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أروقة مجلس األمة شهدت سلسلة من االجتماعات بين »العمل الوطني« و»الشعبي« و»التنمية واإلصالح« لبحث المساءلة السياسية

الخرافي عن قضية الرياضة: دوري انتهى وأنا دائماً متفائل 

مكتب المجلس اعتمد جدول مواعيد 
جلسات دور االنعقاد الثالث »الداخلية«: إجراءات طرح وترسية مناقصة 

إنشاء مخفر السالمية وراء تأخير إنجازه

رداً على سؤال لمخلد العازمي

أكــــدت وزارة الداخليــــــة 
ان مــــن أســــباب تأخيــــــــــر 
الســــامليــــة  انشــــاء مخفــــر 
االجــــراءات املتبعـــــــــة فــــي 
الطرح والترسيــــة وموافقات 

اجلهـــــات الرقابيــــة. 
جاء ذلك في رد الوزارة على 
سؤال النائب مخلد العازمــــي 
والذي جاء به االستفســـــار 
عن االســــباب التــــي أدت الى 
اغالق مخفر شــــرطة الساملية 
دون اتخاذ االجراءات البديلة 
لدعــــم قوة الشــــرطة مبخفر 

الرميثية. 

إغالق المخفر

وأفادت الوزارة في معرض ردها على السؤال: 
مت إغالق مخفر شرطة الساملية بتاريخ 2008/5/28 
حيث مت هدمه بتاريخ 2008/9/1 إلعادة إنشائه 
بســــبب قدم املبنى وتهالكه، وذلك متاشيا مع 
سياسة الوزارة لتحديث مبانيها مبا يوفر خدمة 

افضل ملراجعي املخفر.
 وقد مت نقل قوة شرطة مخفر الساملية الى 
مقـــــــــر مخفر الرميثيــــة، حيث مت دمج قوتي 

املخفريـــــن معا وأصبحت قوة 
النوبة الواحدة مضاعفة.

هــــذا، وقد أســــندت عملية 
جتديد املخفر للجهة املختصة 
العامــــة  )االدارة  بالــــوزارة 
لالنشــــاءات والصيانة )ادارة 

هندسة انشاءات(.
 وكان التأخير في التنفيــــــذ 
يرجع لعدة أســــباب منهــــا 
املتبعة بالطـــــرح  االجراءات 
والترسية وموافقات اجلهـــــات 
الرقابية حلني توقيــــــع العقـــد 
الالزمة  واتخــــاذ االجــــراءات 
بعــــد توقيع العقد للتنفيــــــذ 
)مــــن اعتمادات اجلهاز الفني 
ومقاولــــي الباطن وتسلم احلدود من قبل بلدية 

الكويت(.
 فضــــــال عن ان ملــــــــف التراخيص تأخر 
تســــلمه من بلديـــــة الكويت حتى 2010/5/13 
وجميعها أسباب خارجــــة عن ارادة الوزارة، 
حيث كان تاريخ التشــــغيل حسب العقد بعد 
سنة من تاريخ مباشرة العمل من بعد سريان 
العقد.  علما انه ال يوجد تأخير من قبل املقاول 

في الوقت الراهن.

ال تزال التحركات النيابية مســـتمرة لبحث تداعيات االستجواب 
املزمع تقدميه من كتلة العمل الوطني الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد، ففيما اكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ان »الدور الذي علي انتهى، وانا دائما متفائل« شهدت اروقة مجلس 
االمة سلسلة من االجتماعات طرفها املشترك هو كتلة العمل الوطني، 
فبعد لقائها بســـمو االمير عقد نواب الكتلـــة 3 اجتماعات منفصلة 
للتباحث حول االستجواب وموقف الكتل االخرى منه وشرح محاور 
االســـتجواب والهدف منه فاالجتماع االول جمع نواب »الوطني« مع 
نواب كتلة التنمية واالصالح واكد الناطق الرســـمي باسمها النائب 
د.فيصل املسلم تأييد الكتلة حلق النواب مقدمي االستجواب رافضا 
السرية او احالته الى التشريعية او الى احملكمة الدستورية، ويبقى 

التوقيت واملضمون حقا ملقدمي االستجواب.
االجتماع الثاني كان بني النائب عادل الصرعاوي وزميله النائب 
عدنـــان عبدالصمـــد واالجتماع الثالث جمع النـــواب مرزوق الغامن 
وصالح املال وعبدالرحمن العنجري والنائبني مســـلم البراك واحمد 

السعدون في مكتب االخير.

من جانبه صرح الناطق الرســـمي باسم كتلة التنمية واالصالح 
النائب د.فيصل املسلم عقب االنتهاء من االجتماع الذي عقد بني كتلة 
التنمية واالصـــالح وكتلة العمل الوطني في املجلس امس قائال: ان 
اجتماعنا مع كتلة العمل الوطني يعد االول، حيث لم تعقد اجتماعات 
سابقة، ومت تبادل العديد من املعلومات وآخر املستجدات فيما يخص 

ملف الرياضة.
وأكد املســـلم ان االجتماع كان اجتماعا اخويا، مت التطرق خالله 
الى كل املستجدات فيما يخص الرياضة، مضيفا: وتؤكد كتلة التنمية 
واالصالح ما اعلنته من قبل، وهو الدعم الكامل لكتلة العمل الوطني في 
استخدام االدوات الدستورية ومبا فيها االستجواب، ولن نقبل جتريح 
اي نائب يقوم بتقدمي استجواب، وان تنتهك الالئحة والدستور، ويبقى 

ان مسؤولية التوقيت واملضامني مسؤولية مقدم االستجواب.
ولفت املسلم الى ان تطور االحداث خالل االيام املقبلة محل اعتبار 
لالخذ والعطاء وتقرير املواقف املستقبلية، مشددا على ان االجتماع 

لم يتناول محاور االستجواب وامنا ركز على آخر املستجدات.
ورفض املسلم التعليق على املبادرة اخلاصة بحل املشكلة الرياضية، 

وشدد في الوقت نفسه على ان يكون احلل من خالل تطبيق القانون 
مبسطرة واحدة على اجلميع.

من جهته اكد النائب عدنان املطوع ان القضية الرياضية في طريقها 
الى احلل اذا صفت النوايا وقدمت مصلحة الكويت على ما عداها من 
مصالح، مشـــيرا الى ان هناك رغبة صادقة لطي هذا امللف من جميع 
االطراف، وشدد املطوع في تصريح للصحافيني على اهمية ان يقدم 
املعنيون بالشأن الرياضي التنازالت، مشيرا الى ان التعنت لن يأتي 
بأي نتيجة مرجوة ونحن وصلنا الى مربع احلل ونأمل أال نخرج منه 

اال بحل لهذه املشكلة وان يكفينا اهلل »شر القتال واالستجوابات«.
وبني املطوع ان هناك عدم وضـــوح الرؤية والكل يظن ان احلق 
معه، ولكن في النهاية فإن امللف اصبح اآلن لدى صاحب السمو االمير 
ومـــا يقوله هو االوامر مؤكدا ان هناك رغبة من اجلميع في حل هذه 

القضية والتي ال يكمن حلها في االستجواب.
وقال ان كتلة العمل الوطني توضح وجهة نظرها للنواب والكتل 
البرملانية وهي تريد احلل واملجلس يسير في اجتاه تطبيق القوانني 
الرياضية، مشيرا الى ان جلنة الشباب والرياضة لم تعقد اجتماعها 

لعدم حضور وزير الشؤون االجتماعية.
واشـــار املطوع الى ان رئيس جلنة شـــؤون الشباب والرياضة 
شرح لهم بنود الورقة التي رفعها رئيس مجلس االمة والنائب االول 
وهي تتضمن عدة تنازالت منها تنازل الشيخ طالل الفهد عن رئاسة 
االحتاد ومن ثم تكون هناك انتخابات وتشـــكل جلنة مؤقتة الدارة 
االحتاد وتقوم االندية من خالل اجلمعية العمومية بانتخاب مجلس 
ادارة جديد وكان هناك خالف حول طريقة عودة االندية مشددا على 

اهمية االلتزام بورقة العمل.
ثـــم أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا جاء فيه: تشـــرفنا بتلبية 
دعوة صاحب السمو األمير حفظه اهلل، للقائه صباح اليوم )أمس(، 
وقد ملســـنا من سموه حرصه على تطبيق القانون واحترام األحكام 
القضائية، وقد أكدنا لســـموه التزامنا بقسمنا على احترام القانون 
وبينا لسموه أن اخلروج من هذه األزمة ال يكون إال بااللتزام بتطبيق 
القوانني واحترام األحكام القضائية وفقا لتوجيهات ســـموه في كل 
املناسبات، وأكدنا لســـموه كذلك أن الوثيقة املوقعة من قبل بعض 

الوزراء ورئيس مجلس األمة تعد استحقاقا على احلكومة.

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي أثناء دخوله مجلس األمة أمس 

د.فيصل املسلم وعبد الرحمن العنجري وفالح الصواغ ومرزوق الغامن ود.جمعان احلربش وصالح املال ود.وليد الطبطبائي أثناء اجتماعهم في مكتب الطبطبائي عبداهلل الرومي متوسطا عادل الصرعاوي وصالح املال ومرزوق الغامن في مجلس األمة

مرزوق الغامن ومسلم البراك وعبد الرحمن العنجري وصالح املال وأحمد السعدون خالل اجتماعهم في مكتب السعدون أمس

»العرائض« بحثت شكاوى 
العاملين في »البترول«

عقــــدت جلنــــة العرائض 
والشكاوى البرملانية اجتماعها 
امس ومت استدعاء ممثلني عن 
وزارة النفط ومؤسسة البترول 

الوطنية ووزارة املواصالت.
وقال رئيس جلنة العرائض 
والشكاوى النائب حسني مزيد 
انه متت مناقشة مجموعة من 
الشكاوى، مشيرا الى ان شركة 
البترول تعهدت بإعادة النظر في 
عملية التقييم واألداء، وكذلك 
اعادة فحص وتشخيص مريض 
في مستشفى الشركة. واضاف 
مزيد ان اللجنة استمعت الى 

وزارة املواصالت بشــــأن قضايا ماليــــة وادارية والهيكل التنظيمي 
للوزارة، حيث ان هناك ادارة ألغيت، مضيفا انه مت اخلروج بتوصية 
بإعادة النظر في القرار في اجتماع الوكالء املقبل للوزارة. وذكر مزيد 
ان هناك شكاوى في وزارة املواصالت ايضا بشأن تقييم املوظفني، 

حيث ان هناك موظفني طبيعة عملهم ميدانية، وليست مكتبية.

السلطان: هل يعقل انقطاع 
الكهرباء في بلد مثل الكويت؟

النائــــب خالــــد  تســــاءل 
الســــلطان: هل يعقل في بلد 
مثل الكويت ان تقطع الكهرباء 
عن مناطق بحجم القادســــية 
والفروانية واجلهراء لساعات 

طويلة في هذا اجلو احلار؟
السلطان: هل يعقل  وقال 
انقطــــاع الكهرباء في مناطق 
القادسية والفروانية واجلهراء 
لساعات طويلة في هذا اجلو 
الــــذي ارتفعــــت فيــــه درجة  
احلرارة فوق الـــــ 50 درجة، 
وهذا ما ادى اليه الفساد الذي 
طاملا حتدثنــــا عنه في وزارة 
الكهرباء واملاء، ولقد حذرنا في 

العام 2008 من الغاء مناقصة الصبية االولى، ووجهنا اســــئلة الى 
سمو رئيس الوزراء والى وزير الكهرباء واملاء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء آنذاك، وحذرنا آنذاك من خطر الغاء املناقصة في ذلك 
الوقت وذلك بسبب صراع املصالح بني املتنفذين، وحدث ما حذرنا 
منه من انقطاع الكهرباء واملاء في صيف العام 2010، واضاف: واذا 
لم يتخذ الوزير اجراءات حاسمة لعالج معاناة الناس فسنستخدم 
ادواتنا املتاحة في املســــاءلة السياسية لوزير الكهرباء واملاء ما لم 

يعالج هذه القضية وبأسرع وقت ممكن.

خالد السلطان

حسني مزيد

مخلد العازمي

عقد مكتب مجلس االمة ظهر امس اجتماعه 
االســـبوعي برئاسة رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي وبحضور اعضاء املكتب، ووافق مكتب 
املجلس على الدعوة املقدمة الى الرئيس اخلرافي 

لزيارة برملان جمهورية االوروغواي.
كما اطلع مكتب املجلس على كل من رسالتي 
الدعوة والشـــكر املوجهة الى الرئيس اخلرافي 

من رئيس البرملان الكوسوفي.
ومتت املوافقة على الدعوة املقدمة للمجلس 
للمشاركة في الندوة املقرر عقدها في اجلمهورية 
التركية خالل الفترة من 23ـ25 سبتمبر 2010، على 
ان ميثل املجلس وفد برملاني مكون من النائبني 

عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي.
كما اعتمد مكتب املجلـــس اجلدول املقترح 
ملواعيد اجللسات املقبلة خالل الفصل التشريعي 

الثالث عشر لدور االنعقاد العادي الثالث.
واطلع املكتب على بعض االمور املتعلقة باالمانة 

العامة واتخذ القرارات املناسبة بشأنها.
من جانب آخر اســـتقبل رئيس مجلس االمة 
جاســـم اخلرافي في مكتبه صباح امس سفير 
اجلمهورية العراقية الشقيقة لدى البالد محمد 

حســـني بحر العلوم، ومت خالل اللقاء مناقشة 
القضايا ذات االهتمام املشـــترك وسبل تطوير 

العالقات الثنائية.
كما استقبل اخلرافي سفير اململكة املغربية 
الشقيقة محمد بلعيش الذي سلمه رسالة عبارة 
عن دعـــوة موجهة من نظيـــره رئيس مجلس 
النواب املغربي عبدالواحد الراضي لزيارة اململكة 

املغربية الشقيقة.
من جانب آخر، استقبل اخلرافي رئيس جلنة 
الصداقة البرملانية االذربيجانيةـ  الكويتية النائب 

اكرم كمال عبدالاليف والوفد املرافق له.
حضر اللقاء رئيس جلنة الصداقة البرملانية 
الكويتيةـ  االذرية ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
للوفد النائب د.وليد الطبطبائي، ومت خالل اللقاء 
بحث سبل التعاون البرملاني واالقتصادي بني 

البلدين الصديقني.
كما استقبل اخلرافي حاكم والية سانتافيه في 
جمهورية االرجنتني هيرمس بينر والوفد املرافق 
له، حضر اللقاء رئيس بعثة الشـــرف محافظ 
االحمدي الشـــيخ د.ابراهيم الدعيج، ومت خالل 

اللقاء بحث القضايا ذات االهتمام املشترك.
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