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البصيري: الحكومة جاهزة للتعامل مع استجواب الطاحوس وإجراءاتها لن تخرج عن اإلطار الدستوري
اكد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االم���ة د.محمد البصيري ان خيارات 
احلكومة للتعامل مع استجواب سمو رئيس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد اليوم الثالثاء 
مفتوحة، مشيرا الى انها لن تخرج عن نصوص 
الدستور والالئحة الداخلية، وهو ما دأبت عليه 

احلكومة في االستجوابات السابقة.
ورفض البصيري تقدمي ايضاحات اكثر، 
لكنه ش���دد على ان خيار احلكومة سيكون 
دستوريا، متمنيا ان متضي االمور على خير 
ما يرام. وأضاف ف���ي مؤمتر صحافي عقده 
مبجلس االمة ظهر امس ان ما قامت به احلكومة 
اخيرا في التعامل مع امللف البيئي وبتوجيهات 
من سمو الرئيس والنائب األول من إجراءات 
قانونية من خالل الهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة يؤكد اهتمام احلكومة مبعاجلة 

التلوث في املنطقة اجلنوبية.
وقال من حق النواب اس���تخدام ادواتهم 
الدس���تورية، لكننا مطمئنون الى س���المة 
االجراءات احلكومية التي اتخذت في اآلونة 

االخي���رة، كما اننا مطمئن���ون الى ما انتهت 
اليه جلن���ة البيئة اخيرا لدى اقرارها تقريرا 
حول التلوث في ام الهيمان متت مناقشته في 
جلسة سابقة مبا تضمنه التقرير من توصيات 
ناقش���ها مجلس الوزراء في اجتماعه االخير 
واحالها الى اجلهات املختصة، ونحن ماضون 
في إجراءاتنا س���واء مت تقدمي االستجواب ام 
ال. وسئل البصيري عن اي اجراءات حكومية 
استباقا الستجواب متوقع حول امللف الرياضي، 
فأجاب ان ما ينطبق على الرياضة ينطبق على 
كل امللفات فنحن حريصون على تطبيق القوانني 
احمللية كما ان هناك قوانني دولية البد من اخذها 
بعني االعتبار واصفا االزمة الرياضية بأنها 
ازمة نفوس ال نصوص، فالنصوص واضحة 
ووزير الشؤون اكد مرارا حرصه على تطبيق 
القوانني والنظم احمللية والدولية، والتوصل 
الى توافق بني القوانني احمللية والنظم الدولية. 
وأمل البصيري من االخوة املهتمني بالش���أن 
الرياضي التحاور وااللتقاء فيما بينهم، وهو 
مطلب نيابي ايضا تكرر في اجللسة السابقة 

ملجل���س االمة اخلميس املاض���ي. وان يغلِّب 
اجلميع مصلح���ة الكويت ويضعها فوق اي 
اعتبار، مؤكدا ان ايقاف االنشطة الرياضية ال 
يسر أحدا، ونأمل حسم هذه األزمة الرياضية 
التي طال امدها ونحن ندور في حلقة مفرغة. 
وس���ئل البصيري عن مبررات احلكومة في 
طلب سرية مناقشة االستجواب اليوم، فقال 
»لن أتكلم عن خيارات احلكومة للتعامل مع 
االس���تجواب لكن املهم انها ستكون في اطار 

الدستور والالئحة الداخلية.
وردا على س���ؤال في ش���أن اجلدل الدائر 
حول طبيعة املوقف احلكومي من االنسحاب 
من املبادرة العربية للسالم، أوضح البصيري 
ان الروح التي جتلت في اجللسة اخلاصة التي 
عقدها املجلس نص���رة لقافلة احلرية كانت 
واحدة وكان التعاون بني السلطتني واضحا، 
وبعد ذلك مت تق���دمي ثالث توصيات، احداها 
كانت بصيغة قرار ينص على االنسحاب من 
املبادرة العربية، وفي التوصيتني كانت املوافقة 
عامة، اما القرار الداعي صراحة إلى انسحاب 

الكويت من املبادرة فلم تصوت احلكومة معه، 
كانت نتيجة التصويت هي تأييد 32 عضوا 

ومعارضة 6.
وإذ اوض���ح البصيري ان رئيس املجلس 
جاس���م اخلرافي اكد ان احلكومة لم تصوت 
على هذا القرار، فإنه استشهد بالصورة التي 
نشرتها صحيفة »السياسة« على صدر صفحتها 
األولى االربعاء املاضي ويظهر فيها أن الوزراء 
لم يرفعوا أيديهم فيما النواب كلهم موافقون. 
واضاف »ان الالئحة كذلك واضحة، حيث ينطق 
على »القرار« ما ينطبق على »االقتراح برغبة« 
من حيث عدم الزاميته للحكومة، طبقا للمادة 
118 وأنا صرحت يوم اجللسة بأننا سنتعامل 
مع التوصيات، ونأخذ بالكثير منها، ما يعني 

أن احلكومة لن تأخذ بكل التوصيات.
واش���ار الى ان املبادرة انطلقت من خادم 
احلرمني الشريفني في القمة العربية ببيروت 
العام 2002، وبالتالي هي مبادرة قمة ال مبادرة 
حكومة وحدها، وكل القمم الس���ابقة دعمت 
املبادرة، وبالتالي ال ميكن للكويت ان تتعامل 

بانفراد مع هذه املب���ادرة، وبالتالي ميكن ان 
يتم بحث هذا االمر في القمم املقبلة، والكويت 
حريصة على عدم اخلروج عن االجماع العربي 

في القمم العربية واخلليجية.
وسئل البصيري عن آلية تطبيق احلكومة 
للقوانني الرياضية، الس���يما ان االستجواب 
املتوقع حول ه���ذا امللف يعود لعدم تطبيق 
القوانني احمللية، فأجاب: لم يقدم اي استجواب 
حتى اآلن، ومتنى حل هذه القضية بعيدا عن 
املساءلة، بل من خالل احلوار، اما القوانني، فال 
جدال في ضرورة تطبيق القوانني احمللية، كما 
ان هناك قوانني ونظما دولية وقوانني أوملبية 
ودولية البد من احترامها، فعضوية الكويت 
في االحتاد الدولي تفرض عليها استحقاقات، 
م���ا يتطلب توافق القوانني احمللية مع ما هو 
موجود في املجلس األوملبي الدولي وال� »فيفا« 
واملنظمات الدولية، فلن نكون اس���تثناء من 
دول العالم امللتزم���ة بهذه املنظومة الدولية 
ما يتطلب التوافق، وهذا ال يس���تحق تعقيدا 
وتشابكا طال أمده. وعن املوقف احلكومي من 

اقتراح بتجرمي التعامل مع الكيان الصهيوني، 
قال: لم تتم دعوة احلكومة ملناقشته، وحسب 
علمي يوجد قانون للمقاطعة صادر عام 1964، 
ونحن في انتظار دعوة احلكومة ملناقش���ة 
التعديالت املقترحة على القانون. وفيما يخص 
تعويضات اخلطوط الكويتية املستحقة على 
نظيرتها العراقية، أكد البصيري عدم وجود اي 
جديد غير االحكام البريطانية الصادرة حول 
هذا املوضوع. وسئل البصيري عن مشروعي 
السكك احلديد ومترو األنفاق فأجاب: ان هذين 
املشروعني أحيال ملش���اريع ال� B.O.T وحتى 
هذه اللحظة ال توجد شركات محلية مؤهلة 
ملشاريع باملليارات ولذا فضلنا احالتهما الى 
املشروعات التنموية الكبرى وفقا لبرنامج ال� 
B.O.T ومت استجالب البيوت االستشارية لتقدم 
دراساتها. وعن املوقف احلكومي من قضية 
محمد عبدالقادر اجلاسم قال: نحترم املادة 50 
من الدستور بالفصل بني السلطات مع التعاون، 
واألخ اجلاسم بيد السلطة القضائية التي نثق 

بعدالتها، وال نقبل أي تدخل خارجي فيها.

الخرافي: من حق الحكومة طلب سرية استجواب الطاحوس لرئيس الوزراء
الغانم: »العمل الوطني« ضد السرية و»الشعبي« لم تفاوض على موقفها من استجواب »الرياضة«

حماد: اس�تجواب الطاحوس لرئيس الحكوم�ة انتقام من أحد المصانع 

أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ان استجواب رئيس الوزراء 
املقدم من النائب خالد الطاحوس 
مدرج على جدول اعمال جلس����ة 
اليوم، بعد بند الرس����ائل الواردة 
مشيرا الى ان احلكومة متلك خيارات 
دستورية، لكنه لم يبلغ بأي من 

هذه اخليارات.
واضاف في رده على اس����ئلة 
الصحافي����ني ان من حق احلكومة 
طلب سرية املناقشة على ان يصوت 
املجلس في جلسة سرية على هذا 
الطلب، واذا حصل على االغلبية 
تستمر اجللس����ة سرية، وإال فإن 
االس����تجواب يناقش في جلس����ة 

علنية.
وحول ما اثير اعالميا عن وجود 
توجه النسحاب املستجوب اذا ما 
حتولت اجللسة الى سرية، قال توجد 
سابقة الستجواب وزير الداخلية 
االسبق من النائب حسني القالف 
احتجاجا على حتويل اجللس����ة 
الى س����رية وحينها اعلن رئيس 
اجللسة عن انسحاب املستجوب، 
وس����ئل الرئيس اخلرافي عن اي 
مبادرة لديه للم شمل الفرقاء في 
الرياضة فأجاب م����ا أؤكده انني 
س����أبذل جهدي في هذا املوضوع، 
من أجل التوصل الى حل ونتيجة 
منس����جمة مع النواحي القانونية 
واالجرائية، وان شاء اهلل سوف 
تسود احلكمة بني جميع االطراف 
بعد سنتني من هذا اجلو الكئيب 

الذي البد من اخلروج منه.
وفيما ان كانت هذه املبادرة فهل 
هناك استجواب متوقع للرياضة، 
قال لم يصلني أي استجواب حول 
الرياضة، وبالتالي ال أستطيع احلكم 

عليه من اآلن.
وردا على سؤال حول إمكانية 
عدم مناقشة االستجواب إذا ما متت 
إحالته الى احملكمة الدس����تورية، 
ق����ال: ان ه����ذا س����ؤال افتراضي، 
لكن في مجل����س 1981 تقدم نائب 
باستجواب لوزير الصحة ومتت 
إحالته للمحكمة الدستورية من قبل 
احلكومة ومت تأجيل االستجواب 
حلني ورود حكم »الدستورية« الذي 
أكد عدم دستورية هذا االستجواب 

ومت سحبه.
مفاجأة

من جانبه، أك����د النائب خالد 
الطاحوس انه سيكشف عن مفاجأة 
خالل جلسة يوم غد )اليوم( سواء 
كانت سرية أو علنية لنواب األمة 
والش����عب الكويتي تبني من هم 
أصحاب الصفقات ومن يقف موقف 
املدافع عن القانون واحترام هيبة 
الدولة، مشيرا الى انه ميلك الشجاعة 
ملساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء 
لكن هناك من ال ميلك هذه الشجاعة 
ويحنث بيمينه ألهالي أم الهيمان 
ويقبض في استجواب وزير اإلعالم 
وصفقة املطار واملواصالت واألشغال 
ويقف موقف املدافع عن احلكومة 

اليوم.
وق����ال الطاحوس في تصريح 
للصحافيني يوم امس: ال يفصلنا 
عن موعد مناقشة مساءلتي لسمو 
رئيس مجلس الوزراء سوى أقل 
من 24 ساعة على خلفية املأساة 
اإلنس����انية التي يعيشها ما يربو 

حماد املجلس هو من يحدد ذلك.

ضعف اإلجراءات

م����ن جانبه ق����ال النائب فالح 
الصواغ انه ومن خالل االستجواب 
النائ����ب خالد  املقدم م����ن اخونا 
الطاحوس الى سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء الش����يخ ناص����ر احملمد 
بخصوص تأخر وضعف االجراءات 
احلكومي����ة ملعاجلة قضية تلوث 
منطقة ضاحية علي صباح السالم 
)أم الهيمان( نود في البداية ان نؤكد 
مدى استحقاق هذا االستجواب ملا 
يعانيه أهلنا وأبناؤنا سكان منطقة 
أم الهيمان من تلوث وغازات أدت 
للعديد من األضرار الصحية كانت 
سببا رئيسيا للعديد من األمراض 
كالربو واحلساس����ية واألمراض 
اجللدية وضيق التنفس وبعضها 
أدى ال����ى حاالت س����رطان، وذلك 
ما تؤكده تقاري����ر وزارة الصحة 
والهيئة العامة للبيئة وغيرها من 
املنظمات واللجان وكما ورد ايضا 
باألجوبة عن العديد من األسئلة 
البرملانية بخصوص اسباب هذا 
التلوث والذي يجب ان ينظر اليه 
بنظرة انسانية قبل ان تكون هي 
مسؤولية حكومية. التقارير تؤكد 
ان حاالت السرطان والربو وضيق 
التنفس وأمراض أخرى نتيجة هذا 
التلوث هي في منطقة أم الهيمان 
أكثر بكثير عن غيرها من املناطق. 
ولو نظرنا الى اسباب هذا التلوث 
فسنجد ان لتلوث أم الهيمان أربعة 

أسباب رئيسة وهي:
الغازات واألبخرة الناجتة عن 
مصافي البترول ومحطات الكهرباء 
احمليط����ة باملنطق����ة. وموقع ردم 
النفايات النفطية والسائلة والغازات 
السامة الناجتة منها مبنطقة ميناء 
عبداهلل. واملصانع املخالفة مبيناء 
عبداهلل وغير املرخصة او مخالفة 
لش����روط البيئة. وكذلك خطوط 
الضغط العالي احمليطة باملنطقة.

ونحن في كتلة التنمية واإلصالح 
نرى أن االس����تجواب مس����تحق 
وسماع ردود سمو الرئيس كذلك 
أمر مس����تحق ولكن ال للسرية ال 
للدستورية ال للتشريعية ألن أرواح 

وصحة الناس خط أحمر.

تخلف عن االجتماع

كم����ا اس����تغرب رئيس جلنة 
البرملانية  الش����باب والرياض����ة 
النائب مرزوق الغامن عدم حضور 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.ف����ؤاد الفالح ونائبه 
عصام جعفر اجتماع اللجنة امس، 
مبينا ان املدير ونائبه تخلفا عن 
االجتماع للمرة الثانية على التوالي 
ولم يحضرا اللجنة، وعلى وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل ورئيس 

الوزراء استيضاح االمر.
وق����ال الغ����امن ف����ي تصريح 
للصحافيني: ان هن����اك مخالفات 
جسيمة ترتكب في هيئة الشباب 
راهنا، وكان من املفترض حضور 
املدير ليرد على ما تواتر من انباء 
صحافية، ونحن ال نعرف اسباب 
عدم حض����ور املدير ونائبه، رمبا 
لعدم متكنهما من الرد على االسئلة، 

أو انهما تعمدا عدم احلضور.
واعلن الغامن ان جلنة الرياضة 

عن 40 ألف مواطن جراء التلوث 
البيئ����ي احمليط به����م والذي أدى 
بطبيعة احلال ال����ى ارتفاع أعداد 
الوفيات واألمراض في منطقة أم 
الهيمان، مؤكدا على ان استحقاق 
تقدمي مس����اءلته نابع من حرصه 
واهتمامه بصحة املواطنني وقوانني 
الدولة وهيبتها التي مت العبث بها 

من قبل بعض املتنفذين.
وتابع الطاحوس، وعندما تقدمت 
بهذه املساءلة خرج علينا من النواب 
من خرج ومنهم م����ن قال ان هذا 
االستجواب فاشل مع مرتبة الشرف، 
ومنهم من قال ان االستجواب دون 
أدلة او ان احلكومة قامت بجميع 
اإلجراءات املطلوبة فقيل في هذا 
االس����تجواب ما قيل من مفردات 
س����يئة وقبيحة دون ان ارد على 
هذه املفردات السيئة ألن تربيتي 
ال تس����مح لي بالرد على مثل هذه 
املفردات، داعيا إياهم أي معارضي 
االستجواب الى متكينه من مناقشة 
مس����اءلته في جلسة علنية حتى 
يحكم الشعب ما إذا كان رأيهم في 
االستجواب سليما أم انه ميلك أدلة 
وبيانات دامغة وكفيلة بإس����قاط 

حكومة كاملة وليس رئيسها.
وأكد الطاحوس انه على استعداد 
لتقدمي استقالته من عضوية مجلس 
األمة في حال ثبت ان اس����تجوابه 
لم يكش����ف عن أدلة دامغة تدين 
احلكومة إزاء التلوث البيئي في أم 
الهيمان، متسائال ملاذا يدعو بعض 
النواب حكومة اليوم الى مناقشة 

االستجواب في جلسة سرية؟
واس����تدرك الطاح����وس: هم 
اليوم يدعون احلكومة ملناقش����ة 
االستجواب في جلسة سرية ألنهم 
يعلمون انني سأعريهم أمام الشارع 
الكويتي في جلسة الغد )اليوم(

وسأكشف ان هذا االستجواب ليس 
كم����ا يدعي البعض ان الهدف منه 
شخص سمو رئيس مجلس الوزراء 
الذي يعد اقرب لي من اي نائب ملا 
بيننا من نس����ب وعالقة عائلية، 
مؤكدا انه ال يقبل بتجريح شخص 
سمو رئيس مجلس الوزراء الذي 
شاءت االقدار ان يكون رئيسا لهذه 
احلكومة وشاءت ان يقدم مساءلته 
له دفاعا عن القانون واهالي منطقة 
ام الهيمان. واضاف الطاحوس: انا 
املك الشجاعة ملساءلة سمو رئيس 
مجلس الوزراء، لكن هناك من ال 
ميلك هذه الشجاعة وحنث بقسمه 
امام اهالي ام الهيمان ومبيثاقه الذي 
وقعه امام اللجنة البيئية التطوعية 
وقبض في استجواب وزير االعالم 
وصفقة املطار واملواصالت واالشغال 
ويقف موقف املدافع عن احلكومة 
والناطق الرسمي لها ويحاول تبرير 
املأزق الذي عاش����ه في استجواب 
وزي����ر االع����الم الي����وم من خالل 
اتهامي بأنني قدمت هذه املساءلة 
على خلفية استقالة اخي من العمل 
في احد مصانع املنطقة، مؤكدا انه 
اليوم يقدم مساءلته على خلفية 
انتهاك 158 مصنعا في منطقة ام 
الهيمان ورأسه مرفوعا »وال اضع 
رأس����ي في التراب او اقايض على 
االستجواب«. واكد الطاحوس انه 
على اس����تعداد لتقدمي استقالته 
مرة اخ����رى اذا ما اعلن احد افراد 
احلكومة عن انه استغل منصبه 

في السلطة التش����ريعية لتنفيع 
احد اقاربه، مشيرا الى ان احلكومة 
تعلم علم اليق����ني من هم النواب 
الذين يتنفعون من املنصب النيابي 
ويقفون عل����ى ابوابهم ويطلبون 
املشاريع احلكومية وينبطحون 
للحكومة، الفتا الى انه في استطاعته 
كشف جميع االوراق واالسماء لكننا 

نتحاشى هذا االمر.
واعلن الطاحوس انه سيكشف 
عن مفاجأة يوم غد )اليوم( خالل 
اجللسة، س����واء كانت علنية او 
سرية وسيراها نواب االمة وسيعلم 
الشعب الكويتي من هم اصحاب 
الصفقات ومن يدافع عنه، مشددا 
على ضرورة اال تعطي احلكومة اي 
ذريعة لتكتيم هذه املساءلة من خالل 
الدفع بتحويلها الى سرية، خاصة 
ان االستجواب ال يتناول معلومات 
سرية او صفقات اسلحة او قضايا 
امن دول����ة. وتوقع الطاحوس ان 
يكون سمو رئيس مجلس الوزراء 
مغيبا عن العبث الواقع في اجهزة 
الدولة التابعة له، داعيا اياه ملناقشة 
هذه املساءلة في جلسة علنية حتى 
يعلم هو والشعب الكويتي حجم 
املخالف����ات التي س����تعري بعض 

النواب امام الشارع الكويتي.
عدم تأييد السرية

واعلن النائب فيصل الدويسان 
عدم تأييده لسرية جلسة االستجواب 
اليوم، مطالبا احلكومة باملواجهة 
العلنية وعدم التأجيل والصعود 

الى منصة االستجواب.
وقال الدويس����ان، في تصريح 
للصحافيني: وفق وجهة نظري ان 
احلكومة ستطلب التأجيل اسبوعني، 
فل����م نتلق اي مؤش����رات تش����ي 
باملواجهة، ومن يرصد التصريحات 
احلكومية التي تسبق االستجوابات 
يلحظ ان التأجيل هو احلل الذي 
وضع في مخيلة مجلس الوزراء.

وبنينّ الدويسان انه من ايجابيات 
االستجواب املقدم من النائب خالد 
الطاحوس اطالع النواب والشعب 
على تفاقم مش����كلة التلوث، وان 
اخلطر لم يعد محدقا بأم الهيمان، 
لكن هن����اك تلوثا في القادس����ية 

واجلهراء والرميثية.

انتقام

من جانبه كشف النائب سعدون 
حماد ان االس����تجواب الذي قدمه 
النائب خالد الطاحوس الى سمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد جاء انتقاما من أحد 
املصانع الذي قام بتفنيش أخيه 
من جهة، ومن جهة أخرى محاولة 
للم ش����مل كتلة العمل الشعبي، 

خاصة بعد اختالفهم على قانون 
اخلصخص����ة، متحديا في الوقت 
النائب الطاحوس  نفس����ه زميله 
انكار ذلك. وقال حماد في تصريح 
صحافي أمس انه في 2009/10/21 
اجتمع مع النواب د.محمد احلويلة 
وخالد الطاحوس ولوحوا في ندوة 
باس����تجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء اذا لم تكن هناك أي إجراءات 
ملعاجلة تلوث أم الهيمان وأعطوا 
احلكومة مهل����ة 60 يوما، مضيفا 
انه خالل هذه املهلة قامت احلكومة 
بإغالق املصانع وبناء عليه أوقفنا 
االس����تجواب. وأشار حماد الى ان 
قانون الصناعة ال يسمح بإغالق 
املصانع أكثر من اس����بوع ومتت 
مقابل����ة النائب األول وطلبنا منه 

اغالقها اسبوعا آخر رافضا مزايدة 
البعض على زمالئهم النواب. وقال 
ان النائب الطاحوس يفترض ان 
يكون آخر شخص يتحدث عن تلوث 
أم الهيمان، مؤكدا ان الطاحوس هو 
من ع����نينّ أخاه مديرا ألكبر مصنع 
ملوث في أم الهيمان )الشركة األولى 
للحديد( ملدة 4 سنوات وخالل هذه 
املدة لم يتكلم الطاحوس، بل تكلم 
عندما قام املصنع بتفنيش أخيه 
ولي����س الهتمامه بقضية التلوث 
البيئي في أم الهيمان. وقال حماد: 
يفترض على زميلنا خالد الطاحوس 
ان يحترم قرار جلنة البيئة وقرار 
مجلس األمة باملوافقة على تقرير 
جلن����ة البيئة الذي أل����زم الهيئة 
العام����ة للبيئة بتوفي����ر االجهزة 
البيئية  املتطورة لرصد امللوثات 
ومعاجلتها. وأرجع حماد أسباب 
هذا االستجواب الى اختالف التكتل 
الشعبي على قانون اخلصخصة 
لذلك قدموا هذا االستجواب حتى 
يجمعوا ش����تاتهم وليس السبب 
هو تل����وث أم الهيمان، معتبرا ان 
هذا االس����تجواب هو اس����تجواب 
بالوكالة لل����م التكتل مرة أخرى. 
وأشار حماد الى دور رئيس وأعضاء 
جلنة البيئة وعلى رأسهم د.علي 
العمير خاصة في اجتماعات اللجنة 
املتعددة فيما يتعلق بالتحقيق في 
تلوث أم الهيمان، مشيرا الى عدم 
حضور النائب الطاحوس كل هذه 
االجتماعات. وأكد ان اس����تجواب 
الطاحوس انتقام من املصنع الذي 
قام بتفنيش أخيه الذي كان يعمل 
مديرا ألكب����ر مصنع ملوث في أم 
الهيمان، متحدي����ا الطاحوس ان 
ينفي تعيين����ه ألخيه ومؤكدا في 
الوقت نفس����ه ان لديه املستندات 
الدالة على ذلك، مبديا اس����تعداده 
لعرضها في جلسة )اليوم( اذا نفى 
الطاحوس ذلك. وبسؤاله عن موقفه 
من سرية اجللسة أو عالنيتها، قال 

رفعت كتابا الى رئيس مجلس االمة 
العام  بش����أن عدم حضور املدير 
الرياضة  للهيئة اجتماعات جلنة 
البرملاني����ة، وان الرئيس بدوره 
سيخاطب احلكومة، ونحن أعضاء 
اللجنة قمنا برفع االجتماع، ألن ما 
كان على جدول االعمال اسئلة توجه 
الى هيئة الشباب، عموما االمر بات 
في متناول رئيس املجلس، وسندعو 
في اجتماع االحد املقبل املدير العام 

ونائبه مجددا للحضور.
الى ذل����ك، اكد الغ����امن انه مع 
اجللسة العلنية الستجواب رئيس 
الوزراء واملقرر مناقشته اليوم، ألن 
املوضوع ال يتعلق باالمن القومي، 
او امور خاصة يج����ب اال تخرج 
الى العل����ن، فموضوع البيئة من 
العموميات، ويجب ان يستمع اليه 
اجلميع، وغالبية اعضاء كتلة العمل 
الوطني س����يصوتون ضد سرية 
االستجواب. ونفى الغامن وجود اي 
صفقة بني »الوطني« و»الشعبي« 
بشأن ملفي ام الهيمان والرياضة 
وما ي����ردد ال يوجد اال في مخيلة 
احلاملني الذين يعقدون الصفقات. 
وبني الغ����امن ان موقفنا من امللف 
الرياضي اتضحت معامله في البيان 
الذي اصدرته كتلة العمل الوطني، 
فما نريده هو سيادة القانون ودول 
املؤسسات، وما يشاع من وجود 
صفقة مع »الشعبي«، فنؤكد انها 
لم تطلب اي موقف مقابل موقفها 
من الرياضة، نحن اصحاب مبدأ، 
نصوت في كل قضية وفق مواقفنا 
وال نعقد اجتماعات مع احلكومة 
او غيره����ا خ����ارج البرملان. وعن 
اجتماع كتلة العمل الوطني الذي 
عقد امس، رد الغامن: اتفقنا على آلية 
معينة بالنسبة للملف الرياضي، 
وس����ننظر ونرى، فإن لم يطبق 
القانون فسنأخذ خطوات متقدمة. 
واكد الغامن ان »الوطني« لم حتدد 
توقيت تقدمي االس����تجواب، ومن 
سيقدمه، وملن يقدم، فاالمور كلها 
لم تزل في طور املشاورات. وفي 
سؤال وجه اليه بش����أن ما ذكره 
الناطق باس����م احلكومة د.محمد 
البصي����ري ان احلكومة جادة في 
تطبيق القوانني في ملف الرياضة، 
رد الغامن: اود ان اوجه رسالة الى 
البصيري عندما قال ان الرياضة 
ازمة نفوس وليس ازمة نصوص 
عليه ان يحول اقواله الى افعال، 
القان����ون منتهك،  فنحن نرى ان 
وغير مطبق، وهناك استيالء على 
مباني الدولة، واحلكومة مكتفية 
بتصريحات وتطمينات، ال تسمن 
وال تغني من ج����وع، نحن نقدر 
البصيري ونحترمه، لكن عليه ان 
يحول تصريحاته الى واقع ملموس، 
فحتى هذه اللحظة لم يتخذ اي قرار 
جتاه ايقاف االختراقات التي مست 
القانون. واضاف: اما ما ذكره بشأن 
اجللوس على طاولة مس����تديرة، 
فهذا كالم انشائي، هناك قانون، اذ 
اقر تنفيذه، انتهت جميع املشاكل، 
نحن نريد اجراءات فعلية لتطبيق 
القانون. وعما ذكره رئيس مجلس 
االمة انه سيس����عى الى حل ازمة 
امللف الرياضي، اجاب الغامن: نحن 
ليس لدينا مشكلة مع اشخاص او 
افراد، امنا مشكلتنا مع من ينتهك 

القانون.

الدويسان: ال نؤيد »الس�رية« وعلى الحكومة المواجهة وصعود المنصة 
الطاحوس: سأكشف عن مفاجأة في جلسة اليوم تبين أصحاب الصفقات

الصواغ: استجواب أم الهيمان مستحق نتيجة لضعف المعالجة الحكومية

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني د.محمد البصيري خالل حديثه للصحافيني في مجلس األمة أمس   مرزوق الغامن أثناء تصريحه في مجلس األمة أمس

خالد الطاحوس يرد على حمادسعدون حماد متحدثا عن استجواب الطاحوس

المسلم: تصريح البصيري عن مبادرة 
السالم تكذيب لنا وللمجلس

من جانبه، قال النائب 
د.فيصل املسلم ان تصريح 
الوزير البصيري جاء بعد 
اس����بوع من اجللسة وقد 
قال في����ه ان احلكومة لم 
تصوت على قرار االنسحاب 
م����ن املب����ادرة العربي����ة 
لنا  للسالم وهو »تكذيب 

وللمجلس«.
وأضاف ف����ي تصريح 
صحافي: احلق ان احلكومة 
صوتت وهذا مثبت بالوثائق 
والشهود والبصيري لم 
يقل احلقيقة عامدا متعمدا 
ليتحمل »كذبة« احلكومة 
وحده ودافعه احلفاظ على 

كرس����يه وكان أشرف له 
تقدمي استقالته واحلفاظ 

على سمعته وتاريخه.

د.فيصل املسلم


