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»األموال العامة« بحثت آلية إعداد
 التقارير الخاصة باألموال المستثمرة

بحثت جلنة حماية األموال العامة أمس آلية إعداد التقارير اخلاصة 
باألموال املستثمرة من 2010/1/1 الى 2010/6/30 ومت االتفاق على عقد 
اجتماع الحق من أجل االتفاق عل����ى حتديد آلية أكثر فاعلية ملعرفة 
املواقع االيجابية والسلبية في التقارير. وقال رئيس اللجنة النائب 
مسلم البراك اننا نقدر جهد ديوان احملاسبة في متابعة هذه التقارير 
ولكن مع األس����ف الشديد اتضح ان هناك تقصير واضح من الوزراء 
املطلوب منهم تقدمي تقاريرهم الى ديوان احملاس����بة، مش����يرا الى ان 
احلاص����ل اآلن هو ان الوزير كل ما يقوم به راهنا هو طلب املعلومات 
من جهة االس����تثمار وطلب اإلحالة الى النيابة ال أكثر وال أقل، مشددا 
على ان الوزير ليس وسيطا وامنا يجب ان يكون مطلعا على طبيعة 
التجاوزات املوجودة. وأكد البراك اننا س����نركز على هذا األمر وطلب 
من األعضاء تقدمي مالحظاتهم او اي تعديل من شأنه تطوير العمل، 
مبينا ان اللجنة ستجتمع في 12 اجلاري بحضور وكيل ديوان احملاسبة 
والوكالء املس����ؤولني عن القطاعات املختلفة. يذك����ر ان االجتماع مت 
بحضور 7 من مديري االدارات املعنية في القطاعات الثالثة )النفطي 

واحلكومي واالستثماري( في ديوان احملاسبة.

عبدالصمد: عدم اعتماد حسابات »الكويتية« لوجود مخالفات دستورية
احلكومية للسنة املالية 2011/2010 
مبلغ 120 مليون دينار وذلك ملنح 
العاملني الكويتيني في املؤسسة 
الذين ال يرغب����ون في االنتقال 
الى الش����ركة عند تأسيسها او 
في االنتقال الى القطاع احلكومي 
التقاعدي  ويستحقون املعاش 
ليتم منحهم مكافأة نهاية خدمة 
تعادل املرتب الشامل عن ثالث 
سنوات على أساس آخر مرتب 
كانوا يتقاضونه في املؤسسة.

وه����ذا املبل����غ وق����دره 120 
ملي����ون دين����ار مت اعتم����اده 
مبيزانية املؤسسة للسنة املالية 
2010/2009 والصادرة بالقانون 
رقم 8 لسنة 2009 وذلك لنفس 
الغرض ومت تعلي����ة مبلغ 115 

مليون منها بحس����اب األمانات 
واعتبرت ف����ي حكم املنصرف، 
والطلب اجلديد يحتاج معرفة 
مدى قانونيته باعتبار املؤسسة 
جهة مستقلة وتتحمل ميزانيتها 
جميع مصروفاتها، ايضا كيفية 
امليزانية رقم 8  معاجلة قانون 
لسنة 2009 بشأن ربط ميزانية 
2010/2009 واحلساب اخلتامي 

لذات السنة املالية.
وزاد بقوله: نؤكد ان السبب 
الرئيس����ي في تأخي����ر اعتماد 
احلس����ابات اخلتامية ملؤسسة 
الكويتية هو  اخلطوط اجلوية 
ما سبق ان بيناه من مالحظات 
فنية وليس كما يدعيه البعض ان 

اللجنة هي سبب التأخير.

موضوع طلب االعتماد االضافي، 
ايضا ال يتم الصرف منها اال بعد 

اقرارها وصدورها بقانون.

وأضاف عبدالصمد: احلسابات 
املذك����ورة كان يجب  اخلتامية 
تعديلها إلظهارها على حقيقتها 
وعدم تضخيم اخلس����ائر وذلك 
استنادا الى توصية اللجنة والتي 
أقرها املجلس والتي تنص على: 
العامة للعجز  »متويل اخلزانة 
الفعلي احملقق دون العجز غير 
احملقق الناجت عن اخلصم على 
املصروفات في مخصص هبوط 
قيمة الطائرات والذي ال يترتب 
عليه أي أعباء مالية على املؤسسة 
وحتى ال حتص����ل على متويل 
من الدولة مقابل مصروفات لم 
يتم صرفه����ا«. وتقدمت وزارة 
املالية بطلب فتح اعتماد اضافي 
ال����وزارات واإلدارات  مبيزانية 

بل متت زيادة مصروفاتها بناء 
على طلب املؤسسة اثناء دراستها 

باللجنة.
وان س����بب ع����دم اعتم����اد 
احلسابات اخلتامية املدرجة على 
جدول اعم����ال جلنة امليزانيات 
حتى تاريخه، يرجع الى وجود 
مالحظات للجنة ترقى الى مخالفة 
الدستور والقانون وذلك بتعديل 
ال����واردة مبعظم  االعتم����ادات 
احلس����ابات بزيادته����ا مببالغ 
استنادا للتقدم بطلب اعتمادات 
اضافية وردت معظم مش����اريع 
قوانينها الى اللجنة بعد انتهاء 
السنة املالية ولم تصدر قوانينها 
بعد، وكان يج����ب ان ترد هذه 
املشاريع قبل نهاية السنة املالية 

أصدر رئيس جلنة امليزانيات 
النائب  واحلس����ابات اخلتامية 
عدن����ان عبدالصم����د بيانا جاء 
فيه: طالعتنا الصحف الكويتية 
صباح الثالثاء 2010/11/30 بخبر 
ان مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية تقت����رض 60 مليون 
دينار من البنك الوطني بنظام 
الس����حب على املكشوف للوفاء 
بالتزاماته����ا املالي����ة ملواجه����ة 
التشغيل نظرا لعدم  مصاريف 
اعتماد احلسابات اخلتامية لها 
من����ذ عام 2004 ون����ود في هذا 

الصدد ان نبني ما يلي:
ان جلنة امليزانيات واملجلس 
أقر ميزانية املؤسسة للسنة املالية 
2011/2010 كما وردت من احلكومة 

بيان لـ »كتلة الدستور« يعلن قرار االستقالة أو نموذج المقاطعة
يعرض على النواب في حال عدم حضور الحكومة جلسة االثنين وعدم معالجتها للوضع القائم للتوقيع عليه تسبقه بيانات من االتحادات الطالبية والنقابات والقوى السياسية

العنجري: »رفض الطلب لتعارضه مع المادتين 108 و110 من الدسـتور
الصرعاوي: تلقيت اتصااًل من العمير يطلب ضم اسمه إلى تكتل »إال الدستور«

معصومة: أؤكـد قناعتي التامة بما أعلنته مـن رفض رفع الحصانة
الراشد:  أرفض رفع الحصانة عن المسلم ألن ما قاله كان تحت قبة البرلمان
البراك: الحكومة تريد تنقيح الدستور وتحويل البرلمان إلى »مجلس طرمان«
القوى السياسية من مقر التحالف: نرفض إجراءات رفع الحصانة عن المسلم

روال: الدستور كل ال يتجزأ وال يجوز اختصار الدفاع عنه بالمادة 110 فقط  المسلم لـ »األنباء«: رفعت عني الحصانة سابقًا 3 مرات ولم أعترض

رفضت الطلب اس����تنادا الى املادة 
110 من الدستور التي تنص على ان 
عضو مجلس األمة حر فيما يبديه 
من أفكار في املجلس او في جلانه 
ولذلك ال جتب معاقبته في اي حال 
من األحوال وكذلك وفقا للمادة 19 
من الالئحة الداخلية حيث ال يجوز 
مؤاخذته إطالقا وذلك جلعل النائب 
حرا طليقا ليعبر عن إرادة األمة في 
قاعة عبداهلل الس����الم او في جلان 

املجلس.

حرية األفكار

وشدد البراك على ان احلكومة 
واملتنفذين ال يريدون للنائب ان يكون 
حرا طليقا بأفكاره، وأضاف البراك 
في رد له على سؤال من الصحافيني 
حول حض����ور احلكومة من عدمه 
في اجللسة اخلاصة، فقال: »نحن 
كنواب أصدرنا بيانا يطالب احلكومة 
بسحب الطلب غير الدستوري فنحن 
اآلن نطالب مجلس الوزراء بسحب 
الطلب غير الدستوري وإذا لم يتم 
السحب فعليهم ان يحضروا جلسة 
يوم االثنني املقبل وال ميارسوا عملية 
الهروب من بعض اجللسات بالتعاون 
مع بع����ض النواب. ووصف البراك 
تعام����ل احلكومة م����ع املجلس في 
اجللستني السابقتني بأنه أمر معيب 
ومخزي التعامل بهذا األسلوب وهذه 
الطريقة، متسائال عن عدم حضور 
وزير العدل للجلس����تني السابقتني 
ودافع عن توقيعه على الطلب غير 
الدستوري وكذلك دافع عن قراره في 
هذا الشأن، مشيرا الى ان احلكومة ال 
حجة لها في هذا اجلانب من ممارسة 
انعقاد اجللس����ات،  الهروب وعدم 
مشددا على ان تقرير اللجنة لرفع 
احلصانة عن النائب املس����لم غير 
دستوري طبقا للمادة 110 وبالتالي 
من بدأ بالظلم ه����و احلكومة ومن 
يبدأ بالظلم يتحمل املسؤولية وهي 
ظلمت الدستور ومجلس األمة، وكذلك 

الدميوقراطية.

سلطة القضاء

وبني البراك ان طلب سحب رفع 
احلصانة ليس تدخال في سلطات 
القضاء بل انه طلب لو ان وزير العدل 
امتنع ع����ن التوقيع عليه ملا وصل 
ملجلس األمة، مش����يرا الى ان وزير 
العدل يعرفه ألنه كان رئيس مجلس 
القضاء أكبر سلطة قضائية في البلد، 
مكررا انه طلب غير دستوري. وقال 
البراك ان كل اخليارات مفتوحة في 
ح����ال لم حتضر احلكومة جلس����ة 
االثنني املقبل، ورد على سؤال حول 
ان هناك خبراء أوضحوا ان الطلب 
دستوري، فقال: هي آراء في نهاية 
األم����ر ونحن نتح����دث اآلن عن أن 
هذا الطلب أول م����رة يقدم ملجلس 
األمة لكالم قال����ه نائب في مجلس 
األمة، فهذا كالم وقضية موروث في 
نفوس الكويتيني، متهما احلكومة 
الع����داء للدميوقراطية  مبمارس����ة 
اذا لم تعقد  والدس����تور. وأضاف: 
اجللسة فسنعقد اجتماعا في املجلس 
وسنعلن احد اخليارات الذي سيتم 
االتفاق عليه من بني اخليارات التي 
سيتدارسها األعضاء وذلك من اجل 
صيانة وحماية الدستور، ومن بني 
هذه اخليارات االستقاالت اجلماعية، 
وقال: لن نسمح للحكومة مبمارسة 
العبث واالستهانة والقمع واإلهانة 

لدستور 1962.

اعلم انه س����يتم كيل االتهامات 
والطعن ف����ي النواي����ا ولكن اقول 
للجميع اتقوا اهلل، فكل له قناعاته 
والتعبير عنه����ا وكل له احلق في 
التمس����ك بهذه القناعات حتى وان 

اختلفنا معها.
نع����م اؤكد قناعت����ي التامة مبا 
اعلنته من رف����ض رفع احلصانة، 
كم����ا انن����ي ادرك ان هن����اك وجهة 
نظ����ر القانونية مخالفة تقوم على 
دس����تورية رفع احلصانة، قناعتي 
راسخة وسجلتها في اكثر من موقف 

وقناعة اآلخرين احترمها.
وقال النائب مس����لم البراك ان 
موقعي بيان الدفاع عن الدس����تور 
في تزاي����د، معتقدا ان هناك قضايا 
احلكومة ال تدركها وال تدرك أبعادها، 
موضحا انه في قضية الدستور جميع 
أبناء الشعب الكويتي يلتفون على 
هذا األمر، وانه قد يكون هنا وهناك 
تباين حولها ولكنها في نهاية املطاف 

تبقى قضية حساسة.

تنقيح الدستور

وأضاف البراك ان احلكومة دائما 
وأبدا واضعة أعينها على الدستور 
وتنقيحه ويريدون الفرصة املناسبة 
للتنقيح، مبين����ا انه منذ عام 1981 
التعدي����الت عرضت على  وبعض 
 جلن����ة التنقيح ذاته����ا ورفضتها، 
وانه عل����ى رأس ه����ذه التعديالت 
للي����وم ه����ي  الت����ي   110  امل����ادة 
 ونحن ف����ي 2010 نناقش ويخلق 
نق����اش مس����تفيض ح����ول ه����ذا 
 األمر وإل����ى اآلن هن����اك محاوالت
 م����ن احلكومة لالنقض����اض على 
مواد الدس����تور حت����ى وإن كانت 
منقحة وتتبع أس����اليب سيئة في 
هذا اجلانب وان ذلك يدل على انها 
حكومة ال حتترم الدستور وال حتترم 
الدميوقراطية وال حتترم كذلك اعضاء 

مجلس األمة.
وذكر البراك ان هناك ولألسف 
مجموعة من النواب ساعدوا احلكومة 
لالنقضاض على الدس����تور ولفت 
ال����ى ان اجتماع ي����وم امس االول 
الذي تداعى الي����ه اعضاء األمة ما 
هو اال إحساس باملسؤولية وإدراك 
خلطورة الهجمة احلكومية وبعض 
املتنفذين وبعض أطراف السلطة، 
وذلك للمحاول����ة لالنقضاض على 
الدستور وحتويل مجلس األمة الى 
مجلس طرمان، مشيرا الى ان هناك 
اطرافا تريد كذلك خلق الرعب في 
نفس »النائ����ب« ويريدون اعضاء 
جبناء خائفني وبالتالي حتى في قاعة 
عبداهلل السالم النائب يحسب ألف 
حساب للكلمة التي يريد ان يقولها. 
ولفت البراك الى انه صحيح وبالفعل 
هي ليست املرة األولى التي يتم بها 
رفع احلصانة عن النائب واصفا ذلك 
بأنه كالم مضلل، وقال: »بالفعل انها 
ليست املرة األولى لرفع احلصانة 
ولكنها املرة األولى يتقدم الطلب برفع 
احلصانة عن نائب لكالم او افكار او 
حتى مستندات مت طرحها في قاعة 
عبداهلل السالم ومخالفة للمادة 110 
من الدستور وهي مادة تسبب الكثير 
من القلق ألنه من خاللها يتم كشف 
الكثير من التجاوزات وبها يتم كشف 
تقاعس احلكومة مع املتنفذين. وأشار 
البراك الى تداعي النواب جللس����ة 
خاصة يوم االثنني املقبل فانه بالنظر 
في تقرير اللجنة التشريعية والذي 
يتحدث م����ن حيث املبدأ ان اللجنة 

مواقف زمالئهم والطعن في النوايا 
بلغ حد مصادرة حقهم في التعبير 
عن قناعاتهم في س����ابقة خطيرة 
متس العمل السياس����ي والبرملاني 
بش����كل خاص القضية املثارة هذه 
االيام بشأن رفع احلصانة عن النائب 
فيصل املس����لم بطلب م����ن النيابة 
العام����ة، وقد ع����رض الطلب على 
اللجنة التشريعية في جلسة تشرفت 
برئاستها وكان قرار اللجنة رافضا 
لطلب رفع احلصان����ة من منطلق 
دس����توري بحت تأكيدا على نص 
املادة »110« من الدستور وعبرت عن 
موقفي وقناعتي بوضوح وصراحة 
في كل وسائل االعالم كما كنت من 
اوائل احلضور جللسة الثالثاء 30 
نوفمبر عن قناعة بأهمية انعقادها 
والتزمت باحلضور رغم مرض ابنتي 
وحاجتها املاسة ألكون بجانبها. ويوم 
االربعاء اشتد عليها املرض فتم نقلها 
حلوادث مستشفى االميري وسجلت 
مبكرا اعتذاري لدى االمانة العامة 
عن عدم حضور اجللسة التي فقدت 
النصاب وقد كان ذلك متوقعا ولم 

يكن مفاجأة.
اما الطلب املشروع لعقد جلسة 
خاص����ة واملقرر عقدها يوم االثنني 
6 ديسمبر فانني لالسف لن اكون 
من ضم����ن احلضور حيث انني قد 
رتب����ت منذ فترة س����فري مبرافقة 
ابنتي الجراء فحوصات طبية وقد 
مت ترتيب املواعيد بوقت سابق عن 

هذه التطورات السياسية.

طلب من احلكومة التي لديها جيش 
جرار من املستش����ارين وال تعرف 
ان هذا الطلب غير دستوري، الفتا 
الى ان املوضوع أكبر وأضخم من 
النائب املسلم، املوضوع موضوع 
أمانة الدستور الذي أقسمنا عليه. 
وقال: كان يفترض على احلكومة ان 
حتترم االجراءات الدستورية وحتترم 
املمارسة الدميوقراطية كما احترمنا 
نحن التصوي����ت الدميوقراطي في 
االستجوابات وهذه حال برملانات 
العالم، وعليها ان تأتي بكامل وزرائها 
للتصوي����ت على الطل����ب ومن ثم 
االنتقال الى جدول األعمال. واعتبر 
غياب احلكومة ومتثيلها بوزير واحد 
هو عدم تع����اون من قبل احلكومة 
وهو تصعيد غير مبرر من اجلانب 
احلكومي وضرب للتعاون الذي أبداه 

نواب األمة معها.

اتصال هاتفي

م����ن جهته اعل����ن النائب عادل 
الصرعاوي ع����ن تلقيه اتصاال من 
زميل����ه النائب عل����ي العمير طلب 
من خالله ضم اسمه الى تكتل »إال 
الدس����تور« ليصل بذلك العدد الى 
27 نائب����ا حيث انضم الى املوقعني 
النواب د.محمد احلويلة وحس����ني 

مزيد وخالد العدوة.
و قالت النائبة د.معصومة املبارك 
ان الوضع السياسي في الكويت بلغ 
حدا عاليا من التوتر وقد اس����تغله 
بعض النواب الثارة التش����كيك في 

ان هناك اناسا يريدون »جنازة لكي 
يشبعون فيها لطما« فقط يريدون 
قصة تصير في البلد وينتهون من 
قضية ليدخلوا في اخرى وهدفهم 
واضح وهو محاولة اثارة فتنة وأزمة 
وحل املجلس واضاف ان هذا شيء 

يفرحنا النه يطيل عمر املجلس.
وحول نقل القضية الى الشارع 
عبر الن����دوات اجلماهيرية اوضح 
الراشد انه مجرد تعبير عن الرأي 
وان النائب احلر ملتزم في رأيه وال 
يتأثر بأي ضغوط او مؤثرات وقد 
س����بق وكانت لنا مواقف صريحة 
ولم تشكل لنا اي ضغوط خارجية 

تأثيرا في وجهة النظر.
وعلى صعيد القاء احلكومة باللوم 
على النواب لعدم حضور اجللسات 
املاضية قال الرشاد اذا نتكلم ناحية 
دستورية فان احلكومة حضرت وكل 
نائب مسؤول عن موقفه. مشيرا الى 
انه وصل ال����ى الكويت امس االول 
ومازح الصحافيني »ش����يكون على 

املنافذ«.

رفض التشريعية

النائب  م����ن جانب����ه أوض����ح 
عبدالرح����ن العنج����ري ان اللجنة 
التشريعية أفادت بأن اإلحالة غير 
دستورية ألنها تتعارض تعارضا 
صارخا مع املادت����ني 108 و 110 من 
الدستور وقررت اللجنة رفض رفع 

احلصانة بعدم دستورية الطلب.
وتس����اءل العنجري كيف يأتي 

الطلب واملفترض به ان يكون هو 
الفيصل في هذه القضية، مش����يرا 
الى ان املجلس منذ تاريخ تأسيسه 
ال يتدخل في الطلبات املرسلة من 
النيابة. وقال النائب علي الراشد ان 
املطالبات بسحب طلب رفع احلصانة 
عن النائب د.فيصل املسلم تعد تدخال 
في عمل السلطة القضائية وال ميكن 
القبول به نهائيا جاء ذلك في رده 
على سؤال الصحافيني بأن النائب 
أحمد السعدون ذكر ان هناك سابقة 

على أمر السحب.
الراش����د من اجلزع  واستغرب 
الذي يسيطر حاليا بسبب أمر رفع 
احلصانة، مؤكدا ان األمر بيد القضاء 

وبالتالي ال حاجة للخوف

رفض الطلب 

وحول افتراض ان يرفض مكتب 
الش����بهة  الطلب بس����بب  املجلس 
الدستورية قال الراشد انه طلب قادم 
من س����لطة قضائية يعرض ويتم 
التصويت عليه واحملكمة التي تفصل 
فيه وليس النواب خاصة وان هناك 

وجهات نظر مختلفة.
وعاد الراشد ليؤكد انه ضد رفع 

احلصانة عن النائب املسلم.
وسئل ملاذا هذا الزخم الذي يحيط 
برفع احلصانة عن النائب املسلم في 
حني ان هناك العديد من طلبات الرفع 

التي ال يتحدث عنها احد.
ورد قائال هناك: مثل يقول »من 
طق طبله قال انا قبله« مشيرا الى 

املس����لم، فهناك من يرى ان النائب 
ال يالم على ما يقوم به داخل قاعة 
عبداهلل السالم وهناك سابقة حدثت 
معي عندما قدمت اس����تجوابا لألخ 
الفاضل محمد ضيف اهلل شرار إذ رفع 
الشيخ فهد سالم العلي قضية على 
اثر ما تناولته في جلسة االستجواب، 
مطالبا بتعوي����ض مادي قدره 100 
ألف دينار ومت رفع احلصانة عني 
وذهبت ال����ى احملكمة التي بدورها 
رفضت الدعوى«، مشيرا الى انه من 
له حق فعليه االلتجاء الى القضاء 
الذي سيفصل بدوره في هذه القضية، 
وعلينا أال نعطي هذه القضية أكبر 
من حجمها فهي في مكان آمن بالقضاء 
الكويتي املسؤول أيضا عن تفسير 

مواد الدستور.

خالف دستوري

وأكد الراشد ان اخلالف الدستوري 
املثار اليوم حول هذا الطلب موجود، 
فهناك من يرى ان اجلرمية متت خارج 
البرملان وان ما مت عرضه في البرملان 
امتداد لهذه اجلرمية وهناك ايضا من 
يرى ان ما عرض في البرملان رأي 
يستند الى معلومة وصلت للنائب 
وفي كلتا احلالتني هناك رأيان وأنا 
شخصيا من أنصار ان هذه القضية 
متت حتت قبة البرملان ومع عدم رفع 
احلصانة عن األخ فيصل املس����لم، 
مبينا ان هذا املوقف قد س����بق ان 
أعلن وانه لم يصل من الس����فر إال 
يوم امس »أم����س األول« في وقت 
املغرب وبالتالي لم يتمكن من حضور 

اجللسات.
وأوضح الراشد انه يضم صوته 
الى صوت الن����واب املطالبني بعقد 
جلسة يوم االثنني املقبل وسيصوت 
م����ع رفض طلب رفع احلصانة عن 
املس����لم، مبينا انه في حال مت رفع 
احلصانة عنه املسلم فإنه يعتقد ان 
املسلم سيحصل على البراءة وعندها 
ستكون هذه القضية سابقة ميكن 
االستفادة منها في حاالت أخرى قد 

يواجهها املجلس في املستقبل.
وحول موقفه من البيان املوقع 
من 23 نائب����ا واإلعالن عن انطالق 
الراشد  الدس����تور« قال  حملة »إال 
انه لم يقرأ هذا البيان ولم يعرض 
علي����ه ولكن هناك م����ن ضمن من 
وق����ع على هذا البيان ممن ال يؤمن 
بالدستور بجميع مواده ويؤمن بجزء 
منه ويغفل اجلزء اآلخر منه وهذا 
قمة التناقض، الفتا الى انه يحتاج 
االنضم����ام الى كتل����ة او مجموعة 
لإلعالن عن متسكه بالدستور الذي 

يؤمن بجميع نصوصه.
وبس����ؤاله عن املطالب النيابية 
للحكومة بسحب الطلب املقدم من 
النيابة العامة برفعها احلصانة عن 
النائب املسلم وموقفه من هذا الطلب، 
قال الراشد: »هذا األمر متروك الى 
القضاء واحلكومة ال متلك س����حب 
هذا الطل����ب الذي جاء من احملكمة، 
مشيرا الى ان من يفصل في دستورية 
هذا الطلب م����ن عدمه هي احملكمة 
والقضاء الكويتي، وعلينا أال جنزع 
من القضاء الذي قد يكون تعاطيه مع 
هذه القضية سابقة ميكن للمجلس 

االستفادة منها.
وبس����ؤاله عن تلوي����ح بعض 
الن����واب بتقدمي اس����تقالة جماعية 
على خلفية هذه القضية، قال الراشد 
»لنرى ذلك«، مؤكدا انه يحترم اي 
طلب يقدم من القضاء مهما كان هذا 
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منوذج جدي���د في التعاطي مع 
األح���داث وأس���لوب مبتكر بعض 
الشيء للتعامل مع املسلك احلكومي 
في مقاطعة اجللس���ات سيس���ير 
عليه نواب »كتلة الدستور« الذين 
وص���ل عددهم حتى يوم أمس إلى 

26 نائبا.
مصدر نيابي مطلع أبلغ »األنباء« 
ان جمي���ع اخليارات الدس���تورية 
والالئحية مفتوح���ة أمام النواب، 
خصوص���ا بع���د تس���ريبات بأن 
احلكومة أبلغت مجلس األمة نيتها 
عدم حضور اجللسة اخلاصة املقررة 
االثنني املقبل للتصويت على طلب 
رفع احلصانة عن النائب د.فيصل 
املسلم بعد ان وزع دعوتها الرئيس 

باإلنابة عبداهلل الرومي.
وأشارت املصادر إلى ان األيام 
املقبلة ستش���هد ص���دور بيانات 
اس���تنكار للمس���لك احلكومي في 
مقاطع���ة اجللس���ات م���ن العديد 
من اجلهات واالحت���ادات الطالبية 
والنقاب���ات والق���وى والتي���ارات 
السياسية، واوضحت املصادر التي 
فضلت عدم االش���ارة اليها ان عدم 
حضور احلكومة للجلسة اخلاصة 
االثن���ني املقبل »وع���دم معاجلتها 
للوض���ع القائم« س���يجعل خيار 
السياسية للجلسات من  املقاطعة 
قبل النواب قائما، باإلضافة إلى ان 
مطلب االستقالة اجلماعية سيعلن 
أثناء أو بعد رفع اجللسة كقرار يتفق 
عليه الن���واب. وقالت املصادر ان 
تسريبات احلكومة بعدم حضورها 
للجلسة ستزيد من نسبة حضور 
النواب لرفع العت���ب عنهم، إال ان 
كتلة التنمية واإلصالح ومعها »كتلة 
الدستور« سيعدون بيانا يحتوي 
على االج���راءات احملتمل اتخاذها 
الحقا في ح���ال قاطعت احلكومة 
اجللسة اخلاصة وان من سيحضر 
الى اجللسة س���وف يعرض عليه 
البيان للتوقيع عليه وااللتزام به 
أو التهرب منه. وفي سياق االحداث 
اجتمعت القوى السياسية أمس في 
مقر التحالف الوطني حيث اتفقت 
على رفض إجراءات احلكومة املتعلقة 
بطلب رفع احلصان���ة عن النائب 
املسلم كما اتفقت على اتخاذ خطوات 

تصعيدية الحقة.
وفي ه����ذا اإلطار ق����ال النائب 
د.فيصل املسلم ل� »األنباء« انه سبق 
ان رفعت عنه احلصانة 3 مرات مبا 
فيها قضية من سمو رئيس الوزراء 
ولم يعترض على ذلك، مشيرا الى 
ان القضي����ة احلالية مختلفة متاما 

وتتعلق بالدستور.
من جانبها، قالت النائبة د.روال 
دشتي ل� »األنباء« ان الدستور كل ال 
يتجزأ ويجب التعامل معه من هذا 
املنطلق وال يجوز اختصار الدفاع 
عن الدستور بالدفاع عن املادة 110 

فقط وتناسي باقي املواد.
وأضافت متس����ائلة: هل يوافق 
املدافعون عن الدستور اآلن بإلغاء 
قانون منع االختالط وضمان حماية 
حريات الناس؟ وهل سيقفون ضد 
التوجه الرامي لتحويل الكويت إلى 

دولة دينية؟
وفي تفاصيل ردود الفعل النيابية 
أعلن أمني سر املجلس علي الراشد 
عن ض����م صوته لزمالئ����ه النواب 
املطالبني بعقد جلس����ة خاصة يوم 
االثنني املقبل للتصويت على طلب 
رفع احلصانة ع����ن النائب فيصل 
املسلم داعيا في الوقت ذاته الى عدم 
إعطاء هذه القضية اكبر من حجمها 
ألنه����ا في مكان آم����ن وهو القضاء 
الكويتي، مؤك����دا انه رغم اختالف 
وجهات النظر حول دستورية هذا 
الطلب من عدمها فإنه يرى ان ما قام 
به املسلم أمر مت حتت قبة عبداهلل 
السالم وعلى ضوء ذلك فهو مع عدم 

رفع احلصانة عنه.
وقال الراشد في تصريح صحافي: 
»هناك أكثر من تفسير حول قضية 
رفع احلصانة عن النائب د.فيصل 
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عدنان عبدالصمد

د. فيصل املسلم

جمعية الخريجين: نرفض العبث المتعمد بالدستور 
رفضت جمعية اخلريجني الكويتية العبث املتعمد بالدستور 
من قبل احلكوم���ة واعضاء مجلس االمة املوالني لها، الذين 
استخدمتهم الفقاد مجلس االمة النصاب الكافي لعقد جلسته 

املقررة هذا األسبوع وعلى مدى يومني متتاليني.
جاء ذلك على لسان رئيس اجلمعية سعود راشد العنزي 
الذي قال ان اجلمعية وهي تراقب ما يجري على الس���احة 
السياسية لترفض بشكل قاطع التالعب والتحايل على مواد 
الدس���تور الصريحة من اجل ارهاب النواب وحرمانهم من 
الضمان���ات التي كفلها لهم الدس���تور من اجل أداء واجبهم 

الرقابي على اكمل وجه.
واضاف العنزي ان تعطيل اعمال املجلس بهذه الطريقة 
من اجل مترير الوقت السقاط احلصانة البرملانية عن النائب 
فيصل املسلم مبرور الوقت ومن دون تصويت املجلس، يعد 
عبثا مقصودا ومتعمدا بالدس���تور وتنقيحا غير مباشر له 

باستخدام احليل السياسية في حال لم تكف اغلبية النواب 
احملسوبني على احلكومة لتمرير هذا التعدي السافر.

وبني العنزي ان االحرى مبن يتحدث عن التنمية ان تتطابق 
ممارساته مع اقواله، فال يعقل ان نسمع عن أولويات احلكومة 
الس���تني لنجد ان اهم أولوية لها هي شخصانية اخلصومة 
مع النواب، وبدال من س���عيها الى ضمان جلسات املجلس 
وحرصها عليها الجناز املعطل من االمور التشريعية جندها 

تقدم االقتصاص من نائب بعينه على كل شيء عداه!
وختم العنزي تصريحه بدعوة جميع االطراف احلريصة 
على الدس���تور وعلى املس���يرة الدميوقراطية الى االنتباه 
له���ذا العبث والوقوف بوجهه بكل الوس���ائل التي يتيحها 
الدستور، مشيرا الى ان هذا التنقيح غير املباشر ان مر فلن 
يبقى من الدستور سوى حبر وورق وشعارات يرفعها من 

اجهزوا عليه.


