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 عاد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي  8 
امس املستشار د.عبدالفتاح حسن الذي يرقد 
حاليا في املستش���فى األميري إثر تعرضه 

لوعكة صحية.
  ومتنى اخلرافي للمستش���ار عبدالفتاح 

حسن الصحة والعافية والشفاء العاجل. 

 ثمن النائب عس����كر العنزي اخلطوة احلكومية املباركة في 
ش����أن زيادة الراتب االساسي للعسكريني في الداخلية والدفاع 
واحلرس الوطني واالطفاء. وقال العنزي في تصريح صحافي: 
نشكر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد جلهوده الواضحة في 
شأن زيادة رواتب ابنائه العسكريني، مشيرا الى ان هذه الزيادة 
سترفع املعنويات لدى العسكريني وستكون مبثابة احلافز لهم 
لزيادة جهودهم من اجل الوطن واملواطنني. واضاف العنزي ان 

جلنة الداخلية والدفاع في مجلس االمة س����تقر مشروع قانون 
زيادة العس����كريني الذي س����تقدمه احلكومة وسنعطيه صفة 
االستعجال واحالته الى املجلس متهيدا للتصويت عليه واقراره. 
واكد العنزي ان زيادة الرواتب يجب ان تشمل املهنيني اخلليجيني 
عل����ى اعتبار ان رواتبهم متدنية وهي بحدود 300 دينار واقل، 
مشيرا الى ان غالبية هؤالء املهنيني من مواليد الكويت والكثير 

منهم لهم اقارب كويتيون ومتزوجون من مواطنات. 

 الخرافي عاد المستشار 
  عبدالفتاÍ حسن في »األميري«

 عسكر العنزي: زيادة رواتب العسكريين خطوة مباركة

(متين غوزال)   الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وفيصل الدويسان على املنصة  

 مخلد العازمي وشعيب املويزري وغامن امليع وخالد السلطان أثناء اجللسة 

 علي الراشد في أول ترÓÄ للجلسة أمس  د.علي العمير في أول ترÓÄ له للجلسة أمس وبجانبه عدنان عبدالصمد

 مناقشة »البطالة« في جلسة 1٥ ديسمبر 

 السلطان: إدارة البنك المركزي والخطوØ الجوية الكويتية من المؤسسات المميزة في البلد

نيرانه�ا وإطف�اء  الفت�ن  لمثي�ري   ìتتص�د أن  الحكوم�ة  عل�ى   الزلزل�ة: 

 العمي�ر: التعويض�ات ترتب�ط ب�� 3 ملي�ارات دين�ار يج�ب معرف�ة كي�ف نس�تثمرها

 الوع�الن: كل م�ا Ðكرته ف�ي اس�تجواب وزي�ر البلدية من فس�اد تحق�ق اآلن

 البقية ص9 

 حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
  باشر مجلس األمة في جلسته العادية أمس مناقشة اخلطاب األميري¡ حيث تناول النواب ما ورد في اخلطاب وقاموا بالتعليق 
عليه¡ معرجني بذلك على القضايا اخلدمية التي التزال تعاني بعض القصور مثل القطاع الصحي واإلسكاني وقضية التعليم والتدني 
احلاصل بها. كما وافق املجلس على طلب احلكومة اس�تعجال نظر مجموعة من املشروعات بقوانني اخلاصة مبكافحة عمليات 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.  ووافق املجلس كذلك على عدد من الرسائل الواردة من ديوان احملاسبة ومنها اعتذار الديوان 
عن تكليفه بتقدمي تقرير عن مدì تطبيق احلكومة (الهيئة العامة لالس�تثمار) للتوصيات التي س�بق ان وافق عليها مجلس االمة 
باالبتعاد التدريجي عن االس�تثمار احملرم شرعا بأنواعه »لعدم االختصاص« كما وافق املجلس على رسالة ثانية لديوان احملاسبة 
يطلب فيها متديد فترة اجناز تكليف مجلس االمة للديوان بش�أن فحص وتدقيق املوضوعات املتعلقة باجراء الصيانة التي متت 
في محطات الزور والصبية والدوحة والش�عيبة وغيرها من احملطات املنتجة للطاقة الكهربائية »ملدة شهرين«. ووافق املجلس 
كذلك على رسالة أخرì للديوان يطلب فيها متديد فترة اجناز تكليف املجلس له بشأن التحقق من تفاصيل التعويضات اخلاصة 
بإعادة تأهيل البيئة »ملدة شهرين«. ووافق املجلس على عدد من الرسائل الواردة من جلانه ومنها جلنة الشؤون الداخلية والدفاع 
وتطلب فيها موافقة املجلس على ان تقوم اللجنة ببحث اوضاع املوظفني املدنيني في القطاع العسكري »وÐلك لعدم وجود هيكل 
اداري لهم« اضافة الى طلب Âخر للجنة يتضمن احالة االقتراÍ برغبة في ش�أن زيادة الراتب االساس�ي لرجال الشرطة على جلنة 

الشؤون املالية واالقتصادية »لالختصاص«.
  وأمس قدم 33 نائبًا اقتراحًا لتخصيص ساعتني من جلسة 1٥ ديسمبر املقبل ملناقشة قضية البطالة كما قدم نواب طلبًا Âخر 

ملناقشة قضية األوضاع الصحية في جلسة 2٥ ديسمبر املقبل. وفيما يلي التفاصيل: 

 افتتح رئيس املجلس جاسم 
اخلرافي اجللسة العلنية العادية 
الس���اعة التاسعة ونتيجة لعدم 
اكتمال النصاب رفع اجللسة ملدة 
نصف ساعة قائال »أمتنى أن نبدأ 
بداية جيدة، لكن يبدو اننا ماشيني 

على العادة«.
  وعاد الرئيس اخلرافي ليفتتح 
اجللسة في الس���اعة 9٫30 وتال 
األمني العام أس���ماء احلاضرين 
واملعتذري���ن والغائبني من دون 

عذر أو إنذار.

  بند التصديق على المضابط

  صادق املجلس على املضبطة 
رقم 1267.

  الرئيس: أن���وه الى ان مكتب 
املجلس سيكلف فريق العمل الذي 
أعد األولويات في الدور السابق 
الدور  بترتي���ب أولويات ه���ذا 

وعرضه على املجلس.
  وافق املجلس.

  ع���ادل الصرع���اوي: هناك 3 
رس���ائل واردة كان���ت من دور 
االنعقاد املاضي وهذه الرس���ائل 
لم تعرض على املجلس وأمتنى 
ان هذه الرسائل تعاد الى اللجان 
املختص���ة حتى يتم إثبات حالة 
االحتي���اج لها، ويؤكدون الطلب 
عليها ويقترحون ما هو مناسب 

لها.
  الرئي���س: الرس���ائل كان���ت 
موجودة لبند الرس���ائل الواردة 
ولكن لم نس���تطع ان نأخذ فيها 
قرارا، إذا كان���ت هناك جلنة لها 
الثالث  الرس���ائل  مالحظة على 
فبإمكان رئيس اللجنة ان يطلب 

إعادته على اللجنة.

  بند الرسائل

  1 – رس���الة واردة من رئيس 
جلنة الداخلية والدفاع يطلب فيها 
بحث أوضاع املدنيني في القطاع 

العسكري.
الرسالتان  الدقباس���ي:    علي 
األولى والثانية هامتان ونشكر 
د.محمد احلويل���ة على اقتراحه 
بالنظ���ر في وض���ع املدنيني في 
العسكري وهناك نسبة  القطاع 
تس���رب في ه���ذا القط���اع ألن 
رواتبهم األساسية متواضعة جدا 
وعائالتهم متضررة لعدم وجود 
الداخلية  رواتب عالية وجلن���ة 
والدفاع بإجناز هذا التقرير وإقرار 
القانون لنستطيع إيقاف التسرب 
في القطاعات العسكرية وزيادة 
رواتب العسكريني، وعلى اللجنة 
إقرارها، وقضية املوظفني املدنيني 

أال  تتحمل مس���ؤولياتك، أرجو 
يستدعي االمر مواجهة أكثر ذلك، 
فالقضي���ة مرتبطة ب� 3 مليارات 
دين���ار، هناك ترد ف���ي التقارير 
املرسلة، فالعاملون بالهيئة كلهم 
غير متفرغني فكلهم جامعني بني 
أكثر من منصب فمن يستطيع أن 

يخلص في عمله.
البصيري: احلكومة    د.محمد 
متعاونة متام التعاون مع ديوان 
احملاسبة والوزراء متعاونون معه، 
الطاولة،  وبحث كل االمور على 
هناك كثير من التكليفات للديوان 
من املجل���س حتى أصبحت دقة 
ومالحقة الدي���وان تطلب املزيد 
من املعلومات، االمر الذي يتطلب 

تأخير الوقت.
  ابتداء من هذا اليوم نعدكم أن 
تكون عجلة التعاون أكثر إلغالق 

التقارير املوجودة في الديوان.
  الرئيس: هل يوافق املجلس 
على رسالة وزير املواصالت التي 
يطلب فيها استعجال النظر في 
التجارة احلرة  اتفاقية  مشروع 

ملجلس التعاون اخلليجي؟
  )موافقة(

  وه���ل يواف���ق املجلس على 
الرسالة الرابعة املتعلقة بشرعية 
الواردة من رئيس  االستثمارات 

ديوان احملاسبة؟
  )موافقة(

الرسالة لم    حسني احلريتي: 
حتدد الوقت، وسردت فقط وقتا 
كافيا قد يكون ش���هرا أو س���تة 

أشهر.
  د.يوسف الزلزلة: االخ الرئيس 
ش���هرين فترة كافية بالنس���بة 
لتج���اوزات الش���ركة الكويتية 

لالستثمار.
  )وافق املجلس على التمديد(

  كما وافق املجلس أيضا على 
جميع الرس���ائل الواردة، ب� 29 

موافقة من 44.

  بند اإلحاالت

  واف���ق املجلس عل���ى جميع 
االح���االت ال���واردة على جدول 

االعمال.

  البند الثالث الخطاÈ األميري

  وانتقل املجلس ملناقشة اخلطاب 
االميري ووافق على حتديد مدة 

ربع ساعة لكل متحدث.
  عادل الصرعاوي: استمعنا بكل 
انصات الى النطق السامي لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
واستمعنا الى اخلطاب األميري، 
واخلطاب عك���س مجموعة من 

العاملني باألجهزة العسكرية مثل 
الدف���اع والداخلي���ة فأوضاعهم 
متخبطة نتيجة االزدواجية في 
إقرار  العمل، ونطالب بس���رعة 
هيكل العسكريني واملدنيني وهناك 
ازدواجية في النظامني العسكري 
واملدني، وننتظر من احلكومة ان 
تبادر بإنصاف العاملني املدنيني 
في هاتني اجلهت���ني حتى يكون 
لهم جاذبي���ة، ال نريد ان نواجه 
التس���رب ب���ل نري���د احملافظة 
عليهم، ونش���جعهم على العمل 
في املؤسس���ات املهم���ة، وعلينا 
إقرار زيادة العسكريني وإنصاف 

املدنيني.

  ÅنصاÝ المدنيين

  د.فيصل املسلم: هناك مجموعة 
من الرس����ائل املهم����ة بحاجة الى 
االنتباه، وأش����دد عل����ى ضرورة 
إنص����اف املدني����ني ف����ي القطاع 
العس����كري والعسكريني، وهناك 
األخ محمد البصيري أرسل رسالة 
القوانني وعلى  بإقرار مش����اريع 
احلكومة ان تطلب جلسة خاصة 
اللجنة احلالية  هناك طلب م����ن 
بالتمديد للتحقيق في التجاوزات 
املالية للشركة الكويتية لالستثمار. 
ورسالة اللجنة الصحية ارفضها، 
فينبغي ان نحترم قرارات املجلس 
وهناك تقرير من ديوان احملاسبة، 
فال حاجة للتمديد وأطالب املجلس 
بإلزام اللجنة وان ترفع تقريرها 
للمجلس، ديوان احملاسبة مكلف 
بالتحقي����ق من املجل����س وأقول 
لرئيس الوزراء والوزراء احترموا 
ق����رارات مجلس األم����ة، فديوان 
احملاسبة يقول انه غير قادر على 
القي����ام مبهام����ه ألن احلكومة لم 
متده باملعلومات، وهما يختصان 
بالتفتيش على مرفقي الش����عيبة 
والزور الشمالية، والهيئة العامة 
لالستثمار املجلس أصدر توصية 
بتكليف الديوان الذي رد على تكليف 
املجلس بأنه غير قادر، ويقول إن 
الهيئة الكبرى كالتأمينات أو الهيئة 
العامة لالستثمار فإنه ليس لديها 
جلان أو جهات تختص بالشريعة 
في االستثمارات وأطالب بإنشاء 
جلان حتى تضبط االستثمارات 

في احلالل.
  د.يوس���ف الزلزل���ة: هن���اك 
معلومات طلبت م���ن احلكومة 
وطلبت وقت���ا لتمدنا بها وعلى 

ذلك طلبت التمديد.

Áالعسكرية اعتنا  

  عدنان عبدالصمد: بخصوص 

التص���ورات الت���ي تعكس قلق 
حاكم.

  مداخلة الصرعاوي

النائ���ب عادل    ث���م تط���رق 
الصرعاوي في حديثه إلى الشيخ 
الفهد ومسؤوليته كوزير  أحمد 
للتنمية ونائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادية 
منتقدا اداءه ثم عرج في حديثه 
الفهد وعالقته  إلى الشيخ طالل 
بالقضي���ة الرياضية  متهما إياه 
بأنه يسير في الدواوين  ويقول أن 
األمير يدعمه. وتوجه الصرعاوي 
إلى صاحب السمو قائال إذا كان 
طالل الفهد ابن اخوك فكل الشعب 
الكويتي أبناؤك وعلى احلكومة 
أن تطبق القانون على اجلميع، 
واعترض الصرعاوي على حديث 
الشيخ أحمد الفهد الذي قال فيه أنه 
ال رئيس وزراء إال الشيخ ناصر 
ال على  øاحملمد معتبرا أن هذا تقو

صاحب السمو.
  كم���ا تط���رق الصرعاوي في 
حديثه إلى الش���يخ عذبي الفهد، 
قائال إن إعادت���ه إلى أمن الدوله 

كانت للترضية.
  ثم حت���دث عن صفق���ة بيع 
طائرتي الشحن الفتا إلى وجود 
ضغوط على وزارة املالية لصرف 
131 مليون دينار لتمويل الصفقة 
مش���ددا على أن البلد ال يجب أن 

يدار بالتسويات. 

  دفاÚ دميثير

  بعد ذلك طل���ب النائب خلف 
دميثير نقطة نظام رفض خاللها 
ما قاله الصرعاوي بحق الشيخ 
أحمد الفهد وأش���قائه، مستذكرا 
دورهم الباسل ابان فترة الغزو 
العراقي والدور الذي لعبوه في 

املقاومة الكويتية.
  البصيري: الالئحة نصت على 
أن ما يتعل���ق مبداخالت النواب 
يجب أن يكون في اطار اخلطاب 
ويجب أال تخرج عن هذا االطار وفي 
فرصة اخلطاب األميري يفتحون 
مواضيع داخل أو خارج اخلطاب، 
حتفظنا على عبارات فقط ما ودنا 
أن نبدأ بها دور االنعقاد، فورد على 
لسان الصرعاوي عبارات تفتقر 
الى الدقة والصواب واخلروج عن 
الالئحة فأرجو شطبها ونرفض 
ادخال قضايا االسرة في اخلالفات 
النيابية ونرفض قول »وزير ما 
شافش حاجة« فيجب ان ننتبه 
الى عباراتنا أثناء التعليق على 

الرسالة املتعلقة برواتب املوظفني 
في وزارة الدفاع سواء املدنيون 
أو العسكريون، فنحن نسمع في 
الصحف فق���ط، أرجو ان تكون 
هذه القضايا محل بحث من قبل 
الوزارات املعنية واللجان اخلاصة 

بالعسكريني في املجلس.
  هناك مجموعة من العسكريني 
تقاعدوا فع���ال وكان يفترض ان 
تشملهم مزايا التقاعد التي حصل 
عليها اآلخرون، ولكن حتى اللحظة 
لم يشملهم قرار املزايا سواء في 
الداخلية أو الدف���اع أو احلرس 
الوطني واملطاف���ئ وقيل انه مت 
تشكيل جلنة رباعية من مجلس 
الوزراء وحتى اآلن لم يبت فيه، 
ه���ؤالء مجموعة محددة بتاريخ 
محدد دون غيرهم يشملهم قرار 
املزايا ويقال ان اجلهة الوحيدة 
املفترضة هي وزارة الدفاع، وهم 
يس���تحقون، ويفضل أن تدرس 
زيادات العسكريني دراسة كاملة 
شاملة وال تختص هذه الدراسة 
بجهة دون جه���ة ولكل موظفي 
الدولة وبكل التخصصات، وهناك 
قانون في مجلس 81 أو 82 على 
ضوئه املفترض ان تدرس احلكومة 
كل سنتني رواتب املوظفني، ألنه 

التقاعد وبعدها بأسبوع طلب منهم 
االستمرار في العمل.

  وديوان احملاسبة ورسالتاه 
اخلاصتان مبوضوع التعويضات 
البيئية وما أسباب عدم تعاون 
وزير النفط ووزير الكهرباء مع 
ديوان احملاسبة وهما موجودان 
اآلن في القاعة، فهل هناك شيء 
»خاشينه« ورئيس الوزراء يقول 
مسطرتنا ديوان احملاسبة فأمتنى 

ان نسمع مبرراتهما.
  الشيخ أحمد العبداهلل: أؤكد 
أن ديوان احملاسبة لم يكلمني ان 
هناك بيانات ناقصة وفوجئت 
بهذه الرس���الة لك���ن أعد األخ 
عادل واملجل���س بأن توفر كل 
البيانات التي يطلبها الديوان، 
ونحن نع���ني ونعاون وأمتنى 
من الديوان ان يرفع لي التلفون 

ويبلغني.
  ع���ادل الصرع���اوي: رئيس 
الديوان ليس لديه شغل اال رفع 
السماعة للوزراء يبلغهم بنقص 
البيانات هذا نهج جديد، رئيس 
الديوان م���ا يرفع التليفون هذه 
رسالة واردة فأين جهاز مكتبك 
ما بلغ���وك ان الديوان اش���تكى 
علي���ك الى املجل���س واحلكومة 

يخفف عنا املشاكل التي نواجهها 
اآلن.

ÁراÒقرار مجلس الو  

املبارك: شاكر    الشيخ جابر 
له����م اهتمامهم  ومقدر ومثمن 
بأبنائهم في القوات املس����لحة، 
وزارة الدفاع هي املسؤولة عن 
قطاع كبير في القوات املسلحة، 
ولكن الق����رار هو قرار مجلس 
الوزراء، واذا كان هناك اقتراح 
من الوزارة فانه وعلى ضوئه 
مجلس الوزراء هو الذي يقرر هذا 
االمر، وما تفضل به عبدالصمد 
هو عني احلقيقة وال نستطيع 
اال بقانون، وفي  الرواتب  رفع 
القان����ون احلال����ي طالبنا بأن 
يعطينا مادة بأن يصدر مرسوم 
لرفع الرواتب وليس بقانون وال 
ميكن ان نعترض على مصلحة 

أبنائنا.
  عادل الصرعاوي: ال يوجد أحد 
ضد مبدأ الزيادة مادامت تستند 
الى أس���س واضحة وأمتنى ان 
نأخذ إس���قاطات الفترة السابقة 
خاصة مليزة التقاعد للعسكريني، 
فهناك من استفاد منها وهناك من 
لم يس���تفد، وهناك من قدم على 

ضربت بتوصيات املجلس عرض 
احلائط.

  فيصل املسلم: هذا مو منهج، 
هناك اهم���ال ووزي���ر الكهرباء 

يفترض ان يرد.
  د.بدر الشريعان: كنا متعاونني 
مع الديوان وأنا بنفس���ي ذهبت 
الى الديوان وأبدينا اس���تعدادنا 

للتعاون معهم.

  تأهيل البيئة

  د.عل���ي العمي���ر: بخصوص 
الرسالة املتعلقة بتأهيل البيئة، 
أجنزنا تقريرا في هذا املوضوع 
وأوصلنا االمر ألعلى سلطة، وعدم 
وص���ول املعلومات م���ن االمانة 
العامة لديوان احملاسبة، والسبب 
ان تقارير االمم املتحدة عن البيئة 
كلها مرفوضة، وهذا يسبب العبث 
واالهمال ف���ي االدارة املركزية ال 
يوجد أحد ي���ؤدي دوره بأمانة، 
رئيس االمانة العامة هو نفس���ه 
مدير الهيئة العامة للتعويضات 
جامع بني املنصبني، فهل عضو 
هيئ���ة تدريس يتف���رÛ ويعمل 

بالهيئة العامة للتعويضات.
النف���ط أرجوك حتمل    وزير 
مس���ؤولياتك قبل أن نلزمك بأن 
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أحمد السعدون متحدثاد.محمد البصيري يرد على النواب

وزي�ر الدفاع: ال نس�تطيع زي�ادة الرواتب إال بقان�ون واألمر بيد مجل�س الوزراء

قريب�ًا وس�تنجز  ال�وزراء  مجل�س  ف�ي  بح�ث  مح�ل  »الك�وادر«  اله�ارون: 

واس�تقالليته الكويت�ي  القض�اء  نزاه�ة  ف�ي  التش�كيك  نقب�ل  ال  البصي�ري: 

الحربش: وزيرة التربية مسؤولة عن تعيين القياديين وتطوير المعلمين.. واستجوابها قريبًا

البقية ص10

ألن هذه إرادة سامية من صاحب تتمة المنشور ص8
السمو.

وافقنا مكرهني ملصلحة الوطن 
فليس لدينا رؤية واضحة، ولذلك 
وافقنا على هذه اخلطة على أمل ان 
نرى إجنازا على مستوى هذا البلد، 
ولكن كل ما نراه هو تصريحات 

من الوزراء.
على الوزراء تقدمي شيء علمي 
وواضح، فاحلكومة يجب ان تقدم 
تقريرا كل 6 أش���هر، وس���تكون 
احملاسبة شديدة عليها إن لم تنجز 
شيئا، ومن التقرير سيتبني جدية 

احلكومة من عدمها.
كنت أمتن���ى ان تكون لدينا 
ش���واهد واضحة عل���ى تطبيق 
القانون على اجلميع دون استثناء، 
لكن لألسف تعلمنا على قول ما 
ال نفعل، أمتنى ان يكون اإلجناز 
القانون  على مس���توى تطبيق 

حقيقيا.
أمتنى م���ن احلكوم���ة على 
مستوى الدول العربية، ان ترجع 
الى قول اهلل عز وجل )ولن ترضى 
النصارى حتى  اليهود وال  عنك 
تتبع ملتهم( الصهاينة أتوا إلى بلد 
إسالمي وبه مقومات اإلسالم وثاني 
مسجد يخص املسلمني للذهاب 
إليه، يشرد أطفاله ويقتل رجاله 
ونساؤه، إذن الرهط واللهو وراء 
املعاهدات ال تغني وال تسمن من 
جوع. وهي معاهدات السالم، أي 

معاهدات سالم؟!
الوع���الن: ما تضمنه  مبارك 
اخلط���اب األميري في���ه دالالت 
كثيرة على مواضع اخللل، إذا كنا 
نفتخر بلحمتنا ووحدتنا الوطنية، 
الشعب الكويتي منذ القدم يقدم كل 
ما يريده اآلخرون، لم يكن بيننا 
هذه اخلروقات والطائفية ولألسف 
هي برعاية حكومية، اذا لم نقبل 
كنواب بالنقد البناء فلنجلس في 

بيوتنا، فلنقبل بالنقد البناء.
أسرة اخلير بالنسبة لنا قدوة 
نحترمها ونقتدي بهم لكن ان يتخذ 
وزير الداخلية ويتدخل بش���كل 
مباشر لتحويل قضية من محقق 
الى النيابة العامة، فهذا دليل على 
ان احلكومة راعية الفساد والفتنة 

الطائفية.
هل أصبح من الرجولة واحترام 
القانون ان يضرب بعضنا بعضا 
من س���نة أو ش���يعة او قبلي او 
بدوي او حضري لم نر هذا النفس 

قبال.
نعم احلكومة ترعى الفس���اد 
وهذه مصيبة كبرى، كلنا شركاء 

في بلدنا.
قدم���ت اس���تجوابا لوزي���ر 
الداخلي���ة، أحترمه لكن أختلف 
معه في نهجه وكان هناك من حاول 

اخلطاب األميري.
وال ميكن ان نقبل بالتشكيك 
ف���ي نزاه���ة القض���اء الكويتي 
واس���تقالليته وش���فافيته، فال 
ميكن ان تزحف سلطة على سلطة 
اخرى وحتى السلطة القضائية ال 
تقبل باتهامات النواب بأن هناك 
من يتدخل ف���ي عملها، أرجو أال 
الالئحة  يكون هناك خروج عن 

وشكرا.
الس���لطة  العميري:  د.عل���ي 
لرئيس املجلس فقط ويبدو أن 
الوزير البصيري يريد فقط سماع 

ما يحب أن يسمعه.
صالح املال: ال يجوز بأي حال 
من االح���وال أن يأتي البصيري 
ويعلمنا ما نحكي فيه وما ال نحكي 
فيه، واستغرب من خلف دميثير 
اعتراضه على كالم الصرعاوي، 
وم���ا عالقة دفاع خلف عن احمد 
الفهد، وهو يستطيع الدفاع عن 
نفس���ه وهو ال يجرؤ، ويبدو ان 
الكثير لديه وكالة حصرية ألحمد 

الفهد.

نادي االستقالل

الس���عدون: أس���جل  أحم���د 
اعتراضي على كل ما يجري وما 
ذكر في قضية مفاوضات السالم. 
أنا ش���خصيا أرفض كل ما ورد 
بهذا اخلصوص هذه السلطة التي 

اهملت القضية الفلسطينية.
سأنتقي بعض االمور في قضية 

اخلطاب األميري.
في يناير 2010 قدمت اقتراحا 
إلع���ادة نادي االس���تقالل وقلت 
للوزير بادروا بقرار إلعادة النادي. 
بدال م���ن اتخاذ االج���راء. تتخذ 
احلكومة اجراءات لطلب إنشاء 
استاد أوملبي لرياضة املعاقني على 

نادي االستقالل.
ال ميكن ان يقام س���تاد على 
مساحة 27 ألفا. لذلك قدمت اقتراحا 
بقانون إلعادة نادي االس���تقالل 
بقوة القانون، في 17 فبراير 2004 
إلغاء عقد  طلبنا من احلكوم���ة 
أبوفطيرة ال���ذي أقيم على أكثر 
من 600 ألف متر. انتهت احلكومة 
في شهر 7/ 2009 حول استعادة 
األموال، وأنا أحتداكم اس���تعادة 
األموال، األس���عار من 90 دينارا 
جتاوزت األلفي دينار لسعر املتر. 
أحتداكم. شلون احلكومة تستطيع 

ان تثق فيها؟
هناك امر معروض على مجلس 
الوزراء في اجتماعه املقبل. وزير 
التجارة يبشر بالقسائم الصناعية 
مع انني لست ضد ال� B.O.T، يؤكد 
على املشروع في 2009، هذا الكالم 
ال ميت للحقيقة بصلة. ألنه وال 
مسمار وضع في املشروع وهو 
يقول ان املشروع وصل ملراحله 
النهائية واألنكى من ذلك الوزير 
يقول ان املشروع سينتهي في عام 
2011، نش���كر وزير البلدية الذي 
رفض قرار املجلس البلدي الذي 
طلب حتويل اس���تخدام األرض، 
أحمل املس���ؤولية ليس لرئيس 
الوزراء ألنه ليس موجودا اآلن، 
بل للوزي���ر البصيري، يجب ان 
يكون هناك حتقيق. يبش���رونا 
بخطة التنمية. اخلطاب األميري 
خال من قضية احملاولة إلنش���اء 
محطات للطاقة الذرية. نحن في 
العمل الشعبي س���نقدم قانونا 
ملنع إقامة محطات للطاقة الذرية، 
أنتم تغرقون في شبر ماء، شلون 
تعملون محطات للطاقة النووية، 
تبون تدم���رون الناس، اثنني او 
ثالثة لفوا العال���م وردوا يبون 

يسوون محطات.
قانون املستودعات حتدث عنه 
الكثي���ر ونذكر موقف األخ أحمد 
باقر في ذلك الوقت، القوانني ال 
تطبق وقضي���ة االكتتابات انتم 

ملتزمون باالكتتاب عن املواطنني 
وإذا لم تطبقوا ذلك فستعرضون 
أنفسكم للمس���اءلة السياسية، 
حماية املنافس���ة ال يرغب كبار 

املستنفذين في تطبيقه.
البي���وت منخفضة التكاليف 
هناك م���ن ال يرغب في تطبيقه، 
قان���ون هيئة س���وق املال لآلن 
لم توض���ع الالئحة ولم تس���م 

الهيئة.
املدن العمالية ومدينة اخليران 
مضى عليكم 9 أشهر وينكم، اآلن 
حتدثوا عن قضية متويل اخلطة، 
اختاروا الطريقة التي تريدونها 
لكن كما قالوا اخلطيئة هي تأسيس 

الشركات.
ألنهم يري���دون املناقصات ال 
يريدون الش���ركات يبون واحد 
يقول معاي مقاول دولي مثل ما 
صار في ستاد جابر. وين رايحني؟ 

الدولة تديرها أطراف أخرى.
احت���اد املصارف ف���ي كتابه 
يقول م���رت األزمة دون اي دعم 
حكومي. ما كان الحتاد املصارف 
ان يس���تمر لوال أمرين صاروا، 
األول صدر من املجلس وضمان 

الودائع واالستقرار املالي.
ب���دون القانونني ه���ل كنتم 
تستطيعون جتاوز األزمة؟ هناك 
أموال من التأمينات يقولون اعطونا 

األموال ونحن نستثمرها.
ال يجوز ذلك، ملاذا هذه املدة، 
السبب عرفته، مشكلتهم يعودون 
للقانون من 66/49 يسمح للحكومة 
بإقراض الش���ركات املس���اهمة، 
القانون يق���ول جهتني ال يجوز 
إقراضهما الشركات االستثمارية 
والبنوك، نحن ما يعنينا اخلطة 
تنفذ، ع���ودوا لالئحة التنفيذية 
للقانون الصادر عام 2007، امشوا 

بهذا االجتاه.
لذلك لن نس���مح ملن يطالب 
بإلغاء الشركات الذين بدأ لعابهم 
الطلبات اإلسكانية  يسيل، عدد 
يزداد بسبب س���وء اإلدارة، هل 
يجوز أن يكون عدد طالبي العمل 
حوالي 20 ألف شخص، هذا األمر 
جعل االخوان وأنا معهم لتقدمي 
طلب ملناقشة القضية وأنا معهم 

ملدة ساعتني في جلسة 24.

مشروعات جماعية

أحم���د اله���ارون: لق���د أثار 
موض���وع األرض املخصص���ة 
إلقامة مس���تودعات غذائية في 
صبحان وسنطور هذه املنطقة 
وهي جاهزة لالستخدام بالنسبة 
للصناعات والعقد وقع في 2005 
لكن كان هناك بعض االشكاليات 
في املوقع كخطوط النفط ومتت 
إزالتها وحتريك القطعة الى مسافة 
أبعد من األنابيب ومت االتفاق على 
ان تكون املس���احة بذات القيمة 
اإليجارية، خالل هذه الفترة قامت 
أكثر  الهيئة وأعلنت عن توطني 
من 60 منش���أة صناعية ومازال 
هناك وقت أمام املستثمر حوالي 
6 أشهر إلجناز ما مت االتفاق عليه 
وأال يصبح هناك إخالل للعقد بني 

احلكومة واملستثمر.
جرت العادة عل���ى انه أثناء 
مرحلة التنفيذ ان نعلن عن توزيع 

القسائم لوضع مخططاتهم.
خلف دميثير )نظام(: إذا كنا 
مؤمنني بأداء الشيخ أحمد الفهد 
وثقتنا به مطلقة وأكثر من 80% من 
األعضاء يؤيدونه، والصرعاوي 
ما عنده إال كلم���ات يطلقها وإذا 
أنا تابع ألحمد الفهد فيش���رفني 
ألنه أحمد الفهد وفهد األحمد كان 
يدافع عن الكويت، وانت ال شيء 
بالنس���بة لي، انت عصعص وال 
باألحالم ان تصل الى مس���توى 
أحمد الفهد إذا عليك الش���جاعة، 
انت من اجلبانة ان تقدم استجوابا 

ألحمد الفهد.

تهميش محاور االستجواب، فأين 
هم اآلن م���ن احملافظة على املال 
العام؟ اين دور نواب األمة؟ اآلن 
أصبح وزير البلدية يالم، ويخرج 
علين���ا بأفالم هندية ويدافع عن 
مصالح خاصة، وكل ما ذكرناه في 
االستجواب حتقق، فهل انتبهوا 
اآلن؟ وأحت���دى ايا كان ان يكون 
لي مصلحة مع وزير هنا او وزير 

هناك.
العالج باخلارج قضية مهمة 
جدا، صحة اإلنسان مهمة، ومن 
ليس لديه واسطة يبعد من قبل 

اللجنة؟ ملاذا؟
نزاهته املالية ال أشك فيها أبدا، 
لكن نزاهته اإلدارية صفر، ال يعقل 
ان من عنده عقم يرس���ل للعالج 
باخلارج، 6 حاالت عقم أرسلت 

للعالج باخلارج.
اإلدارة القانوني���ة في وزارة 
الصحة تخسر قضايا كثيرة جدا، 
ألن محامي اخلصم شقيق مدير 
اإلدارة القانونية، وأحدث خسائر 

باملاليني..
الدقباسي: نحن نرفض  علي 
وضع ضرائب عل���ى املواطنني، 
ولكنه���ا يج���ب ان تفرض على 
الش���ركات الكبرى، وليس على 
الذين يعانون  شرائح املواطنني 

من تدهور شامل في اخلدمات.
م���ن املؤس���ف ان املواطن ال 
يستطيع ان يحصل على جواز 
س���فر، ودفتر س���يارة، أس���أل 
د.البصيري الذي وضع مساحيق 
التجميل لتجميل وجه احلكومة، 
الوضع في البلد مزر، أين أموال 
احلكوم���ة اإللكتروني���ة؟ وكل 
دعواتنا لتحسني أحوال األسرة 

الكويتية ذهبت أدراج الرياح.
احلكوم���ة تنفق املاليني على 
أش���ياء ليس لها أهمية، وتدخل 
املكاتب احلكومي���ة جتد خدمة 
خمس جن���وم، وكاكاو وبخور 
وستااليت، مجلس االمة واحلكومة 
غير قادرين على حتقيق االهداف، 
حتى عادت احلكومة للحديث عن 

رسوم وضرائب.
الس���مو األمير  كالم صاحب 
ف���ي العامني األخيرين يحذر من 
الوطنية، فهل  املساس بالوحدة 
هذه الدعوات لم تكن تعبر عن هذا 
القلق واخلطر والهم واحلكومة 
احلالية غير قادرة ولن تقدر على 
ضبط االعالم وشريدة املعوشرجي 
كانت عنده مؤسس���ة محترمة، 
ود.محمد الرميحي، هناك مؤسسات 
محترم���ة »س���كرت« والصحف 
التي ت���وزع باملجان من ميولها، 
ومن يصرف عليها، احلكومة لم 
تطبق قانون املرئي واملس���موع 

التحدي اإليجابي

د.محمد البصي���ري: حتدي 
النائب أحمد السعدون حتد إيجابي 
يجعلنا نتحفز فكثير من القضايا 
أثارها وقوانني لم تفعل، وللعلم 
انه طوال العشرين سنة املاضية 
لم تكن هن���اك خطة وقبلنا هذا 
التحدي بخطة احلكومة السنوية 
وهي أصعب مرحلة وخالل هذا 
الشهر سنرسل للمجلس التقرير 
نصف السنوي الذي نبني فيه مدى 
اإلجناز، وأصعب سنة هي السنة 
األولى ألن اجلسم احلكومي طوال 
العشرين سنة ما كان متعودا ان 
يسير على خطة، اآلن هناك مراقبة 
ومتابعة ومحاسبة، ومبدأ الثواب 
والعقاب، املدن العمالية، اخليران، 
هيئة سوق املال، البيوت منخفضة 
التكاليف قطعنا فيها شوطا كبيرا، 
مع نهاية السنة األولى سيلمس 
املواطنون ان هناك شيئا يتم على 

أرض الواقع.
أحمد السعدون: احلكومة ال 
تقرأ القوانني، القانون رقم 82/7 
ال يجوز فيه الغ���اء اي عقد، اذا 
كانت هناك خطوط نفط فكيف 
مت حتويلها الى مخازن، لن نقبل 
البلدية  مبثل هذه االمور، وزير 
عرف متأخرا ورفض قرار املجلس 
البل���دي وعرضه عل���ى مجلس 

يدخل في املوض���وع، ادخل في 
املوضوع.

الالئحة  اخلرين���ج: احت���رم 
والنواب.

الراش���د: ادخل ف���ي الالئحة 
واملوضوع.

الراشد: ارفع امليكروفون، اتكلم 
في املوضوع.

اخلرين���ج: في امل���ادة 83 ال 
يجوز املس���اس بكرامات الناس 

او الوزراء.
وكل وزير يدافع عن نفس���ه، 
كرامات املواطنني من حقنا كنواب 
ان ندافع عنهم بغض النظر هذا 
شيخ، هذا وزير، وعندما يتعرض 
مسؤول في الدولة او قيادي غير 
موجود من يدافع عنه؟ فأرجو من 
النائب احملترم ان يحترم كرامات 

الناس.
أحمد السعدون: الكتاب املوجه 
ملجلس األمة، دعونا نرى الفرق ما 
في شيء جديد، والقانون ينص 

على عدم تنازل اي جهة.
يوسف الزلزلة: رجوعا للنص 
السامي، فاهلل اغدق علينا نعمه، 
انفسنا بجيراننا  وعندما نقارن 
سنجد انفس���نا في نعمة كثيرة 
االلت���زام بدميومة هذه  وعلينا 
القضاء على  النعمة من خ���الل 
الفساد املوجود في وزارات وجهات 
الفساد  احلكومة وما اكثره ذلك 

الوزراء ومشونه.
التبرير الوحيد هو بس���بب 
ضغط اصح���اب املصالح الذين 
ال يريدون تنفيذ هيئة اس���واق 

املال.
اشكر وزير الدولة البصيري 
على قبوله التحدي، وستجد شكرا 
علينا على جهود احلكومة اذا مت 
شيء، ولن تكونوا قادرين واذا 
قدرمت فسأقدم اعتذاري لكم ولكل 
الناس. وزير املالية، القانون رقم 
2008/7 يفرض عليه ان يقدم كشفا 
تفصيليا ولك���ن وين نحن، في 

وضع سيئ.
املالية: استمعت لكالم  وزير 
السعدون، وزير املالية ال يطلع 
االجابات من جيبه ولكن الواقع 
الذي يق���ول ان جهدا كبيرا بذل 
لتطبي���ق قانون رق���م 7، وهو 
ملي���ان بالعصي وم���ا به جزرة 
القانون سيظل للمشاريع  وهذا 
املتعلقة بالقطاع اخلاص، ستظل 
اقل من مس���تواها املؤمل، نعمل 
ويعمل اجلهاز الفني التابع لتنفيذ 
هذا القانون، واذا اردنا ان نطور 
فيمكن ان نأتي ببعض التعديالت 

حتى يكون جاذبا.
مبارك اخلرينج: اوال ال يحق 
لك االخ الرئيس ان متنع نائبا من 

احلديث، في نقطة نظام.
الراش���د: ما تعلمني ش���نو 

وما اغلب مواقع الفساد.
دأب الكثير من الناس وكأمنا 
ابواب احلرية عندما شرعت بالغ 
العقالني حتى  في احلديث غير 
نفس���د ما انعم اهلل به علينا من 
نعم���ه »فم���داراة الناس نصف 

العقل«.
اتعجب م���ن اثارة حادثة في 
النطق الس���امي خلقت نوعا من 
الطائفية ف���ي البلد وما ورد من 
عنف سواء كان قبليا او طائفيا او 
مذهبيا. أليست احلكومة يجب ان 
تكون املتصدية لهذه الفتنة واطفاء 
نيرانها قبل االش���تعال والقيام 
بدورها كما ينبغي، ولالسف لم 
نر اي جانب تصدرت له احلكومة 
في مثل هذه املواضيع ومطلوب 
م���ن وزارات االع���الم واالوقاف 
والتربية العمل احلثيث لتغيير 
اجليل اجلديد ب���أن تكون هناك 
مناهج دراسية تنمي حب الوطن 
الوطنية، فحب  والوالء والروح 

الوطن من االميان.
قضية البدون تكبر وتتفاقم 
مع كل شهر ولكن تقاعس اجلهات 
القضية  احلكومية عن حل هذه 
اساء لسمعتنا امام دول العالم، 
نحن نتعامل مع بشر فالبدون هم 
اخوان ومن املفترض ان نتعامل 

معهم مببدأ انساني.
نتمنى حتقيق إجناز هذا امللف، 

الموافقة على طلب الحكومة استعجال 
قوانين مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

المجلس وافق على استعجال مناقشة قانون اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي

عادة الحكومة
نظرا لعدم اكتمال النصاب رفع رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي اجللسة ملدة 

نصف س����اعة وخاطب النواب احلاضرين بقوله: نتمنى أن نبدأ 
بداية جيدة، لكن الظاهر اننا ماشيني عالعادة. فرد النائب د.فيصل 

املسلم »أي عادة؟« »عادة احلكومة اللي مو حاضرة؟«.

المعتذرون
اعتذر عن حضور جلس���ة أمس وزراء الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد والعدل راش���د احلماد والشؤون االجتماعية 
د.محمد العفاس���ي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

روضان الروضان والنائب حسني القالف.

األمور طيبة
بعد أن وافق املجلس عل���ى طلب اللجنة املالية لتمديد 
عملها حول التحقيق في قضية الشركة الكويتية لالستثمار 
علق النائب مسلم البراك على ذلك بقوله »ما دام فيه زيادة 

يعني االمور طيبة«.

فيصل شصاير لك
أثناء مناقشة بند الرس���ائل الواردة والتصويت عليها 

كان النائب د.فيصل املس���لم يعترض 
عل���ى طلبات احلكوم���ة أكثر من مرة 
ويحث الن���واب في القاعة على رفض 
الطلبات فخاطبه الرئيس اخلرافي بقوله »فيصل شصاير 

لك اليوم«.

كتلة جديدة
بعد أن باش���ر النائب عادل الصرعاوي احلديث قاطعه 
الرئي���س اخلرافي لطلب املوافقة م���ن املجلس على احالة 
اخلطاب األميري الى اللجنة املختصة فور انتهاء املتحدثني 
وعدم وجود نصاب ثم قال مخاطبا الصرعاوي: »تفضل األخ 
عادل، وعيدوله لك الوقت من جديد خصوصا انك انضميت 

لكتلة جديدة«.

وزير ما شفش حاجة
علق النائب ع������ادل الصرع���اوي أثناء مرافعته على 
بند اخلطاب األميري منتق���������دا أداء وزير النفط ووزير 
االع���الم قائال ان الوزير »هو وزي�����ر ما ش���فش حاج��ة« 
في اش���ارة الى تصريحاته السابقة عند ع�����دم معرفت����ه 

بأمور وزارته.

لقطات
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الشيخ أحمد الفهد ومحمد املطير خالل اجللسة

عادل الصرعاويخلف دميثير

علي الدقباسي يناقش اخلطاب األميري صالح عاشور ود.سلوى اجلسار ود.روال دشتي في اجللسة

د.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي خالل اجللسةمحمد هايف ومبارك الوعالن ود.محمد احلويلة

السعدون: »الشعبي« ستقدم قانونًا لمنع إنشاء محطات الطاقة الذرية
الدقباسي: الحكومة عاجزة عن حل طوابير السكن ومشكلة البطالة

حماد: ضرورة إعطاء األولوية في التجنيس لمن شارك في الحروب العربية وتحرير الكويت
الحريت�ي: أح�د ال�وزراء انته�ك القان�ون بإحالته 3 مستش�ارين إل�ى التقاعد

إحالة »زي�ادة روات�ب الش�رطة« للجن�ة المالي�ة لدراس�ته و»الداخلية 
العس�كري القط�اع  ف�ي  المدنيي�ن  الموظفي�ن  أوض�اع  تبح�ث  والدف�اع« 

التمدي�د ل�� »الصحي�ة« أربعة أش�هر لتقدي�م تقريره�ا عن مصروف�ات الع�الج بالخارج 

تتمة المنشور ص9

ولم تضع مراقبني ماليني، حتى 
الى مرحلة أن أشخاصا  وصلنا 
قاموا بتحطيم قناة »س���كوب« 
وه���ذا ما نرفض���ه، كل هذا يدل 
على ان احلكومة عاجزة وفاشلة 
في التنفيذ، وفقدنا املصداقية في 

قرارات وكالم احلكومة.
ما يحدث في البلد أمر غاية في 
اخلطورة حتى وصلنا الى التفكير 
في الضرائب ونصرف املاليني في 

أشياء غير مفيدة.
البلد،  هناك وزراء عاثوا في 
واملجلس لألس���ف أعطاهم هذه 
الثقة، الكوي���ت أمانة في رقاب 
االعضاء، احلكومة لم تقدر على 
حل طوابير السكن والباحثني عن 
العم���ل، احلكومة حاصصت في 
تشكيلها. وتسهل حاالت العالج 
لنواب راضية عنهم وهناك حاالت 
حرجة يتم منعها من السفر للعالج 
في اخلارج حتى عززت الكراهية 

وكرست الطائفية.
لن نق���ف ش���هود زور، أين 
احلكومة االلكترونية، أين قانون 
املعاقني، أين قوانني الرياضية، أين 
املرئي واملسموع، وحكومة كهذه 

ال أنتظر منها أي إصالح.
واحل���ل في تعدي���ل حكومي 
واسع وسريع، احلل في انتشال 
الش���للية  الذين عززوا  الوزراء 

واحملاصصة.
وهناك ظلم مسؤول عنه ناصر 
احملمد املسؤول عن الوزراء، يعيش 
بلدي تعيش الكويت، واحلكومة 

احلالية اللهم عجل بتغييرها.
محمد البصيري: النائب علي 
الدقباسي أخذته احلمية، ولكن 
اذا رج���ع الى مضام���ني النطق 
السامي سنجد انه يحث اجلميع 
على وضع أيدينا في أيدي بعضنا 
البعض، والبعد عن تفتيت هذا 
املجتمع الصغير ونحن كحكومة 
حريصون ع لى تطبيق مضامني 
النطق الس���امي، ومن الظلم ان 
نتهم س���مو رئيس الوزراء بانه 
املس���ؤول عن أن هن���اك ظلما، 
ولكن اليوم احلماسة زادت عند 
الدقباسي وأرجو شطب  النائب 
هذه العبارات، وفي نهاية السنة 
االولى سترون مقدار االجناز الذي 
مت وال نقبل بوج���ود الظلم من 
كائن م���ن كان، وفعلوا أدواتكم 
الدس���تورية اذا رأيتم ظلما وقع 
على أي شخص، ولكن يجب ان 
تكون االمور محددة ونرفض القاء 

التهم جزافا.
وردود االخ���وة الوزراء على 
الن���واب فاقت ال� 80% وذلك بعد 
اضافة االس���ئلة التي وردت في 
العطلة، واذا كانت هناك اسئلة 
تأخرت فهذا بس���بب املعلومات 

الدقيقة املطلوبة في السؤال.
مبارك الوع���الن: الوزير قال 
»مس���اس بي«، وق���ال »اتهامات 

االعضاء«.
الرومي )الرئيس(: أنت لست 
معنيا بها وما جاب سيرتك مبارك 
مو غصب هي ال تعطل زمالءك.

عل���ي الدقباس���ي: إذا ما كنا 
صرحاء مع بعض ما فينا بركة، 
أنا ل���م أقل ش���يئا، والبصيري 
وضع في فمي كالما لم أقله، فهو 
شاطر فوق شطارته في جتميل 
احلكومة، أليس هناك ظلم واقع 
على املواطنني وأسرهم في وقت 
هن���اك 70 أل���ف واف���د يعملون 
باحلكومة، أليس من الظلم وجود 
حاالت سرطان متنع من إرسالها 
للعالج باخل���ارج، وأنت تعرف 
من يذهب الى اخلارج، ألن هناك 
ظلما وظلم���ا بينا، واحلقيقة ان 
احلكومة غي���ر عاجزة عن ادارة 
الدولة وغير قادرة على بس���ط 
العدل واملس���اواة بني املواطنني. 

وسنحاسب على ذلك.
مبارك الوعالن: نحن لم نأت 
بشيء من عندنا، بل تقارير ديوان 
احملاس���بة به كل شيء من فساد 
وجت���اوزات، هناك ف���رق طبية 
بدأت ب� 8 ماليني و16 مليونا و40 
مليونا وكان املردود منها 4 أو 5 
أطباء يتسكعون في قسم أمراض 
القلب وينزلون في أفخر الفنادق. 
نتكلم عن مال عام وأتينا بشواهد 

واضحة.

انتهاك القانون

حس���ني احلريتي: يا س���مو 
الرئي���س، إن أحد وزرائك انتهك 
القانون، وكن���ت أنا أدعمه ألني 
كنت أعتقد انه يسير في االجتاه 
الصحيح، وسأتصدى لقراراته 
املخالفة للقانون ومنها احالة ثالثة 
مستشارين أحدهم مدير الشؤون 
التقاعد،  الى  بالبلدية  القانونية 
وبرر القرار بأنه امتثال للقانون 
5 لس���نة 2005 حول البلدية، يا 
الذي  القانون  الى  د.صفر أرجع 
املزايا بني محاميي  س���اوى في 
الفتوى والتشريع وأعضاء االدارة 
القانونية وكذلك سن التقاعد وهو 
70 سنة، فقد مت اقرار كادر لالدارة 
القانونية بالبلدية حتى نتمسك 
بأعضائها من ذوي اخلبرة واليوم 
يأتي وزير البلدية لثالثة من أكفأ 
التقاعد،  الى  املوظفني ويحيلهم 
ليش ما عملت حتقيقا ان كان هناك 

تقصير من املستشارين؟
وين املسطرة الواحدة لتطبيق 
القانون؟ مدير االدارة القانونية 
مخالف لكل األحكام وال تنطبق 
الش���روط، وص���در حكم  عليه 
قضائ���ي بإقالته، وف���ي 10/24 
وج���ه مستش���ارون كتابا ضد 
مدير االدارة فتمت احالة بعض 
املستشارين للتقاعد ليضغط على 
البقي���ة ويجبرهم على التعاون 
مع مدير االدارة املخالف، وهؤالء 
املستش���ارون الثالث���ة أقدم من 
املدي���ر املخالف، وواح���د منهم 
اس���تقبله صاحب السمو األمير 
قبل 5 سنوات عندما كان رئيسا 
للحكومة وأشاد بجهوده في حفظ 

أموال الدولة.
مدير االدارة أعطى استشارة 
ح���ول بوفطي���رة وكس���بوها 
بالقض���اء، هل من أج���ل تظلم 
يرفعه املستشارون تتم احالتهم 
اليهم،  للتقاعد؟ ملاذا لم تستمع 
أن���ا اتصل���ت بالوزي���ر وبحكم 
زمالتي له الس���ابقة لم يخبرني 
عن قراره، اآلن هذه االدارة عينت 
16 وافدا عربيا وأربعة في الطريق 
مقاب���ل 3 كويتيني متت احالتهم 
للتقاعد مع ان املجال مفتوح لهم 
لسن الس���بعني، ال يوهقونك يا 
فاضل صفر، وراح تقع في مطب 
واستجواب، ولن جتد أحدا يقف 
معك، انت احد املعهود لهم بتنفيذ 
خطة التنمية، يرضيك هذا يا سيد 

عدنان؟
عدنان عبدالصمد: ال أبدا، الزم 

يروحون احملكمة االدارية.
حسني احلريتي: االخوان الذين 
أصدرت بشأنهم أخ فاضل القرارات 
اجلائرة سيعودون بحكم القانون 

واحملكمة وراح يحاسبونك.
أحمد الهارون: كنت أمتنى أن 
يكون األخ فاضل صفر موجودا، 
فموضوع الكوادر محل بحث في 
ال���وزراء ونأمل إجنازه  مجلس 
في القريب العاجل بالتعاون مع 

اخلدمة املدنية.
حس���ني احلريتي: واضح ان 
احالة املستشارين للتقاعد هدفها 
هو االنتقام من االشخاص الذين 
سيقفون بالقانون ضد مدير اإلدارة 
الذي تس���بب في خسارة قضايا 
عدة للبلدية بسبب إلغاء اللجنة 
القانونية، نحن لن نس���كت عن 
اي ظلم، اذا مش���ي هذا االسلوب 
فس���تتم إحالة قض���اة وخبراء 
وأعضاء بالفتوى والتشريع الى 

التقاعد.
سعدون حماد: املرحومة بدرية 
العميري رفضوا دخولها العناية 
املرك���زة، وه���ذا ادى الى توقف 
القلب، وبالتالي توقف املخ، فقد 
مت ارسالها الى اإلمارات، ودخلت 
العناية املركزة، واستمرت فترة 
واعطوها تقريرا طبيا بضرورة 
دخولها العناية املركزة بالكويت، 
وعادت بطائرة إخالء طبي، لكن 
ادارة املستشفى رفضت دخولها 
العناية املركزة وانا كلمت وزير 
الصحة ورجع إلدارة املستشفى، 
لكن هذه املواطنة توفيت، وابناؤها 
بصدد رفع قضي���ة على الوزير 
وإدارة املستشفى، اخطاء كثيرة 
على وزير الصحة ومنها إداري 
حني وضع رأسه برأس مواطنة 

ومنعها راتبها.
وتابع حماد: احد االخوان تكلم 

خالد السلطان: هناك امتزاج 
وصراع احلق والباطل وعناصر 
الفساد والتعدي على املال العام، 
وكلما ارتفع مؤشر االمل تفتقت 
عناصر الفساد وفتتت هذا االمل 
لكن املنا باهلل عز وجل، مواطن 
الفس���اد ودائرة الفس���اد تتسع 
بجميع اشكاله مبا فيها التعدي 

على الثوابت.
االخ وزير الصحة، رجل يبذل 
جهودا جبارة ونظيف اليد وباتت 
نتائجه تظهر للعيان، ونشد على 
يدي الوزير د.هالل الساير ومن 
املؤسسات املميزة في البلد ادارة 
البنك املركزي واخلطوط اجلوية 
الكويتية خطت خطوات جيدة، 
لك���ن كيف تدار ش���ركة طيران 
في ظل تدخ���ل القرار احلكومي 
حت���ى ادارة االفراد فتدخلت بها 

احلكومة.
هناك خطوة تصحيح جرت في 
املطار شارك فيها رئيس الوزراء 
والنائب االول ووزير املواصالت 
ووفروا على الدولة 400 مليون 
دينار وس���تكون منشآته اقرب 

للصواب.
واشيد بتمويل بناء محطات 
 ،B.O.T ����املول���دات الى نظام ال
واش���كر وزير املواصالت، نحن 
نحتاج ال���ى خصخصة وتوجد 

خدمات االتصاالت بكفاءة.
اريد ان اتطرق الى الفس���اد 
الذي نخر ف���ي طوارئ الكهرباء 
الرد،  قدمت اس���ئلة ولم يأتني 
هناك تالعب في مناقصات وزارة 
البصيري  الكهرباء، كيف يقول 
الوزراء على  ان احلكومة حتث 
االجابة عن االسئلة، الفساد في 
وزارة الكهرباء لم مير على الوزارة 
منذ 25 س���نة رشوة وفساد في 
العقود وترقيات، بعض النواب 
يسكتون عن فساد الوزارة النه 
يتم ترقيات احملسوبني عليهم، هذا 

ظلم الن اداءهم غير جيد.
واسوأ ما دونه ديوان احملاسبة 
ما يجري من فساد وتالعب في 
مؤسسة املوانئ، وال يفوتني ان 

ادون التعدي على املال العام.
صاحب السمو األمير يعرف 
املش���اريع الكبرى واحلكومة ال 
تعرف اهميتها اذن ينبغي عليه 

تغيير احلكومة.

كالم يشرح الصدر

الكالم  البصيري: هذا  محمد 
يش���رح الصدر، واذا كان هناك 
اجن���از أو عمل جيد فيس���تحق 
االش���ادة، وم���ا مت اجن���ازه في 
الوزارات ومؤسسات هو بفعل 
توجيهات سمو الرئيس، ونحن 
نتقبل املالحظات من النواب، وما 
ورد من مالحظ���ات النواب بأن 
هناك بعض املؤسسات واجلهات 
حتتاج الى مراقبة فنحن نرحب 
بذلك، وتأكدوا اننا نراقب وجنتهد 
قدر االمكان وهذا ديدن احلكومة 

وعلى رأسها سمو الرئيس.
خالد السلطان: خطة التنمية ب� 
37، مشاريعها تنموية قد تنعش 
االقتصاد لفترة وليس لها تأثير 
اقتصادي على املدى البعيد و2 
مليار دينار للمشاريع الصغرى 
تخلق 100 ضعف من فرص عمل 

عن املشاريع الكبرى.
لن تنصلح األمور إال باستكمال 
تطبيق الشريعة االسالمية، ولن 
ينصلح احلال اال بتطبيق شريعة 
اهلل عز وجل، وطرحنا مشروع 
قانون بخص���وص غير محددي 
اجلنسية، فاذا كانت احلكومة جادة 
في هذا املوضوع فيجب ارجاع هذا 
القانون، وايضا الرعاية السكنية 
وفرص العم���ل فهناك 400 ألف 
كويتي سيدخلون سوق العمل في 
الفترة املقبلة، ونطالب برفع الظلم 
عن املواطنني بالغاء الفوائد الربوية 
على القروض، اين االنصاف واين 
العدل، وادعو الى تعجيل احلقوق 

املدنية واالجتماعية للمرأة.
د.حس���ن جوهر: ابدأ حديثي 
مبوضوع الوحدة الوطنية، فمن 
يتابع ه���ذا امللف وما تعرض له 
البلد في الصيف فنجد اننا نحتاج 
الى وقفة تليق مبستوى اخلطر 
ومستوى االوضاع السيئة التي 
قد جنني ثمارها شوكا على هذا 
البلد ب���كل اطيافه وابدأ باعضاء 

مجلس االمة اما خوفا من ضغط 
الش���ارع او ملكتسبات انتخابية 
يس���تجيبون الى ن���دوات والى 
حش���ود ضررها قد تكون اخطر 
علينا جميعا، وهذا أدى الى تعكير 
صفو االجواء، اذا كانت القضية 
قضية بط���والت فجميعنا لديه 
القدرة على اقتباس الدور البطولي 
والدور االعالمي ولكن املطلوب 
رفع شعار االيثار وتسويق مبدأ 
التعاي���ش الس���لمي، واالحترام 
املتبادل، قضية االس���تمرار في 
متزيق الوح���دة الوطنية ضرب 
ملؤسسات الدولة وسيادة القانون 

وملبادئ العدالة.
فيجب ان نقود الشارع ال ان 
يقودنا الشارع، والبعض يستخدم 
ذلك ورقة لتنفيذ اجندات خاصة 
والقضية صارت في »املشمش« 
جلنة الوحدة الوطنية وليست في 
العيد مثلما قال النائب جمعان، 
العامة  النقد مباح للشخصيات 
وأوله���م اعضاء مجل���س االمة 
التجريح واالزدراء  لكن نرفض 
والتعرض الس���رة احلكم أسرة 

الصباح.
نحمل مالك ومسؤولي القنوات 
اإلعالمية والصحافيني مسؤولية ما 

حدث أكثر من أي وقت مضى.
املشاريع التنموية تقوم على 
حزمة متطلبات تشريعية وقوامها 
26 تشريعا، وهي من املفترض ان 

تعطينا مؤشرات طيبة.
ماذا أعددنا للبشر، وإذا رأينا 
حجم املظالم عليهم من وزارات 
الدولة جند انها تقع على شخص 
معني في وزارات الدولة، وكذلك 
الترقيات واملناصب القيادية، أين 
تقييم الكفاءة، كيف يتم اختيارهم 
وعلى أي أساس؟ يجب ان يكون 
التعي���ني على مس���طرة الكفاءة 

والرقابة واحلساب.
أكبر  التي متلك  الس���عودية 
العالم صرح  احتياطي نفط في 
مسؤول نفطي فيها بأن االحتياطي 
عمره 80 س���نة فما بالنا بالدول 
األخرى ومن ضمنها الكويت ونحن 
ال نريد حساب االحتياطي لدينا 
وماذا أعددنا كبدائل ملواجهة هذه 

االحتماالت.
هن���اك خطوة جديدة في أهم 
االدارات  مؤسس���تني ونطال���ب 
اجلديدة بأن تكون على مستوى 
الطموح واملسؤولية، وان يستندوا 
ال���ى 3 أم���ور أوال اإلجابة على 
األسئلة البرملانية عن الترقيات 
والتعيينات وثانيا جلان التحقيق 
التي ش���كلتها احلكومة في هذا 
الشأن، وثالثا اللجنة التعليمية 
الت���ي وردت في  واملالحظ���ات 

االجتماعات.
املعلم يعامل بطريقة غاية في 
الس���وء ونحن في الشهر الثاني 
ويتم نقلهم دون علمهم »بشخطة 

قلم«.
ارتف���اع األس���عار  قضي���ة 
واس���تمرار الوزارة بنكران هذه 
احلقيقة حتى وصل سعر الطماطم 

الى 4 دنانير.
وسنكرس جهدا أكبر في جلنة 
البدون إلجناز التقرير التكميلي 
وأمتن���ى ان تعالج احلكومة هذا 

امللف بنظرة إنسانية.

حماية المنافسة

وزي���ر التج���ارة: صحيح ان 
قانون حماية املنافسة صدر في 
2009 اال انه حبيس األدراج، وأؤكد 
ان الوزارة منذ فترة بدأت بتنفيذ 
القانون اال انه يبقى تشكيل الهيئة 
االدارية من رئيس ونائب الرئيس، 
وكما باقي األمور فالوزارة بدأت في 
التنفيذ والوزارة رصدت ميزانية 
وهناك اجراءات بدأنا في تنفيذها، 
وركز هذا القانون في جهاز يتولى 

هذا األمر.
حسن جوهر: أتفاجأ بأن الوزير 
يعلن أمام مجلس األمة انه بدأ في 
تنفيذ القانون اال مادة واحدة وهي 
تشكيل هيئة ادارية وهي الهيئة 

التنفيذية وللقانون كله.
ووجود قوانني أخرى ال تغنيك 
القوانني وهناك  عن تنفيذ باقي 
تعويل على القوانني األخرى التي 

تخدم التجار.
العمير: ترفع اجللسة ليوم غد. 
وكانت الساعة تشير الى الثانية 

وعشر دقائق.

عن عودة عذب���ي الفهد، هذا من 
اختيار سمو األمير، واغلب النواب 
بالكفاءة، واملشكلة  يشهدون له 
ان هناك من عنده عقدة من أبناء 

الشهيد الفهد.
الرومي: ارجوك اخ س���عدون 

التزم بالالئحة.
سعدون حماد: القطاع النفطي 
بدأ البع���ض يتدخل في مجلس 
اإلدارة بعد تعيني فاروق الزنكي 
ليش ما كان هذا التدخل عندما كان 
الشويب رئيسا، نطلب اعطاء كل 
الصالحيات لألخ الزنكي في تعيني 
املديرين الذين يساعدونه، موضوع 
»البدون« املفروض األولوية في 
اجلنسية ملن شارك في احلروب 
العربية وحرب حترير الكويت، 
فالتجنيس االخير شمل 52 ملفا 
آلباء، لكن لم يتم جتنيس ابنائهم، 
بالنس���بة لعقد ابوفطيرة اخذه 
زميلنا الس���ابق وليد العصيمي 
القانونية وكان  وفق اإلجراءات 
وزير البلدي���ة متعنتا فلجأ الى 
القض���اء وحصل عل���ى أحكام 
بالتعويض، بس البعض يصطاد 
في امل���اء العك���ر، البعض حول 
الس���كن اخلاص الى جتاري ثم 
يتكلم عن ابوفطيرة، بالنس���بة 
املواطنني هناك تفاوت  لقروض 
في تطبيق صندوق املعسرين، 

وعلى وزير املالية االنتباه.

تناقض

جمعان احلربش: هذه احلكومة 
تناقض بأفعالها م���ا تقوله في 
خطاباتها بأنها تقوم باحلفاظ على 
الوح���دة الوطنية ولكنها ترعى 
الفتنة وضرب الوحدة الوطنية 
في فترة الصيف الذي تهان فيه 

تعيني القياديني.
اذا  التعليمي  على اجلان���ب 
التربية  حدثت مساءلة فوزيرة 
مسؤولة عن القياديني وتطوير 
العل���م ومدير معه���د اخلدمات 
املصرفية تخصصه احصاء، هناك 
ضغوط بنوك، ضغوط هنا وهناك 

وبعدها يأتي القرار.
ويج���ب تعدي���ل روات���ب 
العسكريني حسبما اقره مجلس 
الدفاع االعلى منذ 4 اشهر ومجلس 
الوزراء لم يقره، كم حكومة نحن 
امامها، روات���ب اعضاء الفتوى 
والتشريع لم تستطع احلكومة 
حسمها ألنهم ال ينتمون الى تيار 

متحالف مع احلكومة.
صوتنا اكثر م���ن مرة بعدم 
التعامل - ب���كل اوجه التعامل 
الكي���ان الصهيوني، ال  - م���ع 
جتعلون���ا ننضم الى سلس���لة 
املتسولني نتس���ول السالم من 
الكيان الصهيوني، الكويت آخر 
من يطبع مع هذا الكيان وآخر من 

ميد يده الى هذا الكيان.
وبدال من خطابات احلكومة 
فهي حتتاج الى افعال وحتتاج ان 
حتسم امرها وتكون برأس واحد 
ال رأسني، وال ادري في املستقبل 

القريب بوادر تدلل على ذلك.
وزير التجارة: نش���ارك االخ 
جمعان في كثير مما جاء في كالمه، 
وورد على لسانه ان احلكومة ال 
حتمي كرام���ات الناس، واود ان 
اؤكد له اننا كحكومة ال نقبل ان 
متس كرامة اي انسان على هذه 
االرض الطيبة مهما بلغ مستواه، 
عندنا الكرامات مصانة، بطبيعة 

هذا املجتمع الطيب، وشكرا.
وزير املالية: قد ال يكون من 

كرامات الناس حتى ضربت احدى 
القنوات باألسرة احلاكمة وذكرت 
األس���رة بخالفات قدمية، وهذه 
حكومة الفتنة واستخدمت الوحدة 
الوطنية ورقة سياسية، وترعى 
من يتطاول على كرامات الناس 
وحتميه، نرفض ان تضرب اسرة 
املالك وغيرها قناة سكوب، وما 
فعلته بضرب طرف على حساب 
طرف يبني اننا امام حكومة فتنة 
وبعد ابعاد السفير فيصل املالك، 
اين القناة وما اإلجراء القانوني 
بحقها، ووفق الترخيص فإن قناة 
سكوب الغية، الوزير يخاف يوقف 
قنوات يخاف يسيطر على قناة، 
احلكوم���ة التي ال حتمي كرامات 
الن���اس لتحمي  الن���اس، تدفع 
كراماتها بنفسها، احلكومة سكتت 
عمن أهان كرامات الناس، اليوم 
ما يحدث في الكويت عجز صدام 

حسني أن يفعله.
بلد نار الفتنة تعصف به، وكل 
فئة متحيزة لنفسها في غيبة من 
القانون، والقادم اش���د واخطر، 
واول ما يحترق بالنار الرويبضة 
في وزارة االعالم، نحن في زمن 
املهزلة، اس���أل رئي���س الوزراء 
الوزارية للحفاظ  اللجن���ة  اين 
على الوحدة الوطنية، اين قرار 
مجلس الوزراء ملاذا ال تنفذ؟ اين 
اعالنها بعد العيد؟ اي عيد الفطر 
ام االضحى؟ عي���د احلكومة لن 

يأتي.
الوضع في البلد يحتاج الى 
موقف ح���ازم، اناش���د صاحب 
الس���مو االمير ان ينقذ البلد من 
أت���ون فتنة ألننا ام���ام حكومة 
عاجزة من االعاجيب التي صارت 
الفوض���ى االعالمية والعبث في 

املناسب وصف احلكومة بحكومة 
اكثر  الى  الفتنة، ألنها حتت���اج 
من جلسة خاصة ألنها حكومة 
صاحب السمو االمير، ووجدت 
خلدمة الشعب الكويتي، وتعمل 
بجهدها لتنفيذ كل متطلب بالبلد، 
ونتعاون مع املجلس البعد مدى 
العبارة،  وارجو ش���طب ه���ذه 
نختلف او نتفق لكن يبقى الرأي 

والرأي اآلخر.
جمعان احلربش: انتم شركاء 
باالقوال ال باالفعال، هناك اثارة 
الفتنة بني افراد االسرة احلاكمة، 
اذهب���وا الى القنوات وش���وفوا 

الفساد والعبث.
واقول للشمالي: اسأل رئيس 
الوزراء اين جلنة الوحدة الوطنية، 
واحد وزرائكم هو من قال وخلق 

الفتنة.
مصطفى الشمالي: ليس كل ما 
يطلب قابال للتنفيذ، ولكن يكون 
قيد البحث والتدقيق، وليست آراء 
خاصة يأخذها مصطفى الشمالي 
من وزراء آخرين، ارجو ان يقف 
احلديث ع���ن حكومة فتنة واال 
سيصل االمر الى اكبر رأس في 
البلد، ونقول له حكومتك حكومة 

فتنة.
جمعان احلربش: االخ مصطفى 
الش���مالي اكثر من م���رة يدخل 
صاحب السمو االمير في اكثر من 
موضوع، وصاحب السمو االمير 
اختار رئيس ال���وزراء ورئيس 
ال���وزراء اختار وزراءه وانت يا 
بومشعل غير صادق وافعالكم 
الناس  كحكومة تؤك���د كالمنا، 
كسرت قنوات ونزلت الشوارع.

الشمالي: اشكر االخ جمعان 
على كلمته اني غير صادق.
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