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د.محمد البصيري

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف

جلسة خاصة لـ »الخصخصة« 15 أبريل المقبل

الخرافي: إدراج االنتهاكات اإلسرائيلية 
للمقدسات اإلسالمية على جدول أعمال البرلمان الدولي

أعلن رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي أن 
املجموعة العربية ف���ي االحتاد البرملاني الدولي 
ستتقدم بطلب إدراج قضية االنتهاكات اإلسرائيلية 
على املقدسات اإلسالمية واملتمثلة في ضم احلرم 
اإلبراهيمي ومس���جد بالل بن رب���اح الى التراث 
اإلسرائيلي كبند طارئ في جدول أعمال االحتاد 
الذي سيعقد في مملكة تايلند، معربا عن أمله في 

أن ينال هذا الطلب موافقة االحتاد.
وأضاف اخلرافي في تصريح له مبناسبة مشاركة 
الشعبة البرملانية ملجلس األمة في االجتماع 122 
لالحتاد البرملاني الدولي الذي يعقد في العاصمة 
التايلندية »بانكوك« خالل الفترة من 27 اجلاري 
حتى األول من ابريل املقبل ان االحتاد س���يعقد 
اجتماعه ملناقش���ة موض���وع »البرملان في قلب 
املصاحلة السياسية واحلكم الرشيد« حيث ستعقد 

جلان االحتاد مناقشتها ضمن هذا اإلطار.
وبني اخلرافي ان جلنة السلم واألمن الدوليني 
ستبحث قضية »التعاون واملسؤولية املشتركة في 
الصراع العاملي ضد اجلرمية املنظمة« وستبحث 
جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة قضية 

دور البرملانات في تطوير تعاون دول اجلنوب فيما 
بينها لتحقيق األهداف التنموية، فيما ستبحث جلنة 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان قضية »مشاركة 

الشباب في العملية الدميوقراطية«.
هذا ويضم الوفد كال من وكيل الشعبة البرملانية 
النائب مبارك اخلرينج وأعضاء اللجنة التنفيذية 
الن���واب عس���كر العنزي، صالح عاش���ور، علي 
الدقباسي، د.علي العمير، غامن امليع، اضافة الى 
النائبة د.روال دشتي واألمني العام ملجلس األمة 
عالم الكندري. من جانب آخر، اس���تقبل الرئيس 
اخلرافي مبكتبه ظهر امس رئيس وزراء جمهورية 

بلغاريا بويكو بوريسوف والوفد املرافق له.
حضر املقابلة نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل 
الرومي ورئيس بعثة الشرف املرافقة للوفد الضيف 
املستشار بديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء 
د.إسماعيل الشطي وسفيرنا لدى جمهورية پولندا 

فيصل العدواني.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وس���بل تعزيزها على جميع 

األصعدة.

احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ود.يوسف الزلزلة ود.روال دشتي  في اجتماع اللجنة املالية

قال مقرر اللجن����ة املالية عبدالرحمن العنجري 
أنه كان من املفترض أن تناقش اللجنة أمس اخلطة 
السنوية للدولة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد والفريق الفني 
املصاحب له، مشيرا الى ان احلكومة طلبت تأجيل 
االجتماع الى يوم األحد املقبل حتى يتمكن الفريق 
من تزويد اللجنة بالكثير من البيانات واإلحصاءات. 
وب����ني العنجري ان اللجنة بحثت بعض املقترحات 
بقانون وقد وافقت عل����ى بعضها وأرجأت البعض 
لتطلب اجلهات املتعلقة بهذه االقتراحات، الفتا الى 
وصول املشروع بقانون املتعلق بإنشاء غرفة جتارة 
وصناعة الكويت إلى اللجنة أمس. وأضاف العنجري 

ان اقتراحني بقان����ون قد وصلوا الى اللجنة بنفس 
اخلص����وص األول مقدم من النائب حس����ن جوهر 
ونواب آخرين والثاني مقدم من علي الراشد ومني 

أنا عبدالرحمن العنجري مع مجموعة من النواب.
وأوضح العنجري ان اللجنة س����تنظر في هذه 
القوانني األسبوع املقبل، حيث ستنعقد 3 اجتماعات 
يومي األحد والثالثاء اضافة الى يوم األربعاء للنظر 
بهذه القوانني. وأشار العنجري إلى أنه مت االنتهاء من 
توقيع طلب جلسة خاصة لقانون اخلصخصة في 
15 ابريل املقبل، موضحا ان هذا القانون من املفترض 
ان يكون حديث الساعة، ألنه سيغير الهيكل العام 

للدولة واحلياة االقتصادية في الكويت.

توق���ع وزي���ر املواص���الت 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري ان يجدد 
املجل���س الثقة بوزي���ر اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل في جلسة 
اليوم، مؤك���دا ان ثقة احلكومة 
بسالمة موقفها تزداد يوما بعد 
يوم، متوكلني على اهلل ثم على 
ضمير وحكم االخوان واالخوات 

اعضاء املجلس.
وأض���اف في تصري���ح الى 
الصحافي���ني ف���ي مجلس األمة 
امس: ان جلسة اليوم هي جلسة 
التصوي���ت على جتديد الثقة ال 
طرح الثق���ة، وأمتنى ان تكون 
بنفس مستوى جلسة مناقشة 
االس���تجواب من حي���ث انتقاء 
العبارات الراقية وعدم اخلروج 
عن محوري االستجواب، معربا 
عن ثقت���ه بالتزام االعضاء أدب 

احلوار الراقي.
وأشار الى ان وزير اإلعالم رد 
على استفسارات االعضاء خالل 
استجوابه باملستندات واألدلة، 
وكان طرح���ا راقيا من الطرفني 

احلكومي والنيابي.
اليوم  وقال: نعتبر جلس���ة 
صفحة وس���تطوى ان شاء اهلل 
لنتفرغ بعد ذلك ملناقشة املقترحات 
واملشاريع التنموية املدرجة على 
اجتماعات اللجان واملجلس من 
خالل اخلطة االمنائية التي متثل 
حتديا للسلطتني وتتطلب بنية 
تش���ريعية من ضمنها قوانني 
واملناقص���ات  اخلصخص���ة 
والش���ركات التي نتمنى تعاون 

املجلس معن���ا في اجنازها قبل 
نهاية دور االنعقاد احلالي.

وسئل الوزير البصيري عن 
اعداد النواب مؤيدي ومعارضي 
طرح الثقة، وذلك انطالقا من ثقته 
بتجديد الثق���ة بالعبداهلل وعن 
املمارسة على  ماهية الضغوط 
األعضاء فأجاب: ان احلديث عن 
الضغوط ليس دقيقا، فالنواب 
املنتخب���ون لديه���م توجهاتهم 
وقناعاتهم، وهم مثل احلكم الذي 
نأمل ان يصدر احكامه العادلة، 
الوزير اس���تطاع  ان  خصوصا 

تفنيد محوري استجوابه.
وأضاف: أما مسألة عدد مؤيدي 
الثقة، فأرجو  ومعارضي طرح 
املعذرة عن االدالء بأي ارقام، فهي 
من اسرار احلكومة والنواب الذين 
س���يعلنون مواقفهم في جلسة 

اليوم.
وس���ئل عن قراءة احلكومة 
إلعالن 22 نائبا على األقل نيتهم 
تأكيد ط���رح الثقة فأجاب: هذه 
األرقام تتغير صعودا ونزوال، 
وستتضح الصورة في اجللسة 
عن األرقام النهائية.من جانبه، أكد 
النائب مسلم البراك ان احلكومة 
مارس���ت الترهي���ب والترغيب 
للتأثير على املواقف النيابية ازاء 
استجواب وزير االعالم ووزير 

النفط الشيخ أحمد العبداهلل.
وق���ال البراك ف���ي تصريح 
للصحافيني امس ردا على تصريح 
الدولة  وزير املواصالت ووزير 
لش���ؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري في ش���أن احلس���بة 

يقرأ االرقام ويقدم استقالته.
وتدارك قائ ال: ولكن يبدو أن 
البعيد عن االحس���اس  الوزير 

باملسؤولية لن يقرأ االرقام.
ورأى البراك ان األمل اليزال 
موجودا لكي ينتصر النواب إلرادة 
الوزير عن  الشعب ويحاس���ب 
تقاعسه في تطبيق القانون، واذا 
كانت احلكومة جتري االتصاالت 
اليوم، فهذه االتصاالت لن تنفعها 

بالغد.
وفي السياق ذاته، توقع النائب 
عبدالرحمن العنجري ان يكون 
عدد مؤيدي طرح الثقة في جلسة 
الي���وم 22 نائبا، و24 ضد طرح 
الثقة واثنني ممتنعني، معلنا انه 

سيصوت ضد طرح الثقة.
ولف���ت العنج���ري ال���ى ان 
النائب  املقدم من  االس���تجواب 
علي الدقباسي كان راقيا والتزم 
باحملاور، مبينا ان الوزير فند تلك 
احملاور »واالستجواب ال يرقى الى 
طرح الثقة، ولدي الكالم الكثير 
ولكن س���يكون بعد االنتهاء من 

االستجواب«.
من جانبه اك���د النائب علي 
الدقباس���ي أن الي���وم هو يوم 
تاريخي ملمارسة اداة دستورية من 
خالل املسألة السياسية والتي كان 
الغرض منها دفع قضية الوحدة 
الوطنية لالمام واحملافظة عليها، 
مؤكدا ان االستجواب حقق اهدافه 

وسعداء مبا توصل له.
وبني الدقباسي ان الغرض من 
االستجواب ليس من اجل اسقاط 
وزير االعالم بالدرجة االولى كما 

روج له البع���ض ولكن الهدف 
االساسي خدمة بلدنا واملجتمع 
من خالل تس���ليط الضوء على 
قضية بالغة االهمية ومحاسبة 
املقصرين، السيما أن وزير االعالم 
تراخى في قصر فيما يتعلق تنفيذ 
قانون املرئي واملسموع وقانون 

املطبوعات.
وقال الدقباسي لقد قمنا مبا 
هو واجب علينا في اطار دستوري 
لتحقيق هذه االهداف، واحلكم 
اليوم هم نواب على بقاء الوزير 
او رحيل���ه مضيف���ا أنه يحترم 
جمي���ع اراء الن���واب ايا كانت 

توجهاتهم.
الدقباس���ي رس���الة  ووجه 
يطالب فيها احلكومة باالهتمام 
باملالحظ���ات الت���ي وجهها لها 
واالهتمام بسمعة الكويت بعيدا 

عن الشعارات واخلطب.
وعن نتيجة طرح الثقة قال 
الدقباس���ي انا لم اسأل عنها بل 
ارائهم  النواب مس���ؤولون عن 
الس���يما أن اليوم يوم مصيري 
واختبار كبير ودرس لكل املواقف 
واالجتاه���ات ويج���ب ان تعزز 
فيه املصداقي���ة والثقة وضوح 
بالرؤية من اجل حتقيق مصلحة 

الكويت.
أن  الدقباس���ي  واض���اف 
االس���تجواب جنح م���ن خالل 
تسليط االضواء على هذه القضية 
واحملافظة على الوحدة الوطنية 
وعدم اثارة النعرات وتوحيد البلد 
وتعزيز تكافؤ الفرص واحملافظة 

على كرامات الناس.

الس���رية للحكوم���ة املتعلق���ة 
التي  باالستجواب، ان »السرية 
تتحدث عنها احلكومة سربتها 

الى الصحافة«.
واك���د ان احلكومة لن تدخل 
جلس���ة الي���وم اال اذا ضبطت 
الى ان  »احلسبة عدل«، مشيرا 
الوزير البصيري لم ينف بشكل 
قاطع إن كانت احلكومة متارس 
ضغوطا عل���ى النواب، وهذا ما 
يؤكد انها تدخلت وضغطت على 

النواب.
ال���ى ان الضغوط  وأش���ار 
احلكومية بلغت درجة محاولة 
التأثير على موقف نواب قدموا 
طلب طرح الثقة، الفتا الى ان هذه 
الضغوط ظاهرها االتصال بالنواب 

وباطنها أساليب الضغط.
ودع���ا البراك ال���ى مراجعة 
املذكرة التفس���يرية التي تؤكد 
ان وص���ول رقم طرح الثقة الى 
مرحلة كبيرة مدعاة للوزير بأن 

العنجري: 22 نائبًا يؤيدون طرح الثقة و24 ضده واثنان ممتنعان

البصيري: نتوقع تجديد الثقة بوزير اإلعالم 
ونأمل أن تكون أحكام النواب عادلة

البراك: الحكومة مارست الترهيب والترغيب على النواب في قضية استجواب العبداهلل
الدقباسـي: االسـتجواب حقـق أهدافـه فـي الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنية

أمهلت جلنة غير محددي اجلنس����ية وزارة الداخلية مهلة اسبوعني 
للنظر بجميع التعديالت النيابية الواردة على قانون اقرار احلقوق املدنية 
واالجتماعية لغير محددي اجلنسية على أمل االنتهاء من التقرير النهائي 

خالل هذه الفترة ورفعه الى مجلس األمة متهيدا القراره.
وقال مقرر اللجنة النائب عس����كر العنزي في تصريح للصحافيني 
امس »ان اللجنة ناقشت جميع التعديالت الواردة على قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعية لغير محددي اجلنسية«، الفتا الى ان اللجنة اعطت 
الفريق احلكومي مهلة اسبوعني للرد على التقرير النهائي للجنة بشكل 

مفصل متهيدا إلقراره وادراجه على جدول اعمال املجلس.
واش����ار العنزي الى ان اللجنة س����تعقد خالل االس����بوع بعد املقبل 
اجتماعها التالي للنظر بالتعدي����الت احلكومية والنيابية املقدمة على 
االقتراح بقانون على أمل اق����رار التقرير النهائي للجنة مبديا اعتذاره 
عن تأخر اللجنة في اعداد تقريره حول هذا القانون الذي ينتظره بفارغ 

الصبر غير محددي اجلنسية.
واشار العنزي الى ان الفريق احلكومي املمثل بوزارة الداخلية أبلغ 
اللجنة بش����كل ش����فهي عن وجود تصور حكومي ملعاجلة اوضاع غير 
محددي اجلنسية، إال انه حتى اآلن لم تتسلم اللجنة اي تصور حكومي 

بهذا الشأن.

»البدون« أمهلت »الداخلية« أسبوعين إلقرار قانون الحقوق المدنية واالجتماعية

)متين غوزال(جانب من اجتماع جلنة غير محددي اجلنسية

.. وفي به����و املجلس 
كان هناك سجال اخر بني 
النائبني خلف دميثر ومسلم 
البراك علي النحو التالي: 
دميثير: احلكومة دائما على 
حق، أنا مس����تعد ان شاء 
اهلل ان أشارك في االحتفال 
بانتصار الوزير على الظلم 
الذي واجهه في االستجواب 
الذي ُوجه اليه األس����بوع 

املاضي.
اإلعالمي����ني:  بع����ض 
بومش����عل، تعتقد ان 22: 
23 نائب����ا يطرحون الثقة 
في الوزير يعتبر انتصارا 

من وجهة نظرك؟
دميثير: هذه هي الدميوقراطية من املمكن ان نكون نحن ضد الوزير 
شخصيا لكن االستجواب ال يشجع على االدانة، االستجواب لم يعط 
مبررات كافية تدين الوزير، والوسائل كثيرة، من املمكن تشكيل جلنة 

حتقيق، من املمكن توصيات، انتم تبون العنب أم الناطور؟
دميثير )يش����ير الى البراك(: هؤالء يبون الناطور قبل العنب، ال 

تتكلم نهائيا واال يسيل الدم.
وردا على الصحافي����ني: نتقبل اللعبة الدميوقراطية مبحاس����نها 

ومساوئها.
البراك: شفون يقول نتقبلها، يتكلم باسم احلكومة.

دميثير: انت تتصيد احل����روف، أقصد مجموعة املؤيدين لتجديد 
الثقة في الوزير أنا ومن معي من النواب أكثر من 25 نائبا.

الطاحوس: ما أحد أعلن عن 25 نائبا يؤيدون الوزير.
دميثير: شنو يستفيد الشعب الكويتي اذا سقط وزير اإلعالم؟

الب����راك: يفيد ان الناطور مو مؤمت����ن على العنب، انت لك مواقف 
سابقة تصوت فيها »عمياني« مع احلكومة.

دميثير: انت الكل عندك له موقف مسبق، احلكومة موقف مسبق، 
والنائب الفالني مسبق، يعني الزم اجلميع يتبعون رأيك؟!

البراك: أن����ا أتكلم عنك 
انت في استجواب محمود 
النوري لم يحصل واحد اال 

خلف دميثير.
دميثير: ش����نو مشكلة 
الن����وري، جنح  محم����ود 
واحلم����د هلل وأن����ا أحييه 
وصّوت ووقفت معاه ارضاء 

لضميري.
البراك: ضميرك مشكلته 
ضاب����ط بوصلت����ه جتاه 

احلكومة باستمرار.
دميثير: أنا ما أتبع حزبا 
أو تيارا أو شعارات زائفة، 
أنا أتبع ضميري وقناعاتي 
املواقف  العديد من  وهناك 
كنت فيها ضد احلكومة، أنا أعمل على حل مش����اكل الشعب وأركض 

وراها وأقضي مصاحلهم وأفزعلهم.
البراك: ما يجوز انك تترك االس����تجواب وتقعد تشنع بزميلك ألن 
االستجواب يخص احد ابناء األسرة، انت اعلنت من قبل عن طرح الثقة 

في الشيخ سعود الناصر هل احد شكك في والئك لألسرة؟
دميثير: االستجواب احلالي واهي، خليك حقاني ومنصف.

البراك: مشكلتك منذ ان دخلت املجلس احلكومة احتوتك، صح؟
دميثير: شكلكم انتم تتهمون اآلخرين بالباطل ما خليتوا احد في 
الكويت مو حرامي، وقليل ذمة، انت وربعك، انا حتركني نفسي لكن انت 

يحركونك ربعك اللي انت تعرفهم زين، زعيمك اللي يحركك انت.
البراك: زعيمي، منو زعيمي؟

دميثير: زعيمك أحمد الس����عدون، وأنا مو مستعد أتبعه أنا أتبع 
قناعاتي ألني حر.

البراك: احلكومة سيطرت على ارادتك.
دميثير: وأنت الزعيم مس����يطر عليك انت وربعك، ليش ما شارك 
في االستجواب؟ انتم ذمتكم وسعة باتهاماتكم الكثيرة اللي توزعونها 

ميني ويسار، أنا رأيي براسي وأملك حرية الرأي.

شهدت أروقة مجلس األمة أمس 
س����جااًل ب����ني النائب����ني عبدالرحمن 
العنجري وخال����د الطاحوس جاءت  

تفاصيله كالتالي: 
الطاحوس: مشكور على حضورك 
يا ابومشاري في جتمع العقيلة، لكن 
قضية تس����فيه االستجواب امر غير 
جيد، انت لك وجهة نظر في عدم طرح 
الثقة، وكذلك زمالؤك اآلخرون، لهم 
وجهات نظرهم في الذهاب الى طرح 
الثقة، ويجب ان حتترم اآلراء. والرقم 
الذي صرحت وتكلمت عنه بشأن عدد 
مؤيدي ومعارضي الوزير ال يخرج من 
نائب ميثل أم����ة وإمنا من احلكومة، 

هذه وجهة نظري.
العنجري: اعتقد ان األخ علي الدقباس����ي التزم مبحاور االستجواب 
وتكلم بشأن بعض املالحظات على تطبيق قانون املرئي واملسموع ولقد 
اس����تمعت لرأي الوزير فيما يتعلق باحملور األول وكذلك فيما يتعلق 
بقضية احملطات الفضائية والوحدة الوطنية. وأنوه الى اني حضرت 
اجتماع »العقيلة« وتعهدت مبتابعة القنوات الفضائية التي تبث روح 
الفرقة والفتنة في البالد، وقلت انه يجب اال جنري فحص دم للكويتيني 
داخل البلد، ولكن الوحدة الوطنية ليس����ت شعارا نتغنى به وامنا هي 
مبدأ سيادة القانون والعدالة السياسية واالجتماعية. لكن مع احترامي 
الشديد ال يس����تقيم ان يتحدث نائب ملدة 3 ساعات ويتشدق بالوحدة 
الوطنية فيما هو خرج من رحم االنتخابات الفرعية التي جتسد الوالء 

للقبيلة وليس للدولة.
الطاحوس: نحن نتكلم عن قضية عدم تطبيق قانون املرئي واملسموع 
وأنت »قاعد« تخلط أوراق بأوراق، وحنا »نقدر« بعد في أي قضية ان 

نخلط األوراق بأمور ثانية.
العنجري: هذا رأيي.

الطاحوس مسترسال: في موقفك ايضا ميكن ان نقول ان وزير اإلعالم 
قال ان لكل نائب سعرا، واستجواب علي اجلراح كان نتيجة تصريح.
العنجري بحدة: وزير اإلعالم ق����ال هذا الكالم لثالثة النواب الذين 
استجوبوه، وليد الطبطبائي وجمعان احلربش والشحومي، وهم سكتوا 
ولم يس����تجوبوه، هذا االس����تجواب اعتقد أنه حصان طروادة ظاهره 

االعالم وباطنه شيء آخر.
الطاحوس: هذه أداة دستورية ويجب ان حتترمها.

ال��ع���نج���ري: اح���ترمه������ا يا 
ابومشع���ان.

الطاحوس: قضية خلط األوراق 
ليست مقبولة.

العنجري: ليست خلط اوراق هذا 
رأيي السياسي.

الطاح����وس: يا أبومش����اري انت 
قاعد تعط����ي ارقاما وكأنها من وزير 
في حكومة كأن قاعد قدامي البصيري 
او الروضان، يفترض أال تقول ذلك، 

وهذا عتبي عليك.
العنجري: اي ارقام.

الطاحوس: ارقام طرح الثقة.
العنجري: انا قلت توقعي، وكله 

مكتوب في الصحافة.
الطاحوس: خل الصحافة تذكر، انت نائب، لكن انت تخلط األوراق 

اآلن.
العنجري: انت ترى مصلحة الكويت مبنظور، وانا أراها من منظور 

آخر.
الطاحوس: وزير اإلعالم لم يطبق قانون املرئي واملس����موع، وهذا 

األمر أكدته انت في جتمع العقيلة ومشكور على حضورك.
العنجري: الرجل »شتبي يسوي«.. رجل واحد ما يسوي شيء، انتم 
كبرتوه وسويتوا من احلبة قبة، معقولة ان الوحدة الوطنية هشة جدا 

لدرجة ان شخصا واحدا يؤثر عليها، ثم هو أحيل للنيابة.
الطاحوس: ملاذا تضع األمر في هذا القالب، نحن لم نتكلم عن شخص، 
وامن����ا عن عدم تطبيق قانون املرئي واملس����موع، فالوزير تقاعس عن 

تطبيق القانون.
العنجري: الوزير طبق القانون.

الطاحوس: الوزير لم يفند محاور االستجواب.
العنجري: بل فند احملاور والرأي لألغلبية يا أبومشعان مع احترامي 

الشديد لك.
الطاحوس: ال نبي نائب ميثل األمة يتكلم بلسان احلكومة.

، املمارسة خير  العنجري: انا أتكلم وفق قناعاتي، وال احد يزايد عليَّ
برهان، وافالطون يقول: ما عليك من لسان الشخص ولكن مبمارساته، 
شوف املمارسات التي امارسها والتي ميارسها الغير، ومن مع الوحدة 
الوطني����ة، ومن خرج من غير الوحدة الوطني����ة، وخرج عن طريق... 

»والباقي تعرفه يا أبومشعان«.

الطاحوس: تسفيه االستجواب أمر غير جيد
العنجري: الوحدة الوطنية ليست شعارًا بل مبدأ

دميثير: »يبون« الناطور قبل العنب
البراك: الناطور غير مؤتمن على العنب

عبدالرحمن العنجري مخاطبا خالد الطاحوس

نقاش حول العنب والناطور بني خلف دميثير ومسلم البراك ود. علي العمير يراقب


