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 يغ����ادر البالد ظهر اليوم وفد مجلس األمة بعضوية كل من األعضاء مبارك  8 
اخلرينج ومرزوق الغامن وعلي الدقباسي ومخلد العازمي متوجهني الى عاصمة 
جمهورية مصر العربية )القاهرة(، وذلك للمشاركة في اجتماع جلنة التنسيق 
للندوة التي ينظمها البرملان العربي االنتقالي حتت عنوان »اإليدز وضرورة حماية 
الوطن العربي« التي ستنعقد أعمالها خالل يومي 16 و17 اجلاري، واملشاركة في 
اجتماع اللجان الدائمة في البرملان العربي خالل الفترة 18 و19 اجلاري وأعمال 

الدورة الثانية املستأنفة 20 اجلاري، وذلك مبقر جامعة الدول العربية. 

 بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة 
الى رئيس مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا للمجلس. وقال اخلرافي 
في برقيته: يسرني أن أزف الى معاليكم تهنئة صادقة 
مبناسبة إعادة جتديد الثقة بكم في رئاسة مجلس الشعب 
في جمهورية مصر العربية الش���قيقة تقديرا وتأكيدا 
للثقة التي تتحلون بها على أوسع نطاق في االضطالع 

مبسؤولية تولي هذا املنصب، داعيا العلي القدير أن يدمي 
توفيقه عليكم للمضي قدما ملا فيه خير وطنكم العزيز 
وشعبه، وان يعينكم على حمل هذه املسؤولية التي أنتم 
أهل لها، واني لعلى يقني أن إمكاناتكم ستسهم إن شاء 
اهلل تعالى في توثيق العمل املش���ترك بني مؤسستينا 
البرملانيتني والذي سنحرص جاهدين على استمراره 

ومنوه نحو مزيد من التواصل. 

 الخرافي يهنئ سرور بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس الشعب المصري وفد برلماني يغادر إلى القاهرة اليوم

 اعتراض على جدول األولويات 
 المجلس Ñفض Ñفع الحصانة عن البراß وهايف والقالÝ ودليهي ووافق على Ñفعها عن الوعالä وكلّف ديواä المحاسبة تزيدوå بتقرير عن مشاÑيع تأهيل البيئة 

 (متين غوزال)  الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي يتوسطهما الشيخ د.محمد الصباح ويبدو علي الراشد ود.معصومة املبارك على املنصة

 النواب في قاعة املجلس بعد رفع اجللسة على خلفية قضية رفع احلصانة

 سيد  حسني القالف يبدو غاضبا أثناء حديثه باجتاه د.فيصل املسلم بينما يحاول صالح عاشور وخلف دميثير تهدئة روعه وفي اجلانب اآلخر يرد املسلم غاضبا على القالف عندما حتدث عن رفع احلصانة فيما يطالب د.جمعان احلربش الرئاسة بالتدخل حلسم اخلالف 

 حسين  الرمضان � سامح عبدالحفيظ
  واف��ق مجل��س االمة ف��ي جلس��ته العادية امس 
على طلب النياب��ة العامة رفع احلصانة البرملانية عن 
النائب مب��ارك الوعالن، فيما رفض طلب النيابة رفع 
احلصانة عن النواب مس��لم البراك ودليهي الهاجري 

وحسني القالف ومحمد هايف.
  وواف��ق املجلس عل��ى عدد من الرس��ائل الواردة 
ومنها رس��الة من رئيس جلنة امليزانيات واحلس��اب 
اخلتام��ي يطلب فيه��ا موافقة املجل��س على تكليف 
ديوان احملاس��بة مبوافاة اللجنة بتقرير تفصيلي كل 
س��تة اش��هر عن نتائج فحصه ورقابته على اللجنة 
املركزية لالشراف على مشاريع تأهيل البيئة وتقييم 
املشاريع التي تقوم بها بعض اجلهات نيابة عن وزارة 
االش��غال العامة والتي تقل قيمتها عن خمسة ماليني 
دينار. كما وافق املجلس على اعطاء ديوان احملاس��بة 
مهلة ش��هر العادة التحقيق في شأن اعمال الهيئات 
الرياضية، كما وافق على رس��الة م��ن احد االعضاء 
يطلب فيها الع��رض على املجل��س ملخاطبة الديوان 
لتزويد املجلس بالوثائق واملس��تندات املوجودة لدى 
الفريق الذي قام بفحص التجاوزات واملخالفات املالية 

واالدارية لوزارة االعالم.
  ثم انتقل املجلس ملناقشة املذكرة التي اعدها مكتب 
املجل��س لالولويات التي تعط��ى لبعض املوضوعات 

ف��ي ضوء ما تقدمت به احلكوم��ة وما تقدم به بعض 
االعض��اء ل��دور االنعقاد احلالي، حي��ث وصف عدد 
م��ن النواب مذكرة االولوي��ات بأنها »خارطة طريق« 

للجميع في املرحلة املقبلة.
  ثم تساءل النواب كيف تخلو مذكرة االولويات من 
موضوع زيادة معدل البطالة بني الش��باب وضرورة 
توفير ف��رÕ عمل للمواطنني، الس��يما ان ما عدده 
١٠٠ الف مواطن سيدخلون سوق العمل في السنوات 
اخلمس املقبلة، مشيرين في الوقت Ðاته الى وجود ما 
يزيد على ٧٠ الف واف��د يعملون في جهات حكومية 

حساسة.
  في حني رأى فريق Âخر ان املش��كلة ال تكمن في 
االولويات التي وضعتها اللجنة وترتيبها بل في »عدم 
االلتزام بتلك االولويات حني انعقاد اجللسات وتقدمي 
اقتراحات«. وقالوا ان االلتزام باالولويات ومناقشتها 
س��يحقق الكثير من االجن��ازات، خصوصا ان هناك 
قوان��ني طويلة تتضمن مواد كثيرة ال ميكن اجنازها 
في اجللس��ات العادية »ويجب عقد جلس��ات خاصة 
لها«. ولم يسعف وقت اجللسة املتكلمني لالنتهاء من 
موضوع االولويات، حيث رف��ع نائب رئيس مجلس 
االم��ة عب��داهلل الرومي اجللس��ة على ان يس��تكمل 

املجلس مناقشاته في جلسة اليوم.
  وفيما يلي التفاصيل: 

القرار حول عدم ادراج طلب النواب 
اخلاص برفع احلصانة عن النواب 
في فترة الشهر من بداية مناقشته 
في اجللس���ة، وارجو من اهلل ان 
يرفع الغمة، رسالة وزير املالية 
يعترض على تولي مسلم البراك 
رئاسة جلنة التحقيق فبأي حق 
املالية في تشكيل  يتدخل وزير 
اللجنة؟ هذا طعن باملجلس، الكالم 
الذي قاله الب���راك مت تبنيه من 
املجلس كله، عندما يأتي التقرير 
وقتها يعبر الوزير عن رأيه كيفما 
يشاء هذا قمة التدخل في اعمال 

املجلس.
  واذا انتهى التقرير فهو تقرير 
اللجنة وال يس���تطيع اقراره اال 
مبوافق���ة املجلس هذه احلكومة 
تخشى احلق حكومة وصل بها 
الدولة وتغطية  اهمال ش���ؤون 
عوراتها مبا تفع���ل من أخطاء، 
سمحنا للحكومة التدخل في اعمال 
املجلس، ضيق افق احلكومة في 
حق الن���واب، وتفتعل االفاعيل 
من خالل وسائل االعالم الفاسد 
بل وتس���تخدمها للتغطية على 

افعالها.
  اخلرافي: هناك اقتراح قدم من 
الس���عدون يطلب اعادة تكليف 
الديوان وامهاله شهرا وفي حالة 
البيان���ات يعرض  عدم تق���دمي 
عل���ى املجلس القت���راح ما يراه 

مناسبا.
  البصي���ري: احلكومة حتترم 
الديوان وتقرر بشكل عال تقارير 
الديوان وتصدت دائما لتحويل كل 
القضايا الى الديوان يبقى اآللية 
فقط بينه وبني اجلهات وامتنى ان 
تكون هناك آلية معينة واتخذنا 
قرارا بتش���كيل جلنة برئاس���ة 
العفاس���ي ملتابعة تقارير ديوان 
احملاس���بة ومحاس���بة اجلهات 
احلكومي���ة وتصحيح االوضاع 
وفقا لتقارير الديوان، واذا كانت 
هناك صعوبة في حصوله على 
البيانات، واحلكومة ال علم لديها 
بهذه االم���ور ان اجلهة الفالنية 
غير متعاونة، وامتنى ان ديوان 
احملاسبة مس���تقبال اذا كان لدى 
الديوان صعوبة في احلصول على 
البيانات فأرجو ان يخاطب مجلس 
الوزراء مباشرة وسيرى النواب اذا 

كانت احلكومة متعاونة ام ال.
  اخلرافي: اذا كانت هناك حاجة 
يبلغ مجلس ال���وزراء باجلهات 
املتأخرة ولكن ما مينع ان نقرر.
دي���وان  تكلي���ف    الق���رار: 
احملاسبة بالتحقيق في الهيئات 
الرياضية وامهاله شهرا )اقتراح 

السعدون(.
  اخلرافي: هناك طلب مقدم من 10 

أعضاء على الرسالة التاسعة.
  وزير املالية: وزير املالية لم 
يعترض على تشكيل اللجنة وال أن 
يكون فيها العضو فالن أو فالن مبا 
يتعلق بالرسالة )9( وهو القرض 
الروسي الذي درسناه أكثر من مرة 
وقدم به تقرير وانتهينا منه، هذا 
املوضوع مقدم من رئيس اللجنة 
وسندور في دوامة من 2006 الى 
اليوم ولن ننتهي منه بهذا الشكل، 
أرى أن تكلف التشريعية باملجلس 
للنظر في هذا األمر حتى ميدونا 
الدستوري في هذا األمر  بالرأي 
ونحن الذين ننش���د احلقيقة ان 

تقال مثل ما هي.
  مسلم البراك: ما هي احلقيقة 
التي يري���د ان يصل اليها وزير 
املالية، كان أمامك تشكيل اللجنة 
وخرجت بالتزكية وبعد صدور 
التقرير يعرض على 65 عضوا 

والسبب الثاني ان هذا املوضوع 
انتهى كما ان املوضوع حتول الى 

استجواب.
  الصرعاوي: نحن لس���نا في 
ص���دام نحن نتكل���م عن وجهة 
نظر ولك���ن قرار التش���ريعية 
يلزمك ان تدرجه���ا واملوضوع 
الوارد بالرسالة ليس له عالقة 
باالستجواب لذلك ارى وجوب 
التشريعية  ادراجها وفقا لقرار 

ويقرر املجلس.
  الطبطبائي: باالضافة الى ما 
ذكره الصرعاوي ان االخ فيصل 
الدويس���ان ارسل رسالة برجاء 
العرض مبخاطبة ديوان احملاسبة 
لتزويد املجلس مبالحظاته الى 
النواب ورس���التنا تتشابه مع 
رسالة فيصل فلماذا رسالتنا لم 

تدرج وتدرج رسالة فيصل؟
  اخلرافي: رسالة فيصل حتتاج 
الى ق���رار من املجلس والديوان 
طالب ان توضع باالمانة العامة 
ولذلك ال اس���تطيع ادراجها الى 

بقرار املجلس.
بخص���وص    الدقباس���ي: 
الرس���التني االولى والثانية من 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صب���اح األحم���د وول���ي العهد 
وأرد التحي���ة بخالص التهاني 
متمنيا ان يعود العيد على االمة 

باالزدهار.
الثالثة والرابعة    الرس���ائل 
واخلامسة من ديوان احملاسبة 
يشتكي من عدم تعاون اجلهات 
احلكومي���ة من ع���دم تزويده 
باملعلومات والبيانات حتى وصل 
الى االس���تعانة مبجلس  االمر 
االمة ما يدل عل���ى احلالة التي 
وصلت اليها الدولة ويؤكد عدم 
تع���اون احلكومة وأجهزتها مع 
الديوان، البد ان نطمئن الى سالمة 
االجراءات ف���ي الدولة، ال نقبل 
بهذا ال���كالم كأعضاء وال يكفي 
الب���د ان تكون هن���اك اجراءات 
نتخذه���ا، كل جلس���ة الديوان 
يرسل رس���الة بان احلكومة ال 
متدنا باملعلومات، نناشد احلكومة 
التعاون مع الديوان، مؤسسات 
الدولة غير فاعلة، واملؤسسات 
الرقابية معطلة، االوضاع العامة 
فيما يتعلق بالفس���اد اصبحت 
منتشرة على السطح، وحذرت 
ب���ان وصلنا الى مراحل متدنية 
ارتفعت فالبد  الفساد  ومعدالت 
من تزويد الديوان بكل ما يطلب 
من مستندات واطالب من املجلس 

ويفترض ان يقدم ما هو مطلوب 
التع���اون معه  منه ويفت���رض 
واس���تغرب اجلرأة من اجلهات 
احلكومي���ة الى احلد الذي يعلن 
الديوان عن ع���دم تعاون بعض 
اجلهات، معنى ذلك ان هناك متردا 
على القان���ون واحلكومة تدعمه 
ورأي املجل���س الب���د ان يكون 
واضح���ا، ويجب عل���ى املجلس 
اعادة تكليف الديوان مرة اخرى 
واعادة تقدميه بعد شهر، ما هذا 

العبث والتمرد؟
  وفي نفس الوقت يأتي وزير 
املالية برسالة متضمنة اعتقاده ان 
ما يحدث في جلنة حماية االموال 
العامة خطأ فأحتداه ان يكون خطأ 
واحتداه ان يكون هناك نص في 
الدس���تور يقول ان ما حدث من 
اعادة تشكيل وتكليف جلنة حماية 
االموال العامة خطأ، ولكن قل انك 
ترفض تقدمي املعلومات املطلوبة، 
ولذا يجب رفض الرسالة جملة 

وتفصيال.
  عدنان عبدالصمد: سبق االتفاق 
مع الرئيس على االكتفاء بالتقدير 
اخل���اص بالتعويضات، ونعزي 
االمة االسالمية باستشهاد االمام 
احلسني سبط النبي ژ، وادعو 
عشاق احلسني لدعم حملة التبرع 

بالدم.
  مرزوق الغامن: اصبح واضحا 
للجميع ان هناك حكومة فس���اد 
الرياض���ة، ديوان  وعاصمته���ا 
احملاسبة لم يتمكن من الدخول 
الى الهيئات الرياضية، احلكومة 
متادت في الفساد، احلكومة الفعلية 
اختطفت احلكومة الرسمية، هذه 
مذكرة عن قرار الهيئة الس���ابق 
بح���ل االندي���ة ومن كت���ب هذه 
املذكرة وكيف قدمها والتي تدين 
احلكومة قبل صدور رأي مجلس 
ادارة الهيئة وهذا ال يحدث اال في 
الكويت، هل هناك دولة في العالم 
يوجد بها رئي���س مجلس ادارة 
هيئة لديه عمران، فشهادة تقول 
انه مواليد 1945 واخرى تقول انه 
1942 واطالب املجلس بالتحقيق، 

ومعرفة عمره الصحيح.
  هل يجوز ه���ذا الكالم حتت 
قطاع الرياضة؟ ورسالة تتحدث 
عن الغطاء االعالمي الفاسد الذي 
يغطي على رئيس مجلس ادارة 
الهيئة، يريدون اقامة مش���روع 
غطاء للس���يارات ول���م يجدوا 

سيارات.
  فيصل املس���لم: أحتفظ على 

واندية لديها عقود انشاءات وهمية 
وعقود احتراف وهمية والديوان 
سيكشف »بالوي« واولى الهيئات 
الرياضية  اللجنة االوملبية  هي 
وهناك »كيكة« يت���م توزيعها، 
الهيئات في ضرب  واستخدمت 
الدميوقراطية في الكويت، وامتنى 
ان يكون لها موقف في هذا اجلانب 
وعدم تعاونها مع الديوان، هناك 
تقارير مودع���ة باالمانة العامة 
ولم حت���رك احلكومة س���اكنا 
التقرير يلوم  لالطالع عليه���ا، 
مس���ؤولني وقياديني في الهيئة 
العامة للتعويضات وهناك توجه 

لتعيينهم في القضاء.

كفيلة بنقلن���ا الى وضع متقدم 
ارجوك يا وزير الدولة اطلع على 
التقرير البرملاني وقد حتجب هذه 
املبالغ عن الكويت ومن سيتحمل 
حجب املبالغ اخلاصة بالكويت، 
وهناك تباطؤ وتقاعس حكومي 
في التعامل مع هذا امللف، هناك 
تقرير كذلك من ديوان احملاسبة 

ارجو االطالع عليه.
  الروض���ان: اتكلم عن الهيئة 
العام���ة للتعويضات هذه امور 

ادارية واحلناها الى التحقيق.
  السعدون: الرس���الة الواردة 
من الديوان حتت���اج وقفة وهو 
الذراع االمين للمجلس واحلكومة 

بان يسير في هذا االجتاه واالخذ 
بتقارير الديوان على محمل اجلد 
وال تدفع���ون بعالقاتنا معك يا 

حكومة الى مسار التأزمي.
  عادل الصرعاوي: نبادل التهنئة 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وولي العهد بالعيد 
املبارك، وسأحتدث عن رسالتني، 
االولى الواردة من الديوان بعدم 
تعاون احلكومة وعدم احترامها 
لتقارير ديوان احملاسبة فلماذا ال 
تريد احلكومة التعاون مع احدى 
الهيئات الرياضية الن »اخلمال 
وليد« اندية تبني بنايات سكنية 
بنظام ال� »B.O.T« بالنظام املباشر 

  الرسالة الثانية: رسالة وزير 
املالي���ة والتي تتحدث عن حكم 
احملكمة الدستورية عندما كلف 
املجلس حمد اجلوعان والتفريق 
بني القضية اجلنائية واملوضوع 
العام، هذا التقرير مدروس لعرقلة 
العمل، ارجو توضيح هذه القضايا 

التي يقصدها وزير املالية.
  الروض���ان: فيم���ا يخ���ص 
التعويضات هناك حتقيق تقوم به 
»الفتوى والتشريع« وستوافينا 

بالنتائج اوال بأول.
  الصرعاوي: م���ا حتتاج الى 
عمل حتقي���ق فاللجنة البيئية 
برئاسة العمير اصدرت توصيات 

 افتتح رئي���س مجلس االمة 
جاسم اخلرافي اجللسة العادية 
الس���اعة التاس���عة وتال األمني 
العام اسماء احلضور والغائبني 

واملعتذرين.
  سلوى اجلسار )نقطة نظام(: 
جلسة يوم االثنني ارسلت اعتذارا 

رسميا لوجودي خارج البالد.
  التصديق على املضابط

  الرئي���س اخلراف���ي: وزعت 
ب،   /1268 1268/أ،  املضاب���ط 
1269/أ، 1269/ب، 1270 فهل هناك 

مالحظات؟
  عادل الصرعاوي: بعد االطالع 
على املضبطة في نقل مالحظاتي 
على اخلطاب االميري اتفهم شطب 
بعض احلديث وان كنت احتفظ 
بكل ما قلته في اجللس���ة ولكن 
الشطب جاء بكالم يجتزأ وجند 
ان هناك طالسم وجزء كبير من 
حديثي كان لوزير التنمية وهو 
الشيخ أحمد الفهد وعندما بدأت 
الكالم خرج من القاعة ولم يطلب 
شطبه ونطالب بان يكون الشطب 

دقيقا.
القرار    الرئي���س اخلراف���ي: 
بيد املجل���س ومن يعترض وال 
تعتمد املضابط اال بعد التصديق 

عليها.
  محم���د هايف: في اجللس���ة 
بتاري���خ 3 نوفمبر حتدثت عن 
العلم  املناديل املرس���وم عليها 
االيراني فقال املال انه علم النفط 
وليس ايران وللتاريخ نشاهد هذا 
التوضيح وعرض هايف صورة 
على شاشات العرض توضح كيف 
خلط العلم االيراني مع علم شركة 
النفط وعليه اطلب شطب كالم 

االخ صالح.
  أحمد العبداهلل: املوضوع الذي 
مت عرضه انا الذي اكتشفته وانا 
من حولت امللف للتحقيق وعندما 
التحقيق سنتخذ  تظهر نتيجة 

اجراءاتنا.
  اخلراف���ي: االخ هاي���ف اراد 
توضيح ان العلم كان علم ايران 
وس���أبقى على كالم االخ صالح 

وكالمك االخ محمد هايف.
  السعدون: 1268/أ، بتاريخ 2 
القرار  إلغاء  الى  نوفمبر اشرت 
رق���م 3379 وكتب في املضبطة 

.6379
  الرئيس اخلرافي: يصادق على 

املضابط.
  حسني احلريتي: في االجتماع 
االخير للجنة التشريعية نظرنا 
3 تقارير لرفع احلصانة ارجو 
توزيعها عل���ى النواب ألنها لم 

تدرج على اجلدول.
  الرئيس اخلرافي: هل يوافق 

املجلس على توزيعها؟
  موافقة

  البند التالي: كش���ف االوراق 
والرسائل الواردة

  1 - رسالة واردة من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يهنئ رئيس واعضاء مجلس االمة 

مبناسبة عيد االضحى املبارك.
  2 - رس���الة واردة من سمو 
ولي العهد يهنئ رئيس واعضاء 
املجلس مبناسبة عيد االضحى.
  عادل الصرع���اوي: عرضنا 
عليك رس���الة االسبوع املاضي 
وقلت تدرج وف���ق االقتراحات 
وامتن���ى اآلن ان ي���درج الطلب 
حتت بند الرسائل الواردة فواجب 
ادراجه استنادا الى قرار اللجنة 

التشريعية.
  الرئي���س اخلرافي: لن ادرج 
الطلب حتت بند الرسائل الواردة 
لعدة اس���باب الن هذا ال ينطبق 
علي���ه بند الرس���ائل ال���واردة 

 السعدون: الحكومة تمردت بعدم تزويد جهاتها بالمعلومات لديوان المحاسبة

 البراß: الش�مالي يتدخل في المجلس وأتحداه بأن يأتي بنص يثبت الخطأ
ة وش�يعة وأرفض التحصن بالحصانة النيابية øن� õالكويت للجميع س :Ýالقال 

 عبدالصمد: من يوافق على األولويات وجب عليه االلتزام بها وإنجازها

 البقية ص9 

 الس�لطان: الدولة تبنت ٣٧ مليارًا للتنمية التي لن تخلق أو توفر فرص عمل
 الدقباسي: رسائل ديوان المحاس�بة تؤكد عدم تعاون الحكومة مع الديوان
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الشيخ أحمد العبداهلل ود.فاضل صفر ويبدو عادل الصرعاوي خالل اجللسة سمو رئيس مجلس الوزراء وبجانبه روضان الروضان ود.محمد البصيري وأحمد الهارون واملستشار راشد احلمادالشيخ جابر املبارك يتلقى تهنئة د.حسن جوهر بسالمته من العارض الصحي

وما قلته تبناه االخوة األعضاء، 
أريدك ان تقول احلقيقة انه عندما 
وضعت اللجنة يدها على اجلرح، 
عندما استدعينا املسؤولني هناك 
أسئلة مباش���رة للوزراء لم يتم 
االجابة بالرغم ان املندوب الذي 

حضر قال كل شيء.
هذا تدخ���ل صريح في أعمال 
مجلس األمة، وأحتدى الوزير ان 
يأتي بنص دستوري يثبت هذا 
اخلطأ، نحن توصلنا الى احلقيقة 
التي ال يريدها وزير املالية، فلماذا 
لم تعترض منذ 2006 واعترضت 

اآلن؟
خلف دميثير: مع كامل احترامي 
للبراك فمن أول جلسة بالنسبة 
للقرض الروسي قلت له انت طرف 
في هذا امللف وقلت أرجو ان تنأى 
بنفسك عن جلنة التحقيق، قال لي: 
ما له عالقة، حتى لو قضية عامة، 
وس���جلت حتفظي على ممارسة 

دورك خصما وحكما.
اخلرافي: اللي فينا كافينا خلينا 

نصوت.
وزير املالية: ما أهاب اإلجابة 
عن أي سؤال وآخر ما أتاني 200 
سؤال، بالنسبة للقرض الروسي 
نحن أجبنا عليه والديوان لم يشر 
الى أي مثلبة في هذا األمر، وأخذنا 
كل أموالنا بالفوائد فلماذا االصرار 
ال���دق على هذا املس���مار،  على 
واملفروض على البراك ان يكون 

حياديا.

مشادة أخرى بني فالح الصواغ 
وعدنان املطوع بعد رفع اجللسة 
ما استوجب تدخل بعض النواب 

لتهدئة األوضاع بني األطراف.
الرئيس اخلرافي  اس���تأنف 
اجللسة الس���اعة الثانية عشرة 
بعد ان كان قد رفعها الساعة 10:55 
على اثر مشادة كالمية بني النواب 
حسني القالف وعدنان املطوع من 
جهة والنواب احلربش واملسلم 

والصواغ من جهة أخرى.
اخلرافي: سيشطب كل ما فيه 

مساس.
السعدون: هذه القضية يجب 
مناقش���تها بالتفصيل عن رفع 
احلصانة فصوتنا على رفع وعدم 
رفع احلصانة وسأصوت اليوم 
ضد رفع احلصانة واي قول خارج 
امتداد للكالم  املجلس فهو كالم 
داخل املجلس وفق قانون اجلزاء 
واملادت���ني 109، 213 من القانون 
تنصان على أن���ه ال جرمية اذا 
وقعت االفعال في االحوال التالية 
واذا كانت ال تعدو ان تكون سردا 
او تخليصا امينا الجتماع عقده 
املجل���س او هيئ���ة أو جلنة في 
االختصاص ويعترف بها القانون، 
وملا دار امام محكمة يشترط اال 

يكون قد صدر وفقا للقانون.
وال جرمي���ة اذا كانت االقوال 
قد اذيعت اثناء اجراءات قضائية 
ويس���توى ان تك���ون العبارات 
او غي���ر صحيحة،  صحيح���ة 
ويستوى ان يكون النشر قد مت 

بحسن نية او بسوء نية.

الصرعاوي: أرجو الفصل على 
الرس���التني ونرفض التدخل في 
أعم���ال املجل���س إذا كان عندهم 
تخوفات معينة فلنترك التنسيق 
للنواب، أمتنى رفض هذه الرسالة 

فهذا واجب.
الرس���الة رقم 10 تتحدث عن 
أسئلة كثيرة فإذا كان املوضوع 
كبيرا نكلف ديوان احملاسبة ليقوم 

بهذا الدور.
التصوي���ت عل���ى الرس���الة 
التاسعة مت التصويت نداء باالسم 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافق���ة 15، غير موافقة 32، 

امتناع 3، احلضور 50.
ع���دم موافقة على الرس���الة 

.)9(
الرس���الة  التصويت على   -
العاشرة من وزير املالية لتحويل 
ملف القرض الروسي الى اللجنة 
التش���ريعية وكان���ت نتيج���ة 

التصويت كالتالي:
موافق���ة 16، عدم موافقة 34، 

امتناع 3، حضور 53.
ع���دم موافقة على الرس���الة 

.)10(

البن���د الثالث: طلب���ات رفع 
احلصانة

أوال: رفع احلصانة عن النائب 
مبارك الوعالن.

ثانيا: رفع احلصانة عن النائب 
مسلم البراك.

ثالثا: رفع احلصانة عن النائب 
دليهي الهاجري.

عادل الصرعاوي: دائما أكرر 
أنه قدرنا اليوم أمام اخوة أفاضل، 
اطلعت على التقارير في مجملها 
القضاي���ا مرفوع���ة على قضايا 
وأعمال وقعت خارج مجلس االمة، 
ولذلك أن شخصيا سأذهب مع رفع 
احلصانة، ونحن نثق بالقضاء 
حلس���م االمر ومن حق الشاكي 

طلب حقه.
حسني القالف: أطالب االخوان 
بالتصويت م���ع رفع احلصانة 
وطل���ب ان ترفع عني احلصانة 
لقناعتي أنني لن أسكت وااليام 
قادمة. البعض ال يفرق بني ضرب 
الطب���ول والصفائح، احلصانة 
واحلصانة، ما أراه ال ألوم البعض 
اذا نائب يقول أنت الدستور مثل 
الدستور بشخص. اذا أنت ترى 
هذا انه هو الدستور فماذا يقول 
اجلمهور؟! الذات األميرية مصونة 

رابعا: رفع احلصانة عن النائب 
حسني القالف.

خامس���ا: رفع احلصانة عن 
النائب محمد هايف.

أوال: مناقشة طلب رفع احلصانة 
عن النائب مبارك الوعالن

)تقرير اللجنة: املوافقة على 
رفع احلصانة(.

الرئي���س: أقت���رح أن يكون 
احلديث شامال عن التقارير بكاملها 

والوقت 5 دقائق.
الدقباسي: احلديث عن  علي 
رفع احلصانة عن النائب ال ميكن 
اال ان يكون من املشهد السياسي 
ال���ذي نتج عن سياس���ة  العام 
حكومية لتسفيه مجلس األمة. 
ولو ان احلكومة حضرت ملناقشة 
رفع احلصانة عن النائب املسلم 
مل���ا وصلت االمور لهذا احلد. لن 
أحتدث عن رف���ع احلصانة عن 

وما أراه أن ذات هذا الش���خص 
أيضا مصونة، يقول في الشكوى 
القالف ردا على املسلم، يعني أنا 
رديت. عشعش الشيطان في قلبي 
وباض، لدينا معصومة صحيح 
لكن ال يوجد لدينا معصوم، عندما 
يقول ان الكويت بلد س���ني، هل 
يعني أنني لست من البلد؟! البلد 
للجمي���ع والتحصن باحلصانة 
وعندما يقول األخ احلديث فقط 
أين  البراك والباقون  عن مسلم 
أنني  ذهبوا؟! كلنا زمالؤك. مع 
أصوت ض���د رفع احلصانة عن 
مسلم البراك ألن هذه قناعتي، من 
جرنا الى هذا الذي حصل بالبلد 

والى الضرب والى ذلك.
ثم ينتهي الوقت وحتدث مشادة 
كالمي���ة بني الق���الف ود.فيصل 
الرئيس  اثرها  املسلم رفع على 
اخلرافي اجللسة، ثم تطورت إلى 

البراك كونه زميلي في  مس���لم 
الكتلة، بل كان البراك حتدث عن 
الشأن العام، خصوصا ان تقرير 
اللجنة رفض رفع احلصانة. هناك 
تعتيم اعالمي حتى ال نتكلم وهناك 
سياسات استفزازية ولن أحتدث 
عن أح���داث الصليبخات. اذا لم 
يستطع النائب التعبير عن رأيه 
في القاعة فأين يذهب؟! االعالم 
مغلق وتلفزيون الكويت حتول 
الى تلفزيون حكومة يستضيف 
القيادات األمنية فقط، نحن نثق 
بالقضاء، لكن هذا اشغال للعضو، 
ما يج���ري هو نس���ف للتعاون 
واملتضرر هي الكويت. أطلب من 
املجلس عدم رفع احلصانة حتى 
نس���تطيع الكالم ومت التضييق 
الرسائل  انه حتى  علينا لدرجة 
النصية ال ترسل عنا. هذا االمر 

ال يتسق مع أجواء احلرية.

مسؤوليتنا ان نحمي االعضاء، 
امتنى مناقشة هذا املوضوع بشكل 
هادئ لوضع حد ملا يجري حاليا، 
احلكومة عليها قيود واردة في 
الدستور والطلب غير مستوِف 
للشروط وسأرفض طلبات رفع 

احلصانة في معظم الطلبات.
فيصل املسلم: املجلس يتحدث 
عن قضية فيها خالف واملجلس 
في رفع احلصانة قد وصل الى 
170 حصانة وليست عندنا مشكلة 
في التعبير ع���ن رأي اي عضو 
والرئاسة عليها واجب االيقاف 

الي عضو يبدأ باملساس.
في اجلانب الشخصي يأخذ 
حق���ي وزود لكن���ي اتكلم عمن 
امتدادا للخارج، دعهم  يشكلون 
يذهب���وا ه���ؤالء التكفيري���ون 

للمحكمة.
ويبقى ان احلصانة واملجلس 
والدستور اعظم منا جميعا عندما 
ذكر االمني العام اسماء الغياب قال 
عنهم االعضاء ولم يقل الوزراء 
والنواب، هناك متثيلية حلرمان 
الدس���توري،  املجلس من حقه 
وتغيب احلكومة يحرم املجلس 
من مباش���رة اعماله وانشغلت 
السياس���ية، رئيس  باملالحقات 
الدول���ة وجعل  ال���وزراء عطل 
ان بنكا  نفسه طرفا اس���تغرب 
جتاريا يعطل البلد ويدافع عنه 
رئيس احلكوم���ة ويعطل دور 
املجلس، قسما باهلل لو انها عن 

البصيري: الحكومة تحترم الديوان وتوافق على تحويل كل القضايا إليه

الزلزل�ة: إيجاد خطة زمنية لعقد جلس�ات خاصة إلنج�از األولويات
مزيد: ضرورة التركيز على تنمية اإلنس�ان واس�تثماره وتأهيل�ه إلدارة البلد

المس�لم: تدخل وزير المالية في عمل لجان التحقيق طعن في مجلس األمة

الهاجري: القضاء العادل نصر األمة وأبطل حل األندية الجائر

الراشد: استجواب رئيس الوزراء  »مشبوه«  دستورياً

لقطات

اعرب النائب دليهي الهاجري »عن ش����كره 
للقضاء العادل ال����ذي نصر االمة واجلمعيات 
العمومي����ة وابط����ل قرار ح����ل االندية اجلائر 
والظالم«، مؤكدا »على ان احدى ازمات الكويت 
انتهت والتي سببتها االدارة السابقة السيئة 

لهيئة الشباب والرياضة«.

وقال الهاجري في تصريح صحافي »نبارك 
جلميع الرياضيني هذا القرار ونحمد اهلل الذي 
اثبت حق االمة وصحة وجهة نظرنا وسالمة 
موقفنا«، مشددا »ونعد اهل الكويت بوقوفنا 
الدائم مع احلق ان شاء اهلل تعالى وان نقف في 
وجه االنظمة اجلائر لنعيد حق املواطن السليب 

حيث قال تعالى في محكم التنزيل )جاء احلق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا(«.

واضاف »وننتظر تعديل القوانني الرياضية 
احمللية التي تتعارض مع القوانني الدولية وذلك 
بتعدي����ل ملف الكويت ام����ام اللجنة االوملبية 

الدولية.

طالب النائب علي الراشد النواب بإعادة النظر في االستجواب الذي 
تقدموا به لسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان االستجواب »مشبوه« 
دستوريا، ناهيك عن كونه سابقة في تاريخ الكويت ألنه ليس استجوابا 
لرئي����س الوزراء بل أكبر من ذلك، متمنيا في الوقت ذاته التعجيل في 
اقرار قانون تشكيل جلنة القيم البرملانية لضبط املمارسات التي باتت 

تسيء لقاعة عبداهلل السالم كما حصل في اجللسة االخيرة.
وقال الراش����د في تصريح للصحافيني ف����ي مجلس األمة أمس جاء 
تعليقا على املشادات التي شهدتها جلسة األمس، تقدمت بقانون يناقش 
حاليا في اللجنة التشريعية يتعلق بلجنة القيم البرملانية، وهناك آراء 
متع����ددة حوله من قبل احلكومة، وكذل����ك النواب، ونأمل االنتهاء منه 
بأسرع وقت، مشيرا الى ان أعضاء اللجنة التشريعية أجلوا البت في 
أمر القانون ملدة أسبوع من أجل أخذ رأي املستشارين في اللجنة بهذا 
اجلانب. وش����دد على أن ما شهدته قاعة عبداهلل السالم ال أحد يتمناه، 
وعل����ى الرغم من أنه يحدث في أغلب برملانات العالم، اال انه يدل على 
ان النفوس فيها شيء، وان القضية هي ان »النفوس مليانة« وبالتالي 
فإن الكلم����ات التي تخرج تعبر عما في النفوس التي أمتنى أن تصفو 

قبل أي شيء آخر.
وفي ش����أن آخر استغرب الراش����د تقدمي االستجواب لسمو رئيس 
مجلس الوزراء بعد كلمة صاحب الس����مو األمير، وبعد أن بني س����موه 
أنه هو من أصدر األوامر وتابع االحداث عبر الهاتف، مشددا على أننا ال 
نقبل أسلوب الضرب، ولكن صاحب السمو األمير أمر بتطبيق القانون، 

وهناك من حتدى هذا القانون وتسبب في وقوع تلك االحداث.
وقال الراش����د: توقعت أن يقول الكل سمعا وطاعة لصاحب السمو 
األمير، وأال يقدم االستجواب، وأن نكتفي بتشكيل جلنة حتقيق حتقق 
فيمن أصدر األوامر، وان كان هناك تعسف في تطبيقها، مؤكدا انه كان 
يأمل بعد خطاب صاحب الس����مو األمي����ر أن يتم االكتفاء بهذا االجراء، 

ولكن تقدمي االستجواب بعد اخلطاب السامي أمر مستغرب.
وبني الراشد أن هناك شبهة دستورية واضحة تعتري االستجواب 
املكون م����ن محورين مت إدخالهما في محور واحد في واقع االمر، الفتا 
الى ان الشبهة تقع في موضوع احالة طلب رفع احلصانة من قبل وزير 
الع����دل. وأضاف انه لو أن وزير العدل لو لم يحل طلب رفع احلصانة 
الستجوبناه، ألن الطلب مقدم من القضاء الكويتي، وبالتالي فإن ما قام 
به الوزير تطبيق للدس����تور، مستغربا في الوقت ذاته ان يحاكم سمو 
رئيس مجلس ال����وزراء على مهام وزير آخر قام بواجبه والتزم بعدم 
التدخل في ش����ؤون القضاء. وأشار كذلك الى ان احملور الثاني يخص 
وزير الداخلية، وصاحب الس����مو األمير بني أن����ه بصفته القائد العام 
للقوات املسلحة أصدر األوامر، وبالتالي فال دور لسمو رئيس مجلس 
الوزراء في هذا االس����تجواب وال ألي وزير آخر،  مؤكدا ان االستجواب 
تش����وبه شبهة دستورية، ال أقبله ولن أقف معه، وستكون لنا مواقف 
في االيام املقبلة، وأمتنى من زمالئ����ي النواب إعادة النظر فيما فعلوا 
وسحب االستجواب ألنني أراه موجها لسمو رئيس الوزراء، بل ألكبر 

من ذلك، وهذا أمر خطير لم يحصل في الكويت من قبل.

غريبة

علق أحد النواب عل���ى اكتمال نصاب 
اجللسة عند الساعة التاسعة صباحا ولم 
يتم تأجيلها حتى التاسعة والنصف قائال: 

»غريبة اكتمل النصاب مبچر اليوم«.

هذي بالذات

أثناء التصويت على طلب رفع احلصانة 
عن النائب مسلم البراك كان تصويت الرئيس 
باالمتناع على جميع الطلبات مبا فيها بند 
رفع احلصانة عن البراك الذي قال للرئيس: 
»شمعنا هذي امتناع؟«، فرد عليه الرئيس 
ممازحا: »هذي بالذات« فضحك احلضور.

هّونت

بعد أن أعط���ى الرئيس اخلرافي الدور 
للنائب عادل الصرعاوي للحديث على بند 
رفع احلصانة انتظر الصرعاوي قليال قبل ان 
يبدأ باحلديث ليجمع أوراقه فخاطبه الرئيس 
قائال: »شنو هّونت«، فرد الصرعاوي: »ال 

األخ الرئيس راح أبدأ احلني«.

في جلسة وفي نصاب

خالل رفع اجللس���ة لتهدئة األوضاع 
اس���تغل بعض النواب الوقت ألداء صالة 
الظهر ثم دخ���ل النائب عدنان عبدالصمد 
فسأله الصحافيون عما ان كانت هناك جلسة 
س���تعقد أم ان النواب خرجوا من املجلس 

فرد بقوله: »في جلسة وفي نصاب«.

علشانك يا مسلم

قبل التصويت على بند رفع احلصانة عن 
النائب مسلم البراك قام وزير التجارة أحمد 
الهارون للخروج من القاعة الى االستراحة 
فخاطبه مسلم »احلكومة تريد اخلروج من 
القاعة ليش؟«، فخاطبه الهارون: »أنا راجع 
للقاعة علشانك يا مسلم«، ثم صوت باملوافقة 

على رفع احلصانة عن البراك.

تقارير احلصانة
عندما طالب النائب حس���ني احلريتي 
بتوزيع تقارير اللجنة التشريعية بشأن 
طلبات رفع احلصانة عن عدد من النواب 

أكد الرئيس اخلرافي احلرص على اجناز 
التصويت على تلك التقارير وادراجها على 

اجللسة »خصوصا ان هناك نصابا«.
النائب د.فيصل املسلم: »حلوة  فعلق 
منك هذه خصوص���ا فيه نصاب واضحة 

حيل«.

شاخيت

بعد ان انتهى الوقت املخصص للنائب 
مرزوق الغامن خالل حديثه على بند الرسائل 
الواردة، طل���ب التمديد فأح���ال الرئيس 
اخلرافي األمر للمجلس، حيث طرح األمر 
على النواب ولم يعترض أحد فأعاد الطلب 
عليهم أكثر من مرة فخاطبه النواب بعدم 
وجود معترضني فرد عليهم »حتى ال تقولوا 

شاخيت«.

عطنا 5 دقائق

بعد ان وافق املجلس على التمديد للنائب 
الغامن خاطب النائب مسلم البراك الرئاسة 
قائ���ال: »بس يجينا الدور تعطي كل واحد 

فينا 5 دقايق«.

البقية ص10

تتمة المنشور ص8
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د.يوسف الزلزلة ود.معصومة املبارك وعدنان املطوع ود.روال دشتي وخلف دميثير وناجي العبدالهادي في اجللسة صالح عاشور ود.فيصل املسلم ود.حسن جوهر وشعيب املويزري يخرجون من القاعة بعد رفع اجللسة

جانب من اجللسة

صالح عاشور مخاطبا روضان الروضان وحسني مزيد وغامن امليع يستمعان

مسلم البراك في حديث جانبي مع د.فيصل املسلم بينما د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ ومبارك الوعالن يتابعون اجللسة

خالد السلطان متحدثا

مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي ود.أسيل العوضي

حس���ني القالف لو جاء في مثل 
هذه الصوت لصاحله مو دفاعا 
عنه ولكن دفاعا عن الدستور، ال 
يخوفنا احد وال يش���ترينا احد، 
هذه احلصانة »اللي ما يفهم خل 
يفهم« هذه احلصانة عن املجلس 

وليس عن مسلم البراك.
مرزوق الغ���امن: ارفض رفع 
احلصانة عن مسلم البراك وهي 
شبيهة بالقضية التي ادخلتنا في 
نفق ازمة ان تقرر احلكومة مصير 
النيابية، واحلكومة  احلصان���ة 
مارست وامتلكت حق عقد اجللسة 
في سابقات حتى وصل االمر الى 
50 يوم���ا لم نعقد جلس���ة، هذا 
املجلس وهذه االيام نكسة خطيرة 
في املمارسة الدستورية، نكسة 
لكل من يتكلم داخل القاعة اللجنة 
رفضت احلصانة لعدم احلصانة، 
في مدة الش���هر تبدأ من وصول 
الرسالة الى املجلس واذا الرئيس 
لم يحلها الى اللجنة واذا اللجنة 

لم تنعقد فكيف احلال؟
واللجن���ة احلكومية رفضت 
كل ما ميس احلصانة النيابية ما 
يحدث اليوم في اي الئحة في اي 
دستور؟ الوطنية موقف وليست 
ش���عارات، التنازل في مثل هذه 
القضية سقوط للبرملان، وكان من 
الواجب ارفاق رسالة الصرعاوي 
والطبطبائي واملال، ملاذا نحجب 
الرأي عن هذه القضية؟ فما الفرق 
ب���ني البنك واي ش���ركة؟ وزير 
الدفاع واي ش���ركة ل���م يرفعوا 
قضية سقوط للرقابة الشعبية، 
ما يحدث التفاف حول الدستور، 
نرفض رفع احلصانة عن البراك 
وسنرفض دائما رفع اي حصانة 
القاعة،  عن نائب يتحدث داخل 
تفصيل مواقف حس���ب النواب، 
الى منحدر خطير  البلد ميضي 
ج���دا، اذا ما تركنا تقس���يماتنا 
ونظرنا ملصلحة البلد، وكنا ننتظر 
منك االخ الرئيس موقفا شخصيا 

والكويت تنتظر منك موقفا.
اخلرافي: موقفي تعرفه مثل 
ما قلت لالخ وليد والكل يعرف 

شنو راح يصير.
وليد الطبطبائي: الطق الذي 
حدث امر مبيت وهو مرفوض ذلك 
السلوك القمعي لشعب الكويت 
ما ينضرب على رأسه بالهراوات 
هناك محاكم ل���و اخطأنا، وين 
قاعدين احنا؟ في دول افريقية؟ 
يريدون ارجاعن���ا الى عصر ما 

قبل الدستور.
كرامة احلصانة البرملانية تهان 
خارج القاعة وما حدث من حصانة 
البراك نرفضها، العضو ال يؤاخذ 
عما يبديه م���ن اقوال اصحى يا 
وزير العدل، هل يجوز يا وزير 
العدل ان تطلب رفع احلصانة عن 
نائب قال كالما داخل القاعة، اين 
مسؤوليتك اين مقعد القضاء، كيف 
تقبل؟ ولكن هي قضية يريدها 
الوزراء كل شيء يصير  رئيس 

متون يا رئيس الوزراء.
البراك: من دون ميكروفون: 
الن���اس بالعص���ي  يضرب���ون 

والهراوات.
الطبطبائي: اذا كان هناك احكام 
عرفية كل شيء يعطل اال انعقاد 
جلسات وحصانة النواب، احلكومة 
الدس���تور وال تستحق  تدوس 
البقاء النها ال حتترم الدستور وال 
احلكومة غير محترمة، احلكومة 
غير محترمة ويجب ان ترحل، 
وهي داست الدستور حتت رجولها 
تطلع بيان عن ضرب اجلويهل 
وال تطلع بيان عن ضرب نواب 
االمة، احلكومة نامية تسكت عن 

ضرب نواب االمة.
البراك: هذه حكومة الفش���ل 
حكومة غي���ر محترمة، حكومة 

اهدار الكرامات.
ان���ت ط���رف يا  اخلراف���ي: 

مسلم.
البراك: اللي يصير يصير، ما 

ينضرب الشعب بالعصي.
احلماد: املوضوع طلب النيابة 
االذن برفع احلصانة ودور وزير 
العدل هو نقل ه���ذا الطلب الى 
املجلس وليس م���ن حق وزير 

العدل ان يتدخل.
الب���راك: ب���س ال يعطل���ون 

اجللسات.
احلماد: رجاء ال نخلط االوراق 
املوض���وع ينقل من القضاء الى 
رئيس املجلس ومنه الى اللجنة 
امام املجلس  التشريعية واالمر 

وهو من يبحث فيه.

يغب عن بالهم ه���ذا املوضوع، 
وهن���اك أولويات تغط���ي هذا 
اجلانب، وهذه القضية من االمور 

امللحة في ظل الوضع احلالي.
الدقباس���ي: نداء اس���تغاثة 
لتشغيل الشباب، هناك جاليات 
مس���يطرة ع لى االسواق، أرجو 
أن تكون هناك سياسات تغطي 
هذا الهدف، احلكومة غير جادة 
في إيج���اد فرص عمل، القضية 
مرتبطة بجوانب متعددة وهي 
تهدد املجتمع الكويتي وهي حتد 
أمام السلطات وتؤدي الى املزيد 

من التفكك االسري.
عدنان عبدالصمد: املش���كلة 
االساس���ية قضية عدم االلتزام 
س���نلتزم  ه���ل  باألولوي���ات 
أمامنا ونقرها  التي  باالولويات 
ثم بعد ذلك نحتج بأن الدستور 
ال مينع من تقدمي اقتراح أو طلب 
داخل اجللسة، وع لى الرغم من 
وجود أولويات س���ابقة، اال انه 
ال يوجد الت���زام بها، ويجب أن 
تك���ون االولويات فيها نوع من 
املرونة من التأخير أو التقدمي، 
ويفترض عرضها على املجلس، 
وإما ان نلتزم بهذه املبادئ أو ما 
في داع���ي إلقرارها ومن يوافق 
عليها البد عليه ان يلتزم بها أو 

ال نقرها.
د.يوس���ف الزلزلة: احلديث 
عن االولويات هو حديث مطول، 
واالجتماعات كانت لوضع النقاط 
على احل���روف حتى نعرف الى 
أين نحن نسير وما قدم في هذه 
الورقة اذا مت االلتزام به سنحقق 
الكثير من قضايا التشريع، وهناك 
ما يزيد على املائة تقرير يجب 
النظر فيه���ا، ولكن عندما أقرت 
اخلطة االستراتيجية اتفقنا على 
قواعد تش���ريعية يجب بناؤها 
وهي القوانني االقتصادية ومنها 

قانون الشركات.
القوانني  هناك مجموعة من 
مثل متويل املشاريع الصغيرة 
وقان���ون املناقصات، وغس���يل 
االموال ويجب اقرارها حتى نعرف 

أين نحن متجهون.
هناك مجموعة قوانني قضائية 
كقانون اجلزاء وتنظيم القضاء 
وعدم اجنازها ستكون له تبعات 
غير محمودة ويج���ب االلتزام 
باألولويات واجللسات محدودة 
فالبد من إيج���اد خطة ال لعقد 
جلس���ات خاصة ملناقشة ما هو 
موج���ود في االولوي���ات وأرى 
انه البد من التصويت باملوافقة 
على االولوي���ات وخطة إليجاد 
أزمة وأيام معينة لعقد جلسات 
خاصة ملناقش���ة كل ما ورد من 

االولويات.
عادل الصرع���اوي: أؤكد أن 

شعيب املويزري )نظام(: طق 
الشعب الكويتي ما فيه مساس 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد امر بتطبيق القانون 
وليس طق الشعب هناك قانون 
ومحاكم، في شهر 5 عندما تبجحت 
احلكومة وظهرت صور اشخاص 
غير كويتيني من رجال االمن من 
القرارات اخلاصة، ضرب  ضمن 
الكويتي ال يجوز وال  الش���عب 

نقبله.
العدل  العنجري: كالم وزير 
غير صحي���ح املفترض عليه ان 
يحضر اجللس���ة ويقول كالمه 

ويدافع عنه.
الطبطبائي: قناة سكوب قناة 
االس���فاف والتخريب االخ وزير 
العدل كان يفترض ان يقول ان 
دوره نقل الطلب اما كان من االولى 
ان حتضر اجللس���ة وتدافع عن 
الوزراء  موقفك وتنصح رئيس 
باحلض���ور والدفاع ع���ن رأيه، 
مل���اذا لم تطبق املادة 111 بإخطار 
املجلس بأنكم استدعيتم النائب؟ 
نحن امام حكوم���ة تطغى على 
الدستور، الدستور صار معطال 

بهذه الطريقة.
احلكومة ملاذا ال تستنكر ضرب 
الناس واس���تنكرمت ضرب رجل 

ادعى الضرب واالغماء.
احلريتي )املقرر(: نحترم كل 
اآلراء، واللجن���ة أبدت رأيها في 
التقارير والش���اكي تكلم داخل 
اجللسة وخارجها واللجنة رفضت 
رفع احلصانة عن النائب مسلم 

البراك.
السلطان: مع احترامي  خالد 
لوزي���ر العدل ان هناك س���ابقة 
في عهد مشاري العنجري وهو 
يعقوب حياتي، وقام وزير العدل 
آنذاك بسحب هذا الطلب وضرب 
املواطن���ني بدون حك���م قضائي 

مخالف للقانون.
الطاحوس: كالم وزير  خالد 
الع���دل أخطر م���ن الطلب غير 
دستوري ألن الوضع اآلن وأحداث 
الصليبخات كان نتاج هذا الطلب، 
الناس  واحلكومة قام���ت بقمع 

وضربهم.
الق���الف: قناة س���كوب قناة 
الش���عب وأرجو ش���طب كالم 

الطبطبائي.
اخلراف���ي: اآلن كالمكم يزيد 
املشكلة تعقيدا، أطلب قفل باب 
النق���اش والتصوي���ت، وجرى 
التصويت على قفل باب النقاش 

وكانت النتيجة 28 من 51.
ووافق املجلس على قفل باب 

النقاش.
1 - رفع احلصانة عن النائب 

مبارك الوعالن:

موافقة 29، عدم موافقة 25، 
امتناع 2، حضور 56.

رف���ع  عل���ى  موافق���ة  اذن 
احلصانة.

2 - رفع احلصانة عن النائب 
مسلم البراك »التقرير يرفض رفع 

احلصانة«.
موافقة 41، ع���دم موافقة 13، 

امتناع 2، حضور 56.
رف���ض رف���ع احلصانة عن 

البراك.
3 - رفع احلصانة عن دليهي 

الهاجري:
موافقة 25، عدم موافقة 28، 

تكون هناك أولويات ال تش���مل 
ايج���اد فرص عم���ل للكويتيني 
املسجلني بديوان اخلدمة املدنية 
وهم 100 ألف نسمة. كيف نتكلم 
ع���ن أولويات لم تش���مل كرامة 
الناس، هناك خطر يهدد املجتمع، 
الشباب قوة ضاربة معطلة بسبب 
عدم االهتمام بقضاياهم وقد دعوت 
ألن ت���درج البطال���ة على قائمة 
االولويات أو تضمها االولويات 
ولكن االخوان نسوا هذه القضية، 

نعم حلل البطالة.
املقرر(:  الصرع���اوي )ع���ن 
االخوان في جلنة االولويات لم 

كلمة عدنان عبدالصمد
قال النائب عدنان عبدالصمد أثناء اجللسة:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
)يا أيته��ا النفس املطمئنة ارجعي الى رب��ك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(..
نعزي األمة االسالمية بذكرى استشهاد االمام احلسني گ 
سيد شباب أهل اجلنة وسبط النبي محمد ژ سائلني اهلل تعالى 

ان ترتفع رايات النصر والوحدة على االمة االسالمية.
ومبناسبة احلملة الش��عبية للتبرع بالدم ادعو عشاق االمام 
احلس��ني گ لدعم هذه احلملة بالتبرع بالدم من خالل مراكز 
التب��رع بالدم التي ق��د تتواجد امام احلس��ينيات اكراما لإلمام 

احلسني.
فالس��الم على احلسني يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث 

حيا.

احلصانة.
البند التالي

قائمة األولويات
اخلراف���ي: بناء عل���ى قرار 
املجلس مت تكليف مكتب املجلس 
بإعداد األولويات وأتقدم بالشكر 
اجلزيل لالخوة الذين قاموا بإعداد 

املذكرة.
علي الدقباسي: ال ميلك املرء 
إال أن يس���جل الش���كر ألعضاء 
اللجنة لرس���م خارطة الطريق 
نحو االجن���ازات لكن مت حتديد 
ش���هر فبراير إلجناز االولويات 
ومناقش���تها مرة اخرى، فكيف 

امتناع 2، حضور 56.
رفض املجلس رفع احلصانة 

عن دليهي الهاجري.
4 - رفع احلصانة عن النائب 

حسني القالف:
موافق���ة 27، عدم موافقة 21، 

امتناع 2، حضور 50.
رفض املجلس رفع احلصانة 

عن القالف.
5 - رفع احلصانة عن النائب 

محمد هايف:
موافقة 23، عدم موافقة 27، 

امتناع1، حضور 56
املوافق���ة عل���ى رفع  ع���دم 

املوضوع أخ���ذ في االعتبار أنه 
أخذ أكثر م���ن قطاع كاالقتصاد 
والصحة واخلدمات واالجتماعية، 
واللجنة ال متلك اال تفعيل املادة 
72 م���ن عقد جلس���ات خاصة، 
ولكنه���ا أوصت مبناقش���ة كل 
االتفاقيات وامليزانيات في جلسات 

خاصة.
عبدالصم���د: إذا ظهر أولوية 
مهمة أو قان���ون مهم كيف يتم 
تقدميها؟ ه���ل باقتراح أو طلب 
مناقشة أو كيف يتم تقدميها الى 
املجلس والبد من وجود آلية من 
فريق األولويات ملعرفة ذلك االمر 

ضمن حدود وضوابط 
أحمد الس���عدون: األولويات 
متفق عليها كما جاءت في املذكرة 
لكن املجلس ال يجوز له أن يخاطب 
أو يستعجل احلكومة في تقدمي 
القوانني وإذا تأخرت فلتتحمل 
أما اجللس���ات  مس���ؤولياتها. 
اخلاصة فال غب���ار عليها ولكن 

هل ستحضر احلكومة؟!
كما أن التقرير رقم 54 للجنة 
املالي���ة اخل���اص بالتأمين���ات 
االجتماعية لم يدرج على جدول 
األولويات وكذلك اقتراح د.فيصل 
املسلم بش���أن تثمني واستمالك 
قطع في خيطان ونادي االستقالل 
ولن نلتزم بهذا اجلدول وسنقدم 
املقترحات وفق الالئحة وحسب 
ما نرى من أهميتها وهو أمر ال 
ميكن التنازل عنه فيما للمجلس 

حق القبول أو الرفض.
حجة احلكومة أن قانون املرئي 
واملسموع البد من تعديله وأكدنا 
أن القان���ون احلالي كاف وواف 

لو طبق.
فيصل املسلم: أعلن حتفظي 
على ما انتهى إليه الفريق وقلت 
ان االتفاقيات يجب عقد جلسات 
خاص���ة إلنهائها وأرفض أن أي 
طلب يقدم م���ن النواب البد من 
إحالت���ه إلى جلن���ة االولويات 
فهذا أرفض���ه. احلكومة عطلت 
قوانني مكافحة الفساد وحماية 
املبلغ بحج���ة أنها لم تنجز في 

اللجان.
واحلكومة غير قائمة بواجبها 
بشأن استمالك قطع خيطان والذي 
يؤيده 40 نائبا ولن نلتزم بهذه 
األولويات وسنقدم قوانني نراها 

مناسبة.
خالد السلطان: اللجنة لم توفق 
في حتديد األولويات، أخطر قضية 
هي قضية فرص العمل والتوظيف 
فهناك 400 ألف سيدخلون سوق 
العمل بعد 5 سنوات والدولة %70 
من موظفيها لي���س لديهم عمل 
أو ال يش���تغلون والدولة تبنت 
37 مليار دينار للتنمية هذه لن 
تخلق فرص عمل ولكن صندوق 
الدول���ة للتنمية للمش���روعات 
الصغيرة والذي رأسماله مليارا 
دينار سيعود على الدولة بالفوائد 
العالية في خمس سنوات وهذا 
القانون هو الذي سيوفر وظائف 
وفرص عمل، وأولى االولويات 
هي قوانني البيئة أين هي؟ يجب 
أن تعاد ه���ذه االولويات للجنة 
الكويتي،  وفق مصلحة الشعب 
ويتوازى مع مش���اريع التنمية 
الفساد واملفسدون ويجب ضبط 
الفساد في مشاريع التنمية بإقرار 

قوانني املناقصات العامة.
حسني مزيد: األولويات من أهم 
األمور التي ينبغي االهتمام بها 
ألنها تتعلق بتنمية بلد وتساهم 
في انف���راج األزمة، يجب علينا 
أن نرك���ز على تنمية اإلنس���ان 
واس���تثماره وتأهيل���ه إلدارة 
البلد والدولة وحينها س���نكون 
في مصاف ال���دول املتقدمة. من 
خالل حمالتنا االنتخابية خاطبنا 
املواطن ف���ي قضايا االس���كان 
والصحة واخلصخصة واملرور 
والبطالة وكانت القاسم املشترك 
ملرشحي املجلس واآلن لم جند لها 

مكانا في جدول االولويات.
البطالة تعني االنحراف والقتل 
والسطو واملفسدة وهناك 70 ألف 
مواط���ن ومواطنة يبحثون عن 
وظائف واذا لم نعط هذه القضايا 
االهمية فسنقع في خطأ. البيئة 
من أهم القضايا التي يعاني منها 

املواطن الكويتي.
الرومي: ترفع اجللس���ة الى 
يوم غد وكانت الس���اعة تشير 

إلى الثانية متاما.

تتمة المنشور ص9

»التحالف«: ما تتعرض له أسيل من هجمة إعالمية أمر مؤسف
أك��د أمني ع��ام التحال��ف الوطن��ي باإلنابة صالح املض��ف ان ما 
تتعرض له النائبة د.أس��يل العوضي من هجم��ة إعالمية وصلت الى 
حد اإلسفاف والتعرض لش��خصها وعائلتها أمر مؤسف وبعيد عمن 
ينادي بالوحدة الوطنية، وغير مس��تغرب على أدوات يدفع لها لتتكلم 

وأخرى لتنشر.
وق��ال املضف في تصريح صحاف��ي ان العوضي تدفع اليوم ثمن 
مواقفها املشرفة ومتسكها مببادئها الوطنية، ورفضها ان تكون شاهد 
زور عل��ى األحداث احلاصلة على الس��احة احمللية، وأداة تس��تخدم 

لضرب احلياة الدستورية والدميوقراطية.
وأش��ار املضف الى ان انتقاد مواقف العوضي أمر مباح ومطلوب 
س��واء اختلفنا معه او اتفقنا، فذلك ما كفله الدس��تور للجميع، كونها 
ممثلة لألمة، غير ان ما نقرأه ونسمعه هذه األيام خرج عن دائرة النقد 
املباح الى التجريح الشخصي بإسفاف لم يعتد عليه الشعب الكويتي. 
وأكد املضف ان التيار الوطني س��يكون سندا ودرعا للنائبة العوضي 
في مواجه��ة ما تتعرض له، مؤكدا دع��م »التحالف« ملواقف العوضي 

التي هزت عروش الكثيرين.

الطبطبائي: كرامة الحصانة البرلمانية تهان خارج قاعة عبداهلل السالم
الصرعاوي: من يتحمل مسؤولية حجب مبالغ التعويضات البيئية عن الكويت؟


