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اس����تقبل رئيس مجلس االمة باإلنابة عبداهلل الرومي مبكتبه 12
امس )االربعاء( رئيس����ة وفد العالقات م����ع اجلزيرة العربية في 
البرمل����ان االوروبي اجنيلكا نيبلر والوفد املرافق لها، والذي يزور 
البالد في زيارة رسمية تستغرف ثالثة ايام. مت خالل اللقاء تبادل 
وجهات النظر حول املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية 
وبحث العالقات الثنائية بني اجلانبني وسبل تعزيزها على جميع 
املستويات، واكد الرومي على متانة العالقات بني اجلانبني، مشيرا 

الى ان مجموعة الصداقة البرملانية الكويتية – االوروبية ستقوم 
بزيارة البرملان االوروبي خالل الفترة من 6 الى 8 مايو القادم.

بدورها قالت رئيس����ة وفد العالقات م����ع اجلزيرة العربية في 
البرملان االوروبي اجنيلكا نيبلر ان ما شاهدته خالل جلسة اليوم 
مثال حي للحوار املفتوح والفعال مشيدة بالتجربة الدميوقراطية 
في الكويت، كما وجهت دعوة رس����مية لزيارة البرملان االوروبي 

في بروكسل.

الرومي استقبل رئيسة وفد العالقات  مع الجزيرة العربية في البرلمان األوروبي

)متين غوزال(رئيس املجلس باإلنابة عبداهلل الرومي ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعادل الصرعاوي على املنصة

أحمد السعدون يخاطب د.بدر الشريعان

البقية ص13

الشيخ أحمد الفهد في حديث مع خالد السلطان

أجـواء تصعيـد 

افتتح نائب رئيس مجلس األمة 
عبداهلل الرومي اجللسة التكميلية 

أمس الساعة 9.30 دقيقة.
عب����داهلل الروم����ي: أمتنى ان 
نحافظ عل����ى النصاب، ألن لدينا 
موضوعات مهمة وسأبدأ بطلبات 

رفع احلصانة.
الطبطبائ����ي: نبهنا  د.ولي����د 
أمس على ض����رورة إحالة بعض 
املوضوعات الى اللجان املختصة 
التشريعية  اللجنة  ومنها تقرير 
بشأن التحقيقات ويفترض ان يدرج 
على جدول أعمال املجلس وليس 

جلنة الداخلية والدفاع.
الزلزل����ة: هن����اك  د.يوس����ف 
موضوعان يفترض ان يحاال الى 
املالية وهما تقرير زيادة املعاشات 
التقاعدية ويفترض أي موضوع 
يخ����ص التأمينات االجتماعية ان 
يحال الى اللجن����ة املالية وأيضا 
موضوع ايجارات العقارات يفترض 

احالته الى املالية.
حس����ني احلريت����ي: اللجن����ة 
التش����ريعية غطت كل اجلوانب 

في موضوع التحقيقات.
عادل الصرعاوي: كالم الزلزلة 
في محل����ه ويفت����رض ان يكون 

التصويت لإلحالة للجنة.
الرومي: أمامي 3 نقاط أثارها 
النواب واعتقد ان قانون اإليجارات 
قانون خاص، ألنه ينظم العالقة 
بني املستأجر واملؤجر لذلك فهو من 
اختصاص »التشريعية« وليست 
»املالية«، أم����ا التأمينات فهي من 

اختصاص املجلس.
عدنان عبدالصم����د: هل يحق 
للرئاس����ة احلديث م����ن املنصة؟ 
قانون اإليجارات فيه تش����ابكات 
مالية ويفترض ان تعطي اللجنة 

املالية رأيها.
احلريتي: قان����ون اإليجارات 
صار عليه لغط وهو عمل أصيل 
للتشريعية، ألنه يفعل العقد بني 

املالك واملستأجر.
صالح امل����ال: يفترض اآلن ان 
نس����تكمل احلديث عن موضوع 
اخلط����اب األميري، ألن اجللس����ة 
تكميلية وأيضا »األمانة« وقعت 
ف����ي تالوتها ألس����ماء  في خطأ، 
املعترضني أتى اسم رئيس الوزراء 
قبل اسم رئيس مجلس األمة وهذا 

بروتوكوليا ال يجوز.

االساءة لش����خصهم، ولكن خانه 
التعبير.

عادل الصرعاوي: نقدر د.حسن 
جوهر، ولكن هل لديك دليل على 
حالة مدير اجلامعة، وكالم الوعالن 
الفروانية  مهم عن مديرة منطقة 
التعليمية، وعن عقود املاس، هذا 
حساس في املجلس وهذا احد أوجه 

الفساد التشريعي.
د.حس����ن جوهر: ملاذا لم ترد 
الوزي����رة على األس����ئلة بش����أن 
جامعة »ازوزا«؟ هناك امور يجب 
ان توضح اذا كان القائمون على 
املؤسس����ات التعليمية ذوي ثقة 
ومكانة خدم����ة للتنمية ام ال فال 

طبنا وال غدا الشر.
د.موضي احلمود: لم ندخل في 
قضايا اجلامعات املعتمدة وغير 
املعتمدة اال مؤخرا وكثير دخلوا 
في جامعات لم يكن عليها مالحظات 
وعندما أثرنا هذه القضية امتثل 
د.يعقوب الرفاعي للقانون وصحح 

وضعه.
أقول خلونا نقيم االداء والرجل 
معني منذ 4 س����نوات ولم يخطئ 
ولنقيم األداء دون املساس بكرامات 
الناس واذا قصرت في االجابة لم 
أنكر حقك في انتقادي ولكن االجابة 

ستوافيك.
د.محمد البصيري: نحن طلبنا 

شطب العبارات.
الرومي: سأنوه عنها  عبداهلل 

وستشطب.
عدنان املطوع: ال نلوم الوزيرة 
احلالية لكنه����ا تبعات وتراكمات 
ال����وزارة منذ فترة  موجودة في 
ونضع أيدينا مع الوزيرة لتصحيح 
األداء، ونرفض التجمعات احلزبية 
في اجلامعات والكليات، وال نقبل ان 
يكون هناك مساس بالقياديني مثل 

يسرى العمر ويعقوب الرفاعي.

رفع الحصانة

انتقل املجلس الى بند طلبات 
رفع احلصانة عن فيصل املسلم 
وخالد السلطان ومسلم البراك في 

قضايا صحافة.
عادل الصرعاوي: نقدر االعضاء 
املطلوب رفع احلصانة عنهم لكننا 
امام طلبات هذه املرة غريبة فالطلب 
عن النائب مس����لم البراك بسبب 
وصف م����ن العضو لوزير املالية 

ع����ادل الصرع����اوي: قان����ون 
االيج����ارات ح����ق أصي����ل للجنة 

التشريعية.
عدنان عبدالصمد: »اإليجارات« 

له عالقة باجلانب املالي.
خالد السلطان: قانون اإليجارات 
يرتبط بالواقع االقتصادي ووضع 
العقار في البلد لذلك يفترض احالته 

للمالية.
خالد الطاحوس: قانون االدارة 
العامة للتحقيقات متت مناقشته 
في اللجنة التش����ريعية بحضور 
وزارة الداخلية ويفترض إحالته 

للمجلس.
البصيري: أمس كان  د.محمد 
آخ����ر املتحدثني د.حس����ن جوهر 
ووردت عبارات بحق مدير اجلامعة 
وبحق مدير عام »التطبيقي« ولم 
يك����ن هناك وقت لل����رد على تلك 

العبارات.

أساتذة نحترمهم

د.موضي احلمود: أثار جوهر 
أم����س قضاي����ا خاصة ألس����اتذة 
الفهيد  نحترمهم منهم د.عبداهلل 
مدير اجلامعة ود.الرفاعي، متحامال 
على األول بأنه مريض، ونحن لنا 
موقف من الشهادات املزورة وإذا 
كان لدى النائب معلومات فليتجه 
الى النيابة مباشرة، أما اطالق التهم 
جزافا فهذا نرفضه، أما اتهام الفهيد 
بانه عاجز عن القيام مبهامه فهذا 
ال أقبله ألنه لم يقصر في واجباته 
فهؤالء أساتذة وتخرجت أجيال على 
ايديهم وبآدائهم ولن نقبل املساس 
بأناس ال يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم، أيضا هوجمت األستاذة 
يسرى العمر على مدى أسبوع واآلن 
وصلن����ا الى مرحلة يجب احترام 
هؤالء األش����خاص أنا مع النواب 
ف����ي تصوي����ب األداء ولكني أقف 
مع زمالئي التربويني إذا أصابهم 

مساس.
د.حس����ن جوه����ر: أمتنى ان 
تتصدى الوزي����رة للتعليم بهذه 
الروح القوية، ولكن ال أخالقياتي 
وال تربيتي تسمح لي بالطعن في 
أشخاص ألني أحتدث عن مسؤولني 
بصفاتهم وأخطائهم وجتاوزاتهم 
وأنا ال أحتدث من فراغ وهذه شهادة 
الرفاعي غير معترف بها ولم تكن 
معتمدة )ورفعها بيده( وهذه سيرة 

الصرعاوي: أطالب باإلجماع على رفع الحصانة تجسـيدًا للوحدة الوطنية ونصرة للدستور

الطبطبائي يسأل الروضان عن مقايضات  تمت في استجواب وزير اإلعالم

جوهر: انتخابات »الغرفة« اختبار لوزير التجارة

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير الدولة 
لش��ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: 
منى إلى علمي أن هناك مقايضات متت خالل استجواب 
وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل ومنها: 
عدم التجديد لكل من مدير جامعة الكويت ومدير عام 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحتويل قانون 
االختالط الى احملكمة الدستورية، وتعيني وكالء مساعدين 
في وزارات مختلفة منها وزارة الكهرباء واملاء وبلدية 
الكويت وتساءل: ما مواقف احلكومة من اآلتي: التجديد 
ملدي��ر جامعة الكويت ومدير عام الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي، وه��ل هذا املوقف مرتبط مبطالبات بيانات 
محددة، تعيني وكالء مساعدين وهل هذا املوقف مرتبط 
ايضا مبطالبات نيابية، تطبيق وتفعيل قانون منع االختالط 
في جامعة الكويت واجلامعات اخلاصة، وهل هناك توجه 

لتحويل املوضوع الى احملكمة الدستورية.

المسلم: التعسف ال يمكن أن يأتي من النيابة فهي خصم شريف وإنما التعسف من الشاكي

العـدوة: أسـتغرب وجـود نظـام ديموقراطي ال يرخـص لألحزاب السياسـية

العنجري: أرفض تحويل القبيلة من نظام اجتماعي إلى سياسـي و»الفرعيات« تناقض الوحدة
لنا مصلحة ش����خصية ووجهت 
اسئلة عن يسرى العمر وسياستها 

في املنطقة التعليمية.
د.موضي احلمود: األخت يسرى 
العمر من أفضل التربويني وتدير 
عملها بكل اخالص، ولكن مهاجمة 
الناس بصفة شخصية أمر مرفوض، 
يا ناس ال يجوز مهاجمة ناس بحجة 

احلصانة.
لم تأتني أي شكاوى من املدارس 
والناظرات، وقد يكون هناك أخطاء 

وهذا وارد.
مب����ارك الوع����الن: ال ننتق����د 
االشخاص بل العمل ولكن املشاكل 
حتجب عنك يا وزي����رة، انظري 
ملن يش����تري عقود املاس ملديرة 

اجلامعة.
علي الراشد: املادة 97 تنص على 
انه ال يجوز احلديث عن شخص 

ذاتية مقدمة من الوزير على سؤال 
برملاني، وطلبنا على مدى شهرين 
من املديرة تقدمي تقرير عن االمور 
املالية واالدارية، ولكن لم ترد. واآلن 
أطالبها بتوضيح األمور وأنا أحترم 
كل االش����خاص ألشخاصهم ألني 

أحتدث عن مسؤوليات وصفات.
د.موض����ي احلم����ود: لم أخف 
احلقيق����ة، وهذا س����ؤال برملاني 
وجه لوزيرة سابقة، أي نعم هو 
درس في جامع����ة »أزوزا«، وكان 
غير معترف به����ا، ولكنه أعيدت 
دراس����ته في جامعة معترف بها، 
وأنا ال أخفي شيئا، وهناك تقرير 
من الفتوى والتش����ريع وتشكيل 
اجلامعة وه����و لم يتغير في يوم 
وليلة، بل مس����تمر من 26 س����نة 
والفتوى والتش����ريع بينت رأيها 

بهذا االمر.

اال بحكم قضائي وجوهر حتدث 
عن يعق����وب الرفاعي كأنه مزور 
لذلك أمتنى ان يشطب كالم جوهر 
ألن التزوير شيء وعدم االعتراف 
باجلامعة شيء آخر لذلك نرفض 
االتهامات بسبب أمور شخصية.

عبدالرحمن العنجري: »أزوزا« 
جامعة في أميركا وفي السابق كانت 

معترفا بها.
م����رزوق الغ����امن: االتهام كان 
تزويرا، وه����ذا ال يجوز نحن مع 
االنتق����اد ولكن نرف����ض االتهام 
بالتزوير، وأيضا ينطبق املوضوع 
على مدير اجلامعة، ألن األمر يحكمه 

االطباء.
د.محمد البصيري: ال خالف بني 
جوهر والوزيرة، وأمتنى شطب 
العبارات املسيئة التي وردت في 
جلس����ة أمس، ود.حسن ال يريد 

د.حس����ن جوهر: نتوخى من 
الوزيرة احلرص واملتابعة والسؤال: 
ملاذا يتحاشى وزراء التربية االجابة 
عن االسئلة التي تتعلق بتوزيع 
الوظائف االش����رافية والش����للية 
والتنفيع. خاصة موضوع املزايا 
التي ال يحصل عليها حتى الوزراء، 
وأنا ال أحتدث عن اش����خاص بل 

أحتدث عن مناصب.

حماس ودفاع

مبارك الوعالن: أشكر احلمود 
وأثني على حماس����ها للدفاع عن 
الدفاع يفترض  التربويني، ولكن 
ع����ن التربوي����ني اجليدين، ولكن 
الفروانية  ما يحدث في منطق����ة 
التعليمية كبير، فهناك تعس����ف 
في االجراءات وتطفيش، وهناك 
مزاجية في اتخاذ القرارات وليس 

بانه مثل »الضب« فهل تكون هناك 
كيدية في ظ����ل هذه األلفاظ، فهي 
واقعة واضحة وأطالب باالجماع 
على رفع احلصانة وان تتجس����د 
الوحدة الوطنية لنصرة الدستور 
ال ان تكون هناك فزعة مع النائب 

هذا أو ذاك.
وع����ن النائب فيصل املس����لم 
فالشاكي لنا رأي فيه لكن النيابة 
استدعت النائب وباشرت اعمالها 
فأين الكيدية ف����ي ذلك؟ وما ورد 
في هذه الصحيفة انا ال أدافع عن 
محمود حيدر صاحب الصحيفة 
ولكن يجب ان نكون منصفني فرفع 
احلصانة ال يعني بالنهاية ان تكون 

هناك كيدية.
الطبطبائ����ي )مقرر  د.ولي����د 
اللجنة(: ليس معنى طلب احلصانة 
ان تكون هناك كيدية ولكن القرار 
لتقدير اعضاء مجلس االمة وهل 
هذا يعطل النواب عن عملهم ام ال، 
قرار الكيدية واحلصانة قرار أحيل 
ألعضاء املجلس فقط وقناعاتهم.

عادل الصرعاوي: أكرر انه ليس 
هناك كيدية للنيابة لكن أقول اين 
أنا  الوزير والنائب؟  الكيدية بني 
مع رف����ع احلصانة ألنه ما يجوز 
على عضو مجلس األمة ان يطلع 
في الندوات والفضائيات ويخرج 
مبثل هذه األلفاظ فأين الكيدية في 
ذلك؟ اين الكيدية؟ وعلى النواب 
استحقاق تاريخي النصاف هذه 

املؤسسة.
حس����ني احلريت����ي: اللجن����ة 
التشريعية أخذت قرارا بعدم وجود 
املوافقة  كيدية وبالتالي تقريرها 

على رفع احلصانة.
الب����راك: أمتن����ى من  مس����لم 
الصرعاوي ان يقول احلقيقة كما 
هي ال أن يبني األمر على عبارات 
فأنا قلت حق احلكومة: انها ليست 
الطوق، انا قلت هذا الكالم عندما 
قبل وزير املالية بتحسني شروط 
صندوق املعسرين عندما شعر بأن 

»القروض« قادم قادم.
وتقرير احملكمة رأت أنه ال يوجد 
النائب والنقد  اساءة في عبارات 
يوجه لعمل الوزير وليس لشخصه 
أو كرامته لكونه في قبول الوظيفة 

العامة فليتقبل النقد.
والوزير ذهب الى املدني وحول 

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

أنهى مجلس األمة أمس مناقشة تقرير جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري بعد جتدد التهديدات النيابية باستجواب اعضاء 
احلكومة ليتزامن هذا االمر مع سجاالت نيابيةـ  نيابية ادت الى رفع اجللسة اكثر من مرة. وكان أعضاء املجلس قد استكملوا احلديث في 
امللفات التي تضمنها تقرير جلنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري وأبرزها اخلدمات التي تقدمها احلكومة للمواطن، خصوصا في 
مجاالت الصحة والتعليم والتوظيف والبيئة ومشاريع اخلطة التنموية والفساد واملساس بالوحدة الوطنية ودور بعض وسائل اإلعالم 
املرئية واملقروءة في اإلضرار باألمن الوطني ودور اإلعالم الرسمي في تعزيز روح الوالء واملواطنة في أذهان النشء، إضافة الى تداعيات 
قوانني الرياضة. وأكد فريق من النواب ان ما تشـهده السـاحة السياسـية الكويتية من أجواء احتقان وتأزمي بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية هو احد العوامل الرئيسـية في تعطيل مشاريع التنمية خالل السنوات املاضية، مشيرين الى ان كثرة حاالت تقدمي طلبات 
استجواب من قبل بعض النواب ضد الوزراء في السـنوات األخيرة ساهمت في توتير العالقة وعدم التعاون بني السلطتني. وانتقد فريق 
نيابي آخر ضعف مؤهالت وأداء بعض كبار مسؤولي وقياديي الوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية نظرا الن تعيني هؤالء جاء بناء 
على الواسـطة والشللية واحملسوبية كعامل آخر لتعطيل املشـاريع التنموية في البالد مطالبني الوزراء بتطبيق معايير تكافؤ الفرص 
والشهادات العلمية العليا والنزاهة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتعيني الكفاءات القادرة على تنفيذ خطة التنمية للدولة. وحول ملف 
تعزيز الوحدة الوطنية وحتقيق األمن الوطني أكد عدد من النواب ضرورة إعطاء هذا امللف األهمية القصوى، مشددين على ان هذا امللف 
خط احمر يجب عدم السـماح ألي شخص باملساس به. ودعا احد النواب وزارة اإلعالم إلى القيام بدور بواسطة التلفزيون واإلذاعة عبر 
بث برامج حوارية هادفة تعزز مفهوم الوحدة الوطنية وتعالج التطرف والتعصب القبلي والطائفي. وتطرق نائب آخر الى مشكلة وجود أكثر 
من 2000 طفل من آباء كويتيني وأمهات من غير محددي اجلنسية )بدون( يعانون من عدم حصولهم على شهادة ميالد وبطاقة مدنية 
وعدم أخذهم للتطعيمات وإدخالهم في مدارس خاصة على الرغم من انهم كويتيون وفقا لقانون اجلنسـية نظرا الن آباءهم كويتيون 
ولكن أمهاتهم »بدون«. وأشـار احد النواب الى مشكلة التلوث في منطقة أم الهيمان وما تسببه املصانع التابعة للقطاع اخلاص والقطاع 
النفطي من تلوث بيئي يؤثر على صحة املواطنني واملقيمني في هذه املنطقة مطالبا الهيئة العامة للصناعة بسحب ترخيص أي منشأة 

صناعية مخالفة لالشتراطات البيئية، وفيما يلي التفاصيل:

المجلس أنهى مناقشة تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب األميري تخللها سجاالت نيابية أدت لرفع الجلسة أكثر من مرة

البراك: لن نسمح بالتفريط
 في أموال الشعب

كشف النائب مسلم البراك ان رئيس الوزراء األردني طلب من 
احلكومة خالل زيارته األخيرة للبالد سد العجز في ميزانية األردن 
والبالغ مليارا و100 مليون دوالر، مؤكدا ان احلكومة وعدت رئيس 

الوزراء خيرا.
وقال البراك ان احلكومة ستعمد الى تقليل املبلغ الى نحو 600 

مليون دوالر وتقدم كوديعة في البنك املركزي األردني.
وهذا يعني انها لن حتصل، مش����يرا الى ان هذا تفريط بأموال 
الشعب وعلى احلكومة ان تكون واضحة مع اآلخرين وان تخطرهم 
بأن مثل هذا الطلب البد ان يعرض على مجلس االمة ويحصل على 

املوافقة قبل ان تقدم الوعود لهم باملوافقة.
وأكد البراك ان هذا األمر ان مت فسيسبب أملا لدى الشعب الكويتي 
ونحن ال نقبل هذا األمر فالشعب الكويتي أحوج للمال من غيره.

وفي موضوع آخر، قال البراك ان هناك ألفي طفل كويتي لم يتم 
صرف بطاقة مدنية لهم ولم يحصلوا على شهادات ميالد وحرموا 
من تلقي التطعيمات والرعاية الصحية ألن أمهاتهم من فئة البدون، 
مؤكدا ان هؤالء األطفال كويتيون وولدوا آلباء كويتيني، مناش����دا 
سمو رئيس الوزراء بإنهاء معاناة هؤالء األطفال ألن هذه القضية 

أصبحت تتفاقم وهي كارثة انسانية.

الدويسان: لجنة تحقيق برلمانية 
بالتجاوزات اإلدارية

 والمالية في »اإلعالم«
أعلن النائب فيصل الدويسان عن تقدميه اقتراحا 
نيابيا في شأن تشكيل جلنة حتقيق برملانية في 

التجاوزات اإلدارية واملالية في وزارة اإلعالم.
وأشار الى ان هذه اللجنة وفقا لالقتراح ستنجز 
التقرير في غضون شهرين داعيا وزير اإلعالم الى 

التعاون مع اللجنة.
وأشار الى انه لدينا معلومات بأن الوزير كان 
يرغب في تصحيح األوضاع اخلاطئة في اإلعالم، 
إال انه انشغل باالستجواب وذكر ان طلب التحقيق 
في التجاوزات املالية واإلدارية لوزارة اإلعالم موقع 

من مختلف الكتل البرملانية.
من جانب آخر، قال الدويسان ان إحدى املوظفات 
في وزارة الش����ؤون هي املسؤولة عن التحرشات 
اجلنسية التي تعرض لها احد نزالء دور األيتام.

وأشار الى ان »هذه املوظفة أقدمت بتصرفات 
سيئة على انتهاك براءة هذا الطفل«.

أكد النائب د.حس��ن جوه��ر ان االنتخابات التي 
س��تجرى اليوم )امس( في غرفة التجارة، س��تكون 
مبنزلة اختبار لوزير التجارة احمد الهارون، مشيرا 
الى ان الوزير سيتحمل مسؤولية عدم االعتراف بنتائج 
هذه االنتخابات. ونفى جوهر أي تصريح له يعلن فيه 
نيته استجواب وزير التجارة، مبينا ان وسائل اإلعالم 
والنواب أحرار فيما يقولون وهم مسؤولون عن ذلك 
لكنه شخصيا لم يصرح بأي استجواب لوزير التجارة. 
وأش��ار الى ان الوزير الهارون س��بق ان أقر بوجود 
قان��ون للغرفة صادر قبل االس��تقالل وقبل صدور 

الدستور، وبالتالي ينبغي عليه التعامل مع االنتخابات 
على هذا األساس، وإال فليتحمل مسؤولية اي إجراء 
خالف��ا ملا جاء في القان��ون. وأضاف ان اي اعتراض 
عل��ى القان��ون او جتميده ينبغ��ي ان يتم من خالل 
احملكمة الدستورية، وتساءل: هل سيفعل الوزير نتائج 
االنتخابات؟ وجدد جوهر تأكيده على ان قانون غرفة 
التجارة يفتقر الى الشرعية، مشيرا الى انه تشاور مع 
قانونيني قبل تقدميه اقتراحا جديدا في شأن الغرفة. 
اما فيما يتعلق مبوقفه من طرح الثقة بوزير اإلعالم 
واجلدل الذي صاحب هذا املوقف، فقد أكد جوهر ان 

مواقف��ه تنطلق من قناعة وال عالقة لها بأي صفقات 
او مقايضات، وقال: »ال أساس من الصحة لوجود اي 
مفاوضات سبقت جلسة طرح الثقة، وتصويتي دليل 
آخر على عدم وجود مقايضات«. وأضاف: انا عادة ما 
ألتقي رئيس الوزراء في قضايا تخص التعليم والقضايا 
األخرى التي تهم املواطن واملواطنني، وسبق ان التقيت 
سموه وتباحثنا حول مديري اجلامعة والتطبيقي، لكن 
ال أساس أبدا لوجود اي مفاوضات او مقايضات على 
موقفي من طرح الثقة، وال صحة ملا يثار في املنتديات 

والصحف حول هذا املوضوع.
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النواب يتابعون اجللسة

البقية ص14

تتمة المنشور ص12

جانب من جلسة أمس

العبدالهادي: التعليم ركن أساسي لقيام الدولة ومطلوب تطوير المناهج التعليمية
الحمود: قرارات الجامعات المعترف بها قرارات أكاديمية ال ُتتخذ بشكل فردي

تصريح����ا الى 10 محاكم، وعندما 
الى اجلنائي وطلب  فش����ل ذهب 
رفع احلصانة وأطلب منكم رفع 
احلصانة ألتواج����ه مع مصطفى 

الشمالي في ساحات احملاكم.
التوه����ان« اعتبرته  »ووزير 
احملكمة نقدا مشروعا لكونه موظفا 
عاما وأنا معه أمام ساحة القضاء 
ولكن أرفض قلب احلقائق مثل األخ 

عادل و»الضب« ماذا فيه؟
عادل الصرعاوي: الشكوى ما 
فيها كلمة توهان، اذا هو واثق من 
براءته لي����ش يقول هناك كيدية، 
وموضوع حكومة »فوش����ح« أنا 
قلتها عندما قلتها كنت اقولها نقال 
عن نائب من املجلس، أين احترام 

الدستور في ظل وجود فزعة؟
مس����لم البراك: األخ عادل مثل 
العجوز اللي محترق خبز عيالها، 
ما ودي أدخل في جدل، أنت عندك 
مشكلة مع نفس����ك وأحاول عدم 
االس����اءة لك من قري����ب أو بعيد، 
وحتاول تذكر االنتخابات الفرعية 
وأنت تعرف موقفي من االنتخابات 

الفرعية.
الصرعاوي يطلب الرد والرومي 

يرفض.
عادل الصرعاوي: أعرف موقفه 
من الفرعيات ألنه دخل انتخابات 
فرعية، وهذه قضية ليست خافية 
على احد، قضية مثل من هنا ومثل 

من هن����اك، هذه قضايا ال نعيرها 
اهتماما، والبراك طلب مني يوما من 
االيام أال أذكر اسم مدير البورصة 
السابق فيما جاء لي مدير البورصة 
في اللجنة املالي����ة وقال لي »أنا 

أرسلت لك مسلم«.
مسلم البراك: وينك عن املصفاة 
الرابعة وينك ع����ن الداوكيميكال 
وينك عن مصروفات الرئيس وأنت 
تخسخش لكي ال توقع. وينك ملا 
قلت ال تتكلم عن محمد الصرعاوي 

ألنه خالي.
الصرعاوي: كذاب أشر.

البراك: أنت الكذاب.
الصرعاوي: أنت كذاب أشر.

البراك: الكذب عندك والضالل 
عندك انت حاقد.

الصرع����اوي: احلقيق����ة داميا 
مرة.

العنجري: أشهد ان الصرعاوي 
صادق.

وعندما اش����تد الس����جال بني 
النائبني البراك والصرعاوي رفع 
الرئيس الرومي اجللسة ملدة ربع 
س����اعة في متام الس����اعة 10.57 

دقيقة.
استؤنفت اجللسة في الساعة 

10.20 دقيقة.
د.فيصل املسلم: أمتنى أن يرسل 
نسخة من الطلب لألعضاء املطلوب 
رفع احلصانة عنهم ونكرر نقطة 
جوهرية وهي ان التعسف ال ميكن 
ان يحدث من قبل النيابة فهي خصم 

المسلم: 33 نائبًا وّقعوا على طلب إللزام الحكومة بالرد على األسئلة البرلمانية

الحمود: ال نقبل الطعن في القيادات التربوية

أعلن النائب فيصل املسلم ان كتلة التنمية واالصالح 
البرملانية ومبش����اركة مجموعة كبي����رة من النواب متثل 
مختلف شرائح التوجهات السياسية املوجودة في املجلس 
تقدموا بطلب ملعاجلة خلل قائم، وتسعى الى تصحيحه، 
بعد اللجوء الى كل السبل، وهو ما يتعلق بالنهج احلكومي 

في التعامل مع االسئلة البرملانية.
وقال املسلم في مؤمتر صحافي عقد في املجلس امس 
عقب تقدمي الطلب املوقع من 33 نائبا الى االمانة العامة ان 
هناك العديد من االختالالت فيما يتعلق بالرد على االسئلة 
البرملانية، لكن االشياء التي ازدادت وضوحا هي رفض سمو 
رئيس مجلس الوزراء االجابة عن االسئلة النيابية املوجهة 
اليه واصراره على ذلك، وتوكيل وزير الدولة لالجابة نيابة 
عنهم، مشيرا الى انه متت صياغة طلب استنادا الى ما هو 
موجود من اسئلة نيابية موقع من 33 نائبا، يطلب احالة 
موضوع اصرار رئيس الوزراء على عدم الرد على االسئلة 
النيابية بنفس����ه الى اللجنة التشريعية لتقدمي رأيها بهذا 

الصدد خالل شهر من تاريخه.

واكد املسلم ان ما يحدث هو اختالل وتطاول وجتاوز 
لالئحة الداخلية للمجلس وللنصوص الدستورية فيجب ان 
يجيب بنفسه عن االسئلة البرملانية ومتنى املسلم ان يتم 
التصويت على الطلب الذي مت تقدميه خالل جلس����ة امس 
باملوافقة وان يتم احالة االمر الى اللجنة التشريعية، مشيرا 
ال����ى ان احلكومة هي التي تفتعل االزمات وليس املجلس، 

وال نستطيع االستمرار في التجاوز على الالئحة.
وينص الطلب على ما يلي: نطلب نحن املوقعني ادناه 
احالة هذا املوضوع الى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

البداء الرأي فيما يأتي:
1 � هل اس����لوب االجابة عن االسئلة املشار اليها والتي 
وجهت الى رئيس مجلس الوزراء يتفق مع احكام الالئحة 

الداخلية؟
2 � هل يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه احد 
الوزراء للجواب عن االسئلة املوجهة اليه ام يتعني عليه ان 
يجيب هو شخصيا عن السؤال، اما شفاهة في اثناء اجللسة 

او بتوقيعه في حال االجابة عن السؤال كتابة؟

على ان ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خالل شهر.
من جهة اخرى، بني النائب فيصل املسلم ان كتلة التنمية 
واالصالح تقدمت ايضا مبشاركة مجموعة كبيرة من النواب 
بطلب باستعجال جلنة شؤون املرأة بتقدمي تقريرها اخلاص 
باالقتراحات بقانون املقدمة من عدد من النواب بشأن احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة بحد اقصى بتاريخ 7 اجلاري، 
مشيرا الى انهم تقدموا بقانون في هذا الصدد في اكثر من 
مجلس، فهي حقوق ينبغي ان حتسم، اال انه لالسف كان 
هناك تردد في حسمها، وكانت من بني االولويات املدرجة 
على جلسة اليوم )امس(، معتبرا وجود قصور داخل جلنة 

املرأة بهذا الصدد واضحا وغير مقبول.
واشار املسلم الى وجود تصريحات لبعض اعضاء جلنة 
ش����ؤون املرأة تعارض بعض مواد القانون، وهو حق لهم 
في اجلان����ب املوضوعي، لكن يبقى هناك تقصير في عدم 
رفع التقرير النهائي للمجلس لذلك تقدمنا حوالي 30 نائبا 
بطلب يلزم جلنة امل����رأة برفع تقريرها للمجلس االربعاء 

املقبل حتى يتم حسمه انصافا للمرأة.

صرحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود مبا يلي: لقد أثار النائب الفاضل د.حس����ن جوهر 
مالحظات في جلسة يوم امس مبجلس االمة تتعلق بقضايا 
خاصة وشخصية تخص استاذين فاضلني نكن لهما التقدير 
واالحترام وهما د.عبداهلل الفهيد ود.يعقوب الرفاعي، تتمحور 
حول املؤهل العلمي ملدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب والظروف الصحية ملدير جامعة الكويت.
بداية نؤكد ان مسألة تزوير الشهادات هي قضية وقفنا 
ضده����ا وعارضناها، كما اثارها النائب، اال اننا ال ميكن ان 
نأخذ ما طرح في اجللس����ة من حدي����ث عن قضية تزوير 
شهادة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
على عالته، فإن كان لدى د.حسن جوهر أدلة فعلية مثبتة 
ومحققة، فعليه ان يتقدم بها للنائب العام حيث س����يأخذ 
القان����ون والعدل مجراه، بل نحن نحثه على ان يفعل ذلك 

ألن األمانة واملواطنة تفرض عليه اتخاذ هذا االجراء.

أما ان نطعن في قيادات تربوية وأكادميية صدرت بها 
مراسيم أميرية وخّرجوا أجياال من ابناء هذا الوطن حتت 
قبة البرملان ودون ان يس����مح للطرف اآلخر بالرد على ما 
طرحه النائب � وه����و يعرف ذلك � فأمر ال نرضاه لنا وال 
للنائب د.حسن جوهر بل وذلك ما أكده � مشكورين � زمالء 
النائب اعضاء مجلس االمة احملترمني في نفس جلسة مجلس 
األمة، فالتعرض لألش����خاص والقدح في قدراتهم العلمية 
ومن وجهة نظر واحدة ودون ان يكون لهم احلق في الرد 
على ذلك في نفس اجللسة باعتبارهم غير مخولني بذلك، 
أمر يدعو لألس����ف، فالتشهير في األشخاص يتعارض مع 
دميوقراطيتنا التي ارتضاها اجلميع، كما ان تأهيل د.يعقوب 

الرفاعي تشهد له سيرته الذاتية وحتصيله األكادميي.
اما فيما يخص احلال����ة الصحية ملدير جامعة الكويت 
فليس هناك ما يدل على ان حالته الصحية أدت الى تقصيره 
في اداء مهامه، او عمل����ه، او االخالل بدوره املنوط به بل 

على العكس من ذلك فهو ي����ؤدي األمانة على أكمل وجه، 
وعلي����ه فإن اخلالفات الش����خصية ال يجب ان تكون محل 
التعريض بقدرات أس����تاذ فاضل ويج����ب اال تطغى على 

حياتنا الدميوقراطية وممارساتنا السياسية.
اما القضية االخرى والتي نأسف لطرحها بالصحف على 
مدار االس����بوع املاضي، فهي ما حتدث عنه النائب مبارك 
الوعالن في تعرضه ملدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر وهو امر ال يجوز ان يطرح بالشكل املتمثل في 
التعريض بسمعة الناس دون سند قانوني، فيسرى العمر 
عضو فعال في مجال عملها وفي فريق املناطق التعليمية 
املشهود ألعضائه بالكفاءة واالنتظام، ولم نلحظ او نشهد 
منها اي قصور او تهاون في اداء واجباتها بصفتها مديرا 
عاما ملنطقة الفرواني����ة او من خالل تدرجها في مناصبها 
التربوية املختلفة في الوزارة وكذلك ترؤسها للجان العمل 

والفرق التربوية بشكل فاعل وعلى أكمل وجه.

الحربش: بعض وسـائ ل اإلعالم دخلت المعترك السياسي بتصفية حسـاباتها مع النواب

الطبطبائـي: 60 مليـار دينـار أنفقتها الحكومـات المتعاقبـة دون أن نرى أي مشـاريع

الدويسـان: هناك أحكام قضائية كثيرة لم تنفذ.. هل أصبـح الموظفون أقوى من القانون؟!

حماد: الخطـاب األميري لم يتطرق إلى قضايا الرياضة ويجب إبعادها عن الخالفات السياسـية
القضاي����ا  احلكوم����ة تتعاط����ى 
الدميوقراطية بصورة صحيحة 

لرخصت لألحزاب.

نيات حسنة

د.يوسف الزلزلة: نيات جميع 
اإلخوان نيات حسنة وأقسمنا على 
الدولة  الدستور وقوانني  احترام 
فهذا القانون م����ن قوانني الدولة 
ويجب احترامه وبإمكانهم تعديله 

ال أن نتكلم عنه بهذه الطريقة.
العنجري: عندما  عبدالرحمن 
تكلمت ع����ن االنتخابات الفرعية 
حتدثت عن نطاقه����ا ومكانها في 
مناقش����ة اخلطاب األميري وقلت 
ان الفرعيات تتناقض مع الوحدة 
الوطنية، القبيلة أحترمها لكن ان 
تتحول من اجتماعية الى سياسية 

ال أقبل ذلك.
أراد  د.جمعان احلرب����ش: من 
ان يخطط للتنازع والتناحر بني 

شريف وإمنا التعسف من الشاكي 
وأنا سجلت اعتراضي في النيابة 
القضية مرفوع����ة من وكيل  ألن 
الشاكي وليس من الشاكي نفسه، 
والقضية مرفوعة من صحيفة الدار 
ومدير التحري����ر فيها وليس من 

محمود حيدر.
عادل الصرعاوي: أنا قرأت أمام 
املجلس تقرير املجلس وما فرغته 
النيابة من ال����� CD، أنا أثرت هذا 
املوضوع من أجل إحقاق وتنفيذ 
الالئحة، أم����ا القضية مبضمونها 

فهذا من اختصاص النيابة.
خالد العدوة: األخ فيصل ومسلم 
الب����راك يطلبون رف����ع احلصانة 
عنهم����ا، ولكن األخ ع����ادل دائما 
الفرعية،  يدندن على االنتخابات 
وانت يا اخ عادل تسوي جلان او 
تيارات وحركات سياسية وجلان 
تصفية وهذا غير ش����رعي ايضا، 
واآلن القانون منظور امام احملكمة 

شرائح املجتمع الكويتي سينجح 
والبلد تخسر، أستغرب ان ما ترفع 
احلصانة ع����ن نائب ضد الوحدة 
الوطنية، ال جتر النواب الى خانة 

واحدة.
من الواضح ان وسائل اإلعالم 
دخل����ت املعترك السياس����ي بكل 
قوة وبدأت تصفي حساباتها مع 
السياسيني ونواب مجلس األمة، 

ولكن القضاء عادل وشريف.
األم����ة يصارع  عضو مجلس 
الفس����اد ويوقف  اخطبوط م����ن 
مصالح علية القوم، فاملشرع قدر 
ذلك وجعل هناك تقدير لألعضاء 

حتى ال يجرجروا في احملاكم.
والنواب الذي����ن يذهبون الى 
النيابة هم الذين قالوا كلمة احلق 
وعرضوا أوالدهم وعوائلهم للطعن 
ليل نهار وحاربوا الفساد وتسليط 
وسائل اإلعالم عليهم، ما هذه املهزلة 
التي نعيشها، املواطن امنياته أال 

الدستورية وستقول كلمتها في هذا 
الشأن، ونقول للحكومة رخصوا 
لألحزاب، وللمرة األولى أرى نظاما 

دميوقراطيا من دون أحزاب.
هناك من يريد إقصاء شريحة 
من املجتمع ال أن يطبق القانون.

صالح املال: أعتقد ان األخ خالد 
العدوة جانبه الصواب، فالقضايا 
املطروحة لم تتحدث عن فرعيات، 
ومن املعيب ان تتحدث قبل أيام في 
استجواب وزير اإلعالم عن وحدة 
وطنية واآلن يأتي من يتكلم عكس 
ذلك، فاألخ خال����د يخلط األوراق 
وإذا تري����د التحدث عن الفرعيات 
فقدم طلبا وناقش����ه في املجلس 
لنتفق على الكويت ونختلف في 
التفاصيل وقبائ����ل الكويت على 

رأسنا من فوق.
خالد العدوة: سيدي الرئيس، 
من الذي بدأ؟ ال����ذي بدأ هو األخ 
العنج����ري، لو ان  عبدالرحم����ن 

يجد نفسه يسب في جميع شاشات 
التلفزيون.

عدنان عبدالصمد: األخ جمعان 
بدأ بداية جيدة لكن قال كالما خطيرا 
وأنا أشكر النواب الذين صوتوا ضد 
طرح الثقة، كبر مقتا عند اهلل أن 

تقولوا ما ال تفعلون.
وجرى التصويت نداء باالسم 
التش����ريعية  اللجنة  على تقرير 
بش����أن رفع احلصانة عن النائب 
فيصل املس����لم وكان����ت النتيجة 
كالتالي: )تقرير اللجنة إقرار رفع 

احلصانة(
موافق����ة 23 � عدم موافقة 16 � 

امتناع 0 � حضور 39.
وواف����ق املجل����س عل����ى رفع 
احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم 
وج����رى التصويت نداء باالس����م 
على تقرير اللجنة القاضي برفع 
احلصانة عن النائب خالد السلطان 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: 
موافقة 22 � عدم موافقة 18 � امتناع 

0 � حضور 40.
ويواف����ق املجل����س على رفع 
احلصان����ة ع����ن النائ����ب خال����د 

السلطان.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على تقرير اللجنة القاضي برفع 
احلصانة عن النائب مسلم البراك 
وكانت نتيجة التصويت كاآلتي: 
موافقة 25 � عدم موافقة 15 � امتناع 

0 � حضور 40.
ويواف����ق املجل����س على رفع 

احلصان����ة ع����ن النائب مس����لم 
البراك.

البند التالي:
اس����تكمال مناقش����ة اخلطاب 

األميري

المسجد األقصى

الطبطبائي: املس����جد  د.وليد 
األقصى ليس للفلسطينيني فقط 
الرسول  منذ أن أسري بس����يدنا 
ژ واهلل جعل هذا املسجد باقيا 
في الكون وخطاب القمة العربية 
كان هزيال وجامعة الدول العربية 
هي جامعة الفشل والقمة العربية 
قمة اخليبة، بالنس����بة للخطاب 
األمي����ري هناك 60 مليارا صرفت 
على احلكومات املتعاقبة ولم نر 
األنفاق وال اجلسور وال املستشفيات 
وال املش����اريع، ال� 60 مليار دينار 
تبني دوال بكاملها ونحن من فشل 
الى فشل، اخلطة ستفشل اذا بقي 
نف����س القياديني في الدولة مع ان 
اخلط����ة حلوة ومن كث����ر ما هي 
حلوة ب����ودي اصور معاها، نحن 
أمام اب����واب جاهزة البتالع البلد، 
اذا فقط تخطيط مبنى ركاب املطار 
ب� 27 مليونا كم راح يبلعون حتى 

ينتهي املشروع.
البصيري: الطبطبائي نيابي 
مخضرم ويعرف الظروف السياسية 
السابقة واألزمات عطلت الكثير من 
التنمية والبعض راهن  مشاريع 

د.محمد البصيري يطلع على وثيقة زوده بها النائب الدويسان

ت : 22460150/5املباركية

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صـاعـات الثمـينـة

باأعلى الأ�سـعار

نـشــتـري

يوجد لدينا
جموهرات

و�ساعات ثمينة
م�ستعملة
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عادل الصرعاوي يطلب الكالم وعلي الدقباسي يتابع عدنان املطوع يتحدث والشيخ جابر اخلالد ود.محمد البصيري يتابعان

المال: يجب احترام قياديي الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية
مزيد: الرشوة منتشرة في وزارات الدولة والقانون ال يطبق إال على الضعفاء

حسني احلريتي ود.هالل الساير وشعيب املويزري وخالد السلطان وناجي العبدالهادي ود.بدر الشريعان أثناء خروجهم من القاعةد.حسن جوهر يتحدث لوزيرة التربية د.موضي احلمود بحضور شعيب املويزري

مرزوق الغامن وصالح املال خالل اجللسة

تتمة المنشور ص13
على أن احلكومة لن تستطيع تقدمي 
اخلطة واحلكومة قدمتها وهي اآلن 
في اللجنة ونحن معكم في مركب 
واحد واملرحلة املقبلة هي مرحلة 
امل وتفاؤل وهناك ادوات رقابية 
لكل املسؤولني في الدولة مع اخلطة 
وقبل ايام كان هناك لقاء موسع 
لسمو رئيس الوزراء مع املسؤولني 

لشرح تنفيذ اخلطة.

إذابة السخونة

الطبطبائي: البصيري دوره 
مهم في إذابة السخونة او البرودة 
بني املجل���س واحلكومة، احدى 
صفقات السالح تشترط ان يكون 
بلد املنش���أ املانيا، وهذا توجيه 
والتقييد يعني ذه���اب الصفقة 
لشخص او اثنني، ماليني للدفاع 
وحتى للداخلي���ة صفقة الرافال 
ومصنع الثلج وهناك من يتمترس 
وراء الرغبات السامية، ما يجوز 
كثير م���ن الصحف »مش���رية« 
والفضائي���ات مش���رية وبعض 
الكتاب عطوهم سيارات الندكروزر 
وسبورت هذا يذكرنا بأيام صدام 
حسني الذي اشترى صحفا خارجية 
ورؤس���اء حتريرها في اخلارج 
وعندما سافرنا في األزمة وجدنا 
الشعوب هناك ضدنا، اذا حتدثنا 
طقونا باإلعالم الفاسد اذا تكلمنا 
وهم رواتبهم على عش���رة آالف 
وغيرها يسافرون هم وأوالدهم 
بطائرات هيليكوبتر وال يحسون 
باملواطن البسيط وأين ال� 60 مليارا 
واحلكوم���ة لم تنفذ مبنى جديدا 

سوى املطار األميري اجلديد.

60 مليارا

البصيري: ال� 60 مليارا، املجلس 
من وافق عليه���ا وهي ميزانيات 
سنوية مستحقة يذهب منها %90 
للرواتب واألموال الباقية تذهب 
للمشاريع، وزير الدفاع مشكورا 
فتح ابواب الوزارة لديوان احملاسبة 
وابوابه مفتوحة كذلك والكالم على 
معلومات متفرقة من هنا وهناك 
ال يجوز ومن يأتي لكم مبعلومة 
يجب ان تطلبوا منه الدليل وليس 
من املعقول إذا يوجد خالف بني 
موظفني يقوم احدهم بتس���ريب 

معلومات غير صحيحة.
ونح���ن نقول لديكم اس���ئلة 
حياكم اهلل وجلان التحقيق حياكم 
اهلل واالستجوابات حياكم اهلل إذا 

كانت على أسس.
عبدالصمد: الرواتب واألجور 
تأخذ 85% من عائدات النفط وفق 
سعر البرميل 50 دوالرا والرواتب 
تشكل 25% من امليزانية العامة.

فيصل الدويسان: عندما حدثت 
س���يول جدة امر خادم احلرمني 
مشكورا بتشكيل جلنة حتقيق كم 
مرة قلت لك يا معالي الوزير أن 
هناك احكاما قضائية لم تنفذ وكأن 
املوظف���ني اقوى من القضاء، اين 
الشفافية املتعلقة بقضية املعاقني، 
كنت امتنى وجود وزير الشؤون، 
كثير من األسئلة ال يأتي رد عليها 
س���ؤال نقدمه لوزيرة التربية ال 
جتاوب، سؤال لإلعالم مير عليه 3 
اشهر وما من إجابة، ال حتاسبون 
انفسكم وال تريدوننا ان نحاسب، 
فهناك دليل على وجود اعتداءات 

جنسية في دور األيتام وجتاوزات 
يعف لس���اني عن ذكرها، عندما 
حتدث األخ عايد الش���مري قالوا 
يريد ترخيصا، ما عالقة الترخيص 
هذا دليل سأقدمه للبصيري ليقدمه 
للوزير العفاسي ولو سمع الشريط 
لن ين���ام الليل، الش���مري ذهب 

للنائب العام بتاريخ 7/2.
البصيري: نشكر األخ فيصل 
وأؤك���د ان املوضوع ماش���ي في 
املتوافرة  القضاء حس���ب األدلة 
وقضية الش���ؤون سألت الوزير 
واكد ان كل امللف���ات التي اثارها 
النواب هي اآلن في عهدة النيابة 

العامة.
علي الراشد )مقرر(: القضايا 
املناقشة مع أهميتها يجب مناقشتها 
في موضوع آخر ألننا اآلن نناقش 
اخلطاب األميري وهذا خروج عن 
الالئحة والقضايا التي سمعناها 
اآلن حتتاج الى جلس���ات وليس 

جلسة واحدة.

أحكام قضائية

الدويس���ان: نحن في صميم 
اخلطاب وحتدثت عن عدم تطبيق 
األح���كام القضائية رئيس مركز 
نفس���ي يطالب بالتحقيق حول 
هذا الش���ريط والرد كان »نكتفي 

بهذا القدر«.
ورد في التقري���ر عن حماية 
الوحدة الوطنية وس���مو األمير 
يتحدث دائما عن هذا األمر ونحن 
طالبنا بنقاط عدة وبتفعيل األمر 
وأنا قدمت اقتراحا لإلعالم حول 
الوسطية لكن من رأى برامج حول 
هذا املوضوع، واألعمال الدرامية في 
الكويت حتطم الصورة الكويتية 
العرب كلها تش���ويه واين  عند 
الوحدة الوطنية بها ووزارة اإلعالم 
في سبات عميق وتنتج فالشات 
وتقوم بها شركات خاصة مقابل 

أجر مادي.
ومس���ؤولو وزارة االع���الم 
مشغولون باحلفاظ على كراسيهم 
وال يوجد أحد حريص على الوحدة 

الوطنية.
سعدون حماد: املوضوعات التي 
لم يتط���رق لها اخلطاب األميري 
إبعاد  الرياضي ويجب  اإلصالح 
اخلالفات الشخصية عن املجال 
الفهد  السياسي والش���يخ طالل 

والفالح جلآ للقضاء.
الرئيس الرومي يعترض.

حماد: هذه موجودة في التقرير 
حي���ث صدر حكم لط���الل الفهد 
والقانون اعفاه من تلك املناصب 
والقانون خيره بني املناصب مع 
انه لم يكن يأخذ راتبا من املناصب 
والقضاء انصفه في ليلة ظلماء 
حلوا مجالس ادارات عشرة أندية 
وعين���وا غيرها والقضاء العادل 
انص���ف املواطنني، ل���م يتطرق 
اخلطاب االمي���ري الى املخدرات 
وقبلها تدخل في موضوع التالعب 
في مناقصات املطار، مناقصة مدرج 
اقل االسعار  املطار رس���ت على 
والبعض يري���د اعطاء املناقصة 
للثاني الذي يفرق س���عره ب� 26 
مليون دينار وادارة املطار ترسل 
الكتب للمناقصات حول املوضوع 
وعلى الوزير البصيري التدخل.

الول مرة تصير نزرع مخدرات 
الكوي���ت ونص���در للخارج  في 

ميالديـات يملكـون  وال  أسـماء  أو  جناسـي  لديهـم  ليـس  كويتـي   2000 البـراك: 

الحويلة: الشـباب الكويتي يعانـي من البطالة وعدم إيجاد فرص عمـل في وزارات الدولة

الحريتـي: الرعايـة الصحيـة ال تطابـق مواصفـات منظمـة الصحـة العالميـة
الطاحوس: الحكومة تخالف اتفاقيات العمل النقابي وتتعسف في التعامل مع الموظفين

القضية  الذين كشفوا  والضباط 
ملاذا لم نرقهم.

اخلطاب لم يتطرق للتجنيس، 
أبناء املتجنس���ني منح���وا اآلباء 
اجلنسية وتركوا األبناء واصبحوا 
أبناء  ب���دون، ويجب جتني���س 

املطلقات واالرامل.
عدنان املطوع يطلب نظاما على 

كالم حماد.
ويرفض الرئيس.

الوحدة الوطنية

مبارك الوعالن: يجب ان نلتفت 
ملن يتحدث ع���ن قضية الوحدة 
الوطنية، لفت نظري حديث األخ 
عادل الصرعاوي عندما حتدث عن 
االخت يسرى العمر، استغرب هذه 
اللقافة وه���ؤالء امللتحون اجلدد 
الذين ينضح���ون عنصرية وانا 
اكتفي مبا قاله االخ مسلم عنهم.

مسلم البراك: نريد واالنتباه، 
نح���ن نتح���دث ع���ن الب���دون 
املضطهدين الذين يعلم اهلل بهم 
والذين شاركوا باحلروب القومية 
والوطنية لكن ه���ل تعلمون ان 
هناك 2000 كويتي ال توجد لديهم 
جناسي وال اسماء وال يستطيعون 
التطعيم وليست لديهم ميالديات 
اتعرفون السبب الن امهاتهم بدون، 
اقول ملجلس الوزراء اذا لم نحل 
القضية فس���وف نستخدم  هذه 
صالحياتن���ا الدس���تورية، اآلن 
حرموا ابناء املطلقات وحرموا ابناء 
األرامل واآلن جاءوا الى كويتيني 
الن امهاته���م بدون يحرمون من 

امليالديات واجلنسية.
رئيس وزراء األردن ملاذا أتى 
يطلب مليارا و100 مليون ليسكر 

العجز في امليزانية لديه.
وهل جاء ه���ذا الرجل وطلب 
هذا املبلغ والسؤال للحكومة لدينا 
مش���اريع معطلة وش���باب دون 

فسرت نفسها مو على كيفك.
دميثير ب����دون ميكرفون: ما 
يجوز هذا الكالم الشخصي غير 

موجود في القاعة.
مسلم: ال معصي يلسب منو 

هذا شنو .
دميثي����ر: ال يجوز التعرض 
بهذه الطريق����ة ويعلو الصراخ 

بني االثنني.
الرئيس الرومي: ترفع اجللسة 

ملدة ربع ساعة.
استؤنفت اجللسة في متام 

الساعة 1.10 دقائق.

أم الهيمان

د.محمد احلويلة: البد أن يتم 
االش����ارة لقضية التلوث في أم 
الهيمان وانعكاساتها على البيئة، 
وأرجو أال يتم اتباع السياسات 
الترقيعية خلدمة قضايا التنمية، 
وأش����ير الى التردي في القطاع 
الصح����ي، وال يوج����د خدمات 
ذات جودة، ما يدفع الكثير من 
العالج باخلارج،  الى  املواطنني 
وعلى احلكومة تدارك هذا اخللل 

في القطاع احلساس.
والشباب الكويتي يعاني من 
البطالة وعدم ايجاد فرص عمل 
في كثي����ر من الوزارات التي لم 
تتبع سياس����ة االحالل من اجل 
الش����باب الذي ينشد االستقرار 

الوظيفي.
القانون  املطل����وب تفعي����ل 
الذي يضبط الس����لوكيات التي 
النسيج االجتماعي  الى  تسيء 
والتي تؤثر سلبا على الوحدة 
الوطنية وته����دد األمن الوطني 
واال سنجد هناك مناذج كثيرة 
تخرج لتهدد أمننا وتؤثر على 
التماسك االجتماعي، ونتمنى ان 
تكون هناك اشارة واضحة لكيفية 

صيانة الوحدة الوطنية.

بأن يحاسب الشيخ طالل الفهد 
عن هذه البلطجة.

البيوت  ن����دش  هو قال كنا 
نكس����رها على أهلها هذا الكالم 
ميكن كنت تسويه خارج القانون، 
واهلل سنوجه املساءلة السياسية 
لرئيس الوزراء حول قضية ال� 
الذين حرموا من  2000 كويتي 
اجلنسية وهم كويتيون اذا لم 

حتل قضيتهم.
دميثير: نظام 79.

البع����ض في مجل����س االمة 
ميارس ش����خصانية وسياسة 
الفرزعة حت����ى لو كان خطأ ما 
قاله طالل الفهد انا تابعت املقابلة 
واملساس بالناس غير املوجودين 
في القاعة ال يجوز قال الس����به 

بالقانون وهذا ال يجوز.
الرئيس الرومي: طالل الفهد 

ليس موضوعنا في اجللسة.
مسلم بدون ميكرفون: الكلمة 

وظائف ونحن نعلم ان املوضوع 
س���يقوم اآلن حت���ى وقت الحق 

ويوعز للبنك املركزي بذلك.
ال يجوز ادخال اسم صاحب 
السمو في قضية الرافال، ونقول 
لكتل����ة التنمي����ة واالصالح في 
املس����اءلة نحن معاكم، وحول 
قضي����ة التلس����يب، وينته����ي 

الوقت.
مرزوق الغامن: مقرر.

عندما يتحدث صاحب السمو 
األمير عن قضية القانون فهذه 
قضية محس����ومة واالعتراض 
على ذلك ماذا يعني وهل يجب 
السكوت عنه، وما قاله األخ مسلم 

عن األمر واضح.
مسلم: نظام التلسيب ال هو 
بكيفك معصي وبعيدة عن شواربك 
ووقف عند حدك هذول مو فداوية 
عندك وبقصرك والتلسيب يكون 
في اخليزرانة وأطالب املجلس 

حس����ني احلريت����ي: التقرير 
تضمن اجلواب وتضمن ملفات 
عديدة منه����ا الرعاية الصحية 
التي ال تطابق مواصفات منظمة 
الصحة العاملية وال يوجد تناسب 
مع املستشفيات مع عدد السكان 
مثل مستشفى مبارك، فحتى اليوم 

لم يتم االنتهاء من توسعتها.
كثرة عدد املرضى يوجد معه 

اخطاء ومشاكل عديدة.
نحن في بلدن����ا لنا ثوابتنا 
الوطنية وقيمنا وعاداتنا، فكيف 
يتم الفحص على النساء من قبل 

طبيب من الرجال؟!
أي����ن االهتم����ام باملتقاعدين 
وزيادة رواتبهم مثل السعودية، 
فلماذا ال نراجع ه����ذا االمر كل 

سنتني؟
مقبلون على جتربة تنموية، 
والبد من تشجيع القطاع اخلاص، 

ال أن نسرح املواطن الكويتي.
انظروا الى محطة مش����رف 
والروائ����ح الكريهة التي تخرج 

منها.
القضايا  البصيري:  د.محمد 
الت����ي طرحها احلريت����ي مهمة 
جدا منه����ا الصحة واملتقاعدين 
الوزراء  ومش����رف، وس����يأخذ 

مالحظاته بعني االعتبار.
وما حدث ب����ني االخوان في 
املجلس ش����يء اس����تنكره من 
الذي يكس����ر  خالفات كالفخار 
بعضه بعضا، بعد دميوقراطية 
50 سنة، اخلبراء يئسوا بعدما 
رأوا م����ا يحدث الي����وم، كما ان 
احلكوم����ة لم حتضر اجللس����ة 
املاضية اخلاصة ملناقشة قانون 
اخلبراء، وهذا ال يسمى تعاونا 

بني السلطتني.

هيئة الصناعة

خال���د الطاح���وس: ضرورة 
العامة  الهيئ���ة  تطبيق قان���ون 
للصناعة بش���أن االش���تراطات 
البيئية جتاه املصانع التي ميلكها 

متنفذون ليس لديهم رحمة.
هناك 37 كادرا في ديوان اخلدمة 
املدنية وعلى احلكومة اعادة النظر 
في مرتبات جمي���ع العاملني في 
وزارات الدولة واملساواة بني االجور 
والرواتب وضرورة اعادة النظر 
في رواتب املوظفني في مؤسسات 

الدولة.
احلكومة تتعسف في التعامل 
مع املوظفني، وهذا التعسف مخالف 
التفاقية 89 للعمل النقابي ومارست 
االرهاب ض���د املنظمات النقابية 
التي متارس دورها في االضراب 

واالعتصام.
هناك شركة لتقطيع املعادن 
استولت على كيلو ونصف الكيلو 
متر مربع من امالك الدولة، واتضح 
ان هذه االرض ملك الهيئة العامة 
للرعاية السكنية، فهذا تعد صارخ 

على أمالك الدولة.
ناج���ي العبدالهادي: مطلوب 
تطوير املناهج التعليمية ألن هناك 
اآلن تصعيب للمناهج، واقترحنا 
ان يكون اليوم الدراسي ان يشمل 
ساعتني لعمل الواجبات املنزلية. 
التعليمية  اللجنة  واجتمعنا في 
التدرج والقت  وأقررنا مس���ألة 

استحسانا من أولياء االمور.
التعليم هو الركن الرئيس���ي 

لقيام الدولة املتقدمة.
التعليم االلكتروني مادة غير 
بس���يطة والبد ان جتهز بطريقة 

سليمة.
الوافدين ال  اختيار املدرسني 
الس���ليمة لتدني  يتم بالصورة 

االجور.
الوحدة  املال: موضوع  صالح 
الوطنية موض���وع مهم وعندما 
نوجه خطابنا الى صاحب السمو، 
فعلينا ان نبدأ بأنفسنا وان نترك 
الفرز احلضري والسني والشيعي 
والقبلي والبدوي، وأال نلعب على 
هذه االوتار، وهناك قضية خطيرة 
وهي اخلطة التنموية الهالمية ب� 
37 مليارا، كيف تنفذ هذه اخلطة 

في ظل هذه التجاذبات؟!
ما حدث في مقابلة تلفزيونية 
مع طالل الفهد حدث خطير واهانة 
من الشيخ طالل الفهد الى الشعب 
الكويتي كله، رئيس مجلس ادارة 
هيئة الشباب والرياضة يتعرض 
التهامات وهجوم ش���خصي هذه 
اهان���ة للقانون، القانون ينصف 
الناس وال احد من احلكومة يعلق 
ولكن الشرهة على احلكومة اللي 
ما ينشد لها ظهر من يهني هيبة 

النظام ابن النظام.
ما س���لطة ط���الل الفهد الذي 
يهني كرامات الن���اس ولكننا لن 
امة  نس���كت طاملا هناك مجلس 
ودس���تور، ضرورة االشارة الى 
الدولة  القانون وقياديي  احترام 

ايضا قضية احلريات.
البصي���ري: احلكومة  محمد 
ليس���ت رديئة واي اشكاالت او 
منازعات فساحة القضاء العادل 
موجودة وهي الفيصل في احلكم 

واخلالفات والنزاعات.

القانون والضعفاء

حسني مزيد: القانون ال يطبق اال 
على الضعفاء والبسطاء، الرشوة 
منتشرة في وزارات الدولة، املدارس 
متدنية، املخدرات منتشرة في كل 
مكان من املس���ؤول عن كل ذلك؟ 

هل املواطن ام احلكومة؟
اخلصخصة هي وضع املجتمع 
الكويتي كله حتت رحمة 5 اشخاص 
فقط ويجب على مجلس االمة ان 
يكون ل���ه موقف وطني، وامتنى 
من احلكومة ان يكون لها رصد ملا 

تقدمه الصحافة اليومية.
احلكومة ليس���ت لديها رؤية 
او برنامج عمل او ضبط لالمور، 
يجب اعادة النظر في اجلامعات 
التي يدرس فيها الطالب الكويتي 
يجب البحث فيها هل هي معتمدة 

ام ال.
د.موض���ي احلم���ود: قلنا ان 
هذه القرارات بالنسبة للجامعات 
املعت���رف بها قرارات اكادميية ال 
تتخذ بش���كل فردي وطالبنا في 
البحرين نحن نتابعهم وهي قريبة 

من االنفراج.
حسني مزيد: احلدائق املنزلية 
مهددة باالزالة وهناك مشاكل في 
املجلس البلدي منذ 3 شهور حول 
املظالت واملجلس يقدم الشروط 

والوزير يرفض.
عبداهلل الرومي: انتهى الوقت 
وترفع اجللسة الى يوم 13 ابريل 
القادم وكانت الساعة تشير الى 

الساعة الثانية.

طال��ب النائب صالح املال بضرورة تعزي��ز الوحدة الوطنية داخل 
قاعة عبداهلل الس��الم مبجلس االمة، معربا عن أسفه للظاهرة الغريبة 
والدخيلة على املمارسة السياس��ية والتقاليد البرملانية الكويتية، بأن 
اصبح الفرز القبلي واحلضري والش��يعي والسني داخل القاعة رغم 

ان النواب يجب ان يكونوا قدوة للشارع السياسي.
وقال املال في مؤمتر صحافي مبجلس األمة امس: يجب ان تزول هذه 
الفوارق وان نتوحد وان نضرب املثال وننصح انفسنا قبل ان ننصح 
اآلخرين وان نكون فعال قدوة للشارع الكويتي، فعندما نطالبه بااللتزام 
مببادئ الدستور واملجتمع وعلى رأسها الوحدة الوطنية فعلينا ان نبدأ 
بأنفسنا، مشيرا الى ان هذا ما كان يتمنى ان يسجله تقرير الرد على 
اخلطاب األميري. وأشار الى ضرورة تكريس سلطة القانون، ويجب 
اال يتج��رأ كائنا من كان على القان��ون وعلى قيادات البلد، واال تكون 

احلكومة ضعيفة مبكان ال تستطيع حتى الدفاع عن قيادييها.
وأضاف ان القضية األخرى التي اغفلها تقرير جلنة الرد على اخلطاب 

األميري هي قضية احلريات االعالمية والصحافية وحتى الشخصية، 
ونرى اآلن بوادر انتهاكها خارج املجلس ومن داخل املجلس، وتدخل 
بعض االخوة النواب في قضية الرياضة النسائية دون اللجوء للقانون 
والدستور، رغم ان رأسمال الكويت هو الدستور واحلريات، لذلك وضع 

املشرع بابا كامال من الدستور عن احلريات هو الباب الثالث.
وعن موقفه من الشيخ طالل الفهد، قال املال: انني أقدر األخ طالل، 
وال أعترض على جلوئه الى القضاء، ألن هذا حق للجميع، وال نشكك 
في نزاهة القضاء الكويتي، ولكن ما أثار حفيظتي وحفيظة الكثير من 
االخوة النواب اليوم هو التصريحات التي أطلقها األخ طالل ألكثر من 
قناة، خاصة اللقاء األخير في قناة »الوطن«، وقيامه بالطعن في مؤسسات 

هي من القضاء في كل دول العالم، مثل ادارة الفتوى والتشريع.
وأوضح ان وضع تلك االدارة في الكويت ش��اذ وغريب بأن تكون 
تابع��ة لوزير في احلكوم��ة، بينما هي في كل دول العالم مجلس دولة 

حتى في الدول العربية مثل مصر.

المال يطالب النواب بتعزيز الوحدة الوطنية

رأي الرئيس
أبدى رئيس مجل���س األمة باالنابة 
عبداهلل الرومي رأيه في موضوع احالة 
قانون التأمينات وااليجارات، وقال انه ال 
يتعلق بأمور مادية، لذا فإنه يجب احالته 
الى اللجنة التشريعية وليس املالية، ومن 
ثم قال الرومي انه مقيد وال ميكن له ابداء 

رأيه ما دام على منصة الرئاسة.

خطأ بروتوكولي
الحظ النائب صالح املال انه عند تالوة 
أس���ماء األعضاء املعتذرين عن حضور 
جلسة األمس تقدم اس���م سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قبل 
اسم رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي، 

معتبرا أن ذلك ال يجوز بروتوكوليا.

د.أسيل العوضي مباذا تفكر؟! علي الراشد متحدثا خالل اجللسة


