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اقترح النائب مبارك الوعالن إطالق أسماء كل من: فيصل سعود 6
الدويش وعبدالرحمن السميط وطالل مبارك العيار على شوارع 
وأحياء بالكويت تقديرا إلس����هاماتهم البارزة في تاريخ الكويت، 
فهم رجال من رجاالت الكويت الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية 
النهضة الشاملة بوطنهم ورفع شأنه، فهم من الرواد حملوا راية 

النهضة العمرانية واالقتصادية والسياسية في الكويت.

قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة جاء فيه: حرصا 
على راحة سكان املنطقة، ورغبة في توفير الهدوء والطمأنينة 
لهم، ونظرا ملا قد يتسبب من ضغط شديد أيام العطل الرسمية 
والراحة األسبوعية على مستوصف عبداهلل املبارك الصحي 
ولوجود دكتور واحد فقط بهذا املستوصف، لذا فإنني أقترح 
»فتح مستوصف منطقة عبداهلل املبارك أثناء العطل الرسمية 

وأيام الراحة األسبوعية ملدة 24 ساعة يوميا«.

الوعالن إلطالق أسماء 
الدويش والعيار والسميط على شوارع

الدقباسي يطالب بفتح مستوصف »عبداهلل المبارك«

إنجاز تاريخي للحكومة والمجلس.. إقرار الخطة اإلنمائية وهيئة أسواق المال
السلطتان صّفقتا بعد إقرارهما في جلسة واحدة وأول المشاريع يبدأ تنفيذه في األول من أبريل المقبل

الغان�م: بالقان�ون مواد تجي�ز للحكومة تغيي�ر أهدافه�ا دون أي ضوابط فكيف نحاس�بها؟!
اله�ارون: القانون يتعامل مع ش�ركات كويتي�ة وأجنبية وال ينبغ�ي التفريق بينهما

الفه�د: نأخ�ذ بالتخطي�ط التأش�يري لذلك س�تكون المبال�غ ال�واردة تقديرية
الب�راك: نح�ن »ناقعي�ن« بالخوف عل�ى المال الع�ام والخط�ة فيه�ا 4 ميزانيات

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك يتابعان اجللسة ويبدو د. محمد العفاسي ود. يوسف الزلزلة وعبداهلل الرومي وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد الرئيس جاسم اخلرافي في حديث مع الشيخ احمد الفهد ويبدو دليهي الهاجري

احمد الهارون احمد السعدون متحدثا

)متين غوزال(د.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري يردان من على املنصة على مالحظات النواب

لقطات من الجلسة
 تهنئة سمو األمير: هنأ مجلس االمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة الذكرى الرابعة على تولي سموه مقاليد 
احلكم في التاس���ع والعشرين من فبراير 2006 وألقى اخلرافي 
كلمة تهنئة باس���مه وباس���م اعضاء املجلس وبدوره هنأ سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد سمو االمير ومتنى له موفور 

الصحة والعافية.

نصاب غير كاف: رفع رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي اجللسة 
ملدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب فقال »نتيجة لعدم اكتمال 
النصاب ترفع اجللسة نصف ساعة بالرغم من ان العدد املسجل 
لدى االمانة العامة 40 عضوا ولكنهم غير موجودين بالقاعة«.

أشعار: عندما علق النائب خالد العدوة على الرسائل الواردة 

طلب منه الرئيس اخلرافي اال يخرج عن املوضوع فقال النائب 
العدوة:

وكل داء يستطب به
اال الرئاسة أعيت من يداويها

فرد عليه الرئيس مصححا بيت الشعر:
وكل داء يستطب به

اال اجلهالة أعيت من يداويها

م�و اختصاص�ك : عند اعتراض الرئي���س اخلرافي على خروج 
النائب العدوة عن موضوع الرسالة الواردة تدخل النائب خالد 
الطاحوس مخاطبا اخلرافي »خله يتكلم ال تقاطعه، هذه كارثة 
انسانية« فقاطعه اخلرافي قائال : »هذا مو اختصاصك، اقعد واال 

سأرفع اجللسة«.

افتتح رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي جلسة أمس الساعة 
9.30 وبعد التصويت على أسماء املعتذرين عن عدم حضور اجللسة 

مت التصديق على املضبطة من دون مالحظات.

كشف الرسائل الواردة

انتقل املجلس ملناقشة بند الرسائل الواردة.
مس���لم البراك: جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة تقدمت برس���الة 
للمجلس نطلب مناقش���ة تقرير اللجنة في جلس���ة غد )اليوم( بعد 

بند األسئلة.
اخلرافي: سنعرض الطلب بعد الرسائل الواردة، باسمي واسمكم 
ارفع لصاحب الس���مو األمير مبناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه 
احلكم، وادعو العلي القدير ان يعيد أمثالها على الكويت ويدمي على 
الكويت نعمة األمن واالس���تقرار وأتقدم لسموه وللشعب الكويتي 
بالعودة امليمونة لسمو الشيخ سالم العلي، واعبر عن الفرحة مبناسبة 

بدء احتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير.
الش���يخ ناصر احملمد: احلكومة تشارك املجلس التهنئة لصاحب 
السمو املفدى ملناسبة الذكرى الرابعة وفي الوقت نفسه نهنئ أنفسنا 
بعودة سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني ساملا وبصحة 

جيدة، وتوافق هذه املناسبات عيدي الوطني والتحرير.
سعدون حماد: قانون ذوي اإلعاقة ينتظره كثيرون وقدمنا تعديالت 
على 50 مادة، واآلن التعديالت جاهزة فلماذا ال نطرحه اآلن ونصوت 

سامح عبدالحفيظ 
في جلسة وصفت بأنها تاريخية أقر مجلس األمة أمس قانوني 
»إنش��اء هيئة أس��واق املال« و»اخلطة االمنائي��ة للدولة« واحالهما 
للحكومة. وعلى غير توقع لم تشهد اجللسة تباينات شديدة حول 
التعديالت الت��ي قدمت على املداولة الثاني��ة للقانونني باعتبار ان 
اللجن��ة املالية تدارس��ت التعديالت املقدمة ف��ي اللجنة قبل اجناز 
تقريره��ا وكلف املجل��س جلن��ة الداخلية والدف��اع التحقيق في 
مالبس��ات حادث وصلة الدوح��ة، كما وافق عل��ى التمديد للجنة 
التحقيق في كارثة محطة مش��رف ملدة 3 أشهر. وفي ما يلي نص 

اجللسة:

القضاي���ا الغريبة عن املجتمع فهي نس���بية ألنه قد يكون هناك أمر 
غريب بالنسبة لي وقريب بالنسبة آلخر.

حسني احلريتي: بالنسبة لرسالة طوارئ 2007 نقول ان املجلس 
حتول الى جلنة حتقيق، هناك 3 جهات حتقق، النيابة العامة، والوزارة 
وكثرة اللجان ليس في صالح املوضوع، أما طلب التحقيق في كارثة 
مش���رف، فنقول ان هذه اللجنة لم تأخذ حقها، واآلن مضى 6 أشهر 
على الكارثة، ويهمني ان اصلح الضرر، والتناكر تقف على الدائري 

ال� 6  وال ندري أين وصلنا مبرحلة االصالح؟!
عدن���ان عبدالصمد: بخصوص كارثة مش���رف، تاريخ الرس���الة 
2007/6/17 قدم هذا املوضوع الى جلنة العرائض ثم احيل الى جلنة 
املال العام ثم طلبت اللجن���ة احالته الى جلنة التحقيق في طوارئ 
الكهرباء، ونحن نلوم احلكومة ألنها ال تقدم املعلومات للمجلس، بعد 
3 سنوات من الشكوى ما جدوى التحقيق؟! وجلان التحقيق تباشر 
التحقيق ف���ي قضايا معروضة أمام القضاء، وبالتالي ال يعوق عمل 

اللجنة أي اجراء.
مخلد العازمي:

املوضوع تأخر بس���بب حل مجلس االمة اكثر من مرة والتقارير 
موجودة ل���دى احلكومة وحققن���ا في ط���وارئ 2007 واحلنا االمر 

للحكومة.
حس���ني مزيد: في جلنة التحقيق بكارثة مشرف نؤكد ان  وزارة 
االش���غال متعاونة معنا ولكي نقدم تقريرا متكامال نحتاج للمزيد 3 

أشهر لكي نقدم تقريرا متكامال ومفصال ملجلس االمة.

طلبات رفع الحصانة

انتقل املجلس ملناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع احلصانة 
عن النائب د.فيصل املسلم جنح مباحث، ورفع احلصانة عن النائب 
د.ضيف اهلل أبورمية جنح صحافة، بينما رفض رفع احلصانة عن 
النائب خالد السلطان جنح صحافة وكانت االمانة العامة قد اخطأت 
حس���اب االصوات اخلاصة بطلب رفع احلصانة عن السلطان إال ان 
مطالبات نيابية أدت إلى إعادة احلساب الصوتي ليكون رفض رفع 

احلصانة عن السلطان هو قرار املجلس.
علي الدقباس���ي: ال توجد فترة مرت على الكويت شهدت طلبات 
رفع حصانة، اكثر  الطلبات التي نشهدها اآلن وهذا اكبر اشارة الى 

عليه، كذلك موضوع التحقيق في كارثة مشرف التي تطلب التمديد 
3 أش���هر واعتقد ان التمديد ال يجوز ألن املتسبب واضح وهو وزارة 

األشغال العامة، ال يوجد سبب مقنع للتمديد.
خالد العدوة: طلب تأجيل عمل جلنة التحقيق في كارثة مشرف، 
هل املوضوع يستدعي التأجيل كل هذه الفترة، موضوع هز الكويت 
وال نعرف من هو املتس���بب؟! هل يعقل هذا، نحن نقول اننا نعرف 
الشخصية املتسببة في هذه الكارثة، اآلن يأخذون الصهاريج ويرمونها 
في مدينة صباح األحمد، وجمعية املهندسني رأت ماذا يحدث هناك.

اخلرافي يعترض على احلديث والعدوة يطالب باحلديث والطاحوس 
يناص���ره واخلرافي يهدد برفع اجللس���ة ويتابع العدوة: 3 ش���هور 

يستطيعون التعاون مع احلكومة ملعرفة من هو املتسبب.
هذه الكارثة تلد كوارث أخرى وأرجو أال تنزلق، وال نريد ان ننزلق 
في الش���أن احمللي، ونرفض ان نكون ضمن ش���بكة الصواريخ التي 

ستوجه الى ايران وهذا موجه لوزير اخلارجية.
علي الراش���د: كالم العدوة واضح ونحن ف���ي اللجنة كلما طلبنا 
شيئا من وزارة األشغال تقدمه للجنة دون تأخير ونطالب بالتمديد 
للجنة لدراس���ة األوراق وباألمس كان هن���اك اجتماع للجنة ولكلن 

فقدنا النصاب.
علي الدقباس���ي: أخشى ان يفقد املجلس قيمته ومصداقيته ألنها 
ال ترد، وهذا األمر له تداعيات، ماذا عن نفوق األس���ماك من املتسبب 
وم���اذا حدث، لم يرد تقرير هناك قضايا بيئية متعددة لم ترد عليها 
احلكومة ملاذا ال يعلن املتس���بب؟ نحن نتهم احلكومة واملجلس غير 
قادر على فهم األوضاع وال نعرف من املس���ؤول، ووزير البلدية لم 
يكشف عن املتسبب واللجنة ضايعة في التحقيق، هل نحن عاجزون 

عن حماية البلد؟ هناك أمراض ومصانع تسيء للبيئة.
صالح عاش���ور: يؤس���فني ان احلكومة غير متعاونة مع جلنة 
حماية املال العام، اذ يعترض نرس���ل للجن���ة تقريرين للجنة املال 
العام لبحث القضايا التي فيها اعتداء على املال العام، واضم صوتي 
للنواب بشأن التحقيق في كارثة محطة مشرف، ال يجوز حتميل هذه 
القضية لصغار املسؤولني، املسؤولية السياسية يتحملها الوزير، أما 
املسؤولية الفنية فيتحملها وكيل الوزارة وليس صغار املهندسني، 
واحتفظ على حتميل صغار املوظفني أي مسؤولية، أما رسالة جلنة 
الظواهر الس���لبية فيفترض ان تبحث مفه���وم الوحدة الوطنية أما 

توتر العالقة بني الس���لطتني الننا نحول املجل���س الى مخفر حتى 
اللجنة التشريعية نشغلها عن اداء عملها، ونقول للحكومة البد ان 
يكون لديكم سعة صدر، ليقف مسلس���ل توتير العالقة مع النواب 
لنطوي هذه العالقة الن البلد انش���غل وال نريد ان تكون سياس���ة 
احلكومة في اشغال املجلس بطلبات رفع احلصانة، ال نريد املساس 

والنقد اجلارح.

إقرار الدستور

عبداهلل الرومي: اقسمنا على االلتزام بالقانون واحترام الدستور 
ويجب ان يكون مقياس���نا في هذه القضايا قانونيا بحتا بعيدا عن 
املجاملة او ردة الفعل وبدون ذلك فنحن نحول دون نظر احملاكم في 
القضايا ودون تطبيق القوانني، ففي الصيف ال يوجد حصانات فلماذا 
ال ينظر القضاء في تلك القضايا؟ واثناء سفرك االخ الرئيس جاءني 
كتاب من النائب العام في عدة قضايا فقمت برده لس���رعة النظر في 

القضايا، وفي تطبيق القانون ال يوجد مجامالت.
وهناك طلب محال اليكم من احملكمة وبناء على ذلك فمن اين تأتي 
الكيدية؟ واذا ذكرت الكيدي���ة فنحن نوجه االتهام للقضاء الكويتي 
النزيه والبعيد كل البعد عن الكيدية فيجب احلذر في هذه القضية، 

واطالب مبباشرة النيابة للقضايا التي تنظر في الصيف.

خصم شريف

فيصل املسلم: اش���كر اللجنة الستدعائي للسماع لوجهة نظري، 
والبد ان نقول ان للش���اكي حقا في ابداء وجهة نظره، النيابة خصم 
شريف ومالذ لكل متضرر ولكن اتكلم دفاعا عن املبدأ وعن اللجنة، 
وال يأتي طلب رفع احلصانة اال من النيابة واذا اخذنا هذا االمر مسلما 
لكانت كل الطلبات حتى التي بها كيدية س���توافق عليها، والتمثيل 

احلقيقي ابلغ اعتبار لقضايا الكيدية.
والذي رف���ع القضية هو رئيس مجلس ال���وزراء الذي ميلك كل 
صالحيات الرد حتت القبة، وأقول ان هناك هدفا سياس���يا واضحا 

لتعطيل النواب عن اداء دورهم.
واملوضوع كان ضمن مؤمت���ر صحافي في مجلس وعرضت فيه 
مبررات توجيه اسئلة لرئيس الوزراء ونقلته جميع الصحف، ولالسف 

مخلد للحماد: ما قواعد وإجراءات 
شغل الوظائف في قطاعات »األوقاف«؟

الصرعاوي: المجلس أعطى تفويضًا 
للحكومة بتغيير وتعديل األهداف

وجه النائب مخلد العازمي س���ؤاال برملانيا لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد، جاء فيه: تقيدا بأحكام الدستور 
والقوانني املنظمة لش���غل الوظائف العامة ان تناط مبن هو اهل لها 
علما وكفاءة وخبرة، وحتقيقا لهذه الغاية فرض املشرع من القواعد 
والنظم ما يحقق هذه الغاية وألزم املسؤولني عنها التقيد بها واتباع 
احكامها، وملا كان من اولويات حتقيق العدالة بني العاملني هي البعد 
عن احملاباة او اس���اءة استخدام السلطة على نحو يوجه احلق الى 
غير صاحبه، لذلك ايضا كفل الدستور والقانون حق التقاضي ليجد 

كل موظف قاضيا يفصل له في خصومته مع االدارة متسائال:
ما القواعد واالجراءات املتبعة في شغل الوظائف سواء بالترقية 
او النقل او الندب او التكليف بقطاعات وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية؟ هل مت وضع شروط شغل للوظائف االشرافية؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب فيرجى تزويدي بنس���خة من هذه الشروط، وعما 
اذا كان ق���د مت التقيد بها ومراعاتها في االختيار ام ال؟ هل مت تعديل 
هذه الشروط في شغل بعض الوظائف بعد االعالن عنها؟ واذا كانت 
االجابة بااليجاب فيرجى تزويدي بنس���خة من الش���روط االصلية 

واملعدلة واسباب التعديل.

أعل����ن النائب ع����ادل الصرعاوي عدم موافقته على مش����روع خطة 
التنمية من واقع االطالع على تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
التكميل����ي عن التعديالت املقدمة من األعض����اء واحلكومة بعد املداولة 
األولى عن مشروع القانون بشأن اخلطة اإلمنائية اخلمسية للسنوات 

.2014/2013 � 2010/2009
وأعرب الصرعاوي عن شكره وتقديره جلهود اللجنة املالية في إعداد 
هذا التقرير، إال انه يعل����ن عدم موافقته على هذا القانون ألنه ال ميكن 
ملجلس األمة القيام بدوره الرقابي مادام املجلس أعطى تفويضا للحكومة 
بتغيير وتعديل األهداف الكمية للخطة وهو ما يفقد الرقابة مضمونها 
ويفقد اخلطة محتواها، األمر الذي ميكن احلكومة من تغيير كل األهداف 
وكل ما تتضمنه اس����تنادا للمادة 4 م����ن القانون وإال ماذا يعني إضافة 
اجلزء اخلاص مبشاريع احلكومة اإلنشائية في برنامج عمل احلكومة 

واعتباره جزءا من اخلطة، وهو األمر الذي ال ميكن قبوله.
ومن جهة اخرى، أكد الصرعاوي احترامه وتقديره لقناعات اآلخرين 
إال انه ومن واقع قناعاتنا الشخصية والدراسة املستفيضة لهذه اخلطة 
ال ميكن قبولها او املشاركة من خالل املوافقة عليها على انها خطة تنمية، 
وخصوصا بعد اجتزاء سنة كاملة من سنوات اخلطة لتكون رباعية في 

حني ان األهداف الكمية وضعت على انها خمسية.

البقية ص7




