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7 قال النائب خالد الع���دوة: ان رقمه في التوقيع على كتاب عدم التعاون 
هو 11 وان زميله النائب مبارك الوعالن رقم 12 مع باقي زمالئهم العش���رة، 
وانه وزميله الوعالن يؤكدان موقفهما بخصوص توقيعهما على كتاب عدم 
التعاون، وان موقفه ثابت وواضح من استجواب رئيس مجلس الوزراء حيث 
صوت على عدم س���رية االستجواب النه من حق الشعب ان يعرف ما يدور 
بني احلكومة واملجلس بكل ش���فافية. وسيبقى خالد العدوة صوتا للشارع 

واملعارضة البناءة والهادفة.

العدوة: أنا الـ 11 والوعالن الـ 12  في التوقيع على »عدم التعاون«

مداخلة من النائب مرزوق الغامن قبل اجللسة السرية

صيفي الصيفي ومبارك الوعالن وخالد الطاحوس ومسلم البراك يتابعون

مسلم البراك

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي في بداية اجللسة أمس

الحكومة طلبت عقد الجلسة »سرية« لمناقشة استجواب المسلم وحاز أغلبية 40 مقابل 23 وامتناع نائب واحد

المحمد صعد المنصة و10 نواب يوقّعون طلب »عدم التعاون« والتصويت 16 الجاري

افتتح رئيس املجلس جاس����م 
اخلرافي اجللسة في التاسعة وتال 
األم����ني العام اس����ماء احلاضرين 
واملعتذري����ن والغائبني من دون 

اذن او اخطار.

التصديق على المضابط

الدعوة  الرئيس: وزعت م����ع 
املضاب����ط رق����م 1231 بتاري����خ 

.2009/11/17
سعدون حماد: ارجو ان يتسع 
انذارا  الرئاس����ة، وجه����ت  صدر 

لسعدون العتيبي دون اخذ موافقة 
املجلس ومكتوب موافقة عامة وانا 
ما وافقت وحضرتك ما صوت فأرجو 
ان ترجع الى املجلس وتراجع هذا 
التصويت وانا معترض فلذلك البد 

من اخذ موافقة املجلس.
الرئيس: اخذت موافقة املجلس 

خالص انتهى استريح.
س����عدون حم����اد: حلظ����ة ما 

وافقت.
الرئي����س: اس����تريح اتفضل 

استريح.

س����عدون حماد: انت صاحب 
ف����ي املوض����وع ولذلك  مصلحة 
اعطيتن����ي انذارا الب����د ان تطبق 
الالئح����ة ويج����ب ان يدير نائب 
الرئيس اجللس����ة واجلس معنا 
في مقاعد االعضاء ما يجوز االخ 
الرئيس، انت ش����طبت كالمي من 

املضبطة ولم تأخذ رأيي.
الرئي����س: ه����ذه وجهة نظرك 

استريح.
سعدون حماد: ما راح استريح 
الب����د ان جتلس في مقاعد النواب 

النك صاحب مصلحة.
الرئيس: سأنذرك مرة ثانية.

س����عدون حم����اد: م����ن حقي 
االعتراض البد ان ترجع الى املجلس 

وتعيد التصويت صوت.
الرئيس: ما راح اصوت.

سعدون حماد: انت اخلسران.
الرئيس: ما راح اصوت ما راح 

أرجع.
النواب م����ن دون ميكروفون: 

الرسالة وصلت.
النائب  اثاره  العدوة: ما  خالد 

سعدون حماد في حملة صوت على 
شطب الكالم من املضبطة.

الرئيس: موافقة على املصادقة 
على املضبطتني، لدينا طلبان هل 
توافقون عل����ى االكتفاء باملوافقة 
وتأجيل النقاش في أول جلس����ة 
غد في بند الرسائل الواردة ووافق 

املجلس على تأجيلها الى غد.
الرئيس: اود باس����مكم جميعا 
ان اسجل تعازينا السابقة لوفاة 
الزميل عبدال����رزاق الصانع الذي 
شارك في تسجيل وترسيخ دعائم 

الدميوقراطية في الفصلني الرابع 
واخلام����س وكان عضوا بارزا في 
املجل����س واث����رى مبداخالته في 
ان  املولى  املجلس وجلانه سائال 
يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح 

جناته.
رئيس الوزراء: احلكومة تشارك 
املجلس العزاء في وفاة االخ املرحوم 
عبدالرزاق الصانع الذي كان عضوا 
في املجلس تغمد اهلل الفقيد وألهم 

اهله الصبر والسلوان.
العملة اخلليجية املوحدة

الرئيس: كان هناك اتفاق فيما 
يتعلق مبش����روع االحتاد النقدي 
العربي����ة واحال  ل����دول اخلليج 
املجلس املوضوع للجنة املشتركة 
ومت ارسال تقرير اللجنة وحسب 
القرار فاآلن التصويت على االتفاقية 
فهو مقدم على غيره من الفقرات 

نظرا النتهاء املناقشة.
العنجري )مقرر  عبدالرحمن 
اللجن����ة(: هناك خطأ مطبعي اود 

قراءته.
الرئيس: هل يوافق على مشروع 

القانون م����ن حيث املبدأ )موافقة 
عامة(.

عبدالرحم����ن العنجري: هناك 
خطأ مطبعي وهو ان املادة االولى 
تق����ول يجب ان تأت����ي احلكومة 
املوافقة على  الى املجلس الخ����ذ 

املوضوع.
الزلزل����ة )رئيس  د.يوس����ف 
اللجنة(: االتفاقية كما هي تأخذها 
احلكومة و»تتوكل على اهلل« ولكن 
اذا جاء وقت تنفيذ االتفاقية واصدار 

.. وسجل يوم 8 ديسمبر كأحد التواريخ املهمة في احلياة السياسية للكويت، فقد صعد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
كأول رئيس وزراء في الكويت يصعد املنصة، واعلنت احلكومة اسـتعدادها ملناقشة االستجوابات االربعة والتي بدأت باستجواب 
د.فيصل املسلم لسمو رئيس الوزراء. استجواب احملمد جاء في جلسة »سرية« صوت لصاحلها 40 نائبا في مقابل 23 نائبا معارضا 
وامتناع نائب واحد. واعلن رئيس املجلس جاسم اخلرافي بعد نهاية اجللسة ومناقشة االستجواب عن تقدم 10 نواب بطلب عدم 
امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء. وقال اخلرافي في بيان بعد ان حول اجللسة الى علنية »عقد مجلس االمة جلسة »سرية« 
بناء على طلب احلكومة وذلك ملناقشة طلب االستجواب املقدم من النائب د.فيصل املسلم الى سمو الشيخ ناصر احملمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء بصفته. واضاف ان املجلس ناقش طلب احلكومة واستمع الى بيان تاله وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة د.محمد البصيري بشـأن مبررات هذا الطلب ثم حتدث اثنان مـن االعضاء املؤيدين ومثلهما من االعضاء املعارضني 
بالتناوب وقرر املجلس املوافقة على طلب احلكومة عقد اجللسة »سرية«. وذكر ان املجلس استمع بعد ذلك الى شرح من النائب 
املستجوب، ثم حتدث ثالثة من االعضاء املؤيدين لالستجواب ومثلهم من املعارضني لالستجواب. وقال اخلرافي قد تقدم عشرة 
من االعضاء بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 102 من الدستور واملادة 144 من الالئحة الداخلية 
حيث ال يجوز ان يصدر قرار في الطلب قبل سبعة ايام. واضاف: بناء على ذلك فقد مت االتفاق على ان تكون اجللسة املخصصة ملناقشة 
طلب عدم امكان التعاون يوم 16 من ديسـمبر 2009. وتنص املادة 102 من الدسـتور على »ال يتولى رئيس الوزراء اي وزارة وال 
يطـرح في مجلس االمة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس االمة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع األمر الى 
رئيس الدولة، ولألمير في هذه احلالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعني وزارة جديدة أو ان يحل مجلس االمة. فيما تنص املادة 
144 مـن الالئحة الداخلية في الفقرة الثانية منها على انه ال يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سـبعة ايام من تقدميه. 
وقال الشـيخ د.محمد الصباح ان تبني عملة خليجية موحدة قد يستغرق ما يصل الى 10 سنوات. وكان املجلس قد وافق في بداية 

جلسته على تقرير الوحدة النقدية اخلليجية، وفيما يلي تفاصيل اجللسة.

أكد النائب مس���لم البراك رفض كتلة العمل الش���عبي ملبدأ 
حتويل اجللسة لسرية، مشيرا الى انه مبدأ خطير إبعاد رقابة 

مجلس األمة وهذه سابقة وهو أمر مضر باألداء البرملاني.
وقال البراك ان التصويت كان نداء باالسم بعد تقدمي طلب 
من النواب وكان 40 نائبا مؤيدين جللس���ة سرية فيما كان 23 

نائبا ضد السرية وامتناع واحد.
واشار البراك الى ان ارتقاء رئيس الوزراء املنصة هو جزء من 
العمل الدستوري وحق لألمة وليس منة فهو واجب موضحا ان 
الزخم اإلعالمي جاء بسبب صعود الرئيس املنصة ألول مرة.

وشدد البراك على ان كتلة العمل الشعبي رأيها صريح وثابت 
بش���أن نيتها تقدمي كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء وفيما 

يلي نص كلمة البراك خالل اجللسة السرية:
نرفض السرية ألن اجللسة السرية ستبعد األمة عن رقابة 
نوابها خصوصا أن ما ورد في االس���تجواب املقدم من النائب 
د.فيصل املسلم لرئيس احلكومة مت تداوله في الندوات والقنوات 
الفضائية واملواقع االلكترونية وبالتالي الس���رية هي محاولة 

إلبعاد األمة والشعب عن الرقابة ألعمال السلطتني.
األم���ر اآلخر أن هذه القضية قدم ديوان احملاس���بة تقريره 
واطلعنا عليه وحتى ال نخلق س���ابقة بس���رية االستجوابات، 
واذا كان���ت هناك أطراف عربي���ة واقليمية تعطى مبالغ تكون 
في أحيان كثيرة بغير وجه حق، وهناك بنود س���رية ال يطلع 
عليها إال ديوان احملاس���بة ورئيس مجلس األمة فيتم صرفها 

وبعد ذلك يتم مناقشة األمر.
اجللس���ة الس���رية مرفوضة على اإلطالق بل يجب اطالع 
الشعب الكويتي على أمواله ومن هذا املنطلق فإن كتلة العمل 
الش���عبي بأعضائها الثالثة أحمد السعدون وخالد الطاحوس 
وأنا ترفض طلب احلكومة حتويل جلس���ة استجواب رئيس 

الوزراء إلى جلسة سرية.

البراك عن »السرية«: إبعاد رقابة المجلس
مبدأ خطير وسابقة تضر باألداء البرلماني
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