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يعاود النائب شعيب املويزري استقبال رواد ديوانيته 
ف���ي منطقة الفردوس بداية من ي���وم األحد املقبل، بعد 

عودته من اخلارج الى البالد بسالمة اهلل.
ويسعد املويزري استقبال اخوانه رواد ديوانيته يوم 

األحد من كل اسبوع.

 المويزري يعاود استقبال
رواد ديوانيته األحد

المجلس أنهى مناقشة 10 ميزانيات ملحقة
هيئة الشباب والرياضة و»القصّر« و»اإلطفاء« و»التطبيقي« و»الجامعة« و»األمة« و»البيئة« و»التعويضات« و»المدنية« و»الزراعة«

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي في حديث مع مسلم البراك ومرزوق الغامن على املنصة

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
ارج��أ رئيس مجلس االمة جاس��م اخلرافي التصوي��ت على تقرير 
جلنة امليزانيات واحلس��اب اخلتامي البرملانية عن مشروع قانون بربط 
ميزانيات بعض الهيئات امللحقة للس��نة املالي��ة 2010 -2011 والذي متت 
مناقشته امس، الى جلسة املجلس اخلاصة املقرر عقدها اخلميس املقبل 

نظرا لعدم اكتمال النصاب.
ويشمل مشروع القانون بربط ميزانيات بعض الهيئات امللحقة للسنة 
املالية 2010 - 2011 عشر جهات حكومية هي: مجلس االمة، وجامعة الكويت، 
والهيئة العامة للمعلومات املدنية، واالدارة العامة لالطفاء، والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة لشؤون القصر، والهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة الس��مكية، والهيئة العامة لتقدير التعويضات، 

والهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للبيئة.
وكان عدد من اعضاء مجلس االمة قد انتقدوا خالل مناقشتهم التقرير 
سوء اداء وتردي خدمات بعض هذه اجلهات احلكومية مشيرين الى ان 
بع��ض هذه اجلهات تعاني من خلل في ادائها للمهام املناطة بها بس��بب 

تفشي البيروقراطية والروتني.
ووج��ه اغلب النواب انتقاداتهم الى الهيئة العامة للش��باب والرياضة 
بس��بب تأخرها في انش��اء صاالت مغلقة للفتيات والتأخير في صرف 
روات��ب احملترفني منذ ثالثة اش��هر اضافة الى عدم تطبيق القانون رقم 
)5( لس��نة 2007 في ش��أن الرياضة بحذافيره فيم��ا طالب احد النواب 

بخصخصة االندية الرياضية.
وانتقد عدد اخر من النواب عدم قيام جامعة الكويت بتنفيذ مشروع 

جامعة الش��دادية مشيرين الى ان هذا املشروع يجب ان يتم اجنازه في 
عام 2014 اال انه اليزال في مرحلة التصميم ولم يتم بدء العمل فيه.

واشار احد النواب الى وجود »شللية« ومحسوبية وتسيب اداري في 
الهيئة العام��ة للتعليم التطبيقي والتدريب مطالبا بفصل قطاع التدريب 

عن قطاع التعليم التطبيقي.
وانتقد نائب آخر غياب دور الهيئة العامة للزراعة والثروة الس��مكية 

في عملية تخضير وجتميل البالد.
وقال نائب الرئيس عبداهلل الرومي ان مجلس االمة وافق في جلسته 
السرية التي ناقش فيها احلالة املالية للدولة امس على التوصيات الواردة 
في تقرير جلنة امليزانيات واحلس��اب اخلتامي البرملانية كما وافق على 

بعض التوصيات واالقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب.
واضاف الرومي في جلس��ة مجلس االمة بعد ان حتولت من جلس��ة 
س��رية الى علنية ان «املجلس بحث في اجللس��ة الس��رية تقارير جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية بشأن عرض احلالة املالية للدولة 
وفقا لنص املادة 150 من الدس��تور وتقرير جلنة امليزانيات واحلس��اب 
اخلتامي البرملانية عن تكليف مجلس االمة للجنة امليزانيات واحلس��اب 
اخلتامي البرملانية الذي قرر بجلسته املعقودة في 2 يوليو 2009 بدراسة 
احلالة املالية للدولة للس��نة املالية املنتهية ف��ي 31 مارس 2010 وحقيقة 

استثمارات الدولة«.
وتابع بالقول »استمع مجلس االمة الى شرح من وزير املالية مصطفى 

الشمالي عن احلالة املالية للدولة«.
وفيما يلي التفاصيل:

احمد السعدون ود.وليد الطبطبائي وابتسامة العودة

النواب خالل جلسة امليزانيات جانب من جلسة امس

عدنان عبدالصمد ومصطفى الشمالي يناقشان بنود امليزانية

السلطان: جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة

الحريتـي: ضرورة تزويـد »البيئـة« بأجهزة حديثـة لقياس مـدى التلوث
جوهر: قضيـة الرياضة تدخـل البلد في دوامة جديـدة من التأزيم

الهاجري: الوزير العفاسي انتصر لألغلبية الصامتة والشارع الرياضي

لنا باخلبرات التي تس���اعد في 
التنمية البشرية.

إما اجلامعة على  هناك خلل 
خطأ او التعليم لدينا »خرطي«، 

يجب اعادة النظر في تعليمنا.
هناك مراجعون في هيئة شؤون 
الزراعة يضايقون التجار واملربني 
الذين يج���ب ان يجدوا الرعاية 
فهم مربو املاشية واملفترض ان 

نعطيهم التسهيالت.
بيئ���ة الكويت أصبحت بيئة 
خرب���ة، أي���ن التعويضات التي 
حّصل منها مليار و550 مليون 
دوالر واملتبقي 5 مليارات و600 
مليون، ملاذا لم تس���تغل؟ وأين 
ذهبت ه���ذه التعويضات؟ وأي 
فريق محلي يقوم بهذه الدراسات؟ 
هناك مش���اكل بيئي���ة عميقة، 
النفطي���ة قابعة ولم  البحيرات 
يتعامل معه���ا بحرفية برغم ان 
األموال موجودة، أمتنى ان تعطى 
الهيئة الفرصة في متابعة دورها 

في الرقابة.
ع���ادل الصرع���اوي: أموال 
التعويضات غير  الكويت م���ن 
خاضع���ة للرقابة وكلفنا ديوان 
احملاس���بة ان ميارس دوره في 

الرقابة.
الدول  أكثر  العمي���ر:  د.علي 
املس���ببة النبعاث ثاني أكسيد 
الكرب���ون ه���ي الكويت وحتتل 
درج���ات متقدم���ة ف���ي التلوث 

لألسف.
مرزوق الغامن )يقرأ من التقرير 
ويواصل(: عند مناقشة اخلطة 
السنوية كان هناك جدل واضح 
ان ما سنوافق عليه ليس له عالقة 
باخلطة السنوية، حيث ال يوجد 
تطابق بني ميزانيات هيئة القصر 
والش���باب والرياضة والزراعة، 
ماذا س���ننفذ األرق���ام املوجودة 
ف���ي امليزانيات أم ما أقررناه في 

اخلطة؟
اجللسة املاضية أقررنا اخلطة 
فقط لكي نقول للشعب اننا أقررنا 
اخلطة، هي ليست رياضة حتى 
نتح���دث عن القوان���ني احمللية 
والدولية، لكن اآلن اصبح هناك 
تعارض ب���ني احمللية واحمللية، 
احدى اجلهات قدمت 23 مشروعا 
امليزانية وفي اخلطة قدمت  في 
9 مشاريع، وشهادتي في رئيس 

جلنة امليزانيات مجروحة.
أسأل كل من أقسم هل تقبلون 
ب���أي حل ح���ول التع���دي على 
الدس���تور وقوانني الدولة فيما 
يخص الرياضة؟ ال نضع رؤوسنا 

للحصول على الدعم.
منذ س���نوات توجد مشاكل 
الرياضة ويجب علينا ان منسك 
الطرفني ونحبسهما الى ان يجدا 
حال لهذه املش���كلة املتصاعدة، 
وآن االوان للنظ���ر الى مصلحة 
الكويت، ال يوجد شيء يستوجب 
هذا اخلالف في هيئة الرياضة، 
أرجو من العاملني في هذا احلقل 
الوصول الى اتفاق فيما بينهم أو 
ان يتنحوا ليأتي بديل لهم ليحل 

هذه املشكلة.
وقبل سنوات ننظر الى طريقة 
حصر املعلومات بطرق حديثة 
ترتبط بهيئة املعلومات املدنية 
بنظام آلي يحدث بشكل يومي، ال 
أننا نفاجأ في نهاية السنة بطفح 
كيل العمالة الهامشية، نحن بحاجة 
الى اعادة هيكلة هذه املؤسسات 
وتدريب وتأهيل الشباب الكويتي 

خلدمة الكويت.
د.حسن جوهر: نشكر اللجنة 
على جهده���ا اجلبار، ولكن هذه 
اجلهود تك���ون هباء منثورا في 
ظل هذه املمارسات وأوالها سلق 
امليزانيات س���لقا نتيجة ضغط 
الوقت، فنحن امام 10 ميزانيات 
ملحقة والتقارير لم تأت اال صباح 

اليوم.
فحص وتدقيق االرقام يحتاج 
وقتا كبيرا، خاصة في ظل وجود 

خطة تنموية.
املعلومات التي تتداول اليوم 
في ظل عدم وجود الوزراء املعنيني 
بهذه اجلهات وأوالها هيئة الزراعة 
فاالزاالت تؤرق املواطنني، فهل 
يعق���ل ان نفس الدول���ة وذات 
احلكومة كانتا جتريان مسابقات 
للتخضير والتشجير والزراعة 

اليوم نفس احلكومة ونفس 
الهيئ���ة ومبيزاني���ات ضخمة 
خصصت فقط لالزاالت، والدخول 
في دورة مستندية عريضة فعلى 
األقل جتب مراجعة السياسات 
املتعلقة بالتشجير والتخضير.

وبالنسبة لهيئة شؤون القصر 
سأنتظر احلساب اخلتامي لها، 
وحتى هذه املؤسسة التي كانت 
مفخرة للكويت، اليوم جند عليها 
الدول���ة يفترض ان  مالحظات، 
تكون مؤمتنة على أموال األيتام، 
واآلن نسمع عن وجود جتاوزات 

وكيفية ادارة حقوق األيتام.
الش���باب والرياضة قضية 
بدأت تقلق الشارع الكويتي ككل 
ومستوى الرياضة في الكويت، 
وال ندخل البلد في دوامة جديدة 
سياسية من التأزمي والتصعيد، 

دور الهيئة؟ التي أوقفت صرف 
القسائم الزراعية واجلواخير.

الشباب والرياضة والصراع 
الرياضي الذي وصل الى حد غير 
مقبول »بسنا صراعا عن القضية 
الرياضية« يفترض اجللوس على 
طاولة مستديرة إلنهاء الصراع 

الرياضي ونفتح نفوسنا
الكويت،  وعقولنا ملصلح���ة 
هناك قوانني محلية يجب تطبيقها 
مع احترام القوانني الصادرة من 
احملاف���ل الدولية، فالتعويضات 
لم نحصلها اال من خالل قرارات 
رياضي���ة، واس���تمرار الصراع 
الرياضي يؤدي الى تضرر الشباب 
الكويتي والس���بب اخلالف في 

الوسط الرياضي.
التي تدفع  املبال���غ  وجتميد 
للمحترف���ني ملدة 5 او 6 أش���هر 
حتى وصلت ال���ى املاليني، أين 
دور الهيئ���ة العام���ة للش���باب 
والرياضة؟ وطالبنا بايجاد مبان 
كاملة وصاالت مغلقة للفتيات في 

كل محافظات الكويت.
د.علي العمير: ال يوجد وزراء 
أو قيادات وبالتالي كالمنا مجرد 
اب���راء ذمة خاص���ة ان اجلهات 
مهمة ومشروعاتها مهمة في سلم 
األولويات وأبدأ بجامعة الكويت 
ومأس���اة الكوي���ت التي تعيش 
عل���ى جامعة واح���دة مترهلة، 
واملفترض في عام 2014 تس���لم 
جامعة الش���دادية التي سيسند 
اليها اس���تيعاب 40 الف طالب 
وم���ن يطالعها يجد انها لم ولن 
تنتهي فهي مجرد سور خال من 

أي بنيان.
أبناؤنا يقعون فريسة للتعليم 
املزور ويأتون بشهادات مزورة 
دون حتصيل علمي وال ينجح منهم 
احد في املقابالت ألنهم يبحثون 
عن الس���هولة، والتعليم العالي 
يوما يعترف بجامعة واليوم اآلخر 
ال يعترف به���ا وأبناؤنا يقعون 

فريسة لذلك.
نس���ب القبول ش���يء فظيع 
حتى املمت���از 90% وأكثر فضال 
عن االختيار ومصيره اما يقبل 
في التخصصات الهامش���ية ألن 
أماكن وهم  اجلامعة ليس به���ا 
حاصلون على امتياز ونعاقبهم 
في الكويت باختبار القدرات فهذا 
األمر بحاجة الى ان تأخذ الوزيرة 
املسؤولية احلقيقية في سرعة 
اجناز اجلامع���ة اجلديدة لترى 
النور في أقرب وقت ممكن تطوير 
التعليم، أين الزيارات الرسمية 
التي تذهب الى دول متقدمة لتعود 

من دول اخللي���ج أخذت تبحث 
ف���ي أفريقيا عن األم���ن النباتي 
واحليوان���ي بش���راء أراض في 
شرق آس���يا وزراعتها بالسلعة 
األساسية كاألرز حتى تؤمن أمنها 
الغذائي، وهناك دول ذهبت الى 

السودان.
وهيئة شؤون الزراعة طلبت 
ميزانية تعادل 48 مليونا و600 
أل���ف ودعمته���ا باحصائي���ات 
تؤكد أس���انيدها في هذا الطلب، 
واحلكوم���ة دائما إذا أنت طلبت 
مبلغ 50 مليونا تعطي 20 مليونا 
فقط بالرغم م���ن تعزيز الطلب 
بتقارير واحصائيات واعتمدت 
املالية هذا املبل���غ ب� 29 مليونا 

و100 ألف دينار.
في ع���ام 2009 حصل صقيع 
وهذا أمر طارئ وأحلقت خسائر 
بأصحاب املزارع واعتمدت وزارة 
املبلغ ولكنها تركت ذلك  املالية 
العام املاضي وكأنها أسقطت من 

هذه امليزانية.
اي ان هناك خلال في امليزانية 

العام املاضي.
وهناك دعم العلف احليواني 

ش���دة التلوث ونوعه، وهل هذا 
التلوث ناجت من مصانع أو قطاع 
نفطي خاصة ان هناك استجوابا 

في هذا األمر.
صال���ح عاش���ور: نتكلم عن 
ميزاني���ات 10 جه���ات ملحق���ة 
والوزراء غي���ر موجودين حتى 

يسجلوا مالحظات النواب.
الكوي���ت:  جامع���ة  أوال: 
املصروفات كبي���رة وااليرادات 
بسيطة واحلكومة تتحمل، هناك 
اعداد كبيرة من الش���كاوى على 
اخلالفات على املناصب االشرافية، 
فنخبة املجتمع لديهم مشاكل فما 

بالك ببقية الشعب واملواطنني.
ووجود الوزيرة احلمود على 
رأس التعليم العالي يفترض حل 
هذه املشاكل وان تكون معدومة 
واعتقد انها قادرة على حل هذه 

املشاكل.
نريد اهتماما اكثر ب� »شؤون 
الزراعة« لتوفير احلدائق العامة 
فعلى سبيل املثال لم يكن هناك 
اهتمام بحدائق السور او الزمام 
األخض���ر، وحديق���ة 24 فبراير 
ف���ي قطعة 6 في الدس���مة وأين 

الرياضي واجلمهور في  اجلسم 
حالة من االحباط، واجلهات تقف 
املتفرج وهيئة املعلومات  وقفة 
املدني���ة تقوم بإعداد دراس���ات 
س���نوية ومعلوماتها في غاية 
اخلط���ورة وأمتنى على مجلس 
الوزراء ان يطرح هذه املعلومات 
وأشرت الى وجود نقص حاد في 

جميع التخصصات املهنية.
العال���ي« وخاصة  »التعليم 
جامع���ة الكويت والهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
اللتان بهما جتاوزات ومخالفات 
سأس���تعرضها ف���ي احلس���اب 
اخلتامي، يجب ان تكون الدراسة 
قد بدأت في موضوع الش���دادية 
اجلديد، مباني العارضية فصلت 
بشكل خاطئ فهي من دون قدرة 
استيعابية أو املختبرات العلمية، 
أي نوع من التوس���ع في مجال 
التعلي���م هذا؟ ه���ذه جهات هي 
العصب احلقيق���ي للتنمية فإذا 

ضاعت، ضاعت التنمية.
حس���ني احلريتي: في األلفية 
الثانية أصبح���ت الدول تبحث 
عن األمن الغذائي، وهناك بعض 

ف���ي ظل الهجرة من الكويت الى 
ال���دول املجاورة الت���ي بها دعم 
للعلف احليوان���ي، وكذلك دعم 
صي���ادي األس���ماك ومعلوم ان 
األراضي التي يتواجد بها السمك 
فقط في بقعة صغيرة بني الكويت 
وايران والعراق فإن لم يكن هناك 

دعم سيكون تأثيره سلبيا.
العامة  وبالنس���بة للهيئ���ة 
للش���باب والرياضة فاملوضوع 
أصبح في دهاليز القضاء الكويتي 
العادل، ولكن األمور لم ولن حتل 
بهذه الطريق���ة فالبد من وجود 
لقاء ومصارحة حلل هذا االشكال 
وان حصلنا على احكام قضائية 
فإن النفوس ستظل بها شوائب 
ما يؤث���ر على س���معة الكويت 

دوليا.
والهيئة العامة لشؤون القصر 
بحاجة الى كل الرعاية وليس لها 
اال مق���ر واحد، وأمتنى ان يكون 
هناك أكثر من مركز تيسيرا على 

أوالدنا عند املراجعة.
الهيئة العامة لشؤون البيئية 
لم تقم بدورها الفعال ويجب ان 
تزود باألجهزة احلديثة لقياس 

افتتح رئيس املجلس جاسم 
اخلرافي اجللس���ة أمس الساعة 
9.30 دقيقة وبعد تالوة أس���ماء 
املعتذري���ن مت التصدي���ق على 

املضبطة.
الرئيس: جلسة اليوم خاصة 
للنظر في احلالة املالية للدولة، 
ونؤكد ان جلسات امليزانية تبدأ 
اليوم وتستمر حتى 30 من الشهر 
اجلاري واجللسة اخلتامية يوم 
االول من يوليو املقبل، وجلستا 22 
و23 من الشهر اجلاري ستكونان 
للعمل وإجناز القوانني، وستحدد 
5 دقائق للميزانية وعشر دقائق 

للميزانية العامة.
عالم الكندري: عرض احلالة 

املالية للدولة.
البصي���ري: احلكومة  محمد 

تطلب عقد اجللسة سرية.
اخلرافي: اخالء القاعة.

واستؤنفت اجللسة علنية عند 
الساعة 12.30.

وبني رئيس اجللسة عبداهلل 
الرومي انه متت مناقشة تقرير 
جلنة امليزانيات بش���أن تكليف 
املجلس بدراس���ة احلالة املالية 
للدولة واملنتهية في مارس 2009، 
حيث استمع املجلس الى شرح من 
وزير املالية حول احلالة املالية 
للدولة، وشارك في النقاش كل من 

وزير االعالم ووزير النفط.
وق���ال الروم���ي ان املجلس 
وافق على توصيات اللجنة في 
هذا الصدد كما وافق على بعض 
املقترح���ات املقدم���ة من بعض 

النواب.
الى مناقشة  وانتقل املجلس 
تقري���ر جلن���ة امليزاني���ات عن 
امليزاني���ات امللحق���ة، حي���ث 
النائب  اللجنة  استعرض مقرر 
عادل الصرعاوي ما ورد في تقرير 

اللجنة.
خال���د الس���لطان: يوجد في 
ميزانيات بعض ه���ذه اجلهات 
فساد يحتاج الى نظرة من املجلس 
ومن ديوان احملاسبة، ونرى ان 
اجهزة هذه املؤسس���ات بحاجة 
اعادة هيكلة، ونحن النزال  الى 
نعمل حتت روتني وبيروقراطية 
وبطالة مقنعة تستهلك أمواال دون 

وجود مردود.
نرى دوال كانت بدائية واآلن 
سبقتنا ألنها تتحرك بديناميكية 
وأبدأ بشؤون الزراعة حيث يجب 
اعادة النظر فيها لترتيب املعونات 
التي تدر منتجات مهمة، ولكن بها 
أوجه فساد فيما يتعلق باحلصول 
على الدعم واستخدام طرق ملتوية 

البقية ص7
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عاشور: يجب الجلوس على طاولة مستديرة 

للحوار والعمل على إنهاء الصراع الرياضي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول الشيخ جابر املبارك يهمان بدخول القاعة

محمد هايف ود.محمد احلويلة ومسلم البراك وخالد الطاحوس ومبارك الوعالن حسني مزيد يتحمد للطبطبائي بالسالمةد.حسن جوهر ود.معصومة املبارك في حديث مع د.اسيل العوضي ود.روال دشتي

املستشار راشد احلماد ود.محمد البصيري ود.بدر الشريعان اثناء دخولهم القاعة الشيخ احمد الفهد ومصطفى الشمالي

العمير: مليـار و550 مليـون دوالر تعويضات البيئـة.. أين ذهبت؟

أبورمية: جامعة الشـدادية لم ينفذ منها إال السـور الخارجي فقط
الغانـم: نرفـض التعدي على الدسـتور وقوانين الدولة بأي شـكل

معصومـة: نعتب على النواب والوزراء عدم التواجد في جلسـة الميزانيات 

البقية ص8

بهما نوعا من التسيب اإلداري، تتمة المنشور ص6
هيئة البيئ���ة عوضتنا مببلغ 4 
مالي���ني دينار وهن���اك 60 ألف 
كيلومت���ر مربع بحيرات نفطية 
وعندما تتبخر ترسل انبعاثات 

ملوثة.
ي���ا رئيس الوزراء حاس���ب 
وزراءك قبل أن يحاسبهم البرملان 
وقد أع���ذر من أنذر، فمش���كلة 
البحيرات النفطية التزال مكانك 

راوح.
بلغن���ي ان هن���اك أحكام���ا 
للموظفني ولم تطبق ولم تنفذ 

أحكام السلطة القضائية.
اخلراف���ي: كالمك مو صحيح 
وكل األحكام تنفذ وإذا ما نفذت 
األحكام يحج���زون على األمني 

العام.
خلف دميثير: أمتنى أن يكون 
هناك تفعي���ل ملقترحات النواب 
ومالحظاتهم على أبواب امليزانية. 
االقتصاد قضية مهمة واقتصادنا 
فقط ينقص���ه القرار، أهم ركائز 
االقتصاد هو االستقرار واألمان 
والفوائض واحلفاظ على العملة 
والتعامل مع اآلخرين خارج حدود 
الدولة، معاجلات احلكومة وعدم 
اهتمامها مبعاناة الكويتيني، من 
خالل صندوق املعسرين، وما كنا 
نتوقع هذا التسلط من احلكومة، 
نحن نطال���ب مبعاجلة الوضع 

لألسرة الكويتية.
احلكومة تساهم في إضعاف 
مس���توى معيش���ة املواط���ن 
الكويتي، األب الكويتي يئن من 
الكويتي، يجب  وضع االقتصاد 
على احلكومة أن تقدم تنازالت 
للمواطن���ني، ال أن تق���دم منحا 
ومكافآت لدول أخرى، ولقد أعذر 

من أنذر.

عبدالصمد )مق���رر(: بعض 
املؤسس���ات لم ترتب أوضاعها 
بتطابق امليزانية مع اخلطة، ولكن 
البرنامج  طابقت ميزانياتها مع 
احلكومي، وأت���ت تعديالت من 
احلكومة لكي تتوافق املؤسسات 
م���ع اخلطة وتتج���ه لتالفي أي 
مشروع مستقبلي غير متطابق 
اكتش���فنا  اذا  وضعنا مخرجني 
مس���تقبال أي رقم يختلف فإن 
االولوية لالرقام الواردة للميزانية، 
وبالنسبة للمشاريع فأي مشروع 
غير موجود في اخلطة ووردت 
له ارق���ام في امليزانية فليس له 
ما مياثله من مشروع في اخلطة 
وال تصرف له ه���ذه االرقام من 

املبالغ.
مرزوق الغامن: كيف نقدم خطة 
سنوية ونصدرها بقانون وأرقامها 
غير متطابقة مع امليزانية؟ وأرجو 
من االخ الفاضل دميثير الذي قال 
سألتهم، فبالتالي إجاباتهم ال تكون 
متطابقة مع اجاباتنا، ما يحدث 
في الكويت اآلن موضوع قانون 
واهلل ستندمون يا اخواني النواب 
ألن من أمن العقوبة أساء األدب، 
هناك أناس ينتهك���ون القانون 

ليل نهار.
خلف دميثي���ر يطلب نقطة 

نظام.
اخلرافي: أرجوك استريح.

أبورمية: هناك  ضي���ف اهلل 
المباالة حكومي���ة وغير مهتمة 
باحلضور وضمنت االغلبية في 

كل شيء.
وزارة التربية، خاصة التعليم 
العالي الذي مير مبشكلة كبيرة 
التي  القرارات املتخبطة  بسبب 
تتخذها وزيرة التربية، أين جامعة 
الشدادية وتعهد الوزارة ببنائها 

وكيفية معاجلة االستغالل السيئ 
لقضية التفرغ العلمي.

خالد السلطان: )نظام( األرقام 
التي يعت���د بها هي م���ا وردت 
بامليزانية وما وردت باخلطة ال 

يعتد بها ألنها خطة تأشيرية.
عبدالرحمن العنجري: حجم 
مصروفات امليزانيات 10 مليارات 
التقارير  و919 مليونا ولألسف 
وصل���ت أم���س )أول من امس( 
الساعة 6 مساء ومجموع األرقام 
42% منها رواتب وأجور ومجلس 
األمة أكبر من املعدل 55% 18 مليون 
دينار رواتب وأجور وأمتنى ان 
تكون مطابقة للميزانية مع خطة 

الدولة التنموية.
العامة للبيئة تعاني  الهيئة 
فش���ال ذريعا ومن ع���دم وجود 
الكوادر الفني���ة التي تنزل الى 
امليدان وتقيس معدالت التلوث 

البيئية.
هناك معلومات شبه مؤكدة عن 
ان هناك إيداع أموال من 9 الى 10 
مليارات ومت حتويلها بالوكالة مع 
احدى شركات االستثمار بالبحرين 
وسأوجه أسئلة في هذا الشأن.

الش���باب  ميزاني���ة هيئ���ة 
والرياض���ة 37 ملي���ون دينار، 
الوضع الرياضي أصبح بال هيبة 
من الدستور أو القانون، محكمة 
الكاس هي هيئ���ة حتكيمية في 
لوزان، وعندما تأت���ي أحكامها 
الى الكويت فيجب ان تستوفي 
القرارات الدستورية وان تذهب 
الى احملكمة الكلية وتستند الى 

قانون املرافعات.
276 مليون دين���ار ميزانية 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الفصل بني  والتدريب ويج���ب 
التعليم التطبيقي والتدريب ألن 

امليزاني���ات وه���ي 10 ميزانيات 
تكلف الدولة ما يزيد على املليار 

دينار.
الهيئ���ة العام���ة للمعلومات 
املدنية عليها مسؤولية وتقوم 
بدور إيجابي ولكن لم يفعل هذا 
الدور ولم يوظف فيما يخدم صانع 
القرار ومن ث���م نهيب بالوزراء 
وبالهيئة الى أن يكون الدمج بني 
الق���رار واألرقام وبناء  متخذي 
علي���ه البد من عم���ل جاد بينها 
وبني املؤسسات االحصائية في 

الدولة.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
موكل إليها مهام كبيرة كتجميل 
املدن واملناطق، فالكويت تفتقر 
الى اللمس���ة الفنية املتمثلة في 

وجود احلدائق العامة.
وتقول للوزير اين انتم؟ اال 
نستحق كمواطنني ان نستمتع 
بجمال الطبيعة؟ هناك حالة من 
االهمال يرثى لها بالهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة وأرفض 
الرياضة،  التناطح في قضي���ة 
هناك ن���اد نس���ائي واحد وهو 

سؤاال الى وزيرة التربية وأجابت 
بأن هناك آلية للعمل في اجلامعة 
كتحديث ه���ذا املخطط، تفعيل 
اتفاقيات تصميم الكليات العلمية 
لتحديث املباني اإلدارية فهو مجرد 
اموال تنزف على مخططات وهمية 

مقابل ارض فضاء.
العمل على تأس���يس  يجب 
الطامة  جامعات حكومية ولكن 
الكبرى اننا لن نستطيع انشاءها 
مبرس���وم فاملطلوب على االقل 
وجود جامعة واحدة، او مد ساعات 
الدوام في اجلامعة احلالية، حتى 
مينح الطلبة التعليم في بلدهم، 
نحن امام قضية من اهم القضايا، 
فلو اعدمت النظ���ر في كثير من 
امليزانيات فال تكاد متر او تختلف 

عن هيئات اخرى.
عادل الصرع���اوي: )مقرر( 
اللجنة درس���ت بشكل تفصيلي 
وبأسلوب علمي ومهني ميزانية 
الهيئات التعليمية، وأسس اختيار 
مكاتب اجلامعة اجلديدة، واملراحل 
التنفيذية التي مرت بها، فهل نحن 
قادرون على إعطاء املشروع حقه؟ 

خالل 3 سنوات منذ 2009 وما صار 
اال السور اخلارجي فقط، ال توجد 
جامعات حكومية تستوعب االعداد 
الكبيرة للطلبة، فمرات يقولون ان 
هناك جامعات معترف بها، ومرات 
يقولون انها غير معترف بها في 
ظل غياب اجلامعات احلكومية، 
واذا كانت هن���اك جامعات غير 
معترف بها يج���ب منع طلبتنا 

من الدراسة بها.
يجب على الدولة تقدمي الدعم 
الكافي للمزارعني، فالهيئة العامة 
لشؤون الزراعة تطلب دعما 10 
ماليني واحلكومة ال تعطيهم إال 
القليل، م���ا ادى الى الهجرة من 
الكويت الى الدول احمليطة بنا، 
فبدال من رف���ع الدعم احليواني 
الغذائي احلكومة  لتوفير االمن 

تكسرها.
معصومة املبارك: هناك عتب 
عل���ى الن���واب واحلكوم���ة بأال 
تتواجد في مثل هذه املناقشات من 
امليزانيات، فنرى اليوم التواجد 
احلكومي في أدنى حدوده حتى 
يأخذوا مالحظ���ات النواب على 

نادي الفتاة ويجب انشاء بعض 
الرياضي���ة للفتيات،  االندي���ة 
الرياضة النسائية محترمة ولها 

احترامها.
العالي  امليزاني���ة للتعلي���م 
والتطبيقي 567 مليونا و303 آالف 
دينار في مقابل قصور شنيع في 
إدارة هاتني املؤسستني خاصة فيما 
يتعلق بسياس���ة االبتعاث التي 
التوجه بافتتاح جامعة  تخالف 
الش���دادية وما يس���توجب من 
زيادة االبتعاث ملواجهة املؤسسة 

الضخمة.
مشروع الشدادية كل من يذهب 
اليه يشعر باحلزن واالسى على 
ضياع السنوات وليس هناك تقدم 
في البناء اال في الهيكل اخلارجي 
املتمثل في السور فقط، اذن هناك 
خلل والبد من محاسبة ومتابعة 

القائمني عليها.
د.س���لوى اجلس���ار: هن���اك 
عدم وجود رؤية بشأن الكوادر 
للموظفني ين���م عن وجود ازمة 

كبيرة في الدولة.
جامعة الشدادية وجهت بشأنها 

في الرمال، املشكلة مع من يريد 
تطبيق القانون وعكس ذلك، ذهب 
الدولي، في  من اشتكى لالحتاد 
وقت م���ن األوقات وافق االحتاد 
على ما جاء في قوانيننا ثم يذهب 
بعض املواطنني ويشتكون على 
الدولة، االحتاد غير الشرعي وغير 
املعترف به استولى على االحتاد 

في ارض الدولة في العديلية.
ماذا حدث عندما كسروا االقفال 
وماذا عمل���وا؟ اذا كان هناك من 
يعترف بهم دوليا يدورون على 
موق���ع آخر غير موق���ع الدولة، 
القوانني واالحكام  نحن نحترم 
القضائية لكن ما ذنب األخ حمود 
فليطح بع���د 5 دقائق من عودة 

األخ املدير العام
اجلديد بأن يصدر قرار بإقالته. 
وبعدها بيومني ينادون رؤساء 
االندي���ة ويكتبون له���م أوراقا 
باللغ���ة االجنليزي���ة ويطلبون 
منهم التوقيع عليها، واحلمد هلل 
ان هناك من قرأ. ما حصل على 
هام���ش اجتماع مجلس الوزراء 
في املطار واالمالء الذي حصل من 
احد الوزراء لقرار اخلدمة املدنية 
واالس���راع في عودة الفالح. ما 
في احد يوقف هالولد ما في احد 
يقول له اوق���ف عند حدك احنا 
دولة قانون، هل الرسالة ان كل 
قيادي يطب���ق القانون يقولون 
له اطلع برة وكل بلطجي يلعب 

على كيفه.
خلف دميثير: ورد على لسان 
االخ مرزوق الغامن عبارات غير 
صحيحة كاتهام ان أفرادا كسروا 

واخذوا احتاد الكرة عنوة.
اخلرافي: أين املساس؟

خلف: اتهام األخ الرئيس؟

هايف: مشاركة الكويت في قافلة الحريةالخرافي يتلقى اتصااًل من خالد مشعل
يجب أن تسّجل لألجيال القادمة

عسكر الستبدال اإلشارات بدوارات 
لتخفيف االختناقات المرورية

تلقى رئيس مجلس االمة جاسم الخرافي 
مكالمة هاتفية من رئيس المكتب السياسي 
في حركة المقاومة االسالمية »حماس« خالد 
مش��عل صباح امس قدم اليه والى اعضاء 
مجلس االمة وافر الش��كر واالمتنان على 
موقف الكويت المشرف والرائع تجاه جهود 
سفن االغاثة لفك الحصار عن غزة وايصال 
مساعدات انسانية للشعب الفلسطيني من 

خالل »قافلة الحرية«.
وثمن مش��عل تخصيص مجلس االمة 
لجلس��ة خاصة لمناقش��ة هذا الموضوع 
وما نتج عنها من بيان صادر عن المجلس 

وتوصيات بهذا الخصوص.
وتقدم مش��عل بالشكر لصاحب السمو 
االمير الش��يخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الش��يخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والشعب 

الكويتي على مواقفهم المعهودة تجاه القضية 
الفلسطينية.

واس��تقبل الرئيس الخرافي في مكتبه 
صب��اح امس رئيس وفد لجن��ة االقتصاد 
والتكنولوجيا في البرلمان االلماني د.هاينز 
ريزينهوي��ر والوفد المرافق له، وتمت في 
هذا اللقاء مناقش��ة العالق��ات الثنائية بين 

الدولتين والعمل على تطويرها.
وش��دد الخرافي على ض��رورة تقوية 
العالقات االقتصادية والتجارية بين الكويت 

والمانيا في شتى المجاالت.
ودع��ا الخرافي رج��ال االعمال االلمان 
لمزيد من االس��تثمار داخل الكويت، ومن 
ناحي��ة اخرى اكد الخراف��ي على ضرورة 
ان يك��ون اللمانيا دور ب��ارز وفعال تجاه 
القضية الفلسطينية لما لها من حضور في 

المجتمع الدولي.

قال النائب محمد هايف ان دعوة حفل العشاء املقامة اليوم في صالة 
أبورمية في منطقة االندلس مبناسبة عودة النائب د.وليد الطبطبائي 
واملشاركني معه على منت سفينة احلرية الى ارض الكويت ساملني تأتي 
م����ن قبيل التكرمي لهم على ما قاموا ب����ه من مبادرة جنحت في حتريك 
قضية حصار غزة وفتح املعابر. ولفت هايف الى انه مت توجيه الدعوة 
للمجلس واحلكومة حلضور حفل العشاء شكرا على موقفهم ودعمهم 
حلملة احلرية التي تسجل حتما بتاريخ الكويت املشرف في دعم القضية 
الفلس����طينية والذي بدأ من الستينيات، مشيرا الى انه قد جتاوز أبناء 
الكويت من خالل مشاركتهم في هذه احلملة مع الدعم التركي املشكور 
م����ا عجزت عن فعله اجلامعة العربية على مدى س����نوات عجاف مرت 
على أهالي غزة وه����م حتت وطأة احلصار.وأضاف: كما وجهنا الدعوة 
لالعالم الكويتي وذلك عرفانا وشكرا على ما بذله من جهد خالل االيام 
املاضية في تغطية االحداث التاريخية التي عاشتها البالد وما مرت به 
من ش����دة وفرج وحزن وفرحة. واكد هايف: ان هذا احلدث يستحق ان 
يسجل تاريخيا لالجيال القادمة إلضافته للكويت وشعبها بعدا سياسيا 

وانسانيا فريدا في العصر احلديث.

طالب رئيس جلنة الداخلية والدفاع النائب عس���كر 
العنزي بضرورة الغاء االش���ارات املرورية غير املهمة 
املنتش���رة في البالد والتي تتس���بب عادة في احلوادث 

األليمة فضال عن تسببها في االختناقات املرورية.
وقال العن���زي في تصريح صحاف���ي ان الكثير من 
الدراسات امليدانية اثبتت أن اشارات املرور وخصوصا 
املوجودة بالقرب من املساكن اخلاصة للمواطنني داخل 
املناطق هي املتسبب االول في احلوادث سواء البسيطة او 
اجلسيمة باالضافة الى انها سبب رئيسي في االختناقات 
املرورية التي تعاني منها البالد في مختلف احملافظات، 
موضح���ا ان املطلوب من اجلهات املعني���ة في وزارات 
الداخلية واالشغال والبلدية استبدال االشارات املرورية 
غير الضرورية بدورات لتسهيل انسيباب احلركة املرورية 
والقض���اء على االختناقات املروري���ة التي باتت تؤرق 
آالف املواطن���ني واملقيمني ممن يرت���ادون الطريق على 

مدار 24 ساعة.

 الصواغ يحّذر من تسييس
العالج بالخارج

حذر النائب فالح الصواغ وزير الداخلية من 
تسييس العالج باخلارج واعتبار معيار االحتياج 
نتيجة التصويت بطرح الثقة في االستجوابني 
اللذين قدما للوزير. مؤكدا انه وعددا من النواب 
س��بق ان طالبوا الوزير بالتوقف عن تسييس 
هذا امللف اخلاص باحلاالت املرضية للمنتسبني 
لقطاع الداخلية وحتقيق العدل واملس��اواة بني 
ابناء الشعب الكويتي خصوصا املرضى. مؤكدا 
ان هناك اش��خاصا معينني لدى مكتب الوزير 
يريدون هذا املسلك املش��ني وخاصة املراقبني 
على اللجان الطبية انتصارا للوزير على حساب 
املرضى. واكد ان كتلة التنمية واالصالح ستبحث 
هذا امللف في اجتماعها املقبل وستحدد خطواتها 
بهذا اخلصوص، حيث ان هذا امللف يخص مرضى 
كويتيني يتم التفريق بينهم بهذه اللجان، علما بأن 
حالتهم املرضية مستدعية للعالج مثل مرضى 

السرطان وامراض اخرى.
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الوعالن: الدولة تحارب أصحاب الكفاءات والمؤهالت على حساب الدستور

الرئيس اخلرافي مخاطبا علي الدقباسي بحضور نائبه عبداهلل الرومي ود.محمد البصيري ود.علي العمير صالح عاشور متحدثاكتلة التنمية واالصالح التأمت من جديد بالنواب د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ

خلف دميثير ودليهي الهاجري خالل اجللسة

صالح املال متحدثا

جانب من احلضور)متين غوزال(املال خالل حديثه للحضور

سعدون حماد يهنئ الطبطبائي بعودته ساملا

الجسـار: عدم إقرار كوادر الموظفين دليل وجـود أزمة في الدولة

دميثير: الحكومة تسـاهم في إضعاف مسـتوى معيشـة المواطن
العنجري: األحكام الدولية يجب أن تسـتوفي القرارات الدستورية

الحربـش: »التطبيقـي« بهـا تخبط في توزيـع المناصـب القيادية

اجلزاف وحرم على الفالح واقول تتمة المنشور ص7
للعفاس���ي ما قصرت، انتصرت 

لالغلبية وللشارع الرياضي.
ما الذي يدعو الى االستغراب 
اآلن، عودة الفالح؟ اجلميع يوافق 
عليه���ا وال اح���د يكابر ورئيس 
الوزراء ليس هو املعني ووزير 
الش���ؤون هو املعني وهو طبق 
القان���ون، فم���ن ب���اب اولى ان 
نرضخ للواقع ونتعامل بطريقة 
عقالنية، واحمل زمالئي اعضاء 
اللجنة الرياضية مسؤولية تعطل 
الرياضة، واؤيد بيان كتلتهم في 
جزئية تطبي���ق القوانني، نحن 
الكويت  بانتظار متاشي قوانني 

مع القوانني الدولية.
التصويت  اخلرافي: سأؤجل 
عل���ى املوافق���ة عل���ى املب���دأ، 
سأؤجل التصويت على التقرير 
واملصروف���ات في الب���اب االول 
والثاني واملستلزمات السلعية 
املع���دات  ونق���ل  واخلدم���ات 
والتجهيزات، وسأؤجل التصويت 
على الباب الرابع وتقدر مصروفاته 
ب� 260 مليونا و186 الفا، وكذلك 
التصوي���ت على الباب اخلامس 
ومصروفات���ه 188 مليونا و675 
الفا ومصروفات الباب اخلامس 
وموض���وع االيرادات س���أؤجل 
التصويت على تقديراتها والبد 
من تبي���ان زي���ادة املصروفات 
عل���ى االيرادات وق���درت مببلغ 
926 مليونا و465 الفا، وسأؤجل 
التصوي���ت نداء باالس���م لربط 
ميزانية بعض اجلهات امللحقة 

بامليزانية العامة.
التصوي���ت على  س���يؤجل 
القانون نداء باالسم في اجللسة 
القادمة املخصصة للتصويت على 

امليزانيات وترفع اجللسة.
وكانت الس���اعة تش���ير الى 

الساعة الثالثة والنصف.

تكون للترضي���ات وهناك خلل 
إداري في جميع ميزانيات جهات 

الدولة.
الصرعاوي )مق����رر(: هناك 
زيادات غير طبيعية في احتساب 
تكلف����ة اجهزة احلاس����ب اآللي 
في مرك����ز املعلومات داعيا الى 
الى وزارة  اعادة تبعية اجلهاز 

املالية.
القضية في  من يختزل هذه 
مطالبات تطبيق القانون، هذا ال 
القانون، حكومة تنتهك  يعرف 
مبانيها وتكسر االقفال واحلكومة 
تسوي محضر ومخالفة واثبات 
حالة في املخفر، هل هذه حكومة؟! 
وأمتنى على احلكومة أن تنتصر 
للقانون ممن انتهك أمالك الدولة، 
فإن كان للفساد دولة فإن لالصالح 
دولة، فمن اتصل بناصر الطاهر 
وقال له روح س���لم طالل الفهد 
االحتاد؟ ال���ذي اتصل هو عذبي 
الفهد، وروضان الروضان صاغ 
الكتاب بالليل. ومن اتصل بوزير 
الشؤون هو رئيس الوزراء وقال 
له وقع الكتاب )كتاب تس���ليم 
االحتاد( واخلط���وة التي تلتها 
حل مجالس ادارات االندية وهذا 
معناه أنها ال ميكنها ممارسة عملها 
الرياضي اال بعد 2012، بدون احتاد 
وال اندية، فهل تقبلون ذلك، ومن 
امرك من نهاني، وكنت أمتنى من 
وزير الشؤون أن يقدم استقالته 
وال يوقع، آه يا أنس الرشيد، آه 
يا يوسف النصف، ملاذا تختزل 
القضية في فؤاد الفالح؟ القانون 
ال يقبل االنتقائية والقرار الذي 
خرج لم يع���رض على مجلس 
الوزراء، وعندما تس���أل الوزير 
يقول ما شفت الكتاب وما عرض 

هذا املوضوع.
مسلم البراك: أحد املسؤولني 
في البنك املركزي وفق صالحياته 

ه���ذا االنته���اك مت باملباركة 
الكرمية واملباش���رة من س���مو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء وأهان االمة ونوابها، ال 
نقبل ارادة تنتهك أو احتادا ينتهك 
و4 ساعات في املخفر حتى يسجل 
حمود فليطح محضرا في املخفر، 
يستدعون ديوان اخلدمة املدنية 
الساعة 12 مساء يسطرون قرارات 
وناصر احملمد يوجه توصيات.

أي قان���ون تب���ي تطبق���ه 
ودس���تورك والقانون مهان؟ ما 
عندكم حكومة وما عندكم دولة، 
تقولون عندكم رئيس وزراء؟! ال 
واهلل ظلمنا حظنا إذا كنا نعتقد 

أن عندنا رئيس وزراء.
رئيس الوزراء انتهك االرادة 

الوطنية.
مب���ارك الوع���الن: هناك من 
يحم���ل املؤه���الت م���ن ابنائنا 
الترش���ح  الطلبة يحاربون في 
في اجلامعات واملعاهد والكليات، 
ويحاربون بسبب فكر معني على 
حس���اب الكفاءات، والدس���تور 
واضح وضوح الشمس والقانون 

صريح.
وضعنا في القطاع التعليمي 

مزر جدا.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة، 
ال توج���د مس���احات خض���راء 
لالستمتاع بجمال الطبيعة، ومن 
مهامها دعم الث���روة احليوانية 
حاربناهم حتى طردناهم من البلد، 
البلد يأخذ قرارات عشوائية وهذا 

ديدن حكومتنا منذ االزل.
الهاج���ري: احلركة  دليه���ي 
الرياضية اس���توقفت واحلركة 
الرياضي���ة انتص���رت واالرادة 
الوطني���ة انتصرت والش���ارع 
الرياضي انتصر، االحتاد الدولي 
الذي تسلمه الشيخ طالل الفهد، 
اهلل اكب���ر ماذا ال���ذي حلل على 

كلمة وقالها وفعلها قال »راح 
ألس���ب فيصل اجلزاف« وفعال 
لسبت طالل الفهد تعامل بنظام 
البلطجة وال ألومه )هو يفتخر 
بالبلطج���ة(، هل يعق���ل دولة 
وحكومة حتترم نفسها تقبل مبا 
حدث، يت���م احتالل أمالك دولة، 
وحيثي���ات احلكم ب���أن القضاء 

عاديا لداسوه باألقدام وحطوه 
في السكراب.

هن���اك دول���ة داخ���ل دولة، 
احلكومة ضربت الدستور نحن 
نقول هناك أمران صاحب السمو 
األمير والوضع الرياضي وهذان 
األمران يلتف حولهما الش���عب 

الكويتي.

في الشركات االستثمارية، وبه 
تضارب مصالح في املؤسسات 
واألمانة العامة للوقف هناك قرار 
صادر من مجل���س الوزراء ولم 
ينفذ لألس���ف ووضع باألدراج، 
وصاحب  الوقف يشتغل ويأخذ 
الريع، ومن أوصل البلد الى هذه 

املرحلة هو رئيس الوزراء.

الكويتي قد أعاد كل االندية، ونفذ 
احلكم بيده وعندما ذهب حمود 
فليطح وجد 500 شخص يتحدون 
الدول���ة، وحولتم من يدافع عن 
املظلومني الى أمن الدولة وينكم 
من طالل الفهد؟ هناك ارادة وطنية 
ودستورية ينتهكها طالل الفهد 
النه ش���يخ، ول���و كان مواطنا 

نحن نكبر املش���اكل، ما أحد 
يش���كك في أي طرف وإخالصه 
للوط���ن وميك���ن إذا خلص���ت 
النوايا حل هذه املشكلة، أعتب 
على بعض أعضاء جلنة الشباب 
والرياضة االنحياز ووضع قوانني 
ش���خصانية، فمن قبل وضعوا 
قوانني اإلصالح الرياضي ووافقنا 
عليها وناديا القادسية والكويت 
الرياضي هما فقط اللذان استفادا 
من هذه القوانني، أميل خلصخصة 
األندية الرياضية، والشيخ طالل 
الفهد طب���ق القوانني وعّدل من 

وظيفته.
ماذا استفدنا من دعم األندية 
الرياض���ة، واالدعاء  إال تعطيل 
بأن طالل الفهد تس���لم االحتاد 
بطريقة غير حضارية هذا الكالم 
غير صحي���ح، واالحتاد الدولي 
هو الذي أكد شرعية طالل الفهد، 

وال� 5 الذين مت انتخابهم.
جمع���ان احلرب���ش: أدع���و 
احلكومة التي صوتت على قرار 
سحب املبادرة العربية ان تثبت 
عند موقفها ألنه ش���رف وأبارك 
عودة األخ د.ولي���د الطبطبائي 

بيننا.
التس���ليف  في ميزانية بنك 
واالدخ���ار قدمنا اقتراحات بحل 
مش���كلة بيوت التركيب على ان 
يكون هناك 70 ألفا إلعادة البناء 

والترميم.
مبحطات إنتاج الوقود، وحتلية 
املياه يؤثر الكبريت على الناس، 
هناك تضارب في القرارات املتعلقة 

بالبيئة.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
بها تخبط وخلل كبيران في توزيع 

املناصب القيادية.
وعل���ى احلكومة التخلي عن 
نظرتها الى املناصب القيادية وأال 

المال: سأكون أول من يحرّك المساءلة السياسية في حال عدم تطبيق القوانين الرياضية

امللف على عاتقه منذ دخوله 
الى البرملان وقدم العديد من 
االقتراح���ات التي هدفت الى 
حماية احلريات واعادة الكويت 
الى مكانتها الثقافية موضحا ان 
هذا لن يأتي اال من خالل توفير 
مراك���ز ثقافية في كل مناطق 
الكويت والتي بدورها احلكومة 

مصداقيته���م، الفت���ا الى انه 
والغامن لم يكونا موجودين 
الرياضية  القوان���ني  اثن���اء 
الت���ي يعتبرها الطرف اآلخر 
ش���خصانية والذين يريدون 

اضعاف احلركة الرياضية.
وحول موضوع احلريات 
اوض���ح املال ان���ه »حمل هذا 

االقوى«. وبني املال ان من يريد 
ان يع���دل القانون فيجب ان 
يك���ون ذلك من خالل مجلس 
االمة وليس من خالل اي طريق 
آخر، مكمال »عرضت ان اقدم اي 
تعديل على الرياضة يريدونه 

في املجلس السابق«.
واوض���ح »ان الص���راع 
بني طرف���ني احدهم���ا دفاعا 
ع���ن الدس���تور واالخر ضد 
الدستور وكنائب ميلك االداة 
الدستورية التي يستطيع من 
خاللها االنتصار للدس���تور 
والبر بقس���مه اعلن انه على 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
تطبيق القوانني خالل االسبوع 
ادواتنا  املقبل واال فسنحرك 
الدستورية واذا لم يبادر سمو 
القوانني  الرئيس بتطبي���ق 
فس���أكون اول م���ن يح���رك 
السياس���ية واالداة  املساءلة 

الدستورية«.
واش���ار املال ال���ى ان من 
الرياضية  القواني���ني  وضع 
هم محمد الصقر ومش���اري 
العنجري واحمد السعدون، 
متس���ائال هل يشكك أحد في 

بشأن القضية الرياضية قال 
املال: دور الرئيس هو رس���م 
السياس���ة العام���ة ومتابعة 
تطبيقها وان املشكلة الرياضية 
تقع مسؤوليتها على اكثر من 
وزير فهناك وزراء الش���ؤون 
والداخلي���ة واملالية وهم من 
لهم عالقة بتلك املشكلة متابعا 
انا اول م���ن دافع عن رئيس 
مجلس الوزراء واقول له ان 
هناك من ابناء االسرة من يريد 
مكانك ويريد ضربك ويحفر لك 
وللحني يحفر وال يورطك وال 
يصور لك الباطل حق واحلق 

باطل.
وردا على س���ؤال يتعلق 
بتغير موقفه من استجواب 
وزي���ر الداخلي���ة ق���ال املال: 
موقف���ي كان واضح���ا من���ذ 
البداي���ة وامتنعت الن امللف 
كان بح���وزة النيابة وكان ال 
يجب االس���تعجال الن ما في 

الفخ اكبر من العصفور.
وح���ول موقفه من تعديل 
الدستور قال: ال يجب الذهاب 
الى تعديل الدس���تور اال بعد 
جتربة كل م���واده ال فتا الى 
ان كثيرا من مواد الدستور لم 
تطبق وان الوقت غير مناسب 
وان التجرب���ة غي���ر مكتملة 

النضج في هذا الشأن.
وحول املش���كلة املرورية 
وما قدمه في هذا الش���أن قال 
امل���ال: البلد تفتقر الى الرؤية 
واملش���كلة املرورية كغيرها 
من املش���اكل وهناك سؤاالن 
دوما احلكومة ترفض االجابة 
السؤال االول يتعلق  عليهما 
باالحتياطيات النفطية وكأننا 
اعضاء في الكونغرس والسؤال 
الثاني يتعل���ق بخطة وزارة 
االش���غال بالتعاون مع ادارة 
املرور لتطوير الدائري الرابع 
مبينا انه تقدم بالسؤالني في 
هذا الص���دد لكن لم يتلق اي 

اجابة لعدم وجود الرؤية.

استجابت، ومت استثناء املقترح 
من اخلطة الس���نوية حتى ال 
يتعطل واحلكومة ستعمل على 
انشاء تلك املراكز الثقافية لكن 
القائمون على تلك  االهم هم 

املراكز بعد انشائها«.
وبني امل���ال انه س���يتقدم 
بتعدي���الت خاصة مبراجعة 
القوانني املخالفة للدس���تور 
والتي ال توف���ر مبدأ العدالة 
وان تل���ك التعدي���الت ان لم 
متر من خالل املجلس فسيتم 
الذهاب الى احملكمة الدستورية 
االمر الذي سيرفع احلرج عن 
البعض وان االمر سيكون بيد 

احلكومة اذا صوتت معنا«.
ورد على س���ؤال بش���أن 
احتمالية ح���ل مجلس االمة 
قال املال »اهلل اعلم فاالمر بيد 
صاحب السمو األمير لكن ال 
يوجد افضل من هذا البرملان 
للحكومة حيث خطة تنمية 
عرجاء تبلغ قيمتها 35 مليار 
دوالر مت متريرها بسهولة فماذا 

يبون افضل من هذا؟!«.  
وتعليقا على س���ؤال آخر 
الرياضي  متعل���ق بالش���أن 

الوزراء  واستجوابه لرئيس 
بهذا الشأن قال املال »انا قلت 
استجواب رئيس الوزراء وارد 
وهذا ليس تراجعا وقد اقرر 
تقدمي االس���تجواب االسبوع 
القادم لكن ما قلت سأستجوبه 
في الي���وم الفالني ولم احدد 
محاور، نافيا وجود اي صفقة 
مع التكتل الش���عبي مضيفا 
امتنى اال نصل الى استجواب 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
وانا لدي أمل بان رئيس مجلس 
الوزراء سيستجيب لتطبيق 

القوانني.
وتعقيبا على سؤال يتعلق 
التي يعيشها  املعاناة  بحجم 
اهالي خيط���ان قال املال« انه 
يعيش مأساة منطقة خيطان 
اثن���اء زياراته  ويلمس ذلك 
الهالي املنطقة مشيرا الى انه 
تقدم باقتراح في مجلس االمة 
2008 واعاد تقدميه في املجلس 
احلالي بش���أن حتويل قطعة 
5 الى اس���تثماري واستمالك 

قطعة 10.
وردا عل���ى س���ؤال مل���اذا 
اس���تجواب رئي���س الوزراء 

بها، مضيف���ا »خالفنا ليس 
شخصيا وامنا لدينا قوانني 
واضحة يجب ان تطبق وان 
املجلس شرع 6 قوانني داعمة 

للرياضة«.
واضاف املال »هناك مجموعة 
القانون، حتب  خارجة ع���ن 
نفسها ومصلحتها على مصلحة 
الكوي���ت، وهو م���ا ال ميكن 
القبول به« متس���ائال »كيف 
نقبل باقتحام مجموعة ملقر 
احتاد الكرة رغما عن اجلميع؟ 
مضيفا »مستحيل ان نسمح 
ملن يريد تطبيق القوة وليس 
القانون وان اي شخص حصل 
على حكم قضائي خارجي يجب 
ان يطب���ق من خالل القنوات 
الشرعية الكويتية فهي قضية 

سيادية ينظمها القانون«.
ولفت امل���ال الى وجود 15 
حكما خارجيا ضد القانون فهل 
يجوز تطبيقها« مضيفا »نحن 
واضحون عليهم الذهاب الى 
الكويتية واحلصول  احملاكم 
على حك���م ونح���ن اول من 
س���يدعمهم محذرا من ان هذا 
الس���لوك س���يكرس سياسة 

النائ���ب صالح املال  اعلن 
عن امكانية تقدمي استجوابه 
لرئيس مجل���س الوزراء في 
االسبوع املقبل معربا في الوقت 
ذاته عن امله في ان يستجيب 
الرئيس لدعوة تطبيق القوانني 
الرياضية الجل عدم الوصول 
الى ذلك مؤكدا انه ان لم يبادر 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
القوان���ني فانه اول  بتطبيق 
من سيحرك االداة الدستورية 

للمسألة السياسية.
وقال املال مخاطبا احلضور 
خالل اللقاء املفتوح الذي جمعه 
وناخبي���ه من ابن���اء الدائرة 
اليوم  الثالث���ة »ان وجودنا 
لنتحاور ونتناقش حول كيفية 
تطوير العمل« الفتا الى انه ال 
ميثل فقط الدائرة الثالثة وامنا 
ميثل كل مناطق الكويت وان 
امللتقى جاء تنفيذا للوعد بعمل 
لقاء معهم عقب نهاية كل دور 
انعقاد متمنيا استمرار دعم 
الثالثة معتبرا  الدائرة  اهالي 

اللقاء لقاء االبن مع آبائه«.
 وشكرا املال احلضور قائال 
»اليوم نظم من اجلكم لالستماع 
الى مالحظاتكم واالجابة عنها 
ولذا س���أكتفي هنا باحلديث 
واترك املجال لالس���تماع الى 
مصارحتكم« وب���دأ املال في 
االستماع الى اسئلة احلضور 
التي بدأت بالسؤال عن مستقبل 
البلد ف���ي ظل حالة االحتقان 
السياسي التي تشهدها الساحة 
السياسية والتي طالب فيها 
السائل بأن يعيد النائب املال 
حساباته قبل تقدمي استجوابه 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
بشأن القوانني الرياضة ورد 
املال قائال »ان املوضوع ليس 
موضوع كرة او احتاد، وامنا 
هيبة دولة وسيادتها وقانون 
ودستور، ونحن اقسمنا على 
احت���رام الدس���تور وقوانني 
الدولة الت���ي يجب ان نلتزم 

خالل لقاء مفتوح عقده مع ناخبي الدائرة الثالثة مساء أمس األول


