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استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في مكتبه 6
ظهر أمس أعضاء الوفد املشاركني في »أسطول احلرية« 
ومن بينهم عضو مجلس األمة د.وليد الطبطبائي. قدم 
اخلرافي في مستهل اللقاء شكره الكبير للوفد وأبدى 
سعادته على ما قاموا به من جهود وثمن الدور البارز 
والعظيم لهم أثناء الرحلة الس����ابقة. وقال اخلرافي إن 
نتائج الرحلة جاءت بثمار رائعة وكانت نتائجها عظيمة 

من خالل فتح احلدود بني مصر وقطاع غزة والدور الكبير 
لرئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك في 
فتح احلدود بني قطاع غزة ومصر الى أجل غير مسمى. 
وأكد اخلرافي أن الرحلة جاءت مبكسب كبير للقضية 
الفلسطينية مبشاركة تركيا في هذا األسطول الذي أتى 
بثماره في احملافل الدولية. وثمن اخلرافي الدور املساند 
لإلعالم أثناء احتجاز هذا األسطول وبرز ذلك من خالل 

ردود أفعال الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي. ووجه اخلرافي دعوته الى املشاركني 
بعدم االلتفات الى وسائل اإلعالم التي تثير الفنت داعيا 
الى التكاتف والتعاون. بدوره قدم الوفد املش����ارك في 
اسطول احلرية شكره العميق لصاحب السمو األمير 
ورئيس مجلس األمة والشعب الكويتي على االستقبال 

الرائع الذي حظوا به بعد انفراج األزمة.

الخرافي استقبل المشاركين في» أسطول الحرية« وثمّن دورهم البارز أثناء الرحلة

المجلس صوت على تحويل المناقشة إلى سرية بموافقة 39 عضواً واعتراض 19 و»الشعبي« بمن فيهم الطاحوس انسحبوا من الجلسة

»السرية« رفعت استجواب رئيس الحكومة من جدول األعمال
 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

قرر مجلس األمة أمس رفع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
املقدم من النائب خالد الطاحوس من جدول األعمال بعد انسـحاب النائب الطاحوس 
من اجللسـة احتجاجا على حتويلها إلى سـرية. وأمس وافق املجلس على حتويل جلسة 
املناقشـة الى سـرية مبوافقة 39 عضوا واعتراض 19، في حني انسـحب أعضاء التكتل 
الشعبي األربعة واعتذر 3 نواب عن عدم احلضور ألسباب طارئة. كان رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي أخلى قاعة عبداهلل السـالم بعد ان طلبت احلكومة حتويل اجللسة الى 
سرية ملناقشة االستجواب. وجاء طلب احلكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشـؤون مجلس األمة د.محمد البصيري بعد إعالن سمو رئيس 

مجلس الوزراء استعداده ملناقشة االستجواب.
وكان النائب الطاحوس قدم في 30 مايو املاضي االسـتجواب لسمو رئيس مجلس 

الوزراء حول عدم تطبيق القوانني املعمول بها من الدولة وعدم متابعة ومحاسبة اجلهات 
املسؤولة عن تردي األوضاع البيئية فيما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم الصباح مما 

أدى الى إحلاق أضرار بالغة بسكانها.
 ثم أعلن الرئيس جاسم اخلرافي عودة اجللسة الى العلنية بعد رفع بند االستجواب 

من جدول أعماله لعدم وجود مقدمه في قاعة عبداهلل السالم.
وقال اخلرافي انه بعد اخذ سمو رئيس مجلس الوزراء مكانه على املنصة خالل اجللسة 
السرية متت دعوة مقدم االستجواب النائب خالد الطاحوس إلى اعتالء املنصة إال انه لم 
يكن موجودا في القاعة. وأضاف انه قام برفع بند االستجواب من جدول أعمال اجللسة وفقا 
للمادة 141 من الالئحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه »اذا تنازل املستجوب عن 
استجوابه او غاب عن اجللسة احملددة لنظره فال ينظره املجلس إال إذا تبناه في اجللسة 

او قبلها احد األعضاء«. وفيما يلي التفاصيل:

د.جمعان احلربش وغامن امليع وفالح الصواغ أثناء جلسة أمسجانب من جلسة أمس عسكر العنزي ود.معصومة املبارك ود.بدر الشريعان خالل اجللسة

الرئيس اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد ود.هالل الساير وسعد اخلنفور وسعدون حماد وروضان الروضان في مدخل قاعة عبداهلل السالم الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعد رفع جلسة املجلس أمس  )متين غوزال(

افتتح رئيس املجلس جاسم 
اخلرافي اجللس���ة في الس���اعة 
التاسعة صباحا وتال األمني العام 
أس���ماء احلاضرين واملعتذرين 

واملتغيبني دون إذن أو إخطار.
الرئي���س )اخلرافي(: صادق 
املجل���س عل���ى املضبط���ة رقم 
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الرسائل الواردة

رسالة واردة من رئيس اللجنة 
املالية لتشكيل جلنة مشتركة بني 

اللجنة املالية وجلنة املرأة.
الزلزل���ة: أطالب  د.يوس���ف 
بتشكيل جلنة مشتركة لدراسة 

القانون واالنتهاء منه.
رس���الة واردة من احلكومة 
باستعجال النظر في االتفاقيات 
ب���ني الكوي���ت وبع���ض الدول، 
ووافق املجلس على الرس���التني 

الواردتني.
عادل الصرعاوي: وافق املجلس 
على تشكيل جلنة مشتركة ولكن 
كان املفت���رض موافق���ة رئيس 
املجلس فقط واألمر ليس بحاجة 

لصدور قرار من املجلس.
الرئيس: أخذت موافقة املجلس 

للتأكيد.

االستجواب

انتق���ل املجل���س ملناقش���ة 
االستجواب املقدم من النائب خالد 
الطاحوس الى سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
عادل الصرعاوي: مادة 140 من 
الالئحة تنص على ان ينظر املجلس 

باالستجواب بعد االسئلة.
الرئيس: أخذت موافقة املجلس. 
هل يواف���ق املجلس على تثبيت 

النص في املضبطة.
رئيس الوزراء: نحن جاهزون 

حاال.
البصيري: احلكومة  د.محمد 

تطلب عقد اجللسة سرية.
الرئيس: تخلى القاعة.

اس���تؤنفت اجللسة في متام 
الساعة 9.45.

الرئيس )اخلرافي(: عرض طلب 
احلكومة مبناقش���ة االستجواب 
في جلسة سرية وحتدث نائبان 
معارضان وآخران مؤيدان وكانت 

نتيجة التصويت:
حضور 62، موافقة 39، عدم 

موافقة 19، امتناع 4.
وبذلك قرر املجلس مناقش���ة 
االس���تجواب في جلس���ة سرية 
وعند إع���الن األخ خالد لم يكن 
موجودا في اجللسة وأخذ رئيس 
مجلس الوزراء مكانه على املنصة 
وتطبيقا للمادة 141 من الالئحة 
فال يستمر املجلس في املناقشة 
في االستجواب ويرفع من على 

جدول األعمال.
وترفع اجللس���ة ملدة نصف 

ساعة.
وبعد ذلك عاد الرئيس جاسم 
اخلرافي إلى املنصة الس���تئناف 
اجللسة إال أنه اضطر لرفع اجللسة 
إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب.

انسحاب

وكان اعضاء التكتل الشعبي 
انسحبوا من اجللسة قبل ظهور 
نتيجة التصويت على س���ريتها 
وخرجوا إل���ى قاعة الصاحفيني 
حي���ث عقدوا مؤمت���را صحافيا 
بينوا فيه اسباب انسحابهم من 

اجللسة.

العمل  وقال رئي���س كتل���ة 
النائب احمد السعدون  الشعبي 
ان س���مو الرئيس اعل���ن بداية 
اس���تعداده ملناقشة االستجواب 
ثم طلب الوزير البصيري حتويل 
اجللسة الى سرية وبعد حديث 
نائبني مؤيدين للسرية واثنني من 
املعارضني أردنا ان نبقى ضمن 
األغلبية ولم نش���ترك جميعنا 
في التصوي���ت وكان واضحا ان 
احلكومة لديها األغلبية، مؤكدا ان 
كتلة العمل الشعبي اتخذت قرارها 
مسبقا بعدم مناقشة االستجواب 

في جلسة سرية.
وبني الس���عدون ف���ي مؤمتر 
صحاف���ي عقده اعض���اء الكتلة 
عقب انس���حابهم من اجللس���ة 
ان »الش���عبي« رفضت مناقشة 
االستجواب في جلسة سرية ألنه 
مبدأ خطير ان يؤتى بكل استجواب 
ويناقش في جلس���ة سرية فهذا 
تعطيل ألداة االستجواب واملساءلة 
السياسية، الفتا الى ان التصويت 
على السرية مت نداء باالسم بعد 

ان تقدم النواب بطلب بذلك.
وأعرب السعدون عن رفضه 
مناقشة االستجوابات في جلسات 

النواب ناطقني رس���ميني باسم 
احلكومة، مؤكدا ان ما نش���ر عن 
سعي »الشعبي« الى ورقة عدم 

التعاون غير صحيح.
وق���ال: لم نطال���ب اي طرف 
ال بورقة عدم تع���اون او غيره 
مث���ل ما هو مكت���وب في احدى 
الصحف، هذا كله »كالم فاضي« 
وغير صحيح، فأهالي أم الهيمان 
يطالبون باستنشاق الهواء النقي، 
ونحن مطالبنا ان تتم اجللسة في 
الهواء الطل���ق في قاعة عبداهلل 

السالم.
وتساءل: ألم يقل بعض النواب 
عن االس���تجواب انه استجواب 
»طيشان« وانه فاشل مع مرتبة 
الش���رف فإذا كان���ت ادعاءاتهم 
حقائ���ق فلماذا ل���م يعملوا على 
ابطال االس���تجواب امام الشعب 
الكويتي ويطلعوه على القناعات 

التي ادعوها؟
وشدد على ان كل االحتماالت 
العمل  واردة بالنس���بة لكتل���ة 
الش���عبي وإذا كان هناك ضيق 
في التحرك فه���و لدى احلكومة 
وبعض الن���واب الذين تخاذلوا 
معها ومنعوا الناس من االطالع 

على هذا الوضع الكارثي، مشيرا 
ال���ى ان من بصموا وصوتوا مع 
احلكومة لو انه���م ادركوا حجم 
النائب  التي سيعرضها  الكارثة 
خالد الطاحوس ما وافقوا ولكن 
واض���ح انهم »مس���لمني اخليط 
واملخي���ط« وما كن���ا نقوله في 

السابق اخذ يتحقق اآلن.
وأضاف بقوله: أحتدى النواب 
الذين صوتوا مع السرية ان يعطوا 
جوابا مقنعا عن سبب تصويتهم 
مع السرية واحدى النائبات عندما 
حتدثت اآلن وحتدثت في السابق 
عن استجواب النائب فيصل املسلم 
قالت حين���ذاك لو اننا نعلم بأن 
سمو الرئيس س���يرد ملا حولنا 
االستجواب الى سري، اهلل أكبر 
تدعم���ون حتويل االس���تجواب 
الى س���ري وبعد ذلك حتاولون 
ان تشوهوا صورة االستجواب 
وهذا األمر لن منكنكم منه اطالقا 
ألننا نعرف هذا التحالف املريب 
والغريب والعجيب بينكم وبني 
احلكوم���ة على حس���اب الناس 

ومصلحة الوطن.
وبسؤاله ان كان االستجواب 
سقط اآلن قال البراك: ان االستجواب 

سيبقى مستمرا وسنطرح ما لدينا 
وس���نطرح هذا االستجواب مرة 
اخرى في الوقت املناسب ولو انهم 
ناقشوه في جلسة علنية النتهى 
في حلظته ولكنه اآلن سيستمر 
ليال ونهارا وسنكشف من خالله 
الذي  التخاذل املخي���ف واملريع 
وقعت في���ه احلكومة بالتعاون 

مع املتنفذين.

شاشة عرض

بعد ذل���ك ق���ام النائب خالد 
الطاحوس بعقد مؤمتر صحافي 
بحضور اعضاء »الش���عبي« في 
الكبرى في  قاع���ة االحتف���االت 
املجلس حيث استخدم جهاز عرض 
ووثائق بني خاللها ش���رحا عن 
مادة استجوابه بالصور وافالم 
التي عرضها  الفيديو واجلداول 

على الشاشة.
و قال النائب الطاحوس خالل 
املؤمتر الذي عقده كنت امتنى ان 
اقدم استجوابي في جلسة علنية 
ومتكين���ي من عرض ما لدي في 
ارادوها  مادة االس���تجواب لكن 
س���رية ونحن ضد مبدأ السرية 
والتي هي تفريغ للدس���تور من 
محتواه وحتى ال نكرس مبدأ غير 
دستوري وخروجنا من اجللسة 

هو انتصار للدستور.
الطاحوس يشرفني  واضاف 
ان اق���ف امام الش���عب الكويتي 
واقول قدرنا ان يصوت املجلس 
مع السرية مضيفا: اآلن سأعرض 
ما أملك من ادلة ومستندات لكشف 

حجم اخللل.
وتابع الطاحوس أقسم باهلل 
العظيم ان اكون مخلصا لألمير 
واحترم الدستور وقوانني الدولة 
واذود عن حريات الشعب وامواله 
باألمانة والصدق، مشيرا الى ان 
التلوي���ح باالس���تجواب منذ 21 
نوفمبر م���ن العام املاضي هدفه 
معاجلة اخللل وتصحيح االخطاء 
ودرء االض���رار البيئي���ة ولكن 
لألسف من هذا الوقت احلكومة 
اتخذت اجراءات هي اقل ما يقال 
عنها اجراءات خجولة وهي اقرب 
حلماية للمصانع وليس االنتفاضة 
لصح���ة وارواح املواطنني ولكن 

سرية خاصة ان مبررات احلكومة 
مبررات واهية، متسائال ان كان 
س���يتم حتويل جميع اجللسات 

الى سرية؟
وش���دد على ان النائب خالد 
الطاحوس و»الش���عبي« لديهم 
الوثائ���ق واملعلومات التي تبني 
حقيقة الوضع في أم الهيمان وعدم 
تطبي���ق القانون ولكن يجب ان 
تتم مناقش���تها في جلسة يراها 
جميع املواطنني حتى ال يحصل كما 
حصل في اجللسة السرية السابقة 
حيث بدأنا نسمع بآلية اعالمية 
رهيبة يقوده���ا بعض االطراف 
عكست ما دار في اجللسة وهذا 

ما لن تسمح به »الشعبي«.
وأكد ان كتلة العمل الشعبي 
لديها وس���ائل اخ���رى اليصال 
احلقائ���ق للن���اس وم���ن هذه 
الوسائل ما س���يقوم به النائب 
خالد الطاحوس وكذلك اجللسات 
العلنية األخ���رى التي ميكن ان 
تناقش فيها مختلف القضايا وقد 
تكون هناك اس���تجوابات اخرى 
قادمة سواء لس���مو الرئيس او 
لغيره م���ن الوزراء فال ميكن ان 
نترك هذا العبث والفساد وعدم 

تطبي���ق القانون فيم���ا يتعلق 
بالبيئة وغيرها.

بدوره اعتبر الناطق الرسمي 
باسم كتلة العمل الشعبي النائب 
مسلم البراك انه امر عجيب انه في 
كل شيء يتم حتويل اجللسات الى 
سرية سواء في قضية املصروفات 
او الشيكات او األسلحة والطائرات 
وم���ا يتعل���ق باألم���ن الوطني، 
مستغربا ان متتد حالة السرية 
الى االستجواب املتعلق بقضية 

أم الهيمان.
وقال البراك: كنا نريد في هذا 
االس���تجواب ان نضع قضية أم 
الهيمان على الطاولة وان يسمع 
أهالي أم الهيمان حتى التطمينات 
واالجراءات التي اتخذتها احلكومة 
على لسان رئيس مجلس الوزراء، 
مؤكدا انه أن تعمل احلكومة على 
حتويل اجللسة الى سرية فهذا امر 
خاص بها ولكن ان جتد من النواب 
من يؤيدون حجب املعلومة عن 
الشعب الكويتي وأصحاب الضرر 

احلقيقي فهذا ما نستغربه.
واستنكر البراك موافقة األغلبية 
النيابية على حتويل اجللسة الى 
سرية وان يصبح مجموعة من 
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الخرافي: أتمنى مناقشة جميع االستجوابات وطرح الثقة بجلسات سرية
أكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي انه يتمنى 
ان تتم مناقشة كل االستجوابات وطلبات طرح الثقة 
في جلسات سرية، مشيرا الى ان هذه السرية لن تزيد 

أو تقلل من اهمية هذه االداة الدستورية.
وأضاف في رده على اسئلة الصحافيني ان استجواب 
الي��وم )أمس( لن يكون االول وال االخير الذي تطلب 
احلكومة مناقش��ته في جلسة س��رية، وفي النهاية 
فإن الق��رار هو للمجلس ف��ي التصويت لصالح أو 

ضد السرية.
وأوضح ان هدف االستجوابات هو اثارة مواضيع 
لذوي الشأن، وأن ا أرى كرئيس للمجلس انه من االفضل 

ان تكون االستجوابات كلها سرية.
وعن تصريح��ات بعض النواب باعتبار س��رية 
االستجوابات افراغا للدستور من محتواه قال اخلرافي: 
ال أريد الدخول في س��جال مع زمالئي النواب، وأنا 
أحت��رم آراءهم، ولكن الدميوقراطية هي قبول الرأي 

والرأي اآلخر، والتصويت لالغلبية، أما أنا فأتساءل: 
إن كانت سرية اجللسات افراغا للدستور من محتواه 

فلماذا وضع املشرع هذه املادة؟
وأضاف: أنا أرى ان االستجوابات وجلسات طرح 
الثقة في جلسة سرية هو اخليار االفضل، مشيرا الى 
اننا لسنا في ملعب كرة قدم، ونقاش محاور االستجواب 

ال يتطلب حضورا جماهيريا كأننا في ملعب.
وس��ئل عن مخاوف نيابية من ان تلجأ احلكومة 
على الدوام الى اس��تخدام السرية في االستجوابات، 
فأجاب بتساؤل آخر مفاده: هل اجللسة السرية متنع 
االجراءات الدستورية املتعارف عليها في االستجوابات؟ 
وهل متنع اجللسة السرية محاسبة أي وزير أو تقدمي 

طلب طرح الثقة فيه؟
واضاف: ما املخاوف من عقد اجللسة السرية؟ وهل 

هي عدم سماع الناس ملا يدور في اجللسة؟
مؤكدا ان االستجوابات ليست استعراضا للناس، بل 

من اجل الوصول الى النتيجة التي نطمئن فيها الى ان 
القضاة املوجودين داخل القاعة هم الذين سيحاسبون 

الوزير وليس اجلمهور أو الصحافيني.
وعن اعالن »الش��عبي« ان استجواب الطاحوس 
مازال قائما، قال: أنا لس��ت طرفا مقابل الشعبي، وال 
أريد الدخول في سجاالت مع احد، وال أعلم متاما ما 
قيل، لكنني أحترم وجه��ات النظر، ومن حقكم علي 

ان اقول وجهة نظري.
وسئل ان كان يرى اآلن توازنا في القوة بني املجلس 
واحلكومة، فأجاب: أنا لست في حلبة مصارعة، واملسألة 
ليست اس��تعراض عضالت، فإذا كان هناك تقصير، 
ال نقول ان املجلس أقوى من احلكومة أو العكس، بل 
التقصير يكون بكيفية استخدام الصالحيات الدستورية 
وعلى احلكومة التمس��ك بإجراءاتها التنفيذية، واذا 
قص��رت، فعليها اعادة النظر، ومعرفة س��بب اخللل 
الذي جعل احلكوم��ة أضعف من املجلس، وضرورة 

معاجلة هذا اخللل.
واك��د اخلرافي انه ليس من صال��ح البلد وجود 
صراع بني الس��لطتني، وليس م��ن الصالح ان يكون 
طرف اقوى من الطرف اآلخ��ر، وعلينا التعاون كما 
جاء في املادة 50 من الدس��تور، ومن واجبنا احترام 
نصوص الدستور ألننا كلنا في سفينة واحدة وجنتهد 

ملصلحة الكويت.
وس��ئل اخلرافي عن مبادرته التي اعلن عنها في 
شأن الرياضة فأجاب: أرجو االبتعاد عن بالغة الشف 
املبالغ فيها، واعتقد اننا كلنا نسعى من اجل التوصل 

الى النتيجة التي فيها مصلحة الكويت.
وقال: أدعو اهلل ان تسود احلكمة، وان نصل الى 

احلل الذي فيه صالح البلد.
وعن رؤيته لالجواء الصحية والسياس��ة العامة 
لالعضاء، قال: صحة النواب والوزراء جيدة وال أرى 

أحدا يعاني من السعال، وان شاء اهلل كلنا بخير.
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البصيري: الحكومة استخدمت حقها الالئحي في طلب »السرية«
اكد وزير املواصالت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجلس االمة 
د.محمد البصيري ان ما ذهبت 
ف����ي طلبها عقد  اليه احلكومة 
جلسة االستجواب سرية ليس 
بجديد خاصة ان هناك سوابق 
في عقد اجللسات السرية. جاء 
ذلك في مؤمت����ر صحافي عقده 
البصيري بعد االنتهاء من جلسة 

امس.
وكشف ان احلكومة لديها ردود 
علمي����ة ووثائقية واحصائيات 

اعدته����ا لعرضه����ا في جلس����ة 
مناقشة االستجواب مشيرا الى 
انه كان يح����دو احلكومة االمل 
في ان يستمع النائب املستجوب 
وبعض النواب االخرين املؤيدين 
لهذا االستجواب الى ردود سمو 
الرئيس اذا كان الهدف فعال هو 

االصالح ومعرفة احلقيقة.
ان  البصي���ري  واوض���ح 
انسحاب النائب خالد الطاحوس 
م���ن اجللس���ة ف���وت على كل 
الباحث���ني ع���ن احلقيق���ة في 

موضوع ام الهيم���ان معرفتها 
وعليه بني انه كما اس���تعرض 
النائب املس���تجوب استجوابه 
في قاع���ة االحتفاالت باملجلس 
امام مختلف اجهزة االعالم فان 
اجلانب احلكومي سوف يعرض 
اليوم جميع الوثائق واملستندات 
واالحصاءات واالرقام التي كان 
املنتظر عرضها في جلسة  من 

االستجواب.
وردا على سؤال الصحافيني عن 
ان هناك مخاوف لدى بعض النواب 

ان تهمل احلكومة معاجلة قضية 
ام الهيمان وكأنه نوع من »العناد 
احلكومي« مع النواب املنسحبني 
اكد البصيري على رفض اجلانب 
احلكومي ان يس����لك هذا املسلك 
نهائيا، مش����يرا الى ان االجراءات 
جتاه معاجلة قضية التلوث ال ميكن 
ان يحددها تقدمي اس����تجواب من 
عدمه وامنا ما يحددها هو واجب 
احلكومة جتاه هذه القضايا وعلى 
رأس����ها قضية التلوث، مبينا انه 
ال ميك����ن التوق����ف عند س����قوط 
االستجواب او جناحه خاصة ان 
ال����ى اجرءاتها  احلكومة مطمأنة 
وهي تس����ير في املسار الصحيح 
وحتقق جناحات بتجاوب الكثير من 
اصحاب املصانع واعتقد ان القضية 
في مس����ارها الصحي����ح، وكانت 
البيانات واالحصاءات واالرقام التي 
كنا سنقدمها في اجللسة ستثبت 
لالخوة النواب صحة ما ذهبت اليه 
احلكومة، فعال هناك حتسن كبير 
في الوضع البيئي ليس فقط في 
املنطقة اجلنوبية وامنا كوضع عام 

في كل مناطق الكويت.
وقال انه يعتقد ان احلكومة 
مارست ممارس����ة دميوقراطية 
حقيقية وألول مرة سمو الرئيس 
يعتلي املنصة في س����ابقة في 
الكويتي مرتني  البرملان  تاريخ 
متتاليتني في دور انعقاد واحد، 
هذا ما يؤكد حرص سمو رئيس 
مجلس الوزراء على ممارس����ة 
الدميوقراطية وممارسة االدوات 
الدس����تورية ف����ي كل اركانه����ا 
وليس هناك في ه����ذا األمر اي 

»غضاضة«.
ونتمنى مثلما متارس احلكومة 
الدستورية والالئحية  حقوقها 
وفقا لالئحة ان يقبل النواب بهذه 
املمارسة اذا لم تأت هذه املمارسة 

على ما يريد.
وردا على سؤال، قال البصري 
نحن ال ندخل في النوايا لكن 
نتعامل مع كل استجواب على 
حسب ظروفه ومعطياته والذي 
نتمناه ان تستخدم هذه االداة 
»االستجواب« في ادائها الصحيح 
وبوضعها الصحيح وفي وقتها 
الصحي���ح ونح���ن كحكومة 
سنتعامل مع هذه االستجوابات 
وفق معطياتها ووفق اللوائح 
والنصوص الدستورية املتعارف 
عليه���ا، مثلما قال احد النواب 
الي���وم نتمنى من احلكومة أال 
تس���تخدم اغلبيته���ا النيابية 
بتعسف نحن ايضا نتمنى من 
االخوة النواب عدم استخدام هذا 
احلق الدستوري »االستجواب« 

بتعسف.
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يفترض ان يطبق عليها قانون 
الصناعة بسحب التراخيص من 

املستمرة في املخالفة.
النواب  واستغرب من بعض 
الذي���ن يقبلون بوج���ود وزراء 
يكذب���ون عليهم في ردودهم وال 
يحركون ساكنا، الفتا الى ان الردود 
على املس���ح امليداني والتقارير 
تضمنت تالعبا وتضليال كبيرا 
واعطاء معلومات غير صحيحة 
بتقارير املصانع باالش���تراطات 
البيئية وبعد ه���ذا كله تريدون 
منا ان نثق باحلكومة؟! هل تقبل 
يا رئيس الوزراء ان وزيرين هما 
الشيخ احمد الفهد ود.هالل الساير 
يردون برداد متناقضة، الفهد يؤكد 
وجود اضرار بيئية وخطر على 
صحة األهالي والساير يناقضه 
وال يرى خط���را وأضرارا بيئية 

على األهالي.
أحتدى احلكومة كاملة، وأؤكد 
ان اس���تجوابي يسقط حكومة، 
اجليش االميركي بعث كتابا في 
2005 بارتف���اع تركيز انبعاثات 
بعض الغازات ما يؤثر على صحة 
اجليش األميرك���ي، ونظفوا كل 
شيء، أهم شيء ان األميركان ما 
يحوشهم شيء، وآهات أم الهيمان 
ال تعني ش���يئا، قي���ل ان اخوي 
يشتغل عند صاحب احد املصانع، 

املصانع عن هذا الرقم.
وهناك رد من وزير االسكان 
الفهد بشأن عدم  الش���يخ احمد 
الشمالية من  التوس���عة للجهة 
منطق���ة ام الهيم���ان وهذا داللة 
التلوث  واضحة على خط���ورة 

الذي حتدته املصانع.
وحتدى الطاحوس ان يكشف 
مجلس الوزراء عن اربعة تقارير 
لقياس نسبة التلوث واستخدام 
امليزانية اخلاصة بهذا وقدرها 200 
ألف دينار وأين ذهبت وأين تقرير 
اخلبراء في البيئة وأيضا وضع 
حاجز زراعي منذ 2005، ووزير 
البلدية يرد في 2010 باننا مازلنا 
»كتابكم وكتابنا« وأيضا اجراء 
دراسة مسحية لعدد املرضى في أم 
الهيمان واالحصائيات التي بينها 
ديوان احملاسبة في تقاريره في 
أم الهيمان احتلت املركز األول في 

مرض »الربو« رجاال ونساء.
وسترون التضليل من خالل 
التي  احصائي���ة وزارة الصحة 
تالعبت في االرقام واس���تبعاد 
االرقام احلقيقية، وأمر مرعب ان 
يتالعبوا في صحة االنسان وأرواح 

أهالي منطقة أم الهيمان.
وأشار الطاحوس الى ان رقم 
املصانع قفز ال���ى 157 ومنها 17 
مصنعا غير مرخص واحلكومة 
تعطي رقما آخ���ر هو 139، الفتا 
الى ان قرار االشتراطات البيئية 
واالحمال البيئية اذا اخلت املصانع 

العصب���ي، نحن لدينا  واجلهاز 
مستندات، ش���ركة احلديبية، ملا 
كش���فوا عنها اتض���ح ان املوقع 
مخال���ف، ولم يعرض ترخيصه 

على البيئة.
أحتدى ان يسحبوا ترخيص 
صاحب احد املصانع الذي ينتج 
غازات خطيرة، وس���جلوا عليه 

مخالفات من هيئة البيئة.
هناك مصنع يسبب سرطانا 
ومسجل ذلك في تقارير بيئية، ولم 
يسحبوا املصانع، الهيئة العامة 
للبيئة والصناعة متواطئتان مع 

اصحاب املصانع.
)عرض املصنع الوطني ملصنع 

اجللود(.
املفارقة ان بع���ض املصانع 
يقدمون ش���كوى ضد بعضهم، 
فهم يريدون حماية انفسهم، وما 

يهمهم اهالي ام الهيمان.
2009 اكتش���فوا ان مصن���ع 
اجللود ليس لديه مردود بيئي، 
وتقول يا ناصر احملمد قاعد تطبق 
القان���ون، كنت أمتنى ان يصعد 
رئيس الوزراء بجلس���ة علنية، 
انهم يضع���ون املواد الكيميائية 
في شبكة مياه االمطار، يعتمدون 
على احلكومة في كل شيء، انها 

تتستر عليهم.
ينقلون امللوثات من املصانع 
الى اخلارج، يعني الى اهالي أم 
الهيمان، ال� 40 ألف مواطن، تبونها 
سرية، حتى تكروتون املوضوع، 

)وطلب عرض مصنع الفهرس 
التجارية( ومخالف���ات املصنع 
عدم وجود مردود بيئي رغم ان 
ترخيصه منذ 2002 وكشف عن 
ف���ي 2009، تطبيق القانون على 
البع���ض، ولك���ن ال يطبق على 
صاحب مثل هذا املصنع، وعندما 
كش���ف عن املصنع اتضح انه ال 
يتوافق مع االشتراطات البيئية 
كافة، كيف تقبلون ذلك على اطفال 

أم الهيمان؟!
استمتعوا يا أهل الكويت اليوم 
مزاد علني على املصانع املخالفة، 
هذا مصنع يخالف اش���تراطات 

تخزين املواد الكيميائية.
واستعرض الشركة املتحدة 

للمشاريع النفطية.
الكويت  أه���ل  ي���ا  احلكومة 
القانون«  شعارها »عدم تطبيق 
ثم استعرض مخالفات الشركة 
الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس، 
والوطنية للجب���س، والزيوت 
الكويتية  الكويتية، والش���ركة 

لصناعة املواد العازلة.
املخالفات كلها واملعتمدة في 
تقارير حكومية 7 و8 لم يطبق 
عليها القانون، ألن مالك املصانع 
اق���وى م���ن القان���ون، وما هذه 

احلكومة اللي تقدر عليهم.
وهناك اق���رارات تتلف الكبد 

البارحة طل���ع على قناة العدالة 
وأكد حسني اخلرافي أمني احتاد 
املصانع ان شقيقي قدم استقالته 
قبل عامني، وسعدون حماد يقول 
انني قدمت االستجواب بعدما أقيل 
شقيقي، واستعرض مداخلة حسني 
اخلرافي في قناة العدالة، واحلقيقة 
التي ذكرها بحق شقيقي طالب 

الطاحوس.
بتاريخ 2004/4/18 قدمت شركة 
الصناعة بالغا ضد احد املصانع، 
قالت الشركة ان املصنع تتسرب 

منه مواد كيميائية خطرة.
2009/11/24 توجه فريق من 

الهيئ���ة العامة للبيئة برئاس���ة 
د.صالح املضح���ي، الى املصنع 
املخالف، ومنعوا دخوله وقالوا 
له: توكل على اهلل، وهذا يؤكد ان 
هناك دويالت داخل دولة، وطلب 
املضحي االستعانة بقوات االمن 

بعد طرده.

عرض محضر معاينة

وأب���رز املخالف���ات انبعاثات 
غازية من املصنع وانتشار أدخنة 
صهر احلديد، يا رئيس الوزراء 
واحد يطرد مدير عام الهيئة اين 

تطبيق القانون؟

اقول لألمة وامام الشعب الكويتي 
وامام قس���مي بالدف���اع عن اهل 
الكويت في اي قضية واكش���ف 
عن حجم الضرر الذي يتعرض 
له اهالي ام الهيمان وهذه املنطقة 
املعزولة واملنكوبة ففي عام 94 
قام���ت وزارة الصحة بدراس���ة 
وقدمتها ملجلس الوزراء تتضمن 
أن هناك مصانع تتسبب في بث 
السموم نتيجة النشاط الصناعي 
واحلقيقة في هذه الدراسة اثبتت 
أن مصفاة الشعيبة لم تكن تعمل 
حني ذلك، وخالصة الدراسة اكدت 
عدم تناسب وجود املصانع في 

هذه املنطقة.
وانتقل الطاحوس بعد السرد 
الس���كان في  التاريخي لتوطني 
منطقة ام الهيمان وفي عام 2001 
ق���رار 210 تضمن االش���تراطات 
والضوابط البيئية وفي عام 2002 
صدر كت���اب يطلب وقف اعطاء 
التراخيص وفي عام 2004/5/9 
الدف���اع يؤكد  كتاب م���ن وزير 
االحمال البيئية وطلب فيه نقل 

الصناعات في الشمال.
وف���ي 2009/5/13 صدر قرار 
مجلس الوزراء لتفعيل اخلطوات 
البيئية وهناك تقارير اولها شكوى 
اهالي ام الهيمان يريدون هواء نقي 
والدفاع عن ارواحنا واطفالنا وكان 
عدد املصانع 56 مصنعا وبعد كل 
هذه التوصيات والقرارات قفز عدد 

الفاسد  امام االعالم  وتصرحون 
بكالم مناف للواقع.

واهلل ي���ا رئي���س ال���وزراء 
هدولة يبون يورطونك وهم اهل 
مصلحة، واذا حجت حجايجها ما 
تشوفهم، راح يتركونك بحالك، 
وتعرف وقتها من هم نواب العز 

والكرامة.
النائب محمد احلويلة  وقدم 
س���ؤاال حول نقل احد املصانع، 
وال���رد جاء اننا لم نعط املصنع 
موافقات الترخيص، خل يقولون 
ألهالي ام الهيمان مادام بس���بب 
استنشاق االسمنت، البيئة أوصت 
بإغالق املصنع، وعندما واجهوا 
صاح���ب املصنع قال م���ا اطلع 

عطوني 250 ألف متر مربع.
جبال السموم من االسمنت هذا 
اجلبل أمام أم الهيمان اال تتحرك 
مشاعركم، حذر صاحب املصنع، 
ولكنه وضع جبال السموم وقالوا 
الهيمان،  أم  أهالي  استنشقوا يا 
وصاحب املصنع يريد 250 ألف 

متر مربع.
وزراء مش���تركون ف���ي هذا 
االستجواب، واحلكومة عاجزة 

عن الدفاع عن ارواح الناس.
وعرض فيلم للطفلة دمية عادل 
الشمري التي أصابها السرطان، 
وماتت بس���بب ادخنة املصانع، 
وبكالم مؤثر ق���ال والدها ابنتي 
الهيمان، والطاحوس  أم  شهيدة 
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حماد : ما حدث مسرحية واالستجواب قدم نتيجة لالختالف فيما بين أعضاء »الشعبي«
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الطاحوس: تمنيت شرح االستجواب في جلسة علنية  لتصحيح األوضاع

البراك: استجواب الطاحوس سيبقى مستمراً وسيقدم مرة أخرى في الوقت المناسب

خالد الطاحوس متحدثا خالل املؤمتر الصحافيأحمد السعدون متحدثا للصحافيني بعد انسحاب »الشعبي« من اجللسة وبجانبه مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس

..ووثيقة أخرى تبني انبعاث الغازات من أحد املصانعإحدى الوثائق التي عرضها الطاحوس للصحافيني

أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي بعد انسحابهم من اجللسة وتوجههم لقاعة الصحافيني د.أسيل العوضي ود.روال دشتي تستمعان حلديث سيد حسني القالف

حتية صباحية بني د.يوسف الزلزلة ود.فيصل املسلم

يعلق اين أنت يا البصيري تعال 
وشوف دمية واللي حصل لها.

وطل���ب احلض���ور إع���ادة 
الطفلة دمية،  عرض كالم والد 
ثم استعرض الطاحوس تقارير 
بيئية تؤكد مخالفات املصانع 
لالشتراطات البيئية، وفي كل مرة 

يردد أين أنت يا البصيري؟
قبل شهرين قسموا قسيمة، 
وجعلوها ثالث قسائم، وشوفوا 
التواطؤ م���ع اصحاب  حج���م 
املصانع، رغم ان هذه القسائم 
تعمل دون ترخيص، شركة تعمل 
أم  الغربية مقابل  في الشعيبة 
الهيمان خصصت للغاز وايضا 

من دون ترخيص.
النهائية 2009/4/26 اطلعوا 
على الشركة الكويتية للصناعة 
والصيانة وجدوا أن هذه الشركة 
منذ 1969 تستولى على 155 ألف 
متر، ومنا يا رئيس احلكومة، 
ومنا إل���ى الن���واب، ومنا إلى 
الكويتي، قمت بتحمل  الشعب 
مس���ؤولياتي، ومارست دوري 
النقل رسالتي الصادقة، النني 
أقس���مت بعدما أوصلوني إلى 
كرسي العز، وما يحدث في أم 
الهيمان ينعك���س على مناطق 
الكوي���ت، وس���يظل مفتوحا، 
وستظل املساءلة السياسية جتاه 

رئيس الوزراء قائمة.
مسلم البراك: أصحاب املصانع 
ما يهمهم ش���يء، انهم يريدون 
ينس���فون رئيس ال���وزراء ما 
عندهم مشكلة، من صوت على 
اليوم )أمس( يريدون  السرية 
حماية الرئيس، البصيري ماله 
داع يتكلم، عنده نواب يتكلمون 
باسمه، بعض نواب االمة حموا 

احليتان واملتنفذين.
واستغرب البراك من ان مينع 
اهالي أم الهيمان من أن تسمع 
معاناتهم من خالل اس���تجواب 
رئيس الوزراء مش���ددا على أن 
يرفع ش���عار املتابعة واملراقبة 
واحملاسبة، وكل طرف يتخاذل في 
االنتصار للشعب يجب معاقبته.

واشار الى ان نائبة وثالثة نواب 
صرحوا عقب استجواب النائب 
الوزراء  فيصل املسلم لرئيس 
بأن املناقشة كانت راقية وكنا 

الهيمان بأن اخوانهم في مجلس 
االمة سيستمرون في متابعة امللف 
البيئي واحلكومة قد اتفقت مع 
شركات يابانية عاملية لعمل مسح 
بيئي شامل باملنطقة وقضية ام 
الهيمان قائمة منذ 1994 ولن حتل 
في يوم وليلة ومن ضمن شروط 
جلنة البيئة حلل املش���كلة نقل 
املصانع املخالف���ة. وقال حماد: 
نرد على ما قاله الطاحوس عن 
ش���قيقه الذي نزل املصنع بأن 
املصن���ع الذي عم���ل فيه اخوه 
وه���و »احلديد االولى« من اكبر 
املصان���ع امللوثة في ام الهيمان 
واخوه عمل في هذا املصنع ملدة 
اربع سنوات وكونه استقال ام ال 
فذلك ال يهمنا، ما يهمنا انه عمل 
ملدة 4 س���نوات في اكبر مصنع 
ملوث واخوه خالد الطاحوس لم 
يتحدث عن ذلك عندما كان رئيس 
نقابة ونحن ال يزايد بعضنا على 
بعض لكن نؤكد الهالي ام الهيمان 
اننا مستمرون في متابعة امللف 
البيئي ال���ى ان يتم اغالق آخر 
مصنع مخالف.وعن النواب الذين 
صوتوا مع سرية اجللسة وقال 
لهم الى مزبلة التاريخ قال حماد: 
هو مرشح سابق ملجلس االمة وال 
ارد عليه الن ما حدث اليوم عبارة 
عن مسرحية ومتاجرة بقضية 
انسانية فاملفروض ان يعرض 
الطاحوس ما لديه في اجللسة 
سواء سرية او علنية فما الذي 
مينعه من العرض مثلما نعمل 

نتمن���ى أن تكون علنية، واآلن 
فيما اصبحت الفرصة بأيديهم 

فعلوا ما رأيتم.
وبني الب���راك ان الطاحوس 
وقف وقفة شجاعة أمام املتنفذين 
الذي���ن حماهم بع���ض اعضاء 
مجل���س االمة من خ���الل عدم 
املوافقة على عالنية اجللس���ة 
مشددا على أن قضية أم الهيمان 
قائمة وستكون هناك مساءلة 
الوزراء  أخرى لرئيس مجلس 
وان حت���رك »االنبطاحي���ون« 
ليسجلوا اسماءهم في سجالت 

املوافقني على السرية.
واضاف: الكرة اآلن في ملعب 
أهالي أهم الهيمان الذين يعيشون 
في خضم املرض، وصدموا حينما 
رأوا بعض نواب األمة يختارون 
خندق احلكومة، لن نقبل بحال 
من االح���وال ان يك���ون هناك 
ابتعاد ع���ن الرقابة البرملانية، 
وعلى النواب املتخاذلني باملزيد 
من التخاذل، وال أعرف أن رجال 
يتن���ازل عن موقف���ه إال مقابل 
استفادة معينة، وتلك االستفادات 

سيثبتها التاريخ.
من جهته قال رئيس »جلنة 
البيئة من أم الهيمان« املهندس 
أحمد الشريع اننا نعلن للنواب 
الذين صوتوا مع سرية اجللسة 
انه���م »إل���ى مزبل���ة التاريخ« 
وسيسقطون مش���يرا الى اننا 
رفعن���ا دع���وى قضائية ضد 
اصحاب املصانع وكذلك سنقاضي 

باخلارج وهل اكتفى الطاحوس 
امام االعالم  بالعرض اخلارجي 
ونس���ي القضية االساسية النه 
يعلم جيدا ان االستجواب فاشل 
النه باالم���س كان لديه 7 نواب 
لعدم التعاون واليوم قبل اجللسة 
صاروا 6 نواب فقط، وحول قسمه 
السابق باستجواب رئيس الوزراء 
حول قضي���ة ام الهيمان اذا لم 
حتل املش���كلة خ���الل 60 يوما 
قال حماد ف���ي 2009/10/21 كان 
هناك اتفاق مع النائبني احلويلة 
والطاحوس حول انه اذا لم تتم 
اجراءات حكومية ملعاجلة املشكلة 
فسنقدم االستجواب وبالفعل بدأت 
االج���راءات احلكومية فلماذا لم 
يقدم االستجواب في 2009/12/21 
حسب املهلة املتفق عليها وقدم 
اآلن.ولفت الى انه مت االتفاق على 
ان موضوع االستجواب قد انتفى 
بقيام احلكومة بتلك االجراءات 

ولكن قدم اآلن االستجواب.

معارض للسرية

النائ���ب د.جمعان  ب���رر  ثم 
احلربش موقفه املعارض لسرية 
اس���تجواب رئي���س احلكومة، 
بارتباط هذا االستجواب بالبيئة 
وصحة الناس.وأوضح احلربش 
انه تكلم في اجللس���ة الس���رية 
معارضا للس���رية، مش���يرا الى 
انه بني ان احلكومة ادعت قيامها 
بإجراءات كافية وعاجلت املشكلة 
في أم الهيمان، وتساءل: ان كانت 
لدى احلكومة اجراءاتها فلماذا لم 

تعرضها في جلسة علنية؟
وأشار احلربش الى استجواب 
رئيس احلكومة السابق واملقدم من 
النائب فيصل املسلم وقال: بعض 
النواب الذين أيدوا السرية آنذاك 
متنوا ان لو كانت اجللسة علنية 
حتى يتابع الناس الطرح الراقي 
للطرفني، ونقول لهؤالء ان الفرصة 
اآلن مواتية لتصحيح موقف سابق 

والتصويت ضد السرية.
وأك���د احلربش ان »العلنية« 
ستقطع الطريق على التسريبات 
التي سيوجهها كل طرف لصاحله، 
فض���ال عن ان من ح���ق »األمة« 
الرقابة ومعرفة حقيقة االجراءات 
أم  املتعلق���ة مبلف  احلكومي���ة 

الهيمان.

احلكومة. واض���اف »نرجو أال 
نضطر إلى خطوات أخرى، ألن 
أمامنا  الش���ارع، وكذلك  امامنا 

العاملية«.

مسرحية 

إلى ذلك اشار النائب سعدون 
حماد الى ان ما حدث عبارة عن 
الذي  مسرحية الن االستجواب 
قدم كان نتيجة االختالف فيما بني 
التكتل حول قانون اخلصخصة 
فأحدهم قال ان���ه افضل قانون 
ف���ي العالم والثاني قال انه بيع 

للبلد. واضاف حماد: لذلك فهم 
ارتأوا ان يقدموا استجوابا لسمو 
رئيس مجلس الوزراء لكن عندما 
قدم االس���تجواب باالمس كان 
لديه���م 7 نواب لع���دم التعاون 
واليوم ص���اروا 6 ن���واب قبل 
اجللس���ة لذلك فهم ليس لديهم 
ما يقدمونه وليست هناك حجة 
واضحة فاالس���تجواب كان من 
محور واحد وليس هناك شيء 
مقنع للنواب اآلخرين الن النواب 
جميعا مقتنعون بان هناك حتركا 
حكوميا وتقرير جلنة البيئة وافق 

عليه مجلس االمة باالجماع حتى 
تعطي مهلة ثالثة اشهر للحكومة 
للتعاقد مع شركات عاملية لعمل 
مس���ح بيئي ملنطقة ام الهيمان 
وكذلك على مس���توى الكويت.
وقال: االنس���حاب اليوم بحجة 
السرية ش���يء واضح النه قبل 
عدة اشهر كان هناك استجواب 
آخر لس���مو رئيس الوزراء ولم 
ينس���حبوا من اجللسة السرية 
الدفاع كان  واس���تجواب وزير 
في جلسة سرية ولم ينسحبوا 
ايضا والوضع اآلن اختلف الن 

هناك متاجرة بالقضية وهناك 
سوابق لالنسحاب لكن تختلف 
املواقف ففي اس���تجواب النائب 
حس���ني القالف لوزير الداخلية 
في السابق صارت اجللسة سرية 
وانسحب القالف ثم قدم استقالته 
اليوم  النه صادق لكن االخوان 
انس���حبوا من اجللسة السرية 
ولم يقدموا استقاالتهم ومازالوا 
موجودي���ن فهنا تكمن الفوارق 
ونحن ال جنبرهم على االستقالة 
لكن نقارن بني املواقف.واضاف: 
نحن نطمئن اخواننا في منطقة ام 
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انسحاب الطاحوس من »سابع« استجوابات 
المحمد مشهد مكرر النسحاب القالف

الدويسان: إنشاء ديوان وطني لحقوق اإلنسان
إعداد: محمد ناصر

يعتبر س����مو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد 
»سابع« ش����يخ يوجه له اس����تجواب في تاريخ الحياة 
البرلمانية وشكل حينها سابقة برلمانية عام 2005 عندما 
وجه احمد الس����عدون وفيصل المس����لم واحمد المليفي 

استجوابا لسموه حول قضية الدوائر االنتخابية.
استجواب امس كان »سابع« استجواب يوجه لسموه 
ايضا منذ تش����كيله الولى حكوماته لتبلغ االستجوابات 
التي وجهت لحكوماته 18 استجوابا من اصل 52 استجوابا 
منذ بدء الحياة البرلمانية.ومع تحويل جلسة امس الى 
س����رية وانسحاب كتلة العمل الشعبي وانسحاب مقدمه 
يتكرر المشهد الذي حدث في قاعة عبداهلل السالم عام 98 
عندما سقط االستجواب المقدم من النائب حسين القالف 
ضد وزير الداخلية الش����يخ محمد الخالد اثر انس����حاب 
القالف من جلسة االستجواب التي قرر المجلس بأغلبية 
اعضائه ان تكون س����رية ليعلن رئيس المجلس حينها 
احمد السعدون عن الغاء االستجواب من جدول االعمال 
بموجب المادة 141 من الالئحة الداخلية لمجلس االمة التي 
توضح ان انسحاب مقدم االستجواب من جلسة مناقشته 

يلغي االستجواب ذاته.
وللمفارقة فان استجوابي الطاحوس والقالف حدثا في 
شهر يونيو وألقيا بظاللهما على صيف سياسي ساخن 
كسخونة درجات حرارة الصيف التي تتزامن مع اواخر 

اعمال دور االنعقاد التشريعي.
اما في مقارنة مواقف النواب في الجلس����تين اللتين 
كانت الس����رية وراء انفضاضهما فق����د صوت بالموافقة 
على السرية 39 نائبا في جلسة االمس مقابل 18 نائبا في 
جلسة استجواب محمد الخالد وكانوا طالل العيار وطالل 
السعيد، مبارك الخرينج، منيزل العنزي، غنام الجمهور، 
علي الخلف، سعود القفيدي، عبدالسالم العصيمي، راشد 
الهبيدة، خلف دميثير، فهد الميع، د.عبدالمحسن المدعج، 
مرزوق الحبيني، عبدالوهاب الهارون، عبدالعزيز العدساني، 

جاسم المضف، جاسم الخرافي واحمد النصار.
ف����ي حين بلغ المعارضون في جلس����ة امس 19 نائبا 
فان معارضي السرية في جلسة 98 كانوا 6 اعضاء وهم: 
وليد الجري، مس����لم البراك، عبدالعزيز المطوع، صالح 

خورشيد، د.وليد الطبطبائي ومفرج نهار.
اما الممتنعون فكانوا في جلس����ة اس����تجواب خالد 

الطاحوس لس����مو رئيس مجلس ال����وزراء امس اربعة 
اعضاء مقابل 14 عضوا في 98 وكانوا: احمد الس����عدون، 
مبارك الدويلة، مشاري العصيمي، عبداهلل النيباري، احمد 
المليفي، د.فهد الخنة، د.عبداهلل الهاجري، د.حسن جوهر، 
محمد العليم، جمعان العازمي، حسين القالف، د.ناصر 

الصانع، سامي المنيس، عدنان عبدالصمد.
فمن بين 52 استجوابا شهدتها الحياة السياسية على 
مدار 48 عاما منذ العام 1962 نالت حكومات سمو الشيخ 

ناصر المحمد 18 استجوابا منها سبعة لسموه.
اما االستجواب السادس في نوفمبر 2009 فكان االبرز 
بصعود سموه الى المنصة واعقبه كتاب عدم تعاون موقع 
من 10 نواب، ولكن سموه حاز ثقة المجلس بعد مناقشة في 
جلسة سرية ماراثونية امتدت حتى صباح السابع عشر 
من ديسمبر 2009 في سابقة هي االولى في تاريخ الكويت 
بصعود اول رئيس وزراء منصة االستجواب، استجوابان 
من ال� 18 سقطا بسبب استقالة الوزيرين قبل المناقشة 
وهما وزير االعالم االس����بق محمد السنعوسي ووزيرة 

الصحة االسبق النائبة الحالية د.معصومة المبارك.
وتم تدوير وزير المالية بدر الحميضي وزيرا للنفط 
بعد استجواب قدمه النائب د.ضيف اهلل بورمية في حين 
تم اعفاء وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
االسبق د.عبداهلل المعتوق في سابقة برلمانية في تاريخ 
الحكومات في الكويت و6 استجوابات انتهت بطرح الثقة 
في الوزير المستجوب االول منها استقالة الحكومة اثر 
تقديم عشرة نواب طرح الثقة في وزير الصحة االسبق 
الشيخ احمد العبداهلل واستقال وزير النفس الشيخ علي 

الجراح بعد تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة فيه.
 أما وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل فقد نال ثقة 
23 نائبا في جلسة مارس 2010، اما الثالثة اآلخرون فجدد 
المجلس ثقته في وزيرة التربية نورية الصبيح ووزير 
الداخلية جابر الخالد في اس����تجوابين قدما اليه في دور 
االنعقاد االول والثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر.

وبقي استجوابان آخران كالهما اكتفى النائب المستجوب 
بالمناقش����ة فأحدهما قدمه النائب مبارك الوعالن لوزير 

االشغال والبلدية د.فاضل صفر.
وثانيهما نوقش في جلسة سرية اكتفى خاللها النائب 
د.ضيف اهلل بورمية بالنقاش وسماع ردود نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا 
بقانون في شأن انشاء الديوان الوطني 

حلقوق االنسان، وجاء في القانون:
اقتراح بقانون في شأن إنشاء الديوان 

الوطني حلقوق االنسان.
)املادة األولى(: تنش���أ هيئة تس���مى 
»الدي���وان الوطني حلقوق االنس���ان«، 
ويهدف الى تعزيز وتنمية حماية حقوق 

االنسان.
وتكون للديوان ش���خصية اعتبارية 
ويتمتع باالس���تقالل في ممارسة مهامه 

واختصاصاته.
)املادة الثانية(: يكون للديوان مجلس 
يضم تسعة اعضاء من الشخصيات العامة 
املشهود لها باخلبرة واالهتمام مبسائل 
حقوق االنسان وفقا لالعتبارات التالية:

1 � الناش���طون ف���ي املنظم���ات غير 
احلكومية في مجال حقوق االنسان.

التابع���ني  2 � احلقوقي���ون غي���ر 
للحكومة.

3 � اساتذة اجلامعات.
4 � امرأة على االقل من الناشطات في 

املنظمات النسائية غير احلكومية.
5 � الناش���طون ف���ي مج���ال حماية 

الطفولة.
ويصدر بتش���كيل املجلس قرار من 
مجلس الوزراء ملدة ثالث س���نوات قابلة 
للتجديد ملرة واحدة فقط لنفس املدة على 
ان ينتخب املجلس من بني اعضائه الرئيس 
ونائبه ف���ي اول اجتماع له، ويحل نائب 
رئي���س الديوان مح���ل الرئيس في حال 

غيابه.
)امل���ادة الثالثة(: يختص املجلس في 

سبيل حتقيق اهدافه مبا يلي:
1 � العمل على تعزيز وتنمية حماية 
حقوق االنسان في الكويت، واقتراح وسائل 

حتقيق هذه اخلطة.
2 � تقدمي مقترح���ات وتوصيات الى 
اجلهات املختصة في كل ما من شأنه حماية 

حقوق االنسان.

3 � ابداء الرأي واملقترحات والتوصيات 
الالزم���ة فيما يعرض عليه او يحال اليه 
من الس���لطات واجلهات املختصة بشأن 
املسائل املتعلقة بحماية حقوق االنسان 

وتعزيزها.
4 � تلقي الش���كاوى في مجال حماية 
حقوق االنسان، ودراستها واحالة ما يرى 
املجلس احالته منها الى جهات االختصاص 
م���ع متابعتها، او تبصير ذوي الش���أن 
باالجراءات القانونية الواجب اتباعها مع 

اجلهات املعنية.
5 � متابعة تطبيق االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية املتعلقة بحقوق االنسان، والتقدم 
الى اجلهات املعنية باملقترحات واملالحظات 
والتوصيات الالزمة لس���المة التطبيق. 

وتنمية عالقاتها به.
6 � املش���اركة ضمن الوفود الرسمية 
والش���عبية في احملافل، وفي اجتماعات 
املنظمات االقليمية والدولية املعنية بحماية 

حقوق االنسان.
7 � االسهام في اعداد التقارير التي تلتزم 
الدولة بتقدميها دوريا الى جلان واجهزة 
حقوق االنسان تطبيقا التفاقيات دولية 
وفي الرد على استفسارات هذه اجلهات 

في هذا الشأن.
8 � العم���ل على نش���ر ثقافة حقوق 

االنسان.
9 � اس���تقبال التقارير من املنظمات 
غير احلكومية الناشطة في مجال حقوق 

االنسان في الكويت والتنسيق معها.
)املادة الرابع���ة(: على اجهزة الدولة 
معاونة املجلس في اداء مهامه، وتيسير 
مباش���رته الختصاصاته، وتزويده مبا 
يطلبه من بيان���ات او معلومات تتصل 
بهذا االختص���اص، وللمجلس دعوة اي 
ممثل لهذه االجهزة للمشاركة في اعمال 
املجلس واجتماعات���ه دون ان يكون له 

حق التصويت.
)املادة اخلامسة(: يستعني الديوان بعدد 
كاف من العاملني املؤهلني، ويلحق به من 

اخلبراء واملتخصصني من يلزم الداء مهامه 
والنهوض باختصاصاته.

)املادة السادس���ة(: يجتمع املجلس 
بدعوة من رئيس���ه مرة على االقل كل 
شهر، وكلما دعت احلاجة الى ذلك، واذا 
طلب ذلك اربعة من اعضائه يكون اجتماع 
املجلس صحيحا بخصوص س���تة من 
اعضاءه، وتصدر قراراته بأغلبية اصوات 
االعضاء احلاضرين، وعند التس���اوي 

يرجح اجلانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس املجلس ان يدعو حلضور 
اجتماعاته من يرى االستعانة برأيه او 
خبرته في موضوع مط���روح للبحث 
او املناقش���ة دون ان يك���ون ل���ه حق 

التصويت.
الس���ابعة(: لرئيس مجلس  )املادة 
الوزراء ولرئيس مجلس االمة ان يحيل 
الى املجلس ما يراه من موضوعات تتصل 
باختصاصاته، وذلك لدراس���تها وابداء 
الرأي فيها، وله دعوت���ه لالجتماع اذا 

رأى حاجة لذلك.
)املادة الثامنة(: تشكل باملجلس جلان 
دائمة � من اعضائه � ملمارسة اختصاصاته، 

وذلك على النحو اآلتي:
املدني���ة  احلق���وق  جلن���ة   �  1

والسياسية.
2 � جلنة حقوق الطفل واملرأة.

3 � جلنة العالقات الدولية.
وللمجلس انشاء جلان دائمة اخرى 
من اعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ستة 

من اعضائه.
ويتولى رئاسة كل جلنة احد اعضاء 
املجلس ويجوز للجنة ان تستعني مبن 
ترى وجها لالستعانة بخبراته عند بحث 
اي من املوضوعات املنوطة بها دون ان 

يكون له حق التصويت.
)املادة التاسعة(: رئيس املجلس هو 
رئيس الديوان وه���و املختص بتنفيذ 
قرارات املجلس، واالش���راف العام على 
اجلهاز االداري وشؤون العاملني، والشؤون 

املالية واالدارية بالديوان ويصدر الئحة 
داخلية لتنظيم العمل فيه.

)املادة العاشرة(: رئيس املجلس هو 
الذي ميثله ام���ام القضاء وفي صالته 

مع الغير.
)املادة احلادية عشرة(: تكون للمجلس 
موازنة مس���تقلة تش���تمل على ايراداته 
ومصروفاته، وتبدأ السنة املالية وتنتهي 

مع بداية ونهاية السنة املالية للدولة.
)املادة الثانية عشرة(: تتكون موارد 

املجلس مما يأتي:
1 � االعتمادات التي تخصص للمجلس 

في امليزانية العامة للدولة.
2 � الهبات واملنح واالعانات التي يقرر 
املجلس قبولها بأغلبية ستة من اعضائه 

على االقل.
3 � ما تخصصه الدولة للمجلس من منح 
او اعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها 

توجيهها الى مجاالت حقوق االنسان.
)املادة الثالثة عشرة(: يضع املجلس 
تقريرا س���نويا عن جهوده ونش���اطه، 
يضمنه م���ا يراه من اقتراحات في نطاق 
اختصاصاته، ويرفع املجلس تقريره الى 

كل من رئيسي مجلسي الوزراء واالمة.
)املادة الرابعة عشرة(: يحدد مجلس 
الوزراء قيمة مكافآت اعضاء املجلس، فيما 
يص���در املجلس الئحة لتنظيم العمل به 
العاملني  ويحدد رئيس املجلس مكافآت 
في اجلهاز االداري للديوان، ويصدر الئحة 
لتنظيم جهازه االداري دون التقيد بالنظم 

احلكومية.
)املادة اخلامسة عشرة(: ال يعفى عضو 
املجلس من منصبه اال مبوجب توصية 
من املجلس تصدر بأغلبية عدد اعضائه 
ترفع ملجلس الوزراء وذلك في حال اخالله 
بواجبات منصبه او اي س���بب ينال من 

شخصيته واعتباره.
)امل���ادة السادس���ة عش���رة(: ينف���ذ 
ه���ذا القانون بعد نش���ره ف���ي اجلريدة 

الرسمية.


