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املسلم: موقع وزارة 
التعليم العالي سيئ 

جداً ومبناها آيل 
للسقوط

رفع رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي جلسة املجلس العادية التكميلية امس نهائيا اثر فقدان النصاب في قاعة عبداهلل السالم

واستهل املجلس جلسته مبناقشة بند االسئلة، اال ان عدم اكتمال النصاب حني االنتهاء من النقاش دفع باخلرافي الى رفع اجللسة للمرة االولى ربع ساعة 

لعدم قدرة املجلس على االنتقال الى البند التالي في جدول اعمال اجللسة.

اال ان استمرار عدم اكتمال النصاب داخل القاعة بعد عقد اجللسة ادى باخلرافي الى رفعها نهائيا. وكان مقررا حسب جدول االعمال مناقشة تقرير اللجنة 

التشريعية عن قانون انشاء هيئة الفتوى والتشريع عقب بند االسئلة، اال ان تكتيكا محددا اضاع نصاب اجللسة مما تعذر معه مناقشة التقرير وترحيله الى 

اجللسات املقبلة، وفيما يلي التفاصيل:

سامح عبدالحفيظ وهادي العجمي

الرئيس اخلرافي اضطر لرفع اجللسة مرتني لعدم وجود العدد الكافي من النواب والوزراء لالنتقال إلى بنود جدول األعمال

طبي���ة تق���ول انه���م بحاجة 
للتمديد.

ش����عيب املوي����زري: جواب   ٭
الوزير كان واضحا فيما يتعلق 
ادوية غي����ر صاحلة  بوج����ود 
ومنتهية الصالحية وجوابه كان 
شفافا وأشكره على جوابه ولكن 
يجب الربط الكترونيا فيما يتعلق 

باالدوية منتهية الصالحية.
الرئي���س اخلرافي: نتيجة   ٭
النصاب ترفع  اكتم���ال  لعدم 

اجللسة ملدةربع ساعة.
ثم استؤنفت اجللسة ورفعها 
الرئيس اخلرافي نهائيا لعدم 
توافر النصاب الالزم لالنتقال 
الى بنود جدول االعمال وكانت 

الساعة العاشرة صباحا.

كفاءة ولكنه ليس لديه شقيق 
عضو في مجلس االمة، وكالم 
الوزي���ر غير صحي���ح باملرة، 
ولم يع���ط الوزير صالحيات 
بالت���مدي���د 3 ش���هور ولدي 
مستندات والوزير غير صادق 

في كالمه.
وزير الصح���ة: كالمه غير   ٭
صحي���ح، اذا كنت���م تريدون 
متددون على كيفكم لكن التمديد 
وف���ق تقرير الطبي���ب وطاملا 
عالجه���م موج���ود بالكويت، 
امللحق الصحي لديه عقل ويفهم، 
ونحن مهنيون ونعامل املريض 
بكل مهنية واذا احتاج التمديد 

فليكن.
سعدون حماد: معي تقارير   ٭

املكت���ب الصح���ي ف���ي أملانيا 
كان قبل عه���دي والعقوبة لم 
استطع التحدث عنها، واملكاتب 
اخلارجية املعلومات التي لدى 
النائب عنها غير صحيحة فأنا 
أعطيتهم صالحيات واس���عة، 
املكات���ب مرتاحة من  وجميع 
قراري ولهم صالحيات التمديد 

ملدة 3 أشهر للعالج.
ومكتب أملانيا يسير بأحسن 
ما يكون ونش���هد له بالكفاءة، 
والتقين���ا بأربعة مرش���حني 
للمكتب وقابلتهم بنفسي ولدي 
قناعة كاملة باالخ املوجود ليس 
النه شقيق لنائب حالي ولديهم 

صالحيات كاملة.
س���عدون حماد: الولد لديه   ٭

منشأة اقتصادية، وكانت محل 
خالف بني احلكومة وبني مدير 
العقد نتيجة  املنطقة وسحب 
هذه املخالفات واالمر منظور 
امام القض���اء، وبعض املباني 
مت تخصيصها وترخيصها من 
احلكومة »البلدية« والبعض 

اآلخر منظور أمام القضاء.
ه���ذا املبن���ى كان ضم���ن 
العقود التي أبرمتها الش���ركة 
مع املستثمر، ووزارة التجارة 
املنطق���ة وهي ال  تدي���ر اآلن 
تستطيع حتريك اي امر دون 
انتظار القضاء، هذا امر أردت 

توضيحه للنواب.
فيصل املسلم: هناك مخالفات   ٭
في املنطقة احلرة ومن الطيب 

ان يعترف الوزير بذلك.
د.ضيف اهلل أبورمية: سألت   ٭
وزير الدفاع ومن ش���ارك في 
التمرين بالنسبة للجزء اخلاص 
باخلدمات الطبية، الكارثة ان من 
ميثل اخلدمات الطبية الكويتية 
هو عقيد طبيب بيطري مبنصب 
رئيس قسم الوقاية الطبية من 
اس���لحة الدمار الشامل، وهذا 
باعت���راف الوزير، وين وصل 
الفساد؟! طبيب بيطري يعالج 
مدنيني وعسكريني في وزارة 
الدفاع، والوزير بدال من اقالة 
الطبيب فهو يجيب عن السؤال 

ويعترف بكل تبجح.
هل الوزير على دراية بهذا 
االمر؟ فإن كان يعلم فتلك مصيبة 
وان كان ال يعلم فاملصيبة اعظم، 
فلماذا يتولى هذا الشخص هذا 
املنصب، واهلل فضيحة وخوش 

تكرمي الفراد الدفاع.
سعدون حماد: وجهت سؤاال   ٭
التجاوزات  لوزير الصحة عن 
ف���ي املكتب الصح���ي بأملانيا، 
والوزير عاقب املوظف في املكتب 
بخصم اس���بوعني في حني ان 
املخالفات تبدأ من ان املوظف عني 
نفسه رئيس املكتب الصحي، 
وعني موظفني محليني، وسمح 
للموظفني باملبيت داخل امللحق 
الصحي، ولم يعط التعليمات 
للموظف بتدوي���ن املعلومات 
في الس���جالت، وعدم متابعته 
حلساب امللحق في بنك »دوتش« 
كل ه���ذه التجاوزات وصلتني 
بشكل رسمي واملفروض ان يحال 
الى النيابة بشكل رسمي، رغم 
ان املكتب الصحي برمته عليه 
كثير من املش���اكل ويتضح ان 
رئيس املكتب هو شقيق عضو 
مجلس االمة في كتلة التنمية 
واالصالح لذلك نطلب من الوزير 

االصالح.
ويجب ان تكون هناك غربلة 
وتدوير ف���ي املكاتب الصحية 

في اخلارج.
الوزير تفسير  ونطلب من 
اعط���اء رئي���س املكتب خصم 
اس���بوعني  في ظ���ل كل هذه 

املخالفات.
وزي���ر الصح���ة: موضوع   ٭

لتوفيرها للوزارة، ولم استطع 
معرف���ة املتنفذ الذي ذكرته يا 
د.فيصل ألني لم أكن موجودة 
في الوزارة، واملكان احلالي ال 

يصلح.
فيصل املسلم: األخت الوزيرة   ٭
لم تكن تع���رف الطرف اآلخر 
أمر مس���تغرب،  املتنفذ وهذا 
هذه حكومة اس���تمرارية لكل 
احلكوم���ات، فالطل���ب األول 
لتأجي���ر املوقع منذ عام 2000 
أي 11 سنة لم تؤجر احلكومة 
للوزارة مبنى والطلب موقع من 
وكيلة الوزارة، واملكان البديل 

وقف البابطني.
أحمد الهارون: املنطقة احلرة   ٭
منطقة املس���تقبل تضم 260 

أو باالستئجار، وهل مت حتديد 
التعليم  املوقع اجلديد لوزارة 
العالي من قبل وزارة البلدية؟
هذا اللعب املق���ن من قبل 
احلكوم���ة ومن قب���ل الطرف 
الثاني باالستئجار يهدر كثيرا 

من املال العام.
وزيرة التربية: املبنى احلالي   ٭
للوزارة بدأ عقده في 2006 قبل 
تقلدي الوزارة، وهو ال يصلح 
للوزارة وهو في منطقة مختنقة 
مروريا ومبجرد تسلمي الوزارة 
خاطبت وزارة املالية الستئجار 
مكان آخر وج���ار البحث عن 
موقع بديل الى ان ينجز املبنى 
النهائي والوزارة نشرت إعالنا 
الستدراج مبان أخرى مؤقتة 

افتتح رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة العلنية 
التكميلي���ة وت���ال األمني العام 
أس���ماء األعض���اء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون 

إذن أو إخطار.
اخلرافي: جلستنا اليوم هي   ٭
استكمال جللسة الثالثاء ومبا 
انه ليس لدي نصاب فسنبدأ بند 
األسئلة وفي حال اكتمال النصاب 
سأعرض عليكم تقدمي قانون 
ميزانية املعاقني التي جاءت من 
احلكومة ووافقت عليها اللجنة 
املختصة وس���أعرضه عليكم 

للتصويت عليها دون نقاش.
علي الراش���د: أمس ناقشنا   ٭
4 س���اعات إلقرار مركز القرآن 
القانون أقرته  واتضح ان هذا 
احلكومة قبل سنة وهذا يؤكد 
كالمنا بأن نصف احلكومة الزم 

متشي.
د.محمد البصيري: احلكومة   ٭
تعرف ذلك وأبلغت ذلك للجنة 
املختصة وهي التشريعية لكن 
االخوة في اللجنة أصروا على 
ان يصدر بقانون ولم يكتفوا 

بإصداره مبرسوم.
علي الراشد: ان كنت تدري   ٭
فاملصيبة أعظم، ولم تدر اللجنة 
التشريعية احلالية في هذا الدور 

عن هذا املركز.
د.محمد البصيري: نوه أمس   ٭
وزير األوقاف الى ذلك وقال ان 
هناك مركزا، فالقانون نفس���ه 
يذكر ه���ذا املركز وينص على 

نقله الى الهيئة.
محمد هايف: املشروع مقدم   ٭
قبل املرسوم، واحلكومة قدمت 
مركزا واحدا وهو للقرآن فقط أما 
القانون فيشمل القرآن والسنة 

النبوية وعلومهما.
فيصل املسلم: هناك طلبات   ٭
أرجو تالوته���ا لتقدمي بعض 

التقارير.
حسني القالف: سمو األمير   ٭
أمر بتشكيل جلنة طبية تذهب 
الى البحرين ومتت اإلساءة لهذه 
اللجنة وطالبنا من احلكومة بأن 

ترد هذه اإلساءة.

بند األسئلة

وانتقل املجلس الى مناقشة 
بند األسئلة.

فيصل املسلم: آلية املجلس   ٭
تكون حاجزا بني النائب وتأدية 
واجبه فاألسئلة تغيب جلسات 
طويلة جدا قد تطول الى شهور، 
موقع وزارة التعليم العالي سيئ 
جدا، ومبناها آيل للسقوط، هذا 
املوقع جتاري ومنطقة حرة، فما 
الذي يجعلنا نبني فيها وزارة 
للتعليم العالي، والش���احنات 
الطريق بهذه الصورة؟  تغلق 
فهذا املوقع أش���ك ان به شبهة 
تنفيع، وفي جواب الوزيرة تبني 
اسم الش���ركة ولكن لم أعرف 
أصحاب النفوذ الذين يلعبون 
في املال العام س���واء بالعطاء 

)هاني الشمري( د.محمد البصيري وخالد العدوة خالل اجللسةالرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي على املنصة وشعيب املويزري يستفسر من األمانة العامة عن اجلدول 

الطبطبائي: ما األحكام اجلزائية الصادرة بحق النواب
عن السنوات الـ 5 املاضية؟

الوعالن: ما عدد طاقم السفارة اإليرانية 
في الكويت وطاقمنا في طهران؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد جاء في االول يرجى تزويدي 
بجميع االحكام اجلزائية النهائية الصادرة في حق اعضاء مجلس االمة احلاليني والسابقني وذلك 
عن السنوات اخلمس املاضية. وجاء في سؤاله الثاني يرجى تزويدي باالحكام النهائية اجلزائية 

الصادرة عن جرائم املخلة بالشرف واالمانة الصادرة ضد ايا من اعضاء مجلس االمة احلالي 
والوزراء احلاليني وذلك عن السنوات العشر املاضية.

وجه النائب مبارك الوعالن عددا من االسئلة البرملانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية د.محمد الصباح حول عدد طاقم السفارة االيرانية في الكويت من ديبلوماسيني واداريني 

وموظفني مبختلف مستوياتهم، وكذلك عدد طاقم السفارة الكويتية في طهران مبختلف مستوياتهم 
الوظيفية من ديبلوماسيني واداريني وموظفني.

 جاءت تصريحات الوعالن على خلفية املوقف النيابي ازاء ما اعتبر تدخال ايرانيا في الشؤون 
الداخلية ململكة البحرين اثر االحداث االخيرة التي شهدتها.

النصاب .. أضاع »الفتوى والتشريع«

مصافحة بني صالح عاشور وسالم النمالن ود.أسيل العوضي تتابع
تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي بودي والعد�ساين الكرام
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

�ملرحومة/ فاطمة حممد حمد بودي

زوجة/ عبد�لرز�ق حممد �سالح �لعد�ساين

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن


