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 بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي  6 
برقيتـــي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس 
النواب تاكاهيرو يوكوميشي ورئيس مجلس 
املستشارين تاكيو تشيوكا في اليابان، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدهما. 

 رئيس مجلس األمة هنأ نظيريه
  في اليابان بالعيد الوطني 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عـائـلة الأيوب الكـرام

لـــوفـاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

 طارق اأحمد عبداهلل الأيوب

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

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

 الخرافي: نثق بالقضاء ونحن دولة مؤسسات ومن يتعرض لإلساءة يلجأ إلى القانون 
 رفض تسلّم شكوى من مدير قناة العدالة الفضائية ضد النائب المسلم لعدم الئحيتها 

 مسلم البراك في نقاش مع مدير قناة العدالة جعفر محمد في مجلس األمة أمس      (متني غوزال) 

 الرومي: ال يجوز للمستجوب إنابة غيره لشرح االستجواب وال يجوز للوزير المستجَوب إنابة غيره في الجواب عليه وفق نص المادة ١٣٦ من الالئحة الداخلية
 أعرب رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي عن ثقته بالقضاء الكويتي 
العادل، مؤكدا انه امللجأ لنا جميعا 

بعد اهللا سبحانه وتعالى.
  وأضاف في رده على سؤال 
في شأن ما أثارته قناة العدالة 
الفضائية بحق النائب د.فيصل 
املسلم: لدينا قانون يفصل في 
هذه األمور، وليــــس من حقي 
اطالق األحكام، لكن من حقي ابداء 
وجهة نظري اخلاصة، فنحن في 
دولة مؤسسات، ولدينا قضاء 
عــــادل، ومن حق من يعتقد انه 
تعرض لإلســــاءة ان يلجأ الى 

القضاء.
  وســـئل اخلرافي عن رفضه 
الشـــكوى املقدمة من مدير قناة 
العدالـــة  الفضائية جعفر محمد 

الشـــكوى  أنا تســـلمت  فأجاب: 
وســـألت األخ مقدم الشكوى هل 
قصـــر املجلس معكـــم؟ وهل مت 
منعكم من الدخول؟ فأجاب بالنفي، 
فقلت له اننا لسنا طرفا في هذه 
املسألة، فكما ان من حق النائب 
عدم اإلدالء بأي تصريح ملن يرغب 
من وسائل اإلعالم فإن من حق اي 
وسيلة اعالمية نشر او بث ما تشاء 

وملن تشاء من األعضاء.
  وأضاف اخلرافي: نحن معنيون 
بالتصدي ألي اساءة او تهديد او 
وعيد قد يتعرض له النائب او اي 
من موظفي املجلس، أما ما يصدر 
بني النواب ووسائل اإلعالم فهذا 

شأن بني الطرفني.
  وفيما ان تكررت هذه احلادثة 
مجددا داخل املجلس قال اخلرافي: 

هذا ليس مـــن اختصاصنا، فأنا 
أؤمن بالرأي والرأي اآلخر، فهذه 
هي الدميوقراطية، وكما قلت فإن 
من حق اي شـــخص عدم االدالء 
بتصريحات صحافية ألي وسيلة 
اعالمية، وكذلك من حق اي وسيلة 
فضائية عدم بث او نشر ما تراه 

من أخبار حسب تقديرها.
  من جانبه، أوضح نائب رئيس 
الرومي  مجلس األمة عبـــداهللا 
ردا على ســـؤال بشأن جواز ان 
ينيب املستجوب غيره في شرح 
االســـتجواب قائال: ان املادة ١٣٦ 
من الالئحة الداخلية واضحة انه 
ال يجوز للمســـتجوب ان ينيب 
غيره في شرح االستجواب، كما 
ال يجوز للوزير ان ينيب غيره 

في اجلواب عليه. 

 زنيفر: نؤيد االستجواب وال نقبل بفرض الرأي 

 أشــــاد النائب  حسني مزيد  بالقضاء العادل واملنصف والذي توجه 
قاضي التجديد باإلفراج عن املتهمني بقضية االعتداء على اجلويهل في 
ندوة السعدون بكفالة مالية مؤكدا ان القرار جاء منصفا لواقع احلادثة 
كونها ال تتعدى في حالتها ضربا بسيطا. وقال النائب مزيد في تصريح 
صحافي ان القضاء هو مالذنا اآلمن بعد اهللا سبحانه وتعالى وهو ميزان 
العدالة الذي يحسم القضايا املتنازع عليها ألنه خيارنا لالنصاف موضحا 
ان اجلميع يضع ثقته بقضائنا والذي كنا على ثقة بأنه سيكون منصفا 
فــــي هذه القضية والتي أخذت زخما بخالف الواقع الذي مت في أحداثها 

متمنيا ان تنتهي هذه القضية بالبراءة جلميع املتهمني. 

 قال النائب ســـعد زنيفر ان فرض الرأي واإلحلاح في تغيير 
القناعات بشـــكل متعمد أمر مرفوض ولم نعتد عليه ويشـــوه 

الدميوقراطية.
  وقال زنيفر في تصريح صحافي انه يؤيد االستجواب املقدم 
من قبل الزمالء النواب الى ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، ورأيي النهائي بخصوص عدم التعاون الذي أعلنه 
بعض النواب سيكون بعد ســـماعي ردود سمو الرئيس، مؤكدا 
ان قراره ســـيكون صادرا عن قناعته الشـــخصية وانه لن يقبل 
بفرض الرأي. وأشـــار الى ان عضو مجلس األمة يجب ان يكون 
مثل القاضي ال يحكم إال بعد ســـماع األطراف، مضيفا: «سيكون 
موقفنا واضحا في يوم االستجواب من خالل سماعنا الردود على 

محاور االستجواب». 

 مزيد يشيد باإلفراج عن المتهمين 
باالعتداء على الجويهل

 سعد زنيفر 

 حسني مزيد 

 مخلد عن التأثير على قناعاته حول االستجواب: «معصي» 
فمن يحركني ضميري..  وموقفي أعلنه في الجلسة

العازمي  النائب مخلــــد   حمل 
وزارة الداخلية ما حصل في ندوة 
احلربش ومــــس كرامة املواطنني 
واصفا األمر بأنه خطأ ونحن ضده 
الفتا الى ان كلمة صاحب السمو 
األمير حسمت الوضع ونقول له 

السمع والطاعة.
  وذكر العازمي قول الرسول ژ: 
«فما بال قوم طعنوني بشرفي. رغم 
ان الشخص (الطاعن) كان موجودا 
في املسجد ولكن الرسول ژ أراد 
درء الفتنة في الدولة االسالمية.

  واستدرك العازمي بأن صاحب 
الســــمو األمير تدخل في الوقت 
املناســــب ملنع شق وحدة الصف 

ونقول له السمع والطاعة.
الشارع    ورفض مخلد تهييج 
ومنع تغطية بعض القنوات ورمي 
امليكروفونات قائال: لندعها تبث 
الندوات ونترك الرأي للمشــــاهد 
اما املمايزة بأن هذا معي ال أمنعه 
وهذا ضدي وأرمي امليكروفونات 
فهذا غير مقبول، مشيرا الى ان هذه 

ليست دميوقراطية واصفا األمر بأن 
السحر انقلب على الساحر ويجب 
عدم إقامة الندوات وترك النقاش 

حتت قاعة عبداهللا السالم.
مــــا يحصل  إن    وقــــال مخلد 
مــــن ضغط على بعــــض النواب 
بالذهاب مجاميع لدواوينهم غير 
جائز فالناخب هو من يحكم وال 
يستطيع احد ان يرغمني على رأيي 
أما طرد الضيــــف فهذا ليس من 
شيمنا، والرسول ژ حثنا على 
إكرام الضيف وهل وصلنا الى هذه 
املرحلة رغــــم عاداتنا بأن القاتل 
يســــلم اذا دخل البيت، وبالتالي 

«شفر قنا عن صدام».
  وشدد العازمي على أنه ال احد 
يستطيع ثنيه عن قراره وأقول له 
«معصي» فمن يحركني ضميري 

والناخبون في دائرتي.
  وأضاف مخلد اننا نعيب على 
قناة اجلزيرة في الوقت الذي مننع 
قنواتنا احمللية من تغطية االحداث 
ورمي امليكروفونات فهذه ليست 

دميوقراطية، واقول لنوابنا: اهللا 
يهديكم فطاعة ولي األمر واجبة 
شــــرعا. الى ذلك قال العازمي في 
حالة زيارة مجاميع لديواني اقول 
لهم اهال وســــهال ولكن قد تكون 
مجموعة ضد رأيهم فمع من اذهب؟ 
وبالتالي فإن القرار راجع ملخافتي 
من اهللا وضميري ومصلحة الوطن 
وهناك امور مخفية ال يراها الشعب 
وبعض النواب لهم آراء متناقضة 
في املجالس السابقة عن املجلس 
احلالي، واقول لهم: ال متثلوا على 
الشعب فاملواطن واع ويعرف من 
اين تؤكل الكتف وموعد االنتخابات 
املقبلة يتحدد املرشح الذي ميثل 
على الشعب او يقوم بتمثيله على 

اكمل وجه.
  وكشــــف النائب مخلد عن ان 
موقفه من استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء ستتم معرفته في 
قاعة عبداهللا الســــالم سواء ضد 
علنية اجللسة او مادة املساءلة ككل 
في موعد مناقشة االستجواب مؤكدا 

ان التراخي احلكومي في تطبيق 
القانون خالل الفترة املاضية عن 
وســــائل االعالم التي تسيء الى 
مكونات وشرائح املجتمع الكويتي 
هو ما ادى الى ان تصل البالد الى 

ما وصلت له اآلن.
  وقــــال العازمي فــــي تصريح 
صحافي ان احلكومة كانت متراخية 
وتركت احلبل علــــى الغارب في 
عدة امور ومنها ما يتعلق بعدم 
تطبيق القانون خاصة بترك بعض 
القنوات الفضائية تسيء لشرائح 
املجتمع وعوائله في حني املفترض 
احترام اجلميع للجميع دون متييز 
بني طائفة أو قبيلة أو فئة وحتى 
املقيمــــني، الفتا الى انه ال يرضى 
باالساءات التي يتعرض لها الناس 
وعلى الدولة صياغة وحفظ كرامات 
املواطنني واملقيمني ومتى ما رأت أي 
قناة تشط عن هذا االلتزام فعليها 
ايقافها وتطبيــــق قانوني املرئي 
واملســــموع واملطبوعات على اي 
وسيلة اعالمية وشدد العازمي على 

ان التراخي احلكومي في تطبيق 
القانــــون هو ما ادى الى ان تصل 
البــــالد الى ما وصلــــت اليه اآلن 
مستنكرا في الوقت ذاته ما شهدته 
احداث ندوة الصليبخات التي كان 
يجب على ممثلي وزارة الداخلية 

عدم إهانة كرامات املواطنني.
  ودعــــا العازمي الــــى انه من 
املفترض التعامل مع هذه القضية 
بتشــــكيل جلنة حتقيق برملانية 
للوقوف على االطراف املسؤولة عن 
إهانة كرامات املواطنني على خلفية 
ما شهدته احداث ندوة الصليبخات 
الفتــــا الى انه من الواجب ان يتم 
التعامل مع هــــذه القضية حتت 
قبة عبداهللا السالم او من خالل 
القضاء الكويتي وليس من خالل 
الشارع. واوضح العازمي ان موقفه 
من مساءلة سمو رئيس مجلس 
الوزراء سيحدده حتت قبة عبداهللا 
الســــالم يوم جلسة االستجواب 
ســــواء من علنية اجللسة او من 

االستجواب ككل. 

 «المرافق»: األولوية لقانوني تنظيم االتصاالت وهيئة النقل 

 «الميزانيات» بحثت الحساب الختامي لوزارة الكهرباء
ويتم قطع اخلدمة عن املتأخرين 
عن السداد، ووقف معامالتهم في 
الوزارات االخــــرى، ومنعهم من 
السفر في املطار وال تقبل الوزارة 
الشيكات غير املصدقة من البنوك 
القانونية،  واتخذت االجــــراءات 
ورفع قضايا على املتخلفني عن 
السداد في السكن اخلاص، واكد 
عبدالصمد على اهمية احملافظة على 
العام وحتصيل مستحقات  املال 
الدولــــة والتوصل الى نظام كفؤ 
للتحصيل واالســــتفادة بتجارب 

الدول االخرى.
اآلراء  املداولـــة وتبادل    وبعد 
قررت اللجنة تأجيل مناقشة بقية 
مالحظات ديوان احملاسبة ملدة شهر 
واعطـــاء الفرصة للتنســـيق بني 
الوزارة وديوان احملاسبة لدراسة 
املالحظات والـــرد عليها والعمل 
على توحيد املفاهيم واملصطلحات 
والتركيز على املالحظات التي لم 
تتم تســـويتها لبحثها في جلنة 

امليزانيات واحلساب اخلتامي. 

شيكات سدادا ملستحقات الوزارة 
ويتم رفضها من البنوك.

  وافــــادت الــــوزارة بأن وضع 
التحصيل احلالي غير مناســــب 
وتعاقــــدت مــــع شــــركة جديدة 
للتحصيــــل، وحددت شــــروط 
للمناقصــــة تضمــــن الكفاءة في 
حتصيل مســــتحقات الدولة ومت 
توزيع املســــتفيدين الى شرائح 
١٥ ألفــــًا، ١٠ آالف، ٥ آالف، واألول 
من ذلك للتعامل مع هذه الشرائح 

املديونية ٤٦٩٫٣٥١ دينارا،  تراكم 
وتراخـــي الوزارة فـــي حتصيل 
قيمة النهائيات املعلقة حتى بلغت 
قيمتها ٢٢٫٢ مليون دينار وظهور 
فروقات مببلغ ٨٫٢ ماليني دينار بني 
قيمة متحصالت الوزارة من بيع 
الكهرباء واملاء ومخرجات مكتب 
شؤون املستهلكني عن الفترة من 
٢٠٠٩/٤/١ حتى ٢٠٠٩/١٢/١٥ وعدم 
اتخاذ الوزارة االجراءات القانونية 
بحق املســـتهلكني الذين يقدمون 

اخلتامي للسنة ٢٠١٠/٢٠٠٩ لوزارة 
الكهرباء واملاء ومنها:

  اســـتمرار تضخم مستحقات 
الوزارة من االيرادات غير احملصلة 
من املنتفعني بخدماتها مببلغ ٢٨٤٫٨ 
مليون دينـــار وضعف حتصيل 
املتراكمة  الـــوزارة  مســـتحقات 
لدى املنتفعني بخدماتها وبنسبة 
٤٢٫٥٪ من املقدر بامليزانية وعدم 
قيـــام الوزارة مبحاســـبة العديد 
املنتفعـــني بخدماتهـــا وبلغ  من 

امليزانيـــات   بحثـــت جلنـــة 
واحلســـاب اخلتامـــي البرملانية 
ما حتقق من االهـــداف والبرامج 
والسياســـات الواردة في برنامج 
عمل احلكومة في احلساب اخلتامي 
املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ لوزارة  للسنة 
الكهربـــاء واملاء بحضـــور وزير 
الكهرباء واملـــاء والفريق املرافق، 
وممثلني عـــن ديوان احملاســـبة 

وممثلني عن وزارة املالية.
النائب  اللجنـــة    وقال رئيس 
عدنان عبدالصمد ان ديوان احملاسبة 
يالحظ تأخر وزارة الكهرباء في الرد 

على مالحظاته.
الوزارة بأنها ستقوم    وافادت 
بالرد خالل شـــهر، اما بخصوص 
برنامج عمل احلكومة فاتضح انه 
مت تنفيذ ٦٣ مشروعا فقط مدرجة 
في املشاريع االنشائية في امليزانية، 
بينما يتضمن برنامج عمل احلكومة 
٩٩ مشروعا. واوضح عبدالصمد ان 
اللجنة انتقلت الى بحث مالحظات 
ديوان احملاســـبة على احلســـاب 

 بحثــــت جلنة املرافق العامة أمس ١٢ اقتراحــــا بقانون كان أبرزها 
قانون إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وقانون هيئة النقل.

  وبني رئيس اللجنة مخلد العازمي ان اللجنة ناقشــــت ١٢ اقتراحا 
بقانون، مشيرا الى ان اللجنة بحثتها بالكامل بحضور أغلبية أعضائها 

ولم يتبق سوى اتخاذها القرار لكل قانون على حدة.
  واضاف العازمــــي ان مكتب املجلس حدد للجنــــة أولويتان لدور 
االنعقــــاد احلالي وهما قانون هيئة تنظيــــم االتصاالت وقانون هيئة 
النقل، الفتا الى ان اللجنة اعطتهما األولوية وستناقش بعد اسبوعني 
هيئة تنظيم االتصاالت وبعد االنتهاء منها ستبدأ ببحث قانون هيئة 
النقل الذي ســــتدعي له وزارتا الداخلية واألشغال، اضافة الى وزارة 
املواصالت. وكشف العازمي عن ان هناك ما يقارب ١٠٠ اقتراح برغبة 
أبرزهــــا يتعلق بإعــــادة الدواوين والنظر بخطــــوط الضغط العالي، 
موضحا ان اللجنة حريصة على فرز هذه االقتراحات بحيث ال تكون 

 عدنان املطوع وأحمد السعدون ومخلد العازمي أثناء اجتماع جلنة املرافق  مكررة أو متشابهة. 

(متني غوزال)   عسكر العنزي وعدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي ود.روال دشتي وناجي العبدالهادي أثناء اجتماع اللجنة 

 الرئيس جاسم اخلرافي أثناء حديثه للصحافيني 

 وّجه النائب فيصل الدويســـان 
سؤاال الى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: ما 
أسباب استقالة عضو مجلس إدارة 
جمعية املهندسني الزراعيني جاسم 
محمد علي بوفتني؟ وما صحة إقامة 
حفل غنائي راقص مختلط للجالية 

الهندية مبقر اجلمعية املذكورة في 
يـــوم ١٥ محرم ١٤٣٢هــــ املوافق ١٦ 
ديسمبر ٢٠١٠؟ وهل مت أخذ موافقة 
مجلس إدارة اجلمعية املذكورة ع لى 

إقامة هذا احلفل؟
  وإذا كانت ثمـــة موافقة فأرجو 
تزويدنا مبحضر االجتماع الذي تضمن 

هذه املوافقـــة؟ وهل مت تأجير قاعة 
الهندية  املذكورة للجالية  اجلمعية 
إلقامة هذا احلفل وما مقابل التأجير؟ 
وهل هناك سند قبض؟ وهل مت إدراجه 
في التقدير املالي واجلمعية املذكورة؟ 
وملاذا متت إقامة حفل للكريسماس 

قبل يومه املقرر؟ 

 الدويسان: ما أسباب استقالة عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين؟


