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 اس���تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مبكتبه أمس اعضاء مؤمتر  10 
احلوار البرملاني العربي � التركي ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية 
واألمن القومي د.عبدالعزيز احلس���ن واألمني الع���ام للبرملان العربي عدنان 
عمران ورئيس جلنة الش���ؤون اخلارجية في مجل���س األمة التركي الكبير 
د.مراد مرجان. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي والنائب 
مخلد العازمي، وجرى خالل اللقاء بحث آخر املس���تجدات على الس���احتني 

االقليمية والدولية.

 الخرافي استقبل وفد الحوار البرلماني العربي Ü التركي

 غياب ممثل الحكومة أدى إلى رفع الجلسة وعدم مناقشة تقرير اللجنة  

  النصاب عطøل Åقرار الخدمة المدنية للمرأة 

!¿Êفما الذي  - ينقصنا لبناء جامعا Ìبالخار äالدقباسي: ٥0 ألف طالب يدرسو 

 الزلزلة: حاملو الشÜهاداÊ المزورة من الخارÌ يتبوأوä مناصب مميزة في الدولة

 (متين غوزال)  الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهللا الرومي أثناء اجللسة أمس 

 حوار نيابي حوá قوانني املرأÉ بني Ï.معصومة املبارß وÏ.أسيل العوضي وÏ.روال Ïشتي 

 حسني الرمضاä  - سامح عبداحلفيظ 
  وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس  على عدد من االقتراحاÊ النيابية 
في شأä تكليف عدد من جلاä املجلس بالتحقيق في بعض املوضوعاÊ على 

.Êاحلكومة وعدد من النواب على بعض تلك االقتراحا Öالرغم من اعترا
  ووافق املجلس على اقتراÍ بتكليف جلنة املرافق العامة بالتحقيق في قضية 
احالة اربعة من مستشاري االدارة القانونية في بلدية الكويت Åلى  التقاعد وهو 
املقترÍ الذي اعترÖ عليه وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤوä البلدية 
ووزير الشؤوä االجتماعية والعمل باإلنابة د.فاضل صفر باعتبارå يتعارÖ مع 
املادة (٥0) من الدستور اخلاصة بفصل السلطاÊ مع التعاوä بينها مؤكدا 
اä »االحالة Åلى التقاعد اختصاÕ اصيل للوزير«. ووافق املجلس على تكليف 
 Êة املرافق ايضا بالتحقيق في قضية األعطال الفنية التي اصابت طائراÜجلن

اخلطوØ اجلوية الكويتية.
   واوضح وزير املواصالÊ ووزير الدولة لشÜؤوä مجلÜس االمة د.محمد 

البصيري في هذا الصدد اä جلنة التحقيق احلكومية انتهت من التحقيق في 
احدì احلادثتني »وستنتهي من التحقيق في األخرì االسبوÚ املقبل وال مانع 
لدينا من احالة املوضوÅ Úلى اللجنة البرملانية«. ووافق املجلس على تكليف 
جلنة الشÜؤوä الصحية واالجتماعية والعمل بالتحقيÜق في قضية االغذية 
واللحوم الفاسÜدة على اä تقÜدم اللجنة تقريرها الÜى املجلس خالل ثالثة 
اشهر كما وافق على تكليف جلنة شÜؤوä البيئة بالتحقيق في قضية تسرب 

الغاز في منطقة االحمدي.
 ÊاÜبالتحقيق في مالبس Úووافق ايضا على تكليف جلنة الداخلية والدفا   
استشهاد احد العسÜكريني يوم أول من امس في املياå االقليمية الكويتية 
 äمع قارب صيد عراقي  وأمس حال عدم أكتمال النصاب دو Êنتيجة اشتباكا
التصويت على قانوä اخلدمة املدنية للمÜرأة الذي كاä مدرجا على جدول 
أعمال املجلس بسبب عدم وجود ممثل احلكومة في القاعة ما أدÅ ìلى رفع 

اجللسة¡   وفيما يلي تفاصيل اجللسة: 

 افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللسة العلنية العادية 
في الساعة التاسعة والنصف بعد 
ان كان قدر رفعها ملدة نصف ساعة 
النصاب وتال األمني  اكتمال  لعدم 
العام اسماء احلاضرين واملعتذرين 
والغائبني من دون اذن او اخطار.

  التصديق على المضابط

الدعوة    اخلرافي: وزعت م���ع 
املضاب���ط ذوات االرق���ام 1272/أ، 
1272/ب، 1273 خاصة، فهل هناك 

مالحظات؟
  الطبطبائي: في اجللسة السابقة 
وردت عبارة غير دستورية بأنك 
اعلنت نتيجة االستجواب وقلت 
ان املجل���س جدد الثق���ة برئيس 
احلكومة فموضوع الثقة من عدمها 
ال يطرح ف���ي املجلس، وال يبحث 

في املجلس.
  اخلراف���ي: حصل عل���ى الثقة 
وانتهى االمر، حص���ل على الثقة 

استريح.
  املال: ذكر في املضبطة اني وجهت 
اس���ئلة الى وزير النفط ولم يأت 
الوزير باالجاب���ة واحقاقا للحق 
الوزير اجابني وارسل لي االجابة 

منذ 4 أشهر.
  اخلرافي: صادق املجلس على 

املضابط.

  كشف األوراق والرسائل الواردة

  رسالة واردة من قطاع اللجان 
بأعمال اللجان في شهري نوفمبر 

وديسمبر.
  اخلرافي: اجللسة املاضية رئيس 
اللجنة التعليمية ارسل رسالة ولم 
الوقت لبحثها فلنبحثها  يسعفنا 

اآلن.
  رس���الة م���ن رئي���س اللجنة 
التفويض من  التعليمية تطل���ب 
التالية:  املجلس ببحث املواضيع 
اطالة ال���دوام املدرس���ي، وفصل 
التعلي���م التطبيقي عن التدريب، 
مطالبة وزارة التعليم العالي ببحث 
املشاكل التي تواجه طلبة التعليم 

العالي.
  اخلرافي: هذه الرسالة مطروحة 

اآلن للمناقشة.
الدقباس���ي: بالنس���بة    عل���ي 
للرس���الة اآلتية من قطاع اللجان 
فإننا امام تقرير مخجل يقول اننا 
خالل شهرين لم جنتمع اال قليال، 
فمؤسستها لم تقم بواجبها وادعو 
املجلس الى مراجعة اللجان كافة، 
حتى ال تتعط���ل مصالح الناس، 
بغض النظر عما يجري من خالف 

او صراع سياسي.
  وبات من املنطق ومن احلكمة 
ان يفصل قطاع التدريب عن الهيئة 
ويجب ان تكون له جامعة خاصة، 
فالدارس���ون صار له���م عام وهم 
يسمعون عن هذه الفكرة، فهذه كلها 
وعود حكومية لم تتحقق، 50 ألف 
طالب يذهبون الى البحرين والقاهرة 
الكمال تعليمهم، فما الذي ينقص 
الكويت لبناء جامعة، ال ينقصنا اال 
اتخاذ القرار، فالبد من بناء جامعة 
متخصصة، الن سياسات احلكومة 

كلها ضد الكويتيني.
  نحن مطالب���ون بالدفع ببناء 
جامعة، لك���ي يطوروا من ادائهم، 
ولن نتمكن من ذلك في ظل العقبات 
واملتاري���س، فالبد من االتفاق مع 
االخت الكرمية وزيرة التربية الجناز 
ذلك االمر، ولكننا كحكومة ومجلس 
لسنا مؤهلني الجناز ما وعدنا به 
الن���اس، وكل الكالم املوجود فيما 
يتعلق ببناء االنس���ان هو ضحك 

على الذقون.
  يوسف الزلزلة: بالنسبة للرسالة 
القادمة م���ن اللجان فإننا في يوم 
انتخابات اللج���ان رأينا االندفاع 
الكبير للترشح والفوز بعضوية 
اللجان غير  اللجان وخصوص���ا 

االصلية فلم يجتمع االخوان ولو 
اجتماعا واحدا وخاصة جلنة البدون 
فلم جتتم���ع اجتماعا واحدا وهي 
قضية اثرت في املجتمع الكويتي 

تأثيرا بالغا.
اللجان    عندما حت���دد مواعيد 
نفاجأ بعدم اكتمال نصابها لسفر 
النواب او لطارÆ معني لهم، أهيب 
االلتزام باللجان والعمل  بزمالئي 
على التواجد وان يهتموا باملواضيع 

املدرجة.
التعليمية    اما بالنسبة للجنة 
فهناك مش���كلة كبيرة في قضايا 
اجلامعات اخلاصة واحلكومة أرادت 
ان تفي���د اجلامعات اخلاصة، لكن 
نحن نتكلم عن مستوى اداء جامعة، 
ولالسف ان متابعة هذه اجلامعات 
ليست على املس���توى املطلوب، 
وأخشى ان نصل الى اليأس وأمتنى 
من اللجنة توجيه وزيرة التربية 
باالهتمام مبرف���ق اجلامعة النها 
املخرجات التي سنعتمد عليها في 

املستقبل.
  والشهادات املزورة التي يؤتى 
بها من اخل���ارج، وال نرى حتركا 
الوزيرة، وبعض حاملي هذه  من 
الشهادة يتصدرون مواقع مميزة 
في الدولة ونرج���و االهتمام بهذا 

االمر في اللجنة التعليمية.
  وزيرة التربية: مرفق اجلامعات 
اخلاصة نهت���م به عظيم االهتمام 
الن مخرجاتها يجب ان تكون ذات 
مستوى جيد وهناك ضوابط واسس 
للتعليم االكادميي حسب املعايير 
التي تضعها وزارة التعليم العالي 
ونحن ما نالقي من هجوم بسبب 
الش���هادات املزورة  وقفتنا جتاه 
ونتعرض للكثير من الهجوم بسبب 
موقفنا الواض���ح الن ذلك يجافي 
مستواها االكادميي وال ميكن التنازل 
في هذه القضية واتخذ اجراءاتي 

القانونية حيال تلك الشهادات.
  واي دولة نعتقد انها ال توافي 
باملستوى الذي نأمله فنحن نوقف 

البعثات اليها.
  يوس���ف الزلزل���ة: ق���د يكون 
في الفترات الس���ابقة مت التجاوز 
والتصديق على تلك الشهادات ومن 
يحملها تب���وأ مناصب قيادية في 
الدولة واتعجب من الدولة ان تكون 
شهادة قيادي مزورة ونطلب منه اال 
يجاوز االمانة في العمل وآمل ان تتم 
مراجعة حتى الشهادات القدمية في 
الثمانينات مثال الن هؤالء مزورون 

واالمانة تقتضي املراجعة.
  فيصل املسلم: اتنازل لألخ خالد 

السلطان.
اللجان    خالد السلطان: تقرير 
أرى ان بعض اللجان املهمة تتعطل 
اعمالها بسبب عدم اكتمال النصاب 
ففعلة عدم اكتمال النصاب تقتضي 
عدم ترشيح االعضاء الذين لديهم 
اشغال، واللجان هي مطبخ املجلس 
وليست وجاهة، وبالنسبة لرسالة 
اللجنة التعليمية أرجو اعادة النظر 
في هيكلة التعليم اخلاص فنحن 
ال جند اي دعم للتعليم اخلاص او 
التعلي���م العالي وبناتنا يتوجهن 
لدول اخلليج لك���ي يكون لديهن 
فرصة للتعلي���م، والبد من وقف 
الع���ام والعالي  التعليم  هيمن���ة 
احلكوميني على التعليم اخلاص، 
البد من حتوي���ل التعليم اخلاص 
الى هيئات ونبعدها عن الوزارة، 
اولياء االمور يشتكون من التعليم 
في البحرين، ومن الصعب تطوير 
التعليم احلكومي وفرصتنا الوحيدة 
في اللجوء ال���ى التعليم اخلاص 
وخصوصا التعليم الوقفي الذي ال 
يبحث عن االرباح، وعلى الوزيرة ان 
تتقدم مبشروع بقانون الن يكون 

التعليم اخلاص بهيئة مستقلة.
التعليم: البد ان يكون    وزيرة 
للحكومة جهاز رقابي وال يجب ان 
يكون التعليم اخلاص منفصال عن 

أن أسمع مبررات ذلك.
  أما قضية الفصل بني التعليم 
التطبيقي والتدريب فهي حتتاج 
الى قانون ولم يق���دم حتى اآلن، 
هناك اقتراح في اللجنة التشريعية 
بهذا اخلصوص أمتنى اجنازها فهي 

موضوع يحتاج الى بحث.
  خال���د الع���دوة )رئيس جلنة 
العرائض والشكاوى(: كالم االخ 
عادل الصرعاوي غير صحيح، أمتنى 
من االعض���اء الذين ال يحضرون 
أن يردوا عليه، والشكاوى كانت 
سنوات تأتي الى املجلس وأتدخل 
ف���ي أن تأتي الى اللجنة أمتنى أن 
يتنازل أحد أعضائها ويترشح االخ 
عادل ويرينا حضوره وجهده، لكن 

نحن نرفض النقد والتنظير.
  أعضاؤها عندهم ارتباطات وهم 
معذورون، ونرفض ان يقارن بني 
اعمال اللجنة واللجان االخرى، وال 

يستوي من يعمل ومن ال يعمل.
  اخلرافي: فيما يتعلق مبواضيع 
اللجان تعمدت أن أرسل هذا التقرير 
حتى تتحملوا املسؤولية، ولن يكون 
هناك أي اجتماع دون نصاب، واتخاذ 
أي اجراء دون نصاب، واذا لم يكتمل 

النصاب ال ينعقد االجتماع.
أكد  العدوة    عادل الصرعاوي: 
ما ذهبت اليه، وهذا إقرار بأنه لم 
يحضر اجتماعات، وخطابنا عام 
اذا أي عضو لم يحضر االجتماعات 
فليلتزم، وعلى النواب أن يستجيبوا 

لنداء رئيس اللجنة.
  فالح الصواÛ )نظام(: أثني على 
كالم األخ عادل الصرعاوي، ولكن 
من الظلم إلقاء التهم على رئيس 
اللجنة بعدم احلضور، وأشهد أن 
خالد أسبوعيا يشكل اجتماعني حتى 

لو فرعيني.
  جاس���م اخلرافي: فيما يتعلق 
مبوضوع اللجان فمن حقكم ان تكون 
هناك جلان فرعية وهي معتمدة من 
الرئيسية، من غير املعقول ان يدير 
عضو واحد االجتماع مع االجهزة 

احلكومية.
  خالد العدوة: س���نوات طويلة 
وأنا أدي���ر اللجنة وهي من أقوى 
اللجان، وأحتدى أني لم أنصف أحدا 
أو مقدم احدى الشكاوي، فلتتقدم 

أنت وحتضر اللجنة.
  اخلرافي: رس���الة اللجان فهي 
لالحاطة أرجو االلتزام وإذا أحد ما 
عنده استعداد ان يقوم بدوره في 

اللجان فليقدم استقالته.
  وهل يوافق املجلس على رسالة 

اللجنة التعليمية.
  وجرى التصويت نداء باالسم، 

وكانت النتيجة كالتالي:
  36 من 41 موافق���ة على طلب 

اللجنة التعليمية.
  س���عدون حماد )نظام(: قدمنا 
باقت���راح بخصوص بيوت  طلبا 
االحمدي أرجو تالوته وتوصيات 

تشكيل جلنة.
  جمعان احلربش: هناك اقتراح 
بالتحقيق في ظروف ومالبس���ات 

استشهاد النقيب العنزي.
  وت���ال االم���ني الع���ام اقتراحا 
بخصوص كارث���ة االحمدي وبه 

التوصيات التالية:
  1 - إخ���الء ق1 م���ن منطق���ة 
االحمدي اخالء تاما وتثمني بيوت 

االحمدي.
  2 - إجراء مسح شامل للمنطقة 

حفاظا على أرواح املواطنني.
  3 - صرف ب���دل ايجار فوري 

1500 دينار.
  4 - سرعة تثمني بيوت االحمدي 
على أال تقل مساحة املنزل عن 400 

متر.
  5 - الس���ماح ألهالي االحمدي 
بالعالج مبستشفى نفط الكويت.

عادل الصرعاوي: القضية ليست 
قضية توصيات، واخالء وتثمني، 
أمتنى ان يكون للحكومة رأي وان 

تقدمه لنكون رأيا حوله.

  دليهي الهاجري: أرجو التصويت 
على االقتراح بالتوصيات، ألن بنود 
التوصيات قامت بها احلكومة فعال 

ماعدا صرف اإليجار.
  اخلرافي: أوال يتم ادراجه على 
بند ما يستجد من أعمال، املوافق 

يرفع ايده.
  17 من 39 عدم موافقة.

  املجلس لم يوافق على التوصيات 
وتال األمني العام اقتراحا بتشكيل 
جلنة حتقيق وكان نص االقتراح: 
»تشكيل جلنة فورية للتحقيق في 
تسرب الغاز في منطقة األحمدي 
وسبب التس���ريب ومن املسؤول 
عنه، وبي���ان كيفية وق���وع هذا 
التس���ريب، والوقوف على ماهية 
التقصير واملسؤول عنه وتقدميه 
الى احملكمة ليكون عبرة، ومعرفة 
االجراءات التي اتخذت عقب العلم 
بهذا التسريب، وما إذا كانت هناك 
تقارير قد صدرت بشأنه، وبيان ما 
اذا كانت هناك اصابات من األهالي 
أو م���ن اجله���ات احلكومية، وما 
االجراءات املتخذة لعدم تكرار ما 
حدث مستقبال، وحتديد املسؤولية 

عن التسريب.
  علي العمير: طلبنا التفويض من 
املجلس لدراسة أسباب موضوع غاز 
األحمدي واملجلس وافق على ذلك 
التفويض، وسندرس هذا املوضوع 

دراسة مستفيضة.
  عادل الصرع���اوي: هذا طلب 
مستحق، وكالم العمير في محله، 
فاملجل���س كلف اللجنة بدراس���ة 
املوضوع واقترح ان يعدل تكليف 
اللجنة لتكون جلنة حتقيق لدراسة 

هذا املوضوع.
  اخلراف���ي: س���بق ان أعطيتم 
صالحية للجنة البيئة وباالضافة 
ال���ى التكليف الس���ابق يكون لها 
صالحية التحقيق حتى تكون لها 

القوة.
  موافقة.

  وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
الداخلي���ة والدفاع  تكليف جلنة 
بالتحقي���ق في حادثة استش���هاد 
عبدالرحم���ن العنزي والتصويت 

على الطلب نداء باالسم.
  وزير الداخلي���ة: أود ان أعزي 
الكويت باستشهاد البطل عبدالرحمن 
العنزي ونحن نعمل بكل شفافية 
وجلان التحقيق مازالت حتقق في 
هذا احلدث والرجل لم يدفن حتى 
اآلن وأرجو ان تنتهي اللجان من 
التحقيق وما عندنا مانع من اطالع 

مجلسكم املوقر عليه.
  جمعان احلربش: الكويت كلها 
تعزي أسرة الش���هيد، وما عندنا 
موقف، وما عندنا حقيقة، وما في 
مان���ع ان الوزارة حتقق، واللجنة 
كذلك حتقق، وأمتنى من احلكومة 

ان يكون هناك توافق.
  جاسم اخلرافي: هذا املوضوع 
غير مدرج على اجلدول فهل يوافق 
املجلس عل���ى ادراجه على بند ما 

يستجد من أعمال.
  23 من 42 موافقة على إدراجه 

على جدول األعمال.
  روضان الروضان: وفق املادة 76 

من الالئحة نطلب سحب الطلب.
  اخلرافي: ما يصير سحب الطلب 
خالص ادرج، اآلن يتم التصويت 

نداء باالسم.
  وجرى التصويت نداء باالسم 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

  موافق���ة 31، ع���دم موافقة 16، 
امتناع 1، احلضور 48.
  موافقة على الطلب.

البصي���ري: قبل اعالن    محمد 
النتيج���ة زميلي روض���ان طلب 
تأجيل املوض���وع وفقا للمادة 76 
من الالئحة، املطلوب هو التأجيل 
وفقا للم���ادة 76 ويجب ان يجاب 

الى طلب احلكومة.
  اخلرافي: إن شاء اهلل تتاح لك 
قراءة املضبطة، وترى ماذا طلب 

احلكومة، البد ان تكون الدولة هي 
التي تضع الشروط والقواعد جلميع 
اجلامعات واملدارس اخلاصة، قد 
نختلف على شدة الضوابط لكن 
البد ان الدولة ه���ي التي تضعها 
وهي التي تطبقها.قد يكون هناك 
خالف فردي مع أي جهاز تعليمي 
من املمكن تفادي���ه، لكن يجب أال 
ننسف دور هذه االجهزة بالكامل 
ولكن من يذه���ب الى البحرين ال 
يريد الدراسة بطريقة جدية، ونحن 
لدينا 6 جامعات للدراسة بطريقة 
جادة، وال نقدر أن مننع من يدرس 

في تعليم سهل، لكن أنا أستطيع 
منع االعتماد لهذه الشهادة.

  خالد السلطان: وضعنا فكرة 
إيجاد هيئة مستقلة للتعليم اخلاص 
والعام، وأجه���زة الدولة في هذه 
الوزارة هي أجهزة منافسة ألجهزة 
التعليم اخلاص، فيجب أن يفصل 
حتى يكون معني���ا بهذا التعليم، 
والرقابة مطلوبة وإشراف احلكومة 
مطلوب، لك���ن ال يكون من خالل 

أجهزة الدولة التعليمية.
الدقباسي: نحن نريد أن    علي 
تكون هناك جودة في التعليم، لكن 

ما يحدث هو تطفيش للدارسني.
  ع���ادل الصرع���اوي: نع���زي 
الكويت باستشهاد شهيد الواجب 
عبدالرحمن العنزي، وهذا محل فخر 
واعتزاز للكويت وألهله، وأعزي 
اجلميع لوفاة العم خالد املرزوق 
عسى اهلل أن يتغمد الفقيد برحمته 

الواسعة.
  ه���ذا التقري���ر هو نق���د ذاتي 
لألعضاء، أمتنى أن يطلع االخوان 
على هذا التقرير بالتفصيل، فلجنة 
الشباب والرياضة التي كانت جتتمع 
بكثرة مت إلغاؤها. فهي كانت تلزم 

احلكومة باالجتماع.
  جلن���ة الش���كاوى والعرائض 
أجلت في شهر ديسمبر 7 اجتماعات 
واجتمعت اجتماعا واحدا بلجنة 
فرعية، نتكلم عن مشاكل الناس.

   خالد العدوة )بدون ميكروفون(: 
ما يجوز نحن أكثر جلنة جتتمع، 

ملاذا ال ترشح نفسك؟!
  عادل الصرع���اوي: اجتماعات 
اللجنة تعقد بعضو واحد واذا أنت 
لم تستطع فال ترشح نفسك، وهي 
اللجنة الوحيدة التي لها حق اقتراح 
قوانني البد أن منارس دورنا، وأمتنى 

 رفض وÒير الدولة لشؤوä مجلس الوÒراء اتهاã احلكومة بتعمد 
 äمؤكدا ا ¡Éقرار مناقشة التعديالت املقدمة على قوانني املرأÅ تعطيل

احلكومة نفسها فوجئت بالسرعة التي مت فيها رفع جلسة األمس.
  وقاá الروضاä في رåÏ على سÜÜؤاá بشأä اتهاã النواÈ للحكومة 
 Èالنصا äوفقدا Éبالتسبب في عرقلة اقرار التعديالت املتعلقة باملرأ
الالãÒ ملناقشتها بالعكس كنا حريصني على مناقشة التعديالت¡ وكنا 
متواجدين وكاä هناß تنسيق مع االخوÉ في جلنة املرأÉ¡ ولكن لألسف 
فوجئنا بالسرعة التي مت فيها رفع اجللسة معربا عن تفاÄله بأä يتم 

.ãاقرار التعديالت في جلسة اليو
  وبسؤاله اä كاä لدì احلكومة اí حتفظات على التعديالت أوضح 
الروضاä انه التزاá هناß بعض التحفظات وهناß تعاوä وتنسÜÜيق 

مع اللجنة واä شÜÜاء اهللا يصدر القانوä بشكل يرضي املرأÉ متوقعا 
اä يتم االنتهاء من مناقشÜÜة التعديالت في جلسة اليوã¡ فالتعديالت 

بسيطة.
  وبخصوÕ تشكيل عدÏ من جلاä التحقيق البرملانية خالá جلسة 
 Èالتحقيق من حق النوا äاÜÜكيل جلÜÜتش äا äاألمس اوضح الروضا
واحلكومة كانت متعاونة في هذا اجلانب ولكن لألسف فوجئنا بطلب 
حتقيق يخص العاملني في وÒارÉ الداخلية ووÒير الداخلية اكد بشكل 
 Èالنوا Éك االخوÜÜلÐ قامت بالتحقيق¡ ولكن مع ÉارÒوÜÜال äح اÜÜواض
كانوا مصرين على جلنة التحقيق مبينا انه كاä من املفترÖ اä يتم 
انتظار نتائج التحقيق وبعدها ميكن للنواÈ اä ميارسوا Ïورهم في 

تصويب اخللل اä وجد. 

 أصدرت كتلة «Åال الدستور» بيانا صحافيا 
حوá اجتماعهÜÜا أوá من أمس وجÜÜاء كالتالي: 
«لقد كاä البياä الذí أصدرناå يوã األربعاء ٢٥ 
من íÐ احلجة ١٤٣١هÜ املوافق ١ من ÏيسÜÜمبر 
 ßرفض االنتها äواضحا وصريحا في شأ ã٢٠١٠
احلكومي ألحكاã الدستور ومحاوالت تعطيله من 
خالá ما أقدمت عليه احلكومة من اجراءات باطلة 
تتناقض مع صراحÜÜة نصوÕ املواÏ ١٠٨ و١١٠ 
و١١١ من الدستور في شأä احلصانة البرملانية. 
ومثل Ðلك كاä موقفنا حاسما وثابتا ومتوافقا 
مع االلتزاã بقسمنا الدستورí باإلخالÕ للوطن 
ولألمير واحتراã الدستور وقوانني الدولة وفي 
الذوÏ عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وفي 
أÏاء أعمالنÜÜا باألمانة والصدÞ¡ حيث جتلى كل 
Ðلك في Ïعمنا وتأييدنا لكل ما تضمنته صحيفة 
 ãمت تقدميه بتاريخ ٧ من محر íالذ Èاالستجوا
١٤٣٢هÜ املوافق ١٣ من Ïيسمبر ã٢٠١٠ الى سمو 
رئيس مجلس الوÒراء بصفته ومن محور وحيد 
موضوعه: «انتهاß أحكاã الدستور والتعدí على 
 äيواÏ لك اثر ما وقع فيÐة». وÜÜاحلريات العام
 Ïاحلربش من اعتداءات على عد äجمعا.Ï النائب

 ãمن أعضاء مجلس األمة وبعض املواطنني يو
.ãيسمبر ٢٠١٠Ï األربعاء املوافق ٨ من

  وÐÅا كنا لم نترÏÏ بعد االنتهاء من مناقشÜÜة 
االستجواÈ في االستمرار في املوقف احلاسم 
والثابت¡ وÐلك بتأييد طلب عدã التعاوä مع سمو 
رئيس مجلس الوÒراء. واÐا كاä التصويت على 
طلب عدã التعاوä لم تتحقق له األغلبية املطلوبة 
 áحصو äفإ ¡äالتعاو ãمة إلصدار قرار عدÒالال
الطلب على موافقة ٢٢ صوتا¡ يدعونا الى املطالبة 
مبراعاÉ ما ورÏ في املذكرÉ التفسيرية للدستور 

عندما أشارت في هذا الشأä الى ما يلي:
  «كما اä جتريÜÜح الوÒير¡ أو رئيس مجلس 
 ãالثقة أو عد ãعد Úراء¡ مبناسبة بحث موضوÒالو
التعاوä¡ كفيل بإحراجه والدفع به الى االستقالة¡ 
ÐÅا ما اسÜÜتند هذا التجريح الÜÜى حقائق Ïامغة 
 ¡ãالعا íها في الرأÄأصدا ÏÏقوية تتر Èوأسبا
كما اä هذå األصداء ستكوä حتت نظر رئيس 
الدولة باعتبارå احلكÜÜم النهائي في كل ما يثار 
حوá الوÒير أو رئيس مجلس الوÒراء¡ ولو لم 
تتحقق في مجلس األمة األغلبية الكبيرÉ الالÒمة 
إلصدار قرار «بعدã الثقة» أو «بعدã التعاوä». كما 

اä شعور الرجل السياسي احلديث باملسؤولية 
الشعبية والبرملانية¡ وحسه املرهف من الناحية 
األÏبيÜÜة لكل نقد أو جتريح¡ قÜÜد حمال الوÒير 
البرملاني على التعجيل بالتخلي عن منصبه ÐÅا 

ما الÍ له انه فاقد ثقة األمة أو ممثليها...».
  ومن وراء التنظيم الدستورí ملسؤولية الوÒراء 
 íالسياسية¡ توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأ
العاã التي ال شÜÜك في اä احلكم الدميوقراطي 
يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها¡ ويجعل 
منها مع الزمن العموÏ الفقرí في شعبية احلكم. 
وهÜÜذå املقومات والضمانات في مجموعها هي 
التي تفيء علÜÜى املواطنني بحبوحة من احلرية 
 Éلك في ظل ما اختتمت به املذكرÐ السياسية..». كل
التفسيرية للدستور من نص جاء فيه: «في ضوء 
 åاحلكم¡ ووفقا لهذ ãلنظا ãما سبق من تصوير عا
اإليضاحات املتفرقة في شأä بعض املواÏ على 
وجه اخلصوÕ¡ يكوä تفسير أحكاÏ ãستور Ïولة 
الكويت». وختاما فإننا نعلن استمرار التزامنا 
باحتراã الدسÜÜتور والدفاÚ عن احلريات العامة 
وحمايتها كما جاء في كل من البياä وصحيفة 

االستجواÈ السالف اإلشارÉ اليهما. 

 الروضاä: حريصوä على Åقرار تعديالÊ قانوä المرأة

 »Åال الدستور«: مستمروä في الدفاÚ عن الحرياÊ العامة وحمايتها



االربعاء  12  يناير  2011    11مجلس األمة
تكليف »المرافق« بالتحقيق في أعطال »الكويتية« ..  و »الداخلية« بحادث استشهاد العنزي ..  و»الصحية« 

باللحوم الفاسدة .. و»البيئة« بتسرب غاز األحمدي  .. وتخصيص ساعة من جلسة 8 مارس المقبل للبطالة
زميلك الروضان.وتال األمني العام 
اقتراحا آخر بشأن: تخصيص ساعة 
بجلسة 8 مارس ملناقشة موضوع 
البطالة للكويتيني وإيجاد س���بل 

مناسبة حلل هذه املشكلة.
علي الدقباسي: عقدت من روضان 
الروضان على التوافق ملناقشة هذه 
القضية ونريد ان نحول اجللسة 
الى قفزة ف���ي طريق ايجاد فرص 
عمل للكويتيني العاطلني وأثق ان 
اجلميع غير معت���رض على هذه 

القضية.
يوسف الزلزلة: أرفض تخصيص 
ساعة وننفس عما في قلوبنا فقط، 
لكن أمتن���ى من االخ���وان تقدمي 
اقتراحات بقوانني، أما احلديث من 

دون نتيجة فهذا غير مقبول.
عادل الصرعاوي: هناك مجموعة 
من التشريعات تتعلق بالقياديني 
والوظائ���ف والتأمني ضد البطالة 
فأمتنى ان تقدم احلكومة اقتراحاتها 
حت���ى ي���وم 8 م���ارس ننجز هذا 
املوضوع حت���ى ال يكون احلديث 

من دون نتيجة.
اخلرافي: موافقة على تخصيص 
ساعة في جلسة 8 مارس ملناقشة 

املوضوع.
اقتراحا آخر  العام  وتال األمني 
بشأن تش���كيل جلنة حتقيق في 
األعط���ال واالهمال في مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية واقتراب 
الطائرتني األميرية والقادمة من دكا، 
وحادثة أخرى في طائرة كويتية 
قادمة م���ن دكا أيضا لوجود خلل 
في الطائ���رة وهبوطها اضطراريا 
وعدم وجود بطارية وعدم وجود 
س���يارات االطف���اء أو االس���عاف 
ونقترح احال���ة الطلب الى جلنة 
املرافق العامة وحتويلها الى جلنة 
حتقيق واستدعاء جميع اجلهات 

التي تراها.
د.محم���د البصيري: احلادثان 
شكلنا بهما جلنة حتقيق واتخذنا 
االجراءات الالزمة ومن حيث املبدأ 
ليس لدينا مانع من تكليف اللجنة 
وس���نزودها بكل االجراءات بكل 

تعاون.
مس���لم البراك: أش���كر الوزير 
على قبول���ه للتحقيق، وأقول لك 
ان التحقيقات التي حدثت غير جادة، 
وموافقة الوزير على التحقيق هي 
التصويت على  الفيصل ونتمنى 

الطلب.
س���لوى اجلسار: مجلس األمة 
صار مخفرا، وقبل قليل نتحدث عن 
عدم حضورنا اللجان، وهناك تداخل 
في املادة 50 من الدستور والتداخل 

في السلطة التنفيذية.
اخلرافي: هل يوافق املجلس على 
ادراج املوضوع على بند ما يستجد 

من أعمال؟
23 من 41 موافقة.

اآلن أصوت على إحالة املوضوع 
الى جلنة املرافق.

موافقة باإلجماع.
اخلرافي: فيم���ا يتعلق بلجان 
التحقيق أرجو ان حتصر جهودها 
ف���ي املواضيع املكلف���ة بها وعدم 

التصريحات عن املوضوع.
اقتراحا آخر  العام  وتال األمني 
بشأن: تشكيل جلنة حتقيق من 5 
أعضاء في إحالة ضابطني للتحقيق 
بعد ان قام���ا بواجبهما، وطبيعة 
دوافع القيادي بحبس الضابطني، 
وهل كانت هناك ضغوط مورست 
عليهما، واالج���راءات املتخذة مع 
املعلومات التي نش���رتها وسائل 
اإلعالم على ان تقدم تقريرها خالل 
90 يوما منذ التكليف والتصويت 

على الطلب نداء باالسم.
وزير الداخلية: هذه االتهامات 
جاءت وأنا في البحرين ولم أعرف 
عنها شيئا، وما عندي مانع حتى 
من دون تصويت وسنضع النقاط 
على احلروف، علما بأنها منظورة 
في القضاء وسنكشف من يسرب 

األوراق والتحقيق.
يوسف الزلزلة: لو ان األمر في 
كل قضية في وزارة الداخلية، اذا 
تعرض ضابط ألمر مسيء من قبل 
قائده فماذا يحدث، اذا كانت هناك 
قضية في احملكمة فمن األولى ان 
ينظر القضاء ولنعطه حقه، وأخشى 

ان تصبح هذه عادة.
حسني احلريتي: هذا املوضوع 
ترك لغطا وأخذ حيزا في اإلعالم، 
والبعض بدأ يش���كك في اجراءات 
الداخلية، واليوم نريد ان نعرف ان 
اجراءات الداخلية صحيحة أم ال.

جاسم اخلرافي: هذا الطلب غير 
مدرج فهل يوافق على ادراجه على 

جدول األعمال.
17 م���ن 39 غي���ر موافق على 

ادراجه.
اذن غي���ر موافقة على الطلب.
وتال األم���ني الع���ام اقتراحا آخر 
بشأن تش���كيل جلنة حتقيق في 
ازم���ة اللحوم الفاس���دة واالغذية 
املواطنني  التي تعرض  الفاس���دة 
واملقيمني للخطر وتقدمي تقريرها 

بعد 3 اشهر.
جاسم اخلرافي: بدال من تكوين 
جلنة جديدة حتقق في االمر اللجنة 

الصحية.
وزير البلدي���ة: ما عندنا مانع 
في التحقي���ق في املوضوع ولكن 
تذهب الى اللجنة الصحية ونحن 

حاضرون.
حسني مزيد: هذه القضية مثل 
القنبلة املوقوتة، والبلدية تخطو 

خطوات ايجابية لكنها لم تستطع 
التوصل الى نتيجة وارجو ان تذهب 

الى املرافق.
جاس����م اخلرافي: اصوت اوال 
على ادراجه على بند ما يستجد 

من اعمال.
 32 من 38 موافقة.

املوافق على احالته  اخلرافي: 
الى جلنة املرافق.. وغير املوافق 

اذن تذهب الى الصحية.
وجرى التصويت نداء باالسم 
وكانت نتيجة التصويت كاآلتي:

موافقة: 23، عدم موافقة: 24، 
امتناع: 1، احلضور: 48.

اذن حتال ال����ى الصحية، كل 
جلان التحقيق له����ا مدة محددة 

بثالثة اشهر.
التصويت  فيصل املسلم: هل 

صحيح؟
جاس����م اخلرافي: اود باسمي 
وباسمكم ان ارحب اجمل ترحيب 
بالوفود البرملانية املش����اركة في 
احلوار البرملاني العربي � التركي، 
متطلع����ا الى اس����تمرار التعاون 
بني البرملاني����ني العرب واالتراك 
ويسعدني ان ارحب بكم مرة اخرى 

في مجلس االمة الكويتي.
محم����د البصي����ري: احلكومة 
ترحب بالوفد املشارك في احلوار 
البرملاني العربي �   التركي وبدولة 
رئيس مجلس الوزراء رجب طيب 
اردوغ����ان، خاص����ة ان العالقات 
الكويتية � التركية وشيجة ونتمنى 
ان تكون تركيا عمقا استراتيجيا 

لالسالم.
وتال االمني العام اقتراحا آخر 
بشأن: إحالة مستندات االجابة عن 
سؤال النائب صالح املال من وزير 
النفط الى ديوان احملاسبة لدراسة 

هذه املستندات.
صالح املال: تقدمت بهذا الطلب 
نظرا للكم الهائل من املستندات، 
ونرجو اطالعنا على حقيقة فرق 
املبال����غ الذي تعدى ال� 70 مليون 
دينار حتى يعطينا الديوان االجابة 

الشافية لهذا املوضوع.
جاس����م اخلرافي: ه����ل يوافق 
املجلس على ادراجه على جدول 
االعم����ال، 33 من 40، وهل يوافق 
املجلس على احالته الى الديوان 

)موافقة عامة(.
وتال االمني العام اقتراحا آخر 
بشأن تشكيل جلنة حتقيق فيما 
حدث في االدارة القانونية في بلدية 
الكوي����ت، من حيث انهاء خدمات 
بعض املستشارين واحالتهم الى 
التقاعد، ومتدي����د التكليف ملدير 
الش����ؤون القانونية الى الس����نة 
الرابعة عل����ى التوالي، واملماطلة 
في ترقية اعضاء االدارة القانونية، 
وتكرار احالتهم الى التحقيق دون 
اسباب او دراسة، واملخالفة للهيكل 
التنظيم����ي في االدارة القانونية، 
القرارات االدارية  وصدور بعض 
بتهميش دور املراقبني ورؤس����اء 

االقسام.
وزير البلدية: تنص املادة 50 من 
الدستور على فصل السلطات وال 
يجوز الي سلطة النزول على بعض 
او كل اختصاصاتها، وبالتالي هذه 
الطلبات جملة من القضايا االدارية 
ومن اختصاص االدارة القانونية 
ومثل ه����ذا االقتراح يتناقض مع 
الدستور وال ينبغي ان يبحث في 

مثل هذا املوضوع.
حسني احلريتي: ما يحدث في 
البلدية لم يسبق ان حدث، نتفق 
مع الوزير ف����ي موقع، ونختلف 
معه في موقع آخر، هناك تعسف 
من الوزير واجتهد في غير محله، 

وتعسف مع املستشارين.
وقدمنا اسئلة للوزير ولم يرد 
على اسئلتي، واملستشارون متت 
احالتهم بقرار فردي متعس����ف، 
وامتنى عل����ى احلكومة والنواب 
املوافقة على هذا االقتراح لتتضح 
الص����ورة الصحيح����ة ليعاق����ب 

املخطئ.
عادل الصرعاوي: نقص الفرق 
واملواقف، وع����دم وجود مواقف 
للسيارات او املكاتب، هذا ما جاء 
في نص بيان املستشارين الذين 
اص����دروه، وعلى ذل����ك يذهبون 
ليشتكوا للنواب، ونشكل جلنة 

حتقيق.
دع����ادل الصرعاوي: هل ميلك 
القانونية  االدارات  احد مدي����ري 
ان يعاقب أح����دا؟ وهذه القضية 
ادارية بحتة ويتحمل مسؤوليتها 
الوزير ويعاجلها الوزير بأن يرد 
على األسئلة أو يبحث في األمر. 
وإذا شكلنا لكل أمر جلان حتقيق 
فس����يصبح املجل����س كله جلان 
حتقيق، ألن هناك ظلما وتعسفا 
في كل أجهزة الدولة ولتبحث بأي 

طريقة أخرى.
البلدي����ة: احالة بعض  وزير 
التقاع����د هذا من  ال����ى  املوظفني 
الوزي����ر واختصاص  اختصاص 
التنفيذية، وهم رفضوا  السلطة 
البصمة وجاءوا يشتكون لألعضاء 
ألننا نريد االنضباط، واذا أحلت 
موظفا للتقاعد ومعاش����ه معاش 
وكيل مس����اعد هل هذه عقوبة؟ 
واذا أردت االنضباط فنكون نحن 

املخطئون؟!
حس����ني احلريتي: ملاذا يحول 
الوزير مدير االدارة باألصالة بعد 4 
سنوات، تدرون ملاذا ألنه ال تنطبق 
عليه الشروط وينفذ أجندة الوزير 

تفنيش ألي شخص، ولكن احالة 
للتقاعد ألن هناك أس����بابا ال أريد 
ذكرها، ولم أق����ل »ان الذي يحب 
االدارة« ولم  الكويت يحب مدير 
أقل ذلك، وديوان اخلدمة املدنية 
يس����مح بأن يكون منتدبا ملدة 4 
سنوات، ولدينا احصائيات تثبت 
اجتهاده وال يجوز تشكيل جلنة 
للتحقيق من أجل موظف يرفض 

البصمة.
مسلم البراك: »االبادة اجلماعية 
يراد ان تستخدم في الصليبخات«، 
خلك منطقي يا دكتور وكيف تقبل 
بان تن����ام وتفن����ش 4 كويتيني، 
نحن نطالب فقط بتشكيل جلنة 

حتقيق.
عب����داهلل الرومي: هذه االدارة 
مهمة جدا وفيها خالفات كثيرة، 
وكان مطلوبا من الوزير التصدي 
لهذه اخلالفات التي تنعكس سلبا 
على العمل، وسيكون هناك تدخل 
في عمل السلطة التنفيذية، االحالة 
خطأ م����ن ناحية قانونية، ألنه ال 
ينطبق عليهم قانون اخلدمة املدنية 

وحتكم بقانون خاص.
اخلرافي: سنصوت على ادراجه 
على جدول األعمال نداء باالس����م 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 26، ع����دم موافقة 18، 

امتناع 2، احلضور 40.
اذن موافق����ة على فتح باب ما 

يستجد.
وزير البلدية: ملتزمون باملادة 
50 من الدستور ونرفض تشكيل 
التصويت  جلنة حتقيق، وجرى 
على تش����كيل جلنة حتقيق نداء 

باالسم وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 26، ع����دم موافقة 18، 

امتناع 1، احلضور 45.
اخلرافي: موافقة وحتال الى جلنة 

املرافق وتكليفها بالتحقيق.
وتال األمني العام اقتراحا آخر 
بش����أن تكليف اللجنة التعليمية 
دراسة وضع الطلبة الدارسني في 

جامعات الفلبني.
الرومي: ال يوجد نصاب ترفع 
اجللسة ملدة نصف ساعة للصالة 
وان شاء اهلل يهديكم وجتيئون.
استؤنفت اجللسة الساعة 12.40 
بعد ان رفعها الرئيس ملدة نصف 

ساعة للصالة.
الرومي: ترفع اجللسة ليوم غد 

لعدم وجود نصاب.
أبورمية: وال وزير موجود.

البراك: احلكومة ما تبي قانون 
املرأة.

الزلزل����ة: ع����دل كالم����ك ي����ا 
بوحمود.

مشاورات حكومية نيابية أثناء اجللسة

يعلمها جيدا.
مسلم البراك: اذا قدمنا استجوابا 
قالوا علينا مؤزم����ني، نحن اآلن 
نطلب جلنة حتقيق، واذا سلطة 
من السلطات تعسفت في استخدام 

سلطاتها، وصدر قرار باالستغناء 
ع����ن 4 مستش����ارين كويتي����ني 
متخصص����ني أحدهما األخ محمد 

اجلاسم الذي كان مديرا لالدارة.
وف����ي االدارة من هو أحق من 

املدير احلالي، قضية البصمة لم 
تطل����ب عبث����ا، كالم الوزير غير 
صحي����ح، فالوزير ق����ال ان الذي 
يحب الكويت يحب مدير االدارة 
القانونية، نطالب بالتحقيق ال أكثر 

وال أقل، هل تقبل يا دكتور فاضل 
تفنيش 4 موظفني وتأتي بأردنيني 
وأحدهم حاصل على دكتوراه في 

احلروب الدولية.
وزير البلدية: ال يوجد اقصاء أو 


