك بيوت متجاوزة ولكن جلنة االزاالت 
تسامحت معها ألن اصحابها نافذون، ونطالب هيئة البيئة بالتدخل 
في هذا االمر، ويتابع حماد: اما بالنسبة لوباء انفلونزا اخلنازير فإن 
العالج سينتهي شهر 12 املقبل، وال ندري ما االستعدادات؟ ولألسف 
التشخيص خاطئ فأحد املواطنني زود بتقرير بأنه مصاب بسرطان 
الرحم! ومريض آخر نقل ل���ه دم ملوث اما وزير الداخلية فنقول له 
حدك 17 نوفمبر املقبل، ووزير البلدية مشغول بالتعيينات هذا وزير 

عارف نفسه ماشي ونقول له يا صفر قدم استقالتك.
الرئيس: التطعيم ض���د انفلونزا اخلنازير متواجد وامتنى نكون 
قدوة ونطعم، ويسرني باسمكم ان ارحب بأعضاء املنتدى االسالمي 

راجيا ان يكلل مسعاهم بالتوفيق.
د.محم���د البصيري: واحلكومة ترح���ب برئيس واعضاء البرملان 

االسالمي ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وقت االنجاز

د.فيصل املس���لم: احلديث عن اخلطاب االميري س���بق وحتدثنا 
عنه واهم عنصر في البرنامج احلكومي هو العنصر الذي س���يقوم 
عل���ى تنفيذ برنامج وأقصد الوزراء واهم ش���خص هو قائده رئيس 
الوزراء املس���ؤول عن تنفيذ القانون، وامن الش���عب وامانه، ولكن 
نرى ان عشرات االمثلة تؤكد عكس ذلك، وقف االجناز وتعطل البلد 
الذي لديه امكانات اكبر من وضعه، عش���رات االمثلة تعكس التردد 
والضعف واختيار الوزراء يعتمد على الفئوية والطائفية، وهناك سوء 
في اخلدمات الصحية والتعليمية وغيرها والبلد دار خالل السنوات 
الس���ابقة على اساس حماية الرئيس واهم شيء هو ملف مصروفات 
الرئيس وشيكات الرئيس لبعض النواب وديوان احملاسبة ال يعرف 
االموال اين تذهب وهناك 577 قس���يمة ش���راء لم تعرف اين وتنفيع 
ولعب باملال العام. وطالبنا رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات حاس���مة 
فشكل جلنة ثامر وطالبناه بالتنفيذ ولكنه احال للنيابة العامة وقدمت 
استجوابات ولكن لم يتغير االمر، وهناك هجوم شرس من قبل االعالم 
الفاسد االصفر واالخضر اثناء فترة االنتخابات ولكننا نفخر باختيار 

الشعب الكويتي.
ونزلنا من االستجواب الى تقدمي االسئلة واجتمعنا مع 4 وزراء ولم 
يحص���ل ولم تتم االجابة؟ ونقول ماذا يريد الرئيس من عدم االجابة 
عن االسئلة، ماذا يفهم الناس من عدم االجابة عن التساؤالت؟ كل هم 
الرئيس هو البقاء )ويعرض صورة شيك( هذا شيك على بنك برقان 
بقيمة 200 الف دينار وهو لنائب واذا نفى الرئيس أنها ليست لنائب 
سأقدم استقالتي واذا اعترف فعليه االستقالة، واذا لم يستقل سأقدم 

استجوابه خالل ايام.
د.محمد البصيري: باألمس ذكر انه سيقدم ادلة ومعلومات واذكر 
ان احلكومة ستكون متعاونة واحلكومة عند وعودها اما مصروفات 
ديوان الرئيس فإن سموه احال التقرير الى النيابة العامة وال حتقيق 
او اجراء في قضية منظورة امام القضاء ونحن نثق بنزاهته وعدالته 

ولن نفتح هذا امللف مادام معروضا امام القضاء.
د.فيصل املسلم: قدرنا تقدمي احلكومة خلطة التنمية، وحتى كتاب 
تعيني فيصل احلجي واقولها لن نخضع وتعرض الشيكات في قاعة 

عبداهلل السالم.
روضان الروضان: موقف احلكومة من اللجان كان واضحا اما الشيكات 
فالشيك الذي عرضه غير واضح وكل انسان يتعامل بالشيكات وميكن 

تكون شخصية واذا كان هذا الشيك رشوة فسأقف معك.
د.فيصل املس���لم: قلت ان الروضان والفهد مع تشكيل اللجان واال 
سأقدم الشيك للحكومة لكي تقدم للمجلس تاريخ الشيك وباسم من 

الكوي���ت وهي اجلامعة. ونطالب الوزيرة باحلفاظ على س���معة هذا 
الصرح.

ومن يقول ان املجلس غير متعاون فهو مخطئ.
أحمد السعدون: برنامج احلكومة نناقشه في غياب احلكومة والوزراء 
وامللزمني واملختصني بالتنفي���ذ واملعنيني، وعندما قدم برنامج عمل 
ع���ام 86 كان أفضل مما قدمته احلكومة اآلن، وحينها كانت التركيبة 

السكانية 50% و%50.
أرجو أال تقنعوا انفسكم بان هذه خطة، وامنا هي اطار عام واملتابعة 
مفروضة بالقانون، وهذا االطار العام ال يعني شيئا واخلطة السنوية 
هي التي ميكن من خاللها متابعة تنفيذ اخلطة اخلمسية أو الطويلة 
االجل، وهي لم تقدم الى اآلن فهي خطة قص وتصوير واذا لم ترسل 

اخلطة السنوية فلن يفيد هذا االطار العام.
وسنعمل املستحيل على اسقاط املصفاة الرابعة حتى لو نفذت وفق 
القانون ونضع أيدينا بأيديكم لبناء محطات الزور والطاقة واملصفاة، 

ولكن بشرط االلتزام مبا جاء في البرنامج احلكومي.
وحتدث عن صفقة زين وما نشر في الصحف والتي تساهم فيها 
احلكومة ب� 25% ووجهت اسئلة الى وزير املالية ولم يرد على االسئلة، 
ولم يحرك س���اكنا ألن بها مصالح خاصة ملتنفذين، فكيف يس���مح 
لشركة اجنبية بان تشعل اخطر قضية وتدخل الى سجالت الشركة 
وما سمعنا رد وزير املالية أو رئيس احلكومة وعندي معلومات غير 
مؤكدة ان التأمينات لها نصيب فينطبق عليها قانون حماية االموال 

العامة ويلزم رئيس مجلس ادارتها الرقابة من قبل الديوان.
البصيري: القضية محورية وما احيل للمجلس هو وفقا ل� 86/60 
وهو االطار العام للخطة ثم أحلق بالبرنامج واطمئن االخ السعدون 
ان احلكوم���ة تعمل على اخراج اخلطة الس���نوية قبل االس���تحقاق 

الدستوري.
وقضية القط���اع اخلاص يرى ان القطاع اخل���اص يأخذ حيزا ال 
يستهان به في اخلطة وانشاء الشركات املساهمة العامة وفقا للتوزيعة 

24% و%56.
السعدون: ال ميكن التحدث عن خطط التنمية في ظل وجود فساد 
ترعاه بعض اجلهات احلكومية، فهذه طامة كبرى، وأمتنى من رئيس 
ال���وزراء الرجوع لقرار عام 1970 بتكلي���ف كل الوزراء ملعرفة أوجه 
وأس���باب الفساد »التشديد على جميع العاملني واملوظفني في الدولة 
عدم اخلضوع للرش���وة أو الفساد« فنفذ هذا القرار يا سمو الرئيس 

ولننظر كيف تسير االمور ويجب ان يعالج الرئيس قضية زين.
بورمية: برنامج احلكومة وضعه 16 وزيرا، أين هم؟ أين ردودهم 
على مالحظات النواب، احلكومة وضعت هذا البرنامج ابراء للذمة وفق 
ادراجه في الدستور، لكن ال حياة ملن تنادي هذه احلكومة غير صادقة 

في برنامجها وهو برنامج لذر الرماد في العيون. وحبر على ورق.
وانتق���د وزارة الدفاع والتقصير املوجود بها والتحصن باحملكمة 
الدستورية، وايضا بالسرية في عدم الرد على االسئلة، وهذا تخفي وراء 
هذه احلجج لكي يهربوا من الرقابة والعبث باملال العام واكبر كارثة 
حصلت في الكويت طرد فريق ديوان احملاسبة حتى وصل التضييق 

الى حد اغالق املنافذ في غرف املدققني من فريق ديوان احملاسبة.
واق���ول لوزير الدف���اع الرقابة موجودة ورقاب���ة اعضاء املجلس 
موجودة، ونقول له جهز نفس���ك فاملنصة موجودة وستهرب مثلما 

هربت من االسئلة ومن ديوان احملاسبة.
وبالنسبة لوزير الداخلية لم نتوقع ان يكون رد النيابة على الوزير 
قد وصله قبل جلسة االس���تجواب واحالة الوزير نفسه الى محكمة 
الوزراء ضحك آخر على املجل���س ولن يعطي للمحكمة أي أوراق أو 
مس���تندات ولو الوزير صادق يقبل ان يحيل���ه املجلس الى احملكمة 

وليس هو الذي يحيل نفسه.
ومهزلة اخرى دخول وافدة عراقية بڤيزا سياحية مشبوهة وصادرة 

في يوم اجلمعة وكفيلها شخص ايراني.
صالح عاش���ور: كنا نتمنى ان تك���ون كل احلكومة موجودة في 
مناقش���ة اخلطاب األميري، ليس هناك حلول حقيقية توضع لتطور 
البلد والش���عب هو الذي يدفع الثمن نريد حكومة قادرة على العطاء 
والعمل، فحل مجل���س االمة لن يكون حال للمش���اكل التي تواجهها 
فعليها مواجهة املجلس واالستجواب سواء كانت جادة أو غير جادة 
من رئيس احلكومة ثم وزراء الس���يادة ثم بقي���ة الوزراء، والبد ان 
تواجه ذلك ألن هذا املشهد سيتكرر وسيفقدون ثقة املجلس والشعب، 
ويجب ان تكونوا واثقني من أنفس���كم ومسؤولني عن أمور البلد وما 
قدرمت على ادارة استجواب فكيف تديرون بلدا؟ املشكلة الرياضية لم 

تستطيعوا حلها منذ 3 سنوات.
هذه اخلط���ة كالم جميل وجيد ولكن ال يحل مش���كلة بلد، وامام 
احلكومة آخر فرصة مع اغلبية برملانية تريد انتشال البلد من كل هذه 
املشاكل واملواطن الذي ال يتلمس نتائج حقيقية لن جتدون نائبا واحدا 
يقف معكم وأنا أقترح إعطاءكم فرصة لدور االنعقاد هذا لكي تنجزوا 
فرصة فقط لهذا الدور، ولكن بعد ذلك ستجدون ردة فعل حقيقية من 

نواب االمة حتى انها ستصل الى رفع كتاب عدم تعاون.
وهناك احملس���وبية والواسطة والسيطرة ألصحاب النفوذ ومثال 
على ذلك مستش���فى جابر األحمد، فلمدة 3 س���نوات ال يعطون االذن 

للمشروع ألنهم يريدون اعطاءها ملقاول معني.
محمد البصيري: كالم عاشور كان نصيحة للحكومة التي اشتغلت 

واذا لم يطلع لنائب سأقدم استقالتي، هذا شيك شخصي، الطبطبائي 
اعلن على املأل أن الشيك للمبرة واآلن اما يبرر الشيك او اقدم استجوابا 

خالل ايام.
روضان الروضان: قلنا اننا ضد مبدأ اللجان، اما الشيك اذا اشتريت 
جاخورا فهل هذا مينع ان اوقع على ش���يك، هذا عمل جتاري اذا كان 

رشوة فهذا امر آخر.
د.فيصل املس���لم: كالمك جميل ولكن اين رئيس الوزراء ليوضح 

االمر؟
كيف تبس���طها بأنها ش���راء جاخور؟ البد م���ن معرفة اين ذهبت 

املصروفات، واالمة لها احلق في معرفة اين ذهبت هذه االموال.
روض���ان الروضان: ضربت مثاال على ه���ذا التعامل، قلت اذا كان 
من حساب الدولة فمن حق النائب املساءلة ولكن اذا كان من حسابه 

الشخصي فهذا امر آخر ونحن نتعامل بشفافية.

فالح الصواغ )نظام 83(: أنا حريص على مصلحة املجلس هناك 
مس���اس بأن النواب يحصلون على الرش���وة من احلكومة، اآلن هل 
هناك ش���يك اخذه احد النواب؟ اآلن هناك شبهة على النواب والناس 

تتساءل.
د.يوسف الزلزلة: كنت أمتنى احلديث عن اخلطاب األميري بأجواء 
ليس���ت متوترة، وردود احلكومة تؤكد ان احلكومة غير مس���تعدة 
والبرنامج انشائي وكيف نستطيع أن ننجز خطة دون برنامج زمني 
واضح ومن الذي سيراقب أداء املؤسسات لتنفيذ اخلطة وكان صاحب 
الس���مو األمير عندما كان رئيسا للوزراء كان يقول ان الفساد ينخر 
في الفس���اد وما ميكن ان يفهمه الوزراء هو التعارض مع املجلس له 

دوره الرقابي واحملاسبي.
أتعجب من احلديث عن استراتيجيات في التعليم والصحة دون 
برنامج واضح، وهناك فس���اد ينخر في أرقى مؤسس���ة تعليمية في 

الروضان للمسـلم: ماذا لو كان الشيك من حساب سمو الرئيس الشخصي وليس رشـوة لنائب؟! وإذا اتضح أن كالمك صحيح فسأقف معك

الحريتـي: األجـواء الحاليـة تذكرنـي بمجلـس 85 وما حصـل بعده
المال: القرار الحكومي مختطف ومـا فائدة خطة تقدم وال تنفذ؟!

الدقباسـي: المجلـس تحـول إلـى »هايـد بـارك« أو سـوق عـكاظ 
جوهـر: أولى خطوات تدشـين خطـة التنمية إعداد اإلنسـان المؤهل

د.فيصل املسلم أثناء مرافعته عن قضية الشيك النيابي

صالح املال خالل حديثه عن املصفاةحسني احلريتي يوضح أهمية الفصل بني السلطات

روضان الروضان يرد على املسلمالرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وأمني السر دليهي الهاجري على املنصة

أص����در املنت����دى العامل����ي للبرملانيني 
انتهاء أعمال  اإلسالميني بيانا مبناس����بة 
مؤمت����ره الذي عقد في البالد خالل الفترة 
من 2-4 اجلاري. وجاء في البيان: برعاية 
كرمية من رئيس مجل����س االمة الكويتي 
االستاذ جاسم اخلرافي، انعقدت في مدينة 
ادارة  العزيزة اجتماعات مجلس  الكويت 
املنتدى العاملي حتت مسمى »دورة االقصى 
املبارك« اظهارا الهمية املس����جد االقصى 
ومكانته في الوجدان الوطني واالسالمي 
لألمة، ورفضا واستنكارا ملؤامرة التهويد 
التي يقوم بها االحتالل في القدس خصوصا 

وفلسطني عامة. 
ولقد تكرم السيد جاسم اخلرافي رئيس 
مجلس االمة برعاية اجللس����ة االفتتاحية 
العمال اجتماع مجلس االدارة في الكويت 
في فندق املريديان. حيث رحب مسؤول فرع 
الكويت د.وليد الطبطبائي بالوفود املشاركة 
من فلس����طني ومص����ر واالردن واجلزائر 
وطاجكس����تان وتركي����ا ولبن����ان واليمن 
والسودان والعراق والبحرين وموريتانيا 
وباكستان. كما اكد رئيس املنتدى العاملي 
للبرملانيني االسالميني د.عبداملجيد مناصرة 
على اهمية الدورة موضحا ان املنتدى يوفر 
اطارا للعمل البرملاني املشترك ويشجع جهود 
االصالح السياس����ي ويلتزم بقيم احلرية 
والدميوقراطية وحقوق االنس����ان رافضا 
كل اش����كال العنف حت����ت اي عنوان، كما 
ان االسالم سيظل اخليار السياسي لالمة 
وهو ال يقب����ل االحتكار وال يتأثر بتراجع 
نتائج انتخابية ألي حزب او حركة مهما 
كانت. ولقد تكلم باس����م الوفود املشاركة 
د.محمود الزهار عضو مجلس ادارة املنتدى 

وعضو املجلس التشريعي الفلسطيني عن 
فلسطني الذي اكد على اهمية نصرة فلسطني 
واالقصى، مبشرا بأن املصاحلة الفلسطينية 
� الفلسطينية شرط الزم لتحقيق احلرية 
والسيادة واالستقالل، وانه ال مناص منها 
وال تفريط بها، واننا س����نكون على موعد 
قريب معها. وبدوره اثنى الس����يد رئيس 
مجلس االمة الكويتي على اعمال وطروحات 
املنتدى العاملي مرحبا بأعضائه في الكويت 
ومتمنيا لهم التوفيق. وبعدها عكف مجلس 
االدارة على دراسة جدول اعماله املتعلقة 
بالتقريرين االداري واملالي، وجرت املصادقة 
على مشروع املوازنة اجلديدة وبعدها تفرغ 
الستعراض احوال االمة في فلسطني والعراق 
وسائر البالد االسالمية وموضوع احلوار 
مع الغرب واقرار الئحة الفروع، ثم وافق 
املجلس على طلبات جديدة لالنتساب )42 
عضوا( ليصل عدد اعضاء املنتدى الى 400 
عض����و. ووافق ايضا على فتح فرع مصر 
الس����ابقة  الفروع  الى  للمنتدى باالضافة 
)الكويت � االردن � اندونيسيا � اجلزائر(. 
وفي يوم 3 نوفمبر 2009 تش����رف اعضاء 
مجلس االدارة بزيارة كرمية الى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد في قصر 
بيان حيث نقل الوفد الى س����موه حتيات 
املنتدى كما س����جل الوفد شكره وتقديره 
للكويت اميرا وحكومة ومجلس����ا وشعبا 
على اجواء الترحي����ب واالخوة الصادقة 

التي ملسها الوفد.
ولقد ابدى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ترحيبه باملنتدى واعضائه 
داعيا الى التعاون والوحدة والتناصر وحل 
اخلالفات باحلوار. كما قام وفد مجلس االدارة 

بزيارة الى مجلس االمة الكويتي وحضر 
جانبا من جلس����ة املجلس وبعدها التقى 
برئيسه االستاذ جاسم اخلرافي حيث جرى 
تبادل وجهات النظر حول تدعيم وتطوير 
اساليب العمل البرملاني والسعي املشترك 
لدعم آليات التش����ريع وتفعيل ش����فافية 
املراقبة. ولقد انهى املجلس جدول اعماله، 

واتخذ القرارات املناسبة ومن بينها:
1- اطالق حملة عاملية سياسية برملانية 
لنصرة االقصى والدفاع عن القدس ورفع 
احلصار عن غزة واطالق س����راح النواب 

الفلسطينيني املختطفني.
2- مطالبة البرملانات العربية واالسالمية 
بدعم تقرير )غولد ستون( ودعم خطواته 
العملي����ة التي حتاك����م املعتدي وتنصف 

املعتدى عليه.
3- تدعيم كل اطر املشاركة السياسية 
والبرملانية لتحقيق االصالح السياس����ي 
وتشجيع التحول الدميوقراطي واحملافظة 
على قيم احلرية والدميوقراطية وحقوق 
االنسان ورفض كل اشكال العنف والتطرف 

واالرهاب.
4- الدعوة الى عقد املؤمتر العام الثاني 
العاملي للبرملانيني االس����الميني  للمنتدى 
ف����ي مملكة البحرين في النصف االول من 

عام 2010.
5- تنشيط احلوار مع الغرب على ضوء 
االرضية الت����ي انتهى اليها املنتدى ووفقا 

ملبدأ الشراكة.
6- ضرورة توس����يع دائرة االنتساب 

للمنتدى الى اعضاء ودول جديدة.
7- توجيه حتية احترام وتقدير للكويت 

اميرا وحكومة ومجلسا وشعبا.

البيان الختامي للمنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين

البقية ص9

)متين غوزال(




