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النائب فالح الصواغ سؤاال 10 وجه 
لنائ���ب رئي���س الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية راشد احلماد طلب 
القضايا  فيه تزويده بكشف بجميع 
احملولة للنيابة العامة من احلكومة منذ 
يناير 2006 حتى تاريخ ورود السؤال، 

وما اإلجراءات التي اتخذت بخصوص 
هذه القضايا؟ وبكشف بأسماء أصحاب 
هذه القضايا احملولني للنيابة العامة، 
وهل مت اتخاذ اي إجراء قانوني بحق 
هؤالء؟ وهل مت حفظ هذه القضايا؟ 
اذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما أسباب 

احلفظ؟

الصواغ يطلب جميع القضايا المحولة للنيابة منذ 2006

فقدان النصاب عّطل التصويت على قانون تنظيم الخبرة
نواب طالبوا بمناقشة قانون »صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة« في جلسة 16 الجاري

د.اسيل العوضيد.فيصل املسلم

خالد السلطان مغادرا بعد االعالن عن رفع اجللسةفالح الصواغ ود.جمعان احلربش يتابعان

)متين غوزال(رئيس اجللسة عبداهلل الرومي في حديث مع عدنان عبدالصمد أحمد السعدون وعادل الصرعاوي وحسني احلريتي ومسلم البراك وصالح املال بعد رفع اجللسة

الطاح�وس: عدم حض�ور الحكومة للجلس�ة عبث وإهان�ة لمجلس األمةالب�راك: ه�روب الحكوم�ة م�ن الجلس�ات لي�س بجديد

بعد رفع اجللس���ة لعدم وجود احلكومة 
ثارت حفيظة بعض النواب الذين تواجدوا 

داخل القاعة ودار هذا احلديث:
مس�لم البراك: البلد ماشية بدون حكومة، احلكومة تريد 

إذالل املجلس.
 حسني احلريتي: واضح ان النية مبيتة.

 أحمد الس�عدون: ما يجوز ه���ذا الوضع، والبد من اجناز 
قان���ون يتعل���ق بجواز انعق���اد اجللس���ات دون حضور 

احلكومة.
 فيصل املسلم: القانون في اللجنة التشريعية عند »احلريتي« 

انتهوا منه يا بومحمد.
 عادل الصرعاوي: خلينا نوقع طلب باستعجال هذا القانون، 

ترى قاعدين يسوون لنا طراقات.
 ضيف اهلل بورمية: نعطيهم اسبوعني ويخلصونه.

 فيصل املسلم: البد من أن يوجه الرئيس 
دعوة جللسة خاصة إلجنازه.

 مسلم البراك: يري��دون إذالل املجل��س، واحلكوم��ة تري��د 
توجي��ه رسال��ة ب��أن املجل��س ال يعن��ي له��ا شيئا، وأبش��ر 
األعض�������اء مب�����ا ه�����و أفظ�����ع وأعظ�م، فه���ي تلعب 

باملجلس.
وهن���اك 16 اتفاقية طلبت اس���تعجالها وكان املفترض ان 
نصوت اليوم عليها، ولذلك سنقف في وجه أي وزير سيطلب 
اس���تعجال أي اتفاقية، لألسف ان املجلس أشعر احلكومة 
بان محاسبتها ضعيفة فلجأت الى هذا األسلوب في التعامل 

مع النواب.
س���نقر هذا القانون وسيأخذ دوره وتناقشه اللجنة األحد 
والب���د من إصداره وعلى احلكوم���ة ان تذهب الى احملكمة 

الدستورية إذا أرادت ذلك.

سامح عبدالحفيظ
عطل عدم اكتمال النصاب في 
جلسة مجلس األمة العادية امس 
مناقشة والتصويت على مواد 

قانون تنظيم اخلبرة.
وبعد رفع اجللسة انتقد نواب 
عدم حضور اغلب اعضاء احلكومة 
للجلسة وطالبوا مبناقشة قانون 
»صحة انعقاد اجللسات من دون 

حضور احلكومة«.
افتتح نائب رئيس املجلس 
عبداهلل الرومي اجللسة التكميلية 

الساعة 9.30.
القرار  الرومي: كان  عبداهلل 
أمس ادراج تقرير ادارة اخلبراء 
واالمر يحتاج الى نصاب التخاذ 
قرار فهل ترون ندخل في طلبات 
املناقشة حلني اعداد تقرير قانون 

ادارة اخلبراء؟
حسني احلريتي: التقرير موقع 
م���ن النائب د.يوس���ف الزلزلة 
ويفترض ان يوزع على النواب 
فيرجى االيعاز لالمانة لإلسراع 

بتوزيعه.
عبداهلل الرومي: كسبا للوقت 
املناقشة  دعونا نناقش طلبات 
ومنها مناقشة جتاوزات مؤسسة 

اخلطوط الكويتية.
فيصل املسلم: بغض النظر عن 
املوقف، هناك اجراءات يجب ان 
حتترم، حتسم األمور باالغلبية، 
ولك���ن ال يوجد نصاب، نرفض 

في القاع���ات االخرى اكبر دليل 
على عدم تعاونها واجرائها غير 

السليم.
انه يجب  الطاح���وس  وبني 
مناقشة املقترح املقدم من كتلة 
العمل الش���عبي بش���أن انعقاد 
اجللسات دون حضور احلكومة، 
مؤكدا انه حق دستوري يجب ان 
يفعل ويجب ان يحسم من نواب 
االمة لتعرف احلكومة ان مجلس 
االمة ليس »طوفة هبيطة« حتضر 
متى شاءت وتهرب متى شاءت، 
وسنناقش هذا املقترح في اللجنة 
التش���ريعية االس���بوع املقبل، 
وسيحال للمجلس حتى يستطيع 
نواب االمة ممارسة دورهم في 
اقرار القوانني التي تهم املواطن، 
مشيرا الى ان قانون اخلبرة حق 
ادارة اخلبراء، فيجب  ملنتسبي 
اقراره وإق���رار 27 كادرا مدرجا 

على جدول اعمال املجلس.
م���ن جان���ب آخ���ر، أوضح 
الطاحوس ان وزير االعالم كان 
غير جاهز يوم امس وانه فقط أراد 
احلضور لالستعراض والدليل 
طلبه تأجيل االس���تجواب ملدة 
اسبوعني، واستغرب الطاحوس 
من كيف يكون جاهزا واحلكومة 
ال تعلم به���ذا، والدليل تصريح 
الروضان عن مناقشة االستجواب 
الوزراء  في اجتم���اع مجل���س 

اليوم.

صاحب السمو االمير عندما قال: 
لن أسمح لكائن من كان بتفريق 

الوحدة الوطنية«؟
وأكد البراك ان وزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل قد فشل 
فشال ذريعا في تطبيق القانون، 
األم���ر ال���ذي أدى الزدياد اعداد 
الن���واب املؤيدين الس���تجواب 
البراك  الدقباسي، واس���تغرب 
من قيام وزير الدولة الروضان 
بترك مكتبه في مجلس الوزراء 
واحلضور ألجل ق���ول كلمتني 
»ال إقالة وال اس���تقالة« للوزير 
العبداهلل، مضيفا انني »أخشى 
ان تسير األمور عكس توقعات 
الروضان«، واأليام املقبلة ستثبت 

صحة هذا الكالم من عدمه.

عبث حكومي

النائب  أك���د  م���ن جانب���ه، 
خالد الطاح���وس ان عدم قيام 
احلكومة بحضور اجللسة هو 
عبث حكومي واستهانة مبجلس 
االمة وعدم تعاون، وان احلكومة 
اكدت للشارع انها غير متعاونة 
مبا يتعلق بجلس���ات املجلس، 
متس���ائال اذا كان عند احلكومة 
مالحظات عل���ى قانون اخلبراء 
فلم���اذا حضرت اجتماع اللجنة 
املشتركة يوم امس بوزير العدل 
واملالية وع���دم وجودها بقاعة 
عبداهلل السالم اليوم ووجودها 

الدخول ب���أي موضوع آخر وال 
نقبل هذا االسلوب.

الروم���ي: لدينا نصاب لعقد 
اجللس���ة فقط، فدعونا نناقش 

طلبات املناقشة.

قانون تنظيم الخبرة

النائب حسني احلريتي يعتلي 
املنصة لتالوة التقرير.

عادل الصرعاوي: مقرر اللجنة 
يريد قراءة التقرير، ولكن كيف 
نتابع وال يوجد لدينا نس���خة؟ 

هذا أمر غير طبيعي.
حس���ني احلريت���ي: قانون 
تنظيم اخلبرة يقع في 19 مادة، 
فهل أقرأ كل املواد تباعا أم املواد 

املستحدثة؟
خالد السلطان: هناك خطأ في 
التقرير وال يجوز قراءة تقرير 

فيه خطأ.
عبدالرحمن العنجري: قرأت 
التقرير وكان هن���اك مادة فيها 
التباس تتعلق باجلمع بني املعاش 
التقاعدي ومكافأة نهاية اخلدمة، 
وأعتقد ان الدولة ستقترض لدفع 

الرواتب واألجور.
مسلم البراك: نغمة ان الدولة 
تقترض مرفوضة، نحن ال نختلف 
القان���ون، ويفترض رفع  على 

اجللسة ملدة نصف ساعة.
الرومي: ترفع اجللس���ة ملدة 

نصف ساعة.

استؤنفت اجللسة عند الساعة 
العاشرة والربع.

الرومي: النصاب يكفي النعقاد 
اجللسة لكن ال يكفي التخاذ قرار 

أو التصويت.
املس���لم )بدون ميكروفون(: 
ال يوجد أحد من احلكومة داخل 

القاعة.
الرومي: ترفع اجللس���ة الى 
16 مارس اجل���اري لعدم وجود 

حكومة.
من جانبه أكد النائب مسلم 
البراك ان السيناريو الذي قامت 
به احلكومة في جلسة امس هو 
امر مزعج وصل حلد االستهتار 
مبجلس األمة م���ن أجل إيصال 
رسالة مفادها انه »ال قانون يصدر 
إال مبوافق���ة احلكومة على أدق 

تفاصيله«.
وأضاف البراك ان من أوصلنا 
لهذا االستهتار هو مجلس األمة، 
األمر الذي يحتم علينا تغيير هذه 
القناعة املوجودة لدى احلكومة 
من خالل إق���رار قانون »صحة 
انعقاد اجللس���ات دون احلاجة 
لوجود احلكومة«، مش���يرا الى 
ان قانون صحة انعقاد اجللسات 
سيمر عند عرضه على املجلس، 
األمر الذي سيترك للحكومة حرية 
الذهاب للمحكمة الدستورية اذا 

رأت عدم دستورية القانون.
ولفت البراك الى ان تبريرات 

لتمريرها إال ان هروب احلكومة 
من جلس���ة ام���س أثبت عكس 

ادعاءاتها.
وفي رده على أسئلة الصحافيني 
حول تصريح الروضان الذي قال 
ان احلكومة تدعم العبداهلل وليس 
هناك نية إلقالته او اس���تقالته 
وان الوزي���ر س���يصعد املنصة 
في يوم 16 اجل���اري، قال »اهلل 
يكفيك فزعة الروضان.. وتراك 
يا العبداهلل غرقان ويبي يغرقك 
اكثر من حيث يعلم او ال يعلم«، 
مؤكدا ان االستجواب في عهدة 
مجلس األمة الذي ينتظر تفنيد 
التي وضعها  الوزير حمل���اوره 
النائب علي الدقباسي، خاصة ان 
الدقباسي لديه من األدلة ما يثبت 
التفريط ف���ي الوحدة الوطنية، 
مذكرا العبداهلل باستجوابه عندما 
كان وزيرا للصحة، حيث أكدت 
احلكومة دعمها ل���ه ولكن يوم 
االس���تجواب »وّهقته« وتخلت 

عنه.
وأض���اف الب���راك ان قي���ام 
احلكومة بالتصريح بدعم وزرائها 
»طبيعي« وليس مهما بالنسبة 
لي ولكن السؤال هنا: هل قام احد 
من الوزراء بسؤال العبداهلل »هل 
قمت بتطبيق القانون والذي أدى 
عدم تطبيقه النعكاسات أضرت 
بالوح���دة الوطني���ة، وهل قام 
مجلس ال���وزراء بتطبيق كلمة 

حيث ال يبت في اجلانب الهندسي 
واحملاسبي إال بعد أخذ رأيهم.

وأكد البراك ان هروب احلكومة 
املس���تمر من اجللس���ات ليس 
بجديد، مستغربا في الوقت ذاته 
ادعاءات احلكومة التي تؤكد ان 
مجل���س األمة هو املعطل لكثير 
من القوانني، خصوصا االتفاقيات 
الدولي���ة التي من املصادفة انها 
كانت على جدول أعمال اجللسة 

غياب احلكومة بسبب عدم اخذ 
آرائها في التعديالت على قانون 
اخلبراء في »غير محلها« وذلك 
ألن القانون نوقش قبل أسبوعني 
وكان ميك���ن للحكوم���ة إدخال 
تعدي���الت، اال انها لم تقم بذلك، 
مشيرا الى ان الرأي النهائي في 
القانون يرجع للمجلس،  اقرار 
خاص���ة ان أعدادهم قليلة جدا، 
وان دورهم في القضاء رئيسي 

خارج المضبطة

هايف يحّمل الحكومة مسؤولية الوفيات
والتجاوزات التي وقعت في االحتفاالت

حّمل النائ���ب محمد هايف احلكومة مس���ؤولية ما وقع في 
االحتفاالت من وفيات وجتاوزات وظواهر س���لبية دخيلة على 
املجتمع الكويتي، مش���يرا الى ان تقاعس احلكومة عن واجبها 
كان سببا رئيسيا في تلك الكوارث مطالبا بلجنة حتقيق لتحديد 

اجلهات املسؤولة ومحاسبة كل من ساهم في هذه الفوضى.
وقال هايف في تصري���ح صحافي: على احلكومة ان تتحمل 
السياسة العامة في ثقافة هذه االحتفاالت ودفع ديات الوفيات 
التي وقعت في تلك االحتفاالت ملس���ؤوليتها املباشرة في حفظ 

األمن وردع كل من يشيع الفوضى واالستهتار.
واشار هايف الى أهمية تشكيل جلنة حتقيق حكومية أو برملانية 
تقدم تقريرا متكامال عن السلبيات لتالفيها مستقبال، وماذا نريد 
من هذه االحتفاالت؟ وما نريد ان نحققه مس���تقبال من تشجيع 
اإلجناز والتنافس في تقدمي األفضل لبالدنا وعرض مؤسساتنا 
احلكومية وغيرها في املعركة احلضارية التي يعيشها العالم.

المال يسأل عن عدم صيانة
حدائق عامة بمناطق ال� 3

وجه النائب صالح املال سؤاال لوزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر، بشأن احلدائق العامة.

وقال املال: تعتبر مناطق الدائرة الثالثة من املناطق النموذجية وملا كان االهتمام 
بالتخضير واحلدائق العامة لهذه املناطق أسوة بباقي مناطق الكويت من اهمية بالغة 
الظهار اجلانب اجلمالي واحلضاري لهذه التجمعات السكانية واملساهمة بتنشيط 
اجلانب االجتماعي، واحلد من الس���احات الترابية وللتنفيس عن االهالي وانعكاس 
ذل���ك ايجابيا على اجلانب البيئي، طالبا تزوي���ده باملعوقات والعراقيل التي حالت 
دون صيان���ة بعض احلدائق العامة مبناطق الدائ���رة الثالثة واهمال زراعة اجلزر 
املرورية بني الطرق فيها كمثال )كيفان – اليرموك – الس���رة – العديلية..( وغيرها 

من مناطق الدائرة.
وتس���اءل: وهل مت حتويل أراض مخصصة اصال النشاء حدائق عامة في مناطق 
الدائرة الثالثة الى اغراض اخرى دون ايجاد البديل لهذه االراضي؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب؟ ما االسباب التي دعت الى ذلك؟ وما خطط الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية النشاء حدائق عامة وتخضير مناطق الدائرة الثالثة مبا فيها اجلزر 
املرورية بني الطرق، وكم يبلغ عدد االراضي املخصصة النشاء حدائق عامة في هذه 
املناطق؟ مع حتديد مواقعها؟ وما التاريخ املتوقع لبدء العمل بانش���اء حدائق عامة 
جدي���دة وبرنامج صيانة القائمة منها، وتخضير اجل���زر املرورية مبناطق الدائرة 

الثالثة؟ وهل مت توقيع عقود بانشاء هذه احلدائق ومشاريع التخضير؟


