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هناك 5 ميزانيات 
مستقلة مت إقرارها 
وبصدد رفع تقرير 
بها إلى مجلس 

األمة

كم عدد الكويتيني 
الذين مت إطالق 

سراحهم وما 
اإلجراءات التي مت 

اتخاذها بحقهم؟

هل هناك مناورات 
وتنسيق عسكري بني 
دول مجلس التعاون 
اخلليجي فيما يتعلق 

باألمور العسكرية
فيما بينها؟

د. ح�سني علي الدويهي�س
رئي�س احتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية

ونائب املدير العام ومدراء االإدارات

وجميع العاملني باحتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية

ولــده / عبـدالعزيــز 

اإثــر حــادث األيـــم

بوفـــاة املغفــور لــه باإذن اهلل تعاىل 

ال�سيد / بدر حمود الردعان
مدير عــــام االحتــاد

بخالــ�س العــزاء من

يتقدم

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

عبدالصمد: »احلسابات« اعتمدت جميع امليزانيات
باستثناء »البترول« وميزانية الدولة

مت���ت اإلحال���ة متأخرة جدا 
وانتظرنا كثيرا على اعتبار 
التنسيق بني اخلطة وامليزانية 
وبالتالي قب���ل اقرار اخلطة 
كانت هن���اك محاولة ملعرفة 
مدى انحراف ارقام اخلطة عن 

أرقام امليزانية«.
أكث���ر اجلهات  أن  وأك���د 
احلكومي���ة كانت ميزانياتها 
تتفق مع اخلطة العامة للدولة 
ولك���ن ما يهمن هو الس���نة 
الثانية التي تتعلق بامليزانية 
وكان هناك اتساق بني السنة 
املالية للخطة وامليزانية التي 

مت اقرارها.
م���ن جان���ب آخ���ر قال 
عبدالصمد ان اجلميع  يتفق 
على موضوع الوحدة الوطنية 
وكان ش���عارا يرفعه الكل ي 
آمال ان يطبق هذا الشعار على 
أرض الواقع، مشيرا الى انه 
احلصن احلصني، وبعد انتهاء 
هذه الدورة نأمل اال نحتاج الى 
رفع مثل هذا الشعار ويكون 
مضمونها ومفهومها مطبق 

عمليا بإذن باهلل.

العفاسي حلسم املوضوع مت 
نقل جمي���ع الصالحيات من 
الوزير الى مجلس ادارة هيئة 
الشباب وبالتالي لم نتمكن من 
مناقشة املوضوع مع الوزير أو 
الهيئة لعدم حضور املسؤول 
األول لهيئة الشباب وبالتالي 
امليزانيات امللحقة  مت رفض 

العشر.
وأضاف عبدالصمد أن هناك 
5 ميزانيات مستقلة مت اقرارها 
وبصدد رف���ع تقرير بها الى 
مجل���س األمة مضيفا ان هذا 
االسبوع ستتم فيه مناقشة 5 
ميزانيات مدرجة على جدول 
الغد  أعمال وذلك في جلسة 
القادم سيكون  واالس���بوع 
جل���دول املجلس العادي من 
االقتراحات بقوانني وغيرها.

وأمل عبدالصمد  في اجناز 
كل امليزانيات في أوائل شهر 

يوليو.
وعن نق���ل متابعة تنفيذ 
اخلطة اخلمسية من اللجنة 
املالية ال���ى جلنة امليزانيات 
قال عبدالصمد »مع األس���ف 

قال  رئيس جلنة امليزانيات 
واحلس���اب اخلتامي النائب 
عدنان عبدالصمد ان اللجنة 
اجنزت واعتمدت كل امليزانيات 
ما عدا ميزانيتي مؤسس���ة 
البترول الكويتية وامليزانية 
العامة للدولة مضيفا ان هناك 
10 ميزانيات بقانون واحد مت 
اعتمادها ما عدا ميزانية هيئة 

الشباب والرياضة.
وأوض���ح عبدالصمد في 
تصريح صحافي ان ميزانية 
هيئة الشباب سببت اشكالية 
النه لم يتم بالتبعية املوافقة 
عل���ى  القان���ون املوحد لكل 
امليزانيات امللحقة مؤكدا أنها 
س���ابقة في مجلس األمة أن 
يرسل ال ى املجلس 10 ميزانيات 
بقانون واحد ويرفض بالرغم 
م���ن موافق���ة اللجنة على 9 
ميزانيات وترفض ميزانية 

هيئة الشباب.
وثمن عبدالصمد الوصول 
إل���ى ح���ل للمش���كلة وفي 
االجتم���اع ال���ذي مت »أمس« 
مع وزير الش���ؤون د.محمد 

)متني غوزال( عدنان عبد الصمد وعادل الصرعاوي وناجي العبد الهادي ود.روال دشتي خالل االجتماع 

عاشور يوّجه حزمة أسئلة لعدد من الوزراء
تتعلق بـ »غوانتانامو« وزيارة وزير خارجية إيران

جوهر يدعو الطبطبائي وهايف والوعالن لتوجيه
رسالة وطنية بسحب استجواب رئيس الوزراء

الكويت بإرسال وفد طبي رسمي 
ململكة البحرين؟ وما أس���باب 

تشكيل البعثة؟
الوفد بناء  وهل مت تشكيل 
على تعليمات من مجلس الوزراء 
أم م���ن جهات أخرى؟ وما تلك 

اجلهات؟
وكيفية اختيار اعضاء الوفد 
والبعثة الطبية ومنهم اعضاء 
جلنة االختيار وعلى أي اساس 

مت االختيار؟
يرجى تزويدي بأسماء البعثة 
الطبية من أطب���اء وممرضني 
وإداري���ني وفني���ني واجلهات 
له���ا وتخصصات كل  التابعة 

منهم؟
وما األسباب التي أدت الى عدم 
دخول البعثة ململكة البحرين؟ 
وه���ل قامت ال���وزارة مبكافأة 
الوفد؟ وهل قامت الوزارة بإجراء 
حتقيق مع اي ف���رد من افراد 
البعثة نتيجة شكوى معينة؟ 
وهل مت تقدمي ش���كوى بحقهم 

من اي جهة كانت؟
يرجى تزويدي بأي مستندات 
او تصريح���ات او تعليم���ات 
متعلقة بالبعثة الطبية منذ بدء 

تشكيلها الى انتهاء مهمتها.
ونص السؤال للنائب األول 
ووزي���ر الدف���اع ه���ل توقفت 
القوات الكويتية عن املشاركة 
في مناورات عسكرية مع دول 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
باعتراض ايران على املشاركة 

الكويتية بهذه املناورات؟
وهل هناك مناورات وتنسيق 
عسكري بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي فيما يتعلق باألمور 

العسكرية فيما بينها؟
الكويت تشارك مبثل  وهل 
هذه األنش���طة واملش���اركات 
العسكرية؟ مع بيان ذلك في حال 
وجوده. ومدى صحة املعلومات 
الواردة عن رفع العلم اإليراني 
وش���عارات والفتات تعّبر عن 
النظام اإليراني في معسكرات 

القوات املسلحة الكويتية؟

التوصل لنتيجة بعد  وهل مت 
اجراء التحقيق؟

الش���ؤون  ووافق���ت جلنة 
اخلارجية باقتراح برغبة بفتح 
قنصلية للكويت في مدينة مشهد 
االيرانية، ما االجراءات التي قامت 
بها اخلارجية واإلجراءات التي 
قامت بها لتطبيق هذا االقتراح؟ 
كما يرجى تزويدي بنسخة من 
ميثاق انشاء مجلس التعاون بني 
دول اخلليج العربية، وتزويدي 
بنس���خة من االتفاقية األمنية 
اخلليجية، وتزويدي بنسخة من 
القرارات املتعلقة بدرع اجلزيرة 
التعاون  وتوصيات مجل���س 
بش���أنه، وتزوي���دي مبحضر 
املؤمت���ر الصحافي الذي أقامه 
صاحب السمو األمير عندما كان 
وزيرا للخارجية بشأن ميثاق 
مجلس التعاون ودرع اجلزيرة 
واألس���ئلة وال���ردود عليه���ا، 
وتزويدي بأس���ماء الكويتيني 
الذين مت اعتقالهم في أفغانستان 
وباكس���تان ومت ترحيلهم الى 
معس���كر غوانتانامو وأسباب 
التي مت  االعتقال واالتهام���ات 
توجيهها لهم من قبل السلطات 
الباكس���تانية او األميركية او 

األفغانية؟
وكم عدد الكويتيني الذين مت 
اطالق سراحهم وما االجراءات 
الت���ي مت اتخاذه���ا بحقهم في 

الكويت؟
وكم عدد الكويتيني املوجودين 
في املعتقل الى اآلن واالتهامات 

املوجهة لهم؟
وما اجله���ود الكويتية من 
قبل اخلارجية الكويتية الطالق 
سراحهم؟ وهل مت تكليف مكتب 
محاماة؟ وما اسم املكتب وقيمة 

العقد املبرم معه؟
وما التكاليف اإلجمالية التي 
مت انفاقها الى اآلن لالفراج عنهم 
من قبل احلكومة واخلارجية 

مع االيضاح؟
وأتى نص الس���ؤال لوزير 
الصح���ة: ما خلفية مش���اركة 

في اي قضية كانت، والنواب في 
النهاية محكومون بثالثة اجهزة 
رقابية فالرقابة األولى واألخيرة 
لرب العاملني، وثانيا ضمائر النواب، 
وثالثا القواعد االنتخابية والناس 
الذين أوصلوا النواب الى مجلس 
األمة، مشددا على ان على النواب 
اتخاذ مواقفهم داخل قاعة عبداهلل 
السالم مبا متليه عليهم ضمائرهم 

ومسؤولياتهم الوطنية.
وتعليق���ا على ما ت���ردد عن 
اس���تقالة الشيخ احمد الفهد وما 
اذا كان ه���ذا األمر س���يؤدي الى 
انتهاء األزمة احلالية اجاب جوهر 
»ال اعتقد ان االستقاالت الفردية 
ميكن ان تؤدي الى نتيجة، فوضع 
احلكومة واهتزازه���ا كما رأينا 
في الصورة التي بدت عليها في 
اجللس���ة األخيرة »مقلق« والكل 
ع���رف اآلن أن احلكومة ليس���ت 
منس���جمة، واطرافها تعمل ضد 
بعضها البعض، وهذا مؤشر خطير 
جدا، مبينا انه جتب اعادة النظر 
في مفهوم االنسجام والتضامن 
احلكومي أما االستقاالت الفردية 
فال تعالج اخللل، مش���يرا الى ان 
الواقع الذي تشهده احلكومة حاليا 
ال يدعو الى التفاؤل وال يبش���ر 

باستقرار وزاري او سياسي«.

وزير النف���ط د.محمد البصيري 
بأن يكون على درجة من الوضوح 

والشفافية.
من جانب آخر، أوضح جوهر 
انه ال ميكن وجود شرخ في الوحدة 
الوطنية واختناق طائفي وفئوي، 
كما انه ال ميكن انكار عجز احلكومة 
ووقوفها موقف املتفرج، بل مساهمة 
ايضا في تعزيز هذا الش���رخ من 
القيادية  العبث باملناصب  خالل 
التي  والترضيات واحملاصصات 
تعمق من اجلراحات واالصطفافات 
محمال احلكومة املسؤولية كاملة 

عن هذا امللف.
ومتنى أال يكون هناك اي تأخير 
في معاجلة هذا امللف مبش���اركة 
اجلميع حتى ال تصبح اجلراحات 
اعمق والنزيف اكبر، مشددا على 
ان الكل سيتضرر من هذه احلالة 
التي اخذت بالتصاعد بشكل خطير 

في السنوات االخيرة.
وردا على سؤال بشأن نزول 
بعض النواب الى الشارع وإعدادهم 
وثيق���ة للمطالبة بتنحي س���مو 
ال���وزراء ونائب  رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير  رئيس مجلس 
التنمية قال جوه���ر ان املواقف 
السياس���ية يجب ان يعبر عنها 
وتوثق حتت قبة عبداهلل السالم 

قّدم النائب صالح عاش���ور 
حزمة أسئلة برملانية الى عدد 
من الوزراء: اخلارجية والدفاع 
والصحة عن اسماء الكويتيني 
املعتقلني في غوانتانامو وأسباب 
زيارة وزير خارجية ايران ورد 
فعل وزارة اخلارجية الكويتية 
جتاه ديبلوماسيينا في طهران 
ومدى صحة رفع علم ايران في 
احد  معسكرات القوات املسلحة 
وعن الوفد الطبي الكويتي في 

البحرين.
وجاء نص الس���ؤال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية: ه���ل انتهكت قوارب 
احلرس الثوري االيراني املياه 
الكويتي���ة وإذا كان  االقليمية 
اجلواب نعم فكم عدد هذه املرات 
التي قامت قوات احلرس بانتهاك 

املياه االقليمية الكويتية؟
وهل قام���ت قوات البحرية 
الدرة؟  االيرانية بدخول حقل 
وما عدد املرات؟ وماذا كان رد 
فعل الكويت في هذه القضية؟
وأتى نص الس���ؤال لنائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية: 
قام وزير اخلارجية االيراني علي 
اكبر صاحلي بزيارة رس���مية 
للكوي���ت ف���ي ي���وم األربعاء 
2011/5/11، هل جاءت هذه الزيارة 
او بطلب من  بدعوة مس���بقة 

اخلارجية اإليرانية؟
م���ا رأي وزارة اخلارجي���ة 
في هذه الزيارة؟ وما القضايا 
التي مت التباحث فيها ونتائج 
هذه الزيارة؟ وما تقييم وزارة 
الزيارة وما  اخلارجية له���ذه 

أسفرت عنه من نتائج؟
يرج���ى تزوي���دي بجدول 
املقابالت الرس���مية التي متت 
واملقاب���الت األخ���رى لوزي���ر 

خارجية ايران.
وما كان رد فعل اخلارجية 
الكويتية عندما تعرضت البعثة 
الكويتية في طه���ران حلادث 
ضرب احد ديبلوماسييها؟ وهل 
مت اجراء حتقيقه في هذا الشأن؟ 

النائب د.حس���ن جوهر  دعا 
النواب د.وليد الطبطبائي، محمد 
هايف ومبارك الوعالن، إلى سحب 
املقدم لسمو رئيس  استجوابهم 
مجلس الوزراء إذا كانوا يريدون 
توجيه رسالة وطنية، في وقت 
النفط د.محمد  حذر فيه وزي���ر 
القطاع  البصيري من إخض���اع 
النفطي للمس���اومات السياسية 

وتسديد فواتير االستجوابات.
وق���ال جوهر ف���ي تصريح 
للصحافي���ني في مجل���س األمة: 
فوجئنا بالتعيينات التي حصلت 
النفطي بعد مناقشة  القطاع  في 
املقدم لنائب  االستجواب األخير 
ال���وزراء ووزير  رئيس مجلس 
التنمية الشيخ احمد الفهد، مشيرا 
الى ان لديه معلومات بأن كشف 
القطاع  التعيينات للقياديني في 
النفطي تغير بش���كل جذري مما 
يتطلب اتخاذ وقفة جادة من قبل 

النواب.
وأكد أنه بصدد إعداد مجموعة 
من األسئلة البرملانية التي سيطلب 
فيها الكشف األصلي الذي متت من 
خالله املفاضلة من خالل اللجان 
الترش���يحات  املعنية بحس���ب 
والتخصص���ات وم���ا إذا كان مت 
تبديل األس���ماء واملواقع مطالبا 

صالح عاشور

د.حسن جوهر

املسلم يطالب اللجنة املشتركة باالستعجال
في املداولة الثانية لكادر املعلمني

دعا النائب د.فيصل املس���لم 
اللجنة البرملانية املش���تركة إلى 
االس���تعجال بتقدمي تقريرها في 
شأن املداولة الثانية لكادر املعلمني 
ومكافأة الطلبة اجلامعيني، معربا 
عن أس���فه لتراجع احلكومة عن 
الس���ابقة باالستعجال  تعهداتها 

بحسم هذين القانونيني.
ف���ي تصريح  وذكر املس���لم 
الى الصحافيني ان كتلة التنمية 
واإلصالح كان���ت تأمل في إقرار 
هذي���ن القانونيني في اجللس���ة 
الس���ابقة اما ان كان���ت هناك اي 
تعديالت، فاننا نأمل من اللجنة 

البرملانية املشتركة ان حتسم هذه 
التعديالت وان تقدم تقريرها بشكل 
املقبلة  مستعجل وقبل اجللسة 

التي ستصوت على التقرير.
وس���ئل املس���لم عن األنباء 
املتوات���رة املتعلق���ة باس���تقالة 
الوزير الشيخ أحمد الفهد فأجاب: 
ال تأكيدات لدي حول هذه االستقالة 
حتى ه���ذه اللحظة لك���ن تبقى 
االس���تقالة منسجمة مع دعوتنا 
للفهد وقبل ذلك رئيس احلكومة 
باالستقالة وتعيني رئيس وزراء 
جديد مبنهج جديد، وهو ما طالبنا 
فيه بعد استقالة احلكومة السابقة، 
ومطالبتنا بع���دم عودة الوزراء 

املستجوبني.
وأضاف: ان ما ش���اهدناه في 
جلس���ة الثالثاء املاضي اش���به 
بحرب معلن���ة وصل صداها الى 
الشارع، وهو إقرار بأن الصراعات 
بني أقطاب األسرة تنعكس سلبا 

على البلد وتنميته ونحن نرفض 
استقطاب نواب او وزراء وجعلهم 
ادوات في هذا الصراع، ألن من شأن 
ذلك تدمير البلد، وإساءة ملؤسسات 
الدولة وأسرة احلكم، األمر الذي 
يوجب على احملمد والفهد االستقالة 
او تنحيتهم���ا. وفيم���ا ان كانت 
الكتلة ستوقع على الوثيقة التي 
مت االعالن عنها في ساحة اإلرادة 
قال موقفنا من مضامني الوثيقة 
معلن من قبل، ونحن اصدرنا في 
عهد احلكومة السابقة بيانا موقعا 
من 23 نائبا في كتلة »إال الدستور« 
وال اعتقد ان هناك داعيا لاللفاظ 
التي تدور حول الوثيقة، فهو بيان 
من اجل الكويت وسيصدر باسم 
موقعيه ويس���تطيع اي شخص 
التعبير عن املوقف املوجود فيه، 
ومن يرد إصدار بيان باس���مه او 
يصرح فبإمكانه التصريح برحيل 

الرئيس ونائبه.

أكثر اجلهات احلكومية اتفقت ميزانيتها مع اخلطة العامة للدولةاستفسر عن أسماء الوفد الطبي الكويتي املرسل إلى البحرين


