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أص���در رئيس مجلس األمة جاس���م 6
اخلرافي تعميما ينص على تولي مراقب 
مجلس االمة د.محمد احلويلة رئاس���ة 
مجلس االمة باالنابة نظرا لقيام كل من 
رئيس املجلس ونائب الرئيس عبداهلل 
الرومي وأمني سر املجلس دليهي الهاجري 

بإجازة خاصة.

بعث رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي ببرقيتي تهنئة 
الى كل من رئيسة املجلس الوطني في اجلمهورية البوليفارية 
الڤنزيويلية سيليا اديال فلوريس، ورئيس املجلس الوطني في 
جمهورية جزر الرأس األخضر ارستيدس راميوند ليما، وذلك 

مبناسبة العيدين الوطنيني لبلديهما.

الحويلة رئيسًا لمجلس األمة باإلنابة الخرافي هنأ نظيريه في ڤنزويال 
والرأس األخضر بالعيد الوطني

)قاسم باشا( الرئيس جاسم اخلرافي خالل حديثه في لقاء جتمع الكويت املستقل 

الخرافي: استجوابات رئيس الحكومة أرهقت البرلمان وعطلت اإلنجاز 
والمجلس لم يحقق الطموح ..واالستقرار البرلماني من ضرورات التنمية

وليس نتاج سياس����ة مرس����ومة، 
معربا عن أس����فه ألنه منذ تاريخ 
التنموية بقانون  إصدار اخلط����ة 
وش����به إجماع إال أن لهذه اللحظة 
املواطن واملجلس لم يلحظا شيئا 
ملموسا على أرض الواقع أو على 
األقل التحرك املطلوب، مشيرا إلى أن 
ذلك يعكس أن اخلطة جاءت وليدة 
الساعة ولم يكن لها ماض أو تاريخ 
واآلن تستعد احلكومة لبرمجتها 
ووضع طرق تنفيذها، معربا عن 
أمله ف����ي أن يكون اعتقاده خاطئا 
وأن احلكومة فعال تعرف ما تريد 
وسيكون التركيز في دور االنعقاد 
القادم على موضوع اخلطة بخطوات 
تنفيذية واضحة، محذرا احلكومة 
من أنه في حال عدم وضوح الرؤية 
سيستمر مسلسل التأزمي والتوتر. 
وأشار إلى أنه كما طالب املجلس في 
اجللسة اخلتامية بضرورة نقد الذات 
من خالل اإلج����راءات والتصرفات 
اللج����ان وحضور  والغي����اب عن 
اجللسات وااللتزام بالنصاب، فإنه 
يطالب احلكومة بنقد ذاتي جريء 
دون نف����اق أو مجامل����ة تقيم فيه 
أداءها وأن يتذكروا املقولة الشهيرة 
»صديقك من صدقك القول«، داعيا 

واملتابعة واإلثارة قبل وبعد تقدمي 
االستجوابات وقبل وبعد تقدمي طرح 
الثقة، الفتا إلى أن استجواب رئيس 
مجلس الوزراء أرهق املجلس وأرهق 
التنسيق والتعاون. وأشار اخلرافي 
إلى أن مستوى احلوار داخل املجلس 
من املوضوعات التي أثارت لغطا 
كبيرا في اآلونة األخيرة وبحاجة 
لتدخل وعالج س����ريع في الفترة 
املقبلة عن طريق لّم الشمل وتوحيد 
الصف، موضح����ا أن األوضاع في 
املجلس من املمكن احتواؤها، هذا 
إن قارنا أنفسنا باملجالس في الدول 
األخرى الذي وصل فيها مستوى 
احلوار إلى العراك باليد. وأش����اد 
بدور النواب ف����ي احملافل الدولية 
س����واء كانت عربية أو إقليمية أو 
عاملية، مؤكدا أن موقف النواب في 
مثل هذه احملافل كان جادا ومشرفا 
وكان لهم دور إيجابي في الكثير من 

القرارات التي اتخذت.
تقييم أداء الحكومة

ولفت رئيس مجلس األمة الى 
أن تفاعل احلكومة مع املجلس ليس 
على املستوى املطلوب ألن تفاعلها 
ال يعدو كونه مج����رد ردود أفعال 

احلكومة، معربا ع����ن أمله في أن 
تستفيد احلكومة من عطلة الصيف 
وتؤدي الدور املنوط بها، ألنه مع 
بداية ال����دورة املقبلة إذا لم يلحظ 
املواطن نتيجة وتغيير ملموساا على 
أرض الواقع ستستمر األجواء غير 
الصحية وعدم االستقرار، الفتا إلى 
أن مشاريع التنمية هي األساس الذي 
تستطيع احلكومة أن تثبت جناحها 
فيه وتتجنب ما قد يثيره املجلس 
من جراء فشلها في تنفيذ اخلطة. 
وانتق����د اخلرافي اخلل����ل النيابي 
املتعلق بعدم االلت����زام بأولويات 
املجلس، مشيرا إلى أن بعض النواب 
يغلبون أولوياتهم الشخصية على 
أولويات املجلس، مش����يرا إلى أن 
كثرة االستجوابات وطريقة تقدميها 
وأس����لوبها بينت مبا ال يدع مجاال 
التنسيق  للش����ك وجود خلل في 
النيابي لدرجة ان وصل بنا احلال 
لتقدمي 4 استجوابات ألربعة وزراء 
دفعة واحدة، لم يتقدم النواب بطلب 
طرح الثقة في 2 منهما، و2 قدمت 
طلبات طرح الثقة وعدم التعاون 
في حقهم، مش����ددا عل����ى أن هذه 
االستجوابات شلت حركة املجلس 
لفترة غير قصيرة من حيث النقاش 

أسامة دياب
أش����اد رئي����س مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي بالتجمع الكويتي 
املس����تقل، موضحا أن الكويت في 
أش����د احلاج����ة ملثل ه����ذا التجمع 
املعتدل الذي يحرص كل احلرص 
على الكوي����ت وأهلها ويعمل على 
معاجلة القضايا باحلكمة املعروفة 

عن أهل الكويت.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها أثناء اللق����اء املفتوح الذي 

الت����ي تهم جموع  املهمة  القضايا 
الش����عب الكويتي، مشيرا إلى أن 
صاحب السمو األمير أكد في أكثر 
من مناسبة حرصه على أن يكمل 
املجلس دورته، داعيا املولي عز وجل 
أن يوفق اجلميع مجلسا وحكومة 
للتعاون والتنسيق لتحقيق الرغبة 
الس����امية والتي حتقق االستقرار 

البرملاني في الكويت.
وأشار اخلرافي إلى أن املجلس 
مر بأوق����ات عصيب����ة حوت بني 

استضافه التجمع الكويتي املستقل 
في مقره مبنطقة الش����ويخ مساء 
أمس األول لتقيي����م دور االنعقاد 
املاضي بحض����ور أعضاء التجمع 
وعدد من الش����خصيات واملهتمني 
بالش����أن العام.  وأوضح اخلرافي 
الس����لبيات وعدم  أنه بالرغم من 
الطموح  وصول املجلس ملستوى 
املطلوب إال أنه خيب ظنون كل من 
راهنوا على حله واستطاع املرور 
في الدورة الثانية وأجنز عددا من 

طياتها اإليجابيات والس����لبيات، 
منتقدا التنسيق الذي لم يكن على 
املستوى املطلوب سواء التنسيق 
النياب����ي � النياب����ي او احلكومي � 
احلكوم����ي أو النيابي � احلكومي، 
معربا عن سعادته لوصول املجلس 
للحد األدنى  املقبول من التعاون، 
وهذا ما أثمر عددا من القوانني املهمة 
والتي مت إجنازها وعلى رأسها خطة 
التنمية واملش����اريع املتعلقة بها، 
الفتا إل����ى أن الكرة اآلن في ملعب 

احلكومة الس����تغالل فترة العطلة 
ف����ي إع����ادة تقيي����م األوضاع عن 
طريق تعزي����ز اإليجابيات وتالفي 
الس����لبيات. وفيما يتعلق بتقييم 
مس����توى التعاون ب����ني احلكومة 
واملجل����س دعا احلكومة واملجلس 
للتحلي باملصداقية فاملجلس يجب 
أن يتحلى مبصداقية الطرح، في حني 
تتحلى احلكومة مبصداقية دعم أو 
رفض ما مت التنسيق حوله، مشددا 
على ضرورة أن تتمسك احلكومة 
مبواقفها دون أن تخش����ى تهديدا 
باس����تجواب أو أصوات����ا عالية أو 
التهديد بإبراز مستندات ال نعلم ما 
حتوي، ولذلك فعليها أن حتضر بثقة 
وتثق وتدعم النواب احلريصني على 
التصويت للقوانني التي تصب في 
صالح الكويت وليس في مصلحة 
أشخاص هدفهم دغدغة مشاعر الناس 
لرغبتهم في العودة للمجلس، ألنها 
إن خضعت للتهديد خذلت النواب 

الذين يقفون معها.
وأشاد رئيس مجلس األمة بدور 
النائب����ات األربعة في املجلس من 
حيث احلضور والتواجد باللجان 

البقية ص7

قّيم دور االنعقاد الماضي في لقاء مفتوح بمقر التجمع الكويتي المستقل مساء أمس األول

م�ع  الحكوم�ة  تفاع�ل 
وليس  أفعال  ردود  المجل�س 
مرس�ومة سياس�ة  محصل�ة 

بعض النواب يغّلبون أولوياتهم 
االستجوابات  ..وكثرة  الش�خصية 
كشفت الخلل في التنسيق النيابي

واألج�واء   التأزي�م  سيس�تمر 
غير الصحي�ة ما لم يلح�ظ المواطن 
نتيج�ة ملموس�ة عل�ى أرض الواقع

مس�توى الحوار داخل المجلس 
الفترة  ف�ي  س�ريع  عالج  إلى  بحاجة 
المقبل�ة ع�ن طري�ق ل�مّ الش�مل 

أساس  التنموية  المش�اريع 
تستطيع الحكومة أن تثبت نجاحها 
فيه وتتجنب ما قد يثيره المجلس 

موقف الن�واب في المحافل 
الدولية جاد ومش�رف ولهم دور 
إيجاب�ي في الكثير م�ن القرارات

ـ

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة املجذوب الكرام

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه بـــاإذن اهلل تعــالـــــى

والــــــــده

حممد �شاكر املجذوب
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

ومن الزميل/ زيــــاد املــجـذوب

مدير الإعالن يف الزميلة جريدة الراي

أكد النائب م.ناجي العب������د 
الهادي أن رئيس مجلس األم�����ة 
جاسم اخلرافي أعتاد عل�����ى 
أن يخ���رج ف���ي تصريح���ات 
ولقاءات صحافي���ة في نهاية 
كل دور انعق����اد ليلخص أهم 
اجنازات وسلبيات املجلس نظرا 
لصعوبة لقائه مع الصحافيني 
في لقاء مفتوح في يوم اجللسة 

اخلتامية.
وأوضح العب���د الهادي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« أن 
اللقاء املفتوح مع رئيس مجلس 
األمة يعك���س حرص الرئيس 
على الشفافية وتقليب األوراق 
واإلجابة عن األسئلة املتداولة 

في الشارع الكويتي.
 وشدد على حق الصحافة 
في طرح األسئلة وتلقي الردود 

الشافية.
أنه  إلى  العبدالهادي  ولفت 
راض ع���ن أدائه ف���ي الفترة 

املنصرمة من عمر املجلس.
 واش���ار إل���ى ان أف���كاره 
حت�ت�������اج مزي���دا من الوقت 
لتظهر في شكل قوانني ومشاريع 
قوان���ني لتتبل���ور على أرض 

الواقع.
وردا على سؤال ل� »األنباء« 
عما ينق���ص مجلس األمة في 
أفاد بأن  دور االنعقاد املاضي 
املجل���س ال ينقصه إال الهدوء 
والعمل من أجل البلد وخصوصا 
العش���وائية  أن التصريحات 
تعط���ي انطباع���ا أن املجلس 
يعيش حالة من عدم االستقرار، 
متمني���ا التوفيق للجميع وأن 
تشهد املرحلة القادمة مزيدا من 
التعاون املثمر والبناء من أجل 

رفعة الكويت.

العبد الهادي 
ل� »األنباء«: اللقاء 

يعكس حرص الرئيس 
على الشفافية

عائلـة املجــــــــذوب الكرام

ومن الزميل/ زيـــاد املجـــــذوب

حممد �شاكر املجـــذوب

اأ�شرة مـاج�شتيــك بـــال�س

للـدعـايـة والإعـــالن

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

تتقدم بخال�س العزاء  واأ�شدق املوا�شاة من

�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته

وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان

والـــــده
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 الرئيس اخلرافي مع الزميل أسامة دياب

أعضاء التجمع الكويتي املستقل اللواء متقاعد صابر السويدان واللواء محمود الرزوقي ومهلهل املضف ودعيج اجلري وعلي القالف وبدر الشمري محمد الدويسان متوسطا بعض احلضور

)قاسم باشا( الزميل أحمد اجلاراهلل معقبا على حديث اخلرافي وبجانبه أنور جاسم اخلرافي طالل اخلرافي ود.هيلة املكيمي والزميل أنور الياسني ضمن احلضور  طه الفراج يسلم الرئيس اخلرافي درعا تكرميية

تجربة النائبات األربع تستحق اإلشادة  وينقصهن غياب التنسيق فيما بينهن 
نمر بمرحلة حساسة ونسير على أطراف أصابعنا ألن المنطقة على كف عفريت

أعداء الكويت فشلوا في تفتيت المجتمع والتأثير على عالقة الحاكم بالمحكوم فلم يجدوا إال سالح الفتنة السرطاني الذي يجب أن نطّعم ضده 

النقد البناء أفضل سالح لمحاربة الفساد ودع��م الديموقراطية ولكن دون تجريح وأهمية السبق الصحافي ال تقارن بأمن المجتمع وسالمته

تتمة المنشور ص6
واملس����اهمة بالقوان����ني، واصف����ا 
جتربتهن باجلي����دة، إال أنه أنتقد 
غياب التنسيق فيما بينهن وضرب 
مثاال قائال كنت حريص في الشعبة 
البرملانية أن تترش����ح امرأة حتى 
نس����تطيع نرجع األص����وات التي 
فقدناها نتيج����ة عدم وجود املرأة 
الدولي ولكن فوجئت  في االحتاد 
عن����د وصولنا للترش����يح هو أن 
األربع نائبات رشحن أنفسهن وفي 
النهاية لم تنجح وال واحدة منهن. 
وأنتقد االس����تعجال تقدمي قوانني 
املرأة دفعة واحدة في جلسة خاصة 
دون التحضير والتنس����يق، مقرا 
بتأخر احلكومة في حضور اللجنة 
وعدم إجابتها على األسئلة، الفتا 
إلى أن����ه كان األجدى أن تنظر في 
دور االنعقاد القادم لدراسة الفنية 

لألعباء املالية للقانون.

مكانة مميزة

وأع����رب عن فخ����ره واعتزازه 
بوسائل اإلعالم وباملكانة املميزة 
التي يتبوأها خصوصا بني وسائل 
اإلعالم العربية، مشددا على أهمية 
دور اإلع����الم في املجتمع في إبراز 
ال����رأي والرأي األخر، إال أن ذلك ال 
مينع من وجود بعض الس����لبيات 
التي تشوب العمل اإلعالمي ومنها 
ضرورة وجود دور أكبر للمسؤولني 
في وس����ائل اإلعالم ف����ي تقييم ما 
يكتب، مشددا على أن حرية االنتقاد 
مكفول����ة ويجب أن نس����تفيد من 

النقد البناء الذي هو أفضل سالح 
حملاربة الفساد ودعم الدميوقراطية 
ولكن دون جتريح فأهمية السبق 
الصحاف����ي ال تقارن بأمن املجتمع 
وسالمته، داعيا لعدم نشر كل ما 
يسيء لوحدتنا الوطنية، الفتا الى 
وجود من يح����اول تأجيج الفتنة 
في مجتمعنا الصغير الذي تربطه 
عالقات مميزة ال توجد في العديد من 
الدول، مشددا على أن أعداء الكويت 
فشلوا في تفتيت املجتمع والتأثير 
على عالقة احلاك����م باحملكوم فلم 
يجدوا إال سالحا سرطانيًا يجب أن 
نطعم ضده أال وهو الفتنة، مطالبا 
النواب بضرورة احلفاظ على آداب 
احل����وار واحلرص عل����ى كرامات 
الناس وعدم االعتماد على احلصانة 
البرملانية، موضحا أنه من إيجابيات 
الدور املاضي أنه في السابق كانت 
احلكومة متتنع عن التصويت على 
طلب رفع احلصانة وبالتالي كانت 
ال ترفع ولكن اآلن احلكومة بدأت 
تصوت عل����ى الكثير من الطلبات 
وهذا جعل الن����واب يفكرون ألف 
مرة قبل اإلس����اءة ألي أحد خارج 
نطاق املجل����س من خالل الندوات 
والتجمعات. وطالب اخلرافي وسائل 
اإلع����الم بأن تترفع عن نش����ر أي 
حوار خارج عن إط����ار األدب بني 
النواب أسوة مبا يحدث في مضبطة 
املجلس ومن النقل التلفزيوني حيث 
حتذف املقاطع املسيئة، مشيرا إلى 
أن بعض وسائل اإلعالم حريصة 
على نشر العبارات اخلارجة التي 
تسيء لسمعة الكويت في اخلارج، 

وأوضح أن املشرع حينما وضع قرار 
سرية بعض اجللسات كان حلكمة 
أال وهي احلفاظ على س����رية عدد 
من املوضوعات احلساسة والتي 
تتعلق مثال بالوضع املالي للدولة 
فهل م����ن صاحلنا عرض مثل هذه 
املوضوعات في وس����ائل اإلعالم، 
معربا عن تأييده اجللسات السرية 
في كل اس����تجواب وكل طرح ثقة 
ليس ألنه يؤيد حجب احلقائق ولكن 
نظرا البتع����اد النقاش عن الفائدة 
املرجوة من االستجواب وطرح الثقة 
وحتوله أله����داف بعيدة كل البعد 
عن املنطق واملبادئ الدس����تورية 
والالئحية األخرى لدرجة جعلتنا 
نق����رر طرح الثقة قبل االس����تماع 
لالستجواب وهذا مخالف دستوريا 
فالقرار معد مس����بقا فما اجلدوى 
من االس����تجواب إذن؟ موضحا أن 
البعض اتهمه بتكميم األفواه بعد أن 
أعلن هذا التصريح املؤيد للسرية، 
مشيرا إلى أنه ليس من مصلحتنا 
أن نس����يء لبعضنا البعض. وبني 
أن الكويت محاطة بأوضاع إقليمية 
حساس����ة ونس����ير عل����ى أطراف 
أصابعنا ليس خوفا من أحد ولكن 
بس����بب أن املنطقة أصبحت على 
كف عفريت فاألوضاع في العراق 
من جهة والعالقة بني إيران والدول 
الكبرى من جهة أخرى واخلالفات 
الفلسطينية � الفلسطينية وحالة 
التم����زق الذي تعان����ي منها األمة 
العربية واإلسالمية، باإلضافة إلى 
قوة اجلامعة العربية في لّم الشمل، 
موضحا أن كل هذه املعطيات تشكل 

مع احلكومة لإلجناز، مشيرا إلى أن 
التعاون م����ع احلكومة كان يعتبر 

سبة في السابق.
ورد اخلرافي قائال »نحن لسنا 
ضد النقد ولكن ما الداعي لإلساءة 
للكرام����ات، املالح����ظ أن بع����ض 
كتاب األعمدة أصبحوا يتطرقون 
للموضوعات الشخصية بصورة 
كبيرة، علين����ا جميعا أن نحرص 
على سمعة الكويت وعالقاتها مع 
الدول األخرى وعدم اإلساءة لرؤساء 
الدول وهذا ما طلب صاحب السمو 

األمير أن نوصله للنواب.
وردا عل����ى س����ؤال للجار اهلل 
حول زحف الس����لطة التشريعية 
على السلطة القضائية بعد أن انتهوا 
من السلطة التنفيذية، أفاد اخلرافي 
بأن السلطات الثالث يجب أن حتترم 
اختصاصات بعضها البعض فاملادة 
50 واضحة وتنص على ان نظام 

حاجة ماس����ة إلى إعادة النظر في 
كيفية التعامل مع األوضاع اإلقليمية 
والدولي����ة، موضح����ا أن الكويت 
اس����تفادت من عالقاتها اإلقليمية 
والدولية ابان فترة الغزو الصدامي، 
بالرغ����م من خيبة األمل في بعض 
الدول العربية، داعيا إلى التفكير 
في مصلحة الكويت وتغليبها على 

كل مصلحة أو غاية.
في مداخلته، أوضح الكاتب الكبير 
أحمد اجلار اهلل أن الصحافة احمللية 
ال تسجل تاريخا ولكن تسجل أحداثا 
يومية وليست معنية باحلديث عن 
اإليجابيات ولكنها معنية باحلديث 
عن الس����لبيات، موضحا أنه لوال 
دور اإلعالم م����ا حدثت مخرجات 
االنتخابات األخيرة وكان س����ببا 
في جتاوب الناس والتفافهم حول 
الن����واب أوصلوهم  مجموعة من 
للمجلس يؤمنون بضرورة التعاون 

احلك����م يقوم على أس����اس فصل 
السلطات مع تعاونها وفقا ألحكام 
الدستور، وال يجوز ألي سلطة منها 
النزول عن كل او بعض اختصاصها 
املنصوص عليه في هذا الدستور، 
ولذل����ك على كل س����لطة أن تقف 
عن����د حدها وال يجب بأي حال من 
التدخل في عمل السلطة  األحوال 

القضائية.
وردا عل����ى س����ؤال للدكتورة 
املكيمي حول تقييم ش����كل  هيلة 
االس����تجوابات املاضي����ة أوضح 
اخلرافي أن االستجواب ليس آلية 
من آليات العق����اب ولكنه آلية من 
آليات االستفسار، معربا عن أسفه 
لتحول االستجواب آللية عقابية، 
موضحا ضرورة ع����دم القفز إلى 
مرحلة االس����تجواب حيث تسبقه 
آلي����ات كثيرة ميكن اس����تخدامها 
ف����ي املعاجلة دون ش����ل املجلس، 
السابق  النائب  مستشهدا مبوقف 
أحمد املليفي من موضوع مصروفات 
سمو الرئيس وملف التجنيس فإنه 
عندما توصل حللول حتقق الهدف 

تراجع عن االستجواب.
وردا على سؤال لعضو التجمع 
الكويتي املستقل علي القالف حول 
الداخلية  الالئح����ة  مدى تفعي����ل 
للمجلس أقر بوجود سلبيات في 
الالئحة، موضحا أنه سأل في أكثر 
من موضع عن تعديل الدس����تور، 
مشيرا إلى أن الدستور ليس كالما 
منزال ولكنه ن����ص قابل للتطوير 
ولكن علينا أن نبدأ بتطوير العمل 
النياب����ي ووض����ع ضوابط له من 

إلى  الداخلية، الفتا  الالئحة  خالل 
أن البعض يلوم عليه عدم اتخاذ 
الالئحة ضد  إجراءات حاسمة في 
املخالفني للنظام، مش����ددا على أن 
هذه اإلجراءات بيد املجلس والرئيس 
لديه صالحية رفع اجللسة وإخراج 

اجلمهور إذا أساء. 

قضية البدون

وردا على سؤال للصحافيني حول 
موقف املجلس من قضية البدون أفاد 
اخلرافي بأن هذا املجلس كان من أكثر 
املجالس نشاطا في إيجاد املعاجلات 
من الكثير من القضايا ولكن علينا 
أن نقر أنه ليس كل بدون سيجنس 
فمنهم من يس����تحق ومنهم من ال 
يستحق فبعضهم له جنسية يخفيها 
وأصول يعرفها ولكن القضية لها 
شقان األول إنساني وهذا ما متت 
الثاني  أما الشق  معاجلته بالفعل 
فيتعلق مبوضوع اجلنسية وعلى 
احلكومة أن حتسم القضية مبنح 
اجلنسية ملن يستحق ومواجهة من 

ال يستحق باحلقيقة.
وردا عل����ى س����ؤال حول قرب 
اعتزال الرئيس العمل السياس����ي 
قريبا فقال اخلرافي انتظر لنهاية 

الدورة وبعدين اسألني.
وردا عل����ى س����ؤال ح����ول من 
املسؤول عن إعادة التوازن في دور 
الرقابة والتشريع  املجلس ما بني 
في ظل طغيان الرقابة والتشريع 
في اآلونة األخيرة، أوضح اخلرافي 
أن اس����تخدام املجل����س لألدوات 
الرقابية شيء طبيعي ألن املجلس 

ال يطبطب على الظهر ولكن يجب 
مراعاة تسلس����ل األدوات الرقابية 
وعلى الوزير أن يواجه ولو واجه 
س����مو الرئيس االستجوابات منذ 
بدايتها ما كن����ا تعرضنا للحل أو 

االستقالة.
وردا على س����ؤال ح����ول مدى 
سيطرة احلكومة على املجلس أفاد 
بأن احلكومة ال تسيطر على املجلس 
بدليل كثرة االستجوابات. وردا على 
سؤال حول سجناء الرأي أفاد بأنه 
ضد التعس����ف في استعمال احلق 
القانوني ولكنه ال يستطيع التدخل 
في إجراءات السلطة القضائية سواء 
في قضايا الرأي أو غيرها فالسجن 
موجود بقانون املطبوعات فالقضاء 
يطب����ق ما هو موج����ود بالقانون. 
وردا على س����ؤال حول التصويت 
الق����روض أوضح أن  على قضية 
امل����ادة 66 من الدس����تور لم تغط 
اجلزئية اخلاصة برفض األكثرية 
للقانون، مستغربا كالم أحد اخلبراء 
الدستوريني الذي يتحدث كما لو كان 
خبير زمانه ويغيب عنه أن احملكمة 
الدس����تورية أوج����دت للفصل في 
اخلالفات الدستورية، رافضا ما يشاع 
أن اخلبراء الدستوريني باملجلس 
الفتوى للرئيس ملجاملته،  أعطوا 
مشيرا إلى أن خبراء املجلس كانوا 
موجودي����ن به حينم����ا كان خبير 
زمانه طالبا ف����ي الكلية، مؤكدا أن 
اي خالف دستوري ال حتسمه إال 
احملكمة الدستورية واملادة 37 من 
الالئحة الداخلية غطت النقص في 

املادة 66 من الدستور.

داع���ب اخلرافي الزميل أحم���د اجلاراهلل قائال 
انه بالرغم من كل الس���لبيات إال أن املجلس خيب 
ظن من راهنوا على حله وأحدهم جالس أمامي، في 

إشارة للجاراهلل.
ــد اجلـــاراللــه  ــر احم ــب الكبيــــــ ــق الكات عل
ــم اخلرافـــي من  ــس مجلس األمة جاس ــى طلب رئي عل
ــرد اخلرافي »أنا قلت  ــون رحيمة، ف ــة ان تك الصحافـــ
تكون منصفة ألني لو سألتك أن تكون رحيما فلن ترحم، 
ــاءة لكرامات  ــوار، دون اإلس ــت االلتزام بأدب احل وطلب

الناس«.
حرص اخلرافي، منذ بداية اللقاء، على أن يوضح 
للصحافيني أنه على استعداد لإلجابة عن كل األسئلة 
التي تدور في أذهانهم قائال »عادة ما يحلو لإلعالم 
أن يسمع ما يريد وليس ما يريده املتحدث ولكنني 
على كل حال سأحقق لكم هذه الرغبة وسأفسح لكم 

املجال لكل األسئلة«.
ــات األربع  ــي بدور النائب ــاد اخلرافــــ حينما أش
صفق احلضــــور مـــن النســـاء فسأل عريف اللقاء 
ــروعية إبداء االستحسان فقال اخلرافي  اخلرافي عن مش
ــة« فضحك  ــس لدي مطرق ــت الرئيس هنا ولي ــا لس »ان

اجلميع.
س���أل عضو التجمع الكويتي املستقل رئيس 
املجلس حول عدد املطرقات التي كس���رها في هذه 
الدورة قائال »لم أكسر وال واحدة في الدورة املاضية 

الظاهر انهم مسوينها عدل«.
أهدى أعضاء التجمع الكويتي املستقل درعا تذكارية 

لرئيس مجلس األمة على شكل مطرقة.

لقطات

الفراج:  دور جديد للتجمعات السياسية
أكد عضو التجمع الكويتي املستقل اإلعالمي طه الفراج 
أن التجمع الكويتي املستقل قد مت اشهاره في مارس املاضي 
تتويجا لتالقي أفكار وطموحات مجموعة من أبناء الكويت 
القادرين على استنهاض الهمم، الفتا إلى أن التجمع يستظل 
بالدستور وسيادة القانون ويسعى لتأصيل مفهوم العدالة 
والتنمية وتقدمي دور جديد للتجمعات السياسية من خالل 

خطوات متأنية.


