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قال النائب محمد هايف »اننا س���نفضح ممارسات من يريدون 
افس���اد املجتمع باالختالط نوابا كانوا أو حكومة، مشيرا الى ان 
احلديث مس���تقبال عن الغاء قانون منع االختالط أو حتويله الى 
احملكمة الدس���تورية يعني تنفيذ صفقة افساد االخالق املشوهة 

والتي هي جزء من الفساد الذي ميارس برعاية حكومية«.

هايف: سنفضح ممارسات من يريدون 
إفساد المجتمع باالختالط

)متين غوزال(علي الدقباسي خالل حديثهد.فيصل املسلم يعرض على الصيفي مبارك الصيفي طلبا ليوقعه رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي وبجانبه د.محمد البصيري على املنصة

جانب من جلسة امسعادل الصرعاوي في حديث مع حسني احلريتي

المجلس باشر مناقشة تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب األميري ويستكمل جدول أعماله اليوم

عاصفة استجوابات

منتهاه إلى  مستشر  والفساد  النخاع  حتى  فاشلة  الصحة  وزارة  الزلزلة: 

عالمي وتجاري  مالي  مركز  إلى  الكويت  تحويل  تعوق  الحكومة  العدوة: 

الكبار المليارات بسبب تصارع  »الكهرباء« تصل إلى  السلطان: تجاوزات 

افتت����ح رئيس مجل����س األمة 
بالنياب����ة النائب عبداهلل الرومي 
جلس����ة أمس الساعة 9.30 دقيقة 
وبعد تالوة أس����ماء املعتذرين مت 

التصديق على املضبطة.
د.فيصل املس����لم: احتدث عن 
مضبطة جلس����ة ط����رح الثقة، اذ 
الحظ ان اجللسة التي فيها عرض 
على الشاش����ة ال يت����م تضمينه 
على املضبط����ة علما ان املضبطة 
ه����ي للتاريخ وأيضا طلبات نقط 
النظام مرتبطة أحيانا بكالم قليل 
في اجللس����ة لذلك أمتنى ان يتم 
التفريق بني طلبات النظام العام 
وطلب النظام على حديث محدد.

عادل الصرعاوي: كالم املسلم 
 C.D �عن املضبطة صحيح، ألن ال
الذي يتم عرضه في اجللس����ات 
يفترض ان يتم تضمينه للمضبطة 

كمستند أو مرفق مع املضبطة.
عدنان عبدالصمد: موضوع ما 
يعرض أو ال يعرض في التلفزيون 
هو من اختصاص رئيس املجلس 

وليس املجلس.

قانون النشر

اتفق مع  الروم����ي:  عب����داهلل 
عبدالصمد ألن الرئيس ينطلق من 
قانون النشر أما موضوع تضمني 
م����ا يعرض على الشاش����ة ضمن 
املضبطة فه����ذا يرجع للمجلس، 
ويواف����ق املجلس على تضمني ما 

يعرض في القاعة الى املضبطة.
انتقل املجلس ملناقشة رسالة 
واردة من احلكومة بشأن مناقشة 
دعم املشاريع الصغيرة في جلسة 

13 أبريل املقبل.
د.فيصل املسلم: ليس لدينا بند 
في اجلدول رسائل واردة وادراج 
رسالة احلكومة وصلت متأخرة 
جدا ويفترض فتح باب ما يستجد 

من أعمال، أيضا الكل ينادي بأن 
التعليم هو احملور األهم في الدولة، 
وسألت س����ؤاال عن التخصصات 
املكافآت ومدى  النادرة لتحدي����د 
ارتباطها بس����وق العمل، ونظرت 
في التخصص����ات فوجدت تباينا 
كبيرا ألن هناك تخصصات مهمة 
ال تدرجها ضمن أولويات س����وق 
العمل! وبعض الطلبة يتسربون 
من بع����ض التخصصات العملية 
النادرة، ومكافآت الطالب ليست 
متس����اوية، فبعض التخصصات 
تبلغ 25 دينارا وتخصصات أخرى 
150 دينارا وال ندري ما السبب؟! 
وهل يعقل ان كلية الطب ليست 
من التخصصات النادرة، وقدمنا 

اقتراحا لزيادة املكافأة الطالبية.
البصيري: سأنقل ما  د.محمد 
ذكره املس����لم الى وزيرة التربية 

الب����راك وعليه ان يحدد أس����ماء 
النواب ألنه اته����م جميع النواب 
الذين عارضوا اس����تجواب وزير 
اإلعالم وهذا غير صحيح وعليه ان 

يحدد وأال تطرح األمور جزافا.
عدن����ان عبدالصمد: املوضوع 
طرح بص����ورة كأن الذي عارض 
االستجواب مت مس����اومته واآلن 
نقول لتوض األسماء وتطرح وذلك 

احتراما لرأي زمالئهم النواب.

بند األسئلة

انتق����ل املجلس ملناقش����ة بند 
األسئلة.

د.ولي����د الطبطبائي: موضوع 
الصحة موضوع شائك، وهو مرض 
تصلب الشرايني والصحة ال جتاوب 
عن عدد املصابني احلقيقي وهناك 
من يقول ان عدد املصابني 13 ألف 

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
باش��ر مجلس األمة امس مناقشة تقرير جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري 
البرملانية، وحيث لم ينته النواب من احلديث في هذا املوضوع، فان املجلس س��يوال ذلك 

في اجللسة التكميلية اليوم.
وكان ع��دد من النواب قد تطرقوا أثناء حديثهم عن تقرير جلنة اجلواب على اخلطاب 
األمي��ري البرملاني��ة الى العديد م��ن املواضيع الت��ي تناولها التقرير وأبرزها السياس��ة 
اخلارجي��ة للكويت واعتداءات الكيان الصهيوني على الق��دس وحصار غزة، اضافة الى 
الوحدة الوطنية وتدني وس��وء اخلدمات احلكومية التي تق��دم للمواطنني خصوصا في 
مج��االت الصحة والتعلي��م والتوظيف، اضافة الى احلديث عن الفس��اد الذي تعاني منه 
اجلهات احلكومية واخلطة التنموية والسنوية للدولة  مهددين بعاصفة من االستجوابات 

لعدد من الوزراء.

ودعا عدد من اعضاء مجلس األمة الوزراء الى ضرورة القيام مبسؤولياتهم وواجباتهم 
جتاه الفساد والتجاوزات التي تواكب بعض املشاريع احلكومية والتي تبلغ قيمتها املاليني 

بل يصل بعضها الى مليارات الدنانير.
وأك��دوا ان��ه »ال توجد تنمية في ظل فس��اد« كم��ا انه »ال وجود لتنمي��ة اال مببادرة 
حكومية«، مضيفني ان »بعض املتنفذين وقوى الفساد يريدون ان يحصلوا ويستحوذوا 
على النصيب األكبر من املش��اريع الكبيرة الواردة في خطة التنمية التي أعدتها احلكومة 

واقرها مجلس األمة«.
وق��ال احد النواب ان »اخلطة الس��نوية للعام 2011/2010 يش��وبها العديد من الثغرات 
ب��دءا م��ن التأخير من قبل احلكومة في تقدميها الى مجلس األمة علما بان الس��نة املالية 
2011/2010 س��تبدأ في االول من ش��هر ابريل املقبل، وحت��ى اآلن اللجنة املالية البرملانية 

تناقش اخلطة السنوية ولم يقرها مجلس األمة بعد، وانتهاء بأنها كالم إنشائي«.

وعلى الرغم من إش��ادة أغلبية النواب بتقرير اللجنة وجهود رئيس��ها واعضائها في 
إعداد هذا التقرير اال ان احد النواب انتقد التقرير ووصفه ب� »املتواضع«.

كم��ا انتقد احد النواب عدم تطرق التقرير بش��كل مس��هب الى السياس��ة اخلارجية 
للكويت، مضيفا ان التقرير خصص فقط 5 اسطر للحديث حول السياسة اخلارجية.

من جهته قال وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
ان »اخلطاب السياس��ي اصبح في الكويت ظاهرة الكل يش��تكي منها وهي تعكس حالة 

حنق االنتخابات البرملانية«.
واكد ان »احلكومة انتبهت لهذه الظاهرة لذلك جاء ذكرها في النطق الس��امي لصاحب 
الس��مو األمير الش��يخ صباح االحمد في بداية افتتاح الفصل التشريعي احلالي وافتتاح 
دور االنعقاد احلالي وتكررت في الكلمة التي ألقاها س��موه في أواخر ش��هر ديس��مبر 

املاضي«. وفيما يلي التفاصيل:

مصاب! وهناك أطباء أجروا عمليات 
وهناك بارقة أمل للمرضى ولكن 
وزارة الصح����ة منعت اجراء هذه 
العمليات، واملرضى لديهم استعداد 
الجراء العمليات ولديهم استعداد 
لتحمل النتائ����ج وهي عبارة عن 
قسطرة للشرايني في القدم وكلفتها 
قليلة ال تتجاوز ال� 700 دينار فلماذا 

منعت؟!
محمد البصيري: أتتني معلومة 
انه اليوم اجتمع عدد من املرضى 
املصابني بتصلب الشرايني مع وكيل 
وزارة الصح����ة واتفقوا على حل 

املوضوع.

ذوي االحتياجات الخاصة

أثير موضوع  القالف:  حسني 
عايد الشمري عن ذوي االحتياجات 
اخلاصة وحتدثوا عن هتك عرض 
لناس مسلوبي اإلرادة واملوضوع 
أحيل للنيابة، والرجل يقول لدي 
فيلم موثق فيه كل القضية، واآلن 
اجابة وزير الشؤون سهلة وغير 
س����ليمة، ال يجوز، تأتي بخصم 
ليكون حكما في أي قضية، ثم يأتي 
ليقول ان هذه جمعية غير مشهرة 
وال ندري ما عالقة هذا األمر بقضية 
هتك عرض؟! واآلن اطلب تزويدي 
بالفيلم وإذا ثبت سيكون هذا األمر 

محور استجوابي املقبل.
عدنان املط����وع: طلبنا جلنة 
حتقيق في موضوع س����تاد جابر 

فأين الطلب؟
عدنان عبدالصمد: هناك إحالة 
من التشريعية الى جلنة امليزانيات 
وهو قانون تعديل امليزانيات، وأنا 
استغرب من مستشاري التشريعية 
انه  القانون بحجة  ألنهم رفضوا 
ليس هناك داع لهذا التعديل وانا 
اطالب بالتحقيق في هذا األمر لذلك 

واحلكومة لن تبخل على الطالب، 
وال تفرق بني الطلبات واحلكومة 
ال تبخل عل����ى اخلدمات الصحية 
والتعليمية، وهناك معايير ميشي 
القطاع  ف����ي  عليها املس����ؤولون 
الوطنية  القضايا  أم����ا  التربوي، 
فاحلكومة ال توجد مساومات في 

االستجوابات، وأمتنى أال يدور هذا 
الكالم م����ن صفقات بني احلكومة 

واملجلس.
د.فيصل املسلم: قدر البصيري 
ان����ه كان نائبا ورئيس����ا للجنة 
التعليمية، ولك����ن هل تقنعنا ان 
لدينا جامع����ة واحدة ليس بخال! 

أما املساومات فاألمر خطر والكالم 
ينسب لنواب أفاضل ثقات ال يجوز 
التف����اوض عل����ى القوانني في أي 

مكان.
مسلم البراك: هذا الكالم نسب 
على حديث تلفزيونيا، أنا أقول نعم 
فيه مفاوضات على منصب مدير 

التطبيقي  اجلامعة ومدير املعهد 
وهذا حصل، وسأقول أسماء النواب 
الذين عرض عليهم ورفضوا هذه 
املقايض����ة، اخطر منصب تربوي 
مدير اجلامعة يكون محل مساومة 

هذا أمر ال نقبل به.
خالد السلطان: »نظام«: اشكر 

بانكوك - موفد مجلس األمة محمد السبيعي: 
عقدت جلنة التنمية املس��تدامة والتموي��ل والتجارة في االحتاد 
البرملان��ي الدولي اجتماعها ضمن أعم��ال مؤمتر االحتاد املنعقد في 
العاصمة التايلندية »بانكوك« وذلك لبحث موضوع »دور البرملان في 
تطوير التعاون بني دول اجلنوب فيما بينها والتعاون بينها وبني دول 
الشمال« وشارك عضو الشعبة البرملانية مبجلس األمة د.علي العمير 

ود.روال دشتي كممثلني لوفد الكويت في االجتماع.
وبني د.علي العمير في تصريح عقب االجتماع أن التقرير املبدئي 
للجنة حول موضوع االجتماع أشاد بتجربة الكويت في تقدمي املعونات 
املالية واالقتصادي��ة ألكثر من 100 دولة نامية حول العالم من خالل 
صندوق الكويت للتنمية مستش��هدا مبقولة الرئيس االسبق للبنك 
الدولي روبرت مكنمارا واصفا بها الصندوق بأنه األول من نوعه في 
تقدمي املساعدات اإلمنائية في دول العالم الثالث حيث قدمت الكويت 
من خالله مثاال يحتذى في كيفية قيام دولة صغيرة بدور بناء املجهود 

العاملي من أجل التنمية املستدامة.

واضاف العمير ان ورقة العمل  املقدمة من وفد الشعبة البرملانية 
بينت أن هناك اقتراحا مقدما من عدد من نواب مجلس األمة ملضاعفة 
رأسمال الصندوق لتعميم فائدته وإتاحة املزيد من التعاون واالنفتاح 
احلضاري على العالم خاصة بعد اآلثار السلبية الشديدة لألزمة املالية 
العاملية على اقتصاديات دول العالم الثالث التي تعاني من تزايد عدد 
الفقراء وتواجه أزمة نقص الغذاء مشددا على ضرورة أن يقوم االحتاد 
البرملاني الدولي بالدعوة الى منظمة وآليات أكثر فاعلية للحيلولة دون 

استفحال الفقر في العالم.
وشدد العمير على أهمية دعم اجلهود التشريعية والتنفيذية التي 
يتم التوصل من خاللها الى أكبر قدر من حترير جتارة الدول النامية 
من القيود املفروضة على صادراتها وتوسيع مجاالت االستثمار املباشر 
في افريقيا وآسيا واميركا اجلنوبية السيما في املشاريع التي تركز 
على االهتمام بالبش��ر باعتبارهم االداة والهدف للتنمية املس��تدامة 
السليمة مطالبا في هذا الصدد باتفاقية دولية تضع بوضوح املعونات 
االقتصادية من خالل قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لهذه املساعدات.. 

كما عقدت اللجنة التنفيذية جلمعية االمناء العامني للبرملانات العربية 
اجتماعا برئاسة رئيس اجلمعية األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري 
وذلك على هامش مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي املنعقد في العاصمة 

التايلندية »بانكوك«.
وق��ال الكندري في تصريح له عق��ب االجتماع انه مت اتخاذ عدد 
من القرارات خالل االجتماع تضمنت تعيني ناصر العبداجلادر أمينا 
عاما للجمعية واعتماد بيان االيرادات واملصروفات املتعلقة باجلمعية، 
كما مت بحث ومناقش��ة اختيار املوضوع الذي سيتم في اطاره عقد 
االجتماع الق��ادم للجمعية املقرر عقده ف��ي الكويت خالل النصف 

الثاني من سبتمبر القادم.
وأكد الكندري أهمية اعادة انشطة اجلمعية في احملافل البرملانية 
االقليمي��ة والدولية بعد توقف دام ألكثر من عامني مش��يدا بالدور 
الكبي��ر الذي كانت تقوم اجلمعية به في تنس��يق املواقف واجلهود 
البرملاني��ة العربية حي��ال القضايا املطروحة في احملاف��ل البرملانية 

االقليمية والدولية.

تقرير لجنة التنمية في االتحاد البرلماني الدولي يشيد بتجربة الصندوق الكويتي
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ناجي العبدالهادي في حوار مع محمد هايف ويبدو د.بدر الشريعان ود.فاضل صفر واحمد الهارون د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار في حديث باسم مع أحمد السعدون اثناء اجللسة

د.فيصل املسلم يطلب احلديث واملجلس يراقب ويسانده د.جمعان احلربشد.ضيف اهلل بورمية وسعدون حماد اثناء دخولهما القاعة

الحربش: التركيز على الثوابت الدينية واستكمال تطبيق الشريعة ضرورة

الدولة أجهزة  في  الفساد  على  القضاء  يستطيع  ال  المجلس  المويزري: 

الصرعاوي: نطالب سمو رئيس الوزراء بإصدار بيان لرد كرامات المواطنين

السعدون: الخطة السنوية كالم إنشائي  وعلى الحكومة إصالح  القوانين
الدقباسي: إيجاد فرص عمل للشباب البوابة الرئيسية لرفع مستوى معيشة األسر 

النظر مبستشاري  أطالب بإعادة 
التشريعية.حسني احلريتي: شيء 
غري����ب، اذا خالفنا البعض الرأي 
قالوا بأننا ال نفهم، ال يجوز كيل 
االتهام����ات الى كل م����ن يخالفنا 

الرأي.
عدن����ان عبدالصمد: املش����كلة 
ان احلريت����ي ال يدري ب����أن هذا 
القانون هو اعادة لقانون س����ابق 
ليس إال، وأكرر من قبيل القناعة 
ليس����ألوا مستشارين عن جدوى 

هذا القانون.

الخطاب األميري

انتقل املجلس ملناقشة اخلطاب 
األميري.

د.فيصل املس����لم: احلصانات 
ترفع إذا لم يصوت عليها املجلس 
لذلك اطل����ب التصويت عليها في 

جلسة اليوم.
أحمد الس����عدون: نحن نقول 
للحكومة اعملوا على اصالح الوضع 
ف����ي كل القوانني وليس في مجال 
الرياضة فقط والتقرير أشار الى 
أم����ور لم يتط����رق اليها اخلطاب 
األميري وأش����ار الى رأي املجلس 
وهذا شيء طيب واستنكر ما حدث 
من الكيان الصهيوني من محاولة 
ضم احلرم االبراهيمي فهذا شيء ال 
ميكن السكوت عنه، وبغض النظر 
فيه عن توجه عمرو موسى اال ان ما 
طرحه من جلنة رباعية أو خماسية 
على احلكومة الكويتية ان تطلب 
اعادة النظر فيه ونعبر عن رأينا 
كحكوم����ة كويتية عما يجري في 
القدس. واخلطة السنوية كارثة 
وهي ليست خطة سنوية بل كالم 
انشائي، فمثال ما ورد عن وزارة 
الدفاع خمسة أسطر فقط ال تتضمن 
أي شيء بينما تتوجه الوزارة الى 

شراء طائرات باملليارات.
عادل الصرعاوي: بيان احلرم 
االبراهيمي، أريد ان أشير الى ان هذه 
قضية صدر فيها بيان من املجلس 
واذا كان املجلس يريد ضمها في 
اخلطاب فنرحب بذلك من اللجنة 

ومن املجلس ككل.
الس����عدون: يجب ان  أحم����د 
يتضمن ال����رد رأي املجلس حول 

»التسليح«.
د.محم����د البصيري: احلكومة 
حريصة على االستماع لوجهات 
نظر النواب، اخلطة السنوية كنا 
متعاونني فيها مع املجلس للنهاية 
وبإمكان اللجنة املالية ان جتتمع 
مع الوزير الفهد وابداء مالحظات 
اللجن����ة بقلوب  األعض����اء م����ن 

مفتوحة.
القضية  أحمد السعدون: هذه 
مطروحة وهي شراء طائرات رافال 
بعش����رات املاليني وهم يخزنون 
الذخيرة في أميركا وقطع الغيار 
في فرنسا، ويسجل هذا املوضوع 
لكتلة التنمية والدفاع حيث جاءوا 
مبعلومات خطيرة تطيح باحلكومة 

وليس بوزير.
السيد بش����ار يعمل ملصلحة 
بعض األطراف من هم؟ ال أدري، 
وهو يدفع باجتاه تلك الصفقة وهو 

الذي دعا وزيرة الدفاع الفرنسية 
لهذا األمر في بيته.

وأمتنى من جلن����ة الرد طلب 
تقري����ر اللجن����ة املالي����ة بتاريخ 
1994/3/6 واخل����اص مبث����ل هذا 
املوضوع، واعادة النظر في هيكلة 
اجليش ونحاول تأكي����د ما أقره 
املجلس السابق ولكن هذه الصفقة 
لن متر مرور الكرام ولن متر أبدا 
وعلى رئيس ال����وزراء ان يتقبل 
تعديالتنا وأال يضعنا في موقف 
محرج ولن يس����عنا اال استخدام 

املساءلة السياسية.

مركز مالي

خال����د العدوة: رغ����م تقديري 
للدور الذي بذله االخوة في اللجنة 
لكن عندما نتكلم عن مركز مالي 
وجتاري فالبد ان يتناول العوائق 
املتجذرة في واقع املجتمع الكويتي 
وحكومته����ا التي تعيق ان تكون 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا وهو 
أمر مس����تحيل ان تكون كذلك في 

ظل هذا الوضع.
فوزير البلدية واألشغال وقف 
أمام الصحافيني وقال ان من أهم 
معوقات التنمية الدورة املستندية 
والبيروقراطية والتخلف االداري 
والفس����اد ورغم حماس احلكومة 
أشك ان تنفذ خطة خمسية بقيمة 
37 ملي����ارا ألنن����ا جربنا الهروب 
باستثماراتنا الى صناديق أوروبا 
التي انهارت امام »سونامي« االزمة 
املواطن  العاملي����ة. ولكي يق����وم 
بإيصال تيار كهربائي يذهب الى 
القضاء كيف يحدث ذلك؟! والقضاء 
العادل ق����ال كلمته ف����ي البلدية 
الفاسدة احملاربة للمواطن البسيط. 
الكهربائية سرقت في  واحملطات 
مناقصات ط����وارئ 2007.واقعنا 

مرير واهلل واقعنا مرير.
القمة العربية التي عقدت في 
ليبيا، الصهاينة يدنسون القدس 
وميارسون أبشع جرائم التطهير 
العرقي في القبلة األولى وال أحد 
رفع رأسه في القمة اال رجب طيب 
أردوغان حينما قال: »القدس قرة 
عني املسلمني وإذا احترقت احترق 
الشرق األوسط«، الزعماء العرب 
ال نث����ق فيهم فهم أعج����ز من ان 
يقولوا كلمة واحدة في وجه االدارة 
األميركية اخلائنة العميلة املنافقة، 
فلسطني كلها سليبة فاليهود اعلنوا 
بناء 1600 وحدة سكنية في الوقت 
الذي يزور في����ه نتنياهو البيت 
األبيض، وأوباما يرزح حتت قيادة 
اللوبي الصهيوني وعلى رأسهم 
اخلائن محمود عباس، واملقاومة 

واجلهاد هما اخليار الوحيد.
محمد البصيري: أقدر حماس 
واألخ خال����د لك����ن وردت كلمات 
وعب����ارات في ح����ق دول صديقة 
وش����ريكة أرج����و ش����طبها من 

املضبطة.
الرئيس دليهي الهاجري: نعم 

تشطب.
خالد الع����دوة: مؤامرة حيكت 
لنا بدخول املقبور صدام حسني اال 
انني اوافق على ما قاله البصيري 
اال فيما يتعلق باالدارة االميركية 

الفساد انتشر في التعليم والصحة 
والنفط ونحن نقدم أسئلة والوزير 
إما يرد أو ال يرد، حاربوا املواطن 
في قوته ولألس����ف قيادات ديوان 
اخلدمة املدنية فاشلة تقوم بتوظيف 
الشباب لنواب معينني تخاف منهم 
وال توظف ش����باب الكويت حسب 
طلباتهم ونحن نقول تبا ملن اعتز 
بقبيلته على حساب البلد وتبا ملن 
اعتز بطائفته على حس����اب البلد 
وتبا ملن اعتز بالفساد على حساب 
املصلحة العامة، احد املوظفني في 
احدى الوزارات يسمى السيد %10، 
حتى الوزير مو قادر يشيله، نحن 
ش����ركاء في هذه اجلرمية، مست 
ثوابتنا الشرعية ووحدتنا الوطنية 
والكل يتكلم بصمت، حتى الصحافة 
تشترك باجلرمية ألن عليها واجبا 
ويجب اال تنشر ما يريده البعض 
وأنا أعلم ان في اإلعالم خامات طيبة 
حريصة على املصلحة العامة ولكن 

يوجد العكس ايضا.
تريدون حل مجلس األمة ونحن 
على حق خل يحلونه ألن األجندات 
السياسية ال تقنعنا ويجب وقف 
السرقاتاألمن فقد هيبته وإذا ذهب 
األمن ذهب الوطن، مهما كنا منلك من 

أموال اذا ذهب البلد انتهينا.
علي الدقباسي: ما ورد بالتقرير 
مهم جدا ولكن هناك أشياء مكررة في 
برنامج عمل احلكومة لكن السؤال 
هو ما الس����بيل الى الوصول الى 
هذه األه����داف والطموحات؟ فهذا 
لن يجيء إال بحكومة قادرة وقوية 
عبر سياسات وأهداف تتماشى مع 

املرحلة القادمة.
خطة التنمية مت إقرارها ولكن 
هناك اتفاقا على قضايا فرص العمل 
ومشاريع ولكن اين البرنامج الزمني 
الواضع واحملدد؟ وتضمن التقرير 
أهدافا متعددة وهي الوحدة الوطنية 
الدفع األقوى من  وهي تس����تحق 
احلكومة لتعزيز املواطنة ونش����ر 
القي����م ومواجه����ة العب����ث ولكن 
نرفض العبث في القيم والثوابت 
وتغيير أدوات الرقابة على الوحدة 

الوطنية.
الفقر انتشر في الكويت بسبب 
قلة فرص العمل، فهناك من 30 الى 
40 الف كويتي عاطلني عن العمل 
ونطال����ب بتكويت جميع األجهزة 
الرسمية في الدولة وخاصة الدفاع 

والداخلية والوزارات السيادية.
إيجاد ف����رص عمل هو البوابة 
الرئيس����ية لرفع مستوى األسرة 
واملجتمع وضرورة رسم سياسات 
جديدة تدفع باجتاه العنصر الكويتي 

في جميع الوزارات.
وقعت على تشكيل جلنة حتقيق 
في الصباح في جت����اوزات وزارة 
اإلعالم وإذا كان����ت هناك وزارات 
أخرى بها جتاوزات فلتشكل جلان 

حتقيق.
املش����كلة في احلكوم����ة انها ال 
تعالج اي مشاكل وتقول ان املجلس 
هو املشكلة، ندري ان هناك فسادا، 
ندري ان هناك مساس����ا بالوحدة 
الوطنية، ولكن أين دور احلكومة؟ 
نبي اتخاذ اجراءات، ما نبي أقواال، 
اليأس  واحلكومة واملجلس نشرا 

في املجتمع.
عادل الصرعاوي: ندعو اجلميع 
لتجاوز سلبيات املرحلة املاضية في 

مستوى احلوار ولغة احلوار.
مقابلة الش����يخ طالل الفهد في 
»الوطن« هل هذا التزام باخلطاب 
األميري ونهج سمو األمير وهو يسب 
قياديا في الدولة وهو األخ فيصل 
اجلزاف ويقول له »سأحجمك« هذا 
اسلوب »واطي« »عيال الناس مو 
لعبة بإيد عيالكم« هذا من األسرة 
ما يالقي اح����د يحجمه وهو اكبر 
خطر على الوح����دة الوطنية ألنه 
خطر على االسرة ونحن حريصون 
على االس����رة، اي قانون هذا؟ اي 
مفردات؟ يقول له »سألس����به في 

القضاء«.
اقول له: ال ما تقدر تسوي هذا 
وعلى سمو رئيس الوزراء وضع 

حد لعيالهم.
يتكلم ربع ساعة في االعالم عن 
فيصل اجلزاف ألنه أزاحه من نادي 

القادسية.
ليش ما رحت����وا حق الوزير؟ 
ليش ذهبتوا حق احللقة األضعف، 
املسؤول عن الوحدة الوطنية هو 
الش����يخ احمد الفهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

»آه يا بطني آه يا ظهري«.
ال نقبل املساس بكرامات الناس 

فليذهبوا الى القضاء.
ونطالب س����مو رئيس الوزراء 
بإصدار بيان استحقاقي لرد كرامات 
املواطنني وعلى طالل الفهد االعتذار 
الى االخ فيصل اجلزاف، هذه قضية 
واضحة وحدة وطنية وهذه القناة 
تضرب الوحدة الوطنية بفلوسنا يوم 
يضرب عضو بعضو ويضرب وزير 
في وزير هذا ال نقبله ويتحمل رئيس 
الوزراء مسؤولياته واستحقاقاته 
وهل نت����رك البلد للعابثني مثل ما 

يديرون االسطبل؟!
سكوتك س����مو رئيس مجلس 
الوزراء يعني نسف اخلطاب األميري 
وما ورد فيه، على احلكومة تفعيل 
القانون ورف����ع القضايا على من 

أساءوا الى املواطنني اآلمنني.
سمو األمير تدخلك ضروري 
لوقف وحتجيم ابنائك هؤالء الذين 
أساءوا للمواطنني وأساءوا لألسرة 
وعل����ى رئيس ال����وزراء االعتذار 
لفيصل اجلزاف وحتجيم هؤالء 

أبناء األسرة.
م����رزوق الغ����امن: هلل درك يا 
عادل الصرعاوي، يعترض على 
اي حكومة او نظام جاد في تطبيق 
القانون فليطبق القانون على اقرب 
الناس له الذين يتباهون ويتمادون 
بأنهم ميلك����ون صحافة وإعالما 

ويدعون أنهم من ميلكون نوابا.
لكن ان تقف عاجزة عن حماية 
والدف����اع عن قيادييه����ا فمن اين 

يأتوننا بالكفاءات؟
وهناك ناس ما عليهم شرهة 
وكل اناء ينضح مب����ا فيه.محمد 
البصي����ري: اخلطاب السياس����ي 
ظاهرة اشتكينا منها في الشهور 
االخيرة مع ظهور عبارات وبعض 
املعاني خالل »حموة« االنتخابات، 

ومحمود عب����اس، أنظر ماذا فعل 
األميركان في أفغانستان.

يوسف الزلزلة: مضمون ما ورد 
في هذا التقرير يشكر عليه اعضاء 
اللجنة ولكن ملف الرعاية الصحية 
لفت انتباهي فالكويت أنشأت في 
اخلمس����ينيات مستشفيات على 
مستوى عال جدا من حيث الرقي 
واألداء ولكن احلديث عن انفلونزا 
اخلنازير أكذوبة وبالذات التطعيم 

ضد املرض.
انفلون����زا  الصح����ة ليس����ت 
اخلنازير ولكنها خدمات صحية 
ورعاية صحي����ة متكاملة فنحن 
نبعث املرضى الى اخلارج لتردي 
الفساد  اخلدمات الصحية بسبب 
املستشري في الوزارة وقد تفاءلنا 
بوزير من رحم الوزارة لكن لألسف 
من يعالج هو من يشتكي فكيف 
باملريض، ولكن التقرير لم ينصف 
الناس الذين لديهم يقني بأنهم إذا 
دخلوا مستش����فى فانهم ينذرون 

أرواحهم هلل.
مستشفى العدان اذا ذهب اليه 
املريض يزداد مرضا واألدهى ان 
اغلب ادارات املستش����فى هي من 
تش����تكي فالوزارة فاش����لة حتى 
النخاع، خدمات وزارة الصحة الى 

األسوأ دائما وإلى احلضيض.
وفي موضوع الوحدة الوطنية 
الت����ي هي س����لوك ومنهاج وقيم 
واضحة فاحلكومة لم تقم بدورها 
في تكريس الوحدة الوطنية، تدرون 
منو الذي يدمر الوحدة الوطنية؟ 
مدارس الكويت ملا يس����معون من 

طلبة ومن مدرسني.
الق����دس قضية مبدئية كاملة، 

اس����رائيل لها مطل����ق احلرية في 
اللبنانية  ان تدخل في األج����واء 
والسورية والسعودية واألردنية 
وال احد ميلك ان يعترضها، ومتتلك 
السالح النووي وأميركا التي هي 
خ����دم للكي����ان الصهيوني في يد 
اسرائيل صامتة، وال تسمح للدول 

االسالمية بامتالك اي سالح.
خالد السلطان: نحن بلد صغير 
لكن همومنا كثيرة، وما نراه اليوم 
ال يس����ر احدا قضية حية مبئات 
املاليني ونراها بعيوننا اآلن، وأقول 
ال تنمية مع الفساد فهناك جتاوزات 
تصل الى املليارات وهي مسلسل 
جتاوزات وزارة الكهرباء واملاء وما 
جرى في مناقصة الصبية، فهذه 
قضية تص����ارع الكبار وانصياع 

احلكومة ارضاء للكبار.
هناك مناقصة الزور وتقديرها 
3000 ميغاواط بتكلفة مليار دوالر 
وحدث انه بدل طرح املناقصة غيروا 
املناقصة وشروطها.وعرض على 
مجلس الوزراء تصميما لتوسعة 
مط����ار الكويت، وه����ذا التصميم 
الهيكلي غير آمن، فبدل التوصل 
ال����ى تصميم يخ����دم الكويت في 
املس����تقبل وبه جمي����ع اخلدمات 
يقومون بترقيع املطار، دبي عندها 
مدرجان للطائرات يستوعبان 70 

مليون راكب.
الزور يروي احد  وفي محطة 
االش����خاص ان هن����اك مجموعة 
جاءت له وقالت انهم على استعداد 
لترسية املناقصة مقابل 50 مليون 
دينار ومت االتفاق ومت وضع احد 
كبار املسؤولني على هذا املشروع 
وتالعبوا في طوارئ 2007 وقام 

بتغيير الشروط من اجل ترسيتها 
على شركة محددة.

وجسر جابر خفضت الشروط 
لتمنح الى ثالث ش����ركات اثنتان 
منها تعود الى شخص واحد بعدما 

كانت 8 شركات.

سياسة خارجية

د.جمعان احلربش: السياسة 
اخلارجية ال تستطيع ان تتجاوز 
ما قاله أردوغان، القدس قرة عني 
املس����لمني، احل����رب احلالية هي 
حرب دينية، قضية القدس شرف 
ال يستحقه عباس او غيره، انظروا 
الى ابتساماتهم البلهاء في القمة، 
البطل صالح الدين األيوبي أتته 
قصيدة عن القدس، نحن نعلم ان 
الكويت صغير ومساحتها  حجم 

ليست مؤثرة لكن املوقف يؤثر.
القضي����ة األخرى ه����ي قضية 
العراق  السياسة اخلارجية جتاه 
والدي����ون، م����رة يتحدث����ون عن 
اس����تثمارات وغيره ويجب على 
املجلس ان يكون له رأي في ذلك، 
القضية األخ����رى الثوابت الدينية 
واستكمال الشريعة وهذه قضية 
يجب التركيز عليها، أين دراسات 
اللجنة املرمية في األدراج؟ القضية 
األخرى قضية الدفاع وعقد الرافال 
الذي قيمته 6 مليارات، جاء رد وزارة 
الدفاع من ورقة واحدة فقط وباقي 
التقرير موجود في األمانة العامة 
وأدعو النواب لالطالع على ذلك، من 
كتب التقرير األول أبعد عن عمله، 
ومن كتب التقرير الثاني عني آمر 
للقوة اجلوية ورقي برتبة، واآلن 
هناك ضغط ميارس على الضباط 

الذين كتبوا التقرير، غدا يقولون 
ان املس����اءلة تصعيد وأرمة وهم 
ال يجيب����ون على األس����ئلة، كيف 
العسكرية لعقود  جتير املؤسسة 
مشبوهة؟ هناك عدم تكافؤ فرص 
بني الشباب، وهناك وظائف احلظوة 
وتوزعت الوظائف ملن أبوه ضابط 
في الدف����اع او الداخلية أو ملن له 
طائف����ة او قبيلة او غير ذلك، أين 
املعايي����ر الواضحة في املقابالت؟ 

هذه مهزلة.
ف����ي اجلانب الصحي ال يصلح 
العطار ما أفسده الدهر، في السابق 
كانت جلنة العالج باخلارج توقع 
ألف معاملة في الساعة وكلنا نذكر 
الصورة الشهيرة لتجمع عدد من 
النواب حول رئيس اللجنة في ذلك 
الوقت، 300 مليون تصرف على هذه 
القضية لذلك يجب ان نعني د.هالل 

الساير على اصالح الوضع.

الفساد

شعيب املويزري: السؤال الذي 
يطرح نفسه أين املكان الذي يخلو 
من الفساد في الكويت؟ بحثت ولم 
أجد اال مكانا واحدا فقط وهو عندما 
يوضع االنسان حتت التراب، القبر 
فقط ليس به فساد، نحن في املجلس 
لم نستطع القضاء على الفساد الذي 
استشرى في البلد وأصبحنا نسمع 
عن هذه القضايا كل صباح، احلكومة 
لألسف »قصت« علينا أتت لنا بخطة 
تنمية م����ن ألف صفحة وضحكت 
علينا مبشروع عقد املطار 27 مليون 
دينار وهذه س����رقة واهلل مهزلة، 
وعق����د آخر ب����� 265 مليون دينار 
تصميم وانشاء طرق، مع األسف 

اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
ووزير املواص��الت د.محمد البصيري ان 
لغة التهديد املستمر والتصعيد الذي يؤدي 
الى االحتقان هي رسالة خاطئة في اخلطاب 
السياسي الذي يحتاج الى الهدوء والتقاط 

األنفاس.
وكرر البصيري في تصريح للصحافيني 
عقب اجللس��ة التأكيد عل��ى ان احلكومة 
متمسكة بسياس��ة مواجهة االستجوابات، 
مؤكدا ان االس��تجواب أداة راقية يجب أال 
تفقد أهميتها بالتهديد املستمر على كل كبيرة 

وصغيرة. وأش��ار الى ان اجللسة شهدت 
التلويح بأربعة الى خمسة استجوابات.

ومن ير ان هناك خلال يستحق املسارعة 
فله احلق باستخدام حقه الدستوري.

وأضاف: نحن في احلكومة ليس لدينا 
حساسية من االس��تجواب، ولكن التهديد 
والتصعي��د واالحتق��ان ال يخدم اخلطاب 

السياسي الذي يحتاج الى الهدوء.
وأشار الى انه رغم كل االستجوابات التي 
قدمت خالل الفترة املاضية حتققت بعض 
االجن��ازات الطيبة ومنها اق��رار 5 قوانني 

تنموية، وهذا شيء طيب. وكرر التأكيد على 
ان احلكومة مستمرة في جهودها من اجل 
اقرار املزيد من القوانني التنموية وحتقيق 
االستحقاقات، متوقعا اقرار قوانني اخرى 

مهمة قبل انتهاء دور االنعقاد احلالي.
واختتم حديثه قائال: االس��تجوابات ال 
تخيف احلكومة التي تعودت عليها، فنحن 
رسمنا خارطة طريق واضحة في مجابهة 
االس��تجوابات وال��رد عليه��ا، متمنيا ان 
تكون هذه االستجوابات مستحقة وليست 

مفتعلة.

البصيري: نرفض لغة التهديد والتصعيد
وليس لدى الحكومة حساسية من االستجوابات

البقية ص12
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كش��ف الناطق الرسمي لكتلة لعمل الشعبي النائب مسلم البراك عن 
أن النائبني حس��ن جوهر وأس��يل العوضي متت مس��اومتهما من قبل 
احلكوم��ة لتغيير موقفيهما م��ن التصويت على طلب طرح الثقة بوزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل متهما سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه كان 

طرفا في هذه املساومات.
وقال البراك في مؤمتر صحافي عقده خارج قاعة عبداهلل السالم في 
اثناء سير اجللسة اليوم: أستغرب من هذه احلكومة التي متارس الفعل 
وبعد ذلك توهم اآلخرين بأنها لم تقم به، وهذا االمر يزيد اخلوف والهلع 

لدينا من اجابات احلكومة.
وأض��اف قائال: نعم احلكومة أدخلت منصب مدير اجلامعة ومنصب 
مدير التعليم التطبيقي على الرغم من موقفي السلبي جتاه أدائهما ولكن 
ال يفت��رض ان تك��ون هذه املناصب اخلطيرة أداة من أدوات املس��اومة 
واملقايضة متارسها احلكومة املس��ؤولة عن املوظفني وهذين املنصبني 
معربا عن تقديره ملوقف النائب حسن جوهر الذي رفض أن يكون طرفا 

في هذه املقايضة.
وكش��ف عن ان س��مو رئيس مجلس الوزراء عرض هذا االمر على 
النائب حس��ن جوهر ولم يتوقف األمر عند هذا احلد، حيث مت استدعاء 
نائب��ه قبل يومني فقط من موع��د طرح الثقة إلبالغها ان احلكومة تفكر 
في احال��ة قانون قائم ومصادق عليه ومبس��اعدة املجلس الى احملكمة 
الدس��تورية متهيدا إلس��قاطه، معتبرا ان طرح االمر عل��ى النائبة التي 

رفضت هذه املقايضة كان الهدف منه انقاذ وزير االعالم.
وأعلن عن ان النائبة هي د.أسيل العوضي.

وبسؤاله عن العرض الذي تلقاه النائب د.حسن جوهر، أوضح البراك 
ان العرض يقضي بعدم التجديد ملديري اجلامعة والتطبيقي، مس��تغربا 

انتظار مجلس الوزراء أربعة ايام إلصدار نفي لهذا املوضوع.
واكد البراك ان اي اجراء قامت به احلكومة ولم نعرف تفاصيله حتى 

اآلن كما حصل مع النائبني حسن جوهر وأسيل العوضي على اعتبار انهما 
رفضا املقايضة، فإن أي اجراء آخر س��نتابعه ونعرفه من خالل نتائجه، 
وحتما سيعرف الشعب الكويتي كل تفاصيله، وال أتهم أحدا ولكن النقطة 
االساسية هي ان احلكومة مارست املقايضة في مناصب ادارية وتعليمية 

عليا وقانون قائم، فما هي اذن االمور التي ال نعرف تفاصيلها؟
وشدد على ضرورة تشكيل فريق من مؤسسات املجتمع املدني ملتابعة 
نتائج الصفقات التي أجرتها احلكومة إلنقاذ وزير االعالم من طلب طرح 
الثقة به كوزير. وتعليقا على تصريحات النائب مسلم البراك امس، اكدت 
النائبة د.اس��يل العوضي انه ال صحة اطالقا ملا ذكره النائب البراك امس 
حول مساومة احلكومة لها للتصويت لصالح جتديد الثقة بوزير االعالم 

مقابل احالة قانون منع االختالط الى احملكمة الدستورية العليا.
وقالت العوضي في مؤمتر صحافي باملجلس: احب ان اؤكد ان قضية 
االخت��الط انا تبنيتها من زمان، وتبناها زمالئي في املجالس الس��ابقة، 
وتبنيتها في االنتخابات، وس��تطرح في الوقت املناس��ب حتى تصحح 
االعوج��اج الذي ح��دث نتيجة تطبيق قانون غير دس��توري جائر على 

مجموعة من اجلامعات اخلاصة، هذه قضية انا حاملة لوائها.
واشارت الى ان هذا املوضوع ال يقبل املساومة وال يحدد تصويتها في 
االستجوابات او داخل املجلس، الفتة الى انها في جلسة طرح الثقة بوزير 

االعالم صوتت حسب قناعاتها، واصدرت بيانا اوضحت فيه موقفها.
وتابعت قائلة: انني امتنى من زمالئي النواب، في اش��ارة الى البراك 
وتكتله الشعبي، ان يستوعبوا ان صفحة االستجواب طويت، ودعت الى 

االنتباه لقضايا الناس امللحة بدال من تبادل االتهامات.
واضافت: اؤكد انه لم تعرض علي احلكومة اي مساومة، وانني طوال 3 
اشهر وانا اجري اتصاالت مع مسؤولني ونواب وجمعيات نفع عام الكون 
صورة متكاملة حول قانون منع االختالط وهذا ليس له عالقة باالستجواب، 

واحلكومة وعدتني بدراسة عدم دستورية منع االختالط.

وقالت ان احلكومة لم تتنب قضية احالة قانون االختالط الى احملكمة 
الدستورية بل انا التي اتبنى هذا املوضوع، وبالتالي ال توجد مساومات 

في هذا الشأن.
وفي شأن آخر نفت العوضي ان تكون قد التقت رئيس جمعية املعاقني 
عايد الش��مري، ومتن��ت ان ترى االدلة التي ذكر انه��ا تؤكد االعتداءات 
اجلس��دية واالخالقية بحق املعاق��ني، وان يقدمها الى وزير الش��ؤون 

شخصيا، او يذهب بها الى النيابة.
وتعليقا على نفي النائبة د.اسيل العوضي ان تكون احلكومة عرضت 
عليه��ا احالة قانون منع االختالط الى احملكمة الدس��تورية، قال النائب 
مس��لم البراك: اس��تغرب من د.اس��يل ان تقول مثل هذا الكالم الن كل 
احمليط��ني به��ا يعلمون متام��ا تفاصيل هذا االمر فه��ي قبل يومني من 
االستجواب استدعاها رئيس الوزراء وكان االمر بحضور الشيخ احمد 
الفهد وعلى لسانها قيل هذا الكالم. وقبل ان اصرح بذلك ابلغتها وقالت 
لي: ال يوجد اي مانع ولكنني اذا س��ئلت من قبل الصحافة فسأرد بأن 

االستجواب انتهى.
واضاف البراك: كنت حريصا فيما يتعلق بالدكتورة اسيل أال اتي بكلمة 
»مس��اومة« ولكن في اثناء لقائها برئي��س الوزراء قيل لها بأن احلكومة 
على استعداد الن جتير اصواتها ال� 16 لصالح احالة القانون الى احملكمة 
الدس��تورية وبالتالي نريد منكم فقط 18 صوتا، مشيرا الى ان العوضي 

اجابت احلكومة »انا اقدر ادبر بس عشرة اصوات«.
وبني البراك ان العوضي سألت »ليش ما انتم كحكومة تتخذون قرارا 
باحالة املوضوع الى احملكمة الدستورية، وانتم متلكون هذا احلق« فكان 
اجلواب بأن احلكومة تريد ان يصدر القرار من داخل املجلس مستدركا: 
اذا كان��ت هي نفت هذا الكالم فكالمها غير صحيح، واذا كانت تعرضت 
لضغط معني فأنا اقول: اهلل يعينها، وادرك بأنها في »س��نة اولى نيابة« 

ويحتمل ان يكون هذا االمر اثر عليها بشكل او بآخر.

أسيل تنفي والبراك يؤكد مساومة الحكومة للنواب في طرح الثقة بالعبداهلل

د.سلوى اجلسار تتحدث ملخلد العازمي وشعيب املويزري وخالد العدوة يخاطب الرئاسةدليهي الهاجري مترئسا جانبا من جلسة امس د.محمد البصيري بجانب عبدالرحمن العنجري وعلي الراشد وفيصل الدويسان يتابع اجللسة

د.يوسف الزلزلة ود.معصومة املبارك وعدنان املطوع ويبدو ناجي العبدالهادي وفيصل الدويسانجانب من اجللسة سيد حسني القالف متحدثا

أبورمية: سنتقدم بمقترح معالجة القروض في أكتوبر المقبل 

المسلم: الحكومة أفسدت جدول األولويات وطلبت تأجيل بعض القوانين

عبدالصمد: دعم المقاومة الفلسطينية هو السبيل لحل قضية القدس
وبال ش����ك انتبهت اليها احلكومة 
وجاءت في املنطوق الس����امي في 
الدور االول وال����دور الثاني وفي 
خطاب سموه املشهود في اواخر 
ديسمبر املاضي. فنحن نعاني من 
خطاب سياسي منفعل وكل يتحمل 
مسؤولياته سواء في مجلس االمة 

أو خارجه.
وعلينا مس����ؤولية وال ميكن 
للحكوم����ة متابعة كل ما يثار في 
املقاالت  الصحف م����ن عش����رات 
واحل����وارات والتصريحات، واذا 
تابعنا ذلك فسنتخصص في ذلك 
ويضيع الوقت واهلل يعلم ان سمو 
رئيس الوزراء يحث الوزراء دائما 
على تطبيق القانون، واخيرا جلأ 
سموه الى القضاء العادل، وأدعو 
الصحافة � الس����لطة الرابعة الى 

االرتقاء باخلطاب السياسي.
عادل الصرعاوي: ما كنت أمتنى 
ان يرد د.محمد البصيري ألن رده 
غير واقعي، ولكن أنا قلت لك اطلب 
املقابلة واطلع عليها فسب القياديني 

غير مقبول.
أرجو من سمو األمير أن يدعو 
القضائية مثل دعوته  الس����لطة 
للس����لطات االخ����رى لثقل هموم 

وتطلعات املواطن.
احلكوم����ة تدي����ر السياس����ة 
اخلارجية عل����ى بياض، أين دور 
ف����ي الصراع  التنمية  صن����دوق 
االقليمي والنووي االيراني، وأدعو 
وزير الكهرباء الى أال يفقد مؤيديه 
في املجلس وثقتنا فيه كبيرة، ولكن 
البد ان يكون له طرح وموقف واحد، 
الوزارة  فهناك فساد معشش في 

منذ فترة.
مرزوق الغامن: كيف يقول وزير 
الدولة انه لم يتابع ما نش����ر في 
الصحف، واقول له أين القانون؟ 
طبق القانون، هناك احتقان وهذا ال 
يزول اال بتطبيق القوانني، وأرجو 
منك ايصال هذه الرس����الة، وهل 
تقصد استدعاء طالل الفهد في جلنة 
الظواهر السلبية نعم، فهو ظاهرة 

سلبية لكن هناك قانونا.
املطلوب تطبيق القانون وأعرف 
حرصك ي����ا د.محمد على تطبيق 

القانون.

تطبيق القانون

أنا أستشهد  البصيري:  محمد 
بان سمو الرئيس في كل اجتماع 
يؤكد على ضرورة تطبيق القانون، 
لكن نحن أمام ظاهرة يجب أال تلقى 
املسؤولية على احلكومة وحدها في 
معاجلتها وهي اخلطاب السياسي، 

وحدتنا الوطنية هي كنزنا.
أبورمية: اعترض  ضيف اهلل 
على غل����ق احلكومة االبواب على 
مقترحات النواب، وحدث ذلك في 
موضوع القروض عندما جاءت بهذا 
الصندوق املعيب وكنا نتمنى ان 
تتعاون لكنها ردت قانون القروض 
الذي سنعرضه مرة اخرى وسيقر  
ان شاء اهلل. فاحلل قادم في شهر 
10 وس����نرغم احلكومة على هذا 

احلل.
البد م����ن تطبيق القانون على 

البنوك.
اجلميع رأى املشاكل البيئية في 
أم الهيمان والشعيبة، ونتجت عنها 
أمراض خطيرة وعندما هدد رئيس 
مجلس الوزراء ركضت احلكومة 
الى تهديد أصحاب املصانع التي 
أغلقت ملدة اسبوعني: أين التحرك 
احلكومي؟ اغالقها أسبوعني هذا 
ذر للرماد في العيون، البد من ان 
تفعل احلكومة اجراءاتها احلاسمة 
في تطبيق القانون واغالق املصانع 

نهائيا.
الصفقات املشبوهة في وزارة 
الدفاع والتي س����ألت عنها وزير 
الدفاع كثيرا، ويأتي الرد بأن هذه 
املعلوم����ات س����رية وتضر بأمن 

الوطن.
و»بشار« س����وري اجلنسية 
ويحمل جنس����ية فرنسية وراءه 
مواطن كويتي ش����ريك في احدى 
الصحف الكويتية، والشيخ صباح 
جابر املبارك ابن وزير الدفاع صديق 
الشخص الذي قال النائب السعدون 

عنه.
عدنان عبدالصمد: القادة العرب 
يقولون كفانا شعارات فمن الذي 
يتخذ قرارات حاس����مة وفي هذه 
اللحظة هناك من يؤيد املفاوضات 
غير املباشرة التي تقوم بها السلطة 
الفلسطينية، 60 سنة من املفاوضات 
وال ش����يء يفيد، السبيل هو دعم 
املقاومة  الفلس����طينية  الفصائل 
اذا كنا صادق����ني في حل القضية 

الفلسطينية.
القيادات االسرائيلية تشكك في 
وجود الكيان الصهيوني واعتبرته 
»غلطة تاريخية« وعلى احلكومة 
تقدمي شكوى لالمم املتحدة بشأن 

غزة احملاصرة بجدار عربي.
واس����تغرب مش����اركة العبني 
كويتي����ني والعبني اس����رائيليني 
في منافس����ة اختراق ضاحية في 

پولندا.
وأميركا تعتبر اسرائيل قاعدة 
أساس����ية لها في الشرق االوسط 
مبعنى ان اميركا هي التي تستفيد 

من الكيان الصهيوني.
اخلطة السنوية ال تتماشى وال 
تتوازن وال تنس����جم مع املوازنة 
العامة للدول����ة. هناك تالعب في 
العالج باخل����ارج ورئيس  جلنة 
اللجنة يلغي الضوابط املوضوعة 

للعالج باخلارج.
عادل الصرعاوي: املادة 25 من 
قانون اخلدمة املدنية تقول بعدم 
توظيف اشخاص في وزارات الدولة 
اال ملن يحمل����ون بطاقة مدنية أو 
رقما قومي����ا وهؤالء ال يصدرون 
اال باجلنسية.د.فيصل املسلم: األخ 

وأنا اعرف ان هذا الكالم غير شعبي 
لكن ان نق����دم اقتراحات ب� 5 آالف 
أو 10 آالف فه����ذا غير صحيح. هل 
كل نائب يعطي ابنه كل يوم 70 أو 
90 دينارا بالطبع ال النه راح يطلع 
اتكالي. مدينة ام الهيمان اس����اس 
انش����ائها خطأ ألن هناك مصافي 
النفط قريبة ولدينا بحيرات نفطية 
بأكثر من 60 كيلومترا. نحن بانتظار 
التقرير الفني عن دراسة امللوثات. 
ونحن بحاجة إلى اتفاق على القضايا 
الصحية ألن لدينا سريرا ونصف 
السرير لكل الف مواطن. الفرعيات 
أكبر خطر يضرب الوحدة الوطنية 
وهذا خطر يجب ان يقف النه يضرب 
حتى ابناء القبائل، من لديه شهادة 
من كامب����ردج أو هارفرد ال يصل 
للمجل����س بل يصل من لديه أولى 
ابتدائ����ي الن املعيار عرقي وليس 

كفاءة.
د.حس����ن جوهر: عن الوضع 
في فلسطني أقول: عيب عليكم يا 
قادة يا عرب وعدوكم نتنياهو علق 
املفاوضات ونح����ن نركض وراءه 
املفاوضات  ونهرول وراءه نطلب 

وهذه كلها خزعبالت.
3 اجتماعات دعونا لها 4 وزراء لم 
يحضروا ولذلك سوف نقدم تقريرنا 
التكميلي عن البدون وحقوقهم وان 
لم حتضر احلكومة الن الفئة تعاني 

وأصبحت سلعة يتاجر فيها.
ملف البيئة والصحة والتعليم 
قضايا مثيرة لالهتمام واالخوان 
طرح����وا حت����ى قضي����ة صفقات 
االسلحة. الصحة والتعليم عمود 
فقري لعمليات التنمية، ش����خص 
كبير في السن يعاني بسبب اهمال 
وخطأ طبي في مستش����فى مبارك 
يطل����ب منه الذه����اب للبيت وهل 
طريقة تعامل جلنة العالج باخلارج 
صحيحة؟ وجهت اسئلة حول مرض 
الس����رطان بني االطفال والشباب، 
قضية التعليم هن����اك ضعف في 
التجاوب من الوزيرة وضعف في 
احلزم ونحن نقف معها كما وقفنا 
في قضية الشهادات الوهمية. وأقول 
اليوم عندنا مالحظات وجتاوزات 
حول مدي����ر اجلامعة ومدير هيئة 

»التطبيقي«هؤالء اوصلوا اجلامعة 
والتطبيقي ملرحلة س����يئة قائمة 
على الشللية واحملاصصة وتعيني 
اصحاب الشهادات الوهمية ولذلك 
الفساد وصل في التطبيقي حلد ال 
ميكن السكوت عنه الن املدير العام 
للهيئة يحمل شهادة وهمية ومن 

جامعة غير معترف بها.
مدير اجلامعة صحيا غير قادر 
على ادارة شؤون اجلامعة ولذلك 
مطالبتنا بإقالة مدير اجلامعة ومدير 
التطبيقي باقية دون ان يكون هناك 

اي صفقات باذن اهلل.
خالد السلطان: نظام 83

التعرض ملدير  ال اعرف سبب 
اجلامعة ومدير التطبيقي واعتقد ان 
د.حسن اذا كان لديه شيء فليقدمه 
الن معلوماتنا تختلف وهناك جلان 
اختارت هؤالء االشخاص ويجب 
ان نبحث في انفس����نا عن اسباب 

هذا احلديث.
الصرعاوي: نظام

االخ حسن جوهر حر في آرائه 
لكن وردت نق����اط كنت امتنى من 
احلكومة ان ترد عليها، جوهر قرر 
ان مدير اجلامعة غير الئق صحيا، 
ه����ذا االمر يكون م����ن خالل جلان 
صحية، قضية الشهادة املزورة ملدير 
التطبيقي يجب ان يتوقف عندها 

املجلس وقد كان يقوم بتحقيق.
العدوة: تطرح اسماء اشخاص 
غي����ر موجودي����ن ف����ي القاعة ال 
يس����تطيعون الدفاع عن انفسهم، 
ق����د يكون النائب مع����ه خالف او 
ما »مش����اه« واملفروض ان يكون 

موجودا.
البراك: )نظام( من حق النائب 
ان يط����رح ما يريد وهناك حكومة 

ترد.
مخلد: )نظام( مع االسف نخلق 
اعرافا غير محمودة، ال يجوز اتهام 
الناس بهذه الطريقة، اآلية تقول )ان 

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا(.
احلربش: د.حسن جوهر نحترمه 
هو ومواقفه الوطنية، لكن قول ان 
مدير الهيئة شهادته مزورة خطير 
ومن يزور مكانه السجن واذا كان 
غير ذلك فله حق واذا كانت شهادته 
مزورة نحن معك في مساءلة الوزيرة 

وانت قدم ما لديك.
جوهر: احيي الزمالء على كالمهم 
وانا تطرقت الى مناصب ولم اذكر 
اسماء، واقول لالخ مخلد انا لست 
فاسقا يابوعبداهلل وانا اجيب لك 
الدلي����ل حتى تتب����ني واطلب من 
االخوان االطالع على االسئلة واذا 
تريد الذهاب للنيابة يا اخ جمعان 
املفترض ان حتيل وزيرة التربية 
السابقة نورية الصبيح التي زورت 
إجابة عن سؤال برملاني، هل تكون 

معي.
انا لدي نسخة من شهادته من 
جامعة »أزوزه« واجلواب الذي اتى 
إلي كان غي����ر ذلك، اجلامعة حتى 
اسمها يفشل، وسألت عن ذلك األمر 
وزيرة التربية وجاءت االجابة كما 
اشرت سابقا، وبالنسبة لصحة مدير 
اجلامعة كلما دعوناه الجتماع يأتي 
االعتذار ألنه غير قادر صحيا على 
احلضور اآلن، األخ عادل الصرعاوي 
وقعنا على طلب لفتح حتقيق على 
مس����توى عام بالنسبة للوظائف 

القيادية بشكل عام في الدولة.
هذه األوراق أنا وصلتها لسمو 

رئيس الوزراء 3 مرات.
الطبطبائي: ال يجوز احلكم على 
الناس بهذه الطريقة، التزوير يكون 
من احملاكم واذا كان اسم اجلامعة 
يفش����ل فهذا اس����مها وليس غير 

ذلك.
الوقت ترفع  انته����ى  الرئيس: 

اجللسة ونستكمل اجلدول غدا.

الرئيس اليوم انت حضرت اجتماع 
مجلس الوزراء برئاس����ة صاحب 
املفترض  السمو األمير وكان من 
ان تذكر ان هناك جلس����ة يناقش 
فيها اخلطاب األميري، مش����كلتنا 
في نواب احلكومة، أنا نائب ميثل 
األمة ف����ي مواجهة احلكومة التي 
حتضر اجللسات وتسعى لتعطيل 

السلطات.
وفي قضية عدم االجابة على 
األس����ئلة طلبنا تكلي����ف اللجنة 
التشريعية الزام احلكومة بالقيام 
بواجباتها الدستورية بالرد على 
األسئلة البرملانية ووقع على ذلك 
35 نائبا، وإذا لم تتحقق التنمية 
باملبادرة فلن تتحقق اال باحملاسبة 

وتفعيل األدوات الدستورية.
وكن����ا ق����د قررنا ف����ي جلنة 
األولويات عقد جلسة 12/9 ملناقشة 
قوانني الكشف عن الفساد ومكافحة 
الفساد، وأمتنى اعطاء هذه القوانني 

األولوية القصوى.
ال وألف ال، لن نخون أماناتنا، 
وهذه الصفقة العسكرية )الرافال( 
فاسدة وفاش����لة والتوقيع عليها 

يساوي استجوابا.
وقد وصلتي معلومات اليوم ان 
هناك اسرائيليني دخلوا الكويت.

د.محمد البصيري: احلكومة لم 
تخرب جدول األولويات، بل بعض 
النواب تقدموا بعدة اقتراحات عرقلت 
اجلدول ولم يعد لدينا حساسية 
جتاه االستجوابات وأصبح الطريق 
واضحا امامنا ومستعدون ملواجهة 
اي استجوابات فكل جلسة نتلقى 
تهديدا باالستجواب حتى اصبح 

األمر عاديا.
د.فيصل املسلم: نحن لم نفقد 
االس����تجوابات قيمتها بل أفقدها 
هيبته����ا وقيمته����ا م����ن تتضح 
أمامه ويصوت عكسها،  احلقائق 
انت يا حكومة التي قدمت الكثير 
من القوان����ني وقانون اخلبرة هو 
احد القوانني املدرجة على جدول 

األولويات.
العراق ورط����ة وبينه وبيننا 
باب يجب ان يصل الى الس����ماء 
وأقسم باهلل ان اي باب لن يفتح 
قبل ان يس����دد ديونه الينا، يجب 
ان يسددوا ديونهم، وملاذا يفرض 
علينا استثمار أموالنا في بلد غير 

آمن؟
والوزير البصيري يقول نحن 
مؤمن����ون بالدس����تور، وفي قناة 
»العدالة« اخلميس املاضي املذيع 
يتجرأ على صاحب السمو األمير 
فقال »إذا سموه شق الدستور نقول 
له سمعا وطاعة« كيف جترأ هذا 

على سموه؟!
د.محمد البصيري: ارجو ان األخ 
فيصل »يهدا شوي« نحن لم نخرب 
جدول األولويات وأطالب بانعقاد 
جلسة إلعادة ترتيب األولويات مع 
مكتب املجلس، أما االستجوابات فال 
تخوفنا وال »تخرعنا« ومطمئنون 
الى سالمة وزرائنا، والناس ملت، 
وهذه الوسيلة الراقية فرغت من 

مضمونها.
عدنان عبدالصمد:

نحن الذين لم نفقد االستجوابات 
قيمته����ا، بل أفقد قيمتها من قدمها 

على أتفه األسباب.

أحمد السعدون:
احلكومة قصرت في األولويات 
وطلبتم تأجيل املناقصات 3 أشهر، 
ولم تطلب موضوع شركات الطاقة 
فهذا الطلب أتى من وزير الكهرباء، 
امل����دن العمالية واملدن الس����كانية 
مدرجة في األولويات ولكن سيبقى 
حق املجلس بالتقدم في أي موضوع 

وينظر فيه.
البصيري:

كالمي واضح حول األولويات 
وآن األوان لالنتهاء منها والبد من 
وجود اتفاق أدبي وأرجو عقد اجتماع 

لتحديد إذا كنا نريد االلتزام.
السعدون:

املناقصات  ألم يك����ن قان����ون 
والتخصيص من أولويات احلكومة 
ومت تأجيل����ه، ال يجوز للوزراء ان 
يكونوا أعضاء في اللجان باملجلس، 
وجودك داخ����ل اللجنة غلط لكن 

األمور ماشية سبهللة.
الصرعاوي

لم تكن هن����اك جلنة بل كانت 
فريق عمل وكالمي موجه للعم أحمد 
السعدون، وهذا الفريق انبثق من 
مكتب املجلس وخاطبناك وزودتنا 

بأولويات اللجنة.
أؤيدك ال يوجد ما مينع النواب 

من التقدم بأي شيء.
د.فيصل املس����لم يطلب نقطة 

نظام والرئيس الرومي يرفض.
املسلم: أقسم باهلل ما تعدي.

الصرع����اوي: حتى ه����ذه فيها 
قسم.

الرومي: على أي مادة. تفضل 
دقيقتني.

املسلم: 83 مادة.
لو أضي����ع الدقيقتني في مدح 
عبداهلل الرومي يستاهل بالنسبة 
لألخ البصيري وين رايح انت، انت 
تهني النواب، أنصحك تقوم وتعتذر 
النك محبوب، ش����لون تتكلم عن 
انتم شركاء  أنا سألت  األولويات، 
في اجللف سات أم ال؟ ولم جتب، 
من تكلم عن عبداهلل السالم حتدث 
يوم السبت مرة اخرى عن الشيخ 
عبداهلل الس����الم، رحمه اهلل، وين 

وزيرك هل أحاله.
عبدالصمد يطلب الكالم ويرفض 
الرئيس ويواص����ل نحن لن نقبل 
باختطاف القرار السياسي ومو انتو 

اللي تديرون املجلس أو الكويت.
»بدون ميكرفون«

عبدالرحمن العنجري:
20 سنة ونحن نتقاتل ونتطاحن، 
لغة ثورة ولغة تشكيك ولغة خيانة، 
الناس ملت من يقف معي ومع آرائي 
اخلاطئة فهو صحيح ومن يقف ضد 

آرائي املريضة فهو ضد البلد.
أوجه كالمي لألخ املسلم قدمت 
استجوابا لرئيس الوزراء ووقفنا مع 
االستجواب، والسؤال ملاذا التدافع 
وراءك مباشرة ب� 3 استجوابات؟ 
نكرر أن االستجواب حق دستوري 
وهذه اسطوانة مش����روخة. األخ 
عبداحملسن جمال قال امس ان هذا 
البرملان اعط����ى احلكومة الثقة 6 
مرات. أمامنا خطة التنمية وقانون 
اخلصخصة ان ش����اء اهلل سوف 
نقره بجلسة 15 ابريل املقبل. لكن 
علينا عدم االجنراف وراء املشاريع 
الشعبية لتكن لدينا حسبة وطن. 
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