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 بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي  8 
ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس املجلس 
الوطني في جمهورية بنما خوسيه مونوز 
مولينا ورئيسة املجلس الوطني في كمنولث 
دومنيكا اليكس بويد نايتس وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلديهما. 

 الخرافي هنأ نظيريه في بنما 
وكمنولث دومنيكا  وجهت النائبة د.معصومة املبارك س���ؤاال لوزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود تساءلت فيه: ما معايير 
تش���كيل جلان اختيار الوظائف االش���رافية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب؟ مع تزويدي باسماء اعضاء اللجان 
والدرجات العلمية لكل منهم واالقسام العلمية التابعني لها، وما 
آليات العمل في جلان االختيار؟ وكذلك نسخة من قرار تكليف 
اللجان وما معايير وشروط التقدم للترشح للوظائف االشرافية 

في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ واسماء املرشحني 
للوظائف االش���رافية ومدى انطباق الشروط الواجب توافرها 
عليهم حني التقدم بالترش���ح، وهل مت استبعاد اعضاء تقدموا 
بالترشح وتنطبق عليهم الشروط؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، 
يرجى تزويدي باسمائهم واسباب االستبعاد وهل تقدم احدهم 
بالتظلم من استبعاده في حينه ولم يبت في تظلمه قبل صدور 

قرار التكليف للمرشحني للوظائف االشرافية؟ 

 معصومة تسأل عن معايير تشكيل لجان اختيار الوظائف اإلشرافية في »التطبيقي«

 التصعيد بين السلطتين.. مستمر 
 حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ

  اسـتكمل مجلس االمة في جلسته العادية التكميلية امس مناقشة اخلطاب االميري الذي افتتح به دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 
ـ 1٣. وأكدت احلكومة في ردها على ما أثاره عدد من النواب خالل مناقشة اخلطاب االميري حرصها على تطبيق الدستور والقانون »وهما  التشريعي ال

املسطرة التي يعمل على اساسها مجلس الوزراء« مؤكدة ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد »ال يقبل أبدا بتجاوز القانون«.
  ووصف عدد من النواب مناقشـة اخلطاب االميري بأنه »فرصة« لتسليط الضوء على مشـاكل البلد وقضاياه من اجل وضع احللول الناجعة 
والعملية والقابلة للتطبيق »بأسـلوب راق«¡ حيث انتقد بعض النواب أداء احلكومة في اكثر من مجال تخلل ذلك االعالن عن تقدمي استجوابات 
الكثر من وزير ما ينذر باجواء تصعيد بني السـلطتني في القريب العاجل. وخالل النقاÔ اشاد النواب مبا تضمنه اخلطاب االميري وتركيزه على 
قضايا اساسية مثل قضية املقيمني بصورة غير قانونية والوحدة الوطنية وتطبيق القانون¡ مشددين في هذا السياق على ضرورة حل قضية البدون 

»قبل ان يتم فرض عقوبات دولية على الكويت السيما ان القضية مسؤولية مشتركة يجب على السلطتني حلها«.
  وأكد فريق من النواب ان الوحدة الوطنية ليست شعارات او كلمات يتم تداولها في جلسة خاصة او سرية او مؤمتر عام او ندوة بل هي تربية 
اساسية لألجيال في حب الوطن ونبذ الطائفية والقبلية وتطبيق القوانني ومبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني والعدالة واملساواة في املجاالت 

كافة »واذا طبقت تلك االمور تكون البالد قد وصلت الى ما يعزز الوحدة الوطنية بشكل صحيح«.
  وطالب هؤالء احلكومة بالعمل حثيثا للحد من قضايا الفسـاد املالي واالداري وارتفاع االسعار واالحتكار وضبط تسعيرة خدمات الهواتف 
النقالة ومعاجلة اوضاع املتعثرين عن سـداد القروض االستهالكية للبنوك والشركات اضافة الى حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني ومنها 

التعليمية والصحية واالسكانية واملرور وغيرها داعني في الوقت ذاته احلكومة الى اكتشاÝ مواقع اخللل ملعاجلتها.
  وتساءل فريق ثالث عما اسموه بـ »مسطرة احلكومة« في تعيني القيادات في مختلف وزارات وهيئات الدولة من ذوي الكفاءات والتخصصات 
واخلبرة. ولم يتسـع وقت اجللسة إلنهاء النقاÔ حيث رفعها رئيس اجللسة علي الراشـد على ان يتم استكمال نقاÔ اخلطاب االميري في 

اجللسة املقبلة وفيما يلي التفاصيل: 

 افتت����ح رئيس مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة التكميلية 
العادية بعد أن كان قد رفعها ملدة 
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب 
العام أسماء األعضاء  وتال األمني 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 

من دون إذن أو إخطار.
العبداهلل: أمس ناقشنا    أحمد 
رسالة ديوان احملاسبة بخصوص 
البيئة واللجنة املركزية وحرصنا 
على التعاون مع الديوان واملجلس، 
الديوان  الى  وقد ذهبت شخصيا 
وقابلت العدساني وأكد لي ان كل 
البيانات املطلوبة قد مت تسلمها. 
ونحن نؤكد اننا نتعاون مع املجلس 

بكل شفافية.
  اخلرافي: نتمن����ى من الوزراء 
جميعا احلرص على ذلك التعاون.  
وتال األمني العام اقتراحا بأن تكون 
م����دة احلديث 10 دقائق مع متديد 
وقت اجللس����ة حلني انتهاء آخر 

املتحدثني.
املدة فاملدة    اخلرافي: حتدي����د 
مفتوحة ونستكملها في اجللسة 
القادمة، أما بالنسبة للعشر دقائق 

فسأصوت عليها.
  البراك )دون ميكروفون(: خليها 
ربع س����اعة، البرملان����ات األخرى 
تقعد للساعة 2 وفي االستجوابات 

قعدتونا للساعة 6 صباحا.
  موافق����ة 28 م����ن 43 على 10 

دقائق.
  موافقة على 10 دقائق.

  الب����راك: الب����د من اس����تكمال 
آخر املتحدثني حتى لو للس����اعة 

السابعة.
  اخلراف����ي: ممك����ن أمددها الى 

الساعة 3.

  الخرينج يهنئ الفهد

  مبارك اخلرينج: أشكر األمانة 

وتف����رض غرامة على الكفيل فهل 
يعقل ان يدفع الكفيل 2800 دينار 

لهروب اخلادمات؟

  المطير: نرفض التعرÖ الشخصي

  محمد املطير: الكل يتحدث عن 
الذي  مستوى واس����لوب احلوار 
وصلنا اليه في املجلس، الكلمات 
واالس����لوب اخجل ان أجلس في 
مجلس يكون به هذا االس����لوب، 
وليس من ع����ادات اهل الكويت، 
واملفروض ه����ذه القاعة مصانة، 
ويكون لها اسلوب حضاري راق 
في احل����وار، ورأينا من االعضاء 
التع����رض الش����خاص، نحن في 
النهاية قدوة لهذا الشعب، امتنى من 
مكتب املجلس ان يكون حازما في 
تطبيق الالئحة، نحن قدوة وهناك 

جيل يشاهد هذه اجللسات.

  الغرفة والبورصة

  استمعنا الى االماني املوجودة 
في اخلطاب االميري، لكن عندما 
نرى االفعال نستغرب، عندما نرى 
اسلوب التعيينات مثل تعيني مدير 
البورصة واس����لوب تعيينه جند 
سوقا دعمت وزير التجارة بقرار 
ابراهي����م االبراهيم  لتثبيت االخ 
ويخرج قرار من مجلس الوزراء 
باسم آخر، كيف حتول االمر الى 
مجلس الوزراء؟ فما دور الوزير 

في هذا االمر؟
  س����معنا وزير التجارة يتكلم 
في موضوع الغرفة، االخ الفاضل 
ابراهيم ابراهيم صار له 30 عاما في 
الغرفة ويعرف كل شارة وواردة 
على الرغم من ان الغرفة في مرحلة 
انتقالية حتتاج الى شخص فاهم 
كل شيء، فمن اصدر هذا القرار؟ 
هل كانت هناك ضغوط من مجلس 
ال����وزراء او ضغ����وط من رئيس 

العامة وجميع موظفيها وجهود 
االخوة العاملني ورجال احلرس 
واإلعالميني على م���ا بذلوه من 
جهد في حف���ل االفتتاح وكذلك 
أهنئ الشيخ طالل الفهد باحلكم 
األخير الذي حكم به القضاء الذي 
هو امللجأ األخير بعد اهلل سبحانه 

وتعالى.

Óلإلطفاء والحر Ìالخار Ìعال  

  أرجو ان يعطيني البصيري 
اهتمامه خاصة ان سمو رئيس 
الوزراء غير موجود وما يجوز 
ان نأتي الى املجلس لنقول »حكي 
في حكي«، أسئلة كثيرة للوزراء 
وتأتي اإلجابة بالتمديد وقدمنا 
توصية في الدور املاضي لفتح 
ميزانية للعالج باخلارج لرجال 
احلرس الوطني واإلطفاء أسوة 
الدفاع والداخلية  بنظرائهم في 
فهل التوصية في »خبر كان« أم 
هي محل اهتمام؟! فال يجوز الكيل 

مبكيالني.
  هناك عس���كريون منسيون 
ويذهب���ون ال���ى وزارة الصحة 
وهم يس���تحقون هذه امليزانية 

وامليزة.
  موض���وع الب���دون: التقرير 
الذي أرسل من األمم املتحدة لم 
يكن كامال بل كان هناك احتجاج 
عل���ى الكوي���ت فيج���ب اعطاء 
اجلنسية ملن يس���تحق، أشكر 
اللجنة برئاس���ة النائب السابق 
صالح الفضالة وأمتنى ان تأخذ 
احلكومة بالتوصية التي جاءت في 
تقريرها وارفض قانون الضرائب 
على املواطنني، فلتبدأ احلكومة 
بالتجار والقسائم الصناعية التي 
أعطتها ووهبتها الى فئة معينة 

من املجتمع.
  سمو رئيس مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء؟ من يضغط عليك 
يا وزير التجارة؟

  سألت وزير التجارة عن تالعب 
في البورصة ع����ن اوضاعها وما 
االج����راءات وما حج����م التالعب، 
ويأتي الرد بشكل بسيط اننا نطبق 
االجراءات كاملة ولدينا اس����لوب 

نتبعه في هذا االمر.
  لكن انا اريد ان اعرف ما حجم 
التالعب وما االجراءات التي اتخذت 
في حق املتالعبني، واقول للهارون 
اما ان ترد علي ردا واحدا او سأجلأ 

الى طلب جلنة التحقيق.
  وتعيينات وزارة النفط فمجلس 
ادارة املؤسس����ة عني جلنة للنظر 
في القيادي القادم ما في مشكلة، 
لكن ملاذا تدخلونه في االزمة؟ وما 
اسباب عدم التجديد؟ وملاذا طلبت 
من مجلس االدارة دعم اللجنة؟ هذه 

كلها عالمات استفهام كبيرة.
  االخت وزيرة التربية، هل يعقل 
ان تبدأ اجلامعة م����ن دون مدير 
جامعة؟ مدير جامع����ة بالوكالة 
مارس صالحياته الكاملة، اذكرك 
باجتم����اع ال� 14 عضوا مع رئيس 
الوزراء ومعك، وسألناك وتعهدت 
لنا بحسم هذا املوضوع، ثم نفاجأ 
انه في يوم وليلة لم يجدد ووضع 
الظلم ظلمات  مدير عام بالوكالة 
يوم القيامة، رب العاملني ميهل وال 
يهمل، هؤالء رجال ادوا اعمالهم على 
اكمل وجه الرسول ژ يتعوذ من 

قهر الرجال.

  رÏ وÒير التجارة

  وزير التجارة: ق����ال ردا على 
ما اثاره املطير حول استفساراته 
املتعلقة بسوق االوراق، أوال امر 
التعيني في املراكز امر تختص به 
الس����لطة التنفيذية وحدها كفلها 
لها الدستور والقانون دون تدخل 

واملديرين على هذه الترشيحات 
ألنها ال تستحق.

  امتنى ان يقتدي باقي الوزراء 
انه  ال���ذي قال  الوزراء  برئيس 
يحمل الدستور في جيبه ونقدر 

قد يعطي الوزراء معاملة معينة 
ويأخذها الوزير على انها لشخص 
مرش���ح كوكيل مس���اعد ويتم 
الفنية  الناحية  التدقيق بها من 
ويرجع الوزير ويقول يا رئيس 

له تطبيقه للقانون.

  مشكلة الخدم

  وهناك مش����كلة اخلدم عندما 
الكفيل  يخ����رج بعضهم خ����ارج 

الوزراء هذه املعاملة ال تستحق 
القانون، وهناك  وهذا تطبي���ق 
وزير آخر يوافق على الترشيح 
من دون تدقي���ق وال متحيص، 
وهناك اعتراض���ات من الوكالء 

 المجلس إستكمل مناقشة الخطاب األميرí في جلسة مطولة شهدت سجاالð نيابياð حكومياð تخلله اإلعالن عن إستجواب أكثر من وÒير  

 الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وأمني السر علي الراشد ود.وليد الطبطبائي على املنصة   (متين غوزال)

 الخرينج: ضرورة فتح ميزانية للعالج في الخارج لرجال الحرÓ واإلطفاء

 أبورمية: الحكومة تغذي بذور الفتنة بعدم تطبيقها »المرئي والمسـموع«
 المطير: قاعـة المجلس ينبغي أن يكون لها أسـلوب حضاري في الحوار

 دشتي: جمعية الشفافية من الجمعيات التي نفتخر بها وبشفافيتها

 الكندري: أمانة المجلس تقيم احتفالية
  بمناسبة مرور 4٨ عامًا على صدور الدستور

 البصيري: من ال يعجبه أداء الحكومة من النواب فليفعل أدواته الدستورية 

 اعلن امني عام مجلس االمة عالم 
الكندري ان االمانة العامة في املجلس 
س���تقيم احتفالية خاصة مبناسبة 
مرور 48 عاما على صدور الدستور 
تتضمن اقامة معرض ثقافي يختص 

بالتوعية الدستورية ويسلط الضوء 
على انشطة السلطة التشريعية وذلك 
في مجمع »األڤنيوز« خالل الفترة من 

7 حتى 9 من الشهر اجلاري.
الكن���دري في تصريح    واضاف 

صحافي ان »االمانة« ستقوم كذلك 
بعقد ندوة بعنوان »الدستور.. عطاء« 
يشارك فيها عدد من االعضاء السابقني 
في املجلس التأسيسي ومجلس االمة 
وذلك في يوم ذكرى اصدار الدستور 

املوافق 11/11، مؤكدا ان هذه االحتفالية 
تنطلق من اميان »االمانة« باهمية 
هذه املناسبة وحرصها على تعزيز 
املعرفة الشعبية بقيمة ودور الدستور 

في نهضة وتقدم الكويت. 

 أشار وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
املواصالت د.محمد البصيري الى ان فترة الصيف 
كانت مليئة باألحداث اجلسام التي هزت املجتمع 
الكويتي بشكل قوي قائال: نحن متوقعون عودة 
النواب بش���كل قوي مع ب���دء دور االنعقاد بعد 

العطلة البرملانية الطويلة.
  وخالل تصريحات صحافية أمس قال البصيري 
للصحافيني: استمعنا الى ما أثاره النواب خالل 
جلستي الرد على اخلطاب األميري وارتفاع وتيرة 
احل���دة من قبل بعض النواب وحاولنا الرد على 
كل ما أثير، الفتا الى ض���رورة إعادة األمور الى 
نصابها وفقا لالئحة، مؤكدا تقبله االنتقادات البناءة 
بكل رحابة صدر واهتمام وتس���جيل املالحظات 
واالنتقادات حت���ى أنقلها كاملة الجتماع مجلس 
الوزراء القادم ومحاولة عالج األمور التي حتتاج 
الى إصالح ألننا لسنا في قاربني متضادين بل في 

خندق واحد ونأمل ان تسير السلطتان بتعاون 
واضح.

  وأضاف: أصبحت لدين���ا اآلن خريطة طريق 
واضحة وهي خطة التنمي���ة، الفتا الى وضوح 
طريق املراقبة واملس���اءلة والتشريع وأمتنى ان 
يسير الكل وفق هذا اإلطار فاملجلس واحلكومة 
أمام حتد كبير، ولكنن���ا متفائلون بحجم إجناز 
كبير خالل الس���نة األولى، وحول ما تردد خالل 
اآلونة األخيرة من ان هناك »حكومة برأسني« قال 
البصيري سمعنا هذا الكالم لألسف من أكثر من 
نائب واملادة 56 من الدس���تور واضحة حيث ان 
صاحب السمو األمير هو الذي يعني سمو رئيس 
مجلس الوزراء وليس لدينا إال رئيس وزراء واحد 
هو سمو الشيخ ناصر احملمد وال نقبل مبثل هذه 
املقولة وأمتنى ان تنتهي هذه املقولة من مفردات 

النواب واالعالم.

  وعلى من ال يعجبه أداء احلكومة من النواب ان 
يفعل أدواته الدستورية التي كفلها لهم الدستور 
بدال من محاولة تفتيت احلكومة واإليحاء بانها 

»برأسني«.
  وبشأن ما ورد من تصريحات على لسان النائب 
مسلم البراك حول ان طائرة صاحب السمو األمير 
كادت تتعرض الى حادث تصادم مع طائرة كويتية 
قادمة من بنغالديش على أرض مطار الكويت مؤخرا 
أكد البصيري فتح حتقيق في هذا املوضوع ولم 
يستكمل ولم ينته حتى اآلن وعندما ينتهي سوف 
تعلن جميع التفاصيل دون إخفاء ش���يء، الفتا 
الى ان احلادث الذي حدث منذ ش���هرين استدعى 
تشكيل جلنة حتقيق داخل مؤسسة الطيران املدني 
ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية وعندما يثبت 
تقصير أي مسؤول سيتم توقيع اجلزاء املناسب 

عليه ويجب أال نستبق األحداث. 

تو�صلت اإدارة جمعية ال�صحفيني الكويتية التفاق مع اإدارة فندق 

على  وعائالتهم  اجلمعية  اأع�صاء  فيه  يح�صل  »دبي«  جمريا  امليدان 

عيد  عطلة  خالل  الغرف  اأ�صعار  على   ٪  50 من  الأكرث  ي�صل  خ�صم 

االأ�صحى املبارك.

وي�صل �صعر الغرفة الفاخرة املزدوجة ل�صخ�صني بعد اخل�صم اىل 

45 دينار كويتي.
ويتم منح ال�صعر اخلا�ص باإبراز هوية جمعية ال�صحفيني الكويتية.

للمراجعة واال�صتف�صار ميكن االت�صال ب�صكرتارية جمعية ال�صحافيني 

اأو 94960918 - قــا�صــم

�إعـــــــالن

خ�صـم خـا�ص لل�صحفيني 
بفنـدق �مليـد�ن جميـر� )دبي(

خالل عطلة عيـد الأ�صحـى املبـارك

 خلف دميثير وعدنان املطوÚ ود.معصومة املبارك وناجي العبدالهادي ومبارك اخلرينج خالل اجللسة
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الغانم: على الفهد التفرغ للتنمية وترك الرياضة والشعب يموت قهراً إذا لم يجد تنمية

احد من املسؤولني او النواب، اما 
في الشق الثاني املتعلق باالسئلة 
فليس لدينا اي شيء نخفيه الرد 

على قدر السؤال.

الفهيد خدم الجامعة

وزيرة التربية: اتفق معه متاما 
على من خدم اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد زميل عزيز ونعرف ان اي 
جتديد ملدير جامعة يكون ضمن 
اطار قانوني معني، وكانت هناك 
نية بالتمديد للدكتور الفهيد سنة 
واحدة، لكن اصطدمت بالقوانني 
واملوانع القانونية والتقيت بالدكتور 
الفهيد واعتذرت له وتفهم هذا االمر 
واستغل هذا املنبر ألشكر د.الفهيد 

على جهوده طوال سنني.
محمد املطير: حتدثنا معك في 
وجود 14 عضوا ووجود س����مو 
رئيس ال����وزراء وهل من املعقول 
ان الوزيرة لم تكن تعرف املوانع 
القانوني����ة، فماذا ح����دث إلزاحة 
الفهيد؟ وماذا حدث؟ وما القصور 
عند د.عب����داهلل الفهيد؟ نريد ان 

نعرف.
وزي����ر التجارة يق����ول عندنا 
بيان����ات وهو لم يعطني أي بيان 
بخص����وص البورصة والتالعب، 
اقرأ القانون يا وزير التجارة أنا 
أقول ماذا كان دورك داخل مجلس 
الوزراء هل دعمت ابراهيم؟ هل أحد 
الوزراء أثر عليك مع احترامي له 
لكنه أتى من خارج البورصة، كيف 
أأتي بشخص من خارج البورصة، 
عندنا »بورصة بصل وتفاح« كيف 
نقول للمستثمرين األوروبيني ان 
عندنا في البورصة بصل وتفاح 
وما ادري شنو فوائد البصل؟ وزير 
املالية بغيابك هو من أخرج القرار 
وهذا بغيابك ألن����ك تدري انه لم 
يع����ني ابراهيم االبراهيم فال يريد 
احراجك، أمتنى من احلكومة ان تعي 
صعوبة املرحلة القادمة وان تكون 

على مستوى الطموحات.
صالح امل����ال )نظام(: كنت أود 
من كل النواب ع����دم التدخل في 
التنفيذية،  الس����لطة  صالحيات 
واستغرب من النائب املؤدب محمد 
املطير ان يس����تهزئ بش����خصية 
اقتصادية كبي����رة هو األخ حامد 

السيف.

عمل رقابي

محمد املطير: األخ صالح توه 
ناشئ احنا شغلنا شغل رقابي ولم 
أقل بصل وتفاح ولكن من تدافع 

عنه هو من قال ذلك.
وزير التجارة: أمتنى أال تختلط 

مستوى اللجنة وعند عرضه على 
مجلس األمة املوقر.

كفاءة عالية

مصطفى الشمالي: ال اعترض 
على ما تفضل به أبورمية فهو متبني 
املوضوع بكامله، الصندوق تقدم 
اليه 4424 متعثرا حتى 28 أكتوبر، 
واملوافقات متت على 202 موافقة 
مبقدار مبالغ 7 ماليني و700 ألف 
دينار ومقدار ما يخص الصندوق 3 
ماليني ويزيد فالصندوق قائم مبا 
ينوط به، والقانون ينفذ بكفاءة 
عمالي����ة، وال نضيع الناس أكثر، 
ونقول لهم ادخلوا الصندوق وال 
نروج ملوض����وع القروض ملجرد 

وعود النواب للناس فقط.
وهذه هي األرق����ام وأقول لهم 
روحوا للصندوق وحلوا مشاكلكم 

ال نستمع لكالم قيل.
د.روال دشتي: جمعية الشفافية 
م����ن اجلمعيات الت����ي نفتخر بها 
وشفافيتها وما تعرض له من أن 
رئيس اجلمعية يبيع أغذية فاسدة 
هذا غير صحيح وهو ليس متورطا 

في أي قضايا فهو متقاعد.
د.ضيف اهلل أبورمية: نحن لم 
نأت بشيء من عندنا )مشيرا بيده 
الى مستندات( فهو عليه أكثر من 
قضية وهذه أحكام قضائية صادرة 
عليه منها غرامة مالية 100 دينار، 
ولك احلق ان تسألي لكن ال نقبل ان 

تقولي ان كالمنا غير صحيح.
لوزي����ر املالية أق����ول مو انت 
اللي تقول شنو نقول وال نقول، 
الصندوق فاشل، وإذا كان ناجحا 
فلماذا تس����تمر املش����كلة منذ 3 
س����نوات، هناك 400 ألف قرض، 
70 ألف مواطن عليهم طلب احضار 
وضبط، فهل أرقامكم ال� 6000 هي 

حل للمشكلة؟
ولوزير اإلع����الم أقول له انت 
تدري من سنتني تدري ان صاحب 
القناة ليست لديه شهادة جامعية 
والفتوى قالت لك اسحب ترخيصه، 
ملاذا تعطيه املهلة ش����هرين؟ انت 
أمهلته سنتني قبل ذلك\انت لم تطبق 
القانون ولو ملرة واحدة، واملفروض 
انك تسحب الترخيص، لكن انتم 
من تزرعون الفتنة وتس����اعدون 
على الطائفية بسبب عدم تطبيق 

القانون.
نحن نصارخ من 2005 وقلنا 
هناك مستشفيات التأمني الصحي 
املوجودة في مجلس الوزراء وهي 
6 مستش����فيات س����تحل املشكلة 
الصحية عن طريق بنائها من خالل 

الشركات املساهمة.

األمور، علينا مناقش����ة اخلطاب 
األميري، املطير يعقب على سؤال 
ويفت����رض ان هذا يت����رك لوقت 
التعقيب على السؤال، أما حشره في 
مناقشة اخلطاب األميري، فهذا ليس 
مكان����ه الطبيعي، أكن كل احترام 
املالية وقبل  للعاملني بالس����وق 
ان أكون رئيس����ا كنت عضوا بها 
واحترمهم جميعا وأولهم ابراهيم 

االبراهيم.
صحيح صدر قرار من الشمالي 
وكان وزير التجارة بالوكالة لكن 
كان ذلك بالتنسيق معي وهو اجراء 
اداري بحت والقرار كان واضحا 
أما تعيني مدير الس����وق فهو من 

اختصاص السلطة التنفيذية.
اخلراف����ي: الالئحة واضحة ال 
تتيح لك التعقيب مرة ثانية إال بعد 
أخذ اذن املجلس فأخذت بنصيحتك 

لي بتطبيق الالئحة.
علي العمير: اجللس����ة امتداد 
جللسة أمس فالتعقيب كان ملرتني 

مثل أمس.
اخلرافي: لم أكن مترئسا اجللسة 
أمس انت من ترأست اجللسة أمس 

وتساهلت في الالئحة.

ضرب لفئات المجتمع

عبداهلل الرومي: اخلطاب األميري 
منهاج للحكومة وارجو ان يكون 
منهاجا لنا كأعضاء، حل مشكلة 
الفس����اد، ايجاد فرص للش����باب، 
وايجاد بدائل للنفط هذه أمنيات 
وأصبح هناك وبفعل فاعل ضرب 
لفئات املجتمع الكويتي وللقبائل 
وللحضر والس����نة وللش����يعة، 
لكن مع األس����ف هن����اك من يريد 
ضرب بعضن����ا بعضا وليس من 
يوم ياسر احلبيب، لكن من بعد 
االس����تجوابات األربعة ومن يوم 
حدث في س����احة اإلرادة وقولهم 
»انتصرنا«. انتصرمت على من؟ هذا 
حق األعضاء وأدوات األعضاء التي 
كفلها لهم الدستور، فمن دبر لذلك 
ومن فعل ذلك؟ واستخدم القانون 
الذي ينص على »املزدوجني« وكأنه 
ضرب للقبائل، وكأنه ما في مزدوج 

إال في القبائل.
ملصلحة من هذا؟ نريد مجتمعا 
موحدا ال ممزقا الى سنة أو شيعة 
ومع األسف ما حدث من استخدام 
قنوات أو إعالم بفعل فاعل وهناك 
قب����ول عل����ى ذلك م����ن احلكومة 
والبعض ساهم من خالل تكسب 
انتخابي بغيض بضرب وحدتنا 
الوطنية، فلنتعظ من املجتمعات 

ونتمسك بوحدتنا.
هناك نفس ل����م يكن موجودا 

مصطفى الشمالي: ال� 4424 هذه 
لقانون 51 اجلديد اما القدمي 14310 
معسرين منهم فوق العشرة آالف 
متت تسوياتهم وجزء منهم سقط 
لعدم حقه في ذلك وبقي منهم 700 
شخص اعطوا االولوية بالدخول 
للقانون اجلديد، فاملجموع ليس 
4000، ومهما اقل، ألنه متنب فكرا 
معينا، هذه االرقام واضحة وضوحا 
كامال امام القانون القدمي فأرقامه 

.14310
د.روال دشتي: رئيس اجلمعية 
ليس متورطا في بيع حلوم فاسدة، 
امتنى اال تس����تخدم احلصانة في 
التش����هير بالن����اس، االخ صالح 
الشفافية  الغزالي رئيس جمعية 

ليس لديه اي رخصة جتارية.
البينة  ابورمية:  د.ضيف اهلل 
على من ادع����ى واليمني على من 
انكر، انا قل����ت لها خذي القضايا 
واقرئيها، انا لم اقل اسما وال شهرت 
بالباطل  الناس  الدفاع عن  باحد، 
مرفوض وليس صحيحا ان تدافعي 

عن الناس باحلق والباطل.
د.علي العمي����ر: بغض النظر 
نختلف او نتفق، يبقى هناك منهج 
منحرف في التشهير باالشخاص، 
ومن يدافع عن شخص يورطه اكثر 
بذكر اسمه، هناك نوع من املبالغة 
في استخدام املادة 83 ونحن في 

غنى عن هذا االمر.
عبدالرحمن العنجري: الوحدة 
الوطنية ليس����ت ش����عارا بل هي 
ممارس����ة، نحن مجتمع صغير ال 
يحتم����ل اللعب على املتناقضات، 
فهي تقضي على االخضر واليابس، 
املشكلة في النفوس، كلنا في مركب 
واحد، هذه سياس����ة استعمارية 
وليست سياسة وطنيني، ال نريد ان 
ندمر الكويت نخاف على »عيالنا« 
واوالدن����ا، نحن دولة الدس����تور 
والقانون، ارجو من االسرة احلاكمة 
»ديروا بالكم ستحرقون االخضر 

واليابس«.
اخطر شيء ان يتخندق النواب 
مع هذا الشيخ او ذاك فأنت متثل 

االمة التي صوتت لك.
التخندق بني هذا الشيخ او ذلك 
ليس فيه مصلحة وطنية، فالوالء 

للدولة والوطن والكويت.
وعن االجناز الشيخ احمد الفهد 
يقول: 25% من اخلطة واآلن يطلع 
مبلغ 900 مليون هو مبلغ العقود 
التي ابرمت واالنفاق احلكومي على 
5 مليارات وباق على السنة املالية 
4 أش����هر، احلكومة الوقت عندها 

ليست له قيمة.
قانون اخلصخصة الذي أقر منذ 

ولم يصدق كالمنا ولم يس����حب 
ترخيصها بل ان احلكومة دعمتها 
وبعد تكسيرها دعمتها فالفتنة من 
احلكومة، الفتنة تأكل أوال يد من 
يشعلها، ال حتاولون تلعبون بالنار 
وتلعب����ون بالبلد، البلد للجميع، 
الذي  انتبهوا. واخلطاب األميري 
نتكلم عنه حبر على ورق، القادم 

أخطر.
صندوق املعسرين هذا مسلسل 
ليس له نهاي����ة، وانتهى بتعديل 
بنوده واملوضوع في يد البنوك، 
هل يستطيع أي مواطن يدخل فيه 
أوراقه  البنك  إال بعدما يفح����ص 
ويضعون فيه العراقيل، واملواطن 

يتحمل العبء الكثير.
هذا احلل ال يسمن وال يغني من 
جوع، وراجعني بعد العيد ملوضوع 
القروض ونعتب على الرئاسة رفع 
التقرير من جدول األعمال وهذا خطأ 
قانوني ودس����توري، وسنصوت 
عليه بعد العيد حتى ال تستطيع 
احلكومة رده، واحلكومة اعترفت 
مبشكلة القروض بإتيانها بصندوق 
املعسرين الفاش����ل. كيف تعطي 
وزارة الشؤون تصاريح إلشهار 

اجلمعيات دون ان تعرف طبيعة 
عملها مثل جمعية الشفافية واتضح 
ان املسؤول عنها عليه قضايا منها 
»بيع أغذية فاسدة«.. أين الشفافية، 

أين القانون؟
كنت أمتنى ان يتطرق اخلطاب 
األميري الى قضية ارتفاع األسعار، 
والوزير يقول ان الكويت أرخص 
دول مجل����س التعاون أقول له ال 
نحن أعلى سعرا في اخلليج والعالم 

العربي.
الشيخ أحمد العبداهلل: احلكومة 
ال تش����جع الطائفية بل نحاربها 
بكل وسائلنا ودليل ذلك اإلحاالت 
الى النيابة تزيد على 650 إحالة، 
وأعطي����ت أمرا للفت����وى لإلفادة 
كتابيا وأرسلنا للقناة بأن تفيدنا 
كتابيا بالشهادة اجلامعية لصاحب 
القناة أو تع����ني بديال عنه يحمل 
شهادة جامعية وأعطينا لهم مدة 

شهرين.
أعددن����ا تعدي����الت املرئ����ي 
واملسموع، نحن نتكلم عن فجوات 
في القانون احلالي تضر املواطن 
الكويتي، وعلى النواب ان يساهموا 
ف����ي إقرار ه����ذه التعديالت، على 

في السابق، الكويت »اشل كبرها« 
كلها 15 كيلومترا، نحن في واقع 
مؤل����م ال ميكن ان نقيم تنمية في 

ظل مجتمع متفتت.
النواب املساهمني  من يساءل 
في ذلك، ولي����س لدينا اال قضايا 
فزعة دون ان ندري ان هذا خراب 

للبلد.
أي����ن نحن من عهد الدس����تور 
والتي تأتي ذكراه في 11/11 والذي 
أقسمنا عليه، بل نحن نتدخل في 
كل شيء، ونتيجة املجامالت في 
التعيينات أصبحنا نتدخل وفق 

التيار والقبيلة والفئة.
وفاضل صفر رجل مشهود له 
بالكفاءة، لكن عندما يصدر قرارا 
بإحالة قانونني للبلدية للتقاعد فهذا 
مخالف لقانون البلدية، والكارثة 
تك����ون كبيرة عند التعس����ف في 
استخدام احلق، كيف يتسنى ذلك 
وكيف نسيء استخدام السلطة؟! 
ألن املدير ال يرتاح له أو انه ليس 
من تيار معني أو من فئة معينة.

د.محمد البصيري: أشكر النائب 
عبداهلل الرومي على هذه الكلمات 
التي حت����رص على وحدة الصف 

وحلمة املجتمع الكويتي الصغير 
في حجم����ه الكبير في مضمونه، 
هناك حزمة اجراءات س����تتخذها 
احلكومة للقضاء على الظواهر التي 

تفتت مجتمعنا الكويتي.

الفتنة إلى أين؟!

أبورمية: اخلطاب  ضيف اهلل 
األمي����ري وما حوى اس����توقفني 
فيه موض����وع الفتنة وهو ليس 
موضوع اليوم، واملوضوع من أقل 
من سنة عندما مت بث الفتنة بني 
البدو واحلضر، وحذرنا منها في 
وقت دافع فيه النواب عن القنوات 
واألشخاص الذين ضربوا الوحدة 
الوطنية ولألسف احلكومة طرف 
في ذلك وهي من تغذي هذه الفتنة 
بعدم تطبيق القوانني مثل »املرئي 

واملسموع«.
وكي����ل وزارة اإلعالم يقول لم 
نس����تطع فعل أي ش����يء وهناك 
أناس حقوقيون سألناهم وقالوا 
ان ه����ذا القانون كاف وواف، أحد 
ه����ذه القنوات لي����س لديها مدير 
يحمل ش����هادة جامعية وطالبنا 
ل����م يفعل  بتس����كيرها والوزير 

محمد هايف ود.جمعان احلربش ود.محمد احلويلة وسعد زنيفر خالل جلسة أمسعدنان عبدالصمد ود.حسن جوهر ود.روال دشتي في اجللسة د.محمد البصيري يرد على مالحظات النواب

مرزوق الغامن خالل حديثهصالح عاشور متحدثا

العدوة: الحكومة لم تطبق »المرئي والمسموع« على القنوات المسيئة

المطوع: الحكومة مطالبة بمسطرة عادلة للتوظيف والمناصب القيادية
عاشور: الخطاب األميري ركز على »البدون« والوحدة وتطبيق القانون

الجسار: أرفض إعطاء »الب توب« لكل طالب فهذا عبء على الميزانية 

البراك يسأل عن ممارسة أحد أعضاء هيئة
التدريس بـ »التطبيقي« لمهنة المحاماة

الوعالن للساير: لماذا يصطحب مدير إدارة العالج 
بالخارج موظفين خالل سفره على حساب الدولة؟

5 نواب إللغاء قرار إنشاء مدرسة 
متوسطة للبنات في منطقة قرطبة

وجه النائب مسلم البراك سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جاء فيه: 
ملا كانت مهمة التعليم حتظى بأهمية كبيرة كرسها 
الدستور الكويتي بنصه في املادة )13( منه على 
ان التعليم ركن أساس���ي لتق���دم املجتمع، تكفله 
الدولة وترعاه، متسائال: ما صحة قيام احد اعضاء 
هيئة التدريس بقسم القانون في كلية الدراسات 
التجاري���ة في الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب مبمارس���ة اعمال مهنة احملاماة، وذلك 
باملخالف���ة لنص املادة 46 من قانون تنظيم مهنة 
احملاماة والتي تنص عل���ى انه »دون إخالل بأي 
عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء او اي قانون 
آخر، يعاقب كل من اشتغل باحملاماة دون ان يكون 
مأذونا له بذلك بالعقوبة املقررة جلرمية النصب 
املنصوص عليها في قانون اجلزاء مع احلكم بغلق 
احملل ومصادرة ما فيه من موجودات دون اخالل 
بحقوق الغير حسن نية؟ وهل متت احالة املذكور 
للنيابة العامة؟ وما اجلهة التي أحالته؟ وهل مت 
اخط���ار الهيئة بتلك اإلحالة؟ وما االجراءات التي 

اتخذتها الهيئة حيال املذكور؟
السيما ان هذا الفعل يشكل جرمية مخلة باألمانة 
يترتب عليها انتهاء اخلدمة الوظيفية بقوة القانون 
وفقا لنص املادة 6/32 من قانون اخلدمة املدنية، 

مع تزويدي بجميع املستندات املؤيدة لذلك.
وتساءل البراك: هل قام عضو هيئة التدريس 
املذكور بالترافع في قضايا ضد جهة عمله )الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب( وهو ما يعد 
مخالفة تأديبية؟ وفي حال قيامه بذلك ما االجراءات 
الت���ي اتخذتها الهيئة جت���اه املذكور؟ وهل متت 

احالت���ه للتحقيق؟ وهل مت ايقافه عن العمل؟ مع 
تزويدي باملس���تندات الدالة عل���ى ذلك. وملا كان 
قانون اخلدمة املدنية في املادة )26( منه قد حظر 
عل���ى املوظف العام مزاولة األعمال املهنية والتي 
من ضمنها مهنة احملاماة وهو ما يش���كل مخالفة 
ادارية تس���توجب التأديب، فيرج���ى افادتي عن 
االجراءات الت���ي مت اتخاذها من قبل الهيئة جتاه 
عضو هيئة التدريس املذكور والذي مارس مهنة 
احملاماة باملخالفة للحظر املنصوص عليه في النص 
آنف الذكر، وهل حصل املذكور على إذن خاص من 
الهيئة يبيح له االش���تغال في مهنة احملاماة على 
غرار الوضع املعمول به في كلية احلقوق بجامعة 
الكويت؟ مع تزويدي باملستندات املؤيدة لكل ما 
سبق. منى الى علمي حصول عضو هيئة التدريس 
آن���ف الذكر على ترخيص من الهيئة بفتح مكتب 
لالستشارات القانونية، والذي ال يبيح له االشتغال 
في مهنة احملاماة، فيرجى افادتي  باالجراءات التي 
قامت بها الهيئة جتاه املذكور جراء مخالفته حدود 

الترخيص املمنوح له؟
وهل مت س���حب الترخيص من املذكور نتيجة 
لهذه املخالفات؟ مع تزويدي بجميع املس���تندات 

املؤيدة لإلجابة.
ما حقيقة � بالرغم من ارتكاب املذكور للمخالفات 
اجلنائية واالدارية السابقة � قيام مدير عام الهيئة 
بتعيني املذكور رئيسا لقسم القانون بكلية الدراسات 
التجاري���ة، لذا يرجى افادتي عن صحة ذلك؟ وما 
األسباب والضرورات التي دعت الى اتخاذ مثل هذا 
القرار؟ مع تزويدي بجميع املستندات والقرارات 

املؤيدة لإلجابة.

وجه النائب مبارك الوعالن وعضو اللجنة الصحية 
مبجلس االمة اس����ئلة الى وزير الصحة د.هالل الساير 
بشأن التجاوزات التي تتم في ادارة العالج باخلارج والتي 
تزداد يوما بعد ي����وم وتتفاقم دون رادع ملرتكبي هذه 
التجاوزات، مع العلم ان امرهم اصبح معروفا ومكشوفا 
للجميع داخل وزارة الصحة وخارجها، مبينا ان االسئلة 
تدور حول محورين: االول يتناول طبيعة العالقة بني 
مدير ادارة العالج باخلارج وعدد من املوظفني في ادارته، 
لدرج����ة متيزهم عن باقي املوظفني واصطحابه لهم في 
سفريات رسمية وحضوره اجتماعات جلان مجل��س االمة. 
اما احملور الثاني فيدور حول طبيعة العالقة بني مدير 

ادارة العالج باخلارج واملستشفيات اخلارجية املتعاقد 
معها. وتس����اءل الوعالن: هل قام مدير ادارة العالج في 
اخلارج بالس����فر الى دولة خارجية مصطحبا معه احد 
املوظفني على حساب ونفقة الدولة، وما طبيعة املهمة 
التي سافر اليها مدير ادارة العالج في اخلارج وما اسباب 
اصطحابه ملوظف آخر معه، ما طبيعة العالقة التي جتمع 
مدير ادارة العالج باخلارج مبديري عدد من املستشفيات 
املتعاقد معها خارجيا، وما االسس والضوابط التي يتم 
بناء عليها التعاقد مع املستش����فيات اخلارجية، وهل 
يقوم مدير ادارة العالج باخلارج باالجتماع مبسؤولني 

في املستشفيات املتعاقد معها خارجيا؟

قدم النواب أحمد السعدون ود.روال دشتي 
وناجي العبدالهادي وصالح املال ود.أسيل 
العوضي اقتراحا برغبة طالبوا فيه بإلغاء 
قرار إنشاء مدرس����ة متوسطة للبنات في 
القطع����ة 5 في منطقة قرطبة. ونقل املعهد 
الديني للبنات الكائن حاليا في منطقة قرطبة 
الى منطقة اخرى، وحتويل مقر هذا املعهد 

الى مدرسة متوسطة للبنات.
وقال النواب في مقدمة االقتراح: تعتبر 
منطقة قرطبة من أكث����ر املناطق ازدحاما 
باملرافق العامة، خاصة ان هذه املرافق تتركز 
في قطعة واحدة صغيرة )ق5( حيث يوجد 
في هذه القطع����ة: اجلمعية التعاونية وما 
يتبعها من مطاعم وغير ذلك من اخلدمات، 
وصالة س����مو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمناسبات، وجمعية احياء التراث االسالمي، 
واملس����توصف، ومكاتب البريد والكهرباء 
والبلدية، ومقر املختار، واملدارس، واحلديقة 
العامة، ومقر العيون التابع لوزارة الداخلية، 
دون أن تتوافر املواق����ف الكافية لكل هذه 
املرافق. وأضافوا: وعلى الرغم من ذلك فقد 
تقرر أخيرا بناء مدرسة متوسطة للبنات 
بالقطعة ذاتها )ق5( في املساحة الواقعة بني 
محولني كبيرين للكهرباء تقدر مساحة كل 
منهما مبا يقارب خمسة آالف متر مربع، وهو 
أمر سيكون له تداعيات ومخاطر كبيرة في 
املستقبل، نظرا لعدم وجود مواقف كافية، 
مما س����يزيد وضع املنطقة سوءا ويعطل 
االستفادة من احلديقة العامة التي تعتبر 

املتنفس الوحيد فيها.

مخلد يدعو لنشر الوعي عن مخاطر مرض اإليدز
القاهرة ـ هناء السيد

أعلن النائب مخلد العازمي عن مشاركة 
عدد من املتخصصني من الدول العربية 
ف����ي الندوة التي تعقد نهاية ديس����مبر 
حول »مخاطر اإليدز«، وقال مخلد عقب 
اجتماع اللجنة االجتماعية الثقافية واملرأة 
العربي االنتقالي  البرملان  والشباب في 
الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية 
ان اللجنة ناقشت اإلعداد لهذه الندوة، 
حيث أقرت محاورها، باالضافة الى حتديد 

احملاضرين الذين سيشاركون فيها.
وأضاف مخلد: ان الندوة ستتضمن 

ع����دة مواضيع مهمة ح����ول هذا املرض 
اخلطير منها التعريف به وسبل الوقاية 
من����ه وكيفية إدم����اج املصابني به داخل 
املجتمع، موضحا ان مشاكل هذا املرض 
في العالم العربي تتزايد كثيرا مع وجود 
جهل حول ماهيته في بعض املجتمعات 
العربية. وذك����ر ان الهدف من عقد هذه 
الندوة هو تثقيف املواطن العربي حول هذا 
املرض، باالضافة الى التعريف مبخاطره، 
حيث سيتم خالل الندوة نشر اإلحصاءات 
املتعلقة بأع����داد املصابني به في الدول 

مخلد العازميالعربية.
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العنجري: الوحدة الوطنية ليست شعارات ومجتمعنا صغير ال يحتمل المتناقضات

ونتحدث، كيف نعالج هذه القضايا 
كل قضية يش����يب منها الصغير 
مثل الفس����اد املالي واالداري لكن 
كيف نعاجلها، ش����يء طبيعي ان 
احلكومة ال تنفذ لكن من يجب عليه 
مراقبة ومساءلة احلكومة، نحن ال 
نستكشف كيفية املعاجلة وآليتها، 
مليون و200 ألف نسمة فقط عدد 
املواطن����ني وميزانيتن����ا مليارات 
الدوالرات وعندنا مشاكل وصلت 
حتى الى املرور، سابقا كنا نعاني 
من االزدحام فقط في »الرش اور« 
أو اوقات خروج املوظفني لكن اآلن 
الزحمة في كل وقت، نحن اصبحنا 
نخشى الدخول الى الدواوين الن 
البع����ض صار همه مل����اذا لم ترد 
على فالن او على الوزير الفالني، 
نحن دخلنا في املماحكات، مجرد 
كالم ثم يح����ال اخلطاب األميري 
الى اللجنة ثم يرسل اخلطاب الى 

صاحب السمو األمير.

قائمة االولويات

مل����اذا ال نرك����ز عل����ى قائمة 
األولويات، اصبحن����ا في حيرة، 
احلكومة تتباه����ى باقرار بعض 
القوانني لك����ن القوانني ال تطبق، 
احد الوزراء يقول سنحصل رسوما 
م����ن األفراد ونحن غي����ر قادرين 
الكهرباء،  على حتصيل رس����وم 
اخلطة استبش����رنا بها خيرا لكن 
هناك تضاربا في التصريحات بني 
الوزراء، قضية البدون ولو ان في 
هذا العام أمر جيد ان وضع اخلطاب 
األميري هذه القضية في األولويات، 
االن آخر قضية للبدون الدارسني 
في مصر ال يقبلونهم في اجلامعات 
اال مبوافق����ة املكتب الثقافي هناك 
وحتدثنا الى الوزيرة ووعدتنا بحل 
األمر، امس احدى الصحف كتبت 
عن قضية بيع اخلمور واليوم جاء 
نفي وهذا صحيح يجب ان حتسم 
احلكوم����ة امرها ال ان تصحو من 
النوم الحقا، كثيرا ما حتدثنا عن 
قضية االس����تثمار وفق الشريعة 
ونقول ث����م ماذا بع����د، نحن في 
جلنة امليزانية كنا نتس����اءل عن 
امليزانية مع  ارقام  عدم تناس����ق 
اخلطة وفي امليزانية اجلديدة لن 
نوافق عل����ى امليزانية ما لم يكن 

هناك توافق.
مصطفى الشمالي: نعلم متاما 
ع����ن امليزانية ونح����ن حاولنا ان 
تكون متطابقة مع اخلطة، اخلطة 
املوجودة والصرف عليها ش����يء 
وامليزانية شيء آخر، في البرامج 
املقبل����ة س����تكون امليزانية تعبر 

تعبيرا صادقا عن اخلطة.
عبدالصمد: ان مش����روعا غير 
مدرج في اخلطة لن نوافق عليه 
البرامج  امليزاني����ة وميزانية  في 
صارت مثل بيض الصعو نسمع 

به وال نشوفه.
الش����مالي: اطمئن السيد بدأنا 
باجتماعات مع اجلهات احلكومية 
وس����يجد تغييرا في هذه السنة، 
ونحن وصلن����ا للمرحلة األخيرة 
وخالل 3 أشهر سننتهي من هذه 

القضية.

رجال مخلصون

البراك: هن����اك رجال  مس����لم 
مخلصون من وفود احلركة الوطنية 
وهو احد تالمذة د.احمد اخلطيب 
وخالص العزاء السرة األخ عبداهلل 
السويلم وخالص التقدير لدوره 

وعطائه لهذا الوطن.
نحن ام����ام حكومة تتكلم عن 
خطة، نحن وصلنا ملرحلة ال ميكن 
ان نوجه كالمنا للحكومة الننا فقدنا 
الثقة بها، نحن نتحدث الى السلطة 
التي تستطيع ازاحة هذه احلكومة، 
اوضاع املستشفيات سيئة، أسرة 
ال يوجد بها، مستشفيات التأمني 

الصحي اين هي.
كبار الس����ن يتكدس����ون امام 
املستوصفات من اجل إبر السكري، 
سيئ احلظ من يدخل املستشفى 
أيام العطل، ال يوجد لديه عناية، 
37 ملي����ارا م����ن لم يس����رق في 
اخلمس����ينيات أو ايام الغزو هذه 
فرصته احلني ونحن نخش����ى ان 
يأتي ي����وم ال جند فيه اي تنمية، 
قضية محطة مشرف، ولد املقاول 
تزوج وكل القياديني في االشغال 
يحتفلون في برج العرب، وكلوا 

ال تستطيع الرد عليه أو على غيره، 
نحن سنة وشيعة اتفقنا على هذا 
الوضع، ال نسمح باملساس بعلي 
وعثمان وعمر وأبوبكر وعائشة، 
حتى علي خامنئي أدان وش����جب 

هذا الوضع.

قضايا كثيرة

صالح عاشور: اخلطاب األميري 
فرصة كبيرة لتسليط الضوء على 
كل القضايا التي يعاني منها البلد، 
وعلينا ان نتعاون مع بعضنا لوضع 
احللول العملية والقابلة للتطبيق 
وهذا يتطلب األسلوب الراقي في 
التعامل وما حدث أمس عكس ذلك 
كله وعلينا ان نعطي صورة طيبة 
للدميوقراطية الكويتية وان نعيد 

الثقة في البرملان.
ما ميز اخلط����اب األميري انه 
ركز عل����ى مواضي����ع مهمة منها 
البدون والوحدة الوطنية، وتطبيق 

القانون.

حل للبدون

نريد حال جذريا ملشكلة البدون 
ال التصريحات اإلعالمية وصل بنا 
األمر الى ان نناقش قضية البدون 
في احملافل الدولية، ملاذا ال نحلها 
بإرادة محلية كويتية، ما حدث في 
جنيڤ ه����و بداية فرض عقوبات 
وحلول، على الكويت ان حتل هذه 

املشكلة.
الوح����دة الوطني����ة، ليس����ت 
شعارات وكالما ولن حتل بجلسة 
سرية أو ندوة أو مكان عام ولكن 
علينا تطبيق مضامني الدس����تور 
والقانون بطريقة صحيحة بعدم 
التمييز وعدم الرشوة والواسطة 
القبلي����ة  واحملس����وبية، وع����دم 
والطائفية، وعندها سيكون عندنا 
وحدة وطنية، فتم تعيني س����فير 
الكويت ف����ي األردن فهل تعيينه 
متت بطريقة صحيحة وهذا دليل 
على اننا مازلن����ا بعقلية القبلية 

والواسطة واحملسوبية.
قرأن����ا الي����وم بي����ان جمعية 
الطياري����ن فهو خطي����ر جدا بأن 
هناك تدخالت ومحسوبية وهناك 
واسطة طيارون مت تعيينهم وهم 
الديني وطيارون  خريجو املعهد 
أبناء طيارين يعينوا في املؤسسة 

واستبعاد الكفاءة.
هناك ألف تظلم وش����كوى في 
احملاك����م ع����ن وزارة املواصالت، 
املكامل����ات في كل العالم حتس����ب 
بالثانية هنا فقط حتسب بدقيقة، 

ألن ال توجد رقابة حقيقية.
قان����ون حماية املنافس����ة منذ 
2007 ملاذا ال تطلبون مناقش����ته، 
ألن به مادة االحتكار التي ستضر 
التجار وغالء األس����عار حدث وال 
حرج والكل يعلم مسؤولية الوزير 
جتاه ارتفاع األسعار ال توجد حماية 
البعد عن  مستهلك وبعيدون كل 
حل هذه القضايا وهذه مسؤولية 

حكومة .

ال نقبل بالظلم

د.محمد البصيري: أطمئن النائب 
صالح عاشور بأنه ال ميكن ان نقبل 
بالظلم في كل وزارات الدولة، وما 
يجري في الطيران املدني تابعته 
بكل تفاصيله وحريصون على كل 
االرواح وعلى حل مشكلة العاملني 

الذين أضربوا في املؤسسة.
أما تسعيرة اخلدمات فقدمنا 
للجنة املرافق قانون هيئة االتصاالت 
وأثاروا مشكلة اخلدمات، واملشكلة 
ان القانون القدمي لم يعط الوزير 
أي عقوبات لكن أعطاه صالحيات 
دون عقوب����ات وأصدرنا قرارات، 
وهناك منها ما نفذ والقانون ليس 
فيه عقوبات، ولكن ننفذ القرارات 
عن طري����ق عالقتنا الودية، وعن 
طريق اخلدمات التي تصدر اليكم 

من وزارة املواصالت.
وكلفن����ا ش����ركة االتص����االت 
البريطانية بدراسة مقارنة االسعار 
مبنطقة اخلليج والعالم وسينتهي 
بعد أسبوع وسندرسه وسنقارن 
األسعار، وس����نحدد على ضوئها 

تسعيرة موحدة.
صالح عاشور: نتمنى أن يكون 
كالم البصيري مترجم على أرض 
الواقع وكلنا ثقة فيه، لكن القانون 
فيه مادة تعطيك احلق في فرض 

7 اشهر وحتى اآلن لم يتم تشكيل 
املجلس االعلى للتخصيص وتختزل 
التنمية في الكويت بالشيخ أحمد 
الفهد واألعمار بيد اهلل، اذا ما في 

أحمد الفهد ما في تنمية.
اخلل����ل في احم����د الفهد وفي 
اذا ما نف����ذت اخلطة  حكومت����ك 
ويكون اخللل في الفارس وليس 
في الفرس، هيئة األمم املتحدة تقول 
ان التقرير البيئ����ي به جتاوزات 
و»بالوي« اخلطة السنوية بها 5 
شركات مساهمة يقدر االستثمار 
بها ب� 14 مليارا وحتى اآلن دراسات 
اجلدوى لم تأت، أين البرنامج الذي 

تكلمتم عنه؟
أين دراسات اجلدوى هل أنتم 
وزراء أم »أباج����ورات«؟ أرف����ض 
الكري����ه ألراضي أمالك  االحتكار 
الدولة، وأين ننش����ئ مش����روعا 
استثماريا ننشئه في الهواء؟ دعوا 
القطاع اخلاص هو الذي يساهم.

ان نعطي����ه  البن����ك يج����ب 
املاليني نحن  الفنيني  للمختصني 
بذلك نضع »العربة قبل احلصان« 
نضع القوانني ونرصد امليزانيات 
ونقرها في املجلس وبعدين نطلب 

دراسة جدوى.

تشريعات

أمام  البصيري: نحن  د.محمد 
حتد وأصعب سنة هي السنة االولى 
من اخلطة، االختالف في االرقام 
فيما يتعلق بنسبة اجناز اخلطة، 
فنحن حوله����ا ندندن، نحن نقيم 
ما مت اجنازه م����ن اخلطة ويأتي 
مبجمله وال يأتي على قطاع دون 
آخر، نحن في حالة حتد مع الذات، 
هناك جوانب قد ال متلك احلكومة 
فيها اليد وحدها وتتطلب تشريعات 
معينة البد من استصدارها وميلكها 

املجلس.
الشيخ أحمد العبداهلل: بعض 
االس����ئلة مت الرد عليها بالنسبة 
للتعويضات وكنت أمتنى ان تصل 
الورقة اخلاصة بالفساد اليَّ قبل أن 
تصل اليه. وسنرد على كل اسئلة 
النواب، ونحن قادرون على الرد 

بإذن اهلل.
خالد العدوة: جاء في اخلطاب 
ما يؤكد على ض����راوة وخطورة 
الوطنية ومكونات  الوحدة  ملف 
املجتمع الكويتي الصغير الذي بدأ 
البعض يشعل النيران في وحدته 
التي استعصت على طاغية العراق 
آنذاك، الوحدة الوطنية هي بعد اهلل 
اخليمة التي نستظل بها، والعراق 
هذا البلد ال����ذي تعصف به الفنت 
منذ فجر التاريخ االول، وبعد ان 
وضعوا الدستور مضت عليهم 8 
شهور ولم ولن يستطيعوا تشكيل 
حكومة، ويذهب الفرقاء الى دول 
اخرى مثل ايران أو سورية ولبنان 
واخلليج والسعودية، والى أميركا 
راعية املشروع العراقي لالستعانة 

بها في تشكيل حكومة.

عائلة المالك

هن����اك قنوات ته����دم الوحدة 
الوطنية واحلكومة مالمة ومخطئة 
املرئي واملسموع على  وال تطبق 
القنوات املسيئة، وما حدث لعائلة 
املالك الصباح ليس ببعيد وكان 
قراركم متخاذال، وال يتوارى خجال. 
وهم اخواننا املالك وال نرضى عليهم 
»شرشحة« البعض وال نرضى منهم 
كذلك م����ا فعلوه، وتركتم من قال 
الكالم السيئ ضد املالك، وقال ان 
لنا دولة أكبر م����ن دولتكم وكان 

يقصد اإلعالم.
أرف����ض التطرق ال����ى العائلة 
والى األسرة والى السمعة، واهلل 
هذه ليست دميوقراطية، انتفضوا 
أبنائكم وإذا احلكومة لم  لسمعة 
أبنائها  تس����تطع حماية كرام����ة 
فعلى الدنيا السالم ونحمد اهلل ان 
أصحاب القناة كانوا غير موجودين 
في القناة واإلحدث ما يتحدث عنه 

الركبان.
مليار و200 مس����لم ومن تكلم 
عن أم املؤمنني عائشة في العالم 
اإلسالمي هو واحد من الكويت هز 
العالم اإلس����المي ولكن واهلل ان 
لم تس����حبوا جنسيته سنضعكم 
كلكم على املنصة ونسحب قراراتكم 
كلها، نختلف في كل ش����يء إال أم 
املؤمنني عائشة، ترعرع في حكومة 

الناس حلما فاسدا وفتحوا مخازن 
الشركة بعد 15 يوما من املخالفة 
ولم تس����تطيع احلكومة الوقوف 
الوزراء  املتنفذي����ن، مجلس  امام 
ووزير البلدية طلعوا قرارا مبنع 
تبادل احليازات والشاليهات، وزير 
البلدية يرف����ض ويطلع قرار من 
الوزراء بتب����ادل أراضي  مجلس 
أمالك الدولة بني املتنفذين. الوزير 
الوزراء يرفض  يرفض ومجلس 
رفض الوزير. أين الدستور الذي 
في جيبه، أين رئيس الوزراء، من 
طائرتي الش����حن. هناك شخص 
واحد ميسك اللعبة، رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، طائرتا شحن 
اش����تراهما أحد املتنفذين رئيس 
ال����وزراء وهو مس����افر باخلارج 
اتصل من اخلارج وأوصى بإنهاء 
ال����ى اجليش  املوض����وع. راحوا 
وطلبوا منه متش����ية املوضوع. 
الكويتية حتى يستفيد  وأدخلوا 
احد األشخاص 500 مليون دينار، 
هذه سياسة سمو رئيس الوزراء، 
أقول لس����مو الرئيس انت تسعى 
الديوان األميري  بقوة ألن حتمل 
تكلفة شراء الطائرتني واذا وقعت 

القرار ستقف على املنصة.
في جولته في افريقيا قالت تلك 
الدولة انها تريد فتح سفارات لها 

في الكويت تقديرا للرحلة.
الرئيس  البصيري: قال سمو 
ان الدس����تور في جيبه هي داللة 
على حرص س����موه على تطبيق 
القانون، وإذا قالها البعض بطريقة 
ما فهي ليست في بال سمو الرئيس، 
سمو الرئيس حريص على دستور 
62 وفي اكثر من مناسبة او كلمة 
قال وأكد على متس����كه بدستور 
62، والقانون هو مس����طرة سمو 
الرئيس ومسطرة كل الوزراء وسمو 
الرئيس ال يرض����ى بأي حال من 
األحوال جتاوز القانون او تنفيذ 
رغبات املتنفذين كما قال األخ مسلم 
ولكن هناك قرارات وجلان وآراء في 
مجلس الوزراء واآلراء تكون من 
اللجان بعد استضافة املعينني ثم 
ترفع تقاريرها وبالنسبة لقضية 
الطائرتني ليس هناك ش����يء ولم 
يتم التوقيع على أي شيء وكل ما 
ورد هو حديث في الصحافة وسمو 
الرئيس ليس ل����ه عالقة بقضية 
الطائرتني وإطالق األمر على عواهنه 

ليس منصفا.
البراك: نتوقع ان يقف  مسلم 
البصيري او أي وزير للدفاع عن 
رئيس احلكومة من أجل استمراره. 
ألن����ه بقدر ما تدافع تس����تمر في 
احلكومة، ما فائدة وجود الدستور 
في جيب����ه اذا كان وزير البلدية 
يرفض ثم مجلس الوزراء يرفض 
قرار الوزير، كنت أعلم ان القرار 
من س����مو الرئيس لكن انت اآلن 
تقول ان ال����وزراء كلهم يوافقون 

وهذه كارثة.
أت����وا مبيزاني����ة عل����ى بن����د 
املصروفات اخلاصة ب� 60 مليونا. 
ما وضع املصروفات اخلاصة؟ نحن 
نعرف ان حتى ال� 50 مليون التي 
وضعت للعيد الوطني لتعويض 
مصروفات خاصة اخرى، الوحدة 
الوطنية أخطر م����ن يتكلم عنها 
هذه احلكومة، ضربت الوحدة امام 
احلكومة، املراس����الت التي كشف 

عنها األخ احلربش.
ووزير اإلعالم شاطر بس ميسك 
الكاميرا ويصور فيها فقط، وحتى 
الوزير صف����ر خربه معاه وخاله 
يصوره في مؤمتر املال، تخيلوا، 
اآلن اجتهوا للفتنة داخل األسرة، 
ه����ل يعقل ان احدهم يقول لآلخر 
ان جدي رمى ج����دك. واحلكومة 
تتفرج. ما فائدة الدس����تور؟ في 
الكويتيون ولم يفرق  8/2 توحد 
العراق بينهم وبيت القرين شاهد 
على ذلك واحلكومة ترعى اإلعالم 
الفاسد واستمرار ناصر احملمد في 
احلكومة واهلل بعد عشر سنوات 

سترون احلال.

131 مليون

عادل الصرعاوي: استغرب كالم 
البصيري ع����ن عدم وجود اجراء 
ملجلس ال����وزراء الذي اتخذ قرارا 
بصرف 131 مليون دينار واملراسالت 
موجودة لكن القضية في الطائرتني 
هناك من يريد القاء املسؤولية على 

في نوفمبر وقال����ت الوزيرة في 
مكتبها انها ل����ن جتدد للمدير، ال 
جلان ترقيات، ال جلان تعيينات 
وهذا هو الفراغ االداري والوزيرة 
تعرف أن التجديد ألربع سنوات 
وليس سنة واحدة، ومصيبة ان 

الوزير ال يعرف القوانني.
وأرفض اعطاء كل طالب »الب 
توب« مبيزانية 25 مليون دينار، 
املناقصات على موضوع  وجلنة 
البواب����ة اإللكترونية التي حتمل 

كل املواضيع.
وقضية القيادات من املديرين 
واملديرين العموم وموجهي رياض 
األطفال وهي من 2008 إلى اآلن لم 

يبت فيها.
الوحدة الوطنية ما هي قضية 
القاعة طبت في  ش����عارات، هذه 
موضوع الوحدة الوطنية، نختلف 
لكن نرفض التجريح، هل انتهت 
القضايا؟ الق����دوة تنهار في هذه 
القاع����ة؟ هل نحن في غابة، لتبدأ 
الوحدة الوطنية من هذه القاعة.

الوح����دة الوطني����ة انه عيب 
ان نتكلم في ه����ذه القاعة، هناك 
ممارس����ات خرج����ت ع����ن األدب 
السياسي، احنا صار عندنا مشكلة 
في املواطنة، نحن دخلنا الهاوية، 
وصارت القاعة لتصفية احلسابات، 
هل هذا سلوك مواطنة؟! وإذا ضاع 

احلق فهناك قضاء نزيه.
د.موضي احلمود: الفراغ اإلداري 
في اجلامعة تفضلت د.سلوى بقول 
ذلك، وهذه مسألة ينظمها القانون، 
واملرفق العام هناك أمور لتسييره، 
وال يوج����د هن����اك ف����راغ إداري. 
فلنفترض أن يخرج مدير اجلامعة 
لترقية أو ما شابه ذلك فهل يتوقف 
العمل في اجلامعة؟ هناك أكثر من 
ترتيب قانون����ي يدير هذا املرفق 

هناك 14 عميدا على رأس كلياتهم 
وهناك نواب ملدير اجلامعة، وإذا 
تريدين الرأي القانوني فهو موجود 
عندي وسأعطيه لك، وأمتنى من 
أعضاء جلنة اختيار مدير اجلامعة 

أن ينتهوا من اختياره.
والالب توب مشروع من الوزراء 
السابقني ومن وقت زميلتي نورية 
الصبيح، البوابة اإللكترونية على 
وش����ك االنتهاء، وأقول لك هناك 
رؤية واستراتيجية لي ولزمالئي 
السابقني ويجب أال نبخس حقهم 
ومناقصة الالب توب شاركتنا فيها 
اجهزة رقابية مثل ديوان احملاسبة 
والفتوى والتشريع واملناقصات، 
»عيب يا دكت����ورة نتهم بعضنا 
بعضا وأرفض أي اتهام للعاملني 

في الوزارة«.
وإذا كان عندكم دليل عطوني 
اي����اه وش����وفوا االج����راءات وما 
عندنا ش����يء نتستر عليه، ارجو 
ال تتهموا الن����اس من دون دليل، 
قد يخطئ الشخص أخطاء إدارية 

هذا نعاجله.
أبورمية: األخت  د.ضيف اهلل 
س����لوى قالت اني اتهمت انسانا 
من دون دليل وانه قدم الكش����ف 
اخلاص بالذم����ة املالية فما دخل 

الذمة املالية؟

ملفات تعليمية

د.س����لوى اجلس����ار: لم أكن 
موجودة في مجلس األمة قبل ذلك 
حتى أراقب، أنا أثرت ملفات تعليمية 
مثل قضية البنية التحتية للفصول 
البواب����ة اإللكترونية  واملدارس، 

اقفلت لكن ردت اآلن.
عدنان عبدالصمد: كأننا واملاء 
حولنا ثوم جل����وس حولهم ماء، 
نحن فق����ط ننفس عن انفس����نا 

املناسبة دون اعتراض  التعريفة 
من الشركات.

وجهت سؤاال الى وزير التجارة 
والصناعة حول اللجنة الشعبية 
جلمع التبرعات واحملفظة املالية 
التابعة له����ا ومبلغها 50 مليون 
دينار والوزارة لها حق التفتيش 
على التبرعات وطرق جمع املال. 
واملادة اخلامسة يجب موافاة وزارة 
الشؤون ببيانات اجلمع ملراجعتها، 
فهي مس����ؤولة وزارة الش����ؤون 
والتج����ارة، وع����ن محفظة ال� 50 
مليونا فقد فقدت طريقها اخليري 

لتذهب الى االستثمارات.
أق����ول لوزير املالي����ة ان عدد 
املواطن����ني املقترض����ني 275 ألفا 
وعدد القروض 475 ألفا، واجراءات 
البنوك تدل على ضوابط واضحة 
لالقتراض والفارق في االرباح التي 
جتن����ى بطريقة غير قانونية أين 
ذهبت، أين دور احلكومة والبنك 
املرك����زي؟ أموال الناس الضعفاء 
لم ترد اليهم، فإلى اآلن نتش����بث 

مبوضوع القروض.
مب����ارك اخلرينج: تكلمت قبل 
قليل على موضوع االسئلة والوزير 

البصيري لم يجاوبني.

خطاب شامل

عدن����ان املط����وع: اخلط����اب 
األميري جاء ش����امال، والدستور 
خاطب النواب بااللتزام بالدستور 
وروحه، اال ان ما حدث عكس ذلك 
ومسؤوليتهم ان يكونوا مسؤولني 
عن الوحدة الوطنية، واذا احتكمنا 
للدس����تور فيجب علينا ان نكون 
قدوة لآلخري����ن، ونطيع صاحب 
الس����مو األمير أبو السلطات ألن 
كلماته تنم عن ان هناك خطأ يجب 
تصحيحه ونقول له سمعا وطاعة 

يا صاحب السمو.
بعد إقرار اخلطة هناك قيادات 
يجب ان تكون على قدر املسؤولية 
وال أل����وم احلكومة عل����ى اقصاء 
البع����ض وتعي����ني البعض، لكن 
يجب ان تكون هناك مسطرة عادلة 

للتوظيف واملناصب.
ال توج����د عدالة ف����ي اختيار 
القيادي����ني وأكثر ه����ذه الوزارات 
جتاوزا هي وزارة التربية والتعليم، 
خصوصا في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
القياديني  نطال����ب باختي����ار 
بطريقة ش����فافة ويك����ون لديهم 

اخلبرة في القيام بواجباتهم.
قضية البدون وهم فئة تفتقر 
الى التعليم والصحة وشهادة امليالد 
والزواج واجازة السيارة وتصاريح 
العمل، أي انهم ليس لديهم استقرار 
حياتي. وكان����ت هناك وعود من 
احلكومة لكنها لم تأت بجديد ملا 

يفيدهذه الشريحة.
يج����ب ان تكون هن����اك عدالة 
ونس����بة ب����ني ارتفاع االس����عار 

والرواتب.
هناك ن����واب ينتقدون صحفا 
وقنوات ويتركون اخرى، نفتخر 
بحريتنا االعالمية، وعلينا اال نسيئ 

استخدام هذه احلرية.

الذمة المالية

د.س����لوى اجلس����ار: جمعية 
الشفافية هي الوحيدة التي وضعت 
ش����رطا بأن يقدم رئيس وأعضاء 
اجلمعية كش����فا بالذم����ة املالية، 
قضية التنمية البش����رية ترتبط 
بقضية تنموية مهمة جدا، من خالل 
مسؤوليتي أوضح أن هذا املوضوع 
حدثت به مالبس����ات واشرت الى 
ان اجلامعة ستقع في فراغ اداري 

شعيب املويزري متحدثا

خالد الطاحوس وسعد اخلنفور ومسلم البراك وخلف دميثير أثناء اجللسة

مسلم البراك متحدثا أحمد السعدون ومسلم البراك وسعد زنيفر خالل اجللسة

فالح الصواغ معقبا على د.معصومة املباركد.معصومة املبارك ترد على الصواغ

الهاجري: على النواب عدم التدخل في أعمال السلطة التنفيذية 

الصواغ: نسـعى كما سعت الدول الخليجية ليكون لدينا بنك للتنمية

البـراك: فقدنا الثقـة في الحكومـة التي ضربـت الوحدة 
الوطنيـة ورعـت اإلعالم الفاسـد ولم تقـم بتطبيـق القانون

هايـف: أطالب بلجنة تحقيق لمعرفة مـن وراء الخروقات األمنية
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عبدالصمد: لن نوافق على الميزانية العامة ما لم تكن أرقامها متطابقة مع الخطة

المويزري: وزير الداخلية بذل كل الجهود إلفساد تقرير الوافدين اإليرانيين

اخلفية أقوى من احلكومة الرسمية، 
ألن لها أجنحة منها أمن الدولة.

قسما باهلل اني لن أتوانى عن 
التي حتدث  التجاوزات  محاسبة 
اآلن، وأطالب الش����يخ أحمد الفهد 
بأن يتفرغ للتنمية ويترك الرياضة، 
ويصرح ويقول: موتوا قهر، منو 
اللي ميوت قهر؟ ه����ل النواب ام 
الشعب؟ الشعب ميوت قهرًا عندما 
ال يج����د اي تنمية، عندما يتخرج 
الطالب وال يعرف تاريخ استقالل 

بلده.
وحقنا اس����تعمال صالحياتنا 
حق رئيس الوزراء وقتما نش����اء 
وكيفما نشاء، هو الذي ميوت قهر 
والفهد يقول صرفنا 900 مليون 
على 855 مش����روعا يعني مبعدل 
مليون لكل مشروع، هل هذا يعقل؟! 
هل باعتقاده ان الشعب الكويتي 

ما يفهم؟
وال أحد تطرق الى القانون وال 
أساء للقانون والقضاء، والسلطة 
القضائية ه����ي احلصن احلصني 

واملالذ وامللجأ لكل مواطن.
البصي����ري: قلت امس  محمد 
بخصوص ان احلكومة برأس����ني، 
مثل هذه العبارات واجلمل خارج 
إطار اخلطاب األميري، وما عندنا 
إال رئيس واحد وهو الشيخ ناصر 
احملمد، وال نقب����ل بهذه املفردات، 
خطة التنمية حتد أمام البلد كله 
فهي خطة وطن ومستقبل أجيال، 
وحاسبونا على هذا التقرير نصف 

السنوي.
مرزوق الغامن: ما يقوله د.محمد 
البصيري هو تدخل في السلطة 
التشريعية، انت ما تعلمني ما اقول 
وما ال اقول وما خرجت عن إطار 

اخلطاب األميري.
هناك م����ن ي����زرع الفتنة بني 
الشعب الكويتي، واقول احترامي 
للحرامي صاحب املجد العصامي 
وصار في الصف األمامي صاحب 
النفس العفيفة يولي تطبيق النظام 

للشاعر عبدالرحمن بن مساعد.
فالح الص����واغ: تخبط وزير 
الداخلية في ذلك الوقت هو السبب 
في ظلم الع����وازم وأبناء القبائل، 
طبق القانون علينا وردينا بطريقة 
صحيحة، صاحب السمو ركز على 
الوطني����ة وما حدث اليوم من رد 
على نائب، هجوم االخوة وليس 
لنا عالقة في املدينة املنورة وزير 
اإلعالم لم يطبق القانون بطريقة 
صحيحة، وفيصل املالك أفاد بأنه 
ذهب لتهدئة الوضع ويفصل قبل 

صدور احلكم وهذا أمر غريب.
البنوك احمللية كانت لها جتربة 
املواطنني والتي كانت  مريرة مع 
ال حتدد قيمة الفائدة، نسعى كما 
سعت جميع الدول اخلليجية بأن 
يكون لديهم مش����اريع عن طريق 
بن����ك التنمية فلماذا ال نطبقه في 

الكويت؟

حضور الحكومة

د.محمد احلويلة: كان ينبغي 
من احلكوم���ة ان تكون حاضرة 
بهذه اجللس���ة، وكالمي لم يأت 
من فراغ وامنا من حاجات الناس 
ومعاناتهم، قضية غالء االسعار 
املفتعلة وغي���ر املبررة اصبحت 
تهدد شريحة ذوي الدخل احملدود 
ولم تفعل اجلانب الرقابي من ادارة 

وقبلي.
ووزير الداخلية بذل كل اجلهد 
إلفساد تقرير الوافدين اإليرانيني، 
وآخر محاوالته اتهامي انا شخصيا 
بأني ادخل ابني الكلية وعمره 10 
سنوات وهذا الوزير ال ميلك اجلرأة 
أو القرار ولن اسمح له بأن يتطاول 

. عليَّ
محمد البصيري: ورد في كالم 
املويزري ان الوزير مدان فهو قرار 
ملجلس األمة، هذا التقرير اليزال 
معروضا على جدول أعمال املجلس 

والقرار ليس نهائيا.
شعيب املويزري: جلنة الداخلية 
الدفاع ولم  دانت باألغلبية وزير 
أقل املجلس وهناك تقرير ارس����ل 
الى الرئيس وسنطلب رده لتضمني 
كل ما جرى ف����ي جلنة التحقيق 
ألن التقري����ر الس����ابق به بعض 
االختص����ارات، قد تك����ون واردة 

بحسن نية.
واسأل الوزير: هل اطلق اإلشاعة 
ام لم يطلقها؟ وهل شعيب املويزري 
طلب منك مناقصة أو إدخال ابنه 
او اي شيء في مصلحة خاصة؟ 
والوزير مل����زم باإلجابة وإذا لم 
يجب فسأطلب جلنة حتقيق في 
ذلك ويعرف من الذي نقلني هذا 
الكالم، وأمتن����ى أن يكون جريئا 
وكلي ثقة انه لم ميلك القدرة على 
مواجهتي او مواجهة املشاكل في 

وزارة الداخلية.
دليهي الهاجري: لنضع اخلطاب 
األميري منهاجا ونبراسا تنتهجه 
في املرحلة املقبلة، وهو رس����الة 
موجهة الى مجلس االمة في تطبيق 

الدستور.
رفعنا من جلنة التحقيق نتائج 
اللجنة ومدانة فيها وزارة االشغال 
والتداخل بني السلطتني أصبح ديدن 
مجلس األمة وتدخلهم في القيادات 
النفطية، وما كتب بالصحف على 
لس����ان نواب األمة بتعيني فاروق 
الزنكي هم يعلمون من هو الزنكي، 
ارجو ع����دم التهجم على القيادات 

النفطية.
ف����اروق الزنكي أفهم رجل في 
االستكشافات النفطية ولم يثبتوا 
عليه ش����يئا، ُعني فاروق الزنكي 
واقول لسعد الشويب نشكرك على 

جهودك الثابتة.
واذا احد تدخ����ل في القيادات 
النفطية فسأذكر االسماء، تقولون 
ان هناك عدالة اين العدالة؟ هناك 
س����لطة تنفيذية الزم تدير البلد 
واملجلس يراقب ويشرح ويحاسب 
ولألس����ف اعض����اء احلكوم����ة ال 
يتخذون ق����رارا إال بعد الصفقات 

السياسية.
وبالنسبة للحكم الذي جاء في 
صالح طالل الفهد وهو حكم عادل 
ونهائي وليست به شماتة بأحد، 
ومن س����يدفع مبلغ التعويض ال� 
5001؟ وأمتنى التوفيق في قيادة 

الرياضة.
سمعنا عن تس����ربات غاز في 
الس����كنية  منطقة صباح األحمد 
وأمتن����ى عل����ى وزراء االس����كان 
والنفط والبلدي����ة النظر في هذا 

املوضوع.
التجنيس حق سيادي للدولة 
ولكن »البدون« يطالبون باحلقوق 
املدنية واالجتماعية مثل التعليم 

والصحة والعقود.

جهة حتى يخرج من القضية.
ال�  الشمالي: بالنسبة العتماد 
60 مليونا س����أوضح األمر، هناك 
اجتماع قبل  انتهاء دور االنعقاد 
الس����ابق، التقرير ال����ذي قدم من 
اللجنة املالية جاء به حذف االعتماد 
التكميلي وقلنا ان هذا الباب يجب 
ان يعود الننا نعمل بهذا النظام، 
وهذه املبالغ موجودة منذ امليزانية 

السابقة وليست جديدة.
البصيري: كالمي كان واضحا 
ح����ول الطائرتني أنا لم أقل انه ال 
يوجد شيء أنا قلت انه لم يتخذ قرار 
ولكن هناك مخاطبات ومراسالت 
وهذا األمر متبع في كل قضية. وما 
قاله األخ مسلم حول استمرارية 
س����مو رئيس الوزراء أقول له ان 
هذا الكالم ليس بكيفي أو كيف االخ 
مسلم البراك. الدستور يقول: يعني 
األمير رئيس الوزراء. هذا من صلب 
اختصاصات صاحب السمو األمير 
وال تتعدى على صلب اختصاصات 

صاحب السمو األمير.

ايهام المجلس

املالية  الصرعاوي: األخ وزير 
يقصد إيهام املجلس والرأي العام 
أن املجلس استطاع ان يدلس على 
الكالم  احلكومة ويقر مبالغ. هذا 
ليس صحيحا الصفحة 40 موجودة 
وضعت بها كل االرقام. ال� 60 مليونا 
التي خصصناها خاصة بالسفر 
واملصروفات اخلاصة، القضية التي 
يريدون تعديلها أن املبالغ التي مت 
تخصيصها ال يجوز تعويضها من 

امليزانية و»هذا اللي معذبهم«.
مسلم البراك: نظام مادة 100، 

.101
األخ محمد البصيري يبدو انه 
لم يقرأ الدستور ويريد االستمرار 
في احلكومة اكثر واكثر واستمرار 
البصيري على كرسي الوزارة خاله 

ينسى مواد الدستور.
املجل����س النيابي له احلق في 
مساءلة رئيس الوزراء ومن حقه 
تق����دمي كتاب عدم تعاون، لذلك ال 
تقرأ الفقرات منقوصة عشرة ماليني 
كلفة السفر الى الدول االفريقية، 
الكويت تفتح سفارات وتدفع رواتب 
ويوحون بأنها رح����الت ناجحة 

للرئيس.
الش����مالي: من مب����ادئ كتابة 
التقاري����ر، اي����راد رأي األغلبي����ة 
واالقلية، لم يذكر رأي وزارة املالية 
في التقرير، اجرائيا هذا أمر بعيد 

عنا ولم نره سابقا.
ولكن املفروض عرض التعديالت 

على وزارة املالية.
البصيري: ال اريد الدخول في 
سجال مع البراك، استشهدت مبا 
الدستور والقانون،  يستشهد به 
أنا امتنى عدم الدخول في القضايا 
الشخص، مسألة بقائي في كرسي 
الوزارة هذا امر مناقش����ته خارج 
القاعة وانا ادافع عن كل وزير ليس 
فقط سمو الرئيس وكل جهاز في 

الدولة ندافع عنه.

120 مليون

 عبدالصم����د: احلكوم����ة اتت
ب����� 120 مليون����ا ع����ن اعتمادات 
تكميلية واعطت تفصيالت فقط 
ع����ن 10 ماليني ورفضن����ا ال� 110 
ماليني واحلكومة ارادت ان تدلس 
على املجلس عندما اكتشفت انهم 
اتوا بأرق����ام مخالفة لألرقام التي 
بالتقرير، ويريدون ان نوافق على 

ارقام ليست بالتقرير.
وزير املالية: سأوضح احلقيقة 
ونريد التعامل بشفافية واضحة 

مع اللجنة املالية.
ش����عيب املوي����زري: نحن في 
مرحلة انتعاش الفساد وسيطرة 
القرار،  املتنفذي����ن على صن����اع 
املالي  الفساد  احلكومة لم تعالج 
واإلداري الذي انتشر بشكل علني 
ورهيب، متمثال في طريق اجلهراء 
268 مليونا ونظيره في عمان يكلف 
90 ملي����ون دينار كويتي، وهناك 
فساد اداري في الدولة في وزارة 

التربية ووزارة التعليم العالي.
نريد معاجلة للمش����اكل التي 
يواجهه����ا الوط����ن من مش����اكل 
التوظيف، نح����ن نعمل من أجل 
البلد، واهلل يعني األجيال القادمة، 
غالء االسعار بطالة، متييز فئوي 

حماية املس���تهلك لضبط كل من 
يتالعب باالسعار.

لالسف احلكومة تروج لفرض 
ضرائب على االفراد وكان ينبغي 
ان تدعم السلع وهذا االمر لن مير 
وسنتصدى له بكل ما اوتينا من 

قوة.
الكمي  التعليم  وايضا قضية 
والنوعي البد ان يقابل زيادة اعداد 
الطالب زيادة في اعداد الفصول 
املدرس���ية واالهتمام  واالبني���ة 
بالتعلي���م وتصليحه الى تعليم 

متنوع.
هناك الكثير من القضايا ومنها 
البدون حتتاج الى معاجلة جذرية 
واق���رار قانون احلق���وق املدنية 
واالجتماعي���ة للب���دون وذل���ك 

سينعكس على االمن الوطني.
هن���اك امر بخص���وص تفهم 
املواطنني من خالل  احتياج���ات 
معاجلة سلم االجور وهذا يحتاج 
الى زيادة معقولة تتناس���ب مع 
الغالء املعيشي املرتفع في العمل، 
البد ان تلت���زم احلكومة باملوعد 
الزمني لتنفيذ اخلطة وعليها تقدير 

التقرير اخلاص بتنفيذ اخلطة.
قضية التلوث البيئي عانى منها 
املواطنون في ام الهيمان على مدى 
ال� 15 سنة واحلكومة متادت في 
االهمال والتسويف فهذه قضية 

ليست بعيدة عنا.
الصيفي مبارك: تضمن اخلطاب 
االميري وأد الفتنة وهذا اعتراف بأن 
هناك بوادر فتنة، فمن له مصلحة 
في هذه الفتنة، هل احلكومة تقف 
وراء الفتنة، الناس تتساءل ملاذا لم 
تطبق احلكومة القانون، احلكومة 
هل هي عاجزة عن تطبيق القانون 
ام ان هناك احد اطراف احلكومة 
وراء هذه الفتنة، احلكومة بعدم 

تطبيقها القانوني ترعى الفتنة.
هل هناك مسؤولية جتاه وطننا 
ف����ي ظل التراش����ق الطائفي عبر 
التصريحات واملسجات، وبعض 
نواب االمة ينس����اقون وراء فتنة 
يقودها معتوه شيعي او معتوه 
سني ما ينفعك الكرسي اذا احترق 

البلد.
عندما ص����ار الغزو 1990/8/2 
ت����رى عرفنا قيم����ة الوطن، البد 
ان ندوس على انفس����نا ملصلحة 
الوطن، لم يكن هذا الطرح موجودا 
الكويت، نسأل اهلل سبحانه  في 

وتعالى ان يحفظ البلد.
يا سمو رئيس الوزراء تقارير 
ديوان احملاسبة من عامني الى اآلن 
جتاوزات باجلملة اين مسطرتك 

طبقها يا سمو الرئيس.
وزير الصحة يتعاقد مع شركة 
كندية السباب نعرفها كلها، واذا 
تقدمت كراسي الوزراء مترا فإننا 
سنقدمها مترا اضافيا ونصعدك 

على املنصة.
ناجي العبدالهادي: في الكويت 
لدينا مشكلة املتنفذين الفاسدين 
الذين يشقون الصف داخل االسرة 
وداخل االعضاء، والبد من غربلة 
االجهزة، واصبح لدينا عدم تطبيق 
القانون ش����يئا طبيعي����ا، نحن 
س����ندخل في تقييم الوزراء، وان 
الوزراء دورهم بكفاءة  لم يؤدوا 
فسنحاسبهم ونسائلهم، نرى ان 
جدول الرواتب غير عادل، غير ان 
الكوادر التي عليها ضغط سياسي 
تخرج والكوادر الباقية »نامية«، ال 
توجد حكومة تتعامل مع االسعار 
ووزارة التجارة والشؤون والزراعة 

مسؤولتان عن ارتفاع االسعار.
في اخلطة نتناسى ان التنمية 
البش����رية هي االس����اس ال يهمنا 
بناء املباني كثر ما ندرب ابناءنا 
مهنيا ومن الضروري انشاء املراكز 
التدريبي����ة والتأهيلية والبد من 

استخدام نظام »األوفست«.
البصي����ري: ليس  د.محم����د 
عندنا اي غضاضة او حساس����ية 
من مساءلة الوزراء وعندنا خطة 
نسير على ضوئها وحريصون على 
متابعة االسئلة البرملانية ونسبة 
الردود على االسئلة 91%، ومعنى 
ذلك ان النسبة عالية وحريصون 

على االجابة عن االسئلة.
الراشد: اجللسة املقبلة ستكون 
في 11/30 وستكون استكماال للخطاب 
االميري، وترفع اجللسة وكانت 

تشير الساعة الى 3 مساء.

املجوسي ونحن نطالب اآلن بهدم 
ضريح أبو لؤلؤة املجوسي.

األمن قضية مهمة ملاذا نهمشها 
اذا كانت ال تهمهم فهي تهمنا نحن 
نعرف سياس����ة احلكومة في هذا 
الشأن ما في قضية نفضحها في 
الصحف وقضية اخرى نحجبها.

د.معصومة املبارك: االنس����ان 
وهو يبدأ من حيث انتهى اآلخرون 
يشعر باالسى فما حدث هو خروج 

عن النطق السامي.
الص����واغ )صارخ����ا(: طلبت 
نقطة نظام ما عطتني ومن حقي 

كنائب.. 
العمي����ر )رئيس اجللس����ة(: 

ساعدني على ادارة اجللسة.
معصوم����ة املب����ارك: يحق لي 
كمواطنة ان اشعر باأللم واألسى 
ملا آلت اليه االمور فالنطق السامي 
كمنه����اج عمل ونح����ن مواطنون 

رضيت أم أبيت.
اخاطب صاحب السمو األمير 
مباشرة واؤكد ان شهادة الدكتوراه 
أرقى  التي حصل����ت عليها م����ن 
اجلامعات، والنطق السامي منهاج 
عمل لنا جميعا اين نحن من النطق 
الس����امي الذي يدعو الى الوحدة 
الوطني����ة التي هي جزء من األمة 
وننعم بحمل شرف املواطنة وننعم 

بكامل احلقوق.
يا صاحب السمو األمير نشاركك 
االلم واليوم بشكل اكبر ونتطلع 
ملعاجلة السلبيات وان كانت صعبة 
جدا الن هناك من يريد لهذا البلد 
ان يدور في دوامة مفرغة، وتكرر 
نفس الكالم، لكن خلنا نبدأ نتطلع 

ملستقبل افضل لالجيال القادمة.
دور املرأة والعمل على متكني 
املرأة ووضعها ف����ي املوازنة مع 
الرجل ولالسف خال اخلطاب من 

االشارة الى املرأة.
عندنا عدة تقارير للجنة شؤون 
املرأة نتمنى عل����ى احلكومة بأن 
يكون لها موقف مغاير عن املداولة 
األولى النها ليست بها ما يخالف 
الدستور وامنا هي تصحيح لوضع 

خاطئ.
كالم جميل اننا نحترم القانون 
وهيبة القانون، وتهاونا في احترام 
القانون، وليس هناك التزام بالقانون 
من صغار املوظفني، ومس����طرة 

تطبيق القوانني مفقودة.
اناش����د س����مو رئيس مجلس 
الوزراء بأن ينتب����ه الى املجزرة 
للكف����اءات الوطني����ة وان يلتزم 
بالقرار الصادر في 2006 بأن قانون 
اخلدمة املدنية بشأن 30 سنة خدمة 
ال ينطبق على من ال يوجد له بديل 

وايضا على االطباء والفنيني.
وامتنى ان اشارك الشيخ أحمد 
الفهد في تفاؤله وتقرير االجناز 
احلكومي للخطة س����يكون عندنا 
قريبا، وان ل����م يكن االجناز على 
الطموح فسيكون هناك  مستوى 

محاسبة.

نرفض االساءة

مرزوق الغامن: لالسف واقعنا 
ال يعكس ترجمة حقيقية ملا جاء 
على لس����ان والد اجلميع، نحن ال 
نحترم القانون فقط وامنا القانون 
»انداس في بطن����ه« ونرفض اي 
اس����اءة الي فرد من افراد الشعب 
الكويتي ولكن نرفض ان يأخذ كل 

واحد حقه بيده.
طالل الفهد دش االحتاد ورئيس 
االحتاد غير الفرعي ومن يس����ب 
الناس صاحب الكيان غير القانوني 
قام بانتهاك القانون وما احد طبق 
علي����ه اي عقوبة، احكام قضائية 
يتم نقلها بطريقة غير صحيحة 
حكم احملكمة الدس����تورية بشأن 
اجلمع بني املناصب تناقلته وسائل 
االعالم بصورة غير صحيحة عندنا 
حكومتان ولدينا حكومة رسمية 
وحكومة خفية واحلكومة الرسمية 
حتارب الفرعيات واحلكومة اخلفية 
تنظم الفرعيات، رئيس احلكومة 

اخلفية هو الشيخ احمد الفهد.
هناك حكومة ظل، نقولها خوفا 
على البلد، الطريقة التي يدار بها 
البلد غير صحيح����ة، واحلكومة 

الرسوم على االفراد سنتصدى 
لها وسنرفضها رفضا قاطعا.

محم����د هايف: م����ن مراقبتنا 
لوزارات احلكومة وأوالها التعليم، 
وجدنا ان الغاء اللجان التي شكلت 
مبباركة الوزيرة جاء ضمن ترضيات 
سياسية ويكفي أنه ال توجد مدرسة 
ثانوية للبنني ومتوسطة في منطقة 
صباح الناصر. أما البلدية فالفساد 

فيها بلغ ذروته.
التي  أين ش����عارات احلكومة 
ترفعها من حني آلخر، فقد انتصرت 
للقناة ولم تنتصر للشعب الكويتي، 
ولم تأخذ اجراء ضد قناة الفنت قناة 
»س����كوب« حتى أضرت باالسرة 
احلاكمة، وشهرت بأعضاء مجلس 
االمة ووصلت الى اعضاء احلكومة، 
ويقال السفير ويجمد عمل ضابط، 
مع ان القانون يخول الوزير إغالقها 
بحكم القانون ومنذ متى وهي من 

دون مدير؟
السياس����ة اخلارجية يجب أن 
يؤث����ر فيها ما يح����دث ومن أهم 
االمور األمن والعقيدة، ولالسف 
جند سياستنا اخلارجية مع الدولة 
التي وقفت مع شبكات جتسسية 
تخريبية وحتاكم في غرف مغلقة، 
بينما اذا أخطأ أحد املواطنني فيكتب 
اسمه على صفحات اجلرائد حتى 
وصل االمر الى تعليق علم ايران 
على احد املعس����كرات واحلكومة 
ال تكتف����ي باملخرب����ني، بل تصدر 
احدى املطبوعات علم ايران على 
»كلينك����س« )مناديل ورقية( في 
وزارة النفط، ونطالب بلجنة حتقيق 
ملعرفة م����ن وراء هذه اخلروقات 
ومعاملة القضايا األمنية في البالد 
يجب أن تك����ون مبكيال واحد ال 
الثورة  مبكيالني. ويصرح مرشد 
االيرانية بقوله: نحترم الس����ّنة، 
وهم ال يقبلون ببناء مسجد للسّنة 

في ايران.
محم����د البصيري: يؤس����فني 
كالم هايف ألنه تطرق الى قضية 
تعيني طائفي����ني ميثلون الكويت 
في اخلارج فه����م كلهم كويتيون 

مخلصون وطنيون.
وتطرق الى بعض الدول اجلارة، 
وقضية املرشد األعلى، وال ميكن أن 
نتطرق لها، وهذا خارج عن اطار 
اخلطاب األميري، واملرشد األعلى 
كانت له فتوى ايجابية بشأن الفتنة 
املاضية ونرحب بها، أرجو أن االخ 
محمد هايف يلتزم في هذا االطار 

باخلطاب األميري.
صالح املال: علبة احملارم الورقية 
قال عنها انها علم ايران، هذا شعار 

شركة النفط وليس علم ايران.
عدنان عبدالصمد: الش����خص 
البد أن ينتبه الى قضية سب أي 
رمز دين����ي في العالم مو بس في 
ايران، ترى االساءة وال أسهل منها، 
وبذلك سننكأ جراحا قدمية، اذا كان 
بيتك من زجاج فال تقذف الناس 

باحلجر.

عبارات غير الئقة

صالح عاشور: ال يجوز للمتكلم 
استعمال عبارات غير الئقة وفيها 
إهانة لكرامات االشخاص، وهذه  
مس����ؤوليتك ايه����ا االخ الرئيس، 
ونبهت الى انه اذا ارتكب العضو 
شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، 
وذل����ك مع أول كلم����ة وأول طرح 
ملوض����وع يتكلم عن����ه، وإطالق 
االتهامات سهل، الفريق علي املؤمن 
العراق قاد اجليوش  سفيرنا في 
العربية في حرب حترير الكويت 
وخدم اجليش الكويتي أكثر من 40 
سنة يجب أن نتكلم عنه كالما جيدا 
وماذا عن املساجد في السعودية، 
ما فيها مسجد للشيعة في احلرم، 
واحنا رافضني لك كنيس����ة امس 
في املجل����س البلدي، ما في داعي 

لهذا الكالم.

لجنة تحقيق

محمد هايف: سألت نفس الوزير 
قال شكلنا جلنة حتقيق.

يتكلم النواب عن احترام الرموز 
الدينية ومن اهم رموزنا الدينية 
عمر بن اخلط����اب قتله أبولؤلؤة 

الشيخ احمد العبداهلل ود.فاضل صفر ود.روال دشتي ود.بدر الشريعان ومسلم البراك خالل اجللسة

خالد السلطان ومحمد هايف أثناء دخولهما القاعة د.أسيل العوضي ومرزوق الغامنعادل الصرعاوي وعلي الدقباسي في اجللسة

علي الراشد مترئسا اجللسة وبجانبه عبداهلل الرومي ود.علي العمير

د.حسن جوهر ود.بدر الشريعانصالح املال متحدثا

الصيفي: بعض نواب مجلس األمة ينساقون وراء الفتنة حتى تحترق البلد

الحويلة: الحكومة تروج لفرض الضرائب بداًل من دعمها للسلع الغذائية
العبدالهادي: إذا لم يؤد الوزراء دورهم بكفاءة فالمحاسبة والمساءلة


