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اخلرافي يستقبل السكرتير التنفيذي للجنة األمم املتحدة 

للتعويضات وسفراء أوكرانيا وبلغاريا وبيرو

»املالية« ترفض اقتراح زيادة مكافآت النواب باإلجماع
وتوافق على قانون رعاية املشروعات الصغيرة

مجلس األمة يرفض االدعاءات اإليرانية حول اخلليج العربي

..ويستفسر عن أسباب إصرار »الدفاع« على تنفيذ خطة 
مشاريع معسكر املباركية رغم تعارضه مع خطة التنمية

أصدرت جلنة الش���ؤون 
اخلارجية مبجلس االمة بيانا 
حول االدعاءات االيرانية في 
اخللي���ج العرب���ي جاء نصه 
كالتال���ي: ان مجل���س االمة 
الكويت���ي تلقى بقل���ق بالغ 
التصريح���ات الت���ي صدرت 
عن بع���ض املس���ؤولني في 

اجلمهورية االسالمية االيرانية 
والتي من ش���أنها ان توج��د 
مساحة عريضة للتناقضات 
السياسية بني دول مجل���س 
الت��ع���اون ل���دول اخللي���ج 
العربية واجلمهورية االسالمية 
االيرانية، االمر الذي يؤثر سلبا 
في نهج التقارب والتعاون الذي 

تستهدفه دول مجلس التعاون 
ومنها الكويت جتاه ايران.

ويؤكد املجل��س ان تكرار 
ه���ذه التص�ريح���ات يه���دد 
التي تربط  عالقات االخ���وة 
الشعبني الكويتي واالي���راني، 
وي���ش���دد عل���ى ض��رورة 
اس���ت���مرار عالقات الصداقة 

في اطار املصالح املش���تركة 
املط��ل���ة على  ال���دول  ب���ني 
اخلليج ومنها ايران وعلى ان 
تكون هذه العالق����ات ضمن 
املرج���عية الدولية التي تقوم 
املتبادل وعدم  على االحترام 
التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول االخرى.

النائ���ب د.ولي���د  وج���ه 
الطبطبائي سؤاال برملانيا الى 
النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي������ر الدف���اع 
املب���ارك جاء  الش���يخ جابر 
كالتالي: باإلشارة الى السؤال 
رق���م 9/ص1-20397 ح���ول 
خطة املشاريع املس����تقبلية 
املباركية )منطقة  مبعس���كر 
الدفاع فقد  اجليوان( بوزارة 
مت���ت اإلجابة علي���ه بتاريخ 
2011/3/17، وخلط���ورة تنفيذ 
خطة املش���اريع املستقبلية 
املباركية )منطقة  مبعس���كر 
اجلي���وان( ملا ل��ه���ا من آثار 
سلبية وتعارضها مع اخلطة 
التنموية للدولة، ورغبة في 
متابع���ة ومعرفة اي س���وء 
تصرف في األموال العامة او 

إهدار لها.
إفادت���ي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
ما أسباب إصرار وزارة 

الدفاع على تنفيذ خطة 1 
املشاريع املستقبلية مبعسكر 
املباركية على الرغم من احلالة 
املزري���ة للموق���ع، كما جاء 
باإلجابة على السؤال السابق 
بانتهاء العمر االفتراضي للبنى 
واملنشآت والتي يعود بناؤها 

الى اكثر من 50 سنة وارتفاع 
تكلفة صيانتها؟

هل مت عمل دراسة بدائل 
مواقع اخرى خالية من 2 

اي معوقات وتوفر الكثير من 
املال الع���ام كمنطقة صبحان 
العسكرية، كما جاء في سؤالنا 
السابق الذي لم يتم الرد عليه 
من قبلكم، في حني تضمنت 
إجابتكم االعتراف بعدم توفير 
الطاقة املطلوب���ة من وزارة 
الكهرباء واملاء ملوقع معسكر 
الى عمل  املباركية، باالضافة 
صيان���ة مس���تمرة حملطات 
الثانوية وتزويدها  الكهرباء 
مبولدات كهرباء ديزل، ما يعد 
هدرا للمال العام وإساءة في 
التصرف به من خالل االستمرار 
ف���ي الص���رف عل���ى مب���ان 

متهالكة؟
نسخة من طلبات توفير 

اخلدمات بجميع أنواعها 3 
خلطة املش���اريع املستقبلية 
مبعسكر املباركية والرد عليها 
من وزارات اخلدمات بإمكانية 

توفيرها.
كش���ف تفصيلي بعدد 

وقيم���ة عقود الصيانة 4 
بجميع أنواعها وعدد العقود 
املسحوبة وأسباب السحب من 

عام 2000 وحتى تاريخ ورود 
الس���ؤال على ان يشمل  هذا 
العقود والسنوات، ما  جميع 
يبني ان هن���اك تعمدا إلخفاء 
احلقائق حول حالة معسكر 
املتهالكة، وتؤكدها  املباركية 
مالحظات ديوان احملاس���بة 
املتكررة بشأن جتزئة عقود 
الصيانة ومنها التجاوزات التي 
متت بلجنة تأمني االحتياجات 
اخلاصة بإدارة املشاريع بوزارة 

الدفاع.
نس���خة من دراس���ة 

اخلاص���ة 5  اجل���دوى 
مبعسكر املباركية وبيان كيفية 
متاشيها مع اخلطة التنموية 
للدولة من حيث املردود املدني 
الطرق  لتطوي���ر وتوس���عة 
العام���ة احمليطة  واخلدمات 
مبوقع املعسكر وإعاقته لتلك 
األعم���ال، واملردود احلضري 
الذي يتناس���ب مع���ه وجود 
منطقة معسكرات بني مناطق 
س���كنية من الناحية األمنية 
وامل���ردود  والعملياتي���ة، 
االجتماعي والذي يتطلب إعادة 
النظ���ر مبوق���ع املعس���كر 
وانعكاساته على خطة التوسعة 
العمرانية واالستفادة منه من 
ن���واح اخرى تخ���دم اخلطة 

التنموي���ة للدولة، وذلك كما 
جاء في س���ؤالنا املشار اليه، 
حيث كانت االجابة على السؤال 
منافية للواقع على الطبيعة.

نسخة من قرار تعيني 
القطاع 6  املس���ؤول عن 

املختص وعدد مرات التجديد 
له؟ وهل التزم بأحكام القرار 
اخلاص باختصاصاته طبقا 
للهيكل التنظيمي املعتمد من 
ديوان اخلدمة املدنية من حيث 
تخطيط وتوجيه العمل وإعداد 
دراسة اجلدوى الالزمة؟ وما 
اإلجراءات املتخذة من قبلكم 
أداء  ف���ي  حي���ال تقصي���ره 

مهامه؟
ما أسباب طرح املناقصة 

3302710 اخلاصة بأعمال 7 
دار الضيافة مبعسكر املباركية 
وبقيمة تقارب »املليوني دينار« 
على اجلداول املسعرة ألعمال 
إنشائية صغيرة وعدم إعداد 
جداول كمي���ات ومواصفات 
خاصة باملشروع بالنظر الى 
تكلفته العالية، ما يفتح الباب 
على مصراعي���ه للمطالبات 
باألوامر التغييرية، ما يعد هدرا 
للمال العام، وذلك برغم التنبيه 
بخطورة تنفيذ تلك املشاريع 

مبعسكر املباركية؟

مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
برقية تهنئة الى رئيس جمعية 
الكويتيني نائب  الصحافي���ني 
رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( أحمد يوسف 
بهبهاني مبناسبة اختياره رئيسا 
الدولية  الشارة  شرفيا حلملة 

حلماية الصحافيني.
وجاء نص البرقية كالتالي 
»يس���رني وقد منى إلى علمي 
نبأ اختياركم رئيس���ا شرفيا 
حلملة الشارة الدولية حلماية 
الصحافيني والذي جاء تقديرا 
جلهودكم املتواصلة والداعمة 
لرس���الة احلملة، أن أرسل لكم 
أجمل عبارات التهاني املمزوجة 
بأص���دق االمني���ات بالتوفيق 
لتحقي���ق طموح���ات زمالئكم 
أنحاء  ف���ي جميع  الصحافيني 
العال���م م���ن خ���الل منصبكم 

اجلديد«.

اجناز قانون الوكاالت التجارية 
بعد ان استجد أمر على مادة واحدة 
مقدم بشأنها تعديل من قبل النائب 
أحمد السعدون، وطلب احلكومة 
مهلة اضافية لتقدمي رأيها بشأن 

التعديل.
وأعلن الزلزلة عن ان اللجنة 
املشتركة من اللجنتني التعليمية 
واملالية ستجتمع اخلميس املقبل 
من اجل دراس����ة كوادر املعلمني 
الطلب����ة، متمنيا على  ومكافآت 
النواب احلض����ور حتى ال يفقد 

النصاب.
وأكد الزلزلة انه اتفق مع وزير 
التربية أحمد املليفي على املوعد 
وان الوزير ب����دوره أكد ان لديه 
تصورا كامال وواضحا ومعلومات 
دقيقة حول االعداد والتكلفة وما 
الى ذلك س����يطلع عليه اعضاء 
اللجنة خالل االجتماع املشترك.

كما استقبل اخلرافي سفير 
جمهورية أوكرانيا لدى الكويت 
فالدميير تول���كاش، مت خالل 
اللقاء بحث التع���اون الثنائي 
بني البلدين الصديقني وس���بل 

زيادة التعاون البرملاني.
واس���تقبل اخلرافي سفير 
جمهورية بلغاريا لدى الكويت 
إيلكو شيفاش���يف الذي سلمه 
دع���وة لزي���ادة جمهوري���ة 

بلغاريا.
كما استقبل اخلرافي سفير 
جمهورية بي���رو لدى الكويت 
أمادور بيالسكيز، وذلك مبناسبة 
توليه مهام عمله لدى الكويت، 
والذي سلمه خالل اللقاء رسالة 
تعزي���ة ومواس���اة من رئيس 
البرمل���ان ف���ي جمهورية بيرو 
لوفاة املغفور له بإذن اهلل ناصر 

اخلرافي.
من جانب آخر بعث رئيس 

جهاز رعاية املشروعات الصغيرة 
وإعداد تقريرها النهائي بشأنه بعد 
ان حصل على إجماع أعضاء اللجنة 
مؤكدا ان هذا املش����روع سيكون 
العصب االقتص����ادي احلقيقي 
للكويت، متمنيا من جميع املهتمني 
بهذا القانون التقدم مبا لديهم من 
مالحظات بشأنه الى اللجنة من 
أجل مراعاتها عند دراسة املداولة 
القانون  الثانية وحتى يخ����رج 

بشكل متكامل.
وأوضح ان املشاريع الصغيرة 
واملتوس����طة هي األصل في منو 
العاملية، وبالتالي  االقتصاديات 
اعتقد انه اجناز كبير واملفترض 
عل����ى احلكومة ان تأخذ به حتى 

يخرج بالصورة األكمل.
وأش����ار الى ان اللجنة قررت 
املنافسة  تأجيل مناقشة قانون 
بناء على طلب احلكومة، كما أجلت 

استقبل رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي في مكتبه أمس 
السكرتير التنفيذي للجنة األمم 
املتح���دة للتعويضات مجتبى 

كزازي.
جرى خالل اللقاء بحث آخر 
التعويضات  التطورات بشأن 
البيئية التي أقرتها األمم املتحدة 

لصالح الكويت.
حضر اللق���اء رئيس جلنة 
شؤون البيئة والطاقة النووية 
مبجلس األم���ة العضو د.علي 
اللجنة العضو  العمير ومقرر 
د.أسيل العوضي وعضو اللجنة 
العضو عدنان املطوع، ورئيس 
العامة للجنة املركزية  األمانة 
لإلشراف على املشاريع املتعلقة 
بإعادة تأهيل البيئة بالتكليف 
خالد يوسف اخلميس، ومدير 
ع���ام معهد الكوي���ت لألبحاث 

العلمية د.ناجي املطيري.

أقرت جلنة الش����ؤون املالية 
واالقتصادية خالل اجتماعها امس 
باالجماع االقتراح بقانون بشأن 
جهاز رعاية املشروعات الصغيرة 
فيما رفض����ت املقترح املقدم من 
النائب د.وليد الطبطبائي لزيادة 
مكافآت اعضاء مجلس األمة الى 

5750 دينارا.
وأوضح رئيس اللجنة النائب 
د.يوس����ف الزلزلة ان اللجنة لم 
تأخذ وقتا طويال في مناقش����ة 
مقترح النائب د.وليد الطبطبائي 
ورفضته باالجماع ملا ارتأته من 
ان مثل ه����ذا املوضوع يجب أال 
يصدر من األعضاء ومببلغ معني، 
وبالتالي قررت احالة تقريرها الى 

املجلس للتصويت عليه.
وبني ان املوضوع األهم الذي 
أجنزته اللجنة أمس هو االنتهاء 
من مناقشة االقتراح بقانون إنشاء 

الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا كزازي وعدنان املطوع ود.علي العمير ود.اسيل العوضي وخالد اخلميس وناجي املطيري

خالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وأحمد السعدون أثناء اجتماع اللجنة

الطبطبائي يثمن دعوة جوهر لسحب
االستجواب املقدم لرئيس الوزراء

النائ���ب د.ولي���د  ثم���ن 
الطبطبائ���ي موق���ف النائب 
حسن جوهر من االستجواب 
الذي قدم���ه والنائبان محمد 
هايف ومب���ارك الوعالن الى 
رئيس الوزراء، »ونحن نشعر 
اخلطر اإليراني الذي دهم بلدنا، 
وضرورة دفعه حتى ال يفتك 

مبقدراتنا«.
وق���ال الطبطبائ���ي ف���ي 
تصريح صحافي: »نحن مقدمي 
االستجواب قمنا مببادرة قبل 
أيام وسحبنا الفقرة اخلاصة 
بالفريق الطبي من االستجواب 
املقدم الى الشيخ ناصر احملمد، 
وما تبقى يتعلق بالتهديدات 

اإليرانية، وعدم جدية احلكومة 
في التعامل معها، واملؤلم ان 
الى تعزيز  احلكومة س���عت 

العالقات مع إيران«.
وأك���د الطبطبائ���ي: »ان 
الكويتي���ني ُس���نة وش���يعة 
الكويت  حريصون على أمن 
واستقرارها، ونعرف جيدا ان 

جوهر وغي���ره من الش���رفاء 
لن يق���فوا مكت���وفي الي��دين 
جت���اه اي ته��دي���د خارجي 
يستهدف الكويت، ووق����تذاك 
س���تذوب الفوارق الطائفية، 
الكويتي���ون جميعهم  ويهب 
ملواجه���ة اخلط���ر احمل���دق 

ببلدهم«.

االنتهاء من صياغة وثيقة التنحي والتوقيع عليها حتى اجلمعة املقبلة

البراك: استجواب جديد لرئيس الوزراء
يقدمه »الشعبي« يستند إلى تقارير ديوان احملاسبة

أو ض����د الرئي����س، الفتا الى 
ان 40 ش����خصا فقط شاركوا 
في التجم����ع املناصر لرئيس 
الرسمي  احلكومة، واملتحدث 
باسمهم لألسف غير كويتي، 
ولم يجد رئيس الوزراء كويتيا 
يتحدث باس����م انصاره بينما 
حاول الرئيس التشكيك في والء 

الشباب املعارضني له.
وتابع البراك: نقول لنواب 
رئيس ال����وزراء ومن ضمنهم 
األخت س����لوى اجلس����ار ان 
مش����اركة 40 ش����خصا فقط 
ملناصرة الرئيس ال تشكك في 
والئهم كما تشككون في والء 

الشباب املعارض للرئيس.
وحول عدم مشاركة النساء 
في التجمعات املناهضة لرئيس 
الب����راك: لقد  احلكوم����ة، قال 
شاركت النساء في جتمع جمعة 
الغضب وكانت مشاركة فعالة 
جعلت املباحث يتوهقون وقاموا 
بسحب هوياتهن، واآلن هناك 
حتقيق في هذا، ومن بينهن حرم 
الفاضل عبداهلل األحمد،  األخ 
احملامي املعروف، وش����قيقات 
األخ الفاضل الناشط السياسي 

خالد الفضالة.
وأضاف البراك: وهذا يؤكد 
مشاركة مجموعة من النساء في 
جمعة الغضب بغض النظر عن 
عددهن، لكن وجودهن مقدر، 
فإذا كانت األخت سلوى حتاول 
تهميش����هن فهذا شأن خاص 

بها.
وأك����د الب����راك أن اجلمعة 
املقبلة ستكون مفترق طريق 
مهم جدا في التعامل مع األزمة 

السياسية
وحول بيان التجمع االسالمي 
املناهض للتظاهرات  السلفي 
املطالبة باالصالح، قال البراك: 
إن القوى الشبابية متارس حقها 
ف����ي التعبير عن ال����رأي ولم 
متارس الفوضى، وتساءل: ملاذا 
لم يقم نواب األمة بدورهم داخل 
اتفق بعضهم  املجلس، وملاذا 
على عدم اكتمال نصاب الكثير 

من اجللسات؟

االم����ة ومنها  اقره����ا مجلس 
قانون املعاقني وسنحاس����بها 

على ذلك.
ولدى سؤاله عن االستجواب 
البراك فيما  اجلديد: أوض����ح 
القادم  يخ����ص االس����تجواب 
لرئيس الوزراء أننا سنعرض 

االستجواب على اآلخرين.
القول إن  الب����راك  ورفض 
ال� 50  احلكومة قررت صرف 
دينارا ملن يزيد راتبه عن 1000 
دينار، مستدركا انه وفق املادة 
55 من الدستور فإن احلكومة 
ملزم����ة بصرف الزي����ادة بعد 
اقرار القانون في مجلس األمة 
باألغلبية املطلقة بعد أن ردته 
احلكومة مسبقا وبالتالي أصبح 
نافذا في هذه احلالة، مش����ددا 
على أن هذه العبارات ال يجوز 

استخدامها بهذا الشكل.

تعليقا على سلوى

وتعليقا على تصريح النائب 
د.س����لوى اجلسار بأن نصف 
الشعب الكويتي لم يخرج الى 
الشارع حتى يسقط سمو رئيس 
مجلس الوزراء كما لم تشارك 
النساء في تلك التجمعات وهن 
ميثلن أكثر من نصف الناخبني 
الذين انتخبوا نواب األمة، قال 
البراك: من حق القوى الشبابية 
التعبير عن رأيها برفض رئيس 
الوزراء، وهذا ما حدث في كل 
اجلم����ع وكان آخرها »جمعة 
الرد« على تصريحات الرئيس 
جلريدة السياس����ة وحاول أن 
يشكك في انتماء هذه األعداد 
والتجمعات والقوى املوجودة 

ب� »جمعة الغضب«.
التجمع  الى ان هذا  واشار 
شارك فيه اآلالف من الشباب 
للرد عل����ى رئيس ال����وزراء، 
بينما في اليوم الس����ابق وهو 
يوم اخلميس كان هناك جتمع 
مناصر لرئيس احلكومة، وكان 
ذلك أبلغ رد على من يريد قياس 
عملي����ة اس����تمرار التجمعات 
املناهضة للرئيس من عدمها 
من خالل عدد املش����اركني مع 

أشار النائب مسلم البراك 
ال���ى ان وثيق���ة التوافق في 
شأن رفض االنتهاك احلكومي 
للدس���تور وتعطيل���ه متت 
صياغتها بش���كل نهائي الفتا 
الوثيقة تؤكد حتميل  ان  الى 
رئيس مجلس الوزراء ونائبه 
السياسية  الفهد االزمة  احمد 

للبالد.
الب���راك عن أن  وكش���ف 
الوثيقة مكونة من 4 صفحات 
وتش���رح طبيع���ة االوضاع 
واالزمة السياسية وما اوصلتنا 
اليه احلكوم���ات التي تعاقب 
على مسؤوليتها سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وستكون حتت نظر من يشاء 
التوقيع عليه���ا من االعضاء 
وستستمر املهلة للتوقيع من 
اآلن حتى اخلميس املقبل وبعد 
ذلك سيتم قراءتها بالتفصيل 
وذكر اسماء من وقع عليها يوم 
اجلمعة الق���ادم من خالل من 
الشبابية حتى  القوة  حتدده 
الكويت  ابناء ش���عب  يعرف 

جميع التفاصيل.
وقال الب���راك ان النتيجة 
النهائية للوثيقة وصلت في 
ال���ى مطالبة صريحة  الرأي 
برحيل رئيس الوزراء ونائبه 
موضح���ا أن التوقي���ع على 
التعامل مع  الوثيقة سيحدد 
الرئيس ونائبه النهاء االزمة 

السياسية.
الب���راك بوجود  وطال���ب 
حكومة جديدة ورئيس جديد 
الن البالد بأمس احلاجة لذلك 
بعد او صلت االمور ملرحلة ال 
ميكن السكوت عنها وتداعيات 
اكثر من  االم���ور س���تتطور 

ذلك.
ولدى سؤاله عن املطالبة 
برحيل نائ���ب الرئيس عقب 
البراك: ان ما ظهر وبعمق وما 
يطالب به املوقعون ان احملمد 
والفهد يجب ان يكونا خارج 

السلطة.
واعلن البراك عن تقدمي كتلة 
العمل الشعبي استجوابا لرئيس 
الوزراء في االيام املقبلة يحمل 
الكثير من القضايا، مس���تندا 
الى تقارير ديوان احملاس���بة 
واحكام قضائية، مؤكدا على 
من يقدمه من العمل الشعبي 
البراك  النائبان مس���لم  هما  

وخالد الطاحوس.
ولدى سؤاله عن االجراءات 
احلكومي����ة للمحافظ����ة على 
الوطني����ة اجاب: من  الوحدة 
واق����ع تاريخي فإن اول طرف 
العقوب����ة لالخالل  يس����تحق 
بالوحدة الوطنية هو احلكومة 
التي شجعت الصحف الصفراء 
واالعالم الفاسد لضرب الوحدة 

الوطنية بعنف.
ووصف الب����راك احلكومة 
ف����ي عدم  بعجزها وفش����لها 
تطبيق عدد من القوانني التي 

)متني غوزال( مسلم البراك يطلع مرزوق الغامن على الوثيقة  

نشعر باخلطر اإليراني الذي دهم بلدنا

من حق القوى 
الشبابية التعبير

عن رأيها برفض 
رئيس الوزراء وهذا
ما حدث في كل 
جمعة مبشاركة 

اآلالف منهم

اجلمعة املقبلة 
ستكون مفترق طرق 

مهمًا جداً
في التعامل مع 
األزمة السياسية

اللجنة املشتركة 
جتتمع اخلميس 

املقبل لدراسة كادر 
املعلمني ومكافأة 

الطلبة


