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 وجه النائب علي الراشد سؤاال لوزير املواصالت  6 
د.محمد البصيري جاء فيه: يرجى افادتي عن اآلتي:

  ما صحة االعتداء الذي تعرض له رجل أمن ليل 3 
ديسمبر اجلاري مبيناء الدوحة من قبل مدير عام املوانئ 

الكويتية؟ ومن الذي شارك في هذا االعتداء؟
  في حال االيجاب يرجى افادتي بالتالي:

  ما حتركات الوزارة ملعاجل���ة قضية االعتداء من 

مسؤول قيادي في مؤسس���ة املوانئ الكويتية على 
رجل أمن؟ وهل س���تكون التحقيقات اخلاصة بهذه 
الواقعة داخل أروقة ال���وزارة بحكم االختصاص أم 
سيتم نقل ملف الواقعة الى النيابة العامة؟ وما االجراء 
الذي ستتخذه الوزارة حملاسبة املتسبب؟ وهل سيتم 
اش���راك جهات حقوقية وقانونية محايدة في عملية 
التحقيق احلالي من اجل ضمان شفافيته ونزاهته؟ 

وهل سيتم تش���كيل جلنة مشكلة من ادارة الشؤون 
القانونية في الوزارة الجراء التحقيقات الالزمة حول 
الواقعة؟ وما خطط الوزارة املستقبلية للحد من ظاهرة 
ممارسة اعتداء قياديي الوزارة على رجال الشرطة؟ 
وما الدور الرقابي للوزارة على مدير عام املوانئ بعد 
حادثة االعتداء وهل سيتم سحب الثقة منه في حال 

ثبوت االعتداء؟ 

 الراشد: ما صحة االعتداء على رجل أمن بميناء الدوحة؟

 الحكومة تتحمل النتائج! 

نهائيا في متام الساعة التاسعة 
والنصف للسبب نفسه بعد ان 
حض���ر 30 نائبا باالضافة الى 
الوزير د.محمد البصيري، وكان 
قد حضر ف���ي املرة االولى 29 
نائبا فقط مع الوزير البصيري 

ايضا.
  وقبل ان يطرق الرومي على 
السندان تعالت مطالبات النواب 
بتأجيل اجللس���ة الى الساعة 
احلادية عش���رة بع���د توديع 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
  الطبطبائي: اخرها للساعة 11.

الل���ي يب��ي يجي    الرومي: 
يجي واحلريص على الدس��تور 
يحضر واللي في قلبه الصالة 

انتظار    اضاف »ان علين���ا 
اجللس���ة املق��بل���ة، ول��دين�ا 
جدول اعم���ال يج��ب الن��ظ�ر 
في���ه، وعلين���ا االجت��هاد قدر 
امل�س����تط�اع اال ن�توق���ف عن 

العمل«.
  وعن احلل االم���ثل للخروج 
من اال�وض������اع الراهنة ق��ال 
»علينا احت�رام ك���ل اآلراء في 
هذه املؤس��سة الدي��م�وقراطية، 
الت��ص����وي���ت  وان نقب����ل 
الدمي��وقراط���ي داخ���ل قاعة 
عب��داهللا الس���الم والق��رارات 
الصادرة من خالل التص�ويت، 
فلدين���ا الئحة ودس������تور، 
وعلينا قب��ول نتائج التصويت 

 حسين الرمضان Ü سامح عبدالحفيظ
  رفع رئي���س مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي في الس���اعة 
التاس���عة م���ن صب���اح امس 
جلس���ة املجلس اخلاصة التي 
كانت مق���ررة للتصويت على 
طلب رفع احلصانة عن النائب 
د.فيصل املس���لم لعدم اكتمال 
النصاب ليتوجه بعد ذلك الى 
املطار للمش���اركة في مراسم 
توديع صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد حيث كان 
مغادرا الى العاصمة االماراتية 
ابوظب���ي حلض���ور قمة دول 

مجلس التعاون.
  وبعد ذلك قام الرئيس باالنابة 
عبداهللا الرومي برفع اجللسة 

تباينا كبيرا حول ما طرح من 
اكثر  سيناريوهات حيث كان 
اخليارات قبوال هو االستمرار 
بإقام���ة الندوات واصدار بيان 
يحمل احلكومة وبعض النواب 
مسؤولية ما يجري على الساحة 

صباح���ا حضره ن���واب كتلة 
»اال الدس���تور« واستمر حتى 
الثالثة عصرا، طرحت خالله 
خيارات عدة ابرزها االستقاالت 
اجلماعية ومقاطعة اجللسات 
واالحالة للمحكمة الدستورية 

باالضافة الى استجواب سمو 
رئيس الوزراء او وزراء آخرين 
لهم صلة وعالقة باملوضوع محل 

.Ôالنقا
ل�    وقالت مص���ادر مطلعة 
»األنب���اء« ان االجتماع ش���هد 

ما تف�وت���ه ورفع اجل��لس���ة 
نهائيا.

  وبعد رفع اجللس���ة تداعى 
النواب الى اجتماع موسع في 
مقر اللجنة املالية واالقتصادية 
بدأ في متام الس���اعة العاشرة 

السياسية على ان يبقى االجتماع 
مفتوحا.

  وفي هذا االطار: دعا رئيس 
مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
الى قبول نتائج التصويت الذي 
يتم داخل قاعة عبداهللا السالم، 
والقرارات التي تنتهي باالجماع 
او االغلبية داخل القاعة وليس 

خارجها.
  واعرب اخلراف���ي عن امله 
بع���دم الدخ���ول ف���ي النوايا 
وافتراض سوء النية، مؤكدا ان 
من واجب اجلميع احلرص على 
استمرار املؤسسة الدميوقراطية 
اما احل���رص على الدخول في 
ازمة واخلروج من اخرى فهذا 

لن يقودنا الى احلل.

 íير البصيرÒالو Ñغم حضوÑ النصاب áاكتما ãفشل عقد الجلسة الخاصة لرفع الحصانة عن المسلم لعد 

 )متين غوزال(  الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي على املنصة قبل رفع اجللسة د.محمد البصيري ومرزوق الغامن حلظة دخولهما القاعة

 وجه النائب علي الدقباسي 
س���ؤاال للنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك جاء فيه: 
ما االج���راءات التي اعتمدتها 
التنمية  احلكومة في خط���ة 
للدول���ة وف���ي برنامج عمل 
احلكومة على جميع اخلدمات 
اخلاصة بفئة االشخاص ذوي 
االعاقة احلالية واملستقبلية؟ 
)مع تزويدي باخلطة املعتمدة 

من احلكومة(.
  وما اإلجراءات التي اتخذتها 
الكوادر  احلكوم���ة لتوفي���ر 
الطبي���ة املتخصصة والفنية 
واخلدمات العالجية لالشخاص 
ذوي االعاقة في جميع املراكز 
الصحية مع تزويدي بكشف 
الك���وادر من  يتضمن ه���ذه 
املتخصص���ني و س���يرتهم 
الذاتي���ة ودرجتهم الوظيفية 

و العلمية؟
  ويرجى تزويدي باالجراءات 
التي اتخذتها احلكومة لتوفير 
اخلدمات الوقائية واالرشادية 
والعالجية والتأهيلية جلميع 

املراكز الصحية في البالد.
  وما التدابير االدارية التي 
اتخذته���ا احلكوم���ة لضمان 
ذوي  االش���خاص  متت���ع 

االعاق���ة بحقوقه���م املدنية 
والسياسية؟

  وما الترتيبات التي اتخذتها 
احلكومة لدمج االشخاص ذوي 
االعاق���ة وصعوب���ات التعلم 
التعل���م في مراحل  وبطيئي 
التعليم املختلف���ة؟ وهل مت 
تشكيل جلنة لالشراف على 
التعليمية  املناه���ج  وض���ع 
ودراسة كيفية دمج تلك الفئة 
في مراحل التعليم املختلفة؟ 
)يرج���ى تزويدي بنس���خة 
من قرار تش���كيل اللجنة ان 

وجد(؟
  وهل قام����ت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة بالتنسيق 
م����ع وزارة التربي����ة بتوفير 
دورات تدريبية جلميع املعلمني 
بوزارة التربية الكتشاف حاالت 
التعل����م وكيفية  صعوب����ات 
التعامل معها؟ مع تزويدي بعدد 
املعلمني مم����ن قاموا باجتياز 

تلك الدورة؟
  وهل قام����ت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة بالتنسيق 
مع اجله����ات املختصة وذلك 
لتخصيص نس����بة من مقاعد 
البعثات واملنح الدراسية لذوي 
اإلعاقة وما الشروط والضوابط 
الت����ي وضعته����ا الهيئة بهذا 

الشأن؟ وهل قامت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة بالتنسيق 
مع اجلهات احلكومية  والقطاع 
النفطي بتفعيل املادة 14 و15 
بالفصل الرابع من قانون رقم 
6 لسنة 2010 في شأن حقوق 

االشخاص ذوي االعاقة؟
التي قامت    وما االجراءات 
بها الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة بش����أن التزام اجلهات 
احلكومية واالهلية عند انشاء 
املرافق واملباني والترخيص 
العامة عامة  النقل  لوس����ائل 
االس����تخدام ان تكون مجهزة 
بالوس����ائل املناس����بة خلدمة 

االشخاص ذوي االعاقة؟
  وهل قام����ت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة بتشكيل 
الالزمة والتي تتولى  اللجان 
الدراس����ة والتنظيم واالعداد 
وتقدمي االقتراح����ات واعمال 
تزوي����دي  م����ع  املتابع����ة؟ 
باختصاصات كل جلنة على 

حدة؟
  وهل قام����ت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة بوضع 
بيان����ات احصائي����ة خاصة 
باالش����خاص ذوي االعاق����ة؟ 
يرجى تزويدي باالحصائية 

ان وجدت؟ 

Éالدقباسي: ما إجراءات الحكومة المعتمد 
  في خطة التنمية الخاصة باألشخاص Ðوي اإلعاقة؟

Ñ١١٠ من الدستوæ تين ١٠٨Ïفقا للماæ 

  العازمي: يجوز للنائب الحديث عما يشاء
  تحت قبة البرلمان وفي لجان المجلس

 طالب الناشط السياسي 
المحامي حمدان س����الم 
العازم����ي نواب البرلمان 
برفض طلب رفع الحصانة 
عن النائب فيصل المسلم 
ألنه مخالف لما نص عليه 
دستور البالد في ماديته 
108، 110 حي����ث اجازت����ا 
للنائب الحديث عما يشاء 
البرلمان ولجان  في قبة 
المجلس عن األمور فيها 
رفع الحصانة عن النائب 
فهي تخالف م����ا جاء به 
المطلوب  البالد  دستور 

فيها رفع الحصانة عن النائب فهي تخالف 
ما جاء به دس����تور البالد وكذلك الالئحة 
الداخلية لمجلس األمة في المادة 18 التي 
أكدت عدم مؤاخ����ذة أي نائب يمثل األمة 
عما يقوله س����واء كان ذلك في جلس����ات 
المجلس العام����ة أو في اللجان المختلفة 
ألنه أتى للذود عن حقوق الشعب الكويتي 
ومص�الحة من خالل سلطته التشريعية 

والرقابية.
  وانتقد الناشط المحامي حمدان العازمي 
ف����ي تصريح صحاف����ي ظواهر النكوص 
في الديموقراطي����ة الكويتية التي يتعمد 
البعض بأن يزج به����ا بين فترة وأخرى 

أبرز  والت����ي أصبح����ت 
مسببات انعدام االنجاز 
الكويت،  ف����ي  البرلماني 
ومن هنا تعطلت مسيرة 
التنمي����ة وتعطلت معها 
مصالح المواطنين الكرام 
في كافة األصعدة، مؤكدا 
ان مثل هذا الخالفات بين 
السلطتين يجب أال تحدث 
بعد مرور أكثر من أربعة 
عقود على العمل النيابي 
الكويت حققت  في دولة 
خاللها تقدم����ا حضاريا 
يفتخر به الشعب الكويتي 
أمام الش����عوب األخ����رى. واليوم يتطلع 
بكل شغف ان يس����تمر التقدم الحضاري 
والتنموي والرأي الفكري المستنير بعيدا 
عن المعوق����ات خصوصا التي اصطنعها 
البعض لتعطيل المسيرة وتحقيق المزيد 
من االنجازات التي يس����تحقها المجتمع 
الكويت����ي. وقال آم����ل ان يتم رفض رفع 
الحصانة ع����ن النائب المس����لم من قبل 
البرلمان كي يسدل الستار على مثل هذه 
األمور الثانوية التي تعطل مسيرة المجلس 
التش����ريعي الذي انتخبه المواطنون في 
إرادة حرة من أجل ان يس����هم في تطوير 

بلدهم بالشكل المطلوب. 

 النواب والوزير البصيري بانتظار اكتمال النصاب ناجي العبدالهادي وشعيب املويزري وعلي الراشد ود.حسن جوهر في القاعة

 الدقباسÜي: الخيارات متعددÉ وعدã عقد الجلسÜات غرضه ضرÈ الدستور 
 الدويسÜان: يجب عدã تعدي أي سÜلطة على أخرì واحتراã القضاء 
 الرومي: مÜن يحرص على الدسÜتور يجÜب عليه حضور الجلسÜات 

بالتعاون مع جريدة
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الثالثاء 7 ديسمبر 2010   7مجلس األمة

ولدى س���ؤال الدقباسي ان 
االجتماع اس���تغرق 4 ساعات 
مما يدل على وجود خالف بني 

املجتمعني.
الدقباس���ي: هذه وجهة  رد 

نظرك.

تقديم االستجواب

وقال النائب فيصل الدويسان 
ان تقدمي استجواب من قبل »اال 
الدس���تور« فيه عدم تفكير او 
تدقيق، الفت���ا الى ضرورة ان 
يقوم القضاء بدوره وعدم تعدي 
سلطة على اخرى، مضيفا ان 
البعض يرى ان اجلرمية وقعت 
في البنك وقب���ل ابراز النائب 
املسلم للشيك في اجللسة، وفيما 
يتعلق »بدستورية« التقرير.

ق���ال الدويس���ان: احملكمة 
الدس���تورية هي م���ن يحدد 

ذلك.

الدخول بفصل جديد من التأزمي 
السياس���ي رغم انه يتمنى ان 
يكون مخطئا في رأيه، مشيرا 
الى ضرورة ان يعرف الشعب 
من املؤزم من خ��الل عدم انعقاد 
3 جلس���ات لغي�����اب عدد من 
النواب وعدم مشاركة احلكومة 

اال بوزير واحد.
وعب���ر ع���ن اس���فه بأننا 
س���ن��عود لل���وراء والى ازمة 
قريبة فه��ناك 3 مجالس مت حلها 
بسبب كتاب عدم التعاون الذي 
رفعه رئيس احلكومة وكذلك 
تشكيل 6 حكومات وسيكون 
له انعكاس سيئ على التنمية 
وال يلبي طموحاتنا فيما اعلناه 
التنمية، وسيدخلنا  في خطة 
في نفق الصراع السياس���ي، 
مبينا ان املجتمعني اتفقوا على 
عقد الندوات لتوصيل الرسالة 

الواضحة للجمهور.

حصل سيفتح باب ازمة جديدة 
واحلكومة هي املتسببة لعدم 
حضوره���ا اجللس���ات وعدم 

مشاركتها بفعالية.
ولفت الدقباسي بأنه يتوقع 

متعددة وان االجتماع نتج عنه 
اتفاق ش���امل ان ما حصل من 
عدم عقد اجللسات هو تسفيه 
ملجلس االمة ومحاولة لضرب 
الدستور، وقال الدقباسي ان ما 

اس���تمرار هذه المكاس���ب في 
النشاط الرياضي.

من جانبه كشف النائب علي 
الدقباسي بعد حضور اجتماع 
كتلة »اال الدستور« بان اخليارات 

المنتخب الكويتي مرتين، االولى 
النه ادخ���ل الفرحة في قلوبنا 
بهذا االنتص���ار، والثانية النه 
جمعنا على هذه الفرحة وانسانا 
االزمات التي تمر علينا«، متمنيا 

الئحية معروفة، منها تحديد 
مهل���ة ليتم دع���وة الناخبين 

النسحاب اعضاء جدد«.
الفت���ا الى ان م���ن حق من 
يقدم اس���تقالته الع���ودة الى 
الترشح مجددا في االنتخابات 

التكميلية.
وفيم���ا ان كان ه��ناك عدد 
معين لالس���تقاالت يمكن ان 
المجل���س، قال  يعقبها ح���ل 
الخرافي »ان حل المجلس بيد 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وحده، وال ع�القة 
لعدد االست�قاالت بحل المجلس 
ب�ي���د ص�احب  ال���ذي يبق��ى 
الس��مو األمير الش��يخ صباح 

األحمد.
من جانب آخر وجه الرئيس 
الى منتخب  الش���كر  الخرافي 
الق���دم لفوزه  الكوي���ت لكرة 
بكأس الخليج، وق�ال »نش�كر 

الن حص���ول االجم�اع في كل 
القض��ايا غ��ي��ر وارد«.

وس���ئل عن الط���رف الذي 
انعقاد  يتحمل مسؤولية عدم 
اليوم )أمس( فأجاب  اجللسة 
نحن لسنا في معرض التحقيق 
ملعرفة من يتحمل املسؤولية، 
وبعد الدعوة الى اجللسة اخلاصة 
حضر 31 عضوا، وبالتالي مت 
رفع اجللسة، وعليكم انتم ان 
تس���ألوا من املسؤول عن فقد 

النصاب.
س���ئل الخراف���ي ان كانت 
االستقاالت الجماعية للنواب 
تؤدي تل�قائيا الى حل المجلس 
فأجاب »انا لم اس�تلم اس�تقالة 
م���ن اح���د، واذا كان��ت هناك 
اس���تقالة يتم عرضه���ا على 
المجلس، ليتبع ذلك اجراءات 

)متين غوزال(كتلة »إال الدستور« خالل اجتماعها في مقر اللجنة املالية

أحمد السعدون وخالد السلطان ومحمد هايف د.أسيل العوضي وصالح املال ومرزوق الغامن وعادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري وشعيب املويزري خالل االجتماعالصيفي مبارك ود.وليد الطبطبائي أثناء االجتماع

وّجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال لوزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االم���ة د.محمد البصيري جاء في���ه: مبوجب: قانون ونظام اخلدمة املدنية لس���نة 1979 

وتعديالته.
امل���ادة 32 من نظام اخلدمة املدنية وقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 2006/38 بش���أن 

قواعد وأحكام وشروط النقل والندب.
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 6 ورقم 8 لس���نة 1986 بش���أن ندب موظفي الهيئات 

واملؤسسات العامة الى اجلهات احلكومية.
يرجى افادتي باآلتي:

عدد املوظفني املنتدبني واس���ماؤهم من مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية الى ادارة 
الطيران املدني؟ مع ذكر اآلتي:

وظيفة كل منهم واملؤهالت احلاصلني عليها قبل وبعد االنتداب.
وش���روط ش���غل هذه الوظائف )العامة والقيادية( والوصف الوظيفي لكل منصب. 
ومجموع س���نوات االنتداب لكل موظف منتدب مع ذكر الوظائف التي شغلها خالل مدة 
الن���دب حتى تاريخه، وكتب املوافقة الالزمة من االطراف املعنية )ديوان اخلدمة املدنية، 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية، ادارة الطيران املدني(، وتزويدنا بأسماء املنتدبني 
الذين مت طلب التمديد لهم ولم يبت في أمرهم حتى تاريخ هذا الكتاب، مع ذكر وظيفة كل 
منهم، وما االجراءات القانونية التي متت من قبل ادارة الطيران املدني ومؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية؟ وموافاتنا بآلية صرف مكافآتهم ومعاشاتهم؟ ووفق أي بند مت صرف 

املعاشات؟ وتزويدنا بعدد املهام الرسمية والدورات على أن تشمل املهام التفتيشية أيضا 
والتي تكون على حساب املشغل اجلوي لكل موظف منتدب لدى ادارة الطيران املدني مع 

إرفاق القرارات الوزارية واالدارية لهذه املهام لكل منتدب.
وما قانونية القرارات املتخذة من قبل املوظفني املنتدبني الذين يشغلون مناصب قيادية 
للذين لم يتم طلب التمديد لهم ولم تتم املوافقة على التمديد من جهة االختصاص وحتى 

تاريخ اعداد هذا الكتاب؟
وما قانونية ابتعاث وإيفاد املنتدبني في دورات أو مهام رس���مية خارج البالد أو مهام 
تفتيش���ية للذين لم تتم املوافقة على طلب التمدي���د من جهة االختصاص وحتى تاريخ 

اعداد هذا الكتاب؟
وهل هناك قرارات وزارية أو ادارية متنع أو حتد من انتداب املوظفني لشغل املناصب 
القيادية لدى ادارة الطيران املدني؟ يرجى تزويدنا بنس���خة إن وجدت؟ وأضاف: يرجى 
تزويدنا بأسماء املوظفني واملرش���حني من موظفي ادارة الطيران املدني )غير املنتدبني( 
لشغل الوظائف )العامة والقيادية( في ادارة الطيران املدني مع ذكر االسباب التي حالت 
دون تسليمهم هذه الوظائف واملناصب القيادية، ومتت االستعانة مبوظفني منتدبني بدال 

منهم من مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية؟
وهل تعتمد ادارة الطيران املدني ع لى سياسة االنتداب فقط؟ أم ان هناك خطط تعيني 
وتدريب وتأهيل؟ برجاء تزويدنا بخطة التأهيل والتدريب املنجزة منذ سنة 2005 حتى 
تاريخ اعداد هذا الس���ؤال ملوظفي ادارة الطيران املدني )غي���ر املنتدبني( وكم يبلغ عدد 

املوظفني وأس���مائهم للذين مت تأهيلهم لشغل الوظائف العامة والفنية، وكذلك املناصب 
القيادية بدال من االس���تعانة باملنتدبني؟ ويرجى تزويدي بكش���وف خطة ادارة الطيران 
املدني املس���تقبلية لتأهيل وتدريب موظفي االدارة )غير املنتدبني( لتولي شغل وظائف 
عامة وفنية واملناصب القيادية في ظل خطتكم للحد من االستعانة باملوظفني املنتدبني؟ 
ويرجى تزويدي بأس���ماء وعدد املوظفني الذين مت تقدمي اس���تقاالتهم من ادارة الطيران 
املدني خالل الس���نوات اخلمس املاضية وحتى تاريخ اعداد هذا السؤال؟ مع ذكر وظيفة 

ومؤهل كل منهم؟
وهل هناك أي حتفظ أو منع )باب تضارب املصالح مثال( من قبل منظمة الطيران املدني 
)اآليكاو( من انتداب موظفي من مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية الى ادارة الطيران املدني 
خالل تقييمهم لالدارة العامة للطيران املدني؟ مع تزويدي بالكتب إن وجدت؟ واالسباب 
التي أبدتها منظمة الطيران الدولي )اآليكاو( وسبب التحفظ؟ وهل أبدت املنظمة املعنية 
خالل تقييمها على أي مالحظات بخصوص تأهيل املوظفني أو نقص في اعداد املوظفني؟ 
أو أي مالحظات أخرى؟ يرجى تزويدنا بذلك؟ وتزويدنا بكشف أسماء الذين مت تعيينهم 
)من غير املوظفني املنتدبني( منذ سنة 2005 وحتى إعداد هذا السؤال؟ مع ذكر التخصص 
واملؤهالت لكل منهم؟ والتدريب الذي مت اجنازه لتأهيلهم؟ مع تزويدنا بكتاب أو االعالن 
الرس���مي الذي مت نشره للتوظيف لدى ادارة الطيران املدني؟ وتزويدنا بالنسبة املئوية 
بني موظفي ادارة الطيران املدني الى املوظفني املنتدبني منذ سنة 2002 وحتى تاريخ هذا 

السؤال، على ان تكون املقارنة كل سنة على حدة؟

العبدالهادي: ما عدد الموظفين المنتدبين من »الكويتية« إلى الطيران المدني؟

فالح الصواغ وعلي الدقباسي ود.ضيف اهلل ابورمية ومسلم البراك سالم النمالن ومحمد املطير ود.فيصل املسلم ومبارك الوعالن

خالد الطاحوس وحسني احلريتي ومبارك الوعالن ومسلم البراك ومحمد هايف ود.ضيف اهلل أبورمية في القاعة

خالد الطاحوس ود.فيصل املسلم خالل االجتماع

»إال الدستور«: نحّمل الحكومة مسؤولية ونتائج
أي خيارات نتخذها رداً على خرقها للدستور

أصدرت املجموعة النيابية التي أطلقت على نفس��ها »إال الدس��تور« 
بيانا بعد اجتماعها في مجلس األمة امس جاء نصه: باإلش��ارة الى بياننا 
الصادر في 2010/12/1 في شأن رفض االنتهاك احلكومي ألحكام الدستور 
ومحاوالت تعطيله والذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي: »وفي سابقة 
ل��م جترؤ عليها أي حكومة من احلكومات الس��ابقة عل��ى امتداد احلياة 
الدس��تورية منذ العمل بالدستور في يناير 1963 أقدمت احلكومة ممثلة 
في وزي��ر العمل على تقدمي رف��ع احلصانة عن النائب فيصل املس��لم 
ملؤاخذته عن أدائه في جلس��ة مجلس األمة بتاريخ 2009/11/4 وهو إجراء 

باطل يتناقض مع صراحة نص املادتني 108 و110 من الدستور«.

وال��ذي أوردنا أيضا في ختامه ما يلي: »وفي جميع األحوال والتزاما 
منا بالقسم الذي بدأنا به مسؤوليتنا الدستورية باحملافظة على الدستور 
بكل الوس��ائل الدس��تورية املتاحة وعمال بأحكام املادة 6 من الدس��تور 

باعتبار األمة مصدر السلطات جميعا«.
وبناء على ما س��بق قرر املجتمعون ف��ي اجتماعهم بعد تعذر انعقاد 
جلس��ة االثنني )أم��س( 2010/12/6 التأكيد على جمي��ع ما ورد في البيان 
الس��ابق اإلشارة إليه، عالوة على حتميل احلكومة املسؤولية ونتائج أي 
خيارات نتخذها في الرد على خرقها للدستور، اما من قصر من النواب 
في أداء واجبه جتاه الدستور فنترك أمر تقييم موقفه للشعب الكويتي.

البصيري يؤكد جدية الحكومة في التعاون
مع مجلس األمة وحضور جلساته

أكد وزير املواص��الت ووزير الدولة لش��ؤون مجلس االمة د.محمد 
البصي��ري جدية احلكوم��ة وحرصها عل��ى التعاون م��ع مجلس االمة 

والتواجد واحلضور في جلسات املجلس.
جاء ذلك في تصريح للبصيري أدلى به للصحافيني عقب رفع الرئيس 
اجللسة اخلاصة مبناقشة طلب النيابة العامة رفع احلصانة البرملانية عن 

النائب د.فيصل املسلم لعدم اكتمال النصاب.
وقال ان تعاون احلكومة وحضور اجللسات »التزام واضح من سمو 

رئي��س مجلس الوزراء ومن اعض��اء احلكومة ونحن اليوم هنا من أجل 
التع��اون والتزاما بتفعي��ل املادة )116( من الدس��تور التي تنص على ان 
جلس��ات مجلس االم��ة ال تنعقد اال بحضور رئي��س احلكومة او بعض 
اعضائه��ا« في اش��ارة الى ان احلكوم��ة كانت ممثلة في جلس��ة اليوم 

بحضوره.
واضاف »حضرت اليوم ولبينا الدعوة للجلسة اخلاصة كما حضرت 

جلستي املجلس يومي الثالثاء واألربعاء املاضيني«.

تتمة المنشور ص6


