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د.علي العمير

الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا محمد الصقر وخالد املشاري وبدر السميط وشيخة النصف وفيصل الشايع ود.محمد املقاطع وموسى معرفي ونايف الالفي وخالد الهالل بحضور نائبه عبداهلل الرومي

الرئيس اخلرافي يستمع لوجهة نظر اللجنة التنسيقية بحضور نائبه عبداهلل الرومي

العمير: »البيئة« استكملت التحقيق
حول التعويضات من الجانب العراقي

عامة او خاصة، بالتأكيد ال يقبل به اي انس����ان شريف او مخلص لهذا  
البلد ومؤسساته.

وذك����ر جوهر: كن����ت أمتنى ان تطلب بعض وس����ائل اإلعالم بعض 
البيانات التفصيلية وكيفية متابعة هذا األمر، وانطالقا من هذا املؤمتر، 
سأقوم بتزويد وزير التجارة والعم علي الغامن بتفاصيل املعلومات التي 
وردت إلي بأحداثها وشهودها، وأمتنى التحقق من هذه املعلومات، حتى 
نعرف من يس����يء الى جتار الكويت ونعرف من هو الذي يتسلق باسم 
غرفة التجارة للمنافع الش����خصية، واإلساءة الى املؤسسات الكويتية، 

وللكويت حتديدا.
ومتنى جوهر ان تلتزم وسائل اإلعالم باحليادية عند نقل املعلومات، 
مع حفظ حق أصحاب الصحف والفضائيات في ذكر آرائهم الشخصية 
من خالل الزوايا املخصصة لهم، وأش����كر الصحف الكويتية، وحتديدا 

صحيفة »القبس«.
وأكد اجلوهر: ان كالمي في ندوة »احملاسبني« لم يكن فيه إساءة 
لتجار الكويت الذين نعتز بهم، خصوصا التجار الشرفاء املخلصني 
الذين يقدمون وقدموا لهذا البلد، ولكن الكل يعرف ان اإلساءة تلحق 
املسيء، وتلحق من يكون السبب الرئيسي او املصدر الرئيسي في 
إحلاق أي نوع من األذى بالس���معة واألمانة والصدقية ملؤسساتنا، 
وكنت أمتنى ان تنقل بعض وس���ائل اإلعالم موضوع »الشخصنة« 
والتجريح الشخصي ملا دار في بعض االجتماعات باألمس القريب، 
وعندما تطاول بعض الناس باالس���م لشرائح في املجتمع الكويتي، 
وتطاولوا بالس���ب والقذف والشتيمة للشيعة وللقبائل، وتطاولوا 
باالس���م على اعضاء اللجنة املالية البرملانية، خصوصا د. يوسف 
الزلزلة والعم احمد السعدون والنائب الفاضل خالد السلطان، كما 
ودنا ان وسائل االعالم التي انبرت لتشويه بعض احلقائق في ندوة 
»احملاس���بني« ان تنقل بالصوت والص���ورة ألنها كانت حاضرة في 
ذلك اللقاء، حتى يعرف الش���عب الكويتي من هو املسيء، نحن امام 
موضوع في غاية االهمية يجب ان يأخذ اجلانب املهني واملوضوعي 
والقانون���ي، واذا كان املوضوع يخ���ص البعض ويخص مصاحله 
ويريد ان يحوله الى مس���ألة شخصية، فهذا شأنه، ونحن لن ننجر 
الى مثل هذه املهاترات وامامنا قنواتنا الدستورية في مجلس االمة 
وقاعة عبداهلل الس���الم، وبهذه املناس���بة اذكر انني وجهت اسئلة 
برملانية بش���أن الغرفة، ولم احصل على االجابات التي كانت كفيلة 
بشرح التفاصيل التي تهم الشعب الكويتي ككل والتجار على وجه 
التحديد، لكن مع االسف الوزير لم يتجاوب معنا، واخاطب الوزير 
ورئيس الغرفة بان يزودا الشعب الكويتي باملعلومات اخلاصة عن 
الوفود اخلارجية، خصوصا الوفود التي تزور الدول العربية، وما 
تضمه الوفود من شخصيات، وهل تضم اصحاب الشأن املعنيني في 
تعزيز العالقات االس���تثمارية بني الكويت وهذه الدول، ام ان هناك 

من ال شأن له بهذه الزيارات وتراهم من دون مناسبة.
وفي سؤال وجه اليه بشأن ما ذكره النائب السابق محمد الصقر ان 
من يعترض على قانون الغرفة عليه الذهاب الى احملكمة الدس����تورية، 
رد جوهر: نحن امامنا ادواتنا الدس����تورية والتشريعية وقدمنا قانونا 
ولو كان االمر كذلك ملا قدمت احلكومة قانونا باسم الغرفة، والكل يعرف 
ان ما قدم����ه وزير التجارة قانون جديد معروض على البرملان، وجرى 
تداوله في اللجنة املالية، وبدورنا مارسنا دورنا وقدمنا اقتراحات، اذن 
ما احلاجة الى احملكمة الدستورية وتاليا نقطة االلتقاء تكون مبناقشة 

القوانني ومجلس االمة يصوت على القانون الذي فيه مصلحة للبلد.

التق����ى رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي ام����س اعضاء اللجنة 
التنسيقية املنبثقة عن االجتماع التشاوري الذي عقد في ديوان النائب 
الس����ابق محمد الصقر لدعم املشروع احلكومي بش����أن غرفة التجارة 

والصناعة وذلك بحضور نائبه عبداهلل الرومي.
وف����ي هذا االطار اك����د الرئيس اخلرافي ان مش����روع قانون الغرفة 
التجارية اجلديد محال الى املجلس والقرار بيده ان ش����اء قام بالتعديل 
عليه أو صوت على مشروع احلكومة او اتخذ قرارا بإعادته مرة اخرى 
الى اللجنة املالي����ة، مؤكدا: ال اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة االحالة الى 

احملكمة الدستورية.
وحول تقرير اللجنة املالية بشأن قانون غرفة التجارة قال اخلرافي: 

ما اعلمه ان اللجنة انتهت من التقرير.
وفيم����ا يتعلق بلقائ����ه مبمثلي اللجنة املنبثقة م����ن اجتماع ديوان 
الصقر اكد اخلرافي انهم ش����رحوا له االجراءات التي متت واكدوا على 
دس����تورية قانون الغرفة واذا كان هناك اي لبس لدى البعض فعليهم 
التأكد من خالل احملكمة الدس����تورية، موضحا انه بني لهم ان ما يتعلق 
بهذا القانون هو مش����روع قانون صدر من اللجنة واحيل الى املجلس 
والقرار للمجلس وهو الذي س����يقرر اما املوافقة على تقرير اللجنة او 
انه س����يعدل فيه او يصوت على القانون املقدم من احلكومة او يعيده 

مرة اخرى الى اللجنة.
واوضح اخلرافي: ال اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة االحالة الى احملكمة 
الدس����تورية واعتقد ان االخ محمد الصقر كان يتحدث عمن يشكك في 
االجراءات املاضية والدليل على ان الغرفة بحاجة الى قانون هو تقدميه 
والكالم عن الدس����تورية هو ملن يشك في االجراءات السابقة وانها غير 
دس����تورية وليس اخلالف على ان الغرفة بحاجة الى قانون او ليست 

بحاجة، فالكل متفق على انها بحاجة.
وعن اللجان املؤقتة ق����ال اخلرافي أصبح لدينا جلان مؤقتة بنفس 
عدد اللجان الدائمة وال ش����ك في أن هذا يشكل  عبئا على األمانة العامة 
للمجلس وخصوص����ا ان الفكرة من اللجان املؤقتة هي ان تعمل بهدف 
معني ولكن املالحظ ان اللجان املؤقتة اصبحت شبه دائمة واالجراء فيما 
يتعل����ق بها ليس بيدي  ولكنه بيد املجلس ونحن اآلن في دورة جديدة 
ونعتب����ر ان اللجان املؤقتة التي انهى دورها وحتى في الدورة املاضية 
اعتبرن����ا ان اللجان مؤقتة انتهى دورها، مش����يرا الى انه اذا قدم طلب 

للرئاسة فليس امامي اال طرحه للتصويت.
وب����ني اخلرافي ان كثيرا من اللجان املؤقتة تندرج اختصاصاتها في 
اللجان الدائمة ولكن القرار في النهاية للمجلس وما يقرره سيتم تنفيذه 
وأنا احتدث هنا من ناحية املبدأ فيما يتعلق بتش����كيل اللجان املؤقتة 
واملبدأ ان هذه اللجان إذا ش����كلت يجب أن تشكل بهدف معني وتعرض 
معني ولغرض في دورة االنعقاد واذا كانت هناك حاجة للتمديد فيقدم 
طل����ب للتمديد وما يحصل اآلن ان اللجان املؤقتة تش����كل ونخرج من 

قانون إلى  قانون ومن موضوع إلى موضوع.
وق����ال اخلرافي ان جلنة الداخلية والدفاع ح����دد لها تاريخ من قبل 
املجلس النهاء تقريرها بشأن التحقيق وكان هناك طلب بأن تعقد اجتماع 
لها ي����وم االثنني وهذا يعني ان التقرير لن ي����درج على جدول االعمال 
وكلفنا إدارة اللجان بأن تس����تمع للشريط اخلاص باجتماعات اللجنة 
ويكت����ب التقرير بناء على التصويت ال����ذي جرى في اللجنة وفعال مت 
وضع رأي االكثرية ورأى االقلية في التقرير حسب ما ورد في الشريط  
واالجراءات التي حصلت في اجتماع اللجنة ووقعت التقرير وأدرجته 

على جدول االعمال.

وتاريخ رجاالتها ومواقفهم املش����رفة، وشجب الصقر مثل هذا الكالم، 
مشددا على انه مرفوض جملة وتفصيال.

وبش����أن اخلطوة املقبلة التي ينوون القيام بها قال الصقر: سنقابل 
أكبر عدد ممكن من النواب لشرح وجهة نظرنا ونتمنى ان يحوز املشروع 

املقدم من احلكومة بشأن الغرفة موافقة االعضاء.
وعن تفس����يره لألسباب التي وراء اثارة قانون الغرفة بعد خمسني 
عاما اآلن قال الصقر: ان قانون الغرفة وفقا لكل اخلبراء الدس����توريني 
والقانونيني قانون دس����توري، حيث ان اي قانون صدر قبل الدستور 
يعتبر دس����توريا وقانونيا طاملا ال يتعارض مع الدستور، مشددا على 

ان قانون الغرفة ال يتعارض معه.
وطالب الصقر النواب الذين يرون أن قانون الغرفة غير دس����توري 
بالذهاب الى احملكمة الدس����تورية التي حتكم في دستورية القانون من 
عدمه، السيما ان الغرفة ال تس����تطيع الذهاب الى احملكمة الدستورية، 

وامنا ذلك يتم من خالل مجلس األمة او احلكومة.

حقائق

من جانبه، بني النائب د.حس����ن جوه����ر: ان هناك حقائق ذكرت في 
ندوة جمعية احملاس����بني حتتاج الى التوضي����ح، ورأيت من الضرورة 
إط����الع الرأي العام الكويتي على بعض املالحظات املهمة، خصوصا ان 

بعض وسائل اإلعالم عمدت الى حتريف ما ذكرت.
وقال جوهر في مؤمت����ر صحافي عقده امس: ان بعض الوفود التي 
تذهب الى اخلارج، ما ذكرته كان ردا على سؤال من احد أعضاء الغرفة، 
وكنت أمتنى بدال من زج اس����مي في التصريح والتحريف الذي ذكر ان 
يكون هناك استنفار إعالمي من اإلعالم احلر ملتابعة مثل هذا املوضوع 
اخلطير، والتحقق من األمر، وتكليف اجلهات املختصة والتوصية ملتابعة 
هذا امللف، ألن أي نوع من اإلساءة خارج الكويت سواء كانت مؤسسات 

وفيما يتعلق بأولويات الس����لطتني والفريق املكلف بهذا الشأن قال 
اخلرافي ان الفريق كان مؤلفا من مكتب املجلس ونحن ننتظر انتخابات 
امني الس����ر واملراقب ورئيس اللجنة املالية ورئيس اللجنة التشريعية 
وس����يكتمل الشكل اجلديد ملكتب املجلس وسيكلف كما كلف في دورات 
س����ابقة بأن يضع االولويات وبدوره س����يكلف اللجنة املعنية مبتابعة 

املواضيع مع النواب واحلكومة.

دعم مشروع الحكومة

وفي هذا االجتاه قال النائب السابق محمد الصقر في تصريح عقب 
االجتماع انه وفقا للجنة التي مت تش����كيلها بديواني خالل اللقاء الذي 
عق����د 13 أكتوبر املاضي دعما لقان����ون احلكومة املقدم الى مجلس األمة 
بش����أن الغرفة من خالل االلتقاء بعدد من الشخصيات العامة والنواب 
وعلى رأسهم رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي، التقينا اليوم )أمس( 
واستمعنا اليه وش����رحنا له مطالب االخوان الذين اجتمعوا بديواني، 

واملتمثلة في دعم قانون احلكومة بشأن الغرفة.
وشدد الصقر على ان الهدف من اللقاء هو شرح األهداف واملطالب، 
ولم يكن موجها ضد اي نائب س����واء كان مؤيدا ملش����روع احلكومة او 
معارضا له، مبن فيهم مقدمو اقتراح النائب حسن جوهر، حيث نعتقد 
ان تقدمي مثل هذه االقتراحات او املش����اريع منطلقة من حبهم للكويت، 
وان كنا نختلف مع مقدميه ونريد ان نبني لهم ان الغرفة هي جسم في 
احلركة االقتصادية والسياس����ية، ولعبت دورا مهما في تاريخ الكويت 
السياس����ي، مش����يرا الى انه اذا كان هناك قانون يجب ان يصدر فيأخذ 

بعني االعتبار رأي الغرفة.
وردا على س����ؤال بشأن رأيه في تدني لغة احلوار والهجوم العنيف 
ال����ذي يتعرض له رج����ال الغرفة أبدى الصقر أس����فه لتدني لغة النقد 
والتلفظ بكالم مرس����ل ال يأخذ من يقول����ه بعني االعتبار تاريخ الغرفة 

اجتماعا مثمرا بعد احلصول 
على معلومات وحقائق كافية، 
مشيرا الى طلب اللجنة جلميع 
الوثائق الدالة على تلك احلقائق 
حتى ميكن تضمينها في التقرير 

النهائي.
وح���ول أب���رز التوصيات 
التي خلصت إليها اللجنة قال 
العمير: منذ عام 2006 الى اآلن 
لم نلم���س تنفيذا حقيقيا في 
مجال التحقيق ولم نر برامج 
فاعلة على ارض الواقع ونحن 
ليس أمامنا سوى األمانة العامة 
لنقط���ة االرتب���اط املركزية 
النفط  التي يرأس���ها وزي���ر 
ووزير اإلعالم الش���يخ أحمد 

العبداهلل.
وقال العمي���ر: نحن نريد 
ان تس���ير عجلة التنفيذ فيما 
أموال  خصصت م���ن أجل���ه 

التعويضات.

ان  العمي���ر على  وش���دد 
التعويض���ات املودعة  أموال 
لدى الهيئة العامة لالستثمار 
يجب ان تستفيد منها البيئة 
الكويتية، الفتا الى ان اجتماع 
األمس بحضور ممثلي معهد 
األبحاث وهيئة التعويضات كان 

أكد رئيس جلنة ش���ؤون 
البيئة البرملانية النائب د.علي 
العمير ان اللجنة اس���تكملت 
أمس حتقي���قاتها التي كلفت 
بها من قب���ل املجل��س في���ما 
يتعلق بقضي���ة التعويضات 
التي حصلت عل��يها  البيئية 
الكويت م���ن اجلانب العراقي 
الهيئة العامة  حتت إش���راف 

لألمم املتحدة.
ولفت العمير الى ان اجتماع 
األمس ش���هد حضور ممثلي 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
العامة للتعويضات  والهيئة 
لالس���تماع ال���ى آرائهم حتى 
يستكمل التقرير الذي ستقدمه 

اللجنة الى املجلس.
وأك���د العمي���ر ان اللجنة 
ستنتهي من تقريرها بهذا الشأن 
حتى ميكن تقدميه قبل بدء دور 

االنعقاد الى املجلس.

التقى اللجنة التنسيقية في مكتبه أمس وأكد عدم الوصول إلى مرحلة اإلحالة للمحكمة الدستورية

الخرافي: قرار »الغرفة« بيد المجلس.. إما الموافقة على تقرير »المالية« 
أو التعديل أو التصويت على مشروع الحكومة أو اإلعادة إلىاللجنة

الصقر: قانون غرفة التجارة دس�توري وفقًا لرأي الفقهاء وال يتعارض مع أحكام الدس�تور ونتمنى إقرار قانون الحكومة
جوهر: كامي لم يكن فيه إس�اءة لتجار الكويت  الذين نعتز بهم وبعض وس�ائل اإلع�ام عمدت إلى تحريف حديثي

الكوي���ت � كونا: اكد مقرر 
جلنة املرافق العامة البرملانية 
النائب د.فيصل املسلم اتفاق 
اللجنة ووزارة املواصالت على 
كون قانون هيئة االتصاالت 
»مصيريا واستراتيجيا واحد 
القوانني الكبرى التي حتتاجها 

البالد«.
وقال املس���لم في تصريح 
للصحافي���ني عق���ب اجتماع 
اللج���ن���ة ام���س ان »اللجنة 
ناقش���ت القان���ون املذك���ور 
ال���وزارة بتزويدها  وطالبت 
بكل القوانني القائمة والقرارات 
الصادرة في شأن االتصاالت 
حتى يتم تضمينها في القانون 

الكامل«.
الوزارة كلفت  ان  واضاف 
اح���دى ش���ركات االتصاالت 

اللج��نة م���ع الوزارة على أال 
تك���ون اب������راج االتص��االت 
ات���صاالت معينة بل  لشركة 
أن تكون تلك االبراج للوزارة 
وبدوره���ا تعطي لش���ركات 
الترددات في  االتصاالت كافة 

آن واحد.
وع���ن قض���ي���ة نق������ل 
ب���ني ش���ركات  االرق���������ام 
االتصاالت قال املسلم ان الوزارة 
الرقم  ست���نشئ شركة لنقل 
ذاته م���ن دون تغيير على ان 
تكون رسوم النقل رمزية، مبينا 
ان الوزارة خاطبت هيئة الفتوى 
والتشريع عما اذا كان باالمكان 
ان تتبع الشركة املذكورة الهيئة 
العامة لالس���تثمار او ان يتم 
انش���اء شركة مس���تقلة لهذا 

األمر.

س���تنتهي من الدراسة خالل 
اسبوعني.

واكد في الوقت ذاته توافق 

بدول اجلوار والدول االقليمية 
»حتى يتم في ضوء ذلك صدور 
القرارات« موضحا ان الشركة 

البريطانية بإعداد دراسة عن 
كل ما تقدمه شركات االتصاالت 
من خدمات بأسعارها مقارنة 

المسلم: لجنة المرافق و»المواصات« متفقتان
على أن قانون هيئة االتصاالت مصيري واستراتيجي

)متين غوزال(سعدون حماد وأحمد السعدون ود. فيصل املسلم وناجي العبدالهادي اثناء اجتماع جلنة املرافق


