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وافق مجلس االمة في جلسته العادية امس على االقتراح بقانون بتعديل املادة االولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم شهري مببلغ 50 دينارا بعد 

مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه االولى والثانية بأغلبية احلضور. ونصت املادة االولى على ان يصرف لكل كويتي من العاملني في القطاعني احلكومي والنفطي 

وفي القطاع العسكري وفي القطاع اخلاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية وكذلك املعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة أو من وزارة الشؤون دعما ماليا شهريا مببلغ 50 دينارا. ووفقا للمذكرة 

االيضاحية للقانون فإن الدعم املقرر سيكون حقا جلميع الفئات الواردة في القانون دون االخذ باالعتبار احلد االدنى واحلد االعلى للراتب. واوضح عدد من النواب ان اقرار 

االقتراح من شأنه تطبيق العدالة بني جميع شرائح املجتمع، السيما أن اجلميع سواسية في معاناتهم من الغالء وارتفاع نسبة التضخم وتكاليف املعيشة.

افتت����ح أمني الس����ر النائب 
العادية  الراشد اجللس����ة  علي 
في الس����اعة التاسعة والنصف 
بع����د أن كان قد رفعها الرئيس 
اخلرافي ملدة نصف ساعة لعدم 
اكتم����ال النص����اب، وتال األمني 
العام أسماء االعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون 

إذن أو إخطار.
الراشد )رئيس اجللسة(: هل 
هناك مالحظات على املضابط؟

الرومي )نقطة نظام(: الصحافة 
لها احلرية، ولكن جريدة الشاهد 
نسبت لي كالما عن احدى الفئات 
لم أتقول به ووفقا للمادة 182 من 
أن  الالئحة أطلب منك كرئيس 
تكتب جلريدة الشاهد لتصحيح 
الوضع ف����ي نفس املكان، ولكن 
قلت انه ال ميكن أن أقدم الوافد 
على الكويتي ولم أقل مثل هذا 
ال����كالم، وال ميكن أن أقول مثل 
هذا القول، وال ميكن ان أتعرض 

للناس متحصنا باحلصانة.
الراش����د: الرئاس����ة ستكتب 
هذا الكتاب وهذا حقك، وصادق 
املجل����س عل����ى املضابط ذوات 
االرق����ام 1276/أ، ب، ج و1277 

خاصة.

كشف األوراق والرسائل

رس����الة واردة م����ن اللجنة 
الصحي����ة تطلب م����ن املجلس 
تكليفها باستكمال التحقيق في 
ملف العالج باخلارج ملدة 3 أشهر 

أخرى.
ع����ادل الصرع����اوي: قضية 
العالج السياس����ي كانت احدى 
أدوات العبث السياسي وتغيير 
ارادة الناخب، ولالس����ف احدى 
هذه الهيئات الرياضية هو الشيخ 
احم����د الفهد والى اآلن لم ميكن 
الديوان من متابعة هذا التقرير 
اخلاص بالهيئات الرياضية، في 
حني أن سمو الرئيس يقول دائما 
ان تقارير الديوان هي مسطرته، 
ولالس����ف احلكومة ممثلة في 
وزيرها الفه����د هي من يجهض 

تقارير الديوان.
الثانية من جلنة  الرس����الة 
أن  العامة يجب  حماية االموال 
حتال الى اللجنة التش����ريعية، 
واستنادا للمادة 46 التي جتيز 
للج����ان أن تس����تدعي موظفي 
احلكومة حلض����ور اجتماعات 
اللجان، فمن حقها أن تستدعي 
الديوان الستطالع رأيه في بعض 

القضايا.
الب����راك: بصفت����ي  مس����لم 
رئيس����ا للجنة حماية االموال 
العام����ة فإن أي اقت����راح جديد 
يتم عن طري����ق النواب، ولكن 
لدينا قناعة بضرورة االستعانة 
بالديوان التي ال تتم إال عن طريق 
املجلس وسنتقدم بالتعديالت 
بعد أن تكتمل الصورة لدينا بعد 

االستعانة بالديوان.
ع����ادل الصرعاوي: يجب أن 
يقدم هذا التعديل للبدء فيه، ولكن 
لسنا بحاجة الى تقرير حتى ال 

يعطلون أنفسهم.
د.يوسف الزلزلة: ما تقوم به 

اللجنة الصحية في التحقيق في 
العالج باخلارج، ونشكر  ملف 
اللجنة وفي مكانه، وهذا امللف 
مليء بالفساد، وبعد أن يرفع هذا 
الغطاء ستخرج الروائح الكريهة 
التي ستزكم أنوف أعضاء اللجنة، 
الناس لديها كثير من الشكاوى 
وجلنة العالج باخلارج سبب في 
وفاة كثير من املواطنني، فهناك 
محس����وبية وواسطات، وأرجو 
فتح الباب لالستماع الى املواطنني 
الذين يعانون من جلنة العالج 

باخلارج.
أما بالنسبة للرسالة الثانية 
فهناك نقطة وهي ان عمل ديوان 
احملاس����بة عمل مض����ن في ظل 
االعتذارات املتوالية من الديوان، 
وأرجو أن يعط����ى احلرية وما 
الذي بدأ  العامة  يخص االموال 
الفساد يستشري فيها ويجب أن 
نطور القانون حتى نقطع أيدي 
العابثني في املال العام، ويجب 
اعادة النظ����ر في قانون حماية 

االموال العامة.
د.فيصل املس����لم: هل طلب 
أت����ى بكامل  اللجن����ة الصحية 
اللجنة  أم من رئيسة  أعضائها 
ولكن أحمل املجلس مسؤولية 
تكري����س مبدأ خطي����ر بإعطاء 
الديوان تكليفا ثم يأتي بالتقرير 
ومن ثم نحيله الى احدى اللجان 
للتحقيق فيما حقق فيه ديوان 
احملاس����بة ه����ذا مب����دأ خطير، 
واللجنة حتمل نفسها عبئا كبيرا، 
واللجنة لم تذكر كم االجتماعات 
التي عقدتها، ولم تذكر الى أين 
وصل����ت ومن اس����تدعت وماذا 
أجنزت وأرفض طلب اللجنة من 
منطلق عدم التحقيق في تقارير 

ديوان احملاسبة.
فليحيله املجلس الى النيابة 
أو الى احلكوم����ة حتى تتحمل 
املس����ؤولية وأطال����ب املجلس 
بتحم����ل مس����ؤولياته وأمتنى 
أن يحال التقري����ر الى النيابة، 
ألن التمديد سيرحلنا الى شهر 

من املعلومات التي لديهم؟ فلماذا 
طلبت التمديد 3 أش����هر، يجب 
أن يقف التسويف في هذا امللف 

اخلطير.
د.روال دش����تي: أنا لم أشتك 
أعضاء اللجنة، ألنهم لم يقصروا 
أو يحضروا االجتماعات فلدينا 
احلضور كامل ولي����س فرعيا 
واستدعينا كل اجلهات وخاطبناهم 
وتسلمنا منهم املعلومات، واليوم 
نحن نقرأ املستندات ونستخلص 
منه����ا املعلومات، نحن نريد أن 
نوضح مكم����ن اخللل وليعطنا 
املجلس فرصة لفضح من حرم 
املواطنني م����ن العالج باخلارج 

ومن أهدر املال العام.
املادة  د.عادل الصرع����اوي: 
 137 ،135 ،134 ،133 ،132 ،102
من الالئح����ة في نقط����ة نظام 
بزميلي النائ����ب مرزوق الغامن 
الرئاسة في أن يذهب  نستأذن 
معنا االمني العام عالم الكندري 
لتسلم صحيفة االستجواب املقدم 
لنائب رئي����س مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ احمد 
الفهد ووافقت الرئاس����ة وخرج 
األم����ني العام لتس����لم صحيفة 

االستجواب.
د.عل����ي العمير: ليس أمامنا 
املهلة  مبررات حقيقية لتحديد 
فعلى اي اساس طلبت رئيسة 
اللجنة التحديد، التحديد يسيء 
الى املوضوع ويهدد 180 مليونا 

من املال العام.
مبارك الوع����الن: نحن امام 
ملف متخم وبه ماليني من هدر 
في امل����ال العام ونحن اجتمعنا 
اجتماع����ات يتيمة م����ع وزيرة 
الصحة ووزير الدفاع اجتماعاتنا 
في اللجنة الصحية غير كافية 
ومن املؤيدين لرفع هذا امللف الى 

النيابة العامة.
سعدون حماد: القضية قدمية 
منذ 2006 وديوان احملاسبة اعطى 
رأيه والتحديد يعطل امللف، ومبا 
ان اللجنة غير قادرة على اجناز 

وزارة الصحة في ايد أمينة وعندي 
ثقة في الوزير وجهده ووجوده 
سيساهم في حل امللف الصحي، 
واحالة التقرير الى النيابة قبل 
استكماله سيدفن اي جتاوزات 
سابقة ونقول للجنة ان هذا آخر 
متديد لهم، والتعامل مع هذا امللف 
يجب ان يكون سريعا واملأخذ 
الوحيد على د.هالل انه »يابس ما 
عنده واسطة« ويجب على باقي 
الوزراء ان يحذوا حذوه، وهذا 

يقضي على الظلم والفساد.
القالف: اخاطب االخ  حسني 
خالد الس����لطان الذي يقول ان 
وزارة الصحة حتير فلماذا اتيت 
بطبي����ب من اخلارج وليس من 
وزارة الصح����ة حتى يعاجله، 
الوزارة مليئة باالخطاء انا ألوم 
على املجلس واللجنة على هذا 
التمديد دون خطوات عملية في 
معاجلة الوضع احلالي، على ماذا 

يطلبون التمديد دون نتيجة.
اقل  انا لم  الس����لطان:  خالد 
ان الوضع الصحي في الكويت 
جيد، انا قل����ت ان الوزير قاعد 
يصلح وعندي ثقة في قدرته على 
االصالح، واالستعانة بفرق طبية 
من اخل����ارج هذا اقتراح قدمناه 
لالستعانة حتى ترفع املستوى 

الصحي.
حسني القالف: اذا كان اصالح 
الوزير يتمثل في نقل فالن من هذا 

املكان فعلى الكويت السالم.
حسني احلريتي: الكل متفق 
عل����ى ان الوض����ع الصحي في 
الكويت مترد ومزر، وفيما يتعلق 
بعمل اللجان فهو صعب في ظل 
عدم اكتمال النصاب، والديوان 
عندما حق����ق لم يذكر اس����ماء 
وعلى ذلك كلفت اللجنة الصحية 
بتحديد االسماء والوقائع، وسألت 
اللجنة الصحية وقالوا  اعضاء 
لي انهم على وشك االنتهاء، اما 
احالته بهذا الشكل فلن نحصل 
على العنب وسنحصل فقط على 

الناطور.

نوفمبر، التقرير من 2006 واآلن 
مندد املدة، التقرير به فساد، ولن 
أشارك في هذا اجلرم الذي يتكتم 
عليه املجلس، فالتقرير به ماليني 

الدنانير املهدرة.
د.روال دش����تي: نحن بصدد 
صياغة التقرير والتقينا بجميع 
الدفاع  املعنيني م����ن وزارت����ي 
والصحة، وهناك بعض املعلومات 
لم تأت من وزارة الصحة وطلبنا 
تفري����غ البيان����ات التي جاءت 
بصناديق، ونح����ن اآلن بصدد 

صياغة التقرير.
د.فيصل املسلم: أنا ما فهمت 
من كالم رئيسة اللجنة شيئا، من 
استضافت اللجنة؟ وماذا أجنزت، 
هذا موضوع سياسي واستغالل 
مئات املاليني يتم اس����تغاللها، 
وأب����رئ ذمتي أمام أهل الكويت 
من عمل مثل ه����ذا يغطي على 
مستفيدين من ماليني، واذا كان 
به اتهام يحال الى النيابة العامة، 
ووزير الصحة موجود، فليجب 

اذا كان قد قدم الردود أم ال.
د.علي العمير: موضوع العالج 
باخلارج ال يجب أن يستمر أكثر 
من هذا الوق����ت أرفض التمديد 
في ظل ع����دم معرفتنا بإجناز 
اللجنة، هناك تقاعس من اللجنة 
وأعضائها، ه����ذا التحقيق بني 
على اس����تجواب مقدم وضياع 
180 مليونا، ل����م يكن أي اجناز 
أو جهود للجنة، والتحقيق أجنزه 

الديوان.
جمعان احلرب����ش: هذا هو 
التمديد الثالث، وسيكون التمديد 
لنهاية الدور، قيادات في وزارة 
الصحة أخ����ذت ملفات وطلعت 
مستندات وذهبت بها الى النيابة، 
فيجب أن تتخذ ق����رارا بإحالة 
املل����ف الى النياب����ة، هناك 400 
مليون دينار للعالج السياسي، 
وزي����ارات س����ياحية، وكأنن����ا 
اليوم نبرئ ساحة املتورطني، 
هل استضفت مسؤولي وزارتي 
الدفاع والداخلية؟ وهل انتهيت 

التقرير فلنص����وت على احالة 
امللف ال����ى النيابة العامة، نحن 
التحقيق في  املفروض علين����ا 
السنوات احلالية وليس املاضية، 
وجلنة العالج باخلارج اسست 

ليتظلم املواطنون لها.
واللجنة هذه ترفض ارسال 
حاالت حصلت على موافقات من 
االستشاريني واملستشفيات وكنا 
نتوقع ان يتغير الوضع بوجود 

الوزير الساير.
وزير الصحة: د.هالل الساير: 
اللجن����ة لديها مش����كلة كبيرة 
وهي انه����ا منذ 2006 الى 2009 
والتج����اوزات كثيرة ونحن من 
زودنا الديوان بهذه التجاوزات 
والديوان قدمها كمخالفات وما 
اعتق����د انها س����تنجزه في هذه 
الفترة فلنعطه����م الفرصة وما 
عندي مشكلة في حتويل امللف 
ال����ى النيابة ولم اعط تعليمات 
للجنة العالج باخلارج بتقليص 

حاالت العالج باخلارج.
س����عدون حم����اد: نرجو من 
الوزير تطبيق االحكام القضائية 
عل����ى ملحق صح����ي باخلارج 
ترضية الحدى الكتل السياسية 

في مجلس االمة.
صالح عاشور: تقرير ديوان 
احملاسبة غير مقتصر على وزارة 
الصحة فهو يذكر العالج باخلارج 
في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
ولم تلغ اي اجتماع للجنة لعدم 

اكتمال النصاب.
هناك اشكالية اذا مت حتويل 
املل����ف الى النياب����ة العامة الن 
التقرير خال من االس����ماء وهذا 
يحم����ى للمتجاوزين وخال من 
الدامغ����ة والثانية،  احلقائ����ق 
وحتويل����ه دون االنتهاء من كل 
اجلوان����ب لصال����ح املتورطني 
واملتنفذين واملتجاوزين ولذلك 
ارجو املوافقة على اعطائنا فرصة 
الجناز تقرير به اسماء واضحة 

ووقائع ثابتة.
خالد السلطان: )يتكلم جالسا( 

د.فيصل املسلم: توفيقا بني 
االم����ور اقت����رح ان يحال امللف 
الى احلكومة مع تزويد اللجنة 
الصحية احلكومة بكل ما لديها 

من مستندات.
وج����رى التصوي����ت عل����ى 
ال����واردة من  الرس����الة االولى 
اللجنة الصحية، وقبل التصويت 
النائبة  اللجنة  تعهدت رئيسة 
د.روال دشتي بتقدمي التقرير الى 
املجلس قبل انتهاء دور االنعقاد 
التصويت على  احلالي وجرى 
التعديل وكانت  الرس����الة بعد 
نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 
30، ع����دم موافقة 19، امتناع 0، 

احلضور 49.
٭ وافق املجلس على التمديد 
للجنة الصحية الى نهاية دور 

االنعقاد احلالي.
٭ ووافق املجلس على الرسالة 
الثانية الواردة من جلنة حماية 
املال العام باملوافقة على االستعانة 
بديوان احملاسبة بخصوص ما 
لديه من تصورات لتطوير قانون 

حماية املال العام.
٭ وافق املجلس على التمديد 
بعمل اللجنة التش����ريعية فيما 
يخص احلكم الصادر ضد النائب 

خلف دميثير.
٭ وتال األمني العام اقتراحا 
بإحالة تقرير ديوان احملاس����بة 
اخلاص بالع����الج باخلارج الى 
احلكوم����ة ويح����ال كل ما عند 
اللجنة من مستندات الى احلكومة 
م����ع التوصية بإحالة امللف الى 

النيابة.
ثم مت سحب الطلب بعد تعهد 
النائب صالح عاشور بأن تقدم 
اللجنة الصحية تقريرها خالل 

شهر.
٭ وتال األمني العام اقتراحا 
بش����أن تكليف ديوان احملاسبة 
املناقص����ات  ف����ي  بالتحقي����ق 

اآلتية:
1 - مناقصة جسر جابر.

2 - مناقص����ة رقم 2010/46 
محطة كهرباء الزور الش����مالية 
على ان يق����دم الديوان تقريره 

في غضون 3 اشهر.
وزير الكهرب����اء: ما مت ذكره 
يدرس في اللجان الفنية بالوزارة 
ولم ترسله الى جلنة املناقصات 
وفي جميع االحوال س����يعرض 
على ديوان احملاسبة واملوضوع 

لم يبت فيه.
وزير االشغال: ما عندي مانع 
وسنتعاون مع الديوان بتزويده 

بجميع املعلومات.
عادل الصرعاوي: مشروع 
جس���ر جابر مع���روض على 
الديوان، لك���ن نحتاج تكليف 
الديوان النظر في اجراءات تأهيل 
الترسية  الش���ركات ومعايير 
م���ن قب���ل جلن���ة املناقصات 

املركزية.
ولي����د الطبطبائ����ي: هناك 
ازدواجية في املعايير لدى جلنة 
املناقصات وتكرر ذلك في كثير 
من املناقصات، وجسر جابر متت 
الترسية على اقل االسعار وطلب 
البقية ص11

50 ديناراً دعماً مادياً شهرياً جلميع موظفي الدولة في القطــــاعات احلكومية والنفطية والعسكرية و»اخلاص«

كتب: سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ ناصر الوقيت

رئيس اجللسة علي الراشد ود.محمد البصيري على املنصة حركة »كافي« تعبر عن رأيها في املجلس واحلكومة

)هاني الشمري( الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا مرزوق الغامن وفيصل الدويسان في القاعة  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد محييا النواب أثناء دخوله القاعة

الصرعاوي: العالج 
باخلارج إحدى أدوات 

العبث السياسي 
وتغيير إرادة

الناخبني 

البراك: احلكومة 
كانت في السابق 

تتحجج بتراجع 
أسعار النفط والركود 

االقتصادي والوضع 
اآلن مختلف
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من الش����ركة تعديل املالحظات 
املطلوبة بنفس السعر وفي الزور 
ذهبوا ال����ى املناقص اخلامس، 
ويجب توحيد املعايير حتى ال 

يتم تسييس القضية.
الزلزلة: كثير من  د.يوسف 
ال����وزارات مقص����رة من حيث 
اللجان الفني����ة التي تذهب الى 

جلنة املناقصات.
صالح عاشور: املعايير في 
جلن����ة املناقصات غير واضحة 
كليا، فمستشفى جابر مت عرض 
القضية 3 م����رات، األولى متت 
الترس����ية على أقل األس����عار، 
وبعض املس����ؤولني ال يريدون 
هذه الشركة فتمت إعادتها مرة 
اخرى الى اللجنة ومتت ترسيتها 
على الشركة نفسها للجودة وأقل 
األسعار وألغوا املناقصة، وأعيدت 
الى جلنة املناقصات التي أرستها 
على الشركة التي تريدها الوزارة، 
وفي اليوم نفسه متت املوافقة.

عادل الصرعاوي: أريد.
عدنان املطوع: جلنة املناقصات 
ترد املشاريع الكبيرة الواردة في 
التنمية، ما يعطل تنفيذ  خطة 
املشاريع، وال يؤخذ بقرار اللجنة 
ولكن يؤخذ بقرار الوكيل الذي 

يجب ان يقف عند حده.
ووافق املجلس على تكليف 
الديوان بفحص مناقصات جسر 
جابر ومحطة الزور الش����مالية 

باإلجماع.
وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
إنش����اء صندوق لدع����م الطلبة 
الدارس����ني باخلارج عن طريق 
منحه����م قروضا من دون فوائد 
ليدرج على جدول أعمال جلسة 
5 أبري����ل خصوصا ان املجلس 
اتخذ قرارا س����ابقا في مناقشة 

كادر املعلمني في اجللسة.
وزير املالية: هناك من يقول 
اننا البل����د الوحيد الذي يعطي 
قروضا للتدري����س وفي العالم 
الطالب يدرس على نفقته، ونحن 
نعلم الطلبة، انهم يدرسون على 
الدوام ألنه����م يأخذون رواتب، 
هذه االلتزامات يجب ان تدرس 
في اللجان الفنية إلخراج طالب 
متفوق لديه أمل وطموح يخدم 
البل����د املوضوع لي����س قضية 
قروض هن����ا وزي����ادات هناك 
نحن دورنا تأهيل إنسان فاعل 
ي����ؤدي دوره ال أن يكون عالة 

على البلد.
د.موضي احلمود: ما عندنا 
مان����ع لتحويل����ه ال����ى اللجنة 

التشريعية.
د.فيصل املسلم: في السعودية 
باب التعليم مفتوح في كل بيت 
في الدكتوراه انتم في حكومتكم 
ليس لديكم تنظيم، عن اي تنمية 
تتحدثون؟ ملاذا أقرت الكويت 500 
مليون دينار لتنمية املش����اريع 
التعليم  املتوسطة والصغيرة، 

أساس التنمية.
مصطفى الشمالي: لسنا في 
الى مزايدات استهالكية  حاجة 
ولكن مادام هذا االمر سيدرس 
في اللجان فلندعه يدرس ويأتينا 

تعدي����الت على املوضوع وهذه 
التعدي����الت وفق امل����ادة 10 من 
الالئح����ة تلزمن����ا بإحالتها الى 
اللجنة للدراسة، وقرر املجلس 
انعقاد جلنة الشؤون الداخلية 
والدفاع على هامش اجللسة ملدة 
ساعة لدراسة التعديالت وتقدمي 

تقريرها.
وخالل االنتقال الى بند ال� 50 
دين����ارا حدث صراخ بني بعض 
اجلماهي����ر وعددهم 10 حاملني 
الفت����ات ومرددي����ن ش����عارات 
مناهض����ة للحكومة واملجلس، 
ما دفع رئيس اجللسة عبداهلل 
الرومي الى رفع اجللس����ة ملدة 
ربع ساعة وكانت الساعة تشير 

الى 11.45.
مت استئناف اجللسة الساعة 
12.10 وطل����ب الرئيس عبداهلل 
الروم����ي حتدث نائبني مؤيدين 
للقانون ونائبني معارضني حول 

زيادة 50 دينارا للمتقاعدين.
حس����ن جوهر: القانون جاء 
إلنص����اف ش����ريحة كبيرة من 
املواطنني وم����درج على أعمال 
املجلس منذ 3 سنوات ومسألة 
الغالء والتضخم تشمل جميع 
أبناء املجتمع وما حدث من قبل 
بخس حقوق من تزيد رواتبهم عن 
ألف دينار كما ان املتضرر من هذا 
األمر هم أصحاب الشهادات العليا 
ومن باب العدالة وبسبب الغالء 
الذي تغض احلكومة الطرف عنه 
يجب إقرار ه����ذا القانون الذي 
ينصف هذه الشريحة ويجب ان 
يكون ذلك بأثر رجعي حتى تعود 
احلقوق الى أصحابها مبا يحقق 
روح التنمية والعطاء واالستثمار 

في العنصر البشري.
وزير املالية: أرجو أال نستمر 
في حتميل احلكومة وزر ما مت 
فهو ليس خطأ من احلكومة التي 
طبقت القانون كما أقر وهذا الدعم 
كان ل����ذوي الدخول املنخفضة 
وليس هناك داع للتعميم حتى 
ال يكون األمر من باب التوزيع 

واضحا.
جمعان احلربش: نحن نطالب 
بإحالته ال����ى اللجان املختصة 
ونطل����ب التصويت عليه اآلن، 
وج����رى التصويت على الطلب 
نداء باالسم على طلب مناقشة 
التقرير األول للجنة التعليمية 
بش����أن دعم وتش����جيع الطلبة 
الدارسني على نفقتهم اخلاصة 
بشأن تأسيس وإنشاء صندوق 
ملنحهم قروضا دون فوائد على 

جلسة 4/6.
موافقة عامة

وت����ال األمني الع����ام اقتراحا 
بشأن تقدمي التقرير 166 بشأن 
الهيئ����ة العامة للعناية بطباعة 
ونشر القرآن الكرمي على جلسة 

اليوم.
)موافقة عامة(

وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
إحالة تقرير ديوان احملاسبة بشأن 
بعض أوج����ه اجلوانب اإلدارية 
الى  العهد  واملالية بديوان ولي 
جلنة حماية املال العام على ان 

تقدم تقريرها خالل شهرين.
)موافقة عامة(

أحمد السعدون: يجب عرض 
االقتراح، السيما انه متت تالوة 
بعض االقتراحات وال ينبغي 
االقت���راح وفق  التعام���ل مع 
اله�����وى والتقرير موزع على 

اجلدول.
وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
تقدمي التقرير الثاني للجنة املالية 
القانون بشأن  اخلاص بتعديل 
صرف دعم ش����هري مبلغ 150 
دينارا لم يقل راتبهم عن 1000 
دينار بعد االنتهاء من موضوع 
املداولة الثانية لنقل التحقيقات 

الى النيابة العامة.
)موافقة عامة(

البند التالي
املداولة الثانية على االقتراح 
بقانون بشأن نقل اإلدارة العامة 

للتحقيقات الى النيابة العامة.
وزير العدل: اتضح ان هناك 

وليس من باب مساعدة احملتاج 
والب����د من معرف����ة الكلفة قبل 

اإلقرار.
فيصل الدويسان: وزير املالية 
من فمه ندينه الذي قال ان هناك 
من يحتاج الدعم وهناك حاجة 
إلقرار هذه الزيادة وهناك شبه 

إجماع على هذا القانون.
ولي���د الطبطبائي: كانت لي 
املبادرة باقتراح زيادة 50 دينارا 
ولكن احلكومة تدخلت وجعلت 
الزيادة ملن يقل راتبه عن ألف 
دينار وهو ليس مقياسا ومن باب 
العدالة ان تكون الزيادة للجميع 
والزيادة لن تكلف سوى عشرات 
املاليني وفي ذلك زيادة للدائرة 
االقتصادي���ة عندما تذهب هذه 
الزيادة ال���ى املواطن وفي ذلك 

حتقيق للعدالة.
فالح الصواغ: على وزير املالية 
عدم تضيي���ق األمر واحلكومة 
تعطي الصناديق باملاليني للدول 
فهل يعقل ان يتم التضييق على 
املواطن الكويتي في ظل اإلجماع 

النيابي؟
ضيف اهلل بورمية: في املاضي 
وقعنا في خطأ حتديد س���قف 
الراتب بأل���ف دينار واآلن جاء 
الوقت املناس���ب حتى تش���مل 
الزي���ادة جميع املواطنني حتى 
يتحقق مبدأ العدالة ويجب على 
احلكومة املساهمة في تصحيح 
هذا األم���ر خصوصا انها تدفع 

املاليني للدول دون حساب.
مسلم البراك: احلكومة كانت 
النفط  تتعذر بتراجع أس���عار 
والرك���ود االقتص���ادي واآلن 
الوضع اختلف واملبررات التي 
تط���رح مختلفة عن الس���ابق 
وعلى احلكومة حتسني أوضاع 
الكويتيني حت���ى حتقق األمن 
االجتماعي وس���نقف في وجه 
احلكومة للوقوف مع أصحاب 
الدخ���ول احملدودة وس���نذهب 
الى أبعد مدى ملواجهة احلكومة 

واألطراف املتحالفة معها.

فيصل املس���لم: يجب حسم 
هذا األمر الي���وم بعد تصنيف 
احلكومة للمواطنني وساهمت 
اللجنة املالي���ة في ذلك وهناك 
ضرر لألس���ر الكويتية من هذا 
التصنيف ال���ذي أدى الى ظلم 
الكثير من املستحقني ولألسف 
ان احلكوم���ة عاجزة عن وقف 
ارتف���اع األس���عار والتضخم 
وترفض مس���اعدة املواطن في 
الوقت الذي تفتح فيه األبواب 
بقرارات فردية للماليني جلهات 

خارجية.
خال���د الطاح���وس: نتمنى 
املوافقة ف���ي املداولتني األولى 
والثاني���ة لتحقيق العدالة بني 
الكويتي وعلى  فئات املجتمع 
احلكوم���ة ان تعل���م انها آخر 
من يتح���دث عن امل���ال العام 
الذي استنزف واحلكومة فهذه 
البابطني  أبوفطي���رة ووق���ف 
ومش���اريع باملليارات وتأتي 
احلكومة لتتحدث عن املال العام 
حتى ال يحقق املجلس أي شيء 
والنواب اليوم أمام مسؤولياتهم 

التاريخية.
وزير املالي���ة: احلديث عن 
العدالة كان عن إسقاط 6 مليارات 
عن مقترضني بعضهم متعثر 
والبعض اآلخر غير متعثر وكان 
هناك صندوق للمتعثرين يجب 
مساعدتهم منه ولذلك يجب عدم 
املقارنة وما قامت به احلكومة 
كان تطبيقا للقانون الذي صدر 
عن املجلس ومن يريد مساعدة 
احملتاج أو الكل عليه يعلم ان 
الكل غير محتاج والعدالة ان 
تذهب الزيادة للدخول املنخفضة 
واحلكومة لن تنسى العاجزين 
واألرامل واملطلقات وهي فئة 
أخذت ما تس���تحق وفي حالة 
حاجتها سننظر في األمر بعيدا 
عن املزايدة والكلمات اخلطابية، 
وكلمة »أدخلت���م من تريدون 
في الصندوق« ال تنطبق على 

50 ديناراً دعماً مادياً شهرياً جلميع موظفي الدولة في القطــــاعات احلكومية والنفطية والعسكرية و»اخلاص«

املجلس يوافق على التمديد
للجنة الصحية لتقدمي تقريرها

بشأن جتاوزات العالج باخلارج
قبل نهاية دور االنعقاد

احلالي

املوافقة على مناقشة تقرير 
»التعليمية« اخلاص بإنشاء صندوق 

لدعم  الطلبة الدارسني على 
نفقتهم اخلاصة مبنحهم قروضًا 

من دون فوائد في جلسة 5 أبريل
احمد السعدون متحدثا ويبدو د.حسن جوهر

جانب من جلسة امس

لقطات
يطردنا برة

وقف النواب الغانم، الطاحوس، البراك، الصرعاوي، اسيل، 
روال عند مدخل القاعة اثناء سير الجلسة يتحدثون وتعالت 

ضحكاتهم وذلك أثناء حديث وزير المالية وهو ما دفع الرومي 
بصفته رئيس الجلسة الى ان يقول لهم: اذا ما تبون الجلسة 
اخرجوا تحدثوا بالخارج، وعلق الغانم قائال: الرومي يطردنا 

برة.

الفالفل بربع دينار

الحريتي علق على زيادة األسعار قائال: حتى الفالفل 
المسعرة بــ 100 فلس صارت بـ»ربع دينار«.

تردي الخدمات الصحية

سأل النائب حسين القالف النائب خالد السلطان عن عدم 
عالجه في مستشفى حكومي وعالجه في مستشفى خاص، 

موضحا ان هذا يدل على تردي الخدمات الصحية في 
المستشفيات.

ملفات

حمل النائب عسكر العنزي الكثير من ملفات المعامالت وتم 
تقديمها الى عدد من الوزراء.

كرسي متحرك

دخل النائب خالد السلطان الى القاعة على كرسي متحرك 
بسبب إجرائه عملية في رجله.

تأزيم العالم العربي

تمنى النائب مسلم البراك لزميله النائب علي الدقباسي 
التوفيق في االنتخابات ورد عليه النائب فيصل المسلم 

مداعبا »تبون تصيرون تأزيم للعالم العربي«.

دور في الـ 50

كان للنائب مسلم البراك دور بارز في تجميع االغلبية خالل 
التصويت على زيادة الـ 50 دينارا.

عالج سياسي

وصف النائب جمعان الحربش العالج في الخارج بالعالج 
السياسي قائال يتم توقيع الف معاملة في الساعة وهناك من 

يدخل الديوانيات ويسألهم »وين تبون تسافرون«.

هايف والحكومة

انتقل النائب محمد هايف الى الصف االمامي ودار نقاش 
مطول مع الوزير محمد البصيري والوزير محمد العفاسي.

استئذان

استأذن النائب عادل الصرعاوي من رئيس الجلسة علي 
الراشد السماح لالمين العام بالخروج من الجلسة والتوجه 
الى مكتبه لتسلم االستجواب المقدم الى الشيخ احمد الفهد 

من النائبين الصرعاوي والغانم.

جلوس السلطان

تحدث النائب خالد السلطان جالسا بعد ان طلب الرئيس 
الموافقة من المجلس على ذلك بسبب عدم قدرة السلطان 

على الحديث واقفا بعد اجرائه عملية جراحية في الركبة.

منسدح

قال النائب حسين القالف »النائب خالد السلطان اجرى له 
العملية دكتور من مستشفى خاص واآلن يتحدث جالسا 
لو انه اجرى العملية دكتور من الحكومة من الرازي كان 

السلطان الحين منسدح ويمكن قصوها«.

حكومي وانبطاحي

النائب حسين القالف انتقد عدم الموافقة على ارسال 
المرضى للخارج قائال »الناس يعطونا المعامالت ما نقدر 

نسوي لهم شي هذا وانا يقولون عني حكومي وانبطاحي«.

عيال الوطن العربي

بعد رفض وزير المالية مصطفى الشمالي القتراح صندوق 
دعم الطلبة علق النائب فيصل المسلم »قبل مدة طلبت 
الموافقة على مليون للمشروعات الصغيرة في الوطن 

العربي فهل انت مسؤول عن عيال الوطن العربي ام عن عيال 
الكويت؟«.

»كافي« ترفع الجلسة

تواجد اعضاء حركة »كافي« اثناء الجلسة ورفعوا عددا من 
الالفتات المطالبة برحيل الحكومة ورددوا شعارات وهتافات 

تدعو الى رحيل الحكومة والمجلس.
كما تضمنت الالفتات عبارات »عذرا للبحرين وعذرا 

للسعودية ولعدم توقف الشـباب عن الـهتاف اضـطر 
الرئيس الرومي الى رفع الجلسة وقام الحرس باخراج 

الشباب«.

10 دقائق

بعدما استأنف رئيس الجلسة النائب عبداهلل الرومي 
الجلسة بعدما رفعها لمدة ربع ساعة تأخر بعض النواب في 

االستراحة، فعلق النائب مسلم البراك قائال: »انتظر عشر 
دقائق«، فعقب الزلزلة قائال: »هناك من يصلي التراويح« 

وعلق جوهر بقوله: »وهناك من يجمع«.

عين عذاري

عندما تحدث النائب فالح الصواغ عن صرف الـ 50 دينارا 
للمواطنين، قال ان الحكومة تمنح الهبات هنا وهناك 

بالماليين وتبخل على مواطنيها، مطالبا الوزير الشمالي 
»بإنزال البركات على الشعب الكويتي«، وقال ان الحكومة 

عين عذاري على مواطنيها.

رئاسة البرلمان العربي

بدأ النائب مسلم البراك حديثه بمباركته للنائب علي الدقباسي 
لرئاسته البرلمان العربي فعلق النائب د.فيصل المسلم 

بقوله »صدرتم التأزيم للعالم العربي« فرد عليه البراك قائال 
»التأزيم مصدر خالص«.

الدور »يايه«

عندما أراد النائب فيصل الدويسان انتقاد وزير المالية أخطأ 
وذكر وزير الداخلية، فنبهه رئيس الجلسة أنه يوجه خطابه 

الى وزير المالية.. وحينها سأل الدويسان من قلت؟
فأجابه النواب: وزير داخلية، فرد الدويسان معلقا: الدور 

»يايه«.

الطبطبائي: شمول 
أصحاب الدخول 
العالية لن يكلف 

الدولة سوى عشرات 
املاليني 

جوهر: يجب إقرار 
هذا القانون بأثر 

رجعي حتى يعود 
احلق ألصحابه

الشمالي: هذه 
احلقوق ألصحاب 

الدخول املنخفضة
وال داعي للتعميم
من باب التوزيع 

)ناصر عبدالسيد( عمرو موسى اثناء استقباله رئيس البرملان العربي علي الدقباسي 

التقى علي الدقباسي عضو مجلس االمة ورئيس البرملان العربي املنتخب وعمرو 
موسى االمني العامة جلامعة الدول العربية حيث أكد الدقباسي أنه بحث مع عمرو 

موسى متطلبات املرحلة املقبلة ومواجهة التحديات التي متر بها املنطقة العربية.
ولفت الدقباسي الى أن املرحلة املقبلة يجب أن تكون مرحلة املؤسسات وليس 
األشخاص، فالبد من احترام جميع اآلراء وفق ثقافة جديدة متكن من صناعة 

املستقبل وحتمي األمن القومي وتوفر الرعاية للمواطنني.
وأشار الدقباسي الى أنه سيتم العمل خالل الفترة املقبلة على اعداد نظام البرملان 

العربي الدائم من خالل توحيد التشريعات العربية مع احترام خصوصية كل الدول، 
باإلضافة الى العمل على تعزيز التعاون االقتصادي واالستثمارات املشتركة وتأمني 

التشريعات التي ترتكز على احترام حقوق االنسان وحق املشاركة في السلطة.
واعرب الدقباسي عن أمله في أن حتقق هذه االمور ما تصبو اليه الشعوب العربية 
خاصة أننا أمام جيل جديد يرغب في حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص وقال: انه من 

هذا املنطلق سأمارس صالحياتي كرئيس جديد للبرملان ونأمل استكمال النظام 
االساسي ولوائحه وصوال للبرملان الدائم الذي نطمح اليه. ودعا الدقباسي الى أن 

تشهد دول املنطقة املزيد من االصالح والدميوقراطية مبا يسهم في تلبية تطلعات 
الشعوب في مختلف البلدان العربية وشدد الدقباسي على أنه سيسعى خالل الفترة 

املقبلة جاهدا من أجل تفعيل جميع األنشطة واملهام التي يقوم بها البرملان العربي.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

الدقباسي: نأمل توحيد التشريعات العربية
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احلكومة فهذا قانون احلكومة 
واملجلس.

خال����د الطاح����وس: صاحب 
السمو منح الشعب الكويتي بكل 
عدالة، جلميع الشعب الكويتي، 
العدال����ة جهات في  وليس من 
الدولة متنح كوادر وجهات أخرى 
ال متنح، العدالة يجب ان تكون 
لكل الشرائح، العدالة يجب ان 
يس����توي بها كل أبناء الشعب 

الكويتي.
ولي����د الطبطبائي: معيار ال� 
1000 دينار ليس عادال، ومن راتبه 
ف����وق ال� 1000 ح����رم من ال� 50 
انه أعطي للمتزوج  دينارا فلو 

فال ضير في ذلك.
جمعان احلربش: وزير املالية 
غير موف����ق في اختيار كلماته، 
فاخلطاب يجب ان يالمس حاجات 
الناس، فكيف يتكلم وزير دولة 
مع املواطن بهذه الطريق؟! هذا 
حق للمواطنني، واملفترض على 
الوزير ان يستقيل ألنه أصال ليس 
مقتنعا بصندوق املعسرين، لكن 
هناك تكتيك باالنسحاب فإذا لم 
يقر اليوم فسنقره غدا في أول 

اجللسة.
محمد احلويلة: هناك معاناة 
للمواطنني يجب تفهمها ويجب 
مراعاة س����لم الرواتب لألس����ر 
الكويتية، في ظل الغالء الفاحش 

الذي ينتشر هذه األيام.
سعدون حماد: بعض املواطنني 
كان راتب����ه 1000 وعندما تقاعد 
أصبح راتبه 700 فيجب نش����ر 
العدال����ة على اجلمي����ع ونريد 
تطبيق ال� 50 دينارا على عالوة 
األوالد، وهناك اجماع نيابي القرار 
ع����الوة األوالد عالوة مفتوحة، 
ونش����كر »الش����عبي« على هذا 
املقترح ونقول لهم هذا مقترح 
التصويت عليه  األمة، ونرجو 

في مداولتيه.
أوافق وزير  السلطان:  خالد 
املالية على ان امليزانية تتحمل 
أعب����اء كبيرة لكن احلل ال يأتي 
عن طريق صندوق املعسرين، 
ولك����ن يأتي عن طري����ق اعادة 
هيكلة امليزانية وحتفيز القطاع 

اخلاص.
وعندنا عل����م بأن احلكومة 
س����ترده اذا زاد ع����ن ال� 1000 

وفي جانب ذلك يجب االلتفات 
الى املواطن الكويتي الذي يعاني 
املتواصل  الغالء والضغط  من 

على راتبه البسيط.
وأؤيد الثورات العربية التي 
تطيح بطواغيت العرب، الشعوب 
العربية يجب ان تكسر القيود 
وتطيح باحلكام العرب اخلونة 

الذين خانوا شعوبهم.
ان  عدنان عبدالصمد: سبق 
أقررنا ال� 50 دينارا بس����قف ال� 
1000 دينار ورفضنا رفع السقف 

دين����ار، والوزي����ر يتكلم عن 
املتدنية فأتوا بزيادة  الرواتب 
س����قف الراتب التقاعدي وأتت 
التأمين����ات وقالت  مؤسس����ة 
انه يس����تفيد منه طبقة معينة 
بسيطة واألفضل هو االعتماد 
التكميلي وأقر مجلس الوزراء 
رفع سقف الراتب الى 1500 فلماذا 
لم تتمسكوا باالعتماد التكميلي؟ 
ان����ا من املوافقني على زيادة ال� 

50 دينارا.
الش����عوب  الع����دوة:  خالد 

من ايجارات ومصاريف س����كن 
وأكل وشرب يجب ان ننظر لهم 

بعدالة.
د.يوس����ف الزلزلة: )املقرر( 
القانون يقول دع����م مالي فهو 
يعطي للجميع دون استثناء ال 
دخل له بالتقاعد أو غيره وليس 

هناك تكرار.
وزير املالية: س����ؤالي لالخ 
املقرر هناك م����ن اقرت لهم 50 
دينارا فمن وصل الى ال� 1000 
واوقفت عنه ال� 50 دينارا فهل 

حتى ال ي����رد القانون، اآلن من 
العدالة فتح السقف فهذا منطقي 
واملشكلة في احلكومة التي ال مبرر 
لها لرفض االقتراح، وأكرر انه 
يجب مراجعة األجور واملعاشات 
حسب مستوى املعيشة، احلكومة 
لم تطب����ق قانون 1982 اخلاص 
مبراجعة الرواتب، والذي يغنينا 

ويغنيها.
الكويتي  وكذلك قضية غير 
فهناك مليونان و300 ألف غير 
كويتيني ترتفع عليهم املصاريف 

العربية محرومة من املشاركة في 
السلطة والثروة ولذلك انفجرت 
في وجه حس����ني مبارك وزين 
العابدين والقذافي الذي انكشفت 
سوأته حينما قال ان سقوطي 
هو نهاية الكيان االسرائيلي فهو 
عميل اسرائيلي، الكويت ودول 
اخلليج أصبحت مبنأى عن هذه 
االضطرابات ألن هناك نوعا من 
العدالة في توزيع الثروة ويجب 
تكريس هذا النوع من العدالة، 
هناك الشاليهات واالستثمارات 

حسبتم تكلفة املبلغ، الن امرا من 
هذا النوع لم يأت بهذه البساطة 
وال ينبغي ادخال اسقاط القروض 
او صندوق املعسرين او غيره، 
قاعة عبداهلل الس����الم تتحمل 
يأتي، يجب اوال ان يدرس هذا 
االمر دراسة مستفيضة احلكومة 
لم توافق عليه، وس����يكون لنا 

موقف آخر مع القانون.
يوسف الزلزلة: القضية هي 
تغيير مادة سبق وان افق عليها 
املجلس نح����ن نتكلم عن مبدأ 
العدالة واملساواة بني املواطنني 
حتى اللجنة وافقت على املقترح 

بكامل اعضائها.
صالح عاشور: أقترح قفل باب 
النقاش وننتقل الى التصويت 

والتحقيقات.
 وتال املقرر م����واد القانون 
مادة م����ادة، وجرى التصويت 
على املادة االولى وكان التصويت 

كالتالي: 34 من 36 موافقة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
املداول����ة االولى للقانون  على 
اخلاص بصرف دعم مادي شهري 
50 دينارا للمواطنني الكويتيني 
مبا فيه����م القطاعني احلكومي 
والنفطي وفي القطاع العسكري 
وفي القطاع اخلاص والكويتي 
الذي يصرف له معاش تقاعدي 
من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وكذلك املعاق الذي 
يتلقى مساعدة من الهيئة العامة 
لشؤون االعاقة، وكانت نتيجة 
التصويت كالتالي: موافقة 38، 
عدم موافقة 1، احلضور 39، وافق 

املجلس على املداولة االولى.
وت����ال االمني الع����ام اقتراحا 
امل����ادة 104  باالس����تثناء م����ن 
والتصويت على املداولة الثانية 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: 
موافقة 38، عدم موافقة 1، احلضور 
39، وافق املجلس على املداولة 
الثانية لالقتراح بقانون واحاله 

الى احلكومة.
عدنان عبدالصمد: ارجو من 
وزير املالية م����ن اآلن ان يقوم 
باالجراءات الن التصويت له اثر 
رجعي الن املواطن سيأتيه 1500 

دينار + 50 دينارا.
علي الراش����د: ترفع اجللسة 
الى غد وكانت الس����اعة تشي�ر 

الى ال� 1:50 دقيقة.

خالد السلطان يهم بالدخول إلى القاعة مستخدما كرسيا متحركا حيث أحاط به النواب ملساعدته بعد إجراء عملية في قدمه

نائب الرئيس عبداهلل الرومي مترئسا اجللسة وبجانبه مسلم البراك ود.علي العمير

الشيخ أحمد احلمود والشيخ د.محمد الصباح ومصطفى الشمالي ود.موضي احلمود في اجللسة

مبارك الوعالن وفالح الصواغ ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم يستمعون ملسلم البراك

تكليف ديوان احملاسبة بالتحقيق في مناقصتي جسر جابر ومحطة الزور الشمالية

العدوة: الكويت في منأى عن االحتجاجات ألن بها عدالة في توزيع الثروة 

املسلم: استجواب »التنمية واإلصالح«
عن اإلضرار بعالقة الكويت مع دول التعاون

أكد النائب فيصل املسلم ان استجواب كتلة التنمية واالصالح متعلق 
باالضرار التي أقدمت عليها احلكومة احلالية التي حلقت باإلساءة 
للعالقات مع دول مجلس التعاون، مشيرا الى انه مت تقدمي أسئلة 

برملانية وبانتظار الردود احلكومية.
وقال املسلم ان اإلجراءات احلكومية غير ذات جدوى وذر الرماد 

بالعيون »وإبر بنج« ولم تكن حقيقية، مضيفا ان قناة العدالة وجريدة 
الدار ال تطبق عليهما القوانني متسائال: ملاذا لم يتم كشف احلساب 

املالي لتلك اجلهات.
وكشف املسلم عن أن استجواب »التنمية« سيقدم بعد استجوابات 

كتلة العمل الوطني وكتلة »الشعبي«.

الدويسان: استجواب »اإلعالم«
بعد مساءلة »الشعبي« و»الوطني«

أعلن النائب فيصل الدويسان عزمه استجواب وزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل على خلفية التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان 
احملاسبة على ان يتم تقدمي االستجواب بعد استجوابي »الشعبي« 

و»الوطني«. وقال الدويسان في تصريح صحافي ان وزير اإلعالم 
قلب ظهر املجن، ولذلك لم أجد بدا من تقدمي استجواب له، ورمبا 

سيتحدد بعد استجوابي كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني، وقد 
يكون قبل استجواب وزير الصحة، مشيرا الى انه لن يجد مادة 

لالستجواب أفضل من التجاوزات التي أوردها تقرير ديوان احملاسبة. 
وأضاف سمو الرئيس قال ان ديوان احملاسبة هو مسطرتي، واعتقد 

ان الشيخ احمد العبداهلل اصبح عبئا على احلكومة بعد ان أفرغ تقرير 
الديوان من محتواه بهذه الطريقة، وهو يسيء الى حكومة »احملمد«.
وعن رأيه في االستجواب املقدم من قبل كتلة العمل الوطني لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد أكد 

الدويسان ان االستجواب حق دستوري ولكن استغرب اضافة محور 
الرياضة فهو ليس داخل في اختصاصات الفهد كوزير.

من جانب آخر، أوضح الدويسان ان عالمة استفهام كبيرة ترتسم 
حول قرار السلطات البحرينية لعدم السماح للوفد الطبي بدخول 

أراضيها »قد تكون هناك تغطية حلقيقة ما يدور هناك«.

حماد: استجواب الفهد شخصاني
أكد النائب سعدون حماد ان االستجواب املقدم لنائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير التنمية واإلسكان الشيخ احمد الفهد استجواب 
شخصاني وسيمر طبيعيا خالل مناقشته وقال حماد ان هذا 

االستجواب قدم اخلالفات الشخصية وثالثة ارباعه عن الرياضية 
وإذا نظرنا الى مقدمي االستجواب فسنعلم انهم على خالف مع ابناء 

الشهيد السيما الشيخ طالل الفهد الذي كسب في اآلونة االخيرة 
العديد من القضايا.

وأضاف حماد ان الذين اختلفوا مع الشيخ طالل الفهد ارادوا االنتقام 
فلم يجدوا اال عن طريق استجواب الشيخ احمد الفهد، مشيرا الى ان 

اغلبية النواب لديهم علم باخلصومة التي بني ابناء الشهيد ومقدمي 
االستجواب واكد حماد ان هذا االستجواب سيمر طبيعيا وهناك 

غالبية نيابية تعرف دوافع هذا االستجواب ودوافع مقدميه.
وبسؤاله عن السبب في زحمة االستجوابات التي نشهدها حاليا قال 

حماد ان االستجواب حق دستوري ولكن جلسنا انا وعدد من النواب 
في االستراحة وتدارسنا موضوع تقدمي اقتراح لرئيس املجلس 

لفحص عقول النواب، فهناك نائب كلما كبر في العمر زاد تخريفه، 
ونظن انه مصاب مبرض الزهامير.

البراك ينفي حديث »الشعبي«
عن عدم دستورية أحد االستجوابات

نفى النائب مسلم البراك ما نشر في الصحف عن حديث دار في كتلة 
العمل الشعبي حول عدم دستورية احد االستجوابات املقدمة، مؤكدا 
ان هذا النقاش لم يطرح اطالقا، مستغربا نشر اخلبر بهذه الطريقة.

واكد البراك ان كل االستجوابات التي قدمت في السابق دستورية من 
وجهة نظرنا.

وقال: متى ما كان لنا رأي في أي موضوع فسنعبر عنه كل صراحة 
ووضوح.

املويزري: نقل العسكريني العاملني
في »التحقيقات« إلى »الداخلية« بالراتب نفسه

اجتمعت امس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية على هامش اجللسة 
ملناقشة بعض االقتراحات التي قدمها بعض النواب لتعديل بعض 

مواد االقتراح بقانون بضم االدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة 
والذي سبق اقراره في املداولة األولى.

وقال رئيس اللجنة النائب شعيب املويزري ان احلاضرين من اعضاء 
اللجنة اجمعوا على تعديل املادة الثانية من االقتراح بقانون بإضافة 
بند يتعلق بالعسكريني العاملني في اإلدارة العامة للتحقيقات بحيث 
يكون النص كالتالي: وينقل العاملون في اإلدارة العامة للتحقيقات 

من العسكريني الى الوظائف املناسبة لتخصصاتهم بوزارة الداخلية 
على أال تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في اإلدارة العامة 

للتحقيقات.
وأضاف املويزري ان القانون سيرفع الى مجلس األمة للتصويت عليه 

اليوم في جلسة املجلس.

الوعالن في رسالة مللك البحرين: دماؤنا 
فداء للبحرين ولن نسمح ألحد بتعريض أمننا 

للخطر.. فشعوبنا متالحمة وحكامنا خط أحمر
وجه النائب مبارك الوعالن رسالة لعاهل البحرين امللك حمد بن 
عيسى بأن الكويت وشعبها يقفان مع اململكة بكل ما أوتيا من 

قوة ودماء الكويتيني تذهب فداء ألرض البحرين وسيادتها، مؤكدا 
في رسالته على عمق العالقة بني البلدين وصلة الرحم التي جتمع 

الشعبني املتالحمني، وأن ما يحدث من قالقل ال ميكن أن تفرق 
بني الشعبني والبد من مواجهتها بالعزمية واإلصرار ومواجهة هذه 

التحديات باحلزم والقوة.
واضاف الوعالن في رسالة للعاهل البحريني أن من يفكر في أن 
يحول احدى دول اخلليج الى مسرح الجندات خارجية فهو واهم 

وال ميكن أن يسمح له بذلك ألنه فعال ال يعرف حقيقة الشعوب 
اخلليجية وطبيعتها القائمة على الفزعة والشيمة و»املرجلة« مبينا 
اننا ككويتيني سنكون السند والعون وال ميكن أن ننسى الشعب 

البحريني ونظامه إبان االحتالل  الغاشم.
ومن جانبه طالب النائب مبارك الوعالن احلكومة بإصدار بيان 

توضيحي عن االنباء التي ترددت بشأن القافلة الطبية التي أرسلت 
الى الشقيقة مملكة البحرين وأنها منعت بسبب وجود أعضاء من 

حزب اهلل الكويتي ولهم ارتباطات خارجية، مشيرا الى انها معلومات 
خطيرة يستوجب الوقوف عليها ونفيها أو التحقق منها وأال يكون 

من ضمن الوفد من يسيء إلى العالقة بأي حال من األحوال مع 
جارتنا البحرين أيا كان.

وقال الوعالن ان الساحة االقليمية ال تستوعب املزيد من 
االضطرابات خاصة في اإلقليم اخلليجي، والتي نعتمد أنها األكثر 

استقرارا وارتباطا بني حكامها والشعوب، مؤكدا ان مثل هذه 
املعلومات قد تسيء إلينا ككويتيني وعلينا أن ندعم وحدتنا وأال 
يكون بيننا أي شخص أو جهة تريد تنفيذ أجندات خارجية وأال 

تكون البلدان اخلليجية ساحة للصراعات والتمدد االستعماري في 
صورة املذهبية والسياسية.

ومن جانب آخر وجه النائب مبارك الوعالن أسئلة لوزير الصحة 
د.هالل الساير عن القافلة الطبية التي ارسلت للبحرين وجاء 

كالتالي:
أرجو تزويدي بالقرار الوزاري وطبيعته وتزويدي بنسخة 

منه.
تـاريخ صـدور القــرار الـوزاري وتاريـخ انطـالق 

الـقافـلـة.
من اجلهة أو الشخص املسؤول أو اللجنة التي اخترت 

اسماء الوفد الطبي وما اسباب اختيار هذه االسماء واملعايير 
والضوابط التي كانت سببا في اختيارهم.

الرجاء تزويدي بأسماء الوفد الطبي ومؤهالتهم وخبراتهم 
وهل مت اختيارهم ملهمات خارجية سابقة والسير الذاتية لكل 

موظف وسجله الوظيفي.
الرجاء تزويدي بكشف بعدد السيارات واآلليات املستخدمة 

في القافلة الطبية ومن أي اجلهات مت توقيفها وكيف يتم 
التعامل مع النقص في حال وجوده بالنسبة للجهات التي قدمت هذه 

السيارات أو اآلليات.

العمير: وقف استيراد البضائع اليابانية
قّدم النائب د.علي العمير اقتراحا برغبة جاء فيه: ملا كانت اليابان 

من اكبر املصدرين لدول منطقة اخلليج العربي للسيارات واالدوات 
الكهربائية واملواد املصنعة ومنها املواد الغذائية، كما تشير 

االحصائيات في التبادل التجاري بني اخلليج العربي واليابان عامة 
وبني الكويت واليابان خاصة وكما يذكر ذلك خبراء متخصصون في 
تسويق االغذية بان اليابان تعمل على زيادة تصديرها للمواد الغذائية 
لدول املنطقة ونظرا للتلوث االشعاعي الذي تعرضت له اليابان بسبب 

الزلزال الذي اصابها والذي تسبب في تسريب في مفاعلها النووي 
وللحفاظ على صحة مواطنينا.

لذلك نقترح: وقف استيراد البضائع اليابانية خاصة املواد الغذائية 
حلني التأكد من خلوها من اي ملوثات اشعاعية.

اجلسار تقترح تسمية شارع باسم علي اجلسار
قدمت النائبة د.سلوى اجلسار اقتراحا برغبة جاء فيه كما هو معروف 

بأن الكويت تقدر وتكرم جهود رجاالتها املخلصني والذين دأبوا على 
خدمة الوطن في شتى املجاالت.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لتسمية أحد شوارع الكويت باسم 
الشيخ علي اجلسار نظرا للجهود واألعمال اجلليلة التي قام بها على 

الصعيد الديني والثقافي.

العازمي يشيد بدراسة تعديل كادر املعلمني
أشاد النائب مخلد العازمي بدراسة مشروع تعديل كادر الهيئات 

التعليمية ومنحهم بدالت ومكافآت تتوافق مع رسالتهم السامية وما 
يقدمونه من اعداد االبناء دعائم املستقبل.

واضاف العازمي ان الدور الهام الذي يقوم به اعضاء الهيئة التدريسية 
مبراحل التعليم املختلفة تلعب دورا اساسيا في اعداد اجيال املستقبل 

وجميعهم يحتلون مكانة متميزة في الوظائف املختلفة لذا ادعو الى 

االسراع في اقرارها تأكيدا ملكانتهم ومنعا من التسرب الذي تشهده 
هذه املهنة الراقية العريقة ودعما لتوظيف قدراتها خلدمة املجتمع 

وتلبية احتياجات البالد من االجيال املثقفة واالسهام االيجابي الذي 
يقومون به في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم.

وقال ان النظر في حتسني مستوى املعيشة والوفاء باحتياجات 
املعلمني واملعلمات يعد اقل ما يجب ان يقدم اليهم ملساعدتهم على 

احلياة الكرمية التي حتقق تفرغهم لتأدية رسالتهم السامية.
واشار العازمي الى تأييده ودعمه الال محدود لكل ما يصب في 

مصلحة العاملني بوزارة التربية مدرسني وفنيني واداريني ويقف دائما 
الى جانب ما يعزز مكانتهم وترسيخ حقوقهم.

الصيفي: على احلكومة
إنصاف شريحة القانونيني

دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي احلكومة الى انصاف شريحة 
القانونيني العاملني في مختلف قطاعات الدولة واقرار كادر مالي لهم 

اسوة بالعاملني في اجلهات املرتبطة بالقضاء.
وأكد الصيفي في تصريح للصحافيني امس ان هذه الشريحة من 

القانونيني تعرضوا للظلم بسبب جتاهل مطالبهم العادلة بإقرار 
كادر يساهم بتحسني اوضاعهم املعيشية خصوصا انهم يستحقون 

هذا الكادر تقديرا للجهود التي يقدمونها في االدارات احلكومية 
املـختلفة واشار الى ان املهام التي يتحملها العاملون في القطاعات 

القانونية في ادارات الدولة املختلفة تتطلب جهدا مضاعفا وعمال 
دؤوبا خاضعا للدقة واملتابعة القانونية، الفتا الى ان هذا الدور املهم 

يتطلب اعادة نظر في وضع هذه الشريحة وانصافها بعد سنوات 
من االهمال.

وأكد ان مبدأ املساواة يقتضي ضرورة االسراع بإقرار كادر للرواتب 
يحقق االنصاف للقانونيني دعما لهم وتقديرا للعطاء املخلص الذي 

يؤدونه لصالح الكويت وخدمة للعمل االداري والقانوني في مختلف 
القطاعات احلكومية.

ودعا الصيفي الى تضافر اجلهود النيابية في سبيل تبني كل 
االقتراحات اجلادة لتقدمي كادر منصف يخدم هذه الشريحة، مشيرا 

الى ان هذا الكادر العادل البد ان يقر في القريب العاجل احقاقا 
للعدل واملساواة. وشدد الصيفي على اهمية التعاون احلكومي في 

هذا اجلانب للوصول الى الصيغة املنصفة التي تعدل الوضع احلالي 
للقانونيني وحتقق لهم حياة كرمية في ظل الواقع املعيشي الصعب 

الذي يواجه املواطن بعد ظاهرة ارتفاع االسعار بشكل جنوني.
من جانب آخر اكد الصيفي سعيه الى اقرار االقتراح بالقانون الذي 

قدمه في شأن اعتبار مهنة التعليم من املهن الشاقة، داعيا وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي الى اعالن املوقف احلكومي االيجابي 

ازاء هذا االقتراح.
وقال الصيفي ان املعلمني واملعلمات هم اصحاب رسالة العلم التي 
يقدمونها بكل اخالص وتفانى في العمل، مؤكدا ان اجلهد املرهق 
واملتعب الذي يقدمه املعلمون يبني حقيقة هذه املهنة الشاقة التي 

يعملون فيها االمر الذي يستدعي ضرورة اعتبار مهنة التعليم من 
املهن الشاقة.

اخلرافي استقبل رئيس جلنة السياسات 
ملجلس روسيا االحتادية

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في مكتبه ظهر امس 
رئيس جلنة السياسات االقتصادية والعمال التجارية واملمتلكات 

ملجلس االحتاد للمجلس الفيدرالي لروسيا االحتادية اوغانيس 
اوغاليان والوفد املرافق له، حضر اللقاء العضو عبدالرحمن العنجري.

جرى خالل اللقاء بحث ومناقشة العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تطويرها.

احلربش: إذا وافقنا 
على التمديد فكأننا 

نبرئ ساحة املتورطني 
في ملف العالج 
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