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الرئيس جاسم اخلرافي يلقي التحية على األعضاء

النواب قبل رفع اجللسة

د.أسيل العوضيمسلم البراك

)متين غوزال( الشيخ أحمد الفهد يلقي التحية عند دخوله القاعة 

النواب بانتظار اكتمال النصاب

عدم اكتمال النصاب »طّير« جلسة مناقشة خطة التنمية

أبورمية: عدم حضور الحكومة لمناقشة مشروعها مماطلة وتسويف ال نقبل به

معصوم�ة: الحكومة أثبتت أنها تعطل التنمي�ة وليس مجلس األمة

عبدالصمد: جملة من التحفظات أبدتها الميزانيات مرتبطة مباشرة بالخطة

العنجري: الحكومة خذلتنا فالخطة تش�مل 40 مليارًا لإلنفاق الرأس�مالي

دشتي: اإلنجاز يتحقق من قاعة عبداهلل السالم وليس من قاعة الوزراء

المسلم: »التنمية« ستبدي مالحظاتها ع لى الخطة في جلسة الخميس

الخرافي عبّر عن ألمه لعدم انعقادها مؤكداً عدم تواجد أي من الوزراء في قاعة عبداهلل السالم عند رفعها للمرة الثانية

بين المسلم وروال
دار احلوار التال���ي بني النائبني 
د.فيصل املس���لم ود.روال دش���تي 
عق���ب خروجهما من اجللس���ة بعد 
رفعها وقبيل تقدمي االخيرة طلب���ا 
لتخصي���ص جلس���ة بع�����د غ���د 
اخلمي���س ملناقشة اخلطة واحل���وار 

كالتال���ي:
املسلم: ال تستعجلون في تقدمي 
الطلب ومناقشة اخلطة، عطونا مجاال 

خل ندرسها صح.
دشتي: اخلطة صارلها فترة طويلة 

وكان ميكن دراستها.
املس���لم: التقرير ل���م يصلنا اال 
أمس )أم���س األول( واآلن امهلونا 

اسبوعني حتى ندرسها بشكل جيد 
وال تس���تعجلون كي حتصلوا على 
توافق على اخلطة، ال »تس���لقونها 

سلق«.
دشتي: حددنا يوم اخلميس بعد 

غد ملناقشة اخلطة.
املس���لم: قلنا أجلوه���ا ان كنتم 
تريدون التوافق واذا كنتم ال تريدون 

التوافق فهذا شيء آخر.
دش���تي: اخلطة صارلها 6 أشهر 
عندنا واستهلكت نقاشا والتأجيل 

ليس له داع.
املسلم: قلت ال تسلقون اخلطة.. 

وال ترى أناديلك سعدون.

الفهد: ال يعقل من يقدم الخطة ويتعب عليها يتقاعس عن الحضور!
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التنمية 
ووزير االس���كان احمد الفهد أنه من املنطق ال يعقل من يقدم 
اخلطة ويتعب عليها ان يتقاعس للحضور للجلس���ة املقررة 
ملناقش���ة خطة التنمية حس���ب اتهام بعض النواب، مشيرا 
ال���ى ما القته احلكومة من املجلس من تعاون عندما اجتمعت 
اللجنة املالية واقرت تقرير خطة التنمية وباالجماع. والتمس 
الفهد العذر من صاحب السمو األمير والشعب الكويتي لعدم 
انعقاد جلسة االمس، موضحا ان صدر احلكومة يتحمل هذه 

االنتقادات. 
وكش���ف الفهد عن تقدم احلكومة بجلسة خاصة ملناقشة 
خط���ة التنمية يوم اخلميس املقب���ل »واملية تكذب الغطاس« 
وامامنا 48 ساعة وكلي امل وثقة ان تكون هذه اجللسة اجمل 
وأروع صورة للتعاون في تاريخ الكويت والتفكير بصوت عال 
ملناقشة تقرير اللجنة املالية الذي مت املوافقة عليه باالجماع، 

واش���ار الفهد الى ان هناك اجراءات جدية نحو خطة التنمية 
وورش عمل من اجل رفع مكانة دولتهم، الفتا الى اننا كنا نأمل 
باقرار املداولة االولى في اجللس���ة )أمس( ولم نسع ملداولتني 
ألن هذا مشروع نعتبره مشروع أمة ويجب ان يأخذ حقه من 
النق���اش ووجهات النظر واعضاء املجل���س في نفس املركب 
وعلينا ان نس���مع هذه املقترحات والتوصيات من اجلميع ثم 
نعود بها للجنة بعد املداولة االولى الخذ هذه املقترحات ونكون 
مقتنعني عليها في املداولة الثانية متمنيا تعاون الس���لطتني 

»وربع تعاونوا ما ذلوا..«.
وعن تشكيل جلنة وزارية لدراسة اسقاط فوائد القروض 
اجاب: نحن بصدد االنتهاء من خطة التنمية وهي قضية الكل 

ونبدأ بعدها بقضية اجلزء )القروض(.
ولفت الفهد الى ان اطار اخلطة اخلمسية جاء ضمن قانون 

86/60 ومت تطبيقها ولم نخرج عن نص القانون.

اخلطة. وأوضح ان ابرز التحفظات 
التي ابدتها اللجنة هو انه اذا كانت 
اخلطة خماسية فهذا غير صحيح 
الن عامني من امليزانية العامة مت 
اجنازهما فضال ع����ن ان ميزانية 
العام املاضي قد اسقطت وبالتالي 
اذا كنا جادين فعلينا ان نضع خطة 
جديدة تبدأ من تاريخ 2011/12/11 
حتى يكتب لها النجاح مع مراعاة 
املشاريع التي ميتد أمدها اطول من 
اخلطة التنموية ذات الكلفة العالية 

ودراستها بشكل جدي.
املالية  اللجن����ة  وعبر رئيس 
د.يوس����ف الزلزلة عن اس����فه ملا 
آلت اليه اجللسة اخلاصة ملناقشة 
خطة التنمية رغم انها من االمور 

االساسية لنهج اي تنمية للبلد.
وعت����ب الزلزلة عل����ى اعضاء 

احلكومة، على الرغم من ان املشروع 
مش����روع احلكومة، وهي فرصة 
للتنمي����ة، الفتة الى انها والنواب 
أعدوا العدة لعقد اجللسة ومناقشة 
اخلطة التي جاءت بعد غياب 24 

عاما.
واضاف����ت د.معصوم����ة: كان 
يفت����رض على احلكومة أن تكون 
حاضرة بكامل أعضائها ملناقشة 
خطة قابلة للتنفيذ، وكنا على أمت 
االستعداد لنضع أيدينا في أيدي 
احلكومة للخروج بخطة حقيقية 
ومشاريع مهمة، اال ان احلكومة لم 
تكن عازمة على حضور اجللسة، 
الرغم م����ن تواجدها خارج  على 

القاعة.
وأكدت د.معصومة ان احلكومة 
بهذا التصرف أثبتت أنها من تعطل 

التنمية وليس مجلس االمة، مطالبة 
إياه����ا بحضور اجللس����ة املقبلة 
النواب  الى مالحظات  واالستماع 
التنمي����ة، وذلك من خالل  إلنقاذ 
التعاون بني السلطتني وعليها أال 

تخذلنا.
وأكدت د.روال دشتي ان 12 نائبا 
تقدموا لعقد جلسة خاصة يوم غد 
املوافق 1/14 ملناقشة موضوع اخلطة 
متمنية عدم تقاعس احلكومة على 
النحو الذي حدث امس بالرغم من 
ان الوزراء كانوا موجودين داخل 

قاعة الوزراء.
وبينت ان االجناز يتحقق من 
داخل قاعة عبداهلل السالم وليس 
من قاعة الوزراء نافية ان يكون 
هناك تكتيك حكومي أو شيء 
من هذا القبيل وامنا هو تقاعس 

ال ميكن السكوت عنه.
دراسة خطة التنمية

ومتنى النائب عدنان عبدالصمد 
على الن����واب ان يجعلوا من رفع 
اجللسة التي كان من املقرر عقدها 
امس فرصة لدراسة اخلطة التنموية 
بشكل جيد معتبرا ان اجللسة وعلى 
الرغم من اهميتها اال ان تأجيلها 
سيعطي مجاال للنواب للدراسة 
املس����تفيضة خصوصا ان هناك 
العديد من التعديالت واملالحظات 
بشأنها. وقال عبدالصمد انه نفسه 
ال يعرف ما كان مقررا مناقشته أهي 
اخلطة التنموية ام اطار اخلطة؟ 
الفتا الى وجود جملة من التحفظات 
لدى جلنة امليزانيات واحلس����اب 
اخلتامي املرتبطة مباش����رة بهذه 

مجلس الوزراء روضان الروضان 
ب����أن احلكوم����ة كان����ت حاضرة 
ال����ى ان رئيس  وموجودة، الفتا 
املجلس جاسم اخلرافي رفع اجللسة 
لع����دم اكتمال النص����اب، مضيفا 
انه من الظلم حتميل املس����ؤولية 
التي كان����ت حاضرة  للحكوم����ة 

وبشهادة اجلميع.
وأشار الروضان الى انه سيتم 
ادراج مشروع اخلطة التنموية في 
احدى اجللسات املقبلة ملناقشتها 

أو حتديد جلسة خاصة لها.

يوم تاريخي

وأب����دى مقرر اللجن����ة املالية 
العنجري  النائ����ب عبدالرحم����ن 
اس����تياءه من التصرف احلكومي 
قائ����ال ان اليوم يفترض ان يكون 
تاريخي����ا أو مفصلي����ا للحي����اة 
السياسية والتنموية في الكويت، 
اذ انه كان مقررا مناقش����ة واقرار 
اخلطة اخلمسية التي تهم جميع 

الشعب الكويتي.
ولفت العنجري الى انه منذ 
10 أيام بادر وزمالؤه بطلب عقد 
جلس���ة خاصة ملناقشة اخلطة 
بعد االعداد والتحضير ومناقشة 
املشاريع االستراتيجية والتقليدية 
اللجنة  ف���ي  الكبرى  واالهداف 
املالي���ة، مس���تدركا: »احلكومة 

خذلتنا«.
العنجري: ان اخلطة  وأضاف 
العامة للدولة في جميع دول العالم 
هي من اهم القضايا املفصلية والتي 
يتم على ضوئه����ا حتديد الرؤية 
املس����تقبلية والسياسة التنموية 
للكويت، اذ انها تشمل ما يزيد على 
ال� 40 مليارا لإلنفاق الرأس����مالي 
في شتى املجاالت، اال ان احلكومة 
خذلتنا، معتبرا انها الس����بب في 
رفع اجللسة، وهذه سبة في جبني 

حكومة الكويت.
وأب����دت النائب����ة د.معصومة 
املبارك استياءها من عدم حضور 

السلطتني وبالذات احلكومة التي 
لم يحضر منه����ا إال وزير واحد، 
مشيرا الى أهمية ان يصاغ خارطة 

طريق للتنمية.
وقال الزلزلة ان كلمات صاحب 
السمو األمير هي التي أكدت على 
اللجنة املالية من خالل متابعتها 
الس����امية الصادرة من  للبيانات 
سموه بأنه البد من تخطيط للتنمية 

والتطوير ملصلحة البلد.
وكش����ف الزلزلة ان احلكومة 
ستقدم طلبا لعقد جلسة خاصة غدا 
اخلميس متمنيا حضور االعضاء 

ملا خلطة التنمية من أهمية.
وبدوره أعلن النائب د.فيصل 
املسلم انضمام النائب فالح الصواغ 
الى كتلة التنمية واالصالح مؤكدا 
ان انضمام الصواغ سيمثل اضافة 
الى الكتلة تس����اعدها في حتقيق 
الطموح����ات الت����ي تس����عى إلى 
حتقيقها فيما يص����ب في صالح 

البلد والشعب.
من جهة أخرى أكد املس����لم ان 
جلسة مناقشة خطة التنمية مطلب 
واس����تحقاق كان ينبغي التعامل 
معه بأسلوب أفضل مما حدث في 
جلسة األمس التي لم تنعقد لعدم 
اكتمال النصاب، مشددا على انه ال 
خالف بني املجلس واحلكومة على 

هذا االستحقاق.
واضاف املس����لم »مع تقديرنا 
جلهود اللجنة املالية اال ان التقرير 
بشأن اخلطة وصلنا متأخرا وكنا 
نأمل ان تتأخر الدعوة الى اجللسة 
اخلاصة وما خشينا منه حدث حيث 
جاءت احلكومة على اس����تحياء 
كما ان كثي����را من النواب لم يكن 

مستعدا.
وبنينّ ان لدى كثير من املجاميع 
النيابية مالحظات على اخلطة تقول 
احلكومة إنها ستستمع اليها بصدر 
رحب مشيرا الى ان كتلة التنمية ال 
متانع من ان تعقد اجللسة اخلميس 

سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اجللسة املخصصة ملناقشة 
استراتيجية اخلطة اخلمسية مرتني 
لعدم اكتم����ال النصاب، اذ حضر 
غالبية النواب ولم حتضر احلكومة، 
االمر الذي أثار استياء غير نائب 

لعدم عقد اجللسة.
الن����واب املس����ؤولية  وحمل 
للحكوم����ة ف����ي ع����دم حضورها 
اجللس����ة، واصفني تلك اخلطوة 
بالتقاعس والتسويف واملماطلة، 
مشيرين الى انها كانت موجودة 

في قاعة الوزراء.
واكد النواب ان االجناز والتنمية 
ال يتحققان من قاعة الوزراء وامنا 
يتحقق االجناز من قاعة عبداهلل 
السالم، مشيرين الى ان اجللسة 
القضايا  ف����ي  كانت فرصة للبت 
املفصلي����ة واملش����اريع الكب����رى 

والرؤية املستقبلية للكويت. 
وفي هذا الس����ياق قال رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي انه مت 
حتديد جلسة غد اخلميس ملناقشة 
اخلطة التنموية بناء على طلبني 

احدهما نيابي واآلخر حكومي.
وب����ني اخلرافي ف����ي تصريح 
صحافي انه مت افتتاح اجللس����ة 
في متام التاسعة، ونتيجة لعدم 
اكتمال النصاب وبوجود 3 وزراء 
اجلت اجللس����ة ملدة نصف ساعة 
وفي التاسعة والنصف مت افتتاحها 
مرة اخرى وكان احلضور 32 نائبا 
ولم يكن اي وزير موجودا داخل 

القاعة.
وابدى الرئيس اخلرافي أمله ألنه 
في بداية اجللسة كان مسجال على 
اجلدول ما بني 32 الى 36 نائبا ما 
يعني ان العدد كان يؤهل اليجاد 
النصاب، وبع����د رفعها لم يكتمل 
النصاب مع وصول العدد الى ال� 
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واضاف ان من يدعي التواجد 
كان متواجدا خارج القاعة وليس 
داخلها وال ميكن ان يحس����ب مع 
العدد اال اذا كان داخل القاعة وان 
عدد النواب داخلها كانوا يؤهلون 
الكمال اجللسة متمنيا ان تكون هذه 
اجللسة عبرة ملن لم يتواجد داخل 
القاعة )قاعة عبداهلل السالم( وليس 
قاعة الوزراء، ونأمل تعويض هذه 
اجللسة الهمية املوضوع واجناز 
هذا امللف التنموي في البالد. وصف 
النائب د.ضيف اهلل ابورمية عدم 
حض����ور احلكومة جلس����ة امس 
بالتعطي����ل والتس����ويف محمال 
احلكومة مسؤولية ذلك التقاعس 
في اقرار القرارات املهمة املتمثلة 
في اخلطة اخلمسية، الفتا الى انها 
مشروع حكومي في االساس ولم 
حتضر حتى ملناقش����ة مشروعها 

الذي تقدمت به.
ورد عليه نائب رئيس مجلس 
الدولة لش����ؤون  الوزراء ووزير 

املقبل وفق الطلب����ات املقدمة في 
هذا الشأن.

وأكد املسلم ان الكتلة لديها عدة 
مالحظات ح����ول بعض اجلوانب 
األساسية للخطة السيما من حيث 
ان تكون منسجمة دستوريا وواقعا 
قابال للتنفيذ وليست مجرد خياالت 
تسبب احباطات، وهذا ما سنبينه 

في جلسة اخلميس املقبل.
من جانبه����ا أعرب����ت النائبة 
د.أسيل العوضي عن اسفها لعدم 
اكتمال نصاب جلس����ة مناقش����ة 
مشروع قانون خطة التنمية والتي 
وصفتها العوضي ب� »أهم جلسة 
على ج����دول أعمال مجلس األمة« 
مبدية تخوفها من عدم اهتمام نيابي 
حكومي جتاه مناقشة خطة التنمية 
مما يبني ضياع االولويات احلقيقية 

للوطن واملواطن.
وفي تصريح صحافي لها عقب 
رفع جلس����ة أمس قالت العوضي 
»ان مناقشة واقرار خطة التنمية 
احلكومية حتتاج قبل كل ش����يء 
إلى إرادة حقيقية مؤمنة بحتمية 
إلى  النهوض بالكويت«، مشيرة 
أن أي خطة تكون مجرد حبر على 
ورق دومنا ارادة حقيقية للتطبيق 
س����تحمل انعكاسات سلبية على 
العمل احلكوم����ي والبرملاني في 
الكويت وواقعنا جميعا كمواطنني 
ودولة، واضافت »من املخجل ان 
يتواجد ثالثة وزراء فقط وغياب 
عدد كبير من النواب في جلس����ة 
من ش����أنها أن حتدد مسار البلد 
السياسي وترسم مستقبل البالد، 
متسائلة » من يتحمل مسؤولية 
تأخير طموحاتنا وتطلعاتنا جميعا 

كمواطنني؟«.
وبين����ت العوض����ي ان اهمية 
اخلط����ة اخلمس����ية للدولة، ومن 
العمل احلكومي  بعدها برنام����ج 
الذي من املق����رر ان يحمل واقعا 
علميا جاهزا للتطبيق، هو انهما 
يحددان ويشكالن االجتاه الرئيسي 
للبالد. فاالستراتيجية بعيدة املدى 
التي يحددها مجلس الوزراء للبالد 
واخلطة اخلمسية للدولة من شأنهما 
أن يكونا البوصلة التي توجه العمل 
التنموي بالبالد بجميع اوجهه، مبا 
في ذلك العمل السياسي. وذكرت 
ان مناقشة خطة التنمية والتعاون 
على حتقيق رؤية شاملة من شأنه 
أن يضع حدا للفوضى السياسية 
وسياسات ردود األفعال التي سادت 

الساحة السياسية.
وقالت العوضي »تقدمي خطة 
التنمية هو واجب دستوري على 
احلكومة ان تلت����زم به، وواجب 
العمل النيابي أن يساهم في اقرار 
التش����ريعات التي من ش����أنها أن 
العمل«.  تس����هل تطبيق برنامج 
وبينت العوضي »عندما نناقش 
خط����ة التنمية، ليس هناك طرف 
فائز وآخر خاسر فخطة التنمية 

خطة وطن«. 

الزلزل�ة: أعتب عل�ى الحكوم�ة التي لم يحض�ر منها س�وى وزير واحد

12 نائبًا يطلبون 
جلسة خاصة

قدم النواب عبدالرحم��ن 
العنجري، شعيب املويزري، 
صالح املال، علي الراش��د، 
عل��ي الدقباس���ي، د.أسيل 
العوضي، دليهي الهاجري، 
د.روال دش���تي، د.سلوى 
اجلس���ار، خالد املشعان، 
د.معصومة املبارك وفيصل 
الدويسان طلبا الى رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي 
لعقد جلس���ة خاصة غدا 
ملناقشة تقرير اللجنة املالية 

بشأن خطة التنمية.


