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شعيب املويزري

المويزري: ال للسرية في استجواب رئيس الوزراء

الحركة السلفية تطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور

أسيل: االستجوابات المقدمة محطة بعدها يسير قطار الكويت

مصادر عليمة أكدت لـ »األنباء« أن المواجهة استندت إلى امتعاض الشارع من طغيان االستجوابات وتسييدها على األهداف

الروضان لـ »األنباء«: الحكومة جاهزة لمواجهة االستجوابات األربعة

بينت النائبة د.أسيل العوضي أن االستجوابات 
املقدمة يج���ب اال يتم النظر اليه���ا كمعطل للعمل 
السياس���ي في البالد وسبب جلموده، وانه بدال من 
ذلك يجب ان تكون محطة يتم التعامل معها بالقنوات 
الدستورية الس���ليمة ومن ثم االستمرار في العمل 
التشريعي والرقابي مبا يحقق املصلحة العليا للوطن 

ومبا يلبي طموحات املواطنني وآمالهم.
وأشارت العوضي في تصريح صحافي امس الى 
ان االس���تجوابات املقدمة لرئيس الوزراء وللوزراء 
اآلخرين هي اوال واخيرا حقوق دس���تورية للنواب 
وان صعود الوزراء والتعامل الدستوري السليم مع 
االستجوابات املقدمة هو مبثابة استحقاق سياسي 

ودس���توري س���يوفر على الكويت ازمات سياسية 
مستمرة ودائمة، مشيرة الى ان االستجوابات املقدمة 
هي اآلن مبثابة االمر الواقع وبات على احلكومة واجب 
تبيان احلقائق والرد على محاور االستجوابات امام 
النواب والشعب الكويتي فال ينبغي النظر اليها على 

انها معول تأزمي او تعطيل للحياة السياسية.
واضاف���ت العوضي: ال نريد ان نصل الى مرحلة 
تتحول فيها اداة االستجواب الى وسيلة البتزاز النظام 
الدميوقراطي بأكمله واختطاف البلد، فلم يتم وضعها 
في الدس���تور على هذا االساس وال ينبغي ان نراها 
بهذا الش���كل، قائلة: نحن نتعامل مع االستجوابات 
على اساس احملتوى وليس لنا مواقف مسبقة ألن 

من حق الوزير والنائب والشعب ان االستماع لكل 
استجواب واتخاذ موقفنا منه بعد ذلك، مشيرة الى 
ان من يرى ان االس���تجوابات ال تصب في مصلحة 
الوطن فليتصد لها وفق القنوات الدستورية ولننته 
من عقدة االستجوابات وجعلها وسيلة لفتح قريحة 

حتى من يريد ان يسيء للممارسة الدميوقراطية.
وطالبت العوضي احلكومة والنواب بالتعامل مع 
االستجوابات على انها محطة رقابية مهمة، فالبد لقطار 
الكويت ان يتعداها ويستمر، فال شيء مينع احلكومة 
من ان تواصل عملها في ظل وجود استجوابات وال 
شيء مينع املجلس وجلانه ونوابه من العمل في ظل 

وجود استجوابات مقدمة.

مريم بندق
أكد وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان جاهزية احلكومة ملواجهة جلسة االستجوابات 

اليوم.
وقال الوزير الروضان في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان احلكومة جاهزة لالستجوابات األربعة وفي تأكيد ملا 
انفردت »األنباء« بنشره 1 اجلاري حتت عنوان »ناصر 
احملمد يطلب ان يكون استجوابه أول بند في جلسة 8 
ديسمبر«، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان 
السيناريو الذي أعدته احلكومة هو مواجهة االستجواب 

املقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
أوال يليه االستجواب املقدم لوزير األشغال ووزير البلدية 
د.فاضل صفر ثم استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد يعقبه االس���تجواب املقدم للنائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
هذا وأكدت مصادر عليمة ببواطن األمور ان احلكومة 
قررت املواجهة بعد ان تلمست يقينا وألول مرة امتعاض 
الشارع الكويتي من حالة عدم االستقرار التي تسببت 
فيها كثرة االستجوابات وتسييدها على جميع األهداف 
املنتظر حتقيقها من مجلس األمة في إشارة إلى طغيان 

الرقابة مقارنة بالتشريع وتعطيل إجناز القوانني التي 
ينتظرها املواطنون.

وأكدت املصادر ان ما يعلن حول وجود أغلبية رافضة 
لسرية اجللسة »كالم فاضي« و»مأكول خيره« و»سترون 

اليوم عمليا عدم صدق ما يعلن حول ذلك«.
واستدركت املصادر قائلة: ان أغلبية ممثلي الشعب 

الكويتي يدعمون احلكومة.
ونفت املص���ادر ما أعلن���ه أحد الن���واب عن توقع 
طلب الوزير صفر تأجيل االس���تجواب املقدم له لعدم 

االستعداد.

أبورمية يدعو النواب والقوى السياسية إلى التصدي
 لطلب وزير الدفاع بجعل استجوابه في جلسة سرية

ثوبنا أبيض ونظيف ولن يدّنس كما تدّنس غيرنا بالتطاول والتجاوز على المال العام

الوعالن لصفر: موعدنا المنصة وكم أنا في شوق لكشف أوراقك 

روال تسأل عن مدير معهد السكرتارية بكلية التربية األساسية

المال: استجواب وزير الدفاع
 سيكون األسهل بين االستجوابات

قال النائب صالح املال في تصريح للصحافيني أعتقد ان 
االستجواب املقدم للنائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك سيكون األسهل من بني االستجوابات ألن املواضيع 
ال���واردة فيه تتعلق بأعمال حكومات س���ابقة وبالنس���بة 
للعالج في اخلارج، فمع��روف ان جلنة عالج العس���كريني 
من أكثر اللجان انضباطا مقارنة باللجان السابقة في وزارة 

الصحة.
 مؤكدا ان���ه ال توجد في هذه القضي���ة مخالفات مالية 
صارخة وواضحة ولكننا لن نتسرع في احلكم وسننتظر 

املزيد من اإليضاحات من قبل الوزير املستجوب.
واعتبر ان احملور املتعلق برقابة ديوان احملاسبة انتفت 
أهميت���ه بعد ان عادت املياه ال���ى مجاريها، خصوصا بعد 

رسالة رئيس الديوان األخيرة.
الفتا الى ان موضوع حادثة »األديرع« هو اآلخر مت استفتاء 
الفتوى والتش���ريع فيه، وكان احلكم ان شهداء الواجب اذا 
صرفت له���م رواتب تقاعدية كاملة فه���ي تغني عن الدية 
الش���رعية »ومع ذلك فإن شهداء الوطن يستحقون الكثير 

وال أعتقد ان الدولة قصرت او ستقصر معهم«.

طالب النائب د.ضيف اهلل بورمية النواب 
بأن يقف����وا موقف واحد جتاه أي وزير يطلب 
ان يكون استجوابه بجلسة سرية، موضحا ان 
عدم املوافقة على طلب اجللسة السرية مبني 
على مبدأ ويجب أال يتغير اسم او صفة الوزير 
املس����تجوب. وقال ابورمية ان جميع النواب 
سيكونون امام موقف تاريخي وحتت املجهر 
الش����عبي فإما ان يحافظون على املكتس����بات 
الدستورية واما يفرطون بها، وفي هذه احلالة 
لن ترحمهم األجيال املقبلة، موضحا انه إما ان 
نؤس����س عرفا في العمل البرملاني وهو سرية 
االستجوابات وستكون هذه األعراف حجة ملن 
يأتي بعدنا، وبالتالي سنعطي احلكومة احلالية 
واحلكومات املقبلة أحقية قتل اي استجواب من 
خالل حتويله الى جلسة سرية، وقال ان وزير 

الدفاع يعم����ل حاليا وبصمت من اجل حتويل 
جلسة استجوابه الى سرية حتى يكون في مأمن 
من االستجواب احلالي وأي استجواب يقدم له 
مستقبال ويعطي حماية ألي وزير دفاع يأتي 
من بعده وهذا يجرنا ال����ى عدم امتثال وزارة 
الدفاع مستقبال ملراقبة ديوان احملاسبة، مادام 
اصبح مؤمنا من املس����اءلة، محذرا النواب من 
السير في هذا الطريق اخلطير، متمنيا من جميع 
النواب والقوى السياس����ية مبا فيها التحالف 
الدميوقراطي التداعي لرفض مثل هذا الطلب 
محذرا من الكي����ل مبكيالني، موضحا اننا امام 
حقوق دستورية يجب احملافظة عليها وامام 
كائن من كان. مؤكدا ان استجوابه لوزير الدفاع 
لم تكن به اسرار عسكرية او صفقات أسلحة، 
موضحا انه راعى هذا اجلانب تقديسا للوطن، 

موضحا ان استجوابه يتحدث عن العالج باخلارج 
وطرد ممثلي ديوان احملاس����بة ومصنع الثلج 
وحادثة االديرع. وقال بورمية: اذا فتح اليوم 
املجال لوزير الدفاع بأن يكون اس����تجوابه في 
جلسة سرية حتت ذريعة اسرار عسكرية، فهذا 
يعني بداية النهاية جلميع االستجوابات املقبلة، 
وسنفتح املجال لكل الوزراء مستقبال بطلب ان 
تكون االستجوابات سرية حتت ذريعة أسرار، 
فقد يطلب وزير الداخلية مس����تقبال مناقشة 
استجوابه بشكل سري حتت ذريعة أسرار أمنية 
ومن ثم يظهر وزير املالية ويعتذر بأسرار مالية 
للدولة وبالتالي نكون قد أسسنا أعرافا برملانية 
لألجيال املقبلة، محذرا النواب وجميع القوى 
السياسية من قتل االستجوابات التي يخطط لها 

وزير الدفاع حتت حجة أسرار عسكرية.

أكد النائب مبارك الوعالن جهوزيته الس����تجواب وزير األش����غال 
العام����ة ووزير البلدية فاضل صفر، مش����يرا الى انه في ش����وق لهذا 
الي����وم الذي تتجلى فيه الدميوقراطية في أبهى صورها بتمكني عضو 
مجلس األمة من ممارس����ة حق من حقوقه التي كفلها الدستور له في 

استجواب الوزير.
وقال النائب مبارك الوعالن ان الوزير فاضل صفر يلفظ أنفاس����ه 
األخيرة ويكثف اجتماعاته مع قيادات البلدية، ويطلب منهم ان يفتشوا 
عن أي مصالح لنا في البلدية، ونحن نقول للوزير صفر »ليس لدينا 
مصالح حزبية أو فئوية، وثوبنا أبيض ونظيف ولن يدنس كما تدنس 

غيرنا بالتطاول والتجاوز على املال العام وحقوق األمة«.

وجدد النائب مبارك الوعالن موقفه من مالحقة الفاسدين والعالقني 
في مفاصل للفساد، مشددا على انه سيستمر في مالحقة الفاسدين في 
وزارتي البلدية واألش����غال الذين يتنصلون من املواجهة ويحاولون 
حماية الوزير صفر بش����كل أو بآخر، مؤك����دا ان هؤالء جزء من حلقة 
الفساد داخل هذه األجهزة، مؤكدا ان احلكم سيكون للدستور والشعب 

في محاسبة هؤالء املسؤولني وإحالتهم الى القضاء.
وقال النائب مبارك الوعالن مخاطبا الوزير صفر »موعدنا املنصة 
وكم أنا في شوق لكشف أوراقك«، مؤكدا انه لن يدخر جهدا في كشف 
املفسدين واملتطاولني على املال العام، مثمنا دور التجمعات الوطنية 

الصادقة الهادفة الى الصالح العام واحلرص على مصالح البالد.

وجهت النائبة د.روال دشتي سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

جاء فيه: يرجى إفادتي بالتالي:
1 � هل مت إلغاء ق����رارات مدير عام الهيئة 
العامة للتعلي����م التطبيقي والتدريب احلالي 
بخصوص تعيينه ملدير معهد الس����كرتارية 
ومجموعة كبيرة من رؤس����اء األقسام بكلية 
التربية األساسية وكلية الدراسات التجارية 
بصفة غير قانونية، مخالفا اللوائح األكادميية 
من قبل احملكمة اإلدارية؟ يرجى تزويدنا بنسخ 

من األحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.

2 � هل قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب احلالي بتنفيذ هذه األحكام 
التي تلغي قراراته والتي تدينه ملخالفته القوانني 
واللوائح وما يترتب عليها من آثار حسب ما 
نصت عليها ه����ذه األحكام؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدنا بجميع القرارات التي مت 
تنفيذها حسب االحكام القضائية بحذافيرها 
واذا كانت االجابة بال فلماذا لم يتم تنفيذ هذه 
االحكام؟ 3 � كم عدد القضايا التي رفعت ضد 
مدير عام الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب احلالي وكم من هذه القضايا متت 

ادانته بها؟ يرجى تزويدنا بنس����خ من جميع 
األحكام الصادرة ض����ده. 4 � هل هناك احكام 
تبني تعسفا في استخدام السلطة من قبل مدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
م����ن خالل إلغاء القرارات اإلدارية؟ واذا كانت 
االجابة بنعم فهل مت اتخاذ اجراءات ادارية من 
قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي جتاه 
هذا التعسف بعد صدور األحكام القضائية؟ واذا 
كانت االجابة بنعم فيرجى موافاتنا بصورة 
من هذه االجراءات، واذا كانت االجابة بالنفي 

فيرجى توضيح األسباب.

دعا عضو املكتب السياس����ي في احلركة السلفية 
مشعل امللعث أعضاء مجلس األمة الى تفعيل املادة 102 
من الدستور والتي تنص على عدم التعاون مع رئيس 
الوزراء بعد مناقشة استجوابه، ورفض املعلث تصرف 
احلكومة بالدفع في سرية مناقشة االستجوابات، خاصة 
االستجواب املقدم من النائب فيصل املسلم ضد رئيس 
الوزراء، وطالب املعلث النواب الباقني ممن ارمتوا في 

أحضان احلكومة ان يقدموا مصلحة الكويت على ما 
سواها وان يشدوا على أيدي اخوانهم النواب ممن طالبوا 
برفع كتاب عدم التع����اون مع احلكومة واالصطفاف 
بجانبهم، وختم املعلث تصريحه باستنكار غموض 
مواقف بعض النواب مما يدور في الساحة السياسية 
وكأنهم يس����اومون احلكومة بطريقة أو أخرى على 

مصالح خاصة وحزبية واأليام حبلى بذلك.

الس���الم، ويجب ان يحترم كل 
من يصوت مع سرية اجللسة 

أو علنيتها.
وفي حني اعلن املويزري انه 
ضد س���رية جلسة استجواب 
رئي���س ال���وزراء، متنى عدم 
استغالل علنية اجللسة بهدف 
استعراض العضالت والتلفظ 
بأس���الي��ب وعب�����ارات غير 
مقبول������ة م���ن أي طرف من 

االطراف.
وردا على سؤال حول مدى 
تأثير الكشف عن اسم صاحب 
الذي صدر من حساب  الشيك 
رئي���س الوزراء عل���ى النواب 
الرش���ايدة في التصويت على 
سرية اجللسة، قال املويزري 
»لم أسمع عن املوضوع والنائب 

الذي ذكر اسمه«.

جدد النائب شعيب املويزري 
انه سيصوت مع  تأكيده على 
مناقشة جلسة استجواب رئيس 

الوزراء في جلسة علنية.
وطالب املويزري احلكومة 
ف���ي تصريح صحاف���ي امس 
مبواجهة االستجوابات، مستنكرا 
ما يحدث في الش���ارع اآلن من 
تبادل االتهامات والس���ب بني 
بعض النواب، ومش���ددا على 
الرأي والرأي  ضرورة احترام 
اآلخر، واصف���ا »ما يحدث من 
تأجيج في الشارع بالشيء غير 

الطيب«.
ومتنى املويزري على اعضاء 
احلكومة وجميع النواب تغليب 
العام���ة، وااللتزام  املصلح���ة 
بالتعبير عن املواقف داخل قاعة 

عبداهلل السالم بأسلوب راق.

ويرى ان مواجهة االستجواب 
وعدم طلب التأجيل هي االفضل 
للخروج م���ن حالة التجاذبات 
وتأجيج الش���ارع التي حتدث 
اآلن، وجعل احلكم النهائي على 
االستجواب داخل قاعة عبداهلل 


