
مجلساألمــــــة الجمعة
18  ديسمبر 2009

قدم النائب سالم النمالن اقتراحني برغبة جاء 6
في االول: نظرا لعدم وجود مجمع محاكم تابع 
لوزارة العدل في محافظة مبارك الكبير مما يضطر 
املواطنون الى مراجع����ة احملاكم االخرى، االمر 
الذي يترتب عليه تأخر مصاحلهم وملا يواجهه 
املراجعون من ازدحام وحرصا على توفير اخلدمات 
للمواطنني بطريقة ميسرة ولتخفيف الضغط على 

احملاكم االخرى وملنفعة قاطني احملافظة. لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة إلنشاء مجمع محاكم في 
محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية احملافظات. 
وجاء في اقتراحه الثاني: ملا كانت بعض املناطق 
السكنية تقع بالقرب من مصافي حقول النفط 
ومصانع الغاز والبتروكيماويات ومنها ضاحية 
علي صباح السالم )أم الهيمان سابقا( ونتيجة 

ملا تسببه هذه املصانع من تلوث بيئي يؤثر على 
الصحة العامة، ويعرض س����اكني هذه املناطق 
لالمراض اخلطيرة مثل امراض السرطان والربو 
الشعبي، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لقيام 
الهيئة العامة للبيئة بإنشاء مراصد دائمة لقياس 
مس����توى تلوث الهواء في املناطق القريبة من 

مصادر التلوث البيئي.

النمالن إلنشاء مجمع محاكم في »مبارك الكبير«

وزير الداخلية يعبر حاجز »طرح الثقة« للمرة الثانية
سامح عبدالحفيظ

جدد مجلس األمة في جلس�ته اخلاصة امس الثقة بوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد إثر مناقشة طلب طرح الثقة عن الوزير والتصويت 

عليه. 
وجاءت نتيجة التصويت عل�ى الطلب برفض 26 نائبا لطرح الثقة، 

فيما وافق عليه 18 نائبا وامتنع خمسة نواب عن التصويت. 
وقال رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي اثر ذلك ان الوزير اخلالد 

قد »حاز ثقة األمة ونهنئه بهذه الثقة«.
وقال النائبان د.فيصل املس�لم وخالد الطاح�وس انهما مؤيدان 
لطلب طرح الثقة عن الوزير اخلالد وان االستجواب املقدم الى الوزير 
بصفته لم يكن شخصانيا او الهدف منه رأس الوزير بل لتبيان احلقيقة 
من موضوع اللوحات اإلعالنية النتخابات 2008 وتنفيذ حق النائب في 

مراقبة السلطة التنفيذية.
ورأى النائبان ان الوزير اخلالد ضلل اجلميع وأخفى معلومات عن األمة 
بتقدميه معلومات غي�ر صحيحة عن إحالته موضوع اللوحات اإلعالنية 

على النائب العام على حد قولهما.
وأشارا الى ان الكتاب الذي متت إحالته الى النائب العام ال يتضمن 
وقائع او أدلة جنائية، متسائلني عن نتائج جلنة التحقيق الوزارية التي 

شكلها الوزير للتحقيق في موضوع اللوحات اإلعالنية.
وذكرا ان »توقيع الوزير على مناقصة اللوحات اإلعالنية هو مش�كلة 

بحد ذاتها وإدانة له« على حد تعبيرهما.
وقال النائبان املعارض�ان لطلب طرح الثق�ة بالوزير اخلالد وهما 
د.سلوى اجلسار وحسني القالف ان الس�لطتني اليوم أمام مسؤولية 

مشتركة لتحقيق األمان للكويت.
وأشادا في هذا الس�ياق بجهود الوزير في مكافحة كل ما من شأنه 

زعزعة األمن واألمان للبالد.
وقاال ان كتاب النيابة العامة عن موضوع اللوحات اإلعالنية »واضح« 
وصك براءة للوزي�ر اخلالد وليس إدانة له. وأكدا ان االس�تجواب »لم 
يرد به مصلحة البالد ولم يرق الى ان يكون اس�تجوابا سياسيا«. وفيما 

يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي اجللسة املخصصة 
ملناقشة موضوع طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
في متام الس���اعة التاس���عة، وتال األمني العام أسماء احلاضرين 

والغائبني دون إذن أو إخطار.
اخلرافي: في جلس���ة 2009/12/8 تقدم 10 من األعضاء بطلب 
ط���رح الثقة في وزير الداخلية ومت التحقق من وجود العش���رة 
نواب في القاعة وبناء على املادة 145 يتحدث اثنان من املؤيدين 

للطلب واثنان من املعارضني.
خالد الطاحوس )مؤيدا لطرح الثقة(: يهمني تبيان احلقيقة 
في محور االستجواب ولزاما علّي ان أخاطبكم وأخاطب ضمائركم 
واكشف احلقائق دامغة بالوثائق واملستندات لكي حتكموا ضمائركم 
ف���ي احلكم على الوزير الذي ارتكب 4 أمور أولها تضليل النائب 
العام وديوان احملاس���بة ونواب األمة والشعب الكويتي وهناك 
أم���ور مهمة اقترنت بوزير الداخلية ابتداء بحادث التأبني مرورا 
مبلف اجلنسية وانتهاء باللوحات اإلعالنية كل ذلك اقترن باسم 
وزير الداخلية والبد من تبيان ان الوزير س���اهم بضرب نسيج 

املجتمع الكويتي.
أمامنا وقائع مارسها الوزير في استجوابه:

- بتاريخ 6/1 أح���ال موضوع اللوحات الى النائب العام ولم 
يستش���ر مستشاريه ولم يحلها بالش���كل الصحيح ولم يحترم 
القضاء وحول كتابا وهميا الى النائب العام ولم يقم باالجراءات 
القانونية وفق العقد املبرم وبعد كل هذه املمارسات يضحك على 

مجلس األمة املنتخب بإرادة الشعب.
وفي جلسة االستجواب عرض التاريخ فقط ولم يعرض نص 
اإلحالة ثم أخفى علينا رد النيابة في 6/7 وأقسم انه لو كان يعلم 
ان حرفا واحدا من هذا الكتاب س���يخدمه ألخرجه »كنت البد ان 

تعرضه وال تخفي علينا أي شيء«.
- بتاريخ 6/11 وكيل ديوان احملاسبة يطلب من الوزارة التحقيق 
في التجاوز املالي في اللوحات اإلعالنية، نعم شكل جلنة حتقيق 

ولكن ما هي االجراءات التي اتخذتها جلنة التحقيق.
أنت من أبرم العقد وأدار العملية وأنت من صرف املبلغ للشركة 

يقول تأتيني املعلومات من فوق.
البصيري: أرجو التزام األخ خالد بصحيفة االستجواب وعدم 

اخلروج عنها.
الطاحوس: أتكلم في احملاور وأؤكد ان الوزير غير قادر، وموضوع 
نصر أبوزيد وأنا ضد دخوله الكويت ولكن كيف جاء الى مطار 

الكويت ومن أخرج له الفيزا ومن منع أبوزيد من الدخول.
اخلرافي: هذه محاولة دغدغة مش���اعر عن���دك محاور التزم 

بها.
الطاحوس: هذه استشهادات.

اخلرافي: أرجوك التزم ما راح اس���محلك باخلروج عن محور 
االستجواب.

الطاح���وس: ممكن التغاضي عن قضايا مهم���ة لكن القانون 
واملال العام ال ميكن القب���ول بانتهاكهما فهو يتخذ اجراءات من 
أجل التمسك بالكرس���ي الذي تتمسك وتقبل بكل شيء من أجل 
هذا الكرسي »انت تضحك« من أخرج الفيزا لنصر أبوزيد حتى 
قضية التدوير في الوزارة مجيرة لهذا اليوم وحادثة نصر أبوزيد 
جيرت من أجل هذا اليوم، فهل محور اس���تجواب النائب مسلم 
يستحق عليه الثقة؟ أنتم ستحاسبون يوم احلساب عما دار من 

شبهات وتعد على القانون من قبل وزير الداخلية.
اخلرافي: شكرا خالد.

يوسف الزلزلة )معارض(: أتنازل للدكتورة سلوى اجلسار.
سلوى اجلسار )معارضة لطرح الثقة(: اليوم امام مسؤولية 
مشتركة بني السلطتني لتحقيق االمان للدولة وللمواطنني ونكن 
التقدي���ر للوزير على كل ما يقوم ب���ه من جهود ونتعامل يوميا 
م���ع مختلف اجلرائم حتى أصبحت هذه اجلرائم دخيلة وتعامل 
الوزارة كفيل بالثقة واالستجواب فقط تكلم عن املال العام وفي 
السنوات املاضية جهود كبيرة تقوم بها الوزارة تشعرنا باألمن 

واالمان والبد من ان نشد على يده.
فوضح الوزير وفند بكل ش���فافية محاور استجوابه بأنه لم 
يضلل النواب أو االمة ولم يضلل احدا والكل اعتبر ان رد النيابة 
هو صك البراءة للوزير وقفت مع الوزير في هذه القاعة بقناعة 

املستفيدة »العب غيرها«.
اخلرافي: التزم باملوضوع.

خالد الطاحوس: أحال مرة أخرى الى النائب العام بتاريخ 6/17 
كتابا بتقرير ديوان احملاس���بة فأين جلنة التحقيق؟ وأين جلنة 

التحقيق التي طلبها منك الديوان؟

أقسم باهلل العظيم أننا محاسبون يوم القيامة على مثل هذا 
التصوي���ت فهو انتهك املال العام وتع���دى على حرمته وخالف 
االج���راءات القانونية وزير الداخلية وضلل الش���عب الكويتي 

والرأي العام.
- هناك أخطاء يرتكبها الوزير كل فترة وأخرى، وإذا س���ئل 

26 عارضوا الطلب و18 أيدوه و5 امتنعوا عن التصويت خالل جلسة تخللتها مشادات بين النواب المؤيدين والمعارضين

د.سلوى اجلسار حسني القالف

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي متوسطا رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر املبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد والوزير د.محمد البصيري ود.علي العمير بعد رفع اجللسة

الجسار: اس�تجواب البراك للخالد هّش وشخصاني مائة بالمائة
القالف: قضية اللوحات انتهت بتجديد الثقة في االستجواب األول

.. بين الطبطبائي والعمير
قال النائب د.وليد الطبطبائي انه فوجئ خالل اجللسة السرية اخلاصة 
بالتصويت على عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء بالنائب 
عل��ي العمير يصعد على املنصة مصطحبا اجهزة ومواد عرض ليخصص 
مداخلته كلها ال للتعليق على موضوع اجللس��ة � أي االستجواب اخلاص 
برئيس الوزراء � بل للهجوم احلاد والظالم والشخصي على النائبني فيصل 
املس��لم ووليد الطبطبائي. واضاف ان اجلميع في اجللس��ة السرية � مبا 
ف��ي ذلك احلكومة � عجبوا مم��ا قال وفعل العمير اذ ترك القضية موضع 
النق��اش والبحث وفتح دفاتره القدمية ض��د زميلني له في املجلس مرددا 
كل املزاع��م التي كان يرددها ابان احلملة االنتخابية االخيرة، وهي املزاعم 
التي سعى الى ترديدها ضد الطبطبائي، واجلب عليها بخيله ورجله طوال 
االسابيع التي سبقت االنتخابات لكنه لم يستطع � بفضل اهلل � ان يهز ثقة 
اهلنا واخواننا في الدائرة االنتخابية الثالثة بأخيهم وليد الطبطبائي. وتابع 
الطبطبائي »ولقد رددت على العمير خالل اجللسة السرية تفصيليا وحسب 
ما اتسع من الوقت لذلك، وكذلك فعل الزميل االخ فيصل املسلم، ومع انتهاء 
اجللسة اعتبرنا ان االمر قد انتهى وان اجلدل لن ينتقل الى خارج اجللسة 
بحكم انها سرية اال اننا فوجئنا بالعمير ينقل مزاعمه وهجماته على النائب 
الطبطبائي الى الصحافيني وبعض اجلرائد اليومية، مما استدعى اصدار هذا 
البيان والتوضيح من دون اخلوض في التفاصيل الننا قدمنا خالل احلملة 
االنتخابية في ش��هري ابريل ومايو املاضيني ردودا مس��تفيضة على كل 
الشبهات واالفتراءات، والتي لم يأت العمير بأي جديد حولها ال في اجللسة 
السرية وال في تسريباته الى الصحافة امس«. من جانبه قال النائب د.علي 
العمير ردا على الطبطبائي: ان ما نشر على لسان النائب الطبطبائي حول 
ما دار في اجللس��ة السرية هو مثار اس��تغراب وتعجب. وقال العمير: ان 
النائب الطبطبائي ذك��ر انني صعدت على املنصة مصطحبا اجهزة ومواد 
ع��رض وهذا امنا فعلته العرض اقواله بالصوت والصورة ولم آت بجديد 
امنا هو ما قاله النائب الطبطبائي بنفسه اثناء اللغط الذي صاحب حصوله 

على شيك من رئيس الوزراء.
وكيف يقول الطبطبائي اننا تركنا الكالم عن محاور عدم التعاون وكان 
كالمنا كله حول احملور الثاني )الشيكات( وكان جزء منه ما يتعلق بالشيك 

الذي تسلّمه النائب الطبطبائي.
وقال النائب الطبطبائي ان من في اجللسة السرية مبا في ذلك احلكومة 
عجبوا مما قال وفعل العمير وهذا الكالم غير صحيح فلم يحظ احد بتصفيق 
املجلس واحلكومة كما حظيت مداخلتي وجاءني الثناء من كال الطرفني على 
اختالف مش��اربهم. اما حديث الطبطبائي عن املزاعم واحلرب التي سبقت 
االنتخاب��ات فهذا كالم باطل ال دليل عليه ب��ل اننا رأينا خالل االنتخابات 
تناقض االقوال حول الش��يكات ولم تكن طرفا في احلديث عنها بأي وجه 
كان. اما ما زعم الطبطبائي من أنني نقلت تفاصيل اجللس��ة السرية فهذا 
كالم غير صحيح، بل ان من يس��رب اجللسات السرية واخبارها ونتائج 

التصويت معروف جيدا عند الطبطبائي.
واذكره بجلسة اس��تجواب القالف لوزير الداخلية واستجواب رئيس 
الوزراء وأس��أله من قام بتس��ريب نتائج التصويت على الس��رية، ولذلك 
واحتراما ملبدأ الس��رية والذي حتم علينا اال نخوض بالتفاصيل فإنني لن 
أتكلم بأي تفاصيل عن هذه اجللس��ة. أما كالم النائب الطبطبائي انه خرج 
مرفوع الرأس بينما نحن خرجنا لنكون ش��ركاء في املسؤولية وما وقعت 
فيه احلكومة من جتاوزات واخطاء فإن سمو الرئيس قد كسب ثقة عارمة 
وس��احقة من مجلس االمة الذي ميثل الشعب وعلينا احترام هذه النتيجة 
ال الطعن والتش��كيك بها. ويظل دعاؤنا ل��ك ان تكون دوما مرفوع الرأس 

فال نرضى ألي مسلم ان يكون مهانا او ذليالً.

البراك: الحياة الدستورية لم تشهد 
من قبل اندفاعاً نيابياً وراء الحكومة 

رأى النائب مس��لم البراك ان احلياة الدس��تورية في الكويت لم تشهد 
من قبل هذا االندفاع النياب��ي الغريب وراء الدفاع عن احلكومة ومهاجمة 

منتقديها.
وق��ال البراك في تصريح للصحافيني عقب جلس��ة امس ان كل نائب 
ينتقد اي وزير سيرد عليه عشرون نائبا بالسب والهجوم، مشيرا الى ان 
العريضة التي وقعها النواب عقب جلس��ة استجواب رئيس احلكومة هي 

عريضة احلزن غير الدستورية.
واشار الى ان هناك نوابا ابلغوا احلكومة انهم سيتصدون لكل االستجوابات 
وافش��الها من اجل البقاء في العضوية ملدة اربع سنوات، مؤكدا استمراره 
في ممارسة العمل الرقابي بيد ويد اخرى مبتابعة التنمية، وليست التنمية 

التي متارسها احلكومة.
وعبر البراك عن ارتياح ضميره بعد جلسة التصويت على طرح الثقة 
»بعدما كشفت لالمة والشعب الكويتي حقيقة التضليل الذي مارسه وزير 
الداخلية ومن خالل االدلة واملس��تندات وبغض النظر عن النتيجة«. ورأى 
البراك ان وزي��ر الداخلية لم يحظ بثقة النواب النه حصل على 26 صوتا 
وحجب الثقة عنه 18 نائبا وامتنع 5 ممن لم مينحوه الثقة. واكد ان الوزير 
لن يفهم الرسالة التي وجهت اليه في اجللسة النه متمسك بكرسي الوزارة 

بيديه ورجليه.
وحتدث الب��راك عن اقدام الوزير على تخريب هيكل الوزارة االداري، 
مشيرا الى ان هناك رابطا بني تاريخ 7/1 و12/17 حيث موعد جلستي طرح 
الثقة وبني صدور قرارات بإع��ادة هيكلة الوزارة واجراء ترقيات جديدة. 
ورأى البراك ان هذه القرارات تثير التساؤالت حول املستفيد من وراء هذه 

احلركة، من استفاد ابن من وولد عم من واخو من؟
وش��كر البراك النواب الذين صوتوا تأييدا للطلب واملمتنعني، في حني 
»اقول للنواب الذين دافعوا عن الوزير الذي تسبب بضياع 5 ماليني دينار 
ان الش��عب الكويتي هو املسؤول عن محاس��بتكم، واذا كنتم تقولون إننا 

مؤزمون فأقول لكم انكم البصامون اجلدد.
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ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم

عبدالرحمن فهد العنجري26أحمد عبدالعزيز السعدون1
عبداهلل يوسف الرومي27د.أسيل عبدالرحمن العوضي2
عدنان إبراهيم املطوع28الصيفي مبارك الصيفي3
عدنان سيد عبدالصمد29جاسم محمد اخلرافي4
عسكر عويد العنزي30د.جمعان ظاهر احلربش5
علي سالم الدقباسي31د.حسن عبداهلل جوهر6
د.علي صالح العمير32حسني علي القالف7
علي فهد الراشد33حسني مزيد الديحاني8
غامن علي امليع34حسني ناصر احلريتي9
فالح مطلق الصواغ35خالد سالم العدوة10
فيصل سعود الدويسان36خالد سلطان العيسى11
د.فيصل علي املسلم37خالد مشعان الطاحوس12
مبارك بنية اخلرينج38خلف دميثير العنزي13
مبارك محمد الوعالن39دليهي سعد الهاجري14
محمد براك املطير40د.روال عبداهلل دشتي15
د.محمد هادي احلويلة41سالم منالن العازمي16
محمد هايف املطيري42سعد زنيفر العازمي17
مخلد راشد العازمي43سعد علي اخلنفور18
مرزوق علي الغامن44سعدون حماد العتيبي19
مسلم محمد البراك45د.سلوى عبداهلل اجلسار20
د.معصومة صالح املبارك46شعيب شباب املويزري21
ناجي عبداهلل العبدالهادي47صالح احمد عاشور22
د.وليد مساعد الطبطبائي48صالح محمد املال23
د.يوسف سيد الزلزلة49د.ضيف اهلل فضيل بورمية24
18265النتيجة النهائية000عادل عبدالعزيز الصرعاوي25

الروضان: المرحلة المقبلة تحتم
على السلطتين تحقيق المصلحة العامة

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان املرحلة 
املقبلة حتتم على السلطتني التشريعية والتنفيذية التعاون فيما بينهما والعمل 
مع��ا مبا يصب في مصلحة الوطن واملواطنني. وقال الوزير الروضان، في 
تصري��ح ل� »كونا« عقب جتديد مجلس االمة الثقة بوزير الداخلية: انتهت 
قضية االس��تجوابات وعلى احلكومة واملجلس في املرحلة املقبلة التعاون 
فيما بينهما الجناز املشاريع. واضاف ان تلك املشاريع تلقي مبسؤولية اكبر 
عل��ى احلكومة وهذا يحتم عليها العمل مع املجلس مبا يصب في مصلحة 
الوطن واملواطنني. واشار الى الدور املنوط مبجلس االمة وهو دور رقابي 
وتشريعي يجب عدم اغفال احدهما، مستدركا بالقول: اال ان هناك اولويات 
وضعت من قبل السلطتني. واضاف: يجب علينا العمل معا والتوافق على 

تلك االولويات وسنرى ان شاء اهلل نتائج طيبة.




