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ق���دم النائ���ب د.محمد 6
اقتراحا برغبة  احلويل���ة 
طالب فيه ب� »إنشاء أفرع 
جديدة للمعه���د الديني – 
بنات في محافظتي االحمدي 

واجلهراء«.

الحويلة إلنشاء أفرع 
جديدة للمعهد الديني

الخرافي اجتمع بـ 33 نائبًا في مكتبه أمس ونقل لهم رسالة سموه واتفق معهم على ترتيب أولويات المجلس

األمير للنواب: عدم المساس بدول الجوار والحفاظ على أدب الحوار
وكرامات األفراد والعالقة األخوية بين األعضاء.. وديون العراق يحسمها المجلس

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا نائبه عبداهلل الرومي وعلي الراشد ومرزوق الغامن وصالح عاشور ثم أمني السر دليهي الهاجري ومبارك اخلرينج وحسني احلريتي خالل االجتماع

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
أطلع رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي خالل اجتماع تش����اوري 
ترأسه امس، 33 نائبا على رسالة 
صاحب الس����مو االمير التي كلفه 
بنقلها الى االعضاء والتي متحورت 
حول اهمية احلفاظ على العالقات 
الكويتية مع دول اجلوار، وضرورة 
ابتعاد االعضاء عن التصريحات التي 
من شأنها تعكير صفو هذه العالقات، 
باالضافة الى ضرورة حفاظ اعضاء 
العالقة االخوية  الس����لطتني على 
فيما بينهم وعدم االساءة لبعضهم 
البعض. ووصف الرئيس اخلرافي 
اللقاء بأنه لقاء أخوة ومحبة، مشيرا 
الى انه نقل لالعضاء رسالة صاحب 
السمو األمير املتضمنة موضوعني 

رئيسيني.
واوض����ح ان صاحب الس����مو 
االمير ش����دد خالل الرسالة على 
تعزيز العالق����ة مع دول اجلوار، 
واكد اهتمامه باألوضاع االقليمية 
والدولية، وضرورة عدم خروج 
ع����ن  النيابي����ة  التصريح����ات 
املس����ؤولية، وعدم املساس بدول 
اجلوار ورؤساء الدول التي جتمعها 
مع الكويت عالقة اخوة وصداقة 

ودية وحميمة.
واضاف ان صاحب السمو األمير 
اكد في رسالته عدم دخول النواب 
في تصريحات حول ديون العراق، 
كما اكد سموه ان هذا املوضوع لن 
يبت فيه او يحسم اال بعد عرضه 

على مجلس االمة.
وقال اخلرافي ان سموه طلب 
من����ي ابالغ االعض����اء ان الكويت 
بلد صغير، وتربطنا كلنا روابط 
زمالة وأخوة ومحبة، ومتنى سموه 
ان نحرص على العالقة املتميزة 
والودية بني النواب والوزراء، واال 
البعض، حكومة  نسيء لبعضنا 
ومجلس����ا، كما طال����ب باحلفاظ 
على أدب احلوار وكرامات األفراد، 
واال يخرج االختالف في وجهات 
النظر عن املنطق، ويصل الى درجة 

االساءة.
وذكر الرئيس اخلرافي انه وبعد 
ان نقل رسالة صاحب السمو االمير، 
عرض على االعضاء اهمية اعادة 
ترتيب األولويات التي تأخرت عن 
املواعيد احملددة في السابق، مشيرا 
الى انه كلف نائب الرئيس عبداهلل 
الرومي اع����ادة ترتيب األولويات 
بالتنسيق مع زمالئه النواب اعضاء 
فريق العمل الذي انتهى من اعداد 

األولويات احلالية.
على ان يقدم هذا الفريق خالصة 
ما ينته����ي اليه ملكت����ب املجلس 
ليتسنى عرضه على مجلس األمة 

من أجل التصويت عليه.
وقال: استمعت الى مالحظات 
األعضاء ومنها ما يتعلق بالكوادر 
الرد  ومتابعة تأخر احلكومة في 
على األسئلة النيابية وفي تقدمي 
رأيها حول القوانني التي كانت ضمن 
األولويات ومنها مشاريع محالة 

وق���ال امل���ال ف���ي تصريح 
ف���ي  للصحافي���ني: حتدث���ت 
االجتماع التشاوري الذي عقد 
امس ح���ول ض���رورة حتمل 
املجلس واحلكومة مسؤولياتهما 
جتاه من يس���يء األدب، ومن 
غير املنطقي ان نطالب بتعديل 
الالئحة بدال م���ن الدعوة الى 

تفعيلها.
وبني املال: انني طرحت في 
االجتماع اشكالية عدم رد الوزراء 
على اس���ئلة النواب، وطلبت 
من رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ان ينقل وجهة نظرنا 
الى صاحب السمو االمير بشأن 
الوزراء لدور املجلس  جتاهل 
الرقابي، وان هذا االمر من اهم 
اس���باب التوتر بني السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية، وان 
لم يحسم امر الرد على االسئلة 
فنحن ال نل���وم النواب الذين 
يلجأون الى استخدام ادواتهم 

الدستورية.

السياسة الخارجية

وقال النائ���ب خالد العدوة 
عقب خروجه من االجتماع، ان 
الرسالة التي ابلغنا بها رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي عن 
صاحب السمو االمير متحورت 
حول موضوعني، اولهما يتعلق 
بالسياس���ة اخلارجية على اال 
تكون تصريحات بعض النواب 

الى املجلس قال: انا اشكر االعضاء 
على ه����ذه الثقة لك����ن مثل هذه 
االجراءات تتطل����ب تعديال على 
الالئحة داخ����ل املجلس وبالتالي 
تشترط الالئحة الرجوع الى املجلس 
قبل توقيع العقوبات وسأستمر في 
هذا الوضع رغم ان هناك سابقة بأن 
امتنعت احلكومة عن طلبي توجيه 
انذار ألحد األعضاء، وبالتالي لم 

ينجح الطلب.

تفعيل الالئحة

من جانبه، دعا النائب صالح 
املال الى تفعيل الالئحة الداخلية 
بش���أن النائب املسيء بدال من 
املطالبة بتعديل الالئحة بحيث 
مينح الرئيس احلق املطلق في 
انزال العقوبة على النائب الذي 
يتخطى ح���دود الالئحة دون 

الرجوع الى املجلس.

ملجرد االجتماع.
وفيما اذا كان االجتماع توصل 
الرئاسة  اتفاق على تفويض  الى 
اتخاذ اجراءات ضد العضو الذي 
يخرج عن الالئحة من دون الرجوع 

انها ليس����ت  س����تتواصل، وقال 
بدعة مني وال ممن سبقي، كما ان 
بعض النواب طل����ب عقد لقاءات 
تشاورية شهرية، لكني أكدت لهم 
انها ستعقد حسب احلاجة، وليس 

من احلكومة وموجودة على جدول 
اعمال اللجان.

وأوضح اخلرافي ان االعضاء 
فوضوني بنقل شكرهم الى صاحب 
السمو األمير حلرص سموه على 
التمس����ك بالدميوقراطي����ة، كما 
فوضون����ي بأن أؤكد لس����موه ان 
أمنياته وتوجيهاته ستكون محل 
السمع والطاعة، وانهم سيكونون 
عند حسن ظن سموه في حفاظنا 
على مصلحة الكويت وأهلها ودعم 

سياستها احلكيمة.
وأضاف: أبلغت االعضاء انني 
آمل خالل تش����رفي بلقاء صاحب 
الس����مو األمير البروتوكولي من 
نقل مالحظات االعضاء ورؤساء 
اللجان البرملانية املتعلقة باحلكومة 

باعتباره رئيس السلطات كافة.
وأكد اخلرافي اهمية مثل هذه 
التي  التش����اورية  االجتماع����ات 

ملقية بظاللها على عالقة الكويت 
بالدول خاصة املجاورة والدول 

العربية.
واضاف العدوة ان االجتماع 
تطرق الى ان يترك النواب بعض 
املواضيع جلهات االختصاص 
كدي���ون العراق اال ان الرئيس 
اخلرافي نقل عن صاحب السمو 
االمير على التأكيد ان مجلس 
االمة هو صاحب الفصل في هذا 
املوضوع وفق الدستور وعلى 

ضوئه تنطلق احلكومة.
وبني الع���دوة ان املوضوع 
الثاني الذي تطرق له االجتماع 
التي انحدرت  هو لغة احلوار 
حتى وصلت الى حد التراشق 
بااللفاظ، فال ينبغي اخلروج 
مبثل هذه االلف���اظ من نخبة 

املجتمع الكويتي.
واضاف العدوة انه مت خالل 
االجتماع مناقشة تعديل الالئحة 
الداخلية، معتق���دا ان هذا هو 
الس���بيل الوحيد للخروج من 
الت���ي لطاملا حتكم  املجامالت 
العالقة بني النواب داخل وخارج 
الى ان هناك  القاعة، مش���يرا 
مجاالت خ���ارج نطاق املوقف 
والتصوي���ت احلق في عملية 
اللوم وتوجيه االنذار والطرد 

من القاعة.
واوضح ان هناك من يريد 

دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى التدخل املباشر 
لرفع املعاناة الصعبة التي تواجه ابناء الشعب الكويتي 

من املصابني بأمراض السرطان والقلب.
وقال الصيفي في تصريح للصحافيني ان معاناة 
هؤالء املرضى بلغت درجة ال ميكن السكوت عنها في 
ظل رفض وزارة الصحة طلبات عالجهم باخلارج رغم 
انت���كاس حاالتهم املرضية وتعثر محاوالت عالجهم 

في الكويت.
وانتقد الصيفي سياسة وزارة الصحة في التعامل 

مع احلاالت املصابة مبرضى السرطان والقلب، مؤكدا 
ان هذه السياسة غير مس���ؤولة وقاصرة وال تنظر 
الى معاناة املرضى الذين يعانون من ويالت املرض 
من جهة ومعان���اة التجاهل ألوضاعهم الصحية من 

جهة اخرى.
وتس���اءل الصيفي: اذا كانت وزارة الصحة غير 
قادرة على توفير الع���الج الالزم في ظل عدم توافر 
االمكانات الصحية والقصور في السعة السريرية مع 
سوء الوضع الصحي بشكل عام فما احلل ملرضى من 

ابناء هذا الشعب يتجرعون أقسى املرارة واأللم؟

وأكد الصيفي ان اخليار الوحيد املتاح حاليا امام 
وزارة الصحة في التعامل مع هذه احلاالت احلرجة 
يتمثل في قبول طلباتهم إلرسالهم للعالج في اخلارج 
بأسرع وقت ممكن، متمنيا سرعة تدخل سمو رئيس 
مجلس الوزراء املعروف عنه جتاوبه االنس���اني مع 

احلاالت املرضية املستعصية.
وقال الصيفي ان كل املرضى ينتظرون اليد احلنونة 
التي تساعدهم في تلقي العالج خصوصا ان مرور الوقت 
ليس في صاحلهم وبالتالي البد من التدخل السريع 

إلنقاذ هؤالء املرضى من ابناء الشعب الكويتي.

ردا على تصريح النائب د.يوس���ف الزلزلة قال النائب د.ضيف اهلل ابورمية 
احترمت ذاتي واحترمت قس���مي وقدست كرامتي ومارست دوري الرقابي الذي 
تخليت أنت عنه مقابل اس���تمرار عالقاتك الشخصية مع احلكومة والتطلع الى 
املصالح، مستغربا تصريحه حول استجوابي لوزير الدفاع رغم انه أول من امتدح 
االس���تجواب اثناء حتدثه معارضا له حيث ق���ال ان »كالم ابورمية كان جميال« 
وامتدح االس���تجواب رغم معارضته له وكان ذلك اثناء اجللس���ة السرية اما في 
العل���ن فكالم د.الزلزلة تغير أمام اجلماهي���ر. وقال أبورمية للزلزلة: ولدت حرا 
وابن أحرار وخرجت من دائرة أحرار وسأبقى حرا طوال حياتي ولن أخضع حلب 
الرؤوس واأليادي وتربيتي ال تسمح لي بالتملق وال تسمح لي مبسح اجلوخ ومن 
ه���ذا املنطلق أتت مواقفي داخل مجلس األمة، فأهالي الدائرة ال� 4 أخرجوني من 

اج���ل الدفاع عن حقوقهم وعن املال العام وعن  الكويت، فلم يخرجوني من اجل 
السير على نهجك وعلى أفكارك. وقال أبورمية: يقول الزلزلة في الندوة مخاطبا 
اجلمهور: ياليتكم حاضرين استجواب وزير الدفاع، وهنا أقول للزلزلة: على من 
تضحك يا زلزلة؟ فأنت أحد أسباب منعهم من دخول اجللسة عندما صوت على 
س���رية اجللسات، مستغربا ان الزلزلة لم يقف عند الدوران في فلك احلكومة بل 
وصل به األمر الى االس���تخفاف بعقول ناخبيه. وأضاف أبورمية ان طعم حالوة 
الكرسي الوزاري يبدو أنها التزال موجودة لدى الزلزلة ومن هذا املنطلق يتشدق 

بحب رئيس الوزراء والنائب األول من اجل العودة الى هذا املنصب.
واختتم ابورمية تصريحه قائال: عش���نا أحرارا ومنوت أحرارا وال نقبل على 

أنفسنا بأن نكون متلونني واحلمد هلل الذي عافانا مما ابتالك به.

البقية ص 7

المـال: تفعيـل الالئحـة الداخليـة علـى النائـب المسـيء بـداًل مـن تعديلها

الوعالن: االجتماع إيجابي ومثمر اتسم بالمكاشفة والمصارحة وطرحنا خالله آراءنا

العدوة: غالبية النواب أعطوا الرئيس الصالحية لتعديل الالئحة لضبط الجلسـات

البراك: االجتماع ليس له جدول أعمال والدستور لم يعط للرئيس صالحية نقل الرسائل

الصيفي يدعو الحكومة لرفع معاناة مرضى القلب والسرطان

أبورمية للزلزلة: ولدت حرًا وابن أحرار ولن أخضع لـ »َحب« الرؤوس واأليادي

استغرب النواب عسكر العنزي ودليهي الهاجري 
ود. محمد احلويلة قبول وزير الصحة استقالة االطباء 
د.وليد البصيري ود.عزيز الفيلي ود.ايوب باقر دون 

النظر في مسببات االستقالة.
وقال النائب عس����كر العنزي تعليق����ا على قبول 
االستقالة ان هؤالء االطباء والذين يعملون في مستشفى 

الطب الطبيعي قدموا استقالتهم املسببة احتجاجا على 
اسلوب س����ير العمل وقال العنزي ان قبول استقالة 
االطباء بهذه الطريقة امنا هي رسالة واضحة بتعمد 
الوزير تطفي����ش الكفاءات الوطنية ومحاربتها وعدم 
االلتفات الى همومهم ومش����اكلهم وما يعانونه، وبني 
العنزي ان وزير الصحة يضيف بهذه الطريقة انتكاسة 

اخرى للوضع الصحي املتردي والذي اتضحت معامله 
منذ ان قدم الوزير الساير الى »الصحة«.

وش����دد العنزي على ضرورة اعادة النظر في هذا 
القرار واالس����تجابة ملطالب االطباء الثالثة وس����ماع 
ش����كواهم مذكرا الوزير هالل الساير بأن الرجوع الى 

احلق فضيلة.

وزارة الأ�شـغــال الـعـامــةالحويلة والهاجري وعسكر يستغربون قبول الساير استقاالت أطباء الطب الطبيعي

بالإ�سارة اإىل قرار جمل�ص الوزراء رقم 2008/420 اخلا�ص با�ستثناء 

وزارة الأ�سعال العامة من موافقة جلنة اختيار البيوت ال�ست�سارية 

على اتفاقيات الت�سميم والإ�ســراف

تعـلـن وزارة الأ�سغــال العــامــة

عن عزمها القيام بتحديث بيانات املكـاتب ال�ست�سارية 

الهند�سيـة املحليـة والـدور ال�ست�ساريـة الهنـد�سـيـة 

املحليـة جلمـيـع التخ�س�سـات لـعـــام 2009 

لذا يرجى من جميع املكاتب اال�شت�شارية الهند�شية املحلية والدور اال�شت�شارية 

الهند�ش�������ية املحلية مراجعة وزارة االأ�شغال العامة - املبنى الرئي�شي بالدائري 

ال�شاد��������س - م�شع�������د رقم )2( - ال�������دور الثالث - اإدارة الوثائ�������ق والعقود - ق�شم 

تاأهي�������ل املقاولني واال�شت�شاريني وذلك من ال�شاعة التا�شعة اإىل ال�شاعة الثانية 

ع�شرة يف املواعيد املحددة يف اجل�������دول املبني اأدناه ال�شتالم النماذج والدي�شك 

املعد، علما باأنه ل�������ن ينظر يف ا�شتدعاء املكاتب اال�شت�شارية الهند�شية املحلية 

وال�������دور اال�شت�شارية الهند�شية املحلية التفاقيات الوزارة ما مل حتدث بياناتها 

لدى الوزارة.

هذا ولال�شتف�شار فيمكن االت�شال على 

الهواتف : 25304843 / 25304841 وفاك�س : 25384945

موعــد املراجــعـــة 

ال�����دور اال�شت��ش��اري��ة الهند�شي���ة املحلي����ة من 2010/4/4 اإىل 2010/4/8

املكاتب اال�شت�شارية الهند�شية املحلية من 2010/4/11 اإىل 2010/4/15
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د.وليد الطبطبائي وسعد زنيفر عباس »الشعبي« يرفع صورة مسلم البراك في اروقة املجلس امس

الرئيس جاسم اخلرافي

فيصل الدويسان وخالد السلطان ومبارك الوعالن وسعدون حماد د.سلوى اجلسار ود.روال دشتي ود.معصومة املبارك أثناء االجتماع التشاوري

د.حسن جوهر ود.ضيف اهلل أبورمية وغامن امليع ود.علي العمير وأمني عام املجلس عالم الكندري

ناجي العبدالهادي وعدنان املطوع ود.يوسف الزلزلة وعسكر العنزي والصيفي مبارك الصيفي أثناء االجتماع

ثمنت النائبة د.أس����يل العوضي قرار مجل����س الوزراء األخير 
بتكليف وزير األشغال العامة مبباشرة تنفيذ مشروع إنشاء مراكز 
ثقافية متكاملة في كل احملافظات، وقالت العوضي: سبق أن تقدمت 
في يناير املاضي باقتراح برغبة بش����أن انشاء مركز ثقافي متكامل 
في كل محافظة في الكويت، وذلك المياني بأهمية الثقافة في حياة 
الش����عوب والدور الذي تلعبه في تنمية اإلنس����ان وترقيته نفسيا 
وتربويا وجماليا، ومن باب تش����جيع الدولة للطاقات الش����بابية 
واملواهب األدبية والفنية كما نص على ذلك الدس����تور، لذلك أشيد 
مببادرة احلكومة وش����روعها بالتنفيذ. في الس����ياق ذاته، واصلت 
النائبة د.العوضي إشادتها بقرارات مجلس الوزراء األخرى املتصلة 
بدعم الشباب والثقافة كإنشاء مسرح لألوبرا في محافظة العاصمة 
وإعادة ترميم وتأهيل املسارح الرسمية القائمة حتى تصبح الكويت 
مجددا منارة لإلبداع والفن واألدب. وذكرت د.العوضي أن هذا التوجه 
ملجلس الوزراء ال يقل أهمية عن غيره، خصوصا وقد دخلت خطة 
التنمية حيز التنفيذ مطلع الش����هر اجلاري والتي جاء من ضمنها 
رعاية وتشجيع اإلبداع الفني واألدبي، مؤكدة أن التنمية الوطنية 
الش����املة يجب أن تبدأ بتنمية اإلنس����ان من خالل حتفيز النزعة 
اإلبداعي����ة والفنية فيه بتوفير املرافق واملتطلبات التي ميارس من 

خاللها إبداعاته كاملراكز الثقافية واملسارح واملعارض.
وفي هذا االطار، قدمت د.اسيل العوضي اقتراحا جاء فيه: نظرا 
ألهمية الثقافة في حياة الشعوب وألهمية الدور الكبير الذي تلعبه 
في تنمية اإلنسان وترقيته نفسيا وتربويا وجماليا، وحرصا على 
استغالل وقت الشباب فيما يعود عليهم بالفائدة وتشجيعا للطاقات 
الشبابية واملواهب في املجاالت األدبية والفنية، وحتقيقا للمادة 10 
من الدس����تور »ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه 
اإلهمال األدبي واجلس����ماني والروحي« وامل����ادة 14 »ترعى الدولة 
العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي«، لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة إلنش����اء مركز ثقاف����ي متكامل في كل محافظة من 
محافظات الكويت يحتوي على أقل تقدير صالة للعرض السينمائي 
وصالة للعرض املسرحي وصالة لعرض الفنون التشكيلية وقاعة 
متعددة األغراض للندوات واألمسيات الشعرية أو القصصية، كي 
يتمكن شباب وسكان احملافظة من االستفادة من هذه املراكز ومتابعة 
آخر النتاجات السينمائية واملسرحية والتشكيلية واألدبية احمللية 
والعربي����ة والعاملية من خالل قيام هذه املراكز بتنظيم املهرجانات 
الثقافية السنوية أو استضافة األعمال الفنية واألدبية أو إنتاج مثل 
هذه األعمال، ويكون لكل مركز من هذه املراكز مجلس إدارة منتخب 
من أبناء احملافظة من اجلنسني وتخصص له ميزانية مستقلة ويعمل 

حتت مظلة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

تتمة المنشور ص 6

وزارة الأ�شـغــال الـعـامــة

بالإ�سارة اإىل قرار جمل�ص الوزراء رقم 2008/420 اخلا�ص با�ستثناء 

وزارة الأ�سعال العامة من موافقة جلنة اختيار البيوت ال�ست�سارية 

على اتفاقيات الت�سميم والإ�ســراف

تعـلـن وزارة الأ�سغــال العــامــة

عن عزمها القيام بتحديث بيانات املكـاتب ال�ست�سارية 

الهند�سيـة املحليـة والـدور ال�ست�ساريـة الهنـد�سـيـة 

املحليـة جلمـيـع التخ�س�سـات لـعـــام 2009 

لذا يرجى من جميع املكاتب اال�شت�شارية الهند�شية املحلية والدور اال�شت�شارية 

الهند�ش�������ية املحلية مراجعة وزارة االأ�شغال العامة - املبنى الرئي�شي بالدائري 

ال�شاد��������س - م�شع�������د رقم )2( - ال�������دور الثالث - اإدارة الوثائ�������ق والعقود - ق�شم 

تاأهي�������ل املقاولني واال�شت�شاريني وذلك من ال�شاعة التا�شعة اإىل ال�شاعة الثانية 

ع�شرة يف املواعيد املحددة يف اجل�������دول املبني اأدناه ال�شتالم النماذج والدي�شك 

املعد، علما باأنه ل�������ن ينظر يف ا�شتدعاء املكاتب اال�شت�شارية الهند�شية املحلية 

وال�������دور اال�شت�شارية الهند�شية املحلية التفاقيات الوزارة ما مل حتدث بياناتها 

لدى الوزارة.

هذا ولال�شتف�شار فيمكن االت�شال على 

الهواتف : 25304843 / 25304841 وفاك�س : 25384945

موعــد املراجــعـــة 

ال�����دور اال�شت��ش��اري��ة الهند�شي���ة املحلي����ة من 2010/4/4 اإىل 2010/4/8

املكاتب اال�شت�شارية الهند�شية املحلية من 2010/4/11 اإىل 2010/4/15

أسيل تشيد بقرار إنشاء
مراكز ثقافية في المحافظات

تخريب اجللسة وينفلت زمامها 
وال يستطيع الرئيس ايقافه عند 
حده، مؤكدا ان غالبية النواب 
ايدوا اعطاء الرئيس الصالحية 
لتعديل الالئحة ليتولى هذا االمر 
بنفسه وشخصه لرفع احلرج 

عن باقي النواب.
واكد ان الوح���دة الوطنية 
عصية على اي من هذه املؤثرات، 
مؤكدا حق كل كتلة في احلضور 

من عدمه.

إيجابي ومثمر

النائ���ب مبارك  ووص���ف 
التشاوري  الوعالن االجتماع 
بني رئيس مجلس االمة جاسم 
النواب  اخلراف���ي وعدد م���ن 
بااليجابي واملثمر، مبينا انه اتسم 
باملكاشفة واملصارحة، ونحن في 
امس احلاجة اليهما حتى نبدي 
آراءنا في جميع املوضوعات مبا 
فيها ادارة اجللس���ات من قبل 
رئيس املجلس، وقال الوعالن 
للصحافيني ان اخلرافي ابلغنا 
في االجتماع ان هناك رسالة من 
صاحب السمو االمير، والريب 
انها محل اعتزازنا وتقديرنا، 
السيما ان سموه يؤكد دوما ان 
اي اجراء ال يتم اال وفق االطر 

الدستورية.
التراشق  ان  الوعالن  وذكر 
النيابي الذي يحدث بني فترة 
واخرى ب���ني النواب طرح في 
االجتماع، وعموما النائب ميثل 
نفسه، وهو مسؤول عن كل كلمة 
تصدر منه، ومن يحاسبه الناخب 
الذي منحه صوته واوصله الى 
قبة البرملان، ومن غير املنطقي 
ان يصل بنا احلديث الى تعديل 
الالئحة الداخلية، وكأننا نريد 
ان نحجر على النائب ونقوض 
سلطته، ومن يتعرض الى اساءة 
او جتريح علي���ه ان يلجأ الى 
القضاء، وهناك برملانات عريقة 
تب���ادل فيها الن���واب الضرب 
باالحذية، وما يحدث في برملاننا 

ليس السمة السائدة.
وب���ني الوع���الن ان���ه كان 
الذي���ن طالبوا  النواب  ضمن 
رئي���س املجلس بأن ينقل الى 
صاحب السمو االمير في اللقاء 
البروتوكولي استياء النواب من 
عدم تعاون احلكومة وتهميشها 
املتعمد للمجلس، فال يجوز ان 
نناقش قضايا مهمة والوزراء 
يجلسون في استراحة املجلس، 

اكث���ر من طرف س���مو االمير 
ان  ونفى س���موه نفيا قاطعا 
يكون قد وج���ه او صرح الي 
طرف بهذا االمر )االجراء غير 

الدستوري(.
واكد البراك ان سموه ميلك 
ان يستدعي اي عضو او جميع 
االعضاء في اي وقت لالستماع 
الى توجيهات س���موه بشكل 
مباشر، الفتا الى ان من ينقل 
الرس���الة � في نهاي���ة االمر � 
بشر لعله ينسى او تذهب منه 
بعض العبارات وبالتالي »من 
ينقل الرسالة غير من يريد ان 

يوجهها«.
وقال ان مهمة نقل الرسائل 
وفق الدس���تور ليس���ت مهمة 
رئيس مجل���س االمة، مضيفا 
ان موقف »الش���عبي« واضح 
بأن اجتماعا غير محدد املعالم 
وغير مح���دد االهداف ال ميكن 

حضوره.
وبس���ؤاله عن ان مثل هذه 
االجتماعات معتاد عليها حتى 
السابق قال:  الرئيس  في عهد 
السابق  الرئيس  ملاذا يقولون 
نحن نتكلم ع���ن اجراء حالي 
و»جربنا ذلك في اجتماع سابق 
بأن هناك رسالة من سمو االمير 
وحضرنا« وبعد ذلك مت النفي 
املطلق من س���موه بأن هناك 
توجها بحل املجلس حال غير 

دستوري.
وبس���ؤاله ع���ن موق���ف 
التوجه بتعديل  »التكتل« من 
الالئحة الداخلية اكد البراك ان 
التوجه محاولة صريحة  هذا 
لتكمي���م االف���واه »فليتقدموا 
بإقت���راح بقان���ون« فمن حق 
عضو املجلس ان يتقدم باقتراح 
بقانون مستدركا: املشرع كان 
يقصد ان يك���ون املجلس هو 
احلكم والفيصل عندما يكون 
هناك اختالف بني رئيس املجلس 
وأي عض���و م���ن االعضاء في 

اجللسة.
البراك: ملاذا نترك  وتساءل 
مثل هذا االمر في يد ش���خص 
واحد من املمكن ان تتحكم فيه 
االهواء او عالقته بعضو مجلس 
االمة؟ هذا ليس معناه الطعن 
بالرئيس اخلرافي، وامنا نحن 

كلنا بشر.
ولفت الى ان املش���رع ترك 
هذا االمر للمجلس وللتصويت 
فاذا حاز االغلبية ينفذ املقترح 
واذا ل���م يحصل على االغلبية 

يعتبر ساقطا.

اذا كان غير ذلك »فإن موقفنا 
مبدئي جتاه هذا االمر«.

واضاف البراك انه في العام 
املاضي مت���ت دعوتنا من قبل 
الرئيس حلضور اجتماع »وأن 
هناك رس���الة من سمو االمير 
وحضرنا نس���تمع الى رسالة 
سموه«، وطرح من قبل رئيس 
املجلس ان سمو االمير منزعج 
من قضية االستجوابات والشد 
واجلذب بني الس���لطتني وكان 
هناك حديث ع���ن اجراء غير 
دس���توري ملجلس االمة وذلك 

بحضور جميع االعضاء.
وزاد بأن���ه بعد 3 ايام قابل 

التش���اوري، والتي تتمثل في 
عدم وجود جدول اعمال واضح 
لالجتماع كما ان س���مو االمير 
ميلك استدعاء اي نائب وفي اي 
وقت لالستماع الى توجيهات 
الدستور لم  ان  سموه، مؤكدا 
يعط رئيس املجلس صالحية 

نقل الرسائل.
وقال النائب البراك ان موقف 
كتلة العمل الشعبي واضح بأنه 
يفترض اذا كان هناك اجتماع 
خارج قاعة عبداهلل السالم ان 
يتم ارسال جدول اعمال واضح 
املعالم محدد االهداف ومن ثم 
»نقرر احلضور من عدمه« اما 

واحلكومة تكتفي بوزير واحد 
داخل قاعة عبداهلل السالم.

الوع���الن احلكومة  وحمل 
مس���ؤولية تعطي���ل العم���ل 
خصوصا انها في واد واملجلس 
في واد آخر، وحرصنا على ان 
ننقل وجهة نظرنا الى الرئيس 
اخلرافي كي ينقلها الى س���مو 

االمير.

مبررات المقاطعة

من جهته عرض الناطق باسم 
النائب  الش���عبي  العمل  كتلة 
مسلم البراك على الصحافيني 
مبررات مقاطعة الكتلة االجتماع 

من أجواء اللقاء
 نق���ل الرئي���س اخلرافي ع���ن صاحب 
الس���مو تأكيد س���موه على ضرورة التمسك 
بالدميوقراطية وحتس���ني صورتها وااللتزام 

باألطر الدستورية.

 رفض غالبي���ة النواب احلضور التوجه 
لتعديل الالئحة الداخلية باجتاه معاقبة النائب 
املسيء وشددوا على ان تفعيل املواد الالئحية 
املوجودة اآلن كافية ل���ردع أي جتاوز أثناء 

اجللسات.
 أحد النواب طالب بضرورة تفعيل الالئحة 
على جميع النواب والعمل بها بنظام املسطرة 
الواحدة حتى يكون االلتزام بها مفروضا على 

اجلميع.
 أثناء مناقش���ة قضية حتديد األولويات 
طالب النواب بضرورة عدم اختراق اجلدول 
املقترح وعدم إعطاء أولوية ألي اقتراح نيابي 

خارج عن األولويات حتى يحقق املجلس اجنازا 
واضحا.

 اقترح بع���ض النواب وضع االقتراحات 
النيابية اجلديدة غير املنصوص عليها في جدول 

األولويات على بند ما يستجد من أعمال.

 طالب بعض النواب ب� »فلترة« األسئلة 
النيابية وقيام مكتب املجلس مبراجعة محتوى 
األسئلة لعدم استخدامها كأسلوب ضغط وتهديد 

على النواب.

 طالب النواب الرئيس اخلرافي بأن يحمل 
خالل لقائه البروتوكولي مع صاحب السمو 
األمير تذمرهم من أسلوب احلكومة في التعامل 
مع املجلس من ناحية عدم االهتمام بحضور 
اجللسات واللجان واالكتفاء بإرسال من ميثل 
احلكومة في اجللس���ات أو ميثل الوزراء في 

اجتماعات اللجان.


