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 جاء في ن��ص كلمة النائبة د.أس��يل العوضي ما يلي: 
االÎ الرئيس اسمح لي ان أوجه كالمي الى سيدي حضرة 

صاحب السمو امير البالد املفدى حفظه اهلل.
  يا صاحب الس��مو كالمك مطاع وام��رك مجاب وعلى 
العني والراÓ، انت ابوالس��لطات جميعا وصاحب احلكمة 

ابو اجلميع.
  صاحب الس��مو في اكثر من مناسبة ومن خالل نطقك 
الس��امي في افتتاÍ ادوار االنعقاد السابقة واحلالي طلبت 

التهدئة والتركيز على االجناز والعمل.
  لهذا التزمنا يا صاحب السمو ووقفنا وقفات في العام 
والنصف املاضيني لتهدئة االمور وتوفير املناÎ املناس��ب 

للحكومة للعمل احتراما للمادة 50 من الدستور.
  سمو االمير، طلبت منا التعاون وتعاونا يا سمو االمير 
في اللجان اجنزنا كل مشاريع احلكومة واحتدى اي وزير 
يقول انه كان عنده مشروع قانون وعطلته جلنة من جلان 

املجلس.
  طلبت منا يا سمو االمير االلتزام بالقانون وتفعيل املواد 
الدس��تورية التي حددت لنا جميع��ا حقوقنا وصالحياتنا 
وواجباتنا، وانا ش��خصيا تش��رفت بلقائك اكثر من مرة، 
وكل م��رة تؤكد بنبرة االب احلري��ص ان نحترم القانون 
ونقف مع احلق ونحاسب املخطئ، وهذا ما نفعله يا سمو 
االمير، نقف مع املبدأ بغض النظر عن االطراف، نقف مع 
احلق بغض النظر عن اصحابه، ونحاس��ب املخطئ بغض 

النظر عن قربه لك يا سمو االمير.
  سيدي صاحب السمو، اسمح لي بهذه الكلمة: من يعصي 
امرك يا س��مو االمير وال يترج��م اقوالك الى افعال وبكل 
اس��ف هي احلكومة التي مت��ارÓ صالحياتك من خاللها 

حسبما ينص عليه الدستور.
  انت تأمر بتطبيق القانون واول من يكسر القانون هي 

احلكومة، ألنها املسؤول االول واالخير عن تطبيقه.
  انت عبرت عن رغبتك الس��امية بحل مشكلة الرياضة، 
واالخوان في املجلس ترجموا رغبتك الى قوانني 3 سنوات 

لم تطبقها احلكومة، من يكسر كلمتك يا سمو االمير؟
  انت حتث على رعاية الش��باب واالهتمام بقضاياهم، 
وتأت��ي حكومتك ف��ي بداية دور االنعقاد ب��كل تكتيكاتها 
وجهدها الجهاض جلنة الشباب والرياضة، »مو مهم قضايا 
الشباب املهم ان ولدنا ما يزعل«! من يكسر كالمك يا سمو 

االمير؟
  حتث على رعاية امل��رأة واعطائها مكانتها في املجتمع 
وتأتي احلكومة كي ترفض كل املقترحات التي تقدمت بها 

جلنة املرأة، من يكسر كالمك يا سمو االمير؟
  تأمر يا سمو االمير بالتزام ادب احلوار واحترام اآلخر 
واالبتعاد عن االلفاÙ اجلارحة � نعم متادى بعض الزمالء 
في الكالم ورفضنا رفع احلصانة عنه كي يحاسب � لكن 
يأتي وزير في حكومتك يا س��مو االمير يقول للمواطنني: 

»موتوا قهر«! من يعصي اوامرك يا سمو االمير؟
  تطل��ب منا ع��دم التصعيد مع ممارس��تنا لدورنا في 
محاسبة املقصرين، وهاهي تقارير ديوان احملاسبة تقرير 
وراء الثاني كلها مخالفات ادارية ومالية وهدر للمال العام 
وفساد واحلكومة ال تسمع وال ترى وال تتكلم، ما تتحرك 
اال اذا هددها احد النواب باالستجواب، من يعصي اوامرك 

يا سمو االمير؟
  كل هذه االمور املتراكمة دعت سمو االمير من واقع حرصه 
على اس��تقرار البلد ان يتدخل مباشرة فأعطى توجيهاته 
بحك��م مكانته االميرية واالبوية كرأÓ جلميع الس��لطات 
ومرجعها بتطبيق القانون، واؤكد: تطبيق القانون لكن ما 
فعلته احلكومة االس��بوع املاضي ممثلة بقوات االمن هو 
انها تعسفت وجتاوزت توجيهات االمير وبدال من تطبيق 

القانون داست عليه، فضربت واعتدت وضللت.
  انا املس��ؤول، نقدر لك يا سمو االمير وضع املسؤولية 
على عاتقك المتصاص الشحن الطائفي، لكننا يا سمو االمير 
نحترمك وجنلك ونحترم مسند االمارة، فنحن ال نسائل 
االمير، بل نس��ائل احلكومة املسؤولة عن ادارة البلد امام 
االمير واالمة، نسائل احلكومة التي اعتدت على املواطنني 

والسلطة التشريعية.

  منظر د.عبيد الوس��مي وهو يسحب من داخل املنزل 
ويسحل بالش��ارع ويضرب باملطاعات واالرجل ثم يترك 
مغمى عليه! »ااحد يفس��ر لي هاملنظر! اذا مسوي جرمية 
وال مخالف القانون قبض��وا عليه وقدموه للمحاكمة بعد 

توجيه التهم بشكل رسمي«.
  هل وصلنا زمن ان اخطئ والعقاب يكون في الشارع! هل 
وصلنا زمن ان القوات اخلاصة حتل محل القاضي وحتكم 
على الناÓ وتعاقبهم بالشارع »بعدين تتركهم ومتشي«!

  الذي حصل كان نتيجة تراكم عدة امور نتحمل مسؤوليتها 
كلنا.

  احلكومة تس��تخف باملجلس وتعطل شغله وتتصرف 
بشخصانية ضد النواب، وبعض الزمالء من النواب يساهم 
باضعاف املؤسس��ة التشريعية باش��غالها بأمور هامشية 
وصراعات شخصية داخل املجلس وفي وسائل االعالم، 
واصبح لدينا شخصيات تقود الطرÍ السياسي واالعالمي 
من خالل متزيق الوحدة الوطنية ولالس��ف قوة طرحهم 
نتيجة لوجود دعم لهم، ولالسف كثير من الناÓ يصفق 
 Óلهم بينما الفروقات تتسع واالجواء تلتهب ومشاعر النا

تشحن.
  نحترم االوامر االميري��ة ونتوقع احتراما متبادال من 
قبل الس��لطة التنفيذية باحترام املؤسس��ة التش��ريعية 

والقوانني.
  الدستور كعقد اجتماعي بني احلاكم واحملكوم موجود 

لضمان حقوق كل االطراف املتعاقدة.
  التعدي على الدستور نخشى ان يؤدي الى ضياع احلقوق 
جلميع االطراف وضياع سلطاتها، وهذا ما نشهده من عدم 

احترام للقوانني وللسلطات في هذا البلد.
  سموك دائما تؤكد على حرمة الدستور وهيبة القانون، 
وهذا ما لم يحدث في ردود فعل وزارة الداخلية واالعالم 
والرقابة من خالل منع الطرف اآلخر من التواجد االعالمي 

وهذا يقف ضد توجيهاتك السامية وضد الدستور.
  هناك من يكرر فكرة السمع والطاعة لولي االمر، وانا 
اق��ول ال أحد يزايد علينا ف��ي احترام توجيهات ورغبات 
سمو االمير، واالكثار من هذه املساءلة يضع مسند االمارة 
في دائرة النقاÔ السياسي اليوم و»هذا مو شي زين ألن 
قاعدين نش��وف البعض يتمادى بتنفيذ اجندته اخلاصة 

.»Íبهذا الطر
  سمو االمير نحن ال جنرؤ على مساءلتك ليس فقط ملا 
متثل��ه من رمز للكويت والكويتيني، بل واالهم الحترامنا 
ملس��ند االمارة احملصن من قبل الدستور، فنحن نسائل 
الوزراء ورئيس مجلس الوزراء على افعال مخالفة للقانون 
وبذل��ك هم من خ��رق القانون، وليس س��موك، ووجبت 

مساءلتهم.
  خلونا نتفق على شغلة: ال دميوقراطية من غير حرية 

وال حرية من غير كرامة. 

 اس����تقبل رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي مبكتبه 
ظهر امس رئيس البرملان في جمهورية سنغافورة عبداهلل 
تارموجي والوف����د املرافق له. حض����ر املقابلة نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي وأمني سر املجلس النائب علي 
الراش����د وكل من النواب عدنان عبدالصمد ود.روال دش����تي 
ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار وسفير الكويت لدى 
جمهورية سنغافورة عبدالعزيز العدواني، وسفير جمهورية 

سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية واحملال للكويت تان 
هنغ سينغ. ومن جانب آخر بعث رئيس مجلس االمة جاسم 
محم����د اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس النواب في 
مملكة البحرين خليفة بن احمد الظهراني مبناس����بة اعادة 
انتخابه رئيسا للمجلس. كما بعث اخلرافي ببرقية الى رئيس 
مجلس الش����ورى في مملكة البحرين عل����ي صالح الصالح 
مبناسبة جتديد رئاسته للمجلس، قال فيها »بعد ان حظيتم 

بثقة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيس����ى آل ثاني بصدور 
املرسوم امللكي السامي بتجديد رئاستكم ملجلس الشورى في 
مملكة البحرين الشقيقة، يطيب لي ان اعرب ملعاليكم باسمي 
ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس االمة بالكويت عن خالص 
التهنئة على هذه الثقة الت����ي اولتكم اياها القيادة احلكيمة 
الميانها املطلق بقدرتكم على قيادة مجلسكم املوقر على سنن 

من الدميوقراطية احلقة خلير ومصلحة شعبكم الشقيق. 

 الخرافي استقبل رئيس برلمان سنغافورة وهنأ الظهراني والصالح

 أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوÓ ود.جمعان احلربش ويبدو د.فيصل املسلم وفالÍ الصواÛ ود.وليد الطبطبائي في اجللسة

 د.أسيل العوضي أثناء مداخلتها 

 الرئيس جاسم اخلرافي ود.علي العمير ومحمد املطير على املنصة (متين غوزال)

 إحالة الخطاب األميري إلى لجنة الرد 
 حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ

  أحال مجلس االمة في جلسته التكميلية امس املالحظات النيابية على اخلطاب االميري 
الى جلنة مشروع الرد على اخلطاب األميري بعد االنتهاء من مناقشته متهيدا إلعداد تقرير بشأنه 
ومن ثم رفعه الى سمو األمير. وأكد النواب خالل املناقشة ان الوحدة الوطنية مسؤولية اجلميع 
(حكومة ومجلسا وشعبا) مشيرين في الوقت Ðاته الى ضرورة ان يقوم االعالم املرئي واملسموع 
واملقروء بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل ما شأنه احداË الفرقة بني فئات املجتمع. 
وقال النواب ان الدستور حدد في مواده احلقوÞ والواجبات لكل املواطنني وان طاعة ولي األمر 
واجب ديني ووطني واحترام القوانني من ش�أنه احملافظة على استقرار البالد وأمنها وامانها. 
بدوره أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري ان دولة الكويت 
تتمتع مبساحة كبيرة من احلرية كفلها الدستور إلبداء الرأي سواء لنائب األمة او املواطن العادي 

داخل قاعة عبداهللا السالم وفي وسائل االعالم املختلفة وكذلك الديوانيات.
  وكان املجلس وافق في بداية اجللس�ة على املذكرة التي أعدها مكتب مجلس االمة في 
األولوية التي تعطى لبعض املوضوعات في ضوء ما تقدمت به احلكومة وما تقدم به بعض االعضاء 

لدور االنعقاد العادي الثالث بعد مناقشتها والتصويت عليها.
  وكان عدد من األعضاء اشاروا خالل مناقشة جدول األولويات وعددها ٤8 أولوية الى وجود 

نواقص في اجلدول مؤكدين ضرورة ان تعمل احلكوم�ة على ادراÌ القوانني اخلاصة بالبطالة 
وكذلك مكافحة الفساد واخلصخصة »وغيرها من القوانني املهمة« ضمن األولويات.

  واثر Ðلك وعد الوزير البصيري نيابة عن احلكومة باس�تكمال النواقص في االولويات »قبل 
شهر فبراير املقبل«. واوصى فريق العمل »وفقا ملا جاء باجلدول« الى تفعيل نص املادة ٧2 من 
الالئحة الداخلية في شأن دعوة املجلس الى عقد جلسات خاصة ملناقشة تقارير جلنة الشؤون 
اخلارجية في ش�أن االتفاقيات واملدرجة على جدول اعمال املجلس وملناقشة تقارير جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي عن مشروع القانون بتعديل القانون (2010/٥٥) بربط ميزانية 
الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية (2011/2010) وكذلك مشروع القانون بفتح 
اعتماد اضافي بتلك امليزانية. وتضمن�ت التوصيات التي أوردها اجلدول ان يراعى عند تقدمي 
طلبات لعقد جلسات خاصة ان تكون مقرونة بوجود تقارير اللجان بشأن املشروعات واالقتراحات 
بقوانني او تقارير جلان بناء على طلب املجلس لبحث موضوع معني. كما أوصى اجلدول بأن يقوم 
مكتب املجلس في بداية شهر فبراير املقبل مبراجعة ما مت اجنازه من جدول األولويات واعادة 
توزيع ما تبقى منه على بقية اجللسات بناء على ما قد يرد من تقارير جديدة من جلان املجلس 
في شأن بعض املشاريع او االقتراحات بقوانني. ثم انتقل املجلس بعد Ðلك الى مناقشة قضية 

تسرب الغاز في منطقة األحمدي وما Âلت إليه أوضاع املنطقة. وفيما يلي التفاصيل: 

 افتتح أمني الس����ر النائب علي 
الراشد اجللسة التكميلية في الساعة 
التاس����عة وتال األمني العام اسماء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 
عن اجللس����ة املاضية دون اذن او 

اخطار.

  بند األæلويات

  اخلراف����ي: مت االكتفاء بالنقاش 
حول االولويات وهل يوافق املجلس 
على االولوي����ات التي اقرها مكتب 

املجلس.
  حسني احلريتي: اسمح لي بان 
اذكر ان هناك قوانني مكافحة الفساد 
واحلكومة وعدتنا اكثر من مرة ومتت 
املوافقة على مشروع حكومي ملكافحة 
الفس����اد وعليه اجلن����ا في اللجنة 
االقتراحات اخلاصة بالفساد وهي 
قوانني وقعتها احلكومة منذ 2006 
وافضل دمج االقتراحات النيابية مع 
املشروع احلكومي خاصة انه محدد 
له جلسة املوضوع وبالنسبة لقانون 
التخصيص ال يوجد مواز له قانون 

تضارب املصالح.
  الرئيس اخلرافي: اذا كان هناك 
مالحظة عند اي نائب رجاء ارسالها 

الى مكتب املجلس.
الدولة لش����ؤون مجلس    وزير 
ال����وزراء: نقبل االقتراح����ات كلها 
ونعد االخوة باستكمال كل ما هو 

ناقص.
  وج����رى التصويت على مذكرة 
االولويات نتيجة 23 من 34 احلضور 
ووافق املجلس على قائمة االولويات 
التي اجنزها فريق االولويات النيابي 

الذي كلف من قبل مكتب املجلس.

اشهرناه وكان مغمورا، فأصبح مثل 
سلمان رشدي بطال قوميا وعامليا، 

البد اال نلتفت الى هذه االمور.
مؤمن����ون  نح����ن    وه����ل 
بالدميوقراطية؟ ملاذا عندما نختلف 
مع اآلخرين نشهر بهم؟ نحن نختلف 
في وجه����ات النظر لكن كلنا نخدم 
مصلحة البلد، حظيت بنصيب االسد 
من االتهامات واالش����اعات وآخرها 
توجيه عادل الصرعاوي اسئلة لوزير 
الكهرباء عن ترسية من دون مناقصة 
مببلغ 180 مليون دينار وقالوا ان 
هذه املناقصة رسيت لعلي الراشد 

وإخوته.
  يا وزير الكهرباء استحلفك باهلل 
هل في يوم من االيام كلمتك عن هذه 
املناقصة، ي����ا وزير الكهرباء ارجو 
س����رعة الرد حتى »أخز« باالوراق 
عني كل واحد تكل����م عني خلصوا 
من قضية الوفرة اتوا باملشاركة في 
مكتب احملاماة، هذه حيل اجلبناء، 
القضية لو تخصني وحدي، فهذه 
قضية تخص عيالي واخواني، ما 

هذه االتهامات احلقيرة؟
  طلعت كشوف بأسماء 20 نائبا 
اخذوا ش����يكات حت����ى ظهر احلق، 
وضعوا شبكة »ال وطنية« يتهمون 
فيها الناس، وصح����ف الكترونية 
همها الكذب واالتهام، فلماذا وضعوا 
الدميوقراطية واملجلس؟ ألم يوضع 
من اجل االختالف والدفاع عن وجهات 
النظر دون تخوين او اتهامات، »لو 
اخذت 180 أقع����د اقابل وجوهكم« 
حس����بي اهلل ونعم الوكيل حسبي 

اهلل ونعم الوكيل.
  وزي����ر الكهرب����اء وامل����اء بدر 

اما النواب اآلخرون فالشارع كفيل 
بهم وحسبي اهلل ونعم الوكيل.

  علي الراشد: جاءنا في اخلطاب 
االميري قضية خطي����رة كادت ان 
تشعل نار الفتنة بني الشعب الكويتي، 
وبفضل حكماء الش����عب استطعنا 
اطفاءها، ولكن استغرب ان تؤثر كلمة 
من شخص معتوه على العالقة بني 
ابناء الشعب الكويتي، يوميا نسمع 
كالما عن الرسل والصحابة بل عن 
اهلل عز وج����ل ولكن عدم االكتراث 

بهم يحجمهم.
  نحن افدنا ياس����ر احلبيب مبا 
فعلناه الننا اعطيناه اكبر من حجمه، 
فهذا تصرف احمق منا، ملاذا اعطينا 
هذه القضية اكبر من حجمها؟ نحن 

ضربهم فهل هؤالء ايضا يحرضون 
على الفتنة هل يستحقون الضرب؟ 
نواب جاءوا يعبرون عن رأيهم بعدما 
اقفلت امامهم وسائل التعبير حتى 
قاعة عبداهلل السالم، هل تريدونها 
شريعة الغاب؟! نحن ممثلون للشعب 
ال����ذي ائتمننا على ه����ذه االمانة، 
واالس����وأ من ذلك طعنهم بوطنية 

واعراض النواب.
  احلكومة لم حترك ساكنا، حكومة 
نائمة ال تدري ما يدور حولها وتشجع 
االخطاء، دون محاس����بة املخطئ، 
ضربت الدستور واملواطنني والنواب، 
هل انتم قادرون على ادارة هذا البلد 
سنحاسبكم على اخطائكم وجميع 
اجراءاتكم التي ال تتفق مع الدستور 

االوامر بتطبيق القانون حلفظ األمن 
ولم يعطهم س����موه اوامر بضرب 

الناس.
  نع����رف االج����راءات التي يتم 
اس����تخدامها في مثل هذه الظروف 
من تدرج في اس����تخدام االجراءات 
ومنها املفاوضات ورش املاء الساخن 
واذا لم ينصاعوا يتدخلون بالقوة 
لكن نرفض ان يبدأوا بضرب النواب 
واملواطنني وهذه ال ميكن السكوت 
عليها، م����ا حدث لي����س اجراءات 
قانونية، ما حدث هو استخدام غير 
مبرر للقوة وضرب الدميوقراطية 

وحرية الكلمة والتعبير.
  لم يسلم منهم مواطنون او نواب 
ولم يستفزهم احد، صحافيون مت 

األميري
  س����الم النمالن: مع االس����ف ما 
حدث اخيرا ال ميكن السكوت عليه 
ويعلم اهلل اننا ننشد التعاون بني 
الس����لطتني ولم نأت الثارة الفنت، 
نح����ن م����ع تطبيق القان����ون على 
اجلميع، ولكن ما حدث في الفترة 
االخيرة ليس من القانون في شيء، 
ما حدث هو تعس����ف في استعمال 
السلطة والقانون وتعمد في تطبيق 
قانون الضرب والعصي والشعب 
الكويتي جب����ل على الدميوقراطية 

وابداء الرأي.
  صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صب����اح األحم����د فوق الش����بهات 
وابوالس����لطات نع����م ه����و اعطى 

  وواف����ق املجلس عل����ى جميع 
االحاالت الواردة الى املجلس.

الهاجري: تقدمنا بطلب    دليهي 
تخصيص ساعتني ملناقشة كارثة 
االحم����دي امتن����ى عرضه����ا على 

املجلس.
  عادل الصرعاوي: اجد لزاما علي 
ذكر جهود اعضاء لم يكونوا معنا 

ونشكر كل من ساعدنا.
  الرئيس اخلرافي: ارجو اخذ اجلهد 
املبذول بعني االعتبار في اعداد مذكرة 

االولويات.
  روال دشتي: اقتراح االخ دليهي 
الهاج����ري مهم ج����دا ولكن امتنى 

مناقشته بعد اقرار قوانني املرأة.
  وجرى التصويت على تخصيص 
ساعتني ملناقشة كارثة االحمدي بعد 
اخلطاب االميري وكانت النتيجة 21 
من اصل احلضور 34، وافق املجلس 
على مناقشة املوضوع بعد استكمال 

مناقشة اخلطاب األميري.
  الرئي����س اخلرافي: يس����عدني 
باس����مكم جميعا ان ارحب بزيارة 
رئيس برملان جمهورية سنغافورة 
والوفد املرافق متمنيا جناح الزيارة 
وطيب االقامة ومزيدا من التعاون بني 
البرملانني مبا يخدم بلدينا وشعبينا 
الكرميني ومن جهته رحب د.محمد 
البصي����ري بالوفد الس����نغافوري 
متمنيا لهم حس����ن الزيارة وطيب 
االقامة متمنيا للعالقات الكويتية 
التقدم  � الس����نغافورية مزيدا من 

واالزدهار.

  البند الخامس

  اس����تكمال مناقش����ة اخلطاب 

الش����ريعان: ما تفضل به االخ علي 
الراشد بخصوص موضوع الشركة 
فالوزارة لم ولن تذهب الى اي تعاقد 
مع اي شركة بطريق مباشر او غير 
مباشر واالخ علي الراشد كلمني في 
موضوع واحد وه����و ايصال تيار 
لبيت����ه وال اعرف اخاه او اهل بيته 
ونرفض الطعن في ذمة علي الراشد 

او غيره.
  عادل الصرع����اوي: اؤكد انني 
س����ئلت في اكثر من مناس����بة هل 
هذه الشركة تخص علي الراشد او 
احد أقربائه وليس لدي معلومة عن 
اصحاب هذه الشركة واقسمت على 
ذلك وال����ى اللحظة هذه ليس لدي 

معلومة عن هذه الشركة.
  علي الراشد: امتنى سرعة االجابة 
عن هذه الشركة ولكي نطلع من هذه 
االتهامات واعطونا االجابات خل نرد 

على هذه النفوس الضعيفة.
  الرئيس اخلرافي: شكرا اخ علي 
واعلم انك لو طلعت من هذه فستجد 
اصحاب النفوس الضعيفة يبحثون 

عن تهمة اخرى.
  خالد الطاحوس: ما يجري في 
ب����كل املقاييس،  االحم����دي كارثة 
ويفترض على احلكومة ان تصوت 
عل����ى الطلب الذي قدمن����اه، كارثة 
االحم����دي مازالت قائمة بس����بب 
التقاعس احلكومي، وصلت املنطقة 
الى ما وصلت اليه بسبب »خرمس 
احلكوم����ة«، القطاعات النفطية لم 
تقدم تقارير صحيحة الى احلكومة 
النها تريد احلفاÙ على مواقعها، كان 
يفترض اخالء املنطقة وفق برنامج 

 المجلس æافق على جدáæ األæلويات æعدÏها ٤٨ على أä يراجعها في فبراير المقبل بالتنسيق مع الحكومة 

 أسيل: الحكومة تستخف بالمجلس وتتصرف بشخصانية 
 البقية ص9 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة الهنيدي الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

را�شد عبداهلل را�شد الهنيدي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يحيي النواب ويبدو د.موضي احلمود وحسني احلريتي

د.بدر الشريعان وخالد العدوة ودليهي الهاجري في حديث اثناء اجللسةالشيخ أحمد العبداهلل مع أركان وزارة النفط واإلطفاء للرد على مالحظات النواب

د.محمد البصيري يرد بعنف على مالحظات النواب ثم يتحشرج صوته ويحتسي املاء

19 نائبًا إلحالة أسئلة المال عن المصفاة الرابعة إلى »المحاسبة«

الصرعاوي: أسيل عبرت بدقة عن رأي »الوطني« خالل الجلسة

قدم 19 نائبا طلبا بإحالة األسئلة التي قدمها النائب صالح 
املال عن املصفاة الرابعة الى ديوان احملاسبة، وجاء في نص 
الطلب ما يلي: سبق ان تقدم النائب صالح املال بسؤالني الى 
وزير النفط ووزير اإلعالم في شأن مشروع املصفاة الرابعة 
وحتديدا عن الفارق بني املصروفات الفعلية وقيمة املعدات 
التي مت ش��راؤها للمش��روع، والذي يبلغ 37.730 مليون 

دينار وبتاريخ 2010/5/5 وصلت اإلجابة عن الس��ؤالني اال 
انه مرفق بها كم كبير من املستندات. وحرصا على تدقيق 
هذه املستندات ومعرفة وجه احلقيقة حفاظا على املال العام. 
لذا نتقدم نحن املوقعني أدناه بطلب إحالة هذه املس��تندات 
الى ديوان احملاسبة لفحصها وتدقيقها وتقدمي تقرير شامل 

في هذا الشأن خالل مدة ثالثة أشهر.

أكد النائب عادل الصرعاوي اهمية ما ذهبت اليه النائبة 
د.أسيل العوضي في جلسة امس، معتبرا ان ما قالته يعبر 
تعبيرا دقيقا عن رأي كتلة العمل الوطني. وتساءل الصرعاوي: 
هل شاهد سمو رئيس الوزراء والوزراء جميعا الڤيديو اخلاص 
لضرب قوات وزارة الداخلية اخلاصة الس��تاذ القانون في 
جامعة الكويت د.عبيد الوس��مي، خالل مشاركته في ندوة 
النائ��ب د.جمعان احلربش؟ وقال الصرعاوي »ال ميلك اي 

انسان يش��اهد هذا الڤيديو، اال ان يستنكر االعتداء الذي 
تعرض له الوسمي«، موضحا »ما حدث بعيد كل البعد عن 
تطبيق القانون، بل ويصنف على انه اهانة وتعد على حقوق 
االنسان«. واشار الصرعاوي الى انه شاهد الڤيديو اخيرا، 
ولم ميلك اي اجابة او تفس��ير ملا حصل، داعيا سموه الى 
مش��اهدة هذا الڤيديو ليعرف حجم التعدي الذي ارتكبته 

قوات وزارة الداخلية اخلاصة.

عسكر يطالب باإلسراع في إنجاز
قانون عالوات العسكريين

طالب النائب عس��كر العنزي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد باستعجال 
احالة مشروع القانون احلكومي اخلاص بعالوات 
العسكريني الى مجلس االمة القراره في اسرع 
وقت ممكن. وقال العنزي، في تصريح صحافي، 
ان عالوات العسكريني التي ستكون على الراتب 
االساسي موجود في اللجنة القانونية في مجلس 
الوزراء، ونتمنى االنتهاء من دراستها في اسرع 
وقت ممكن وارسالها الى مجلس االمة العتمادها 

وصرفها في اسرع وقت.
واضاف عس��كر ان عالوات العس��كريني 
يجب ان تشمل اجلميع سواء من الكويتيني او 
اخلليجيني او البدون، ألن الكل يخدم حتت علم 

الكويت وال يجوز ان تتم التفرقة بينهم.
وأكد عسكر ان عالوات العسكريني عليها 
توافق نيابي � حكومي ولذلك نتمنى االستعجال 

باقرارها ألن اخواننا العسكريني ينتظرون هذه 
العالوات منذ سنوات.

واضاف ان العمل في القطاعات العسكرية 
يعتبر عمال شاقا، داعيا احلكومة الى التعاون 
في املرحلة املقبلة لتمرير القوانني الضرورية 
ملصلحة املواطن ومن بينها عالوات القطاعات 

العسكرية.
واثن��ى النائب عسكر على زيادة الرواتب 
املتوقع��ة واعتبارها خطوة منصفة، خصوصا 
في ظل التسرب في القطاعات العسكرية واصحاب 
التخصص��ات الفنية منهم على وجه التحديد، 
واش��اد عس��كر بقرار مجلس الدفاع االعلى 
بالزيادة، مشيرا الى ان الزيادة تستحق الدعم 
من اجلميع وهي في محلها، وقال: نبارك هذه 
اخلطوة من قبل احلكومة ونشكرها على تفهمها 

مطالب ابنائها، مشيدا باخلطوة املبروكة.

الراشد: علينا اإليمان بالديموقراطية
ونرفض توجيه االتهامات دون دليل

زمن����ي وايواء الناس في مس����اكن 
محترمة وكل هذه االجراءات غابت 
عن هذه القضية املفصلية فاملنطقة 

هي »السنتر« للنفط في الكويت.
واحلكومة اخفقت في معاجلة 
هذه القضية، والوضع يتزايد سوءا، 
امام حكوم����ة عاجزة بالكامل فماذا 
تفعل لو حدث تس����رب من محطة 

بوشهر.
هناك تعمد لتفري����غ املادة 110 
من الدستور واحلكومة لعبت دورا 
رئيس����يا فيما وصلنا اليه فإحالة 
الطلب م����ن وزير العدل خطأ ومن 
الرئيس خطأ فهو طلب غير دستوري 
وهذا سينسحب على كل نواب االمة 

مستقبال.
هن����اك انته����اك ص����ارخ ملواد 
الدستور، يوم 12/8 يوم اسود انتهك 
فيه الدستور واهينت كرامة االمة 

يوم اسود كأنه كابوس.
وقانون التجمعات السيئ ألغته 
احملكمة الدستورية لكن هناك من 
يتبجح وميس����ح ج����وخ وتلميع 

االحذية.
في 12/8 انتهكت كرامات الناس 
»حتى الصحافي محمد الس����ندان 
اصيب وعولج باثنتي عشرة غرزة«، 
قنوات فضائي����ة محترمة اظهرت 
عيوبكم، قس����ما باهلل سنحاسبكم 
حسابا عس����يرا حتى نسقط هذه 
احلكومة الن ابناء الشعب الكويتي 
ال يهانون بهذه الطريقة، »هل تقبل 
يا رئيس الوزراء ان نسحل وزراءك 

ونطقهم باجلوتي«.

نفق مظلم

فيصل الدويسان: من الواضح 
ان البالد تسير الى نفق مظلم، فهل 
نصمت؟ طاعة ول����ي االمر منجاة 
الحداث تأتي بعده����ا، اين هم من 
طاعة ولي االمر الذي دائما يحث على 
التعاون، حتى في اشد الدول التي 
تعتنق مبادئ الدميوقراطية تستخدم 
الهراوات حلفظ الدميوقراطية واالمن، 

نحن تعاطفنا مع زمالئنا.
هناك من استثمر هذه القلطة وكاد 
ان يردي البالد الى مهاوي الردى، لم 
حترك شعرة واحدة في هؤالء كادت 
ان تعصف بالبالد خلطأ في االنترنت، 
الذي ليس ذنبه بل ذنب اجلهل في 
اشارة الى )ياسر احلبيب( واملوضوع 
يتكرر اآلن ونرى االمة االسالمية، 
حكومتنا يجب ان تذكر ان هذا اليوم 
للكويتيني، واسرة احلكم تقدم العون 
للحس����ينيات، وال نقبل ان يخرج 

شخص يشق عصا الطاعة.
اذكر ان حل قضية البدون يجب 
ان ينطلق من منطلقات انس����انية 
وابعاد القيود االمنية الظاملة، ويجب 
جعل صورة الكويت ناصعة البياض 
في احملاف����ل الدولية، ادعو زمالئي 
ال����ى جتاوز ما حدث في الثامن من 
ديسمبر 2010، وكان ينبغي تشكيل 
جلنة محايدة حتقق في االس����باب 

احلقيقية.
أسيل العوضي:  »انظر الكادر« 

وليد الطبطبائي: االخالص للوطن 
ولألمير قضية ال مزايدة فيها، ألن هذا 
واجب الفرد وأقسمنا على الذود عن 
حريات الشعب وأمواله وحرياته التي 
انتهكت في االحداث االخيرة، التزمنا 
بالرغبة األميرية من خالل حتويل 
الندوة الى داخل الديوانية والغاء 

مظاهر التجمع خارج الديوانية.
والتزاما بالرغبة الس����امية مت 
الغاء التظاهر خارج الديوان وأزلنا 
الكراسي والشاشات، وكان احلضور 
في الداخل وتزايد املواطنون الى املمر 
الى احلوش عن����د الباب الى جنب 
الباب ووجدنا تعس����فا من القوات 
اخلاصة وقررنا انهاء الندوة حتى 

ال يحدث تصادم.
نتسامح عن حقنا في الضرب 
ولكن ال يجوز لنا التنازل عن حق 
االمة، ما حدث انتهاك سافر للدستور 
ال����ذي ينص على أنه ال يعرض أي 
انسان للتعذيب أو املعاملة التي حتط 
الكرامة، فالدكتور عبيد الوسمي مت 
ضربه وسحله على االرض وسحبه 

بطريقة مهينة.
األمير لم يطلب منهم التجاوز 
ولكنهم خالفوا توجيهاته ليثبتوا 

لسموه أنهم مخلصون.
البقاء  احلكوم����ة ال تس����تحق 
فهي ال تخدم كرامة الشعب وفاقدة 
للمصداقية فهي تدوس الدس����تور 

وتهني كرامة الناس.
االيرادات النفطية تقدر ب� 200 
مليون دوالر يوميا، وفي الشهر 7 

مليارات في السنة 85 مليار دوالر، 
ومع االيرادات االخرى تصل الى 100 
مليار دوالر أي ما يقارب 25 الى 20 
مليار دينار، هذه امليزانية الطائلة أين 
تذهب؟ هل يشعر املواطن البسيط 

بأثر هذه امليزانية؟
كنت أمتنى أن يكون البصيري 
موج����ودا ليتحدث ع����ن مصداقية 
االجابات عن االسئلة البرملانية فميناء 
الدوحة واالسئلة التي وجهتها له 
جاءتن����ي اجابات كلها كذب فإما أن 
يقيل املسؤول الذي أمده باالجابة 

أو يأتي ويواجهني.
حس����ني مزيد: يجب أن نهتدي 
بكالم صاحب الس����مو األمير، فهو 
نبراس لنا جميعا، فهو أبو الدولة 
والسلطات وأبو الكويتيني جميعهم 
وحري����ص على تنمية ه����ذا البلد، 
وحريص على كيفية جعل هذا البلد 
في مصاف الدول املتقدمة، ففي كل 
خطابات س����موه يشير الى قضايا 

مهمة جدا.
ومن العي����ب علينا أال نتعاون 
ويجب أن نتسابق في خدمة املواطن 
البس����يط وإغالق ملف أو اثنني أو 
ثالثة من القضايا التي متس املواطن 
البس����يط مثل االس����كان والتعليم 
والصحة واملخدرات والبدون والى 
هذه الساعة لم يغلق ملف من هذه 
امللفات حتى أصبحنا ندغدغ مشاعر 
املواطن وال نحت����رم الرأي والرأي 

اآلخر.
الشعب الكويتي وصل الى درجة 
الكفر بالدميوقراطية يجب ان نصدق 
النوايا وال نغازل الش����عب في كل 
صغيرة وكبيرة نحن في مفترق طرق 
ويجب ان نرقى بهذه الدميوقراطية، 
وان تتعاون احلكومة مع املجلس 

ونترجم أقوالنا الى أفعال.
والبد أن نبدأ صفحة جديدة حتى 
نصل الى بر األمان ويجب حل مشاكل 
املواطن وقضاياه، ويجب أن نكون 
صادقني مع أنفسنا ونتبادل التعاون 
مع احلكومة من اجل التنمية نحن 
بحاجة للعمل من اجل صالح املجتمع 
الكويت����ي، وان نصدق مع قواعدنا 

االنتخابية.
د.محم����د البصي����ري: تط����رق 
د.الطبطبائي ال����ى اجابتي له فيما 
يتعلق مبيناء الدوحة ووصفها بأنها 
كذب ولن أدخل معه في سجال، ولن 
أصل الى مس����توى العبارات التي 
تلفظ بها وأكن له كل محبة واحترام 
كنائب اسالمي وأربأ به ان يتلفظ 
بهذه العبارات، واخوانه هم أبعد ما 
يكونون عن الكذب واستنكر قيامه 
بصحبة أحد العاملني في املوانئ وهو 
مصدر رئيسي لكل اسئلة الطبطبائي 
التي يوجهها ل����ي، وجعل منه هو 

املراجع واملدقق ألجوبتي عن اسئلة 
الطبطبائي وذهب معه حملاولة معرفة 
مدى صحة هذه االجابة هل صحيحة 
أم ال، ودور النائب ليس التجسس 
واذا تريد االخ وليد االس����ئلة التي 
سيمدك بها هذا املوظف أنا أعطيك 
اياها وأأس����ف ملا فعله الطبطبائي 
م����ن دخوله ملين����اء الدوحة بدون 

تصريح.
مت بعد ذلك املوقف الالانساني 
هو استدعاء كل العاملني في منظر 
ال إنساني وسألهم كل واحد اسمك 
وجنس����يتك، اس����مك وجنسيتك 
فهل هذه ه����ي اخالق النواب الذين 
ينتهجون النهج االسالمي هل هذه 
اخالق اعض����اء مجلس االمة الذين 
ترأسوا جلنة حقوق االنسان وتوقف 
الناس وتس����ألهم عن جنسياتهم 
وأسمائهم. عندنا في ميناء الدوحة 
كويتيون وأبناء اخلليج ومن فئة 
البدون وندقق قبل التعيني ولن نعني 
أحدا اال بعد التدقيق عليهم، ونضطر 
لالس����تعانة بأبناء دول اخلليج أو 
البدون، ولكن بعد تدقيقهم ولديهم 
تواريخ ميالد وال يعرفون غير هذا 
البلد، وميناء الشعيبة فقط هو امليناء 
احلساس وال نعني به اال الكويتيني. 
وفي هذا الي����وم تصادف وجود 3 
بدون موجودين هناك، ولكن اسأل 
الطبطبائي من كان يسير معك في 

ذلك اليوم.
عهدت الطبطبائي يحق احلق وال 
يصف اخوانه بالكذب وأدعوه الى 
االستقالة من جلنة حقوق االنسان 
ألن ما تدعو اليه يتقاطع متاما مع 
ما يدعو اليه، هل هذا يتناسب مع 
أخالق االس����الميني وأعضاء جلنة 

حقوق االنسان يا دكتور وليد.
ولي����د الطبطبائي: أس����تغرب 
االتهامات التي يوجهها الدكتور محمد 
البصيري، أنا وصفت االجابة بالكذب، 
أنا سألت عن عقد السالمة أين العقد؟ 
على أن تلتزم الشركة بشروط منها 
تعيني كويتيني، ولبس مميز لألمن 
والسالمة، وان تكون لهم سيارات 

لديها فالشات، وأعرف الدور االنساني 
ما تعلمني اياه، واعترفت انهم غير 

كويتيني، فان هذه االجابة كاذبة.
االنسانية يا معالي الوزير وينك 
عن االنس����انية والشعب الكويتي 
ينط����ق ملاذا لم تس����تنكر وأضرب 

مواطنني كويتيني.
وكالمك غير صحيح وكذب وكذب 
وكذب ألني عندي الكشف ولم أصفهم 
وأسألهم عن جنس����يات أو أسماء 
ومصادرك هي املزيفة والكاذبة، أنا 
لدي اجابات كثيرة خطأ، وسألت عن 
احلوادث اخلاصة باألمن والسالمة 
في 2008 تقول لي لم يحدث حوادث 

في 2007.
لم نسب أحدا ومن أعطاك االجابة 
غش����ك يا معالي الوزير ويجب أن 
حتاسبه واذا لم تقدر على محاسبته 

فلتستقل.

أزمة قائمة

فيصل املسلم: الكويت اليوم على 
احملك، البلد يعيش في أزمة قائمة 
ففي كل سنة كان الناس يسألوننا ان 
سمو األمير كان ميسكنا ويطول معنا 
في الكالم، وأقول ان سموه كان يوجه 
ويعاتب حبا، ألن الوضع يستدعي 
وفق القس����م واملادة 105 أن نعلق 
على اخلطاب األميري ونطرح وجهة 
نظرنا في فشل سمو رئيس مجلس 
الوزراء في القيام بواجبه ماذا قدمت 
حكومة تدعم وترعى الفساد وتفتعل 
املشاكل، وتزعم احملافظة على الوحدة 
الوطنية وهي من تضربها من خالل 
رعاية اإلعالم الفاسد ودعمه لضرب 
الوحدة الوطني����ة؟ فلمصلحة من 
اجلويهل ونبيل الفضلي يس����بون 
الوزراء والصحف التي تدعمونها 
)احلرية والصباح والدار والعدالة( 
وعميد اإلعالم الفاس����د، طعنوا في 
عرض نواب األمة، احلكومة برأسني 
يقال أحمد الفهد أو جابر املبارك، وما 
فينا خير إن لم نحاسبهم، وعجب 
يالبصيري انك مازلت في احلكومة، 

احلكومة برأسني هما رأس محمود 
حيدر ورأس محمد اجلويهل.

كان يفترض عليك يالبصيري ان 
حتترم تاريخك وتقدم استقالتك.

العنجري )من دون ميكروفون(: 
ما يجرؤ.

قدمنا استجوابا لرئيس الوزراء 
ألنه يجب وجوبا ان يحاسب، نحن 
محاصرون إعالمي����ا وهناك خطة 
جهنمية الستغالل احلدث وتشويه 
الصورة لدق إسفني الفرقة بني احلاكم 
والشعب، نحن أشد الناس إخالصا 
وهنا من ُجنس بالتجنيس السياسي 
وماسجات محمود حيدر )فور يو( 
يوزعه����ا على الن����اس، وتتطاول 
يالبصيري على سلطان سمو األمير 
قبل لقائه برؤساء التحرير وتقول 
»املجلس لن يحل« نواب يروجون هذا 
الكالم ويخالفون النص الدستوري 
وسمو األمير قال استجوبوهم حتت 
القبة، ونحن اس����تجوبنا. وعرض 
صورا لندوة احلربش تبني ان القوات 

اخلاصة اقتحمت منزل احلربش.
أنتم من ضرب الشعب الكويتي 
ودخلتم البي����وت ولذلك يجب ان 
حتاس����بوا، وهذا وليد الطبطبائي 
الس����يد بن الس����يد يض����رب، قم 
يالبصيري ورد اآلن واعتذر للشعب 

الكويتي.

»ال أجيد الصراخ«

البصيري: ال أجيد الصراخ مثلما 
يجيده بعض الن����واب ولكن على 
قدر األلم يكون الصراخ، واملس����لم 
وضع زمالءه في زاوية ال يحسدون 
عليها وما كنا نتمنى ان تصل األمور 
الى ما وصلت اليه لوال حماستهم 
وتكتيكاتهم ومناوراتهم السياسية، 
نقلوا ما يجب ان يقال داخل القاعة 
الى الشارع الذي جنله ولكن نكون 
التعامل مع الش����ارع،  حذرين في 
وكررنا نحن منلك حرية نحسد عليها 
ولدينا مجلس أمة حر وإعالم حر 
والبلد الوحيد في العالم الذي ينقل 

جلسات البرملان في التلفزيون حتى 
ما يشطبه رئيس اجللسة من الكلمات 
اخلارجة عن املألوف ينشر ثاني يوم 
في الصحافة، لدينا ديوانيات يقول 
فيها الناس م����ا يريدون، قولوا ما 
تريدون من خالل مؤسسات املجتمع 
املدني وجمعيات النفع العام، قولوا 
ما تش����اءون في الديوانيات، البلد 

كله مسيس.
لكن هناك م����ن عارض أمنيات 
صاحب السمو بشكل مباشر ورئيس 
املجلس لم يج����د الوقت لالجتماع 
بالنواب لكنه صرح لإلعالم، فمن 
الذي حتدى صاحب السمو، من الذي 
حمى اإلعالم الفاسد، ومن الذي قلص 
»املرئي واملس����موع« عندما أحالته 
احلكومة فكانت به اجراءات صارمة، 
وانت يا فيصل تفتخر عندما كنت 
رئيس����ا للجنة التعليمي����ة بأنكم 
القانون، وعندما  قصقصتم أظافر 
أصبح اإلعالم سالحا في وجوهكم 
في فترة قلتم إعالم فاسد، اآلن نحن 
أوصلنا اليكم قانون املرئي واملسموع 
فهل ستوافقون على التعديالت أم 

ستقولون انها تكميم أفواه؟
واذّك����ر بالنط����ق الس����امي في 
العش����ر األواخر من رمضان الذي 
أكد على تعديل »املرئي  واملسموع« 
وفي املؤمتر الصحافي لسموه مع 
رؤساء التحرير قال سموه سنحيل 
الى املجلس »املرئي واملسموع«، خل 
نشوف فيصل املسلم سيتفق معه أم 
ال، التعديالت بها حبس من يتعرض 
للذات اإللهية، هل س����يوافق عليها 
أم ال، وبها احلبس للتعرض للذات 
األميرية فهل سيعارضها أم سيتفق 

معها؟
أمتنى ان يكون صادقا مع نفسه 
األخ فيصل ويؤك����د انه مع رغبة 
صاحب السمو في تعديل »املرئي 
واملسموع والصحافة واملطبوعات 
والنش����ر« وان يلت����زم بعدم عقد 
الندوات اال في الديوان. وأشيد ببعض 
القوى السياسية التي ألغت الندوات 
ألن احلديث أصبح حتت قبة عبداهلل 

السالم.
املس����لم: الي����وم اعط����ف على 
انن����ي كنت اعجب  البصيري، مع 
بكالمه، تقول ش����وفوا من عارض 
رغبات س����مو األمي����ر. آخ يا أهل 
اجلهراء، في ساحة اإلرادة قلت عن 

احلكومة انها حكومة فتنة.
العنجري: )من دون ميكروفون(: 

قالها، قالها، نعم. أنا سمعته.
املسلم: أحتداه البصيري وافتح 
املضابط وانا استجوبت السنعوسي 
حول القانون وذاك اليوم كنت معي 
ألن����ك كنت مع الش����عب واآلن مع 
الكرسي، القانون مهم لكن العملية 
ف����ي التطبيق، ملاذا ل����م يطبق بند 

املراقبني املاليني؟
ما تقدرون تقولون حق اجلويهل 
اس����كت، وما تقدرون تقولون حق 
نبيل الفضلي حط راسك في التراب، 
نعم وراهم أحد خل����ه يطلع، نعم 
الصراخ على قدر األلم، تقول حتت 
القبة من الذي سكر املجلس؟ وزير 
واحد فقط انت الذي حضر بأمر، سنة 
ونصف نطالب بحل االشكال دون 
جدوى، واهلل خير حافظا واجمعوا 
خيلكم، كم م����رة طلعت باجلزيرة 
والعربية، ثم ي����رون قمع األفواه، 
قدم استقالتك يا البصيري وحافظ 

على ما بقي لك.

آخر تعقيب

البصيري: سأعتبره آخر تعقيب 
وصوتي ال يجاري املسلم وأنا دخلت 
املجلس وخرجت منه ولم يصدر مني 
شيء معيب، أنا سألت أسئلة وكنت 
أمتنى الرد، وهو اعترف انه من قلم 
أظافر قانون املرئي واملس����موع، ال 
تتكلم عن القضايا الشخصية، أنا 
وزير وأنت نائب نتعامل على هذا 
األساس. استغرب وما كنا نعهد من 
األخ فيصل وغيره الهبوط باحلوار 
السياسي لهذا املستوى، كل العالم 
لديه برملانات وصحافة ملاذا نقطع 
بلدنا وين رايحني؟ كنتم تطالبون 
بخطة تنمية وأحضرناها لكم، قلنا 
لكم حاسبونا على األداء، أنا عضو 
بحكومة الكويت واحلكومة متضامنة 

وانت سياسي وتعرف ذلك.
أنا أحتدى أي واحد يثبت علي 
اني قلت كلمة نابية، 10 سنوات وانا 
في هذا املجلس املوقر، ولم أحاول 
االحتماء باحلصانة البرملانية عندما 
ال يجرؤ واحد على احلديث خارج 
املجلس ويقول ما يريد داخل القاعة، 
األخ فيصل أجبرني على الرد وهذا 

آخر تعقيب لي.
املس����لم: نظام: البصيري على 
املستوى الشخصي أنت تعرف، أنا 
أنتقد أداءك وليس ش����خصك، هل 

تريدن����ي أهمزك أو أس����ايرك؟ هذا 
مساس، تتحدث عن كيفية اخلطاب 
وما عهدنا ذلك منكم، ليس نحن من 
تغير يا أخ البصيري بل أنت وأطالب 
االعالم احلر »ال����راي« و»القبس« 
و»األنباء« و»اجلريدة« و»عالم اليوم« 

بعرض احلقائق وتوضيحها.
الرئيس )العمير(: انتهت قائمة 
املتحدثني ويحال اخلطاب األميري 

الى اللجنة املختصة.
البند التالي.

قضية غاز األحمدي

انتقل املجلس ملناقش����ة قضية 
تس����رب الغاز في منطقة االحمدي 
واحملدد لها ساعتان ومدة احلديث 

5 دقائق.
خالد العدوة: نحن أمام كارثة بكل 
ما تعنيه الكلمة من معاٍن، وحصلت 
عدة حوادث في املنطقة وانفجرت 
حسينية قبل عام، والسلطات كانت 
تعتقد أنه عمل ارهابي، االجنازات 

ماتت في االحمدي.
سعدون حماد: لقد عرض االخوان 
في االطفاء وخلصوا املشكلة عندما 
انفجر احد املنازل وقالوا ان مستوى 
الغاز انخفض الى 90% وفي 12/12 
قالوا ان التس����رب من اآلبار، فهل 
قصدهم آبار االحمدي أم في البرقان 
أم في البقوع، فهل املنطقة بها آبار 
وأطالب بتحديد التسرب وحتديد 

اآلبار.
وانحصر تسرب الغاز في قطعة 
واحد في االحمدي اذن هناك خلل، 
ألن االشجار في قطعة 1 لونها أسود. 
املش����كلة في قطعة 1 في االحمدي 
واملش����كلة لن حتدد ول����م تعرف 

اسبابها.
وقال االخوان انه مت اخالء 100 
منزل من اصل 198 منزال ونناش����د 
سمو رئيس مجلس الوزراء رفع بدل 
االيجار الى 1000 دينار ونطالب وزير 
النفط بتثمني هذه االراضي ألن شركة 

النفط حتتاج هذه االراضي.
والبيوت غير صاحلة للسكن.

غامن امليع: حتدث االخ جاس����م 
املنصوري عن االنفجار االول حدث 
في 11/12 فقال: نعرف مدى تفانيكم 
وحرصك����م وإخالصكم في العمل، 
ولم نر أي نتيجة واضحة، واملشكلة 
صار لها 10 سنوات، ووزارة االسكان 
تقدمت بطلب لتحديد منطقة غرب 
هدية منطق����ة س����كنية ورفضت 
وزارة النف����ط بحج����ة انها منطقة 
نفطية فمن باب أولى تكون منطقة 
االحمدي منطقة نفطية ويتم تثمني 

مساكنها.
اليوم اهلل ستر فهل ننتظر حلدوث 
انفجارات أكبر، نطالب بتدخل وزارة 
النفط إلنقاذ منطقة االحمدي، هل 
يجوز في دولة اخلير. نحن لم نأت 
إلبراء الذمة، نريد معاجلة املشكلة 

ومعرفة أسبابها.
حس����ني القالف )نظام(: جلسة 
األمس مت فيه����ا التعدي على قناة 
سكوب واليوم مت التعدي على العدالة 
وجريدة الدار وعلي اجلويهل واحلاج 
محمود حيدر، أرفض استغالل منبر 
املجلس للطعن في كرامة وشخوص 

الناس.
محمد احلويلة: هناك كارثة وهناك 
معاناة ويجب أن تكون هناك محاسبة 
لكل من ارتكب اخلطأ اخلطير في حق 
أهالي االحمدي، وتعامل احلكومة في 
بداية االمر كان ايجابيا، وبعد ذلك 
حدث بطء في التعامل مع االسر التي 
مت إجالؤها عن مساكنها وبدل االيجار 
املخصص قليل ونطالب برفعه الى 
1000 دينار وتوفير االراضي واملساكن 
لهذه االسر ليش����عروا بالطمأنينة 
ومعاجلة هذه القضية لم يكن على 
املستوى املطلوب، البعض يقول ان 
السبب هو الشبكة احلديثة والبعض 

اآلخر يقول الشبكة القدمية.
هناك مشكلة وكارثة قد تتطور 
في املس����تقبل القري����ب تؤثر ع لى 
املنطقة بأكملها، وهناك بيوت متهالكة 
ومس����احتها 260 أو 270 مترا وهي 
مناطق قدمية وال ميكن ترميمها، فالبد 

من تخصيص مساكن آمنة.
الصيفي مبارك الصيفي: مت اخالء 
136 بيتا ومطلوب اخالء 196 وتبني 
من ذلك حجم املشكلة واخالء املنازل 
وإعطاؤهم 500 دينار، وتأجير شقق 

مفروشة »كعلب السردين«.
لدينا مساحة السكن ال تزيد على 
50 الف متر مربع، ولو استملكناها ب� 
1000 دينار اصبحت القيمة 50 مليون 
دينار والدولة صرفت على اخلبير 

الطبطبائي: الحكومة ال تستحق البقاء فهي ال تحترم كرامة الشعب
المسلم: الحكومة ترعى الفساد وتفتعل المشاكل وتخلق األزمات
الحويلة: ضرورة رفع بدل اإليجار لسكان األحمدي إلى 1000 دينار 
عاش�ور: يجب تحديد فترة لحل المشكلة لعدم إهدار المال العام
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االميركي 7000 دينار وتكلفة الصيانة 
حتى هذه اللحظة واالبحاث ومعاجلة 
املشكلة والتكلفة الشاملة، كم يبلغ 
مبلغها؟ س����ألت الوزير قال لي ان 
املوضوع مفتوح ألننا نتعامل مع 
حياة البشر، استمالك هذه البيوت 
ومساحتها 50 الف متر تصبح 50 
مليونا، فاذا تكلفتكم تزيد على هذا 
املبلغ ستعرض نفسك يا وزير النفط 
للمساءلة السياسية ألنه سيصبح 
هناك هدر للمال العام وغياب رؤية 
وغياب تخطيط، هذه اسر محافظة 
ولن نسمح بتسكينهم في عمارات 

بها عزاب.
الهاجري: قضية قطعة  دليهي 
1 كانت بداية قضية االحمدي، لكن 
لالس����ف لم نتعام����ل معها بجدية 
كن����واب، نريد حال جذريا لقطعة 1 
والقطعتني االخريني، بعد زيارة سمو 
الرئيس الى االحمدي وهي دعم مطلق 
للقطاع النفطي وهم لم يس����تغلوا 
هذا الدعم بشكل ايجابي والى هذه 
اللحظة لم تعرف ماهية هذا الغاز. 
واتس����اءل هل هناك ضمانات من 
الشركة K.O.C او االطفاء لعدم تسرب 
الغاز مرة اخرى؟ وهل ساكنو قطعة 
1 هم في امان باملس����تقبل؟ امتنى 
االجابة عن هذين السؤالني. ويجب 
جلب اخلبراء االكفاء للوقوف على 
حقيقة هذه املشكلة، ونطالب بإخالء 
 K.O.C �املنطقة فورا لكيال تتحمل ال
مسؤولية ارواح املواطنني، ويجب 
فتح مستش����فى الشركة ويجب ان 
يرفع بدل االيجار من 500 الى 1000 
دينار ونطالب بتوفير سكن مالئم 
ومناسب وتعويض االهالي مبساكن 

وفق ما كفله لهم الدستور.

منطقة منكوبة

النمالن: اعتبر املنطقة  س����الم 
اجلنوبية كلها منكوبة مثل القرين 
واالحم����دي والظه����ر وام الهيمان 
والشعيبة، فهل اخلطأ من املواطنني 
ام من احلكومة؟ احلكومة هي حكومة 
اخطاء وليست حكومة عمل، حكومة 
تت����دارك امرها بع����د وقوع اخلطأ 
التغطية عل����ى اخلطأ.  وحت����اول 
واسأل حكومة املشاكل ان منطقة 
االحمدي حدثت بها مش����كلة، فهل 
مت فحص س����كان املنطقة وفحص 
حاالتهم الصحية؟ وهل هذا الغاز 
يؤثر على صحتهم ام ال؟ هذا الغاز 
حتى ال نعرف مسماه الرسمي، وهل 
عندما حتدث مشكلة اخرى نطالب 
بلجنة حتقيق عندما »يطيح الفأس 
في ال����رأس«، املبالغ املصروفة لم 

تكف حلل هذه املشكلة.
التعامل  ع����ادل الصرع����اوي: 
احلكومي مع ه����ذا احلدث يعكس 
الول م����رة تفاعال ايجابيا وكان به 
نوع من الش����فافية، البد ان تكون 
لدينا جوانب وقائية في كل القضايا، 

نوع من الش����فافية، البد ان يكون 
لدينا جوانب وقائية في كل القضايا، 
القضية أكبر من قضية 500 دينار او 
1000 دينار، وما الذي جعلنا نتراجع 
عن التفاؤل هو قرار مجلس الوزراء 
باملوافقة على إنشاء مركز ملواجهة 
الكوارث واألزمات، وهو موجود منذ 

79 بإنشاء هيئة للدفاع املدني.
ووزير الداخلية هو املس����ؤول 
األول عن هذه اللجنة وأيضا وزير 
الدفاع ووزيرا األشغال وهذا القانون 
كفيل بوضعنا ف����ي أماكن متقدمة 
وهو ص����ادر من 1979 وكفيل بحل 
هذه األزمة وبوضع ميزانية تصرف 
للتعامل مع مثل هذه األزمات، املشكلة 
ان الوزي����ر لم يحفظ القوانني لكن 

هناك من يذكره بهذه القوانني.
خالد السلطان: املشكلة بدأت قبل 
هذا الفريق الذي يدير شركة نفط 
الكويت وقلت ال يوجد غاز يطلع من 
األرض ولكن املشكلة في البايبات 
القدمية، ونش����رت بعض الصحف 
ان مقاول ه����ذه البايبات هو نفس 
مقاول محطة مشرف، وهنا العلة 
وقضية املقاول هي التي عرضتنا 
لهذه املشاكل، والفساد املنتشر بشكل 
واضح ه����و الذي يؤدي بالبلد الى 
كارثة استغرب مقاول مدان في محطة 
مشرف تتم ترسية مشاريع عليه 
في األحمدي، ولدى معلومات أخشى 
ان أسردها حتى ال يجروني مثل ما 
جروا الزميل فيصل املسلم، وحتى 

ال نقع في احملظور.
يجب استهداف ووضع برنامج 
لعالج هذه العلة في بعض األجهزة 
التنفيذية في شركة نفط الكويت.

أحمد الس����عدون: ما حدث في 
األحمدي يكشف عن حالة عامة في 
البلد، املرسوم بقانون 79 يفترض 
ان تقوم به جميع الوزارات واجلهات 
احلكومية، ومستعد للتطوع بإرسال 
الردود الت����ي وردتني من الوزراء 
إليهم، والرد وتكشف ان اي إجراءات 

لم تكن قد اتخذت أبدا.
التقارير واضحة مكتوبة حول 
سبب ما حدث وحول كيفية معاجلته 
سواء في مشرف او في األحمدي، 
واملسؤولية كانت تنقل من جانب 
الى جانب، ال نقبل بأن نترك القضية 
ووافقنا عل����ى ان تتصدى اللجنة 
لقضية األحم����دي، ولدينا قضية 
البحي����رات النفطي����ة، وال أثق في 
إجراءات احلكوم����ة ونعلم حقيقة 
تقاري����ر األمم املتح����دة، واملجلس 
احلاكم بع����د ان فقد الثقة وضعوا 
قيودا على الكويت، وبعد ان أقررنا 
التصدي ملجموعة من القضايا البد 
من ان نكون من األولويات قضية 

األحمدي.
املجلس احلاكم كف يد الكويت 
بعد ما فقد الثقة في حكومة الكويت 
وهذا سيؤدي الى خسارة املليارات 
من التعويضات ج����راء البحيرات 

النفطية.

القضية اكبر من قضية 500 دينار 
او 1000 دينار، وما جعلنا نتراجع 
عن التفاؤل هو قرار مجلس الوزراء 
باملوافقة على انشاء مركز ملواجهة 
الكوارث واالزم����ات، وهو موجود 

منذ العام 1979.
ووزير الداخلية هو املس����ؤول 
االول عن هذه اللجنة وايضا وزير 
الدفاع ووزير االشغال، وهذا القانون 
كفيل بوضعنا ف����ي اماكن متقدمة 
وهو صادر منذ 1979 وكفيل بحل 
هذه االزمة وبوضع ميزانية تصرف 
للتعامل مع مثل هذه االزمات، املشكلة 
ان الوزي����ر لم يحفظ القوانني لكن 

هناك من يذكره بهذه القوانني.
خالد السلطان: املشكلة بدأت قبل 
هذا الفريق الذي يدير شركة نفط 
الكويت، وقلت ال يوجد غاز يطلع 
من االرض لكن املشكلة في البايبات 
القدمية، ونش����رت بعض الصحف 
ان مقاول ه����ذه البايبات هو نفس 
مقاول محطة مشرف، وهنا العلة، 
وقضية املقاول هي التي عرضتنا 
لهذه املشاكل، والفساد املنتشر بشكل 
واضح ه����و الذي يؤدي بالبلد الى 
كارثة، استغرب كيف ملقاول مدان في 
محطة مشرف تتم ترسية مشاريع 
عليه في االحمدي، ولدي معلومات 
اخشى ان اسردها حتى ال يجروني 
مثل ما جروا فيصل املسلم، وحتى 

ال نقع في احملظور.
يجب استهداف ووضع برنامج 
لعالج هذه العلة في بعض االجهزة 
التنفيذية في شركة نفط الكويت.

أحمد الس����عدون: ما حدث في 
االحمدي يكشف عن حالة عامة في 
البلد، املرسوم بقانون 79 يفترض 
ان تقوم به جميع الوزارات واجلهات 
احلكومية، ومستعد للتطوع بإرسال 
الردود التي وردتني من الوزير اليهم، 
والردود تكشف ان اي  اجراءات لم 

تكن قد اتخذت ابدا.
التقارير واضحة مكتوبة حول 
سبب ما حدث وحول كيفية معاجلته 
سواء في مشرف او في االحمدي، 
واملسؤولية كانت تنقل من جانب 
الى جانب، ال نقبل ان تترك القضية 
ووافقنا ان تتصدى اللجنة لقضية 
االحمدي، ولدينا قضية البحيرات 
ف����ي اجراءات  اثق  النفطي����ة، وال 
احلكومية ونعلم حقيقة تقارير االمم 
املتحدة، واملجلس احلاكم بعد ان فقد 
الثقة وضعوا قيودا على الكويت، 
التصدي ملجموعة  وبعد ان قررنا 
من القضاي����ا البد من ان تكون من 

االولويات قضية االحمدي.
املجلس احلاكم كف يد الكويت 
بعدما فقد الثقة في حكومة الكويت 
وهذا سيؤدي الى خسارة املليارات 
من التعويضات ج����راء البحيرات 

النفطية.
حس����ني احلريتي: ما حدث له 
اخطاء س����لبية على كل االطراف، 
وال يدعو الى التفاؤل، وعندما نسأل 

مليون دينار، والدولة صرفت على 
اخلبير األميركي 7 آالف دينار وتكلفة 
الصيانة حتى هذه اللحظة واألبحاث 
ومعاجلة املشكلة والتكلفة الشاملة 
ك����م يبلغ مبلغها؟ س����ألت الوزير 
فقال لي ان املوضوع مفتوح، ألننا 
نتعامل مع حياة البشر، استمالك 
البيوت ومس����احتها 50 ألف  هذه 
متر تصبح 50 مليون فإذا تكلفتكم 
فستزيد على هذا املبلغ. ستعرض 
نفسك يا وزير النفط الى املساءلة 
السياسية، ألنه سيصبح هناك هدر 
للمال الع����ام وغياب رؤية وغياب 

تخطيط.
هذه أس����ر محافظة ولن نسمح 

بتسكينهم في عمارات بها عزاب.
الهاجري: قضية قطعة  دليهي 
1 كانت بداية قضية األحمدي لكن 
لألس����ف لن نتعام����ل معها بجدية 
كنواب نريد ح����ال جذريا لقطعة 1 
والقطعتني األخري����ني، بعد زيارة 
س����مو الرئيس الى األحمدي وهي 
دعم مطلق للقطاع النفطي وهم لم 
يستغلوا هذا الدعم بشكل إيجابي 
والى هذه اللحظة لم نعرف ماهية 

هذا الغاز.
وأتساءل: هل هناك ضمانات من 
الشركة K.O.C أو اإلطفاء لعدم تسرب 
الغاز مرة اخرى؟ وهل ساكنو قطعة 
1 هم في أمان في املستقبل؟ وأمتنى 

اإلجابة عن هذين السؤالني.
ويجب جلب اخلب����راء األكفاء 
للوقوف على حقيقة هذه املشكلة 
ونطالب بإخالء املنطقة فورا لكيال 
تتحمل ال� K.O.C مسؤولية أرواح 
املواطنني، ويجب فتح مستش����فى 
الشركة ويجب ان يرفع بدل اإليجار 
من 500 ال����ى 1000 دينار ونطالب 
بتوفي����ر س����كن مالئم ومناس����ب 
وتعويضهم مبساكن وفق ما كفله 

لهم الدستور.

خطأ من؟

النمالن: اعتبر املنطقة  س����الم 
اجلنوبية كلها منكوبة مثل القرين 
واألحم����دي والظه����ر وام الهيمان 
والشعيبة، فهل اخلطأ من املواطنني 
ام من احلكومة، احلكومة هي حكومة 
أخطاء وليست حكومة عمل، حكومة 
تت����دارك أمرها بع����د وقوع اخلطأ 

وحتاول التغطية على اخلطأ.
وأسأل حكومة املشاكل ان منطقة 
األحمدي حدث بها مشكلة فهل مت 
املنطق����ة وفحص  فحص س����كان 
حاالته����م الصحية، وهل هذا الغاز 
يؤثر على صحتهم أم ال؟ هذا الغاز 
حتى نعرف مسماه الرسمي، وهل 
عندما حتدث مشكلة اخرى نطالب 
بلجنة حتقيق عندما »يطيح الفأس 
في ال����رأس«. املبالغ املصروفة لم 

تكف حلل هذه املشكلة.
التعامل  ع����ادل الصرع����اوي: 
احلكومي مع ه����ذا احلدث يعكس 
ألول م����رة تفاعال إيجابيا وكان به 

الف ق����راءة يوميا، وعندما جندها 
قريبة من اخلطر نقوم باخالئها.

عدنان املطوع: بداية التعامل مع 
ازمة االحمدي كانت سيئة والبيئة 
الكويتية تعاني الكثير من املشاكل، 
وبيوت التركي����ب يجب ان تعالج 
ف����ي كل مناطق الكويت وليس في 

االحمدي فقط.
حس����ن جوهر: اش����يد بدرجة 
الش����فافية في تشخيص املشكلة، 
واخالء منطقة االحمدي من اولوية 
حلول املشكلة، وملاذا لم تكن هناك 
قراءة واحدة طوال السنوات املاضية، 
امتنى ان تكون هذه املشكلة عبرة 
لدراسة الوضع البيئي، واين دور 
احلكومة منذ خمس سنوات عندما 
العمل بش����بكة  انته����ت صالحية 
التمديد القدمية التي اعتبرها الفريق 

احلكومي احد اسباب املشكلة.
عبداهلل الرومي: ما عندي نصاب 

للتصويت.
دليهي الهاجري: اطالب بتثمني 

منطقة االحمدي بقطعها الثالث.
سالم النمالن: يجب على احلكومة 
تثمني بيوت االحمدي حتى تتصرف 
االسر بهذه االثمان للبحث عن منازل 

بديلة.
عبداهلل الرومي: ترفع اجللسة 

الى االسبوع املقبل.
لدينا مساحة املساكن ال تزيد على 
50 ألف متر مربع لو اس����تملكناها 
ب����� 1000 دينار أصبحت القيمة 50 

دينار، محمال احلكومة مسؤولية 
اي كارثة تقع في املستقبل نتيجة 

القصور في اجراءاتها.
سامي الرشيدي )ممثل احلكومة(: 
ملعرفة مصدر الغ����از املتواجد في 
بعض املنازل مت تشكيل فريق عمل 
يعمل ف����ي خطني متوازيني ملعرفة 
املصدر ولتأمني حياة املواطنني وكان 
السبب االرجح الشبكة القدمية، وفق 
حتليالت الشركة، وبالنسبة جلنوب 
االحمدي فإن آخر التحاليل اشارت 
الى ان االنابيب الكاثودية هي املصدر 

االرجح.
وهذه االنابيب موجودة حلماية 
اخلزانات وتآكلت ونتج عنها تسرب 
من حتت االرض، ومت التعامل مع 
هذا املصدر وشكلنا فريقني للتعامل 
مع هذا املصدر ومت حتديد مصدرين 

في الشمال واجلنوب.
ومازال البحث والتحليل جاريني 
مع استمرار عمليات السحب والشفط 

من جميع املنازل.
حريص����ون على جتميع جميع 
البيانات املالية ونقدر تكلفة معاجلة 

كل بيت مببلغ 5000 دينار.
اخلبير االميركي مت جلبه مرتني 
لدراسة تسرب الغاز في اجلنوب، 
مش����يرا الى ان النائب االول اعطى 
امليزانية نس����بة مفتوحة للتعامل 
مع املش����كلة ومت صرف 400 الف 

دينار.
ونقوم بقراءة الغاز اكثر من 20 

واملدنيني حلل هذه القضية، وحل 
هذه املشكلة تتعلق مبشكلة اخرى 
متعلقة بالبيئة، فهل عندنا نقص في 
الصيانة؟ هل هناك ال مباالة؟ فكارثة 
مشرف حتتاج اكثر من وقفة، فكيف 

اخلروج من كل هذه القضايا؟
فالبد من وجود فت����رة زمنية 
محددة للحل، وعدم الهدر في املال 
العام على اثر فتح الفترة الزمنية 
م����ن دون حتدي����د وذلك س����يعقد 

القضية.
الترقيعي����ة والوقتية  احللول 
لم حتل القضية جذريا، وال بد من 
مراعاة ظروف املتضررين والسرعة 
اليجاد حل����ول للمدارس واحللول 
السكنية حتى ال يكونوا مستاءين 

من الوضع.

اجراءات مبكرة

فالح الص����واغ: احمل احلكومة 
مسؤولية ما حدث في االحمدي، ولو 
كانت قد اتخذت اجراءات مبكرة ملا 
وصلنا الى هذه الكارثة، هناك اكثر 
من 60 اس����رة ترفض الرحيل من 
مساكنها نظرا ألن بدل االيجار قليل، 
وكان يفت����رض ان تخلي احلكومة 
هذه املنطقة بالكامل، وشركة نفط 
الكوي����ت اقرت في كت����اب لها عام 
2006 بان بيوت االحمدي متهالكة، 
فمن املسؤول اآلن عن هذه الكارثة؟ 
واش����دد على اهمية اخالء املنطقة 
ورفع قيم����ة بدل االيجار الى 1000 

عن بيوت الظهر قالوا هذا هبوط في 
االرض، ومازال����ت منذ 20 عاما وال 
حترك احلكومة ساكنا نحتاج الى ان 
نطمئن الناس، والكويت بها خيرات 
الى كيفية  وثروات ونحن بحاجة 
استثمارها واس����تخراجها نحتاج 
قرارا س����ريعا جللب كل اخلبرات 

العاملية.
خالد الطاحوس: االحمدي انشئت 
ابان الوجود البريطاني للتنقيب عن 
النفط وتط����ورات الى ان اصبحت 
منطق����ة س����كنية، ويتحمل كارثة 
االحمدي: النفط والبلدية والداخلية 
واحلكومة كلها، هذه الكارثة بدأت 
منذ سنتني ومنذ حسينية آل البيت 
واحت����راق طفل ف����ي بيت وغيرها 
من احلوادث، وعتبن����ا كبير على 
احلكومة في هذا اجلانب، ولو كانت 
لها اجراءات ملا دفعن����ا هذا الثمن 

الباهظ.
وعق����دت احلكوم����ة اجتماعني 
واالجراءات املتخذة هي انشاء مركز 
ملواجهة االزمات والكوارث، هل هذا 
معقول بعد وقوع الكارثة وتشكيل 
جلن����ة حتقي����ق؟ وهل تش����كيلها 
س����يصير الى مصير التحقيق في 

قضية مشرف؟
صالح عاش����ور: يجب االسراع 
حلل ه����ذه املش����كلة، وجنحنا في 
اثارة وابراز املش����كلة وبناء عليه 
جتاوب املسؤولون، ونتج عن ذلك 
تشكيل فريق عمل من العسكريني 

د.فيصل املسلم يهاجم احلكومة

صالح عاشور متحدثا ويبدو شعيب املويزريد.فاضل صفر وسعد زنيفر يدخالن القاعة

عبداهلل الرومي وعادل الصرعاويفيصل الدويسان خالل حديثه باجللسة

..ود.وليد الطبطبائي منتقدا أداء احلكومة ايضا

مصافحة بني عدنان املطوع وعبدالرحمن العنجري بعد مشادة أول من أمس حديث ودي بني جمعان احلربش وصالح املال من جهة وعدنان املطوع وصالح عاشور من جهة اخرى اعاد املياه إلى مجاريها

الميع: أطالب بتثمين واستمالك منطقة األحمدي وإنصاف أهلها
حماد: انحصار تسرب الغاز في قطعة 1 من األحمدي يعني أن هناك خلاًل
مزيد: علينا أن نتعاون مع الحكومة لخدمة المواطن وحل قضاياه
النمالن: يجب إعالن األحمدي منطقة منكوبة.. وحكومتنا حكومة أخطاء

لقطات 

ما قصرت في تركيا
عندما بدأ النائب س���الم النمالن حديثه على 
بند اخلطاب األمي���ري اعطاه الرئيس اخلرافي 
الكلمة ملدة 5 دقائق ثم اس���تذكر قرار املجلس 
بتمديد الوقت لعش���ر دقائ���ق وقال له »تفضل 
عش���ر دقائق تستاهل ما قصرت في تركيا« في 
اشارة الى مشاركته في الوفد البرملاني الذي زار 

تركيا مؤخرا.

شكرًا عادل
بعد ان وافق املجلس على جدول االولويات 
ووجه الرئيس الشكر العضاء اللجنة طلب النائب 
عادل الصرعاوي احلديث موجها شكره العضاء 
اللجنة والعاملني معها من موظفي االمانة العامة 
ف���رد الرئيس اخلرافي مثني���ا على دور جميع 
العاملني في االمانة الذين بذلوا جهودا في قضية 
اعداد جدول االولويات مختتما بقوله »ش���كرا 

عادل على هذه املالحظة«.

عندنا ضيوف
مع بداية اجللسة حضر الى القاعة وفد البرملان 
السنغافوري الزائر الى البالد لالطالع على سير 
اجللس���ات حيث كان بعض النواب يتحدثون 
فيما بينهم ما احدث تشويشا على سير اجللسة 
فخاطب الرئيس اخلرافي النواب قائال »يا أخوان 

عندنا ضيوف الزموا الهدوء«.

من في قلبه سوء
أثار النائب علي الراشد قضية ما يتم تداوله 
من اش���اعات حول ترسية مناقصة على شركة 
له ولشقيقه بقيمة 180 مليون دينار وطلب من 
وزير الكهرباء الرد على سؤال قدمه النائب عادل 
الصرعاوي عن املوض���وع فرد الوزير ثم علق 
الرئيس اخلرافي عل���ى املوضوع بقوله »حتى 
ل���و انتهت هذه القضية فلن تتوقف االمور الن 
من في قلبه سوء لن يتوقف عن االشاعات على 

الناس الشرفاء.

مدوده صاحبك
أثناء حديث النائب فيصل الدويس���ان كان 
النواب عبدالرحمن العنجري ود.فيصل املسلم 
ومس���لم البراك يتحدثون في زاوية القاعة ما 
أحدث تشويشا في القاعة، وكان النائب البراك 
مديرا ظهره للقاعة ثم استفسر الرئيس اخلرافي 
عنه ثم التفت اليه البراك فعلق اخلرافي »عدل 
صوتني مو صوت واحد.. مدوده صاحبك« فضحك 

النواب.

تساسروا
بعد ان استمر النواب املسلم والعنجري والبراك 
في احلديث اجلانبي واستمرار النائب الدويسان 
في حديثه فخاطب الرئيس اخلرافي النواب الثالثة 

قائال »تساسروا بينكم وال تشوشون«.
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