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علي الدقباسيد.محمد احلويلة

مسلم البراك

سعدون حماد

عبداهلل الرومي وعالم الكندري ومظفر عبداهلل وجمال الدغيشم خالل املؤمتر الصحافي

الرئيس اخلرافي خالل استقباله عضو البرملان في جمهورية پولندا اليتسيا اوليغوفسكا

الحويلة يقترح إنشاء مستشفى جديد لخدمة محافظة مبارك الكبير
قّدم مراقب مجلس األمة النائب د.محمد 
احلويلة حزمة من االقتراحات برغبة ملجموعة 

من الوزراء تخص محافظة مبارك الكبير.
طالب في االقت���راح األول بفصل املباني 
الرئيسية لتكون كل منطقة لها جمعية خاصة 
مستقلة بها، علما ان محافظة مبارك الكبير 
تتكون من اربع مناطق رئيس���ية )العدان � 

القصور � القرين � مبارك الكبير(.
وطالب في االقتراح الثاني بنقل مضخة 
املياه من وس���ط بيوت األهالي الى منطقة 

أبوفطيرة الصناعية أو أي مكان آخر بعيدا عن 
السكان وذلك ملا تسببه من حوادث وازعاج 
لألهالي واتالف للشوارع والبنية التحتية 

للمنطقة.
وقال في االقتراح الثالث: ال يوجد باحملافظة 
مستشفى يخدم اهالي احملافظة ويتم حتويلهم 
الى مستشفى العدان الذي ال تستوعب طاقته 
خلدمة محافظتي األحمدي ومبارك الكبير، لذا 
نقترح انشاء مستشفى جديد خلدمة أهالي 
احملافظة وتزويدها بجميع االجهزة الطبية 

احلديثة والكوادر الطبية املتميزة.
وفي اقتراح رابع قال: نظرا ملا للرياضة 
من دور كبير في تنشئة الشباب وملء اوقات 
فراغهم واستغاللها مبا يفيدهم ويعود بالنفع 
على بلدهم، لذلك يرجى تخصيص ناد رياضي 
باحملافظة ميارس فيه أهالي احملافظة انشطتهم 

الرياضية.
واقترح أيضا: انشاء حدائق عامة باحملافظة 
لتكون متنفس���ا لألهالي وتزويدها بجميع 

اخلدمات واأللعاب واألجهزة الترفيهية.

بن����اء على دعوة من االخ الفاضل 
احمد السعدون باعتباره رئيسا 
للمجل����س في ذلك احل����ن. واكد 
الرومي ان هذه االجتماعات فكرة 
نبعت من الكويت،مشيرا الى انها 
فكرة االمن العام السابق شريدة 
املعوشرجي وعرضها على رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي، مبينا 
ان هذه االجتماعات يستفاد منها 
في تقري����ب وجه����ات النظر بن 
املجالس اخلليجية. وقال: عندما 
عقد االجتماع االول في قطر عام 
2007 وضع����ت الئحة اجتماعات 
املجالس اخلليجية ومتت صياغتها 
وعرضت عام 2008 في س����لطنة 

عمان ومت اقرارها واملوافقة عليها 
من قبل رؤس����اء املجالس وذلك 
لتنظيم عمل تلك اللقاءات، مضيفا 
انه في عام 2008 اتفق الرؤساء على 
تشكيل جلنة تنسيقية مكونة من 
عضوين وقال ان الغرض منها بحث 
املسائل املدرجة على جدول االعمال 
وبحث ما ي����درج في االجتماعات 
لتقريب وجهات النظر والتنسيق 
في املواق����ف باحملافل الدولية من 
خالل املؤمت����رات التي تعقد على 
مستوى البرملان الدولي، او البرملان 
العربي، او املجالس االسالمية او 
ترشيحات ملناصب معينة بن هذه 
الكلمة فيما  الدول وذلك لتوحيد 

يتعلق بالترشيحات او املناصب.
الى ضرورة  الرومي  واش����ار 
توحيد الكلمة في مختلف القضايا 
مثل قضية فلس����طن وتنس����يق 
املواق����ف حولها مبين����ا ان هدف 
االجتماع هو اس����تعراض تقرير 
الرئيس لالجتم����اع الثاني حول 
العام املنصرم واعتماد  رئاس����ة 
مشروع مسودة النظام االساسي 
من قبل الرؤساء للتنسيق البرملاني 
وكذل����ك التقرير املقدم من االمانة 
العامة ح����ول البرنامج اخلليجي 

ومسيرة دول مجلس التعاون.
واضاف الرومي ان الهدف اآلخر 
هو التنسيق بن املجالس اخلليجية 

في عملها وادائها وسينعقد املؤمتر 
في فندق الشيراتون.

واختتم الرومي قائال: باسمكم 
وباسم اعضاء املجلس نتمنى لهم 

طيب االقامة في بلدهم الكويت.
ورد الروم����ي عل����ى اس����ئلة 
الصحافين حول العالقة بن هذا 
االجتماع والقمة اخلليجية قائال: 
هناك تقرير ملسيرة دول مجلس 
التعاون يقدمه االمن العام ويعتبر 
هذا االجتماع مبنزلة تنس����يق او 
حتضي����ر له����ذه القم����ة وعرض 
طموحات وامنيات هذه املجالس 
الرؤساء. واكد  امام  التي طرحت 
الرومي ان هذه املجالس حتكمها 
الئحة ونظام اساسي وسيقر كل ما 
يتناسب ويتوافق مع هذه الالئحة 
واالجتماعات مازالت موحدة ومازلنا 
في ط����ور االعداد ونأمل ان يكون 
هناك برملان خليجي موحد ومازال 
في طور الفكرة املقدمة من دولة 
االمارات العربية وهذا مرجعه قادة 
الدول وهم من يقررون ذلك، مضيفا 
انه تليت رسالة من رؤساء مجالس 
الشورى والوطني على القادة وما 
يسفر عنه لقاء القادة يطرح على 
البرملانات. وقال ان ابرز القضايا 
التي تطرح في مثل هذه االجتماعات 
هي القضية الفلسطينية والقضايا 
التي تخص الوطن العربي واالمة 

االسالمية.

اكد نائب رئيس مجلس االمة 
عبداهلل الرومي ان اجتماع رؤساء 
مجالس الشورى والوطني والنواب 
يأتي في اطار التنسيق والتقريب 
في وجهات النظر بن دول مجلس 
القضايا  التعاون اخلليجي حول 
التي تخص دول مجلس التعاون. 
وقال الرومي في مؤمتر صحافي 
عقده امس في مقر اللجنة املالية 
بحضور االمن العام عالم الكندري 
ومدير ادارة االعالم مظفر عبداهلل 
ومدير ادارة العالقات العامة جمال 
الدغيشم: ارحب باحلضور واوجه 
التحية لرؤساء مجالس الشورى 
والوطن����ي والن����واب واالمة في 
االجتماع الذي سينعقد في الكويت 

في الفترة من 6 – 7 ديسمبر.
التوفيق في  الروم����ي  ومتنى 
مؤمترهم مرحبا بهم في الكويت 
وطيب االقامة لالعزاء الذين يحلون 
ضيوفا في بلدهم، مشيرا الى ان 
هذا االجتماع هو الثالث لرؤساء 
الش����ورى والوطن����ي والنواب، 
واالجتم����اع االول عق����د في قطر 
ف����ي 2007 والثاني في عمان عام 
2008. وبّن الرومي ان هذا االجتماع 
يعقد قبل مؤمتر »اخلليجية« بناء 
على قرار االجتم����اع الثاني الذي 
عقد في عمان، مشيرا الى ان اول 
اجتماع عقد في الكويت عام 1993 
حتت مس����مى ملتقى الوفاء وكان 

الخرافي استقبل سفيري كمبوديا وكينيا 
وعضو البرلمان الپولندي

الدقباسي يطلب أسماء شركات الدورات 
التدريبية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان تس���اءل فيه: ما أسماء الشركات التي 
تق���وم بإعطاء الدورات التدريبي���ة لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ وكم بلغ 
عدد املتدربن؟ وما أنواع تلك الدورات؟ وما أسماء تلك الدورات؟ 
وما الشروط املطلوبة لدخول الشركات في املناقصة؟ وكيفية منح 
املناقصة لتلك الش���ركات، وهل هي عن طريق جلنة املناقصات 
او عن طريق التعاقد املباش���ر؟ م���ع تزويدي بصورة عنها، وما 
شروط تلك الدورات بالنسبة للعمالة الوطنية؟ وكم تبلغ التكلفة 
بالنس���بة للعمالة الوطنية؟ ومن الذي ميثل البرنامج في حالة 
كون التعاقد مع الشركات مباش���رة؟ وهل سبق لهذه الشركات 
إرس���ال موظفن تابعن لبرنامج إع���ادة الهيكلة على نفقة هذه 

الشركات للخارج؟

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
مبكتبه امس عضو البرملان في جمهورية پولندا 

اليتسيا اوليغوفسكا.
مت خالل اللقاء تن���اول العالقات الثنائية بن 
البلدين الصديقن، وحضر اللقاء سفير جمهورية 

پولندا لدى الكويت.

كما استقبل اخلرافي السفير فوق العادة ومفوض 
مملكة كمبوديا لدى الكويت كيم لونغ، مت خالل 
االجتم���اع بحث العالقات الثنائي���ة بن البلدين 
الصديقن. واس���تقبل اخلرافي سفير جمهورية 
كينيا لدى الكويت محمد ادن ماهات، مبناس���بة 

تسلمه مهام عمله.

البراك يطالب باإلفراج عن الجاسم

حماد يسأل عن نسبة تركيز الكبريت
في الوقود المستخدم بمحطة الزور

البراك  النائب مسلم  استنكر 
االسلوب الذي مت التعامل به مع 
احملامي والكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاسم من قبل رئيس الوزراء، 
مطالبا باالف����راج عنه بالضمان 
الشخصي، الس����يما انه شخص 
معروف وق����ادر على الدفاع عن 
نفس����ه ف����ي القضي����ة املرفوعة 
ضده. وقال البراك، في تصريح 
للصحافين مبجلس االمة، ان ما 
تعرض له محمد عبدالقادر اجلاسم 
وهو محام وكاتب معروف يشير 
الى ان هناك توجها واضحا من قبل 
احلكومة لقمع الرأي واحلريات، 
وان كنا نؤمن بأن النيابة العامة 
خصم شريف، مؤكدا ان ما يؤسف 
له هو هذا التوجه من قبل احلكومة 
وحتديدا رئيس الوزراء الذي لم 
يعد يتقبل اي نقد، الس����يما ان 
القضية املتهم فيها احملامي اجلاسم 
تتعلق بحدي����ث مت في ديوانية. 
ووجه النائب مسلم البراك سؤاال 
العامة ووزير  لوزير االش����غال 
البلدية د.فاضل  الدولة لشؤون 
صفر طالب فيه تزويده بصورة 

وجه النائب سعدون حماد 
س���ؤاال لوزير الصحة د.هالل 

الساير جاء فيه:
ما نس���بة تركيز الكبريت 
الوقود املستخدم مبحطة  في 
توليد الطاق���ة الكهربائية في 
الزور؟ وما االسباب التي منعت 
الهيئة العامة للبيئة من تفعيل 
القرار رق���م 2004/6 الصادر 
بتاري���خ 2004/1/21 واخلاص 
باالش���تراطات البيئي���ة؟ وما 
الهيئة  التي منعت  االس���باب 
العامة للبيئة من تنفيذ مشروع 
التشجير ملس���احة 16كم2 في 
الش���مالية احمليطة  املنطق���ة 
لضاحية علي صباح الس���الم 
)ام الهيمان(؟ وما التوصيات 
التي ذكرت ف���ي تقرير معهد 
الكوي���ت لالبحاث العلمية في 
عام 2005؟ مع تزويدي بنسخة 
من التقرير، وكذلك بنسخة من 
نتائج التحالي���ل املفصلة، ما 
املخالف���ات البيئية التي قامت 
الهيئة العامة للبيئة بإحالتها 
الى االدارة العامة للتحقيقات 
من تاريخ 2003/1/1 حتى تاريخ 
االجابة عن هذا الس���ؤال؟ وما 
نتائج ه���ذه التحقيقات؟ وما 
االجراءات القانونية التي اتخذت 
بهذا الش���أن؟ وم���ا العقوبات 

من العقد املبرم لتنفيذ ستاد جابر 
وبكشف مبينة فيه صور من جميع 
االوامر التغييرية التي تقدم املقاول 
باملطالب����ة بها عل����ى قيمة العقد 
االصلي وقيمة كل منها، بكشف 
مبينة فيه قيمة االوامر التغييرية 
التي وافقت عليها الوزارة وتاريخ 
كل منها اعتبارا من تاريخ ابرام 
العقد حتى تاريخ االجابة عن هذا 
الس����ؤال وذلك لكل امر تغييري 

وتاريخه على حدة.

املقررة لكل مخالفة؟
وطالب حماد تزويده بنسخة 
الذاتية تتضمن  الس���يرة  من 
املؤهالت العلمية ملدير الهيئة 
العام���ة للبيئة ونوابه وكذلك 
ملديري االدارات ورؤساء االقسام 
في ه���ذه الهيئة، ونس���خ من 
الدراس���ات التي اعدها الفريق 
البيئي الياباني، والفريق البيئي 
االميركي، ومنظم���ة الصحة 
العاملية واخلاصة بتقييم جودة 
الهواء في منطقة ضاحية علي 
صباح الس���الم )ام الهيمان(، 
مع ذك���ر النتائج والتوصيات 
وجميع املرفقات اخلاصة بهذه 

الدراسات.

د.روال دشتي

دشتي: هل توجد وحدة تنظيمية 
لدراسة الحسابات الختامية للوزارات؟

عبدالصمد: »رقابة الوزارات«
لم تحقق طموحات لجنة الميزانيات

وجهت النائبة د.روال دشتي 
سؤاال الى جميع الوزراء بشأن 
تأخ����ر الوزراء ف����ي الرد على 
سؤال سبق أن وجهته بتاريخ 
4 أكتوبر املاض����ي وقالت في 
س����ؤالها: تنص املادة 38 من 
املرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 
امليزانيات  1978 بقواعد اعداد 
العامة والرقابة على تنفيذها 
ان  واحلس����اب اخلتامي على 
»تعد كل جهة حكومية حسابها 
اخلتام����ي عن الس����نة املالية 
املنقضي����ة«، وكذلك كل ادارة 
عامة او هيئة او مؤسسة من 
الهيئات واملؤسسات العامة ذات 
الشخصية االعتبارية املستقلة 
»امل����ادة 48«، كما تنص املادة 
21 من قانون ديوان احملاسبة 
رقم 30 لس����نة 1964 على ان 
الدي����وان بفحص  »يخت����ص 
ومراجعة احلساب اخلتامي عن 
السنة املالية املنقضية لكل من 
الدولة والهيئات واملؤسسات 
العامة الت����ي تربط ميزانيتها 
بقوانن«، ويضع تقريرا سنويا 
عن كل من احلسابات اخلتامية 
يبسط فيه املالحظات وأوجه 
اخلالف التي تقع بن الديوان 

ناقش���ت جلن���ة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي مهام واعباء 
املراقب���ن املالين في الوزارات 
ومالحظاتهم ومقترحاتهم في 
ش���أن تفعيل دوره���م الرقابي 
الى تش���ريع  وم���دى احلاجة 
خاص ينظ���م عملهم ورؤيتهم 
في تعديل بعض التش���ريعات 
القادم���ة وذلك بحضور ممثلي 
ادارة  ديوان احملاسبة وممثلي 
الرقابة املالية للوزارات واالدارات 

احلكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدن���ان عبدالصمد ان ممثلي 
ادارة الرقابة املالية للوزارات 
واالدارات احلكومية عرضوا 
جتربة الرقابة املسبقة في وزارة 
املالية والقرارات الوزارية التي 
تنظم عملها وهي القرار الوزاري 
رقم 10 لس���نة 2000 في شأن 
حتديد اختصاصات وتبعية 
املالين ورؤس���اء  املراقب���ن 
الوزاري  احلس���ابات والقرار 
رقم 21 لس���نة 2002 بتحديد 

واجلهات التي تشملها رقابته 
املالية املادة »22«.

متسائلة: هل توجد وحدة 
تنظيمي����ة متخصصة تقوم 
بدراس����ة تقري����ر الديوان عن 
احلساب اخلتامي للسنة املالية 
املنقضي����ة وحتليل املخالفات 
التي يكشف عنها وبيان اسبابها 
وسبل معاجلتها حتى ال تتكرر 
في السنوات التالية؟ واذا لم 
توجد مثل ه����ذه الوحدة، فما 
التي تتولى مسؤولية  اجلهة 
دراس����ة التقري����ر ومتابع����ة 

املالحظات التي يتضمنها؟ 

اختصاصات املراقبن املالين 
ورؤساء احلسابات باجلهات 

ذات امليزانيات املستقلة.
وقال: وترى جلنة امليزانيات 
ان الرقاب���ة املالي���ة لم حتقق 
امليزانيات  طموح���ات جلن���ة 
واحلساب اخلتامي، حيث يالحظ 
زيادة مخالفات ومالحظات ديوان 
احملاسبة، وهذا يعني زيادة الهدر 

في املال العام.

عدنان عبدالصمد

د.يوسف الزلزلة

الزلزلة: مناقشة استجواب رئيس الحكومة
في جلسة 8 ديسمبر والبقية تؤجل لمدة أسبوع

قضي���ة على الوزي���ر، مبينا 
انه ش���خصيا ال يرى ان هذا 
يرتقي الى ان يكون استجوابا 
للوزير لكن في النهاية فللنائب 
احلق في ان يستخدم ادواته 
الدس���تورية متى شاء، وعن 
استجواب وزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك، ق���ال د.الزلزلة 
ان جميع محاور االستجواب 
تتكلم عن السنوات السابقة، 
لكن يرغب الوزير في الصعود 
الى املنصة ويبن وجهات النظر 

حول االستجواب.
واش���ار د.الزلزل���ة الى ان 
هناك م���ن كان يريد ان يقدم 
استجوابا خامسا وسادسا، لكن 
نظرا لكثرتها وكذلك للنظرة 
السلبية من قبل املواطنن على 
خلفية كثرة االستجوابات التي 
ال تعود عليه���م بالفائدة فقد 
أخر بعض النواب استجواباتهم 
فيما بعد وذلك ألنهم يتصورون 
ان كثرة االستجوابات ترضي 

طموح ناخبيهم.
القروض

وعن س���بب تأجيل تقرير 
املالية، قال د.الزلزلة  اللجنة 
ان���ه قدمت للجن���ة املالية 10 
اقتراح���ات واحلكومة قدمت 
قانون املعس���رين وطلب من 
اللجنة ان تقدم رأيها بجميع 
االقتراحات بتاريخ 24 نوفمبر، 
وعندما اجتمعنا كأعضاء اللجنة 
املالية وقد جلسنا اربع جلسات 
لدراس���ة االقتراحات وفي كل 
جلسة تستغرق اربع ساعات 
منا حتى نخرج بنتيجة نهائية، 
فقد كان للجنة قرار مبوافقة 
اللجنة، حيث توصلت بتخفيض 
النسبة من 50 الى 40% واتاحة 

الفرصة للمقترض بأن يكون 
له احلق باالقتراض مرة اخرى 
وزيادة رأسمال الصندوق وفتح 
املجال للتسجيل في الصندوق 

لفترة اطول.
وبن انه في االجتماع االخير 
مع وزير املالية ومحافظ البنك 
املركزي كانت هناك مالحظات 
من قبل االخيرين حول القوانن 
التي طرحته���ا اللجنة املالية 
وطالبوا بالتعديل عليها واعادة 
دراس���تها، فقد طالب بعض 
االعضاء ب���أن يحول التقرير 
الى املجلس وهو يحكم، لكن 
كانت اغلبية اللجنة املالية قد 
طلبت تأجيل تقدمي التقرير الى 
23 ديس���مبر املقبل حتى تتم 
الدراسة الكافية حول املقترحات 
والتعديل على ما مت وضعه من 

قبل اللجنة املالية.
واس���تغرب د.الزلزلة من 
الهجوم على اللجنة بعد تأجيل 
اجللس���ة، مبينا انها تريد ان 
تضع احللول املناسبة لقضية 
القروض وذلك وفق القوانن 
والنظم الالزمة واللوائح وحتى 
يكون التقرير مدعوما باالرقام 

وجميع املعلومات املطلوبة.
واشار الى ان هناك بعض 
النواب يستخدمون جو االرهاب 
الفكري ويأتون بالبعض من 
الى اجللس���ات لكي  اتباعهم 
يبرزوا عضالتهم على املواطنن 

ويبينوا انهم على حق.
الحياة السياسية

واخيرا، بن د.الزلزلة انه من 
منطلق احملافظة على احلياة 
السياسية في الكويت ينبغي 
على احلكومة ان تتصدى جلميع 
االستجوابات بأريحية تامة، 
قائ���ال: ان احلكومة واملجلس 
يريدان ان يدفعا بعجلة التنمية، 
مطالبا العقالء من النواب بأن 
يكون���وا مبادرين حتى يدفع 
كل من الس���لطتن التنفيذية 
التنمية  والتشريعية بعجلة 
ووضع اخلطة االستراتيجية 

حتى ينجزوا ما فاتهم.
وقال د.الزلزلة انه متفائل 
بالنس���بة للحالة السياسية، 
متمنيا ان تكون مدة املجلس 
مكتمل���ة بس���نواتها االرب���ع 
التنمية  حتى تدفع بعجل���ة 

املنشودة.

جميع االسئلة احملضرة من قبل 
النواب املستجوبن.

الى  وتط���رق د.الزلزل���ة 
استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
قائ���ال ان قضي���ة مصاريف 
مجلس ال���وزراء محولة منذ 
فترة الى النيابة، وعن قضية 
اموال  الش���يك واحلديث عن 
خاصة بأي وزير فدس���توريا 
ال يحق املساءلة عنها من قبل 

النواب.
وع���ن اس���تجواب وزير 
االش���غال والبلدية د.فاضل 
صفر، بن د.الزلزلة ان هناك 
القضاي���ا كانت  الكثير م���ن 
للحكومات السابقة والوزير 
احلال���ي ال يتحملها باالضافة 
الى اسئلة النواب فقد مت الرد 
عليها واالخرى مت االتخاذ بها 
وفق االجراءات النظامية، مؤكدا 
ان اسئلة االستجواب واحملاور 
كانت مردودة من قبل الوزارة 
واستجواب الوعالن للوزير ال 

يرقى لطرح الثقة.
استجواب »الداخلية« 

و»الدفاع«

وعلى خلفية ما اثير خالل 
االي���ام املاضية، فق���د اعرب 
د.الزلزلة عن استيائه من تردي 
احلوار داخل قبة البرملان من 
قبل بعض النواب، مشيرا الى 
ان هناك الكثير من املواطنن 
يعتب���رون النائب قدوة لهم، 
فينبغي علينا نحن كسياسين 
ان نرتق���ي بلغة احلوار حتى 
تليق باحلالة السياسية التي 

نعيشها.
واش���ار د.الزلزل���ة عل���ى 
خلفي���ة اس���تجواب وزي���ر 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
الى انه ل���و اطلعا على كتاب 
رد الني��ابة العامة على خلفية 
قضي���ة االعالن���ات لوجدناه 
ملصلحة الوزير وليس ضده، 
موضحا ان مضمون الرد جاء 
بأن املخالفات ادارية والنيابة 
طلبت من الوزير تشكيل جلنة 
خاصة على املخالفات االدارية 
هذا باالضاف���ة الى ان الوزير 
بنفس���ه كان قد ش���كل جلنة 
خاص���ة بهذا املوضوع قب���ل 
الق���رار،  النيابة هذا  اص��دار 
وقال: انا جازم بأنه ليس هناك 

قال النائب د.يوسف الزلزلة 
ان احداث االسبوع املاضي من 
تقدمي االس���تجوابات احدثت 
لغط���ا كبيرا نتيج���ة تقدمي 
االستجوابات من بعض النواب 
منها استجواب رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ووزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد والنائب االول ووزير 
املبارك  الش���يخ جابر  الدفاع 
ووزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 

صفر.
وق���ال د.الزلزل���ة، خالل 
املؤمت���ر الصحافي الذي اقيم 
مساء اول من امس في ديوان 
د.الزلزلة بالدسمة، ان جميع 
االستجوابات ستقدم على جدول 
اعمال يوم 12/8، مشيرا الى انه 
من احملتمل ان يكون استجواب 
سمو الرئيس في 12/8 اما بقية 
االستجوابات فستؤجل اسبوعا 
بعد ان تق���دم احلكومة طلب 
الثالثة  تأجيل االستجوابات 
اسبوعا باالضافة الى امكانية 
طلبها ان تكون جميع اجللسات 
سرية وذلك لالس���تفادة من 
االدوات الدستورية املتاحة لها، 
واضاف انه سيكون التصويت 
على اجللسة السرية بالنسبة 
الن���واب واحلكومة،  الغلبية 
مؤكدا ان���ه قد تكون االغلبية 

مع اجللسة سرية.
إيجابيات وسلبيات »السرية«

وتابع د.الزلزلة حديثه ان 
هناك ايجابيات للجلسة السرية 
اوال حتى ال يكون هناك نوع 
النواب  من استعراض بعض 
بوجود وسائل االعالم وحتى ال 
يتأثر بعض النواب بتصرفات 
اجلمهور وقراره ال يأخذه من 
احد، اما االم���ر االخير عندما 
تكون اجللسة سرية فيكون 
الدافع ل���دى النائب اكبر في 
اقتناعه  حتكيم الضمير على 
بالذي طرح خالل اجللسة، اما 
س���لبية ذلك فهو عدم اطالع 
اجلمه���ور على م���ا يدور في 

اجللسة.
واوضح د.الزلزلة ان قرار 
احلكوم���ة االخي���ر مبواجهة 
االس���تجوابات االربع���ة هو 
مطلب نيابي يبن ان احلكومة 
قادرة على املواجهة والرد على 

الرومي: اجتماع رؤساء مجالس الشورى واألمة والنواب
يقّرب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي

)متين غوزال(

خالل المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء أول من أمس في ديوان د.الزلزلة بالدسمة


