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وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال الى وزير 8
الداخلية جاء فيه: نشرت صحيفة الوطن في عددها 
ليوم الثالثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩ في الصفحة ٦٦ تقريرا 
مصورا يظهر عرضا لالزياء اقيم في احد شــــوارع 
الكويت بني العمارات السكنية وشاركت فيه عارضات 
بلباس فاضح وبهيئة واسلوب خليعني مما ال ميكن 
ان يقبله اي انسان يحترم قوانني الكويت او يراعي 

دين واخالق اهلها. فالرجاء افادتي مبا يلي:
١ - هل جتيز وزارة الداخلية اشــــغال مكان عام 

كالشارع ملمارسة مثل هذه العروض الساقطة؟
٢ - هــــل احيطــــت وزارة الداخلية علما بتنفيذ 
مثل هذا العرض قبــــل قيامه؟ وهل منحت الوزارة 

اذنا باقامة العرض؟
٣ - هل احاطت الوزارة علما بالعرض بعد حدوثه؟ 

وهل كلف جهاز املباحث بالتحقيق باالمر؟
٤ - في حال عدم معرفة الوزارة املسبقة او منحها 
اذنا بالعرض: ما االجراءات التي ستتخذها الوزارة 

بحق من خطط ورتب لهذا العرض الفاضح؟
٥ - من اين جــــيء بتلك النســــاء العارضات؟ 
ومن الذي منحهن تأشيرة لدخول الكويت او اقامة 

فيها؟

الطبطبائي: هل تجيز «الداخلية» إقامة عروض األزياء في الشوارع؟

بناء على طلب اللجنة المالية لدراسة «األرقام» الحكومية وبموافقة ٣٣ نائبًا ومعارضة ٣١ 

السعدون: نطالب بتقرير شامل عن العملة الموحدة وتأثير ذلك على االقتصاد الوطني

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي جلسة امس الساعة الـ ٩ 
صباحا، وبعد تالوة اسماء املعتذرين مت التصديق على املضبطة.

عادل الصرعاوي: ورد في اجللسة السابقة على لسان الشيخ احمد 
الفهد ان احلكومة تنأى بأي جلنة تشــــكل فــــي املجلس وتنظر قضايا 
في النيابة لذلك اطالب بشــــطب هذه الكلمة ايضا ورد على لسان فالح 
الصــــواغ في حديثه عن اللجان في اخلــــارج قال ان اللجان تقبل هدايا 
وتذاكر وهو ما يدري وين اهللا حاطه، واطالبه بالشــــطب او اثبات هذا 

الكالم او ايراد ادلة.
علي الدقباسي: اتنازل عن عضويتي في جلنة حقوق االنسان وارشح 

خالد العدوة (موافقة).
فالح الصواغ: اشكر الصرعاوي وتقدمت بهذا االمر نتيجة حلرصي 
على هذا االمر ولكن العالج في اخلارج في فوضى واطلب تشكيل جلنة 

حتقيق في ذلك.
الرئيس: االعتراض كان على بعض الكلمات التي فيها مساس.

غامن اللميع: اتنازل عن عضويتي في اللجنة التعليمية وازكي د.اسيل 
العوضي (موافقة).

الرسائل الواردة

انتقل املجلس ملناقشة بند الرسائل الواردة.
احمد السعدون: اعترض على طلب وزير االعالم وزير النفط الشيخ 
احمد العبداهللا ٦ اشــــهر للرد على االسئلة وهذا مرفوض، ايضا طلب 
جلنة التعليم االجتماع برؤســــاء التحرير، هل هي قعدة للسوالف في 
ديوانية؟ ايضا طلب ديوان احملاســــبة الذي يشكو فيه من عدم تعاون 
الوزراء معه ونحن نقول تابع موقفك ونحن معك، وعلى وزير االعالم 
ان يتحمل مســــؤولياته في موضوع عدم الرد على االســــئلة وسيكون 

لنا موقف.
الشيخ أحمد العبداهللا: من باب التعاون افعل املادة ١٢٤ ونحن طلبنا 
من باب التعاون التأجيل وهناك تنســــيق مع اصحاب االسئلة املوجهة 
لي، اما تكليف ديوان احملاسبة باملتابعة فهذا ما ينص عليه قانون املرئي 
واملسموع وهناك مراسالت مع املالية وجميع اجلهات ونقوم بتزويدهم 
اوال بأول وال ميكن ان نرســــي املناقصة على مزايد واحد فقط وقررنا 
طــــرح املناقصة مرة اخرى، نحن ال جنــــادل وال نعاند ونقوم باملتابعة 

وعلى استعداد لتقدمي كل املستندات املطلوبة.
أحمد السعدون: لم اطلب التأجيل، انا ناشدت املجلس عدم املوافقة، 
انا حتدثت عن املخزون النفطي، منذ ٤ فصول تشــــريعية لم ترد على 

السؤال.
الشيخ أحمد العبداهللا: اقرأوا رد ديوان احملاسبة.

عــــادل الصرعاوي: هناك فقرة ســــقطت من الرســــالة التي بعثتها 
للمجلس.

المرئي والمسموع

د.جمعان احلربش: هناك مشــــكلة لدى ديوان احملاســــبة مع بعض 
الوزارات، ادارة املرئي واملســــموع امامها مسؤوليات وهي لم تفعل منذ 
سنتني والقانون يتحدث عن مدققني محاسبيني، لدينا ١٥ قناة فضائية 
و١٥ جريدة فهل يصعب التدقيق في حساباتها؟ واملناقشة التي طرحت 

اجراءاتها غير صحيحة.
علي الدقباســــي: بشــــأن طلب اللجنة التعليمية االجتماع برؤساء 
حترير الصحف اليومية اطالب باملوافقة عليه اذ البد من االســــتئناس 
برأي رؤساء التحرير واالتهام الذي يوجه للصحف بأنها تؤجج االوضاع 
غير صحيح، ونطالب بتوسيع احلريات وتعزيز الوحدة الوطنية وال 
نســــمح الي عابث باملساس بوحدتنا، ايضا هناك رسالة رئيس ديوان 
احملاســــبة يجب االهتمام بها واهيب باملجلــــس ان يولي تقارير ديوان 

احملاسبة اهمية خاصة.
الرئيس: ارحب بالنائب حسني القالف الذي عاد من العالج.

سعدون حماد: تقرير الفحم املكلسن شارك فيه مجلسا ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ 
واآلن تقدم بصياغته وننتظر ردود رسمية من التجارة والعدل وثبت عدم 
وجود عالقة بني احمد السعدون وبني مشروع الفحم املكلسن والتقرير 
جاهز ومن لديه مالحظات ليتقدم، والصرعاوي يعترض على احالة خالد 
الصقر الى النيابة وهو نائب رئيس هيئة الصناعة «اخلرافي يقاطعه» 
ويتابع حماد: التقرير منذ شــــهر ووزعناه مع املرفقات وتسريبه ليس 

من مسؤوليتي، والصرعاوي يعترض على خالد الصقر.
الرئيــــس: يضرب باملطرقة بقوة، كان عليك ان تتحدث عن التوزيع 
فقط وال تتحدث عن االشــــخاص وحترق حيادية اللجنة وحذرتك بهذا 

االمر، واذا كان هناك حقائق تعرض مع التقرير.

علي العمير: اثناء املناقشــــة طقيت املطرقة ولم نعرف على ماذا هل 
يستمر عمل اللجنة ام ال؟

الرئيس: ســــأعيد تكرار اللوم على النائب حماد نتيجة الستمراره 
بهذه الطريقة هل يوافق املجلس على الرســــالة الثانية من وزير النفط 

بطلبه تأجيل الرد على االسئلة؟
(غير موافقة)

الرئيس: هل يوافق املجلس على الرسالة الثالثة على ان تقدم احلكومة 
تقريرا مفصال وبيانا احصائيا وافق املجلس وتكليف جلنة حماية املال 

العام بذلك، ووافق املجلس.
الرئيس: هل يوافق املجلس على الرســــالة الرابعة بتوزيع تقارير 

اللجان على االعضاء، وافق املجلس.
الرئيــــس: هل يوافق املجلس على رســــالة اللجنــــة التعليمية على 
االجتماع برؤساء حترير الصحف احمللية ملناقشة قانون املرئي واملسموع 

والتعديل عليه؟
د.علي العمير: هذه ليست سوالف هناك اقتراحات من رؤساء الصحف 

ونريد سماعها فهل هذا يعتبر خروجا على عمل اللجنة.
عبداهللا الرومي: التعديالت لم تأت للجنة اصال وعندما تأتي نستمع 

لرأيهم حولها.
الرئيــــس: الالئحة لم متنعكم من االســــتماع اذا كانــــت التعديالت 

موجودة.
الرئيس: هل يوافق املجلس على طلب اللجنة ٢٧ من ٥٠ (موافقة).

الرئيس: هل يوافق املجلس على رسالة ديوان احملاسبة بخصوص 
ندب مراسل حسابات فهل يوافق املجلس على تكليف الديوان مبراقبة 

قانون املرئي واملسموع؟
٢٤ من ٥٠ (لم يوافق)

الرئيس: الديوان لم يستطع اكمال الطلب.
د.فيصل املسلم: انا احتفظ على هذا التصويت.

الرئيس: هناك طلب مقدم بالنســــبة للرســــالة االخيرة وتال االمني 
العام اقتراحا بشــــأن وقف جلنة التحقيق في الفحم املكلســــن واحالة 
التقرير الى ديوان احملاسبة وتقدمي تقريره خالل ٣ شهور والتصويت 

نداء باالسم.
علي العمير: اقترح ان يتم التنســــيق مع مقــــرر اللجنة في الثالثة 
فصول لنقل كل املواد واملضابط وبعــــد ذلك يخرج التقرير من ديوان 
احملاسبة وأرفض ان يبدأ الديوان التحقيق من الصفر وتضيع كل اجلهود 

املبذولة من قبل النواب.
علي الراشــــد: نقترح احالة جميع املواد والتقارير واملستندات التي 

متت في اللجنة منذ والدتها الى الديوان.
د.وليد الطبطبائي: ســــابقة خطيرة بايقاف جلان حتقيق وبالتالي 
نضر اللجان اآلتية فال نضع سوابق وأمتنى ان تستمر اللجنة في عملها 
وتقدم تقريرها بعد شــــهر واذا لم تقدمه بعد شهر نتخذ االجراءات، وال 

نعتمده.
الرئيس: اقدر وجهة نظرك واصوت نداء باالسم وفق الناحية الالئحية 

فالديوان يفحص وال يحقق.
احلضــــور ٦٢، موافقة ٣٥، عدم موافقــــة ٢٤ وامتناع ٣، موافقة على 
احالة املوضوع للديوان للفحص وليس للتحقيق وعلى اللجنة احالة 

كل ما لديها الى ديوان احملاسبة.

استحقاقات ضرورية

د.محمد البصيري: هناك قمة خليجية بعد اقل من شــــهر وسيكون 
هنــــاك بعض االســــتحقاقات التي لم توافق عليهــــا الكويت مثل جلنة 
اخلارجية لم توافق على املجلس النقدي خاصة ان التقرير مدرج على 

جدول اعمال املجلس جتهيز االجتماع للقمة اخلليجية.
الرئيس: هل يوافق املجلس على مناقشة موضوع العملة املوحدة املدرجة 

على جلنة اخلارجية، ٣١ من ٥٤ موافقة، وليتفضل مقرر اللجنة.
مســــلم البراك: بعد الرسائل واالسئلة احلكومة توك تدري ان هناك 

مؤمترا للقمة هذه مصيبة ولم يدرج على جدول االولويات.
الرئيس: هل يوافق املجلس على تثبيت التقرير دون تالوته.

أحمد السعدون: امتنى ان يقدم تقريرا شامال حول العملة اخلليجية 
املوحدة فهذا التقرير خطير وجتب مناقشته.

ويتلــــو مقرر اللجنة النائب علي الراشــــد التقرير اخلاص بتوحيد 
العملة اخلليجية.

الصرعاوي: بودنا معرفة رأي احلكومة.
د.محمد الصباح: بودنا اإلسراع في إجناز هذا القانون املعروض على 
املجلس منذ مدة طويلة، حيث نريد قدوم القمة ونحن قد استوفينا كافة 
االســــتعدادات ومنها قضية االحتاد النقدي الذي يتطلب مجلسا نقديا 
وإنشاء بنك مركزي خليجي واحد يتبعها انشاء عملة واحدة، سلطنة 
عمان فضلت ان تكون خارج االحتاد النقدي ولهم مرئياتهم وقالوا انهم 
لن يكونوا حجر عثرة امام التطبيق، وهذا شــــبيه مبوقف اجنلترا من 
اليــــورو وكذلك االمارات طلبت تأجيل انضمامها حاليا لظروف محددة 

وباقي الـ ٤ دول وافقت على هذا األمر.
الرئيس: احلديث نصف ساعة ودقيقتني لكل نائب.

الصرعاوي: هل يحق للبنك املركزي التحرر من اتفاقية ربط الدينار 
بالدوالر؟

مرزوق الغامن: أحتفظ علــــى طريقة احلكومة في طلب هذا القانون 
اليوم وملاذا لم تخبرنا قبل ٤٨ ســــاعة على األقل ولم تورد األمر ضمن 
األولويات، عموما السؤال املوجود هل هذه االتفاقية ملزمة للكويت بأن 
تنضم للعملة املوحدة الواضــــح انها غير ملزمة، لكن نود معرفة ذلك 
من احلكومة ويفترض انها غير ملزمة حيث تستطيع الكويت اذا رأت 

تأثرها االنسحاب.
صالح املال: ان تأتي احلكومة باتفاقية بهذه األهمية اآلن وكأنها كما 

خالد السلطان: «نظام».
انا غير متابع لفحم املكلســــن ولكن ارجو عدم ذكر اسماء اشخاص 

في القاعة غير قادرين على الرد.
الرئيس: لن اوافق على االساءة لناس خارج املجلس.

عادل الصرعاوي: هناك مغموسون بالفساد واملال اعمى عيونهم، وانا 
سعيد مبالحظات ســــعدون حماد وكالمه كذب (وحماد يحتج) ويتابع 
الصرعاوي: انحداه ان كان مجلس ٢٠٠٦ أعد تقريرا واســــأله اآلن: من 

كلفك بإعداد التقرير؟
الرئيس: هناك فرق بني رسالة فيها وجهات نظر وبني تباين وجهات 

النظر ولن اسمح بهذه املساجالت.
عادل الصرعاوي: هل ناقشت اللجنة املدينة اإلعالمية؟ هل نوقشت 
عضوية محمد الصقر؟ لم تناقش هذه املوضوعات (واخلرافي يضرب 
املطرقة بقوة ويهدد برفع اجللســــة وســــط مطالبة من النائبني حماد 

والصرعاوي باحلديث).
الرئيس: ال جتوز هذه الطريقة، هذا فيه إساءة للمجلس.

عبدالرحمن العنجري: اللجان يجب ان تكون اجتماعاتها سرية.
صالح عاشور: لدي مالحظة على احالة الرئاسة لرسالة الصرعاوي 
إذ كان يفترض ان حتتوى الرسالة التي تتعلق بالفحم املكلسن بشكل 
ودي حفاظا على سرية اللجنة، أيا بالنسبة لرسالة وزير اإلعالم والتمديد 
٦ أشهر سندخل في النهاية بالعطلة الصيفية ما يعني التمديد ٤ أشهر 
أخرى إلى ســــنة كاملة فأين احلكومة االلكترونية؟ مبعنى ان املوافقة 
على التمديد ملدة ٦ أشــــهر أخرى هو تغيير ملعنى الســــؤال ويعني ان 
الوزراء لن يقوموا باإلجابة على األســــئلة واعتقد ان شهرا واحدا كاف 

لالجابة على األسئلة.
حســــني احلريتي: لدي تعليق على رسالة الصرعاوي. هذه اللجنة 
شــــكلت عام ٢٠٠٦ وكنت وقتها مقررا، شاهدنا الصراعات بني األعضاء 
واملعركة بني التيارات ولظروف سياســــية أجل األمر وما ســــمعناه من 
سعدون حماد ان التقرير انتهى، اليوم نحن انتهكنا املاد ٥٤ حول سرية 
جلان التحقيق، قبل يومني تفاجأنا بتســــريب حديث حصل في اللجنة 
التشــــريعية، رئيس اللجنة قال انه لم يسرب التقرير وأنأى باألعضاء 
لذلك أطالب أطالب بلجنة حتقيق ملعرفة األمر، وعلينا ارسال األمر لديوان 

احملاسبة حلسم األمر حتى ال تتحول اللجنة الى صراعات.
الرئيس: الرئاســــة اتخذت اجراءات واجتمعت مع اللجنة وعرضت 
األمــــر على مكتب املجلس، اتخذنا اجراء لم يتم االلتزام به واملنشــــور 

الرئاسة ال تعلم به ولم يصلها شيء عن التقرير.
د.علــــي العمير: نعم مت االجتماع بنا وأنا مقرر اللجنة وكانت هناك 
توصية بإيقاف اللجنة إذا استمرت بذلك، وباألمس حصلت نفس هذه 
«الهوشــــة» داخل اللجنة لذلك اقترح عرض األمر على املجلس وحتى 

األخت د.روال دشتي عرض اسمها في قضية املدينة اإلعالمية.

ال يجوز

د.روال دشــــتي: ال يجوز ما حصل أقسم ألهل الكويت انني لم انتهك 
األموال العامة (ثم يتحشرج صوتها وتبدأ بالبكاء) وكفانا لعبا بالكويت 

وّدوني النيابة.
ســــعدون حماد: (من دون ميكروفون) هي املتهمة الرئيســــية وهي 
ماكلة كل شــــيء، ثم يثور بعض النواب ويعلو صوتهم احتجاجا على 

سعدون حماد.
الرئيس: إذا متادى النائب سعدون حماد فأنا أوجه له إنذارا بتطبيق 

الالئحة. هل يوافق املجلس على ذلك؟ موافقة.
خالد العدوة: يجب عدم االنتهاء من هذا البند إال بثمرة، أرجع للمجلس 

إلحالة األمر لديوان احملاسبة حتى ننتهي من عنق الزجاجة.
عبداهللا الرومي: ونحن نرى هذا الفحش نقول اهللا يرحم أهل الكويت 
وواضعي الدستور، هناك عبث وحتطيم للدستور وانتهاك، رسالتك األخ 
الرئيس مشــــكورة لكن انت لم تكمل، كان يجب ان توقف هذه اللجنة 

عند حدها، ألنها غير مؤهلة.
ويعترض سعدون حماد: ما نقبل.

عبداهللا الرومي: اقعد، اسكت.

عادل الصرعاوي: انت اسكت.
سعدون حماد: انت چب چب، اسكت.

عادل الصرعاوي: انت مأجور.
سعدون حماد: اسكت چب چذاب.

الرئيس: ســــبق ان وجهت إنذارا لألخ سعدون حماد واآلن أوجه له 
اللوم، هل يوافق املجلس على ذلك؟ حضور ٥٣ موافق ١٧ عدم موافقة، 
معنى ذلك ان املجلس يتحمل ذلك وال تأتي احلكومة بعد ذلك وتقول او 

تلوم الرئاسة حول الكالم داخل القاعة.
عبداهللا الرومي: نحن ندافع عن الدستور وليس عن محمد الصقر، 
محمد الصقر لديه جريدة وقادر على الدفاع عن نفسه لكن نحن ندافع 

عن الدستور.
علي الراشــــد: دعونا نذهب باملوضوع الى ديوان احملاســــبة الن اي 
رأي سيأتي سيكون متهما كما ان هذه اللجنة غير حيادية منذ بدايتها 
واالنشقاق الذي يحدث فيها وذلك حفاظا على اللجنة والدستور ونؤيد 
كالم االخوان وتذهب الى ديوان احملاسبة، الن اي تقرير سيكون مشكوكا 

فيه مع أو ضد.

تفريغ الدستور

د.حســــن جوهر: جلسة اليوم تكشف محاوالت تفريغ الدستور من 
محتــــواه خاصة من اجلوانب الرقابية ســــواء عــــن قصد او غير قصد 
فرسالة وزير النفط بدعة سياسية ان يطلب ٦ اشهر فكثير من الوزراء 
لم يردوا على االســــئلة وحتديد الوقت الزمني بدعة سياســــية جديدة 
للعبث بالدســــتور وتفريغه من محتواه والتعامل مع االدوات الرقابية 
ومحاولة تعطيل االســــتجوابات واملماطلة فيها وتأجيلها الى سنوات 
عبث وامر غير مرفوض وهذا ما ال يرضاه مؤسســــو الدســــتور وللرد 
علــــى اعضاء مجلس االمة يجب ان يكون حتت قبة البرملان وامتنى من 
وزير النفط ســــحب هذا الطلب وان يحاول االجابة عن االسئلة بأسرع 
وقت، وخاصة االســــئلة التي تتعلق باجلانب النفطي ويجب التحقيق 

في شكاوى املوظفني في القطاع النفطي.
وفيما يتعلق بلجنة التحقيق صار لها ٣ سنوات ويتم التعامل معها 
بوكالء مع اصدقاء السياسية بعيدا عن احليادية واملماطلة والتسويق فال 
طبنا وال غدا الشر ومصيرها يكون نفس مصير اللجان السابقة وتضيع 

احلقيقة عن الشعب ويجب حسم هذا االمر في اقرب وقت ممكن.
دليهي الهاجري: ما حدث في اللجنة ان اللجنة لم تنته من مناقشة 
التقرير النهائــــي للمدينة االعالمية وحدد رئيــــس اللجنة ٢٣ اجلاري 

الستكمال التحقيق ونحن التزمنا احليادية في التحقيق في اللجنة.
مسلم البراك: هناك اسئلة كثيرة منها سؤال من ٨٥ بندا لوزير النفط 
واشــــكره على حرصه واقول له ان اجلواب على هذا السؤال ال يتطلب 
٦ اشهر وال شهر واجلواب موجود عندي واقول لهم اين التحقيق الذي 
اجرته جلنة التحقيق الداخلية بشــــركة نفط الكويت فستجد االجابات 
املوجودة لكل هذه االسئلة حول العالج باخلارج، فهناك مخالفات صريحة 
فيما يتعلق بالعالج باخلارج، واالجابة والفترة الزمنية املســــموحة ال 

تزيد على ٤ ساعات لالجابة.

الشـمالي: توحيد العملة مطروح منذ ١٠ سنوات ووافقت عليه ٤ دول في مجلس التعاون

الغانم: أرفض رفـع الحصانة عن الطاحوس ألنني أعتقـد أن النية كانت مبيته ضده

المجلس أرجأ مناقشة «القروض» إلى جلسة ٢٣ ديسمبر المقبل

جاسم اخلرافي مترئسا اجللسة وإلى ميينه عبداهللا الرومي والشيخ د. محمد الصباح ود. محمد البصيري يتابعوناحمد السعدون متحدثا

لقطات

البقية ص ٩

حسني الرمضان ـ سامح عبداحلفيظ
وافق مجلس األمة امس على طلب جلنة الشؤون املالية البرملانية بتمديد 
تقريرها عن اقتراحات شراء فوائد قروض املواطنني حتى يوم ٢٣ ديسمبر املقبل، 

ما يعني ارجاء مناقشة القروض الى حني اجناز تقرير اللجنة.
ووافق املجلس على رفع احلصانة عن النواب مرزوق الغامن وخالد السلطان 
ومحمد هايف وسعدون حماد في قضايا جنح صحافة في حني رفض رفع احلصانة 
عن د.ضيف اهللا بورمية وخالد الطاحوس في قضايا امن الدولة. ورفض املجلس 
طلب وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهللا التمديد ٦ أشهر لإلجابة 
عن األسـئلة املوجهة له من قبل النواب، في حني وافق على إيقاف عمل جلنة 
التحقيق البرملانية «املكلسن» وإحالة أوراقها الى ديوان احملاسبة على ان يتم 
تقدمي تقرير خالل ٣ اشهر، ووافق على طلب اللجنة التعليمية دعوة رؤساء حترير 

الصحف ملناقشة قانون املرئي واملسموع، وفيما يلي نص اجللسة:

(متين غوزال)مصطفى الشمالي

الحكومة
جتاوزت الســــاعة التاسعة ودقيقتني 
ولم يحضر اي من اعضاء احلكومة سواء 
الوزراء او رئيس الوزراء وعندما اشارت 
الساعة الى التاسعة وخمس دقائق حضر 
وزير املواصالت ووزير الدولة لشــــؤون 

مجلس االمة د.محمد البصيري.

تضامن حكومي
حضر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى القاعة يرافقه جميع الوزراء 
في مؤشر او داللة على دعم رئيس الوزراء 

والتضامن معه.

حمدًا هللا على السالمة
توجه غالبية اعضاء مجلس االمة الى 
النائب حسني القالف لتهنئته على العودة 
من رحلة العالج وقالوا له «حمدا هللا على 
سالمتك ابو صادق» ما دعا الرئيس اخلرافي 
الــــى التقدم اليــــه بالتهنئة على حضوره 

اجللسة بصحة وعافية.

١٥ وزيرًا
اعتذر عن حضور اجللسة وزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون االسالمية راشد 
احلماد فيما حضرت احلكومة بوزرائها األربعة 
عشر ورئيسها سمو الشيخ ناصر احملمد.

غير متوقع
على غير العادة في جلســــة مثل هذه 
التي تناقش فيها قضية جدلية اخذت حيزا 
كبيرا من الشد واجلذب احلكومي والنيابي 
حضر عدد قليل جدا من اجلمهور وهو عدد 
غير متوقع مقارنة باجللسات السابقة التي 

نوقشت فيها هذه القضية.

فصول تشريعية
عندما علــــق النائب احمد الســــعدون 
معترضا على طلب وزيــــر النفط ووزير 
اإلعالم الشــــيخ احمد العبــــداهللا بتأجيل 
الرد على اسئلة النواب قال السعدون ان 
هناك سؤاال وجهته لوزارة النفط ويتعلق 
باملخزون املؤكد من النفط ولم أتلق الرد 

عليه منذ ٤ فصول تشريعية.

تسريب
ثار جدل بني النائبني ســــعدون حماد 
رئيس جلنة الفحم املكلسن والنائب عادل 
الصرعاوي حول تســــريب تقرير اللجنة 
الى وسائل االعالم االمر الذي دعا الرئيس 
اخلرافي الى حتذير النائب ســــعدون من 
احلديث عن التقرير وخرق سريته وعدم 

ذكر اسماء غير موجودة بالقاعة.

تنازل
تنازل النائب علي الدقباسي عن عضويته 
في جلنة حقوق االنســــان لصالح النائب 
خالد العدوة ووافق املجلس على استقالة 

الدقباسي وتزكية العدوة.

استقالة
طلب النائب غامن امليع االســــتقالة من 
اللجنة التعليمية وطالب بتزكية د.أسيل 
العوضي ووافق املجلس على استقالة الغامن 

وتزكية د.أسيل العوضي.


