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النائ���ب د.ولي���د 10 ق���دم 
الطبطبائ���ي اقتراحا برغبة 

طالب فيه:
 بفتح مركز كيفان الصحي 
يومي الجمعة والسبت من 

كل اسبوع.

الطبطبائي لفتح مركز كيفان 
الصحي يومي الجمعة والسبت

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة 
اكد فيه ان احلدائق العامة من العوامل التي 
تفيد املجتمع ومثل هذه احلدائق، ومع وضع 
بعض االلعاب املسلية لالطفال ومالعب كرة 
القدم والسلة والطائرة تفيد كثيرا من ابناء 
محافظة االحمدي سواء كانوا من فئة كبار 
السن أو الشباب أو االطفال فتعود بالنفع 

على صحتهم، خاصة منطقة علي صباح 
السالم هذه املنطقة التي تتعرض للتلوث 
ال يوجد بها حديقة عامة تكون متنفس���ا 

ألهالي هذه املنطقة.
وينص االقتراح على »إنشاء حديقة عامة 
في منطقة علي صباح السالم لتكون متنفسا 

ألهالي منطقة علي صباح السالم«.

النمالن إلنشاء حديقة عامة في منطقة علي صباح السالم

قال إنه لم تمض 8 أيام على تقديمه ونزوالً عند رغبة الحكومة

وزير اإلعالم طلب إرجاء مناقشة استجوابه لمدة أسبوعين

)متين غوزال( »سالم املنصة« بني الشيخ أحمد العبداهلل وعلي الدقباسي وشعيب املويزري يتابع   رئيس اجللسة عبداهلل الرومي وإلى جانبه دليهي الهاجري

 الشيخ مبارك الدعيج

خالد السلطان متحدثاد.محمد البصيري يرد على مالحظات النواب

علي الدقباسي محاطا ببعض وكالء وزارة اإلعالم قبل عقد اجللسة

البصيري: ليس�ت لدي صالحيات في »الخطوط الكويتية« س�وى التنقالت والتعيينات

الس�لطان: مقومات مؤسس�ة »الخطوط« اخترقت وسيس�ت وما يثار عنها غير صحيح

الزلزلة: القياديون في »الخطوط الكويتية« هم س�بب الفس�اد والمسؤولية على الوزير

عبدالصم�د: لنا تجارب مريرة م�ع »الكويتية« ولم أوافق في حياتي على أي حس�اب لها
 سامح عبدالحفيظ

أرجأ مجلس األمة مناقش����ة اس����تجواب النائب علي الدقباسي 
لوزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ملدة أسبوعني بناء على طلب 

الوزير.
ووافق املجلس في جلس����ته العادية على فت����ح نقاش عام في 
االحتف����االت الوطنية وغياب التركيز عل����ى املقاومة ومؤمتر جدة 

وعدم تدريس الغزو ضمن املناهج.
وبدأ املجلس مناقش����ة قانون تنظيم اخلبرة على ان يس����تكمل 

املناقشة في جلسة اليوم.
وفيما يلي نص اجللسة:

افتتح رئيس مجلس االمة بالنيابة عبداهلل الرومي جلسة امس 
الساعة 9:30 دقيقة وبعد تالوة اسماء املعتذرين مت التصديق على 

املضبطة من دون مالحظات.
عادل الصرعاوي: اقترح ان يصدر بيان ميثل موقف املجلس من 

االنتهاكات التي يتعرض لها احلرم االبراهيمي )موافقة(.
جمعان احلربش: اخلارجية الكويتية كان لها موقف من اغتيال 

الشهيد املبحوح ونريد التضامن مع االمارات في هذه اجلرمية.

الرسائل الواردة

انتقل املجلس ملناقشة بند الرسائل الواردة.
د.يوسف الزلزلة: تعليقا على جلنة امليزانيات، بشأن الفساد في 
مؤسس����ة اخلطوط الكويتية، في السابق كانوا يقولون ان البلدية 
اكبر مكان للفساد اما اآلن فان اخلطوط الكويتية اكبر الفساد، هناك 
توظيف وتعيني غير طبيعي في املؤسسة والقياديون هم من عينوا 
القياديني في هذه املؤسسة وهم سبب الفساد، واآلن الدور يقع على 
عاتق وزير املواصالت حملاربة الفس����اد، القضية حتتاج لقرار من 

احلكومة ملواجهة الفساد.
محمد البصيري: اقدر كالم الزلزلة وحماسته، ومؤسسة اخلطوط 
رائدة واآلن صدر قانون خلصخصتها ونتمنى يكون منوذجا لبداية 
اخلصخصة، واملجلس شكل جلنة حتقيق وظل تقرير اللجنة حبيس 
االدراج ولم ينظره املجلس، وقلت لالعضاء اعينوني الصالح االعوجاج 
في املؤسسة، والتقرير احيل للنيابة وهي تعتبر الفيصل بهذا اجلانب، 
واثير التصريحات واالسئلة بشأن التجاوزات املالية واالدارية بعد 
صدور قانون التخصيص وشكلت قبل اسبوع جلنة للتحقيق بهذا 
االمر ومنحت اللجنة مهلة ش����هرين العداد تقريرها حول الترقيات 
والتعيينات واالسماء بعينها ومن الذي تسبب في اخلسارة واتعهد 
انه مبجرد وصول التقرير سأحيل املتسبب الى النيابة العامة، ولن 
يعفى احد من مسؤوليته، وللعلم قانون »الكويتية« ال مينح الوزير 
صالحيات واسعة التخاذ القرار واحيانا توضع القضايا في ادراج 

النيابة وحتفظ ولكن عينت شخصا للمتابعة.
خالد السلطان: مع تقديري ملن حتدث عن »الكويتية« وانا صاحب 
اختصاص وهناك لبس وما ذهب له االخوة غير سليم الن الطيران 
حقل فني سليم وهناك مقومات للنجاح ولكن مت اختراقها من قبل 

احلكومة واملجلس.
عدنان عبدالصمد: لنا جتارب مريرة مع اخلطوط الكويتية فحينما 
ناقشنا احلس����ابات اخلتامية وجدنا قضايا حتتاج الى تدقيق ولم 
اوافق في حياتي على اي حساب ختامي ملؤسسة اخلطوط الكويتية 
وهناك خس����ائر كبيرة تعرضت لها املؤسس����ة، وهناك جتاوزات 
كثيرة حدث����ت واتصلت بالوزير وذكرت له بع����ض القضايا التي 

وزير املواصالت انه ليس لديه صالحيات، نقول ان رئيس الكويتية 
يريد ان يجعل أصول الكويتية في احلضيض، وكالم عبدالصمد هو 

الصحيح، وال يجوز بفعل رئيس املؤسسة ميارس صالحياته.
خالد العدوة: الرئاسة تركت احلبل على الغارب، »الكويتية« أهم 
روافد الفساد في البلد، هناك حرامية استولوا على املؤسسة ونحن 

اجنرفنا مع شلة حرامية
أحمد الس����عدون: ال ميكن ان تكون ناف����ذة االتفاقية اال بعد ان 

تصدر بقانون.
حس����ني احلريتي: البصيري من أكثر ال����وزراء تعاونا في هذه 

احلكومة.
مخلد العازمي: أحيي شجاعة محمد البصيري.

محمد البصيري: الظواهر السلبية التي ظهرت اثناء االحتفاالت 
نأس����ف لها واآلن هناك جلنة لدراسة الس����لبيات وكل ما فات في 
االحتفال الس����ابق وس����نعزز االنتماء في االحتفال الذهبي املقبل، 
وكل املناسبات الوطنية ستأخذ موقعها املناسب، اما االتفاقيات فال 

نستطيع تنفيذها اال بعد صدورها بقانون.
د.جمعان احلربش: هناك جتاوزات صدرت في الكويتية وقعت 

بعد قانون خصخصتها وهناك تعويضات عراقية اين هي؟
فيصل املسلم: عبدالصمد حتدث عن موضوع الصيانة والوزير 
لم يرد عليها هناك امور حتتاج الى شرح الن االمر خطير، ويجب 
ان نطمئن الناس، ولالس����ف االحتفاالت الوطني����ة اقتصرت على 

الرفض.
خالد السلطان: يجب ان ننظر بحيادية ملا يحدث في »الكويتية« 

ملاذا لم تستمعوا لهم؟
الصيفي الصيف����ي: وضع اخلطوط الكويتية مبرمج للس����رقة 
وهي مثال للفساد، والكويتيون يخشون ركوب اخلطوط الكويتية، 

ونطالب وزير املواصالت وقف مجلس االدارة.
مب����ارك اخلرينج: يا وزي����ر انت اعترفت بالعج����ز في مكافحة 

الفساد.
محمد البصيري: قمت بزيارة ميدانية الدارة الصيانة في اخلطوط 
الكويتية، واطمئن اهل الكويت ان الصيانة تتم وفق املعايير الدولية 
وهي تستهلك ثلث امليزانية ونقول للناس طيروا عليها على بركة 
اهلل، ونؤكد ان ارواح الناس لدينا اهم من كل شيء، وال يوجد مطار 

في العالم منع الطائرات الكويتية.
عسكر العنزي: النواب القدامى اين هم من الفساد في »الكويتية«؟ 

البصيري اصبح وزيرا قبل 6 اشهر تقريبا فماذا سيفعل؟
مرزوق الغامن: اهم ش����روط العدالة ان تكون الشروط واضحة، 

واسأل عبدالصمد ما املطلوب من اللجنة املالية؟
عادل الصرعاوي: )نظام( كالم الس����عدون واضح ولكن ملاذا لم 
يجاوبني الوزير عن املجلس االوملبي اآلس����يوي؟ قلت انها مخالفة 
للدس����تور، كيف تنفذ اتفاقية املجلس اآلسيوي دون قانون؟ كيف 

يخالف الشيخ احمد الفهد الدستور؟
عبداهلل الرومي: ورد على لسان البصيري كالم لم يقصده بشأن 

القضايا في النيابة بأنها تهملها لذلك سأشطبه من املضبطة.
البصيري: لم اقل النيابة تهملها بل نحن نهملها.

اقتراح: مناقشة موقف احلكومة من ذكرى التحرير واالجراءات 
املتخذة ف����ي تنمية الش����عور الوطن����ي ودور املقاومة املس����لحة 

)موافقة(.
اقتراح: تكليف اللجنة املش����تركة من املالية والتشريعية تقدمي 

لم اذكرها عالنية، خاصة فيما 
يتعلق بالصيانة، لذلك  يجب 
أكثر  دراسة احلساب اخلتامي 

من دراسة امليزانيات.
د.يوسف الزلزلة: شكلنا جلنة 
حتقيق واستمعنا ملخلصني في 
املؤسسة واسمعونا كالما خطيرا 
وجتاوزات مخيفة، ولكن نتعجب 
من كالم وزير املواصالت حينما 
يقول ليس لدي صالحيات، هناك 
5 ماليني في الداخلية اآلن مئات 
املاليني في الكويتية تهدر، هناك 
بعض القيادات الفاسدة، وأنت 
يا وزير تس����اهم في بعض ما 
يح����دث، خاصة فيم����ا يتعلق 

بالتعيينات.
محمد البصيري: لي دور كوزير، وأنا قرأت القانون واتضح ان 
الصالحيات كلها بني مجلس االدارة، والوزير فقط يرفع االس����ماء 
ملجلس الوزراء، أما التعيينات والترقيات والتنقالت فليس للوزير 
أي صالحيات، وهناك س����وابق، اذ لم يستطع الوزراء التخلص من 
11 موظفا، وحاولت التخلص منهم ولم أس����تطع ألن لديهم عقودا، 

وأنا حريص على قضية العدالة لدى جميع العاملني.
وبعض أولياء االمور درس����وا أوالدهم على حس����ابهم لدراسة 

الطيران، وهذا غير ملزم لتعيينهم.
خالد السلطان: الزلزلة حتدث عن تقرير 2003، وتقول ان الطيران 
فني تغير وال يحتمل تدخل السياسة، ونقول يجب خصخصة الكويتية 

ووجهتم لهم التهم ولم تتركوا 
لهم فرصة الرد، هناك خطأ في 
التقييم ويجب ان توزن االمور 
بشكل دقيق، »الكويتية« حتتاج 
لقرار اذ ال يس����تطيعون شراء 

طائرة أو اتخاذ أي قرار.
يوسف الزلزلة: ملاذا حترمون 
البلغاري  الكويتي وتعين����ون 

وجنسيات أخرى؟
عادل الصرعاوي: موضوع 
االتفاقيات االزدواج الضريبي، 
بع����ض تقاريرها ص����ادرة عن 
مجالس سابقة، واحلكومة اآلن 
تستعجل إقرارها، واآلن أحتدث 
عن دستورية هذه االتفاقيات، وال 
أدري ما الذي مينع احلكومة من 
عدم تطبيق هذه االتفاقيات، أما رس����الة صاحب السمو األمير على 
تهنئة املجلس بعيدي التحرير والوطني، فنقول هل نحن أمام نهج 
جديد بشأن يوم التحرير، ملاذا اختزل املوقف الشعبي من التحرير، 
هل التمسك بالدستور »ينرفز« احلكومة، أين الشهداء، أين األسرى، 
أين العب����ر والدروس من هذا االمر؟ وكلنا نتذكر موقف الش����عب 

الكويتي في مؤمتر جدة.
عدنان عبدالصمد: اس����تغرب من خالد الس����لطان يتحدث بهذا 
الشكل، في السابق كان كالمه غير، نحن عملنا فقط مالحظات ديوان 

احملاسبة ولم مننعهم دون مبرر.
مسلم البراك: كالم الزلزلة وعبدالصمد واضح، وال يجوز أن يقول 

الخرينج رئيسًا للجنة الصداقة
البرلمانية ال� 6 وحماد نائبًا

الصيفي إلجراء تعديل وزاري
دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى اتخاذ القرار احلاس��م الج��راء تعديل وزاري في حكومته 

يقضي بابعاد وزراء اثبتت التجربة انهم غير قادرين على العمل.
واكد الصيفي ان امام احلكومة اآلن فرصة جيدة العادة حساباتها مجددا 
وتقييم اداء الوزراء خالل الفترة املاضية، مشيرا الى ان بعض الوزراء اصبحوا 
عبئا على احلكومة، ورأى ان ابعاد الوزراء حاليا اصبح خيارا البد منه اذا كانت 
احلكومة ترغب في الفعل في فتح قنوات التعاون الواس��ع مع مجلس االمة، 
موضحا ان اداء بعض الوزراء كان قاصرا وكأنهم لم يس��توعبوا بعد العمل 
الوزاري فضال عن ان امكاناتهم ضعيفة وال تلبي الطموحات والتطلعات جتاه 
حتقيق الرغبة االميرية السامية في حتويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي.
واك��د الصيفي ان وزير االعالم هو اول ال��وزراء الذي البد ان يرحل بعدما 
اثبتت التجربة انه غير قادر على تسيير العمل في وزارة االعالم التي اصبحت 
سائبة يسودها التخبط والعبث، وقال ان قراءة احلكومة ستكون خاطئة في 
حال وضعت االستجوابات السابقة التي قدمت مقياسا لبناء نتائج استجواب 
وزير االعالم عليها، مش��يرا الى ان احلكومة تعتقد واهمة انها تسيطر على 
املجلس استنادا الى معطيات االستجوابات السابقة من دون ان تدرك حقيقة 
امكانيات االقلية في طرح وجهات نظر صائبة وس��ليمة تصب في مصلحة 

الوطن خالية من املنافع واملصالح الشخصية.
من جهة اخرى وجه الصيفي سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير تساءل 
فيه: كم عدد الوفيات من تاريخ 2008/9/1 الى 2010/3/1؟ وما االسباب التي ادت 

الى الوفاة واعمار املتوفني ومكان الوفاة لكل حالة وفاة على حدة.

اجتمعت جلنة الصداقة البرملانية السادس��ة، وخالل 
ه��ذا االجتماع مت اختيار النائب مبارك اخلرينج رئيس��ا 
للمجموعة والنائب سعدون حماد نائبا للرئيس، علما ان 
اللجنة تتشكل من النواب التالية أسماؤهم: مسلم البراك 
وخالد الطاحوس وخالد س��لطان ود.ضيف اهلل بورمية 

وسعد زنيفر.



االربعاء 3 مارس 2010   11مجلس األمة
فتح نقاش عام حول االحتفاالت الوطنية وغياب التركيز على المقاومة ومؤتمر جدة وعدم تدريس الغزو ضمن المنهج الدراسي

مجلس األمة يوافق اليوم على قانون »تنظيم الخبرة«

د.حسن جوهر

عادل الصرعاويحسني احلريتي

د.فيصل املسلم جانب من اجللسة

الدقباس�ي: ال يمك�ن أن نك�ون مش�اركين ف�ي العبث وإه�دار الم�ال العام

جوه�ر: خريجو أدبي ومؤهالت ضعيف�ة ويبتعثون ألنهم أبناء مس�ؤولين في »الكويتية«

المس�لم: أحيان�ا تأتين�ا اإلجاب�ة ع�ن أس�ئلتنا م�ن وزي�ر غي�ر مس�ؤول!

الحرب�ش: هناك عق�ود بالمليارات وعضو مجل�س األمة ال يعرف عنها ش�يئًا

قانون اخلبرة خالل ساعة.
يوس����ف الزلزلة: مس����تحيل اجناز قانون خالل ساعة وهناك 4 

قوانني كيف نقرها في ساعة مع مراعاة االستماع للخبراء؟
حسني احلريتي: بدل ساعة تكون ساعتني.

وجرى التصويت نداء باالسم على تكليف اللجنة املشتركة بني 
املالية والتشريعية تقدمي قانون اخلبرة خالل ساعتني على هامش 

اجللسة: موافقة 29، عدم موافقة 10، امتناع، حضور 39.
موافقة وعلى اللجنة دراس����ة املش����روع وتقدمي تقريرها خالل 

ساعتني.

بند األسئلة

وانتقل املجلس الى بند االس����ئلة، وطل����ب النائبان الصرعاوي 
وبورمية التأجيل نظرا لغياب الوزراء، وكذلك لغياب النواب موجهي 

االسئلة وعدم وجودهم داخل القاعة.
حس����ن جوهر: من خالل عدم وجود الوزراء فلنؤجل هذا البند 

وننتقل الى بند آخر.
جمعان احلربش: كان لي 3 اسئلة، وكان الدور عليها واآلن ليست 
موجودة ونوجه الرسالة الى مكتب املجلس بعدم اتخاذ قرار دون 

علم النواب.
علي الدقباسي: نتمنى أن تكون مستوى خدمات البلد عالية دون 
الوصول الى الواسطة، فمازال متواضعا بدءا من اخلدمات الصحية 
واالمنية ومازالت تلك اخلدمات يدوية، وعندما سألت وزير املواصالت 
جاءتني االجابة انش����ائية واالدارة احلكومية خريجوها في ديوان 

اخلدمة املدنية ينتظرون الوظائف.
فكيف يكون هناك خطط للحكومة االلكترونية وكيف ال تقبلون 
اخلريجني ومللنا من الكالم االنشائي على اخلطط وتطوير اخلدمات 
وحتويله����ا الى النظام اآللي، ومازلنا متأخرين ومتخلفني بس����بب 
قصور احلكومة. هذا السؤال غرضه ليس احراج الوزير، بل هدفه 
احلصول على خدمات جيدة وسريعة. ال ميكن أن نكون مشاركني 
بالعب����ث واهدار املال العام، لعدم وجود ميكنة ما يعطي للحكومة 

عدم مصداقية.
البصيري: احلكومة االلكترونية مهمة جدا واحلكومة تسير فيه 
على قدم وس����اق وترتيب الكويت السابع عربيا وعامليا 90، وهذا 
العام 3 عربيا و50 عامليا، فكل عام نتقدم باجلهد الذي يبذل وخالل 
ش����هر ابريل سنطلق شبكة الكويت التي يكون من خاللها ربط 50 
جهة حكومية والبوابة االلكترونية بها اكثر من 56 خدمة الكترونية 
وأكثر من 400 خدمة معلوماتية، فهناك شغل وجهد يبذل نعم هو 
ليس بالس����رعة املطلوبة، ولكن خالل اسابيع قريبة ستطلق هذه 
الشبكة، وبعدها مباشرة ستطلق البوابة االلكترونية، ونتمنى ان 
نصل في يوم من االيام الى ان كل مواطن يخلص معامالته من خالل 

جهاز الكمبيوتر في بيته.
حسن جوهر: أس����ئلتي خاصة مبعايير وأسس اختيار طياري 
املؤسسة الكويتية، فبعضهم ذهبوا على نفقتهم اخلاصة والبعض 
اآلخر ذهب للدراسة على حساب وإشراف املؤسسة، ومع ذلك وخالفا 
لالجابة من الوزير بأن هناك ضوابط ومعايير األمن املالحية، فهناك 

جتاوزات صارخة في هذا امللف وردود الوزير حتميه قانونيا.
هناك خريجو أدبي ومؤهالتهم ضعيفة ويبتعثون مببالغ مالية 

تولى رئاسة مجلس الوزراء لم يجب على اي سؤال في 3 مجالس 
و6 حكوم����ات، يجب ان يجيب، ويجب ان يحترم املجلس ومكتب 
املجلس وهيئة الرئاسة وهذا تطاول على املؤسسات والنصوص 

واللوائح وال ينبغي جتاوز هذا االمر.
الروضان: املادة 78 من الدستور توضح انه يسأل رئيس الوزراء 
عن السياس����ات العامة للحكومة ولكن االدارات واجلهات امللحقة 

يسأل عنها وزير الدولة.
فيصل املسلم: فأسئلة وزير االعالم اذا ما جاوب عنها فسيعرف 

ماذا يصير في االستجواب الني سأحلقها باالستجواب.
البراك: وزير االشغال، عندما سألت عن العمالق حمود الزيد اخلالد 
ماذا فعلتم مع هذا العمالق فيرد وزير الدولة يقول: هذا الس����ؤال 
ليس لنا عالقة به وجه سؤالك الى البلدية، فهو احد صناع الدستور 

فرجل مثله كأن الدولة والسلطة حتاول طمس تاريخه.
الروضان: حمود اخلالد اكثر من يشهد له مجلس الوزراء وحتى 
لو طلبنا تسمية شارع فهو اختصاص اصيل للمجلس البلدي.

البصيري: عدد االس����ئلة 1531 خالل الدور احلالي ومت االجابة 
على 1116 سؤاال بنس����بة 73% وهي نسبة جيدة، السيما ان هناك 

اسئلة حتتاج الوقت للبحث عن املعلومة.
الب���راك: الروضان لم يقل هذا ال���كالم في اجابته، وهو توفى 
من���ذ 72، يعني منذ 38 س���نة، واآلن تفكرون في اطالق اس���مه، 
ما تتقون اهلل في انفس���كم؟ وال النه رجل الدستور االول، وهذا 

الذي يذبحكم.
الصرع���اوي: الروض���ان قال اذا مو عاجبك���م نروح احملكمة 
الدستورية وهذه محاولة لتفريغ الدستور من محتواه وهو بيت 
القصيد، ومشكلتنا مع بعض القضايا التي تتعلق بقرار مجلس 
ال���وزراء حتصن الوزراء بقرار مجلس ال���وزراء حتى يحصنوا 
انفس���هم من املساءلة وهذا لن نقبل به، ويجب اال يساهم مكتب 

املجلس في طمس هذه االداة الدستورية.
احلربش: التجاوز احلقيقي من املمكن ان يكون في سؤال واحد 
يا حكومة، احلل احلقيقي هو االجابة على االس����ئلة وفق الدستور 
ومكتب املجلس يجب ان يدافع عن هذه االداة الدس����تورية املهمة، 

عقود باملليارات عضو مجلس االمة ال يعرف عنها شيئا.
الدقباسي: نسبة االسئلة هي 68% وليست 73% كما قال الوزير 
البصيري فاالستجواب املقدم جاء نتيجة عدم االجابة على اسئلتنا، 

وبعد هذا التقصير البد من املساءلة.
الرومي: يجب على االمانة العامة ان تنتبه لالسئلة ومسؤولية 

مكتب املجلس.

االستجواب
انتقل املجلس الى البند الرابع وهو االستجواب املقدم من النائب علي 

الدقباسي الى وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل من محورين.
الرومي: في 23 فبراير قدم النائب الدقباس����ي استجوابا للوزير 
العب����داهلل وطلبت احلكوم����ة التأجيل، اآلن ل����م ميض على تقدمي 

االستجواب 8 ايام اال ان رأي الوزير الصعود.
وزير االعالم: مثل ما تفضلت لم ميض على االس����تجواب 8 ايام 

ونزوال على رغبة احلكومة اطلب التأجيل ملدة اسبوعني.
عبداهلل الرومي: ترفع اجللسة ملدة نصف ساعة للصالة.

باهظة وهم أبناء مسؤولني في الكويتية، واليوم يقبلون ان يكونوا 
حتت إش����راف الكويتية، فهل هذه ه����ي املعايير التي يتحدث عنها 

الوزير.
وهل يعقل ان أكثر من 40 طيارا تتم املوافقة عليهم دفعة واحدة، 
ومعروف ان حقوق األجيال القادمة محفوظة وعندما ينتهي دورهم 
بالتكدس وعدم اكتمال الشروط يصابون بخيبة أمل، هناك مخالفون 

لشروط املعايير الفنية، ومع ذلك يعينهم الوزير في املؤسسة.

البصيري: أجبت عن س����ؤال د.حسن ان هناك معايير وضعت 
ووجدت مش����كلة امامي وهي عقود البد ان ألت����زم بها وفق قانون 

اخلصخصة التزمت به ألنهم ابتعثوا قبل عامني ونصف.
ومن باب العدالة ان هناك اش����خاصا تنطبق عليهم الش����روط 
ولكنه����م لم يقبلوا ولكن بعد هذا التاريخ ل����ن نقبل اي احد اال اذا 

انطبقت عليه الشروط.
جوه����ر: احلد من التعيينات ملاذا يطبق على الش����باب الكويتي 
املتخرج والذين كان قدرهم الدراس����ة باخلارج، وهناك ش����باب لم 
ترحموهم ولديهم ش����هادات من ش����ركات خاصة، هؤالء الطيارون 

اين يذهبون؟
صالح املال: اجللسة املاضية كان لي حق التعقيب ارجو ادراجه 

في اجللسة املقبلة.
فيصل املس����لم: وجهت مجموعة من االسئلة للوزراء وتأتينا 
احيانا االجابة من وزير غير مس����ؤول او معني بالسؤال، ونبني 
ان هذا االمر ليس خيارا ويجب احترامه من قبل الوزراء واحترام 
املجلس والئحته والوزراء يتعاملون بقلة احترام مع اسئلة النواب 
ويجب ان جتدوا آلية حازمة للتعامل مع هذا االمر، ومثاال على ذلك 
هناك اسئلة كثيرة موجهة لرئيس الوزراء ولم يجب على اي سؤال 
ويجيب عنه الروض����ان ونطالب احلكومة بتصحيح هذا الوضع 
ويجب على املكتب ان يلزم احلكومة باجابة الوزير املختص، ارجو 
ان يفهم االمر مبقاصده، فس����مو األمير عندما كان رئيسا للوزراء 
كان يجيب على كل االسئلة بل يجيب عن باقي الوزراء، اطلب منك 

شخصيا تبني هذا االمر.
الروضان: املادة 99 من املذكرة التفس����يرية للدستور الكويتي 

ارجو قراءتها.
فيصل املسلم: اقرأ انت واشرح ماذا تقول هذه املادة، ازعم ان من 

لقطات

مو إشكالي: دخل الوزير املستجوب الشيخ أحمد العبداهلل متوجها 
الى منصة االستجواب ليضع حقيبته عليها فعندما سأله الصحافيون 

جاهز أبوعبداهلل؟
فأجاب: اي جاهز »ما تدرون وين وضعت ش����نطتي« مو اشكالي 

ان ما في نصاب.
خربت علينا العطلة: عندما دخل وزير املواصالت د.محمد البصيري 
توجه الى النائب مقدم االس����تجواب النائب علي الدقباسي وقال 
 مازح����ا له: »خربت علينا العطلة اهلل يه����داك، لو مخلينا أخذنا

ال� 3 أيام هذه اجازة؟!
خوش كالم: عندما طالب النائب عادل الصرعاوي مكتب املجلس 
بإصدار بيان تندي����د واحتجاج على االنتهاكات الصهيونية على 
احل����رم اإلبراهيمي رد عليه الزلزلة قائ����ال: خوش كالم.. خوش 

كالم«.
اجل�واب.. كاش: عقب وزير املواصالت عل����ى انتقادات النائب 
د.يوس����ف الزلزلة للتجاوزات واملخالفات في مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية قائال: النائب الزلزلة وجه لي أكثر من س����ؤال 
يخص التعيينات والترقي����ات وأعطاني الفرصة ان أجيب عليه 

ولذلك يا دكتور يوسف »خذ اجلواب كاش«.
إدارتك خطأ: أثارت قضية تخصي����ص »الكويتية« واملخالفات 
املوجودة بها جدال نيابيا - نيابيا وجدال حكوميا – نيابيا، األمر 
الذي أحدث بعض الفوضى في القاعة ما حدا بالنائب خالد العدوة 

ان يقول: هذه ديوانية، يابومحمد )الرئيس( ادارتك خطأ«.
صالحيات الوزير: القت مقولة وزير املواصالت د.محمد البصيري 
بأنه ليس����ت لديه صالحيات في »الكويتية« رفضا نيابيا قاطعا 
وأك����دوا ان الوزير ل����ه صالحيات كثيرة منه����ا اإلقالة والتعيني 

والترقيات وغيرها محملني إياه مسؤولية تلك التجاوزات.
خوش محامني: دافع بع����ض النواب عن وزير املواصالت محمد 
البصيري مشيرين الى انه ال يستطيع اصالح الوضع في 7 شهور 
فرد النائب يوسف الزلزلة مخاطبا البصيري: »ما شاء اهلل عندك 

خوش محامني«.

الحريتي: كادر الخبراء يكلف الدولة 4.5 ماليين دينار»الدستورية« تؤجل نظر الدفع بعدم دستورية قانون االنتخاب لجلسة 14 أبريل
 مؤمن المصري

نظرت احملكمة الدس���تورية أمس 
برئاسة املستشار يوسف غنام الرشيد 
وعضوية املستشارين فيصل املرشد 
وراشد الش���راح وخالد سالم وصالح 
احلريتي وأمانة سر حمود الديحاني 
الطعن بعدم دستورية نص املادة 45 
من القانون رقم 35 لسنة 1962 ملخالفتها 
للدستور واملقدم من عدد من مرشحي 

مجلس األمة 2009 ضد النيابة العامة 
ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس 
مجلس االمة بصفت���ه واملتهمني فيها 

بتنظيم انتخابات فرعية.
وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللسة 

14 ابريل املقبل لتقدم النيابة مذكرتها.
وقد حضر عن الطاعنني احملاميان 
فارس الوعالن ومبارك الوهيبي وقدما 
مذكرة بدفاعهما التمس���ا في نهايتها 

احلكم بعدم دستورية نص املادة 45 
البند خامسا من القانون رقم 35 لسنة 
1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس 
االمة واملضاف بالقانون رقم 9 لسنة 
1998 وما يرتبط ب���ه من النص على 
العقوبة في صدر املادة 45 سالفة البيان 
واملعدلة بالقانون رقم 70 لسنة 2003 
مع الزام املطعون ضدهم مبقابل اتعاب 

احملاماة الفعلية.

أكد النائب حسني احلريتي ان ما عرض على اللجنة املشتركة 
املعنية بكادر اخلبراء يش����ير الى ان التكلفة في حدود 4 ماليني 
ونص����ف املليون دينار، مضيفا ان احلكوم����ة تقول ان الكلفة قد 
تصل الى 6 ماليني.وتابع احلريتي مبينا ان الهدف ليس النظر الى 
التكلفة بقدر ما هو من شأنه توفير الضمانات الكافية ألعضاء هذه 
اإلدارة املهمة التي تعتبر الساعد األول للقضاء.وأوضح احلريتي 
انه من الوارد ان تصر احلكوم����ة على رأيها، اال انه قال: النهاية 

لرأي األغلبية في التصويت على القانون.
وحول طلب النائب يوسف الزلزلة بالتأجيل ملناقشة احلكومة 

في شأن كادر اخلبراء والوصول الى تصور مشترك بني املجلس 
واحلكومة قال احلريتي: قانون اخلبراء جاهز، مشيرا الى انه في 
اجللسة املاضية التي رفعت لعدم اكتمال النصاب كانت احلكومة 

قدمت تصورا عن التكلفة املالية اخلاصة فقط بإدارة اخلبراء.
مبينا ان األمور األخرى التي تتعلق بذلك مثل قانون السلطة 
القضائية والفتوى والتشريع لم تتقدم بها احلكومة حتى اآلن.

وقال احلريتي ان مضم����ون التقرير الذي انتهت اليه اللجنة 
املش����تركة هو إنصاف إدارة اخلبراء من حيث اهمية العمل الذي 

تقوم به.

المسلم: االستجواب استحقاق لمساءلة الحكومة عن تقصيرها
أك��د النائ��ب د.فيص��ل املس��لم ان 
االس��تجواب استحقاق ملساءلة احلكومة 
عن تقصير بدر منها في تطبيق النصوص 
الدس��تورية والقوان��ني اخلاصة بحماية 
املجتم��ع من اي ذل��ل او خلل، الفتا الى 
ضرورة احترام رغبة احلكومة في التأجيل.
وقال املس��لم في تصريح صحافي عقب 
خروج��ه من اجللس��ة ام��س ان بعض 
املؤسس��ات االعالمي��ة والقائمني عليها 
اساءوا للبلد والش��عب واساءوا لالعالم 
احلر مؤكدا ان هذا االستجواب مستحق 
وسيكون على قدر املسؤولية الفتا الى ان 
الكتلة النيابية مقدمة االستجواب سلكت 
الطرق املشروعة من كل االبواب ففتحت 
ابواب احلوار وطالب��ت احلكومة باتخاذ 
اجراءات ومعاجلات للموقف وبعد استنفاد 
كل الس��بل اصبح االستجواب مستحقا.

واضاف املس��لم ان هن��اك اجتاها نيابيا 
متزايدا نحو االقتناع باالستجواب نتيجة 
تقصير احلكومة والوزير حتديدا في هذا 
الش��أن معتبرا ان ه��ذا امللف ملف كتلة 

التقت الرؤى  التنمية واالص��الح واآلن 
عليه كاش��فا عن ان اح��د اعضاء الكتلة 
سيتحدث مؤيدا لالستجواب وسيتحدث 
احد اعضائها مؤيدا لطرح الثقة اذا وصل 

االمر الى ذلك.
واضاف املس��لم انه خاط��ب الوزير 
في جلس��ة امس طالبا من��ه االجابة عن 
اس��ئلة اخرى محذرا اي��اه اذا لم يجب 
عنها فس��يلحقها باالستجواب مؤكدا ان 
االستجواب يكتمل باالستماع اليه وليس 
فقط باحملاور كما ان االستجواب يتحدث 
عن خلل تعاقبت عليه حكومات وساهمت 
فيه احلكومة احلالية مشيرا الى ان تطبيق 
القانون هو املناط االول، واملعيار الوحيد 
ملدى جدية اي حكومة في تطبيق القانون، 
وشدد املسلم على ان االستجواب استحقاق 
ومحاوره مهمة وقوية وعاب علينا البعض 
التأخير ولكن ه��ذا التأخير اقام احلجة 
على احلكومة في ان النواب اعطوها كل 

الوقت للمعاجلة.
من جهة اخ��رى وعلى صعيد قانون 

اخلبراء قال املس��لم انه ل��م يكن هناك 
اس��تعجال في القانون الذي اقره فريق 
االولوي��ات وهو مدرج على اجلدول منذ 
ستة اش��هر منذ اكتوبر الفائت ولم تعط 
احلكومة اي بيانات للجنة املختصة وطلبت 
قبل شهر ونصف الشهر اعطاءها مهلة 
اسبوعني وشكلت جلنة تنسيقية، موضحا 
ان كتلة التنمية طالبت بحسمه في جلسة 
االمس.وبني املسلم ان احلكومة قدمت كل 
البيانات خالل اجتماع اللجنة املشتركة امس 
ومت التوافق على 90% من القانون ويبقى 
حق احلكومة في ان توافق او تعترض عليه.

ولفت الى ان هذا القانون سيتم حسمه في 
جلسة اليوم بالتصويت وذلك هو النهج 
البرملاني الصحيح.واعتبر ان هذه االدارة 
مهمة لدرجة ان القضاء يستند اليها في 
كثير من القضايا وال يس��تطيع القضاة 
اصدار احكامه��م اال بناء على تقرير من 
اخلبراء، الفتا الى ان انصاف العاملني فيها 
يستدعي املبادرة مبعاجلة هذا اخللل آمال 

ان يقر هذا القانون في جلسة اليوم.


