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وافق مجلس االمة امس على تأجيل مناقشة االستجواب املوجه الى سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء بصفته »حتى اجللسة املقبلة« بناء على طلبه. واعلن رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي عن موافقة املجلس على طلب سمو الرئيس وفقا للمادة 135 من الالئحة الداخلية للمجلس السيما ان االستجواب لم مير عليه اسبوعان منذ تقدميه، 

وهي املدة التي نصت عليها املادة املذكورة. كما احال املجلس ال ى اللجنة التشريعية والقانونية االستجواب املوجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون االسكان 

ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد بصفته لدراسته وتقدمي تقرير بشأنه خالل اسبوعني بناء على طلبه. وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير مبوافقة 35 

عضوا من اصل احلضور 63 ورفضه 27 عضوا بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. واستند الوزير الفهد في طلبه الى الفقرة الثالثة من املادة 135 من الالئحة الداخلية للمجلس 

التي تنص على انه وملن وجه اليه االستجواب ان يطلب مد االجل املنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعني على االكثر، وفيما يلي التفاصيل:

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ  - هادي العجمي

االولى اس���تجوابنا قائم على 
القس���م اي قوانني الدولة التي 
حتترمها واي اموال الشعب التي 
حتافظ عليها انت اقسمت على 
احلنث بالدستور ويا سمو االمير 
نحن نبني لك ان من وثقت به 
هو غير مؤهل لهذه الثقة، انت 
اس���تفدت يالفهد من مشروع 
املجلس االوملبي اآلسيوي، اذا 
انت تعتبر نفسك انك مشروع 
حكم فأنت مشروع حكم فاسد 

وفاشل.
٭ اخلرافي: ما يجوز.

٭ الصرعاوي: انا سأتكلم عن 
الذمة املالية، االستجواب عبارة 
عن استجواب مخالفات في الذمة 
الناس،  املالية، خل يقول حق 
كيف يتبرع باملاليني، اقصد ما 

يجوز تقاطعني.
٭ اخلراف���ي: ال تقول له اقعد 

انت مو الرئيس.
٭ الصرعاوي: ال تقاطعني.

٭ اخلراف���ي: ارج���وك عادل 
منشي بطريقة منظمة احالته 
للتشريعية هذا حقه والقرار حق 

املجلس ومو بالصراخ.
٭ الش���يخ احم���د الفهد: قاعة 

عبداهلل الس���الم لها احترامها 
التجري���ح احتراما  واحتم���ل 

للقاعة.
وحدث صراخ في القاعة فرفع 
الرئيس اخلرافي اجللسة ملدة 

ربع ساعة.
٭ اخلراف���ي بعد اس���تئناف 
اجللس���ة: نزوال عل���ى رغبة 
زمالئي النواب سأس���امح هذه 
املرة وارجو االلتزام واقسم باهلل 
القاعة،  اذا احد صفق سأخلي 
نحن في مؤسسة دميوقراطية 
ونحترم ال���رأي والرأي اآلخر 

فتذكروا هاملرة ما راح اقبل.
وعنده���ا حصلت مش���ادة 
النائ���ب مرزوق  ب���ني  كالمية 
الغامن ورئيس احلرس العميد 
بس���ام الرفاع���ي وكانت غير 

مسموعة.
وواصل اخلرافي اجللس���ة 
متمنيا احملافظ���ة على الهدوء 
ادب  ع���ن  اخل���روج  ودون 
احلوار.. سأبدأ بتسجيل طالبي 

احلديث.
٭ الفه���د: هناك بعض األلفاظ 
خرجت أرجو جتاوزها ونحافظ 
الدميوقراطية،  على ممارستنا 

لكن عندما ندافع عن الدستور 
والالئحة واق���ر املجلس قبل 
ذلك طلبا الحمد باقر لتحويل 
اللجن���ة  ال���ى  االس���تجواب 
التشريعية وهذا ما مت، من الذي 
قدم االستجواب ومن املستجوب 
هم رجال يحافظون على الدستور 
منهم عب���داهلل النيباري الذي 
هو تاريخ ومشاري العنجري 
ومبارك الدويلة وناصر الصانع 
الهارون ومحمد  وعبدالوهاب 

الصقر.
البصيري  والنائب محم���د 
ومش���اري العصيم���ي وكلهم 
نصروا الدستور قبل ان تخرج 
املذكرة التفسيرية من احملكمة 
الدستورية واخذوا القرار دون 
اخلوف من لومة الالئم، هؤالء 
الدستور  الش���خصيات حموا 
وحافظ���وا علي���ه، وجاء حكم 
املبادئ  احملكمة على اس���اس 
اجلميلة وبعدما يخرج تقرير 
اللجنة نحن مستعدون لتنفيذ 
ما تراه اللجنة، والتقرير سيأتي 
بعد اس���بوعني، الكلمات التي 
استخدمت من املستجوبني أمتنى 
شطبها، واهلل سبحانه وتعالى 

االستجواب:
اس���تجواب الشيخ أحمد  الفهد.1
استجواب سمو رئيس  مجلس الوزراء.2
٭ اخلراف���ي: ه���ل يواف���ق 
املجلس على تثبيت صحيفتي 

االستجواب في املضبطة.
٭ الفه���د: وفقا للمادة 135 من 
الالئحة ومما يشوب االستجواب 
من مخالفات دستورية وحرصا 
على سالمة املمارسة البرملانية 
فإني اطلب احالة االستجواب 
الى جلنة الشؤون التشريعية 
وس���أقدم الى اللجن���ة مذكرة 
مبا يش���وبه االس���تجواب من 

مخالفات.
٭ اخلرافي: سأترك املجال لنائبني 

مؤيدين واثنني معارضني.
٭ عادل الصرعاوي: اسجل في 
هذا اليوم الهروب الثالث للوزير 
الفهد وعندما س���عى الستقالة 
احلكوم���ة وهذا ه���و الهروب 
الثالث ال يقاطعني، الوزير الفهد، 
الذي اقسم  الدستور  داس في 
على احترامه م���ن ماذا يخاف 
منه الفهد، واوجه 5 رس���ائل، 

وانا حاضر.
٭ اخلرافي: موافقة على التصديق 

على املضابط
٭ اخلراف���ي: بش���عور م���ن 
الفرحة والسرور تلقينا نتائج 
الفحوصات الطبية التي اجراها 
الس���مو األمير والتي  صاحب 
تكللت بالنجاح، نسأل اهلل له 

العافية وطول العمر.
٭ رئيس الوزراء: أبلغني سموه 
تبليغ حتياته الى رئيس واعضاء 

مجلس االمة.

٭ اخلرافي: باس���مي واس���م 
زمالئي اهنئ وزير الدفاع على 

رجوعه ساملا معافى.
٭ مس���لم البراك: قدمنا طلبا 
من 22 نائبا فيما يتعلق بقرار 
مكتب املجلس بنقل الصحافيني 
ال���ى الطاب���ق االعل���ى اطلب 
عرض االقتراح على املجلس 

وشكرا.
٭ جاس���م اخلرافي: لن أعرض 
الطلب ألن هذا اختصاص الرئيس 
واذا تبون ميكنكم تغيير الالئحة 

افتت���ح رئي���س مجل���س 
األمة جاسم اخلرافي اجللسة 
العلنية العادية في متام الساعة 
التاس���عة صباحا وتال األمني 
العام اسماء االعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني دون اذن 

او اخطار.
٭ اخلراف����ي: يتفضل النائب 
الدف����اع لتأدية  االول وزي����ر 
الدس����تورية، وأدى  اليم����ني 
النائب األول وزير الدفاع القسم 

الدستوري.

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وأمني السر عدنان عبدالصمد على املنصة وبجانبهم صالح املال ود.أسيل العوضي بينما الشيخ أحمد الفهد يستفسر من األمانة العامة عن اجلدول 

تأجيل استجواب احملمد أسبوعني.. واستجواب الفهد إلى »التشريعية«

عـائـلــة دهقـــانــــي 

والــــدة زوجة

عـليـــار دهقـــانــــي 

ينعون ببـالـــغ احلـزن والأ�ســى

املغفـــور لها بـــاإذن اهلل تعــالـــى

تقبل التعازي

اليوم الأربعاء 2011/6/1 من ال�ساعة 2 ظهراً اإىل ال�ساعة 6.30 م�ساًء

للرجال: ح�سينية ال�سيد حممد ح�سني احل�سيني  

�سلوى �سارع امل�سجد الأق�سى ت: 90044445

پوران دخت حاجي
تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة دهقاني الكرام
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

پوران دخت حاجي
و�لــــدة زوجة / عـليـــار دهقانـي

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

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

الدقباسي يدعو 
للتدخل الفوري 

لوقف قتل 
الشعب اليمني

دعا علي الدقباسي رئيس 
البرملاني العربي عمرو 

موسى األمني العام جلامعة 
الدول العربية الى ضرورة 

التدخل الفوري والعاجل 
جلامعة الدول العربية في 

اليمن لوقف عمليات القتل 
املتصاعدة في حق الشعب 

اليمني والتي تصاعدت حدتها 
أمس في مدينة تعز اليمنية 
وما أسفرت عنه من سقوط 

عدد كبير من املدنيني االبرياء 
إضافة الى تدمير العديد 

من املنشآت اليمنية. وعبر 
الدقباسي عن قلق ورفض 
البرملان العربي للصراعات 
الداخلية والزج باجليوش 
العربية في صراعات مع 

شعوبها ورفض استعمال 
القوة للوصول إلى السلطة 
أو البقاء فيها. وقال ان من 
بني املهام الرئيسة للبرملان 

العربي وقف نزيف الدم بني 
ابناء الوطن الواحد وحتقيق 

تطلعات الشعوب العربية 
في نيل حقوقها املدنية 

والسياسية واحترام القانون 
وتعزيز حقوق اإلنسان. 

وناشد الدقباسي الرئيس 
علي عبداهلل صالح االستجابة 

إلرادة وصوت الشعب 
اليمني والقبول الفوري 

مببادرة دول مجلس التعاون 
اخلليجي.

القاهرة ـ هناء السيد  ٭
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هو الذي يحاس���ب مو البشر، 
الصلح العراقي ليس مديونية 
صعبة، ومستعد ان اذهب الى 
رئيس الديوان واطلعه من اين 
انا قمت بتمويل هذه الرعايات 

واالنشطة.
٭ ع���ادل الصرع���اوي: أؤكد 
للجمي���ع ان كالم األخ الوزير 
الفهد الذي ق���ال ان القاعة لها 
احترامه���ا واقول له من خالف 
الدس���تور ف���ي العق���د التابع 
للمجلس األوملب���ي، احلقيقة 
مرة واحلق يع���ور، موضوع 
املديونيات الصعبة ب� 830 ألف 
دينار ووقع 130 ألف دينار من 
أين أتى بها استغرب كالمه عن 
سوابق وانا اتكلم عن قضايا في 
االستجواب متس ذمته املالية 
قوم واصع���د املنصة ليعرف 
الش���عب وين الذم���ة النظيفة 
التغني بالقيم الدس���تورية ما 
تهم الشعب الشعب يريد معرفة 
احلقيقة، انت أعلنت مواجهتك 
لالستجواب أين اآلن مواجهتك 
قوم باملنصة وقول ان هذا احملور 
غير دستوري، الناس تعرف من 
هو قادر على املواجهة ومن غير 
قادر على املواجهة، وين ذمتك 

املالية نظيفة؟!
هناك خفايا يخشى الوزير 
الفه���د ان ينكش���ف فيها أمام 
الشعب الكويتي، احلقيقة مرة 
الكويتي سيعرفها  والش���عب 

سواء اليوم أو غدا.
٭ الوزير الفهد: إن ش���اء اهلل 

استحلفك باهلل هل انت ما لك 
دخل بالرياضة؟!

٭ الوزير الفهد: أكبر دليل انه 
قدم استجوابه هذا في احلكومة 
الس���ابقة وهذا يؤكد انه غير 
دس���توري ومقدمة رس���التي 
االستيضاحية لالستجواب في 

احلكومة السابقة.
٭ الصرعاوي بدون ميكروفون: 

يا جبان يا جبان.
٭ سعدون حماد: الزم يعتذر 

األخ الرئيس.
٭ الوزير الفهد: د.أسيل العوضي 
في مقابلتها في الرأي كالتي كنت 
ادرس طلبتي دروس املواجهة 
هو الهجوم الشخصي، والغامن 
قال ان االس���تجواب للحكومة 
الس���ابقة ولم استوضح على 
أي شيء خارج اختصاصاتي 
وله مقابلة في الراي يرد على 
املذيع، استجوابنا مو إليقاف 
النشاط الرياضي وهذه احملاور 
تش���مل أكثر من وزير ويقول 
مناس���بة اخرى قال ان وزارة 
الداخلية مشتركة وزارة اإلعالم 
مشتركة في وزارة اخلارجية 
مشتركة أما في السياسة فكلمت 
الصحافي بأن ه���ذا الكالم مو 

على لساني.
وف���ي مقابل���ة لصالح املال 
في قناة س���كوب قال: ال يحق 
لك ال دس���توريا وال الئحيا ان 
تقدم استجوابا لوزير في غير 

اختصاصاته.
انا احترم الدستور واقوله 

أحمد الفهد اصعد على املنصة 
وجاوب ارض مساحتها 28 ألف 
متر يبيع املتر ب���� 22 دينارا، 
قط الشرفاء في الشارع هناك 
اتهامات واضحة يصعد املنصة، 
اقعد واحت���رم الالئحة مثل ما 
نحترمها وال حت���اول تقاطع، 
جايبلك 36 خبيرا ومستشارا 
كل واحد رأسه هالكبر هذا الكالم 

ما ميشي عندنا.
يا سعادة الرئيس انت تعلم 
ان���ي على حق أنا أدلل على ان 
هذين احملورين دستوريان، بل 
وصرحت ب���ان رئيس الوزراء 
الفعلي كلهم صع���دوا ملاذا ال 
الرياضة  تصعد؟ انت تق���ود 

هل معالي الوزير عنده استعداد 
لصعود املنصة في األشياء التي 
تخصه أم ال؟ وما سبب اإلحالة 

الى التشريعية.
٭ مرزوق الغامن: الوزير الفهد 
يقول ان احملورين الثاني والرابع 
غير دستوريني والناس ال يدرون 
وملاذا يحال الى التش���ريعية، 
وكالم���ه يق���ول ان »الرياضة 
ل���ه عالقة  واالوملب���ي« ليس 
بهما، واألمير كلفه بحل مشكلة 
الفرصة  الرياضة وأعطيت له 
6 أش���هر لكي يحل املش���كلة 
الرياضية فبدال من حل املشكلة 
أش���رف على تزوير املضابط 
ه���ذه دولة الكوي���ت مو دولة 

ال يصعد ويرد على احملاور؟! هل 
هناك أحد في الكويت يشكك بأن 
أحمد الفهد مسؤول عن الرياضة، 
فإذا أنت تقول انك مسؤول عن 
الرياضة وانت قطيت األشراف 
الذي���ن طبقوا قوانني الرياضة 
في الش���ارع كان الفهد شجاعا 
عندما طردهم في الشارع وقت 
صالة القيام، املسؤولية على قدر 
السلطة، احملور دستوري ألنه 
متعلق بشخصه، أرض قيمتها 
250 مليون دينار، اصعد على 
املنصة وطبق الالئحة وجاوب 
وان اتي���ت انك ليس لك عالقة 

سنكون أول الشاهدين لك.
٭ خالد السلطان: نريد ان نعرف 

الرعايات التي قمت بتمويلها.
٭ مرزوق الغامن: أحمد الفهد ما 
يجرح لكن كل الوسائل املوجودة 
في دولة أحمد الفهد تدوس في 

بطن الدستور.
٭ أحم���د الفه���د: أن���ا دولتي 

الكويت.
٭ مرزوق الغامن: يقول الشجاعة 
ان نؤجل احتراما للدس���تور 
فهذا االس���تجواب قدم من قبل 
وارسل استفسارات ولم يتطرق 
الى الكالم الذي تفضل به اآلن 
والشيخ أحمد كالمه في جريدة 
السياس���ة يقول حاس���بوني 
بالورقة والقلم واستعداده عن 
حسابه عن أعماله السابقة فلماذا 

قادرون عل���ى املواجهة، هناك 
محاور ليس���ت ف���ي احلكومة 
احلالية ومخالفة للدستور وهناك 
غموض وإبهام واملس���ؤولية 
الوزارية يج���ب ان تقوم على 
عناصر واضحة ويتحمل الوزير 
املس���ؤولية املباشرة لسلطته 
وفقا الختصاصاته وفقا إلطار 
الدستور، وقال ان هناك نوابا 
حاليني وافقوا على إحالته الى 
التشريعية مثل النائبني عبداهلل 
الرومي ووليد الطبطبائي، أما 
الذمة املالية فاملجلس الى اآلن 
لم يق���ر قانون الذم���ة املالية 
ومس���تعد للذهاب الى رئيس 
ديوان احملاسبة واطلعه على 

تواجد نيابي
تواجد النواب اخلرينج وحماد واملال والنائبات أسيل العوضي 

ومعصومة املبارك قبل اجللسة بنصف ساعة.

القسم
مت عرض القسم الدستوري على شاشات املجلس قبل انعقاد 

اجللسة استعدادا ألداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
للقسم أمام املجلس.

حوار الئحي
تصفح النائب حسني القالف الالئحة الداخلية قبل انعقاد اجللسة 

ودار حديث بينه وبني النائبة روال دشتي حول الالئحة.

هذي آخرتكم
داعب النائب مسلم البراك الصحافة قائال: »هذي آخرتكم احلقوق 

تبي حلوق الزم يكون لكم موقف«.

سالم الوعالن
فور دخول رئيس الوزراء الى القاعة توجه اليه النائب مبارك 

الوعالن أحد مقدمي استجوابه للسالم عليه.

صورة الرئيس
رفض حراس املجلس استخدام إحدى احلضور النسائي لصورة 

بحجم كبير لرئيس الوزراء كانت تنوي استخدامها حلظات 
االستجواب ومت إخراج الصورة.

طلب الصحافة
توجه النائب مسلم البراك الى الرئاسة وسلم اخلرافي الطلب املقدم 

من عدد من النواب إلعادة الصحافيني الى موقعهم السابق ودار 
حديث حول الطلب مبشاركة نائب الرئيس عبداهلل الرومي.

تعديل الالئحة
اشترط الرئيس اخلرافي تعديل الالئحة حتى ميكن إعادة 

الصحافيني الى أماكنهم بعد مطالبة النائب مسلم البراك بالتصويت 
على الطلب املقدم من 22 نائبا.

رد مكتوب
طلب الوزير أحمد الفهد التحويل الى اللجنة التشريعية من خالل 

ورقة مكتوبة بعد ذلك علق الصرعاوي »يا حيف هذا الهروب«.

تصفيق للفهد
بعد قول الوزير الفهد: »أحترم تقاليد قاعة عبداهلل السالم وعادات 

أهل الكويت ولن أجتاوز، والهروب ليس من عاداتي«، صفق 
احلضور وترددت كلمة »كفو« ما أثار اجلانب املعارض للفهد 

وعمت الفوضى القاعة وبسبب عدم السيطرة على األمور رفع 
الرئيس اجللسة مؤقتا.

درب الغامنني
أشار الفهد بيده جتاه املنصة التي تقع جهة اليسار قائال: عندي 

استعداد صعود هذه املنصة، اخلرافي قال: اجلهة اليمني مو يسار 
الفهد علق أحسن بعد اليمني ألنه درب الغامنني ميني.

زنقة زنقة
قال الوزير احمد الفهد االستجواب املقدم يحتوي على محاور 

داخل احملاور نفسها صاير زنقة زنقة. ما أضحك احلضور.

مقاعد احلضور
امتألت مقاعد احلضور املخصصة للرجال بينما كان جزء كبير من مقاعد 

النساء فارغا، حيث لم يتجاوز عدد احلضور من السيدات 30 سيدة.

مقعد الصرعاوي
تواجد النائب عادل الصرعاوي طوال اجللسة في املقعد املجاور 

للنائبني مرزوق الغامن وصالح املال ولم يستخدم مقعده الرئيسي.

مقلوبة
قال النائب حسني القالف في نقطة نظام الوضع السياسي في 
البالد اليوم مشابه للطبخة الفلسطينية التي تسمى »املقلوبة«.

العجائب والطوام
قال النائب وليد الطبطبائي هذا املجلس مجلس العجائب والطوام 

»جمع طامة« ونتمنى ان يبادر صاحب السمو األمير بحل املجلس 
ويريحنا منه.

لقطات

الفهد: أحتمل التجريح احترامًا لقاعة عبداهلل السالم وحرصًا على عدم 
تكريس مخالفات دستورية أطلب إحالة االستجواب إلى »التشريعية«

مبارك الوعالن وفالح الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم روضان الروضان وسيد حسني القالف أثناء اجللسة

الشيخ أحمد الفهد متحدثا في املجلس ومحاطا مبصطفى الشمالي ود.محمد العفاسي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يصافح النائب د.فيصل املسلم ود.أسيل العوضي تراقب

الراشد: يجب تضمني 
التعديل اجلهة التي 
تفصل في دستورية 

االستجوابات
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السعدون: سنقدم تعدياًل يقضي بعدم تأجيل االستجواب ألكثر من شهر
املليفي: التزام احلكومة بالنصوص الدستورية حق أصيل لها

الشيخ د.محمد الصباح يشير للدكتور محمد البصيري ملوقع الصحافيني اجلديد الشيخ جابر املبارك يؤدي اليمني الدستوريةعلي الدقياسي ومسلم البراك وأحمد السعدون ود.فيصل املسلم وخالد الطاحوس أثناء اجللسة

د.أسيل العوضي ومرزوق الغامن وعسكر العنزي

د.وليد الطبطبائي محتجا ويطلب نقطة نظام

دليهي الهاجري وسالم النمالن يتصافحان

لك���م ف���ي امللع���ب او مؤمتر 
صحافي، لكن ال يجب ان اكسر 
الدستور والالئحة ولن اقبل ذلك 
على تاريخي، احمد الفهد يحط 
اهل الكوي���ت بعينه واحطهم 
على رأسي ويس���تاهلون اهل 

الكويت.
البصي���ري: نحن  ٭ د.محمد 
نسجل تاريخا واجللسة مشهودة 
فاحلش���د كثير وخرجت اثناء 
النقاش ألفاظ غير الئقة يجب 
شطبها، والطلب معروف وبه 
سابقة، ونرفض التجريح، وكفا 
نرفض هذا السجال فكل الطلب 
ان هذا الكالم يدور في اللجنة 
التشريعية ولندعها تقول هل 
احملاور دس���تورية ام ال ارجو 
ان يكون الس���جال بني الوزير 

والنائبني ونصوت وننتهي.
٭ د.أسيل العوضي: سعيدة ان 
بوفهد يتابع مقابالتنا وان شاء 
اهلل يس���تفيد منها، ولكن ذلك 
ال ينطبق على االستجواب ما 
قلته في املقابلة ادرس طلبتي ان 
التهرب من املواجهة اكبر دليل 
على ضعف احلجة واصعد يا 
بوفهد وفند احملاور واذا كنت 
الى دروس في احلجة  حتتاج 

نعطيك اياها.
٭ الشيخ الفهد: بعد تقرير اللجنة 
التشريعية مستعد الحترامه 
وس���أصعد بعد التقرير وافند 
ما هو داخل اختصاصاتي وفق 
الدستور والالئحة وفي جلسة 
علنية، اما ما هو غير دستوري 
فله مكانة من ندوات ومؤمترات 
اما الذمة املالية فلماذا ال تودوني 
النيابة؟ هذا البلد غالي علينا 
وعلينا تنظيم عملنا في االطار 

الدستوري والالئحي.
واذا قالت اللجنة ان احملاور 
دس���تورية هاك انا قدامك وال 
تأخذون���ه من اجلرائ���د ال انا 
س���أصعد اذا قالت ان احملاور 
دستورية وس���أقول للجنة ما 
الدس���توري وما هو غير  هو 

دستوري.
٭ م���رزوق الغامن: اس���تغرب 
الفه���د الن مقابالتنا  من كالم 
كانت تتكلم عن اس���تجوابات 
اخرى لكن هذه احملاور ضمن 
اختصاصاتك والكالم كله مذكور 
في موقعك وخمس صحف، ونعم 
االس���تجواب قدم في حكومة 
س���ابقة، ولكنك ل���م تأخذ اي 
اجراءات اصالحية في وزارتك، 
ملاذا لم تصع���د املنصة وقلت 
ان هذه احملاور غير دستورية 

وتقول االسباب.
٭ الوزير الفهد: اسئلة الرياضة 
واملجلس االوملبي ليست موجهة 
الي بل الى وزراء املالية والشؤون 
وانا الذي يتم استجوابه؟ هل 

يجوز ذلك؟!
٭ احمد السعدون: )معارض( 
بس���بب اجراءات متت في هذا 
املجل���س فنح���ن نعيش ازمة 
تفريغ الدس���تور من محتواه، 
فاملش���رع وضع في املادة 100 
اعطى لعضو واحد ممارسة حقه 
الرقابي في تقدمي االستجواب، 

اال مبوافقة املجلس.
فهذا الن���ص يحتمل الى ان 
التأجيل قد ميتد الى نهاية دور 
التشريعي  الفصل  او  االنعقاد 
وجرت لالس���ف املوافقة على 

ذلك.
منطوق احلك���م للمحكمة 
الدستورية ال ميكن ان يساءل 
وزير عن اعمال وزارة سابقة 
الوزراء مستمرة  ولكن اعمال 
ولكن نح���ن ام���ام حكومة ال 
تريد ان تواجه تريد ان تهرب، 
وذهبت الى احملكمة الدستورية 
وهذا عبث وتفريغ الدس���تور 
من محتواه، فمن يحدد توقيته 
ومحاوره ومن يقدم اليه هو من 
اراد  يقدم االستجواب املشرع 
للعضو ان يقول رأيه ويسمع 
رأيه للشعب االستجواب الذي 
نحن بصدده مستحق ويجب ان 
يناقش ويحق للمستجوب ان 
يترك للمجلس يقرر ما يشاء، 
واخلطر ان نترك لالستجواب 
ان يذه���ب حتى ال���ى جهة في 
املجلس، ومت���ى ما حل موعد 
االستجواب يجب ان يناقش، 
وتقدمنا بطل���ب جنعل تأكيد 
االس���تجواب ال يجاوز الشهر 
الي سبب من االسبواب فاالداة 

تعطل حاليا.
الطلب  نح���ن ض���د ه���ذا 

وسنصوت ضده.
٭ حسني احلريتي: )نظام( االخ 
احمد السعدون قال في اجللسة 
املاضي���ة ان من قال ان الوزير 
املس���تجوب يجوز له تأجيل 
االس���تجواب الى سنة وامتنى 
ان يقضيه االخ احمد السعدون، 
وفي النهاية طاملا انه لم ينف ذلك 
وصوت املجلس بقرار االغلبية 
وهو اآلن يقول »ان هذا النص 

يحتمل« ولكن نص الالئحة.
الس���عدون: طلبنا  ٭ احم���د 
التأجي���ل ش���هرا فلم���اذا انت 
اللجنة  ياحلريتي رفضته في 
التش���ريعية، والنص اليزال 
يحتمل التأجيل دعونا نحافظ 
على حقوق املجلس، وال يجوز 

التأجيل اكثر من شهر.
٭ علي الراش���د وزير الدولة: 
اآلن هذا اقرار بان احلكومة لم 
تستخدم شيئا ليس من حقها 
الدستوري وأمتنى ان التعديل 
يتضمن »ما ه���ي اجلهة التي 
تفصل بان االستجواب دستوري 

او غير دستوري.
٭ اخلرافي: ارجوك ال تقعد تفتح 

لنا ابواب مسكرة.
٭ د.وليد الطبطبائي: )نظام( 
االخ علي الراشد نائب خدم االمة، 
قاطعه الرئيس اخلرافي رافضا 

اعطاءه احلديث.
٭ أحمد الس���عدون: س���نقدم 
تعديال بعدم تأجيل االستجواب 
الكثر من شهر وال احد يستطيع 
توجيهنا ولست بأحد ان ارد على 

احد انا اسأل وهم يجيبون.
املمارس���ات  الفهد:  ٭ احم���د 
السابقة هي عرف، واالستجواب 
هذا نحن نستند الى املمارسات 

السابقة.

الشيخ أحمد الفهد تقدمي الطلب، 
وصحيح ان موقفي كان في يوم 
ما مع االحالة، لكن نحن لدينا 
الءات في التنمية واالصالح، ال 
للدستورية وال للتشريعية وال 
للسرية وال للتأجيل، هذا املجلس 
چان زين، صاحب السمو يحل 

هذا املجلس ويفكنا منه.
وأنا أنصح الشيخ أحمد الفهد 

بصعود املنصة.
الهروب  احلكومة مت���ارس 
من املس���اءلة، احلكومة تفرغ 
الدس���تور من محت���واه، علي 
الراشد يقول ان قرار التأجيل 
ملدة سنة يجوز ويستشهد بكالم 
السعدون. عطلتوا املجلس وهذا 
الكالم غير دس���توري. أساسا 
مجلس���نا ش���خانته من غير 
اكثر من  استجواب. ما يحدث 
تنقيح الدستور. وأين الدستور 
الذي هو في جيب سمو الرئيس 
واس���تجوابك ق���ادم ال حتيله 

للدستورية أو التشريعية.
٭ س���عدون حماد: استش���هد 
مبضبط���ة املجل���س، وأحمد 
الس���عدون في 1982/2/13 كان 
هناك اس���تجواب م���ن خليفة 
اجلري لوزير الصحة عبدالرحمن 
العوض���ي وه���ذا موجود في 
أنا  املضبطة، يقول السعدون 
ش���خصيا ال أمانع ث���م يقول 
ولذل���ك أنا ش���خصيا ال أمانع 
ان يحال املوض���وع للمحكمة 
الدس���تورية. واملجلس صوت 
بأغلبية 29 مقابل 6 فقط، ملاذا 
كان زمان موقف واآلن موقف 
آخر. لذلك على االخوان احترام 
آرائنا. وحتى استجواب الرئيس 
احلكومة قالت متى ما فصلت 
ف���ي ذلك س���تناقش  احملكمة 

االستجواب.
ومن ص���وت عل���ى إحالة 
القالف ألحمد باقر  استجواب 
التش���ريعية كثيرون.  للجنة 
ما الذي تغي���ر اآلن. والتقرير 
كان برئاس���ة عبداهلل الرومي 
واملقرر وليد الطبطبائي. شلون 
صاحبكم من الكتلة االسالمية 
يجوز وغيره ما يجوز. هذول 

كلهم جمبازية.
ولذلك بعض االخوان عندما 
يفش���لون في القاعة يذهبون 
للشارع، لذلك نحن مع االحالة 

للتشريعية واملدة أسبوعان.
٭ صالح امل���ال )نظام(: طلب 
التأجي���ل كان مفاجأة من األخ 
أحمد الفهد دون أن يكون مدعما 
حتى بطل���ب مكتوب. احلجج 
التي ذكرت حول اس���تجواب 
القالف ساقطة وال تنطبق على 
االستجواب احلالي. واستجواب 
الطفلة املوؤدة الذي قدمه القالف 

كان منظورا أمام القضاء.
األخ أحم���د الفهد تكلم قبل 
قليل عن مقابلتي ولكن لم يكن 
وزيرا في هذا الوقت، وإن لم تكن 
مسؤوال عن املجلس اإلقليمي 
اآلس���يوي ملاذا تخاطب الناس 
عبر تويتر؟ فقم وقول هذا الكالم 

مو صحيح.
٭ ولي���د الطبطبائ���ي: حتدث 

٭ احمد الس���عدون: انا اعني 
كالمي والش���يخ احم���د يفهم 

كالمي.
٭ صال���ح عاش���ور )مؤي���د 
لإلحالة(: الوضع غير مستقر، 
وهذا الوضع غير صحيح منذ 
فترة ونحن نعيش في فوضى 
سياسية أو كما يقال الفوضى 
اخلالقة، لذلك يجب وضع حد 
لهذه الفوضى السياس���ية من 
خالل املسؤولية الوطنية، ولكن 

كيف يكون ذلك.
هذا األمر يتحقق من خالل 
القانون والضوابط واملمارسات 
السياسية الصحيحة. وللخروج 
من هذا املوضوع، اليوم لدينا 
أكثر من 55 استجوابا، وخالل 
األربع���ني س���نة من���ذ بداية 
احلي���اة النيابية لم يتعد عدد 
االستجوابات ال� 15 وفي العشر 
س���نوات االخي���رة حوالي 40 
اس���تجوابا منها عشرة لسمو 
أليس���ت هذه  الوزراء،  رئيس 
فوضى سياسية. لذلك االحالة 
للدستورية حق أصيل للحكومة، 
وكذلك االحالة للجنة التشريعية 

أيضا حق للحكومة.
أما بالنسبة لالستجوابات، 
هل هذه السابقة هي االولى عام 
التشريعية  1982 أحيل للجنة 
استجواب خليفة اجلري لوزير 
الصحة، حيث مت تناول املادة 
99 من الدستور، وبالتالي لدينا 
سوابق، في جلسة 2001/12/3 
أحيل استجواب السيد حسني 
الق���الف للجنة التش���ريعية، 
حي���ث أجمعت اللجنة على ان 
االس���تجواب غير دستوري، 
م���ن  وبالتال���ي مت ش���طبه 

اجلدول.
وه���ذه االم���ور تطبق على 
املق���دم للوزير  االس���تجواب 
الفه���د. االس���تجواب  أحم���د 
املس���تحق لوزير التنمية هو 
عش���ر صفحات فقط، أما باقي 
صفحات االستجواب كلها في 
غي���ر اختصاص���ه، لذلك من 
ح���ق املجلس االحال���ة للجنة 

التشريعية مبوافقة االغلبية.
٭ حسني القالف: نظام 83.

الوضع السياسي مضطرب، 
هناك طبخة فلسطينية اسمها 
مقلوبة، ووضعنا السياسي اآلن 

مقلوبة.
اس���تجوابي مع أحمد باقر 
واس���تجوابي حملم���د اخلالد، 
استش���هدوا في االستجوابني، 
الطبطبائي ص���وت مع احالة 
اس���تجوابي ألحم���د باقر الى 
التشريعية وهو له احلق فيما 
يراه. والسعدون يقول أحتدى 

أنني صوت على تأجيل.
الغ���امن )نظام(:  ٭ م���رزوق 
ذكر اسمي عاشور، ولم يعطه 

الرئيس.
٭ د.وليد الطبطبائي )نظام(: 
هن���اك مس���اس ول���م يعطه 

الرئيس.
الطبطبائ���ي:  ٭د.ولي���د 

معارض.
أنا معارض للطلب ومن حق 

البصيري: لنترك 
»التشريعية« تفصل 
في دستورية محاور 

االستجواب من 
عدمها

وفي طلب املناقشة 5 اعضاء، 
وهذا حتى يبقى للعضو احلق 
في استخدام الرقابة دون رقابة 

من احد.
الفهد استشهد باالستجواب 
املقدم للوزير احمد باقر وكنت انا 
ضد هذا املوقف النني كنت اعرف 
انه سيبنى عليها وها نحن اليوم 
نعاني، بسبب االصطفاف ادى 
الى هذه النتيجة نحن ضد اي 
احالة للتشريعية او الدستورية 
او التأهي���ل او الس���رية، نعم 
قلت فاملادة 135 تقول 8 ايام او 
اسبوعني وال مير اكثر من ذلك 

كشف تصويت أعضاء مجلس األمة على إحالة االستجواب 
املقدم للشيخ أحمد الفهد على اللجنة التشريعية

ممتنعغير موافقموافقاالسمم
✓أحمد حمود اجلابر الصباح1
✓أحمد عبدالعزيز السعدون2
✓أحمد عبداحملسن املليفي3
✓أحمد فهد األحمد الصباح4
✓أسيل عبدالرحمن العوضي5
✓الصيفي مبارك الصيفي6
✓أماني خالد بورسلي7
✓جابر مبارك احلمد الصباح8
جمعان ظاهر احلربش9
✓حسن عبداهلل جوهر10
✓حسني علي القالف11
✓حسني مزيد الديحاني12
✓حسني ناصر احلريتي13
✓خالد سالم العدوة14
✓خالد سلطان بن عيسى15
✓خالد مشعان طاحوس16
✓خلف دميثير العنزي17
✓دليهي سعد الهاجري18
✓روضان عبدالعزيز الروضان19
✓روال عبداهلل دشتي20
✓سالم منيب أحمد األذينة21
✓سالم منالن العازمي22
سامي عبداللطيف النصف23
✓سعد زنيفر العازمي24
✓سعد علي اخلنفور الرشيدي25
✓سعدون حماد العتيبي26
✓سلوى عبداهلل اجلسار27
✓شعيب شباب املويزري28
✓صالح أحمد عاشور29
✓صالح محمد املال30
✓ضيف اهلل فضيل ابورمية31
✓عادل عبدالعزيز الصرعاوي32
✓عبدالرحمن فهد العنجري33
✓عبداهلل يوسف الرومي34
✓عدنان ابراهيم املطوع35
✓عدنان سيد عبدالصمد36
✓عسكر عويد العنزي37
✓علي سالم الدقباسي38
✓علي صالح العمير39
✓علي فهد الراشد40
✓غامن علي امليع41
✓فاضل صفر علي صفر42
✓فالح مطلق الصواغ43
✓فيصل سعود الدويسان44
✓فيصل علي املسلم45
✓مبارك بنيه اخلرينج46
✓مبارك محمد الوعالن47
✓محمد براك املطير48
✓محمد صباح السالم الصباح49
✓محمد عباس ربيع النومس50
✓محمد محسن البصيري51
✓محمد محسن العفاسي52
✓محمد هادي احلويلة53
✓محمد هايف املطيري54
✓مخلد راشد العازمي55
✓مرزوق ثنيان الغامن56
✓مسلم محمد البراك57
✓مصطفى جاسم الشمالي58
✓معصومة صالح املبارك59
✓ناجي عبداهلل العبدالهادي60
✓ناصر احملمد الصباح61
✓هالل مساعد الساير62
✓وليد مساعد الطبطبائي63
✓يوسف سيد حسن الزلزلة64
✓جاسم محمد اخلرافي65

النتيجة النهائية
حضور )63( � موافق )35( � غير موافق )27( � ممتنع )1(

مالحظات: موافقة لإلحالة للتشريعية

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

ق�ســم التنـظـيف

لالت�صال : 22621953 - نقال : 99906886

شركة أوبال ليمتد للمقاوالت العامة للمباني

> تنظيف وحماية كافة أنواع السّجاد واألثاث.
> جلي وتلميع كافة أنواع الرخام والسيرامي�ك.
> تنظيف وحماية فرش السيارات )خدمة منازل(.

جمـانــًا

معاينـة

وعّينــة

اإعـــالن

تقدم :  1- جمعه خمي�س عبداهلل العوي�سي
               2- فجـر �سـالــم عكيــدان الـــدو�سـري

اأ�سحاب �سركة ايــزي العالـميـة للتجـارة العـامـة / ذ.م.م.

لل�صركة من  القانوين  الكيان  تعديل  التجارة:  بوزارة  ال�صركات  اإدارة  اإىل  بطلب 

خمي�س  جمعه   / ال�صريك  خروج  ب�صيطة.  تو�صية  اإىل  حمدودة  م�صئولية  ذات 

عبداهلل العوي�صي )كويتي( من ال�صركة ودخول �صريك جديد. تعديل بند الإدارة 

ليتولها/ �صامل عكيدان هذال الدو�صري /)مديرًا منفردًا(.

نــ�صــر  تاريخ  املذكورة خالل �صتني يومًا من  ان يتقدم لالإدارة  له اعرتا�س  يرجى ممن 

العــالن باعتــرا�س خطــي مرفــقــًا بــه �صنــد املديونــيـــة واإل فلــن يــوؤخـــذ بعني العتبار.

)كويتيا اجلن�صية(

أبو فطيرة 400م شارع واحد
أبو فطيرة 400م بطن وظهر

الفنيطيس 400م شارع وسكة
الفنيطيس 400م بطن وظهر
السالم 400 م مقابل السره

للبيع اأرا�سي

مينع الو�سطاء

65011800

22272749 - 22272748إعالنات الدليل
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الصرعاوي: الوزير الفهد خالف الدستور من خالل عقد املجلس األوملبي اآلسيوي
الغامن: هل يشك أحد في الكويت أن الفهد هو املسؤول األول عن الرياضة؟

الشيخ جابر املبارك في حديث جانبي مع خالد السلطان

مبارك الوعالنمسلم البراك صالح عاشور

الشيخ أحمد الفهد يرد على استفسارات النوابالشيخ أحمد احلمود ومصطفى الشمالي وحسني احلريتي ود.محمد العفاسي ود.أماني بورسلي والشيخ جابر املبارك خالل اجللسة

أحمد السعدونمرزوق الغامن متحدثاعادل الصرعاوي خالل حديثه في اجللسة

الكتلة  األخ سعدون وقال عن 
اجلمبازية وحتدث عن تصويتي 
اللجنة، فأوال االستجواب  في 
كان م���ن مح���ور واح���د وهو 
خاص بطف���ل مقت���ول وكان 
معروض���ا على القض���اء، اما 
هذا االستجواب احلالي فمن 4 
محاور، والشعب الكويتي يعرف 

من هو اجلمبازي.
٭ عبداهلل الروم���ي: أكثر من 
زميل وأيض���ا األخ أحمد الفهد 
أش���ار الى اس���مي وتصويتي 
للتشريعية، فلو رجعنا الى املادة 
163 من الدستور جند انها تنص 
على: »ويكفل القانون استقالل 
السلطة القضائية« واستجواب 
القالف محور واحد لوزير العدل، 
ولو كنا شاركنا فيه لكنا هدمنا 
استقالل السلطة القضائية، واذا 
س���محنا بذلك فذلك تدخل في 
صالحيات السلطة القضائية.

زميلن���ا أحم���د الفهد طلب 
اإلحالة الى التش���ريعية فلكي 
نقتنع البد من ان تقول لنا ما 
هي األسانيد؟ فلو كنا ناقشناه 

اليوم كنا انتهينا منه.
الق���الف )نظام(:  ٭ حس���ني 
لو صم���ت النائب���ان الرومي 
أفض���ل،  كان  والطبطبائ���ي 
االستجواب كان من 3 محاور، 
والسؤال: هل لوزير العدل سلطة 
على القضاء؟ وال عبداهلل الرومي 
وال الطبطبائ���ي ق���رأ محاور 
الذي  االستجواب، استجوابي 
قدمت���ه غير دس���توري، لكن 
القضي���ة كان���ت خطيرة فهي 
جرمية قت���ل والداخلية حتول 

القضية الى احملكمة.
٭ س���عدون حماد: استجواب 
الق���الف كان من 3 محاور فهو 
مقرر اللجنة وال يدري ويجب 
ان يكون االستجواب املوجه الى 

الوزير املعني.
٭ وليد الطبطبائي: االستجواب 
كله يدور على أعمال السلطة 
القضائية وسلطة الوزير، وزير 
الع���دل، على أعمال الس���لطة 

القضائية أم ال؟
٭ أحمد املليفي وزير التربية: 
منر مبرحلة مخاض دستوري 
واحلكم الذي نستند إليه اخلاص 
باحملكمة الدس���تورية الصادر 
ف���ي اكتوب���ر 2006، صدر من 
قضاة مستشارين نكن لهم كل 
تقدير وكان االستجواب يتكلم 
عن املستقبل، التزام احلكومة 
الدس���تورية حق  بالنصوص 

أصيل لها.
٭ فيصل املسلم: حق الوزير في 
احلديث حق أصيل لكن الوزير 
املليفي يؤثر بكالمه على النواب 
واألخ الرئيس حافظ على حق 
األم���ة في الرقابة واملؤسس���ة 

التشريعية.
الالئحة  ٭ اخلرافي: حتكمني 
والدس���تور ولكن���ي ش���اعر 

بشعورك.
٭ عادل الصرعاوي: احلوار هذا 
ال يضيرنا لكن نرفض االنتقائية 
في احلكم فهناك فقرات بها حق 

النائب في االستجواب.
إذا  البراك )نظام(:  ٭ مس���لم 
كان كل وزير سيقف ويتحدث 
ويطرح رأيا مخالفا للدستور 
فاحملكم���ة الدس���تورية تعزز 
الرقابة، فهذه  اس���تخدام حق 
محاولة لتفريغ الدس���تور من 
محت���واه، احلكومة تهرب من 
القوانني، رئيس الوزراء هو الذي 
املمارسة والهروب  أسس هذه 
م���ن االس���تجوابات، احملكمة 
الدس���تورية ما هي ش���ماعة 

يستخدمها كل وزير.
٭ الوزي���ر املليفي: أنا ال أقول 
عبثا ولكنني أقول نصوص حكم 
احملكمة الدستورية، واحلكومة 

تلتزم به.
٭ اخلراف���ي: هن���اك طل���ب 

بالتصويت نداء باالسم.
٭ مرزوق الغامن: من املهم ان 
يعرف النواب على ماذا يصوتون، 
معنى ذلك ان كل اس���تجواب 
سنحيله الى التشريعية وبعد 
ذلك يرس���ل الوزير األسانيد، 
الوزير الفهد طلب اإلحالة على 
االستجواب كله وليس احملورين 
الثاني والرابع اللذين اعترض 

عليهما الوزير.

49 موافقة، 9 عدم موافقة، 
2 امتناع، 60 احلضور.

موافقة على رفع احلصانة.
تقرير اللجنة التش���ريعية 
بشأن تعديل الالئحة الداخلية 
ملجلس األم���ة الذي قدمه وليد 

الطبطبائي.
٭ عادل الصرعاوي: هذا االقتراح 
يتعلق بالالئحة الداخلية فأطلب 

شرحا مفصال من املقرر.
٭ حسني احلريتي: املادة األولى 
انتهينا ب���أن من ميثل مجلس 
األمة أم���ام احملاكم هو رئيس 
املجلس وحددنا محكمة التمييز 
ومن ينيب، هذا في حالة وجود 
املجل���س اما اذا مت حل مجلس 
األمة فس���يكون هن���اك فراغ 
تشريعي وسيخسر املجلس ألنه 
ليس هناك من ميثله، وأعطينا 
احلق إلدارة الفتوى والتشريع 

ان متثل املجلس.
أيض���ا أس���وة بالس���لطة 
التنفيذية يجب ان يعفى املجلس 

من الرسوم القضائية.
الثالثة أيضا أسوة  واملادة 
باحلكومة يعف���ى املجلس من 

الرسوم على الوثائق.
٭ علي الراشد: هذا تعديل على 
الالئحة والالئحة اعطيت صفة 

القانون.
٭ حسني احلريتي: هذا قانون 
وإجراءاته تس���توجب التنفيذ 
ولكن التنفي���ذ يخص مجلس 

األمة.
٭ خالد السلطان: اللجنة قدمت 
مشروعا نحن بحاجة اليه، ففترة 
حل املجلس شهرين وهل نقل كل 
الوثائق الى الفتوى والتشريع 
الواقع ان ينيب  واقعي؟ ومن 

األمني العام وميثل املجلس.
٭ حسني احلريتي: األمني العام 
في حال���ة احلل يتب���ع وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
وحرصنا ان ينوب عن املجلس 
جهة قانونية لديها القدرة الفنية 
لتمثيل املجل���س، وفي الوقت 
نفسه تتبع وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء.
٭ خالد الس���لطان: هذا الكالم 
عندما يكون احلل خارج اطار 

الدستور.
٭ حس���ني احلريتي: املجلس 
يخس���ر الكثير م���ن القضايا 

يوميا.
٭ أحمد الس���عدون: هذا األمر 
خاطئ ألنه ال يجوز احلل خارج 
اطار الدستور واألمني ينوب عن 
الرئي���س وأمتنى عدم االنتهاء 
من املداولتني اليوم لبحث األمر 
وحتى ال نعطي احلكومة شيئا 
جديدا وعندما صار االنقالب على 
الدستور في 86، كان املجلس 
قائما ويباشر أعماله وهذا األمر 
مغطى باملادة 78، ويجب ان نبقي 
على النص األصلي وال ميكن ان 
تنتهي وغير ذلك فهو انقالب على 
الدستور فهذه سلطة املجلس 
ال ينبغي التن���ازل عنها ألجل 
احلكومة ونق���ل األمر للفتوى 

والتشريع ليس له داع.
٭ الرومي )رئيس اجللس���ة(: 
القانون  االس���تعجال في هذا 
له مبررات ألنن���ا امام قضايا 

يخسرها املجلس دائما.
٭ حس���ني احلريت���ي )رئيس 
الفت���وى  اللجن���ة(: حددن���ا 
والتشريع ألنها اجلهة القانونية 
التي لديه���ا اخلبرة القانونية 
والدف���اع امام القض���اء، وفي 

النهاية الرأي للمجلس.
٭ احمد السعدون: استغرب من 
هذا االصرار في حني ان النص 
مغطى وليس هناك داع للتغيير 
واضع عالمة استفهام على وجود 

هذا النص.
٭ عادل الصرعاوي: تلقائيا يحل 
املجلس، فالفتوى والتشريع هي 
البديل وامتنى عدم االستعجال 
في هذه املادة، نعم هناك قضايا 
نخسرها ورسوم ندفعها لكن 
دعونا نبقي على النص االصلي 

للمادة 178 من الالئحة.
٭ د.فيصل املس���لم: جتاوزت 
الس���اعة الثاني���ة ول���م يكن 
هناك طلب متديد ورفع نائب 
الرئيس عبداهلل الرومي اجللسة 
ف���ي الس���اعة الثانية وخمس 

دقائق. 

املواصالت ميكنها االس���تدالل 
على من أرس���ل رسالة نصية 
على الشريط اإلخباري للقناة 
وكون القضية حساسة وأطلب 
من االخوان رفع احلصانة عني 
والذهاب الى احملكمة والنيابة 
وأدافع عن حجتي والكل يقبل 

بحكم القضاء.
٭ محمد هايف: القناة يجب ان 
تغير سياستها ألنها تعرضت 
الى النبي ژ والصحابة واحلياة 

السياسية.
٭ مسلم البراك: أطلب من الزمالء 
رفع احلصانة عني حتى أحتكم 
القضاء، فهي  أمام  أنا ود.روال 
تركت ما كتب في الصحف كلها 
وذهبت مباش���رة الى صحيفة 
الوط���ن، والكويت كلها تعرف 
عالقتها بالوط���ن، وعندي ما 
يثبت انها أضرت التحقيق ولم 
ترسل األسئلة الى وزير البلدية 
ومن حقها التقاضي، ولكن الكالم 
الذي ذهبت به الى القضاء غير 
موجود بالشريط، واذا سحبت 
القضية فسأرفع عليك قضية 
حتى يعرف اإلخوان احلق من 

الباطل.
٭ روال دشتي: أشكر األخ مسلم 

عبثا.
٭ م���رزوق الغامن: أقول للفهد 
أرجوك اصعد واسحب الطلب او 
اسحب طلبك من راعي احلرشة 

الى راعي النحشة.
اقتراحا  الع���ام  وتال األمني 
بالتصويت على طلب احلكومة 
نداء باالس���م وكانت النتيجة 

كالتالي:
35 موافقة، 27 عدم موافقة، 

1 امتناع، احلضور 63.
موافق���ة عل���ى إحالته الى 

اللجنة التشريعية.
االس���تجواب  اخلراف���ي:  ٭ 

الثاني.
وحدث صراخ في القاعة بعد 
النتيجة، فرفع الرئيس اخلرافي 
اجللسة ملدة ربع ساعة، وأمر 

بإخالء القاعة.
استؤنفت اجللسة في متام 
الس���اعة الواحدة ظه���را وبدأ 
املجلس ببند االستجواب املقدم 
الطبطبائي  النواب ولي���د  من 
ومحمد هايف ومبارك الوعالن 
إل���ى س���مو رئي���س مجلس 

الوزراء.
٭ محمد البصيري: كما ذكرت 
املادة 135 م���ن الالئحة: يحق 

للمستجوب ان يطلب التأجيل 
اسبوعني ويجاب الى طلبه ولم 
تكتمل املدة ونطلب التأجيل الى 
اجللسة املقبلة وفقا للمادة 135 

نطلب التأجيل اسبوعني.
٭ مسلم البراك: 135 تقول يطلب 
الوزير املستجوب فليقف رئيس 
ال���وزراء ويطلب التأجيل، هل 
وصل األمر ال���ى هذه الدرجة، 
ل���م يوجه حق  االس���تجواب 
البصيري وجه االس���تجواب 
الرئي���س فنطبق  الى س���مو 

الالئحة.
٭ اخلرافي: معك حق س���مو 
الرئيس يج���ب ان تقوم بهذا 

الطلب.
٭ سمو رئيس الوزراء: نطلب 

التأجيل الى اجللسة املقبلة.

رفع الحصانة

طلبات رف���ع احلصانة عن 
النواب صالح عاشور ومسلم 

البراك.
٭ صالح عاشور: في الدستور 
العقوبة شخصية وهذه القضية 
ليس لي فيها اي يد، ال تكلمت وال 
ذهبت فكوني أحد مؤسسي قناة 
األنوار ٌرفعت علّي قضية ووزارة 

انه قال ان الكالم املنشور غير 
التش���هير  أقبل  صحي���ح وال 
واالته���ام ب���كالم غير صحيح 
واللجوء الى القضاء هو الفيصل 
وانتهينا من التحقيق في األغذية 

الفاسدة.
٭ مبارك الوعالن: رفضت تقرير 
األغذية الفاسدة وهناك متورطون 
الفاسدة ومنهم وزير  في األغذية 

البلدية د.فاضل صفر.
٭ روال دش���تي: التقرير به من 
املهنية ما يكفي ويش���هد بذلك 
اإلخوان ولم نتأخر في التقرير.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على رفع احلصانة عن النائب 

صالح عاشور.
٭ اخلرافي: البد من معرفة من 

هو موجود باجللسة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على رفع احلصانة عن النائب 

صالح عاشور.
51 موافقة، 9 عدم موافقة، 1 

امتناع، 61 احلضور.
موافقة على رفع احلصانة.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على رفع احلصانة عن النائب 
مس���لم البراك وكانت النتيجة 

كالتالي:

وراقب���وا تصوي���ت اليوم 
السابق منذ فترة  والتصويت 

بسيطة.
٭ فيصل املسلم: أبوأنس ال تبرر 

العبث وضرب إرادة األمة.
٭ الوزي���ر الفه���د: أنا حددت 
اسبوعني وقلت سأقدم مذكرة 
ع���ن احملوري���ن اللذين خارج 

اختصاصاتي.
٭ حس���ني احلريتي: أمتنى أن 
الطلب واضحا من اآلن  يكون 
وان يطلب الوزير املدة احملددة 
وأطلب من الوزير ان يقول ما 
هم���ا احملوران الل���ذان يطلب 

إحالتهما.
٭ الوزي���ر الفه���د: احملاور 
محددة وكل الدفوع الدستورية 
او غدا في  الي���وم  س���نقدمها 

الصباح الباكر.
٭ صال���ح امل���ال: ال ميك���ن ان 
نقبل بهذا الوضع، فالوزير ال 
يعرف ما هو الدستوري وغير 
الدستوري وبالتالي نحن أمام 

تصويت باطل.
٭ أحمد املليفي: إذا كان اتباع 
الالئحة والدستور عبثا فاملشرع 
لم يعبث واستخدام احلكومة 
للنصوص الدس���تورية ليس 

الغامن: 27 نائبًا صوتوا ضد اإلحالة لـ »التشريعية« والعدد يكفي لسحب الثقة من الفهد
بني النائب مرزوق الغامن »اننا أثبتنا امس ان االستجواب املقدم 

الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد هو استجواب كشف تسلل، واتضح ان 

املتسللني اكثر من املتوقع، وما يهمنا راهنا ان تصل احلقائق الى 
الشعب الكويتي، وال أظن ما حدث في جلسة االمس يغيب عن 

فطنة الكويتيني«.
وقال الغامن في املؤمتر الصحافي الذي عقده امس بعد انتهاء 

اجللسة: »قبل اسبوعني صوت غير نائب ضد إحالة استجواب 
رئيس الوزراء الى احملكمة الدستورية، وباألمس صوتوا مع إحالة 

استجواب الفهد الى اللجنة التشريعية البرملانية، وكان الفارق 
باألسماء، هناك كان رئيس الوزراء، وهنا نائبه الفهد، ونحن 

حافظنا على املبدأ، وصوتنا مع عدم إحالة استجواب الشيخ ناصر 
احملمد الى الدستورية، وصوتنا ضد إحالة استجواب الفهد الى 

التشريعية«.
وذكر الغامن: »ان هناك سؤاال ال يحتاج الى جواب، كيف تصّوت 

ضد إحالة مساءلة الرئيس وال تصوت ضد إحالة استجواب 
الفهد؟! أحد النواب برر موقفه بأنه ال يريد ان يحسب على أجندة 
الرئيس، اذن انت ليس صاحب مبدأ، وتتبع األجندات،، وإذا تغير 

الوزير املستجوب تتغير املواقف«.
واستغرب الغامن: »موافقة بعض النواب على إحالة استجواب الفهد 

الى »التشريعية« قبل ان يقدم أسباب اإلحالة، إذ وعدهم بإرسال 
املذكرة اليوم، الفهد حريص، مبعنى انهم صوتوا قبل معرفة 

األسباب، وما ندري ما موقفهم إن لم يقتنعوا باألسباب؟«.
وأوضح الغامن: »ان هناك رسالة تبحث عن نتيجة التصويت 

مفادها ان هناك 27 نائبا صوتوا ضد اإلحالة، ومنطقيا لو كان 
األمر على سحب الثقة، لسحب منه، واملواقف ستسجل، وال 
تراهنوا على نسيان الشعب الكويتي، ألنه يتذكر وال ينسى«.
وأكد الغامن »ان مواقفنا ثابتة في كتلة العمل الوطني، ونحيي 

النواب الذين رفضوا إحالة االستجواب الى »التشريعية«، وبدال 
من مقولة »ان طويل العمر احمد الفهد زين« و»الرئيس مو زين« 

وقلنا منذ البداية ان هذا االستجواب كشف تسلل«.
وفي سؤال وجه اليه بشأن ملاذا طلب الفهد اإلحالة الى 

»التشريعية« رغم إعالنه االستعداد غير مرة، رد الغامن: هذا 
السؤال يجب ان يوجه الى الفهد نفسه، وباألمس استمعت الى 
كالمه، ولم أفهم شيئا، ومن فهم عليه ان يبلغني، الفهد ذكر ان 

هناك محورين غير دستوريني، ومع ذلك طلب إحالة االستجواب 
برمته الى »التشريعية« وهناك استجوابات قيل عنها غير 

دستورية، واعتلى الوزراء املنصة، وزير الداخلية السابق الشيخ 
جابر اخلالد قدم له اكثر من استجواب، وقال انها غير دستورية 

واعتلى املنصة.
وأفاد الغامن بأننا وفي جلسة األمس كشفنا بعض أركان دولة 

احمد الفهد، وهناك من نكشفهم في االستجواب، والشعب 
الكويتي سيكشفهم أيضا، هناك وكاالت اخبارية معارضة متتدح 
الفهد، ووسائل اإلعالم تعارض الكل ما عدا الفهد. وخلص الغامن 
الى القول: »كان بإمكان الفهد اعتالء املنصة على محورين، مادام 

يقول ان هناك محورين غير دستوريني«. متسائال: ملاذا أحال 
االستجواب بالكامل الى »التشريعية«، خصوصا ان املساءلة قابلة 

للتجزئة، وهو امر يخص الوزير املستجوب؟

الصرعاوي: الفهد أكد عدم
قدرته على املواجهة

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان الشعب الكويتي شهد الهروب الثالث 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون االسكان ووزير 

الدولة لشؤون التنمية أحمد الفهد، والذي أكد بشكل واضح عدم قدرته 
على املواجهة.

وبني ان الفهد تنصل من جميع التصريحات الصحافية التي أطلقها 
عند تقدمينا استجوابنا االول قبل أن يدفع باستقالة احلكومة السابقة 

بأنه مستعد للمواجهة دون اللجوء الى احملكمة الدستورية رغم اعتقاده 
بعدم دستورية االستجواب املقدم له.

وقال ان طلب إحالة االستجواب الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية لم يرتكز على اجراءات دستورية، وكأنه تفويض االحالة، 
وانه سيقدم مالحظاته الى اللجنة، وهو تناقض واضح، والذي بينه 

النائب مرزوق الغامن وأكده في اجللسة.
ولفت الصرعاوي الى أن الفهد أمام استجواب قوي وفيه حقائق 

ال يستطيع مواجهتها، وال ميتلك القدرة على تفنيدها، موضحا انه 
يرضى بنتائج الدميوقراطية، وإن كانت ضد قناعتنا، ونحمل النواب 
مسؤولياتهم، وانه يجب أن ينتصروا للدستور حتى ال تفرغ األداة 

الدستورية من محتواها.
وذكر الصرعاوي أن صاحب السمو األمير ال يستطيع أن ميارس 

صالحياتك من خالل الفهد ألنه غير قادر على املواجهة، السيما أن 
االستجواب يتضمن ذمته املالية وقضايا عدة يجب أن يفصح عنها 

أمام املجلس.

الرومي: لو شاركنا 
في استجواب القالف 

لهدمنا استقالل 
السلطة القضائية

عاشور: اإلحالة إلى 
»الدستورية« أو 

»التشريعية« حق 
أصيل للحكومة

البراك: إحالة 
االستجوابات محاولة 

لتفريغ الدستور
من محتواه


