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)متين غوزال(سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد معلنا استعداده لصعود املنصة

جانب من اجلمهور قبل حتويل اجللسة إلى سرية رجال األمن يقومون بإخالء قاعة عبداهلل السالم من اجلمهور

تنسيق حكومي قبل طلب عقد اجللسة السريةالنائب د. فيصل املسلم متحدثاً في بداية اجللسة أمس

حديث بني سمو الشيخ ناصر احملمد ود. سلوى اجلسار ويبدو 
حسني القالف ود. حسن جوهر

رئيس الوزراء ألقى كلمة بعد الجلسة السرية

المحمد: أشكر النواب رغم إصرار قلة
على تعكير األجواء بتقديم طلب عدم التعاون

رغم المخالفات الدستورية والقانونية حرصت على إيضاح األمور من الوجهة الواقعية والسياسية
طرحنا قضية االسـتجواب جانبًا انطالقًا لمسـيرتنا الوطنية والتعاون بين السـلطتين

عقب انتهاء اجللسة السرية ألقى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد كلمة قال 
فيه���ا: انطالقا من اميان���ي بالدميوقراطية، فقد 
وجدت من واجبي وبالرغم مما شاب االستجواب 
من مخالفات دس���تورية وقانونية حيث تناول 
تارة مصروف���ات ديوان رئيس مجلس الوزراء 
وهو امر معروض على اجلهات القضائية املعنية 
مبا ال يجوز معه دستوريا التعرض ملجرياته، 
وتناول ت���ارة اخرى تصرفات مالية من صميم 
الذمة املالية لشخص رئيس مجلس الوزراء وهي 
امور تخرج بالقطع من الوجهة الدستورية عن 
نطاق اي مس���اءلة. واذا كانت دواعي املصلحة 
العامة قد فرضت سرية اجللسة فما كان ذلك اال 
انطالقا من حرصي على ايضاح االمر من الوجهة 
الواقعية والسياسية رغما عن حسم االمر متاما 

بعدم دستورية محاور هذا االستجواب.
وفي هذا الصدد، يس���عدني رغم اصرار قلة 

على تعكير هذه االج���واء بتقدمي طلب امكانية 
ع���دم التع���اون ان اتوجه بالش���كر واالمتنان 
لالخ���وة اعضاء مجلس االم���ة الكرام على ذلك 
الوعي والنضج السياس���ي ال���ذي بدا كامال من 

خالل مناقشة االستجواب.
كم���ا ال يفوتني ان اعبر عن عميق الش���كر 
والتقدي���ر ملعالي االخ الفاض���ل رئيس مجلس 
االمة على حسن ادارته وما قام به من جهد كبير 
ملتابعة مداوالت االستجواب وضمان انسجامها 

في اطار الدستور والالئحة.
وبذلك نؤكد انه بحس���م ه���ذه اجلولة فإننا 
نطرح هذا االمر جانبا، وجنتاز هذه املرحلة مبا 
لها وما عليها، انطالقا الى مس���يرتنا الوطنية 
متطلعني الى تعاون مثمر بني السلطتني لنحقق 
معا مبش���يئة اهلل تعالى ما يصب���و اليه ابناء 
الكويت، ترجمة للتوجيهات احلكيمة لصاحب 

السمو االمير حفظه اهلل ورعاه.

العملة فلتأت الى املجلس مرة ثانية 
لتأخذ املوافقة.

الشيخ د.محمدالصباح: ستلتئم 
القمة في الكويت وفكرته صدرت 
من هذا البلد وصارت االمور من 
االحالم بالتالحم الى الواقع ونشكر 
اعضاء اللجنة املشتركة اقرارهم 
هذه االتفاقية مبداولتني ليتمكن 
صاحب الس����مو من اعتالء القمة 
والكويت ملتزمة بتقدمي تقريرها 
واذا تخلينا عن العملة لصالح عملة 
اخرى فهذا م����ن دون قانون فهو 
حتصيل حاصل فالبد ان نرجع الى 
املجلس مرة اخرى، فأرجو املوافقة 

على االتفاقية دون تغيير.
الرئيس: اتفقنا على اال يكون 
هناك نق����اش وال يجوز التعديل 
عليها باالضافة او احلذف، واآلن 

التصويت.
الغ����امن: االتفاقية لم  مرزوق 
متس، ال ح����رف واحدا تغير في 
االتفاقية، وكن����ا حريصون على 

اعتبار ان القمة ستعقد في الكويت 
وما حدث ان القانون نفسه اضيف 
عليه����ا ان احلكوم����ة ترجع الى 
املجلس وه����ذا ليس عليه خالف 
واالتفاقي����ة لم يتغير فيها حرف 
واحد وما عندنا مشاكل واذا وصلنا 
الى مرحلة العملة فالبد من الرجوع 

الى البرملان.
الرئيس: التقرير واضح ان هناك 
موافقة على االتفاقية فلنصوت اآلن 
على االتفاقية وعلى التوجه الذي 

اكدته اللجنة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
عل����ى املداولة االول����ى لالتفاقية 
وكانت نتيجة التصويت كاآلتي: 
احلضور 64، موافق����ة 64، عدم 

موافقة، امتناع.
)موافقة على املداولة االولى(

الرئيس: ه����ل يوافق املجلس 
على املداولة الثانية بعد استثناء 

املادة 104؟
)موافقة(

وجرى التصويت على املداولة 

املقدم من النائب مسلم البراك الى 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
النائب  املقدم من  واالس����تجواب 
د.ضيف اهلل بورمية الى النائب 
االول ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
مس����لم البراك: اريد اسأل عن 
ترتيب االس����تجوابات فلماذا ال 
تتعامل مع استجواب سمو الرئيس 
اوال ثم الذي يليه ثم الذي يليه؟

الرئي����س: اتفض����ل ه����ذا مو 
نظام.

بتاريخ 2009/11/15 وجه فيصل 
املسلم استجوابا الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر 
احملمد وملا كانت مدة االسبوعني 
قد انتهت فإن االمر معروض فهل 
ترغب سمو رئيس مجلس الوزراء 

في مناقشة املوضوع اآلن؟
الوزراء: ش����كرا لألخ  رئيس 

الرئيس وجاهزين.
الرئيس يتلو االستجواب الثاني 
املقدم من النائب مبارك الوعالن 

الرئي����س: اذا وصلن����ا ال����ى 
االستجواب وهو غير موجود فقد 

انتهى االستجواب.
خالد السلطان: من واجبي اليوم 
ان اح����ذر مما يدور في الس����احة 
السياسية فتقدمي 4 استجوابات 
نتائجه وخيمة على الكويت ويؤدي 
الى العجز عن مواجهة اي فساد 
في الدولة وكان من االولى برمجة 
هذه االستجوابات واال تأتي دفعة 

واحدة اللهم اني بلغت.
الرئيس: القرار للمجلس حتى 
ننهي موض����وع متديد املهلة لهم 
والقرار للمجلس سآخذ استجوابا 

استجوابا.
الرئيس: ه����ل يوافق املجلس 
على تثبيت ن����ص الصحيفة في 

املضبطة.
)موافقة(

البصيري: بناء على  د.محمد 
امل����ادة 69 من الالئح����ة الداخلية 
فاحلكومة تطلب ان تكون اجللسة 

سرية.

الثانية نداء باالسم وكانت نتيجة 
التصويت كاآلتي: احلضور 64، 
موافقة 64، عدم موافقة، امتناع.

موافقة ويحال للحكومة.
وانتقل املجلس الى بند االسئلة 
فهل يوافق املجلس على تأجيله 
واالنتقال الى بند االستجوابات؟

)موافقة(
الرئيس: استأذنكم في االحاالت 

حتى ننتهي منها؟
وتال الرئيس االحاالت املدرجة 
على اجلدول فهل يوافق املجلس 

على هذه االحاالت؟
)موافقة عامة(
االستجوابات

وت����ال االم����ني الع����ام البن����د 
واالس����تجواب  االس����تجوابات 
املقدم من النائب د.فيصل املسلم 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد والذي يقع 
في محورين ومناقشة االستجواب 
املقدم من مبارك الوعالن الى وزير 
البلدية د.فاضل صفر واالستجواب 

الى وزير البلدية واالشغال.
صفر: شكرا للرئيس وانا كذلك 

جاهز باذن اهلل.
الرئيس يتلو االستجواب الثالث 
املوجه من النائب مسلم البراك الى 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
فهل ترغب ف����ي التمديد مبوافقة 

املجلس ام انت جاهز.
الش����يخ جابر اخلالد: ش����كرا 
س����يادة الرئيس اهال وسهال انا 

جاهز.
الرئيس يتلو االستجواب الرابع 
املوجه م����ن النائب د.ضيف اهلل 
بورمية الى النائب االول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك فهل يرغب 
في التمديد فالبد من العودة الى 

املجلس فهل انت مستعد؟
الش����يخ جاب����ر املب����ارك: أنا 

جاهز.
روضان الروضان: فيما يخص 
استجواب النائب االول فال يجوز 

والنائب غير موجود.

الرئيس: تخلى القاعة.
د.ولي����د الطبطبائي: ال يجوز 

االستجواب سرية هذا شيء...
الرئيس: هل هذه اول مرة تصير 

جلسة سرية؟
د.وليد: خل الناس تسمع.

الرئيس: ترفع اجللس����ة ملدة 
ربع ساعة.

د.ولي���د الطبطبائي: انا غير 
موافق على س���رية اجللس���ة.
اس���تؤنفت اجللس���ة في متام 
الس���اعة الرابعة وعشر دقائق 
وبعد انتهاء اجللس���ة السرية، 
قال اخلرافي: عقد مجلس األمة 
جلس���ة س���رية بناء على طلب 
احلكومة ملناقش���ة االستجواب 
املقدم من النائب فيصل املسلم 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء، 
وقد ناقش املجلس طلب احلكومة 
عقد اجللس���ة سرية وتال وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة بيانا 
أوضح فيه مبررات عقد اجللسة 
سرية ووافق املجلس، ثم حتدث 

اثنان من املؤيدين واملعارضني 
ثم واف���ق املجل���س على طلب 
احلكوم���ة ثم اس���تمع املجلس 
الى املستجوب واملستجوب الى 

محاور االستجواب.
وقد تقدم عشرة من األعضاء 
بطلب عدم امكان التعاون مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 
102 للدستور واملادة 143 من الالئحة 
وال يج����وز ان يصدر قرار فيه اال 
بعد 7 أيام وستكون اجللسة في 
ي����وم 16 ديس����مبر 2009، وهناك 
رغبة في مناقش����ة االستجوابات 
الباقية واحدا بعد اآلخر وسنبدأ 

االستجواب الثاني.
الرئيس: ه����ل يوافق املجلس 
على تثبيت نص االستجواب في 

املضبطة.
د.فاض����ل صف����ر: اس����تأذن 
الرئاس����ة في ق����راءة الورقة هذه 
الت����ي يتهمني فيها النائب مبارك 
الوعالن مبفردات كخيانة الواجب 
الديني وليست تهمة سهلة وأود 
ان أرفق هذه الورقة واملالحظات 
الكثيرة على ارف����اق هذه الورقة 
مع أوراق االستجواب، متمنيا ان 
أو  املناقش����ة دميوقراطية  تكون 
التصويت على شطب كل ما جاء 

من ألفاظ.
الرئيس: هذا من حقك واذا كانت 
هناك كلمات مح����ددة تقدمها الى 
املجلس ويصوت عليها املجلس.

مبارك الوعالن: لم نتكلم عن 
مادة االس����تجواب ولكن سيكون 

راقيا ومغلقا بالرقي.
الرئيس: هن����اك اتهام بخيانة 
الدين والوطن فهل يوافق املجلس 
على شطب هذه الفقرة من استجواب 
الوعالن، وكانت النتيجة املوافقة 

باالجماع.
عدنان عبدالصمد: املوضوع ال 

يجوز التصويت عليه.
الرئيس: هل يوافق على تثبيت 
نص االستجواب دون تالوته في 

املضبطة؟
)موافقة( فليتفضل املستجوب 

واملستجوب.
علي الراش����د: أمتنى ان تأخذ 
املوافقة على االستجوابات الثالثة 

لننتهي منها اليوم.
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