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الخرافي: المجالس التشريعية تدعم العمل الخليجي المشترك وترسخ التعاون
أكد رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي أهمي���ة قيام املجالس 
التش���ريعية بدول مجلس التعاون اخلليجي بدورها في توس���يع 
نطاق العمل اخلليجي املش���ترك وترسيخ التعاون والتنسيق على 
املستوى البرملاني بني دول املجلس وحتقيق التكامل والوحدة بني 
أبنائه وذلك في اطار منظومة مجلس التعاون واالسترشاد بتوجيهات 

قادة دول املجلس.
واضاف اخلرافي في تصريح له مبناسبة انعقاد االجتماع الدوري 
الثالث الذي يفتتح صباح الي���وم )األحد( ويعقد على مدى يومني 
ف���ي الكويت ان هذه االجتماعات تهدف الى تكوين كتلة سياس���ية 
واقتصادية واجتماعية ذات ثقل يتناسب وأهمية املنطقة في العالم 
وتكون داعمة للجهود احلكومية والرسمية في هذه املجاالت. واشاد 
بالنتائج املتحققة من االجتماعني السابقني اللذين عقدا في الدوحة 
ومس���قط والتي مت من خاللها قطع ش���وط كبير في إقرار القواعد 
التنظيمية لالجتماع وتش���كيل جلنة مشتركة للتعاون والتنسيق 

البرملاني اخلليجي.
واعرب اخلرافي في ختام تصريحه عن ترحيبه الكبير برؤساء 
مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في بلدهم الكويت متمنيا لهم طيب اإلقامة والنجاح 

والتوفيق في اجتماعهم لدعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك.
م���ن جهة أخرى بعث اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس 
مجلس النواب شاي شيدشوب ورئيس مجلس الشيوخ براسوبسوك 

بونديش في مملكة تايلند، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

هذا ووصل إلى البالد أمس رئيس مجلس الشورى في قطر محمد بن 
مبارك اخلليفي. كما وصل إلى البالد مساء امس رئيس املجلس الوطني 
االحتادي في دولة اإلمارات العربية املتحدة عبدالعزيز بن عبداهلل الغرير 
والوفد املرافق له للمش����اركة في االجتماع. وقال الغرير في تصريح له 
لدى وصوله البالد إنه سيناقش عددا من املواضيع التي من شأنها دعم 
العمل البرملاني اخلليجي املشترك مبا يعزز من التضامن والتعاون بني 
ابناء دول مجلس التعاون، مش����يرا الى ان وفد دولة االمارات العربية 

سيشارك في عدد من أوراق العمل التي سيتم بحثها خالل االجتماع.
م����ن جهته، أكد رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين خليفة بن 
أحمد الظهراني أهمية اجتماع رؤساء املجالس التشريعية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي في دعم العمل اخلليجي املشترك، معربا عن أمله في 

أن يحقق االجتماع آمال وطموحات ابناء اخلليج.
وأعرب الظهران في تصريح صحافي لدى وصوله البالد مساء امس 

عن خالص شكره وتقديره للكويت الستضافة املؤمتر.
كما وصل الى البالد رئيس مجلس الش����ورى ف����ي اململكة العربية 

السعودية د.عبداهلل بن محمد آل الشيخ والوفد املرافق له.
وأعرب آل الش����يخ في تصريح صحافي لدى وصوله عن س����عادته 
النعقاد مثل هذا االجتماع في الكويت وحتت رعاية رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي »الذي عرف عنه احلنكة والدراية«.
واش����ار إلى أن االجتماع املقرر عقده على مدى يومني سيبحث عددا 
من املواضيع التي من ش����أنها توثيق الروابط بني ابناء منطقة اخلليج 

وتعزيز التعاون فيما بينهم.

االجتماع الدوري الثالث لرؤساء مجالس الشورى واألمة والنواب لدول مجلس التعاون الخليجي يبدأ اليوم

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري جاء فيه: منى الى 
علمي قيام ادارة مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بعمل عقود 
لبعض املوظفني دون البعض اآلخر، وذلك من غير توضيح او 
تعميم رس����مي يفيد االشتراطات او املؤهالت الالزمة، متسائال 
ما األسس التي وضعت او بني عليها اختيار املوظف لكي يتم 
حتويله الى نظام العقد؟ وما االجنازات التي قام بها املوظفون 

اصح����اب العقود؟ وهل تغير الوص����ف الوظيفي او الوظائف 
املنوطة او املتعلقة بهم بعد حتويلهم الى نظام العقود. ووجه 
الدقباسي سؤاال لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل راشد احلماد بشأن صندوق االعانة التابع لوزارة االوقاف، 
وتساءل الدقباسي عن اسس ومعايير صرف االعانة املالية للطالب 
الكويتيني وغير الكويتيني وشروط تقدمي طلب االعانة وعدد من 

حصل على االعانة من تاريخ 2009/4/1 حتى تاريخه.

الدقباسي: ما أسس ومعايير  صرف اإلعانة المالية للطالب؟

علي الراشد

عسكر العنزي

الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي أثناء استقبال رئيس مجلس الشورى القطري محمد اخلليفي

الراشد للحماد: ما سبب حجب »العدل«
حق اإلناث في شغل وظيفة وكيل نيابة؟

قبول طلبها للترشيح لوظيفة باحث 
قانوني مبتدئ املعلن في اجلريدة 
الرسمية بتاريخ 2009/8/16، مشيرة 
الى انها تقدمت بطلبها في امليعاد 
القانوني، مس����توف كل االوراق 
وجمي����ع الش����روط املطلوبة في 
االعالن. وتساءل الراشد عن اسباب 
عدم قبول الوزارة أوراق املواطنة 
الكويتية شروق فوزي الفيلكاوي 
عندما تقدمت بطلب شغل وظيفة 

وكيل نيابة؟
هل هناك سند قانوني استندت 
ال����وزارة في وضع ش����رط  اليه 
الذكورة الوارد في االعالن املشار 
اليه رغم ان ذل����ك مخالف للمادة 
29 من الدستور؟ يرجى تزويدي 
بنسخة من السند القانوني في حال 
االيجاب. ما اسباب حجب وزارة 
العدل حق االناث في التقدم لهذه 
الوظيفة؟ وما اسباب رفض املوظف 
التابع ملكتب رئيس املجلس االعلى 
للقضاء والنائب العام تسلم اخطار 
طلب متكني املواطنة ش����روق من 
تقدمي أوراقها، ورفض تدوين بيان 

اسمه في محضر االعالن؟

وجه النائب علي الراشد سؤاال 
الوزراء للش����ؤون  لنائب رئيس 
القانونية ووزي����ر العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية راشد 

احلماد جاء فيه:
أعلنت وزارة العدل عن حاجتها 
لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني. 
وبن����اء على هذا االع����الن تقدمت 
الطالبة شروق فوزي الفيلكاوي 
)كويتية( في 2009/8/25، بأوراقها 
طلبا لشغل الوظيفة املعلن عنها 
متضمنة جميع االوراق الدالة على 
استيفائها الشروط املطلوبة، اال أن 
املوظف املختص بقبول الطلبات 
رفض تس����لم أوراقها. وعلى اثر 
ذلك قامت الطاعنة بتوجيه إخطار 
بتاريخ 2009/9/9، الى وكيل وزارة 
العدل بصفت����ه مطالبة بتمكينها 
من تسليم اوراقها والدخول ضمن 
املتقدمني لش����غل تل����ك الوظيفة 
الستيفائها جميع الشروط الالزمة 
لشغلها، وذلك قبل انتهاء املوعد 
احملدد باالعالن وهو 2009/9/10، 
مضيفا: وملا كانت اجلهة املعنية 
لم تقبل ايضا تسلم اوراقها بعد 

االخطار املش����ار اليه، لذا لم جتد 
املتظلمة حال س����وى التظلم من 
االمتناع ع����ن قبول اوراقها، على 
س����ند من ان ه����ذا االمتناع يخل 
بحق املتظلمة في التقدم لش����غل 
هذه الوظيفة، برغم انه ال توجد 
ثمة م����ا يعوق ترش����يحها وفقا 
للقرارات الوزارية أرقام )41، 86، 
66، 87/94/87 - 93/132( وبقية 
القرارات ذات الصلة، وقالت انها 
تتقدم بذلك التظلم من االمتناع عن 

لجنة البدون تقر اليوم البطاقة المدنية وحقهم في التعليم والعالج المجاني

عسكر: رئيس الوزراء مستهدف في شخصه ال أدائه
دعا النائب عس���كر العنزي 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
الى بناء جسور قوية ومتينة من 
التعاون فيما بينهما، مشيرا إلى 
أن امامهما الكثير من التحديات 
الداخلية واخلارجية التي تتطلب 
العمل  املش���ترك واجلاد بعيدا 
عن املزايدات والبحث عن أدوار 

البطوالت.
وقال العنزي ان التعاون الذي 
ننشده بني احلكومة واملجلس ال 
ميكن أن يتحقق في اجواء متوترة 
ودون استقرار سياسي وبأيدينا 
أن ننطل���ق الى فضاء رحب من 
التعاون والعمل املشترك اذا ما 
الدستورية  استخدمنا االدوات 
بقدره���ا دون إفراط وال تفريط 
مقدمني املصلحة العليا على ما 

عداها من مصالح.
وبنينّ العنزي ان املجلس كان 
يلقي بالالئمة على احلكومة في 
التنموية  عدم تقدميها خلطتها 
وبرنامج عملها متذرعا بأن ذلك 
يع���وق دوره الرقابي على اداء 
احلكومة وفق تلك اخلطة وذلك 
البرنامج، واليوم وبعد أقل من 
شهر من تقدمي احلكومة خطتها 
التنموية وبرنامج عملها جندها 
تواجه أربعة استجوابات في آن 
واحد أحدها لرئيسها سمو الشيخ 
ناصر احملمد والذي نرى أنه يقوم 
بجهود كبيرة في قيادة احلكومة 
لتنفيذ البرامج التنموية الشاملة 
ولتنهض مبستوى اخلدمات التي 
تقدمها الدولة للمواطن متسائال 
من املستفيد من كل هذا التأزمي 
والتصعيد وخلق أجواء متوترة 
بني السلطتني وما الذي سيجنيه 
املواطن من كل هذه املس���اءالت 
السياسية وها هي نواجتها على 
التنمية في البالد ثم هل استنفذت 
كل طرق االصالح والتقدمي ولم 
يتبق اال التوجه إلى املنصة إلقامة 
احلجة على سمو رئيس احلكومة 

ووزرائه؟!

تقدمي استجواباتهم األربعة ألربعة 
اشهر أخرى إضافة للسنوات التي 

انتظروها مبحض ارادتهم.
وكشف عسكر بصفته مقرر 
جلنة البدون ع���زم اللجنة في 
اجتماعها الذي سيعقد ظهر اليوم، 
املدنية  مترير قانون احلق���وق 
التشريعية  اللجنة  أقرته  الذي 
قبل أكثر من شهر، مشيرا الى ان 
احلقوق املدنية ستتضمن منح 
الب���دون بطاقة مدنية جتدد كل 
5 سنوات، ويكتب على صدرها 
في خانة اجلنسية »غير محدد 
اجلنسية« ال »مقيم بصورة غير 
قانونية« كما سعت الى ذلك بعض 
اجلهات البوليسية غير اإلنسانية 
وغير املتحضرة من املعروفني 
لدى اجلميع بأنهم يعملون في 
الظالم ويقولون ما ال يفعلون.

وأك���د عس���كر ان احلق���وق 
املدنية للبدون تتضمن منحهم 
حق الزواج بصورة قانونية عبر 
التي تتكفل  الكويتي���ة  احملاكم 
بصرف عقود زواج لهم، فضال 
عن إلزام وزارة الصحة بعالجهم 
مجان���ا، وصرف ش���هادة وفاة 
للمتوفني منهم بصورة روتينية 
مثلهم مثل املتوفني من املواطنني 

واملقيمني.
ومضى عسكر يقول: إنه »من 
املتوقع والضروري ان مترر اللجنة 
باإلجماع تكفل الدولة بحق التعليم 
السنية  املراحل  املجاني جلميع 
لهذه الفئة املظلومة«، مؤكدا انه 
»سيتم الدفع باجتاه متكني البدون 
من احلصول على رخص قيادة 
من دون معوقات، وكذلك إعادة 
حق التملك والتوظيف والتوكيل 
إنس���انية ال  إليهم ألنها حقوق 
يج���وز إطالق���ا مصادرتها كما 
املتعاقبة بعد  فعلت احلكومات 
التحرير عندما تصرفت بصورة 
ش���خصانية وأخ���ذت األغلبية 
الصاحلة والكادحة بجريرة أقل 

األقلية«.

وق���ال العنزي إنه���ا ملفارقة 
مضحكة ان تبادر احلكومة وألول 
مرة منذ نحو 30 عاما الى تقدمي 
خطتها التنموية وبرنامج عملها 
وأن يبادر املجلس في س���ابقة 
بتقدمي أربعة اس���تجوابات في 
يوم واحد ونحن ال نبخس حق 
النواب في ممارسة دورهم الرقابي 
اال اننا ن���رى أن غالبية محاور 
هذه االستجوابات في املجمل ال 
ترقى للمساءلة السياسية فضال 
عن أن بعضها في عهدة النيابة 
العامة والقضاء الذي سجل طوال 
مسيرته عقودا المعة من النزاهة 
والعدالة ف���ي احكامه وبعضها 
اآلخر ينظر ف���ي جلان حتقيق 

برملانية.
وأكد العنزي ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء مستهدف بشخصه 
ال بأدائ���ه وتصرفاته ومحاولة 
عرقلة اخلطوات االصالحية التي 
يقوم بها لم تعد خافية على أحد 
ويعرفها كل ذي بصيرة موضحا 
أن محاور االستجوابات املقدمة 
لرئيس احلكومة والوزراء هي عن 
قضايا حدثت في سنوات سابقة 
وغض النواب الطرف عنها طوال  
تلك السنوات واجتمعت ارادتهم 

لتقدميها في يوم واحد.
وتساءل العنزي ما الذي كان 
سيحدث لو أن املستجوبون اجلوا 

د.فيصل املسلم

معصومة لـ »األنباء«:للحكومة الحق
 في طلب السرية

مريم بندق
قال����ت النائب����ة د.معصومة 
 املبارك ف����ي تصريحات خاصة
ل����� »األنباء« نح����ن ننظر بأمل 
وتفاؤل جللس����ة الثالثاء بناء 
على ما اعلنه سمو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد والوزراء 
املقدمة لهم االس����تجوابات من 
نيتهم صعود املنصة ومواجهة 
االستجوابات املقدمة لهم. وعبرت 
د.معصومة عن االمل في ان يتم 
طي ملف االستجوابات االربعة 
في اجللس����ة حتى يتم العضاء 
الس����لطتني االلتفات الى خطة 
التنمية واجن����از القوانني التي 
تصب ف����ي مصلحة اجلميع من 

خالل تعاون حقيقي وبناء يدفع باجتاه التنمية وعالقة ايجابية بني 
السلطتني الن استمرار التوتر معناه ببساطة اضاعة املزيد من الوقت 
واجلهد دون نتائج ايجابي����ة. واوضحت ان طلب احلكومة حتويل 
اجللسة الى سرية حق دستوري لها مستطردة بأن ما يعلنه البعض 
عكس ذلك هو عبارة عن رسائل تهديدية للحكومة وللنواب املؤيدين 
للسرية ولكن اجلميع يحكم ضميره ويعمل بناء على ما يراه يحقق 

بناء مصلحة الكويت وفقا لقناعاته.
وتساءلت د.معصومة: هل اذا كانت اجللسة علنية سيخفي النائب 
املستجوب نصف املعلومات كما ردد البعض؟ مؤكدة ان هذا امر غير 
جائز وواضح أن العملية ترهيبية وتخويف للحكومة والنواب الذين 
سيصوتون تأييدا لسرية اجللسة بأن الكارثة ستقع اذا حتولت اجللسة 
الى سرية فالسرية لن متنع املناقشة مبوضوعية فكل ما يناقش في 
اجللسة العلنية ميكن ان يناقش في اجللسة السرية والعكس صحيح 
ايضا والهدف من السرية هو االبتعاد فقط عن االعالم وهنا فأنا اقول 
ان االستجواب عمل سياسي وليس عمال استعراضيا وبالتالي فنحن 
نتطلع الى ان تكون جلسة االستجواب جلسة راقية وباذن اهلل ننتهي 

في 8 اجلاري من االستجوابات االربعة.

عقدت مؤتمراً صحافياً ظهر أمس طالبت فيه النواب بإعالن مواقفهم 

قوى سياسية: نرفض سرية استجواب رئيس الحكومة
اتفق ممثلو بعض القوى السياس����ية على رفض مبدأ 
حتويل جلس����ات االستجواب الى سرية، مشيرين في ذلك 
الى توجه احلكومة بطلب حتويل جلس����ة استجواب سمو 

رئيس الوزراء الى سرية.
وقال ممثلو احلركة الدس����تورية االس����المية )حدس( 
والتحالف الوطني الدميوقراطي وحزب األمة والعدالة والتنمية 
واحلركة السلفية خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدوه ظهر 
امس انه على النواب جميعا اعالن مواقفهم حول س����رية 
استجواب رئيس احلكومة، داعني الى رفض هذا املبدأ انطالقا 

من حق الشعب في التعرف على احلقائق.
ف����ي البداية، قال االمني العام حلرك����ة العدالة والتنمية 
ناصر العبدلي ان القوى السياسية في الكويت ال تخجل من 
انتقاد الذات، وهي حتظى بدعم جماهيري كبير لذلك علينا 
ان ننتقد انفسنا فنحن من شارك في هذه االوضاع السيئة 
التي تعيش����ها الكويت حتى اصبح لدينا 24 نائبا يؤيدون 
اجللسة السرية، وهو ما يعد كارثة في حياة الدميوقراطية 
الكويتية. وتابع: على احلكومة التصدي لهذه االستجوابات 
التي قدمت محاورها بشكل علني، في حني حتاول احلكومة 
حتويل اجللسة الى سرية ملناقشة استجوابات علنية، وهذا 
يؤكد ان القوى السياسية كانت مشاركة في خلق هذه االوضاع. 
واشار الى ان واجب االعضاء املطالبة بجلسة علنية، ولهذا 
يجب على القوى السياسية حشد الشارع للضغط على انهاء 
هذه املعركة الفاصلة حتى ال يبقى البلد مشلوال في اوضاع 
غير عادية، وهذا ما يجب ان تتحمله القوى السياسية التي 

حتظى بدعم جماهيري كبير.
من جانبه، قال رئيس املكتب السياسي حلزب االمة سيف 
الهاجري ان ما تعيشه الكويت اآلن يعد كارثة جنمت عن تهرب 
السلطة من مواجهة اصالح االوضاع السياسية واالقتصادية 

من خالل استخدام النواب حلقهم الدستوري.
واضاف: هناك قضية مهمة يجب ان تتصدى لها جميع 
القوى وتعمل على انتهاج مبدأ االصالح السياسي للحد من 
الفساد املستشري وهو ما يقودنا الى تصحيح كل االخطاء 

التي باتت في اعلى املستويات.
وقال: على السلطة التنفيذية التعاون مع من انتخبهم 
الش����عب، خاصة ان صاحب السمو االمير اختاره البرملان 
وفق نظام دستوري متفق عليه، لهذا فإن احلل هو اختيار 
حكومة منتخبة تكون حتت طائلة احملاسبة وهو ما يقودنا 
الى املطالبة باصالح سياسي حقيقي وفق نظام جماهيري 
موس����ع. من جانبه، ق����ال االمني الع����ام للتحالف الوطني 
الدميوقراطي خالد الفضالة ان التحالف قرر عدم املشاركة 
في احلكومة منذ اعالن التشكيل اخلامس ألننا نعرف انها 
ال تعتمد على القوة والتنمية واإلصالح. وتابع: لقد فوجئ 
اجلميع بعودة الش����يخ ناصر احملمد على الرغم من حل 6 
حكومات متتالية بس����بب عدم القدرة على قيادة االوضاع 
والوصول بالبالد الى بر األمان. وبني ان الطامة الكبرى هي 
التي اعلن عنها النائب فيصل املس����لم في الشيكات املقدمة 
م����ن قبل رئيس احلكومة وهو م����ا يدل على ان هناك خلال 
معينا س����نعرفه بعد انتهاء االستجواب. وقال ان التحالف 

الوطني لن يقبل املساس بالدستور، فهو املرجع الرئيسي 
لنا جميعا في التعامل مع االحداث واملتغيرات، خاصة فيما 
يخص االس����تجوابات املقدمة، ولهذا فإننا نرفض جر البلد 
الى جلس����ة سرية يحاول البعض اخفاء احلقائق فيها، في 
حني يجب على احلكومة توضيح الردود الشافية على كل 

محاور واسئلة االستجوابات املقدمة.
من جانبه، قال االمني العام للحركة الدستورية االسالمية 
د.ناصر الصانع ان التاريخ السياسي الكويتي يؤكد دائما 
على جتمع التيارات السياسية في كل االحداث التي عصفت 
بالبل����د. وأضاف ان الواقع الذي نعيش����ه مؤلم في تاريخ 
الدميوقراطية الكويتية، ألننا امام حكومة غير قادرة على 

قيادة البلد وإخراجه الى دائرة النور.
وبني ان االستجوابات جاءت ملناقشة قضايا مستحقة حتمل 
محاور جادة حتتاج للرد عليها حتى يرى الشارع الكويتي 

ويتابع كل ما يدور في البلد وعلى مختلف املستويات.
وقال ان الكويت تستحق االفضل، وعلينا ان نبتعد عن 
املشاحنات والشخصانية ونضع ايدينا بأيدي بعضنا البعض 
لدفع عجلة التنمية واالصالح. من جانبه، قال رئيس املكتب 
السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان من يدعو الى جلسة 
سرية هو من يحاول تضليل رئيس احلكومة ألن الشعب 
الكويتي يريد متابعة مناظرة حقيقية مع مقدم االستجواب 
فيصل املس����لم. وطالب االعضاء بالعمل على دفع مصلحة 
الشعب والبلد الى االمام، ألننا امام نواب أصبحوا كمحامي 

دفاع بعكس ما اختيروا ألجله.

النائب د.فيصل املسلم  أعلن 
انه س���يرحب بأي طلب لتأجيل 
استجوابه لرئيس الوزراء وكذلك 
االس���تجوابات الثالث���ة األخرى 
للنائ���ب األول ووزيري  املقدمة 
الداخلية واألشغال، اذا كان ذلك 
سيصب في مصلحة إجناح قمة 
التي س���تعقد في  التعاون  دول 
الكويت يوم���ي 14 و15 اجلاري. 
وأضاف د.املس���لم خالل لقاء له 
على قناة »اجلزيرة« مساء أمس 
انه سيؤيد تأجيل االستجوابات 
بشدة اذا كان ذلك ملصلحة الكويت، 
على ان يبقى استجوابه لرئيس 
الوزراء هو األول في املناقشة بعد 
انتهاء قمة التعاون. وعما يردده 
البعض من ان استجوابه لرئيس 
الوزراء ينطلق من الشخصانية، 
رفض د.املسلم ذلك االتهام جملة 
وتفصيال، الفتا الى انه يأسف ان 
يقول بعض النواب ذلك، مضيفا ان 
من يرون من النواب ان االستجواب 
شخصاني دون مناقشة املضمون 
هم نواب الرئيس وليسوا نواب 
الشعب الذي أعطاهم الثقة وحملهم 
أمانة الدفاع عن مصاحلهم، مجددا 

ان يؤدي القسم في قاعة عبداهلل 
السالم انه سيقدم أسئلة لرئيس 
الوزراء وسينتظر 6 أشهر، وهذا 
ما ح���دث، كما ان ه���ذا امللف مت 
التطرق اليه منذ س���نة ونصف 
السنة. وتطرق د.املسلم للحديث 
عن سرية جلس���ة االستجواب، 
مؤكدا ان األصل في اجللس���ة ان 
الدستور،  تكون علنية حس���ب 
اال ان هناك حق���ا الئحيا لعقدها 
»س���رية« اذا ما طلبت احلكومة 
أي عدد من النواب ومت التصويت 
على ذلك، مشيرا الى ان هناك نحو 
28 نائبا يرفضون الس���رية، لذا 
فإنه سيطلب ان يكون التصويت 
على س���رية اجللسة اذا ما طلب 
ذلك باالس���م حتى يعلم الشعب 
مواقف جميع النواب. وأضاف انه 
اذا ما حدث وصارت اجللسة سرية 
فإنه سيكمل االستجواب بعد ان 
اتفق على ذلك مع زمالئه في كتلة 
التنمية واإلصالح. وأشار د.املسلم 
الى انه ميل���ك معلومات يحتفظ 
بها اال انه يرى ان املكان املناسب 
لعرضها هو قاعة عبداهلل السالم 

خالل جلسة االستجواب.

تأكيده على انه أشاد بعمل سمو 
الش���يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملم���د في أول حكومتني 
له عندما كان هناك إجناز ملموس 
لهاتني احلكومت���ني، لكن بعد ان 
رأينا اخفاقات وجتاوزات كان البد 
من املساءلة. وقد اعتمدنا التدرج 
في استخدام األدوات الدستورية 
ووص���ل األمر الى ان الس���كوت 
س���يكون خيانة لألمانة وهذا ال 
ميكن ان يحدث، مش���يرا الى انه 
أعلن بعد فوزه باالنتخابات وقبل 

الحربش: ما مبررات قرار تمديد تقاعد العسكريين؟
وجه النائب د.جمعان احلربش سؤاال لسمو رئيس 
الوزراء جاء فيه: استنادا الى قرار مجلس الوزراء بتمديد 
العمل بقرار مزايا التقاعد املمنوحة للعسكريني بوزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس الوطني واالدارة العامة 
لإلطفاء والذي حمل بني طياته الكثير من التميز بني 
العاملني في املؤسسة الواحدة متسائال: ما املبررات التي 
اعتمدها مجلس الوزراء التخاذ قرار التمديد بقرار تقاعد 
العسكريني، وما الكلفة املالية التي تتحملها امليزانية 
العامة للدولة نتيجة اتخاذ هذا القرار، وهل شمل القرار 

السابق الذي ينتهي في 2009/12/31 أي اشارة المكانية 
التمديد إذا ما دعت الضرورة لذلك؟  طالبا تزويده بتاريخ 
تشكيل اللجنة الرباعية التابعة ملجلس الوزراء، مع 
حتديد أسماء ومسميات ورتب جميع أعضائها وحتديد 
اجلهة التي ميثلها كل عض���و وذكر عدد االجتماعات 
التي عقدتها اللجنة للبحث ومناقشة قرار التمديد مع 
تزويدي بنسخة طبق األصل من محضر كل اجتماع، 
باالضافة الى نس���خة من تقريرها النهائي الذي رفع 

ملجلس الوزراء والذي أيد قرار التمديد.

أعلن نيته االستمرار في االستجواب حتى إذا كان في »السرية«

المسلم: نرّحب بأي طلب لتأجيل االستجوابات
إذا كان ذلك يصب في مصلحة إنجاح قمة »التعاون«

معلومات إضافية أحتفظ بها لعرضها في قاعة عبداهلل السالم خالل جلسة االستجواب

د.معصومة املبارك

الحويلة يوجه حزمة أسئلة عن البيئة
واصل مراقب مجلس األم���ة النائب د.محمد احلويلة توجيه 
األس���ئلة البرملانية ملجموعة من ال���وزراء حول الكارثة البيئية 
التي تتعرض لها ضاحية علي صباح السالم واملناطق املجاورة، 
وقد جاءت احلزمة الثانية من األسئلة البرملانية مركزة على دور 

اجلهات املعنية بالتلوث بالدولة في مواجهة تلك الكارثة.
ووجه احلويلة سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير تساءل فيه: 
ما عدد القسائم الصناعية التي وزعت في منطقة الشعيبة ومنطقة 
ميناء عبداهلل، وما التواريخ التي مت توزيع هذه القسائم الصناعية 
فيها منذ عام 1994. وتساءل عن اقامة مصنع قوالب احلديد في 

الشعيبة الغربية الصناعية )مصنع دانيللي اإليطالي(؟ 


