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السعودية حكومًة 
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ناقش مجلس األمة في جلسته العادية امس قيام النائب د.عبداحلميد دشتي باالساءة الى اململكة العربية السعودية حيث رفض املجلس ممثال باحلكومة والنواب مثل تلك االساءات، مؤكدا عدم تأثير تلك 
االساءات على عمق العالقات األخوية بني اململكة والكويت. كما وافق املجلس على مشروع قانون باملوافقة على تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية بعد التصويت عليه في املداولتني االولى والثانية، 
وتهدف االتفاقية وفقا لتقرير جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية عن مشروع القانون الى اعطاء احلق جلميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في االغراض السلمية وتقوية احلماية املادية للمواد 

النووية واملرافق النووية املستخدمة في االغراض السلمية. ووافق املجلس ايضا على مشروع قانون بشأن االذن للحكومة في سحب 150 مليون دينار من االحتياطي العام وفتح اعتماد اضافي مبيزانية 
الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية 2016/2015 وذلك لتعزيز ميزانية اجليش. وكلف املجلس جلانه بسرعة اجناز التقارير اخلاصة باملشروعات واالقتراحات بقوانني املتعلقة بخطة املجلس التشريعية 

للدور الرابع.  واقر املجلس ايضا املداولة الثانية لقانون الرعاية السكنية بإلغاء الرقابة املسبقة للمشاريع االسكانية، كما وافق على قانون مساواة موظفي التحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة، ورفع املجلس 
12 تقريرا من جدول االعمال بعد رفض اللجان واحلكومة مضمونها، باالضافة الى احالة 3 كتب بشأن الوفيات في الشدادية والزور واسواق املال الى اللجان املختصة. وأقر املجلس اعادة تقرير »التشريعية« 

بشأن تعديل قانون اجلزاء الى اللجنة نفسها، وأدى م.احمد اجلسار اليمني الدستورية وزيرا للكهرباء واملاء، كما ادى النائب علي اخلميس القسم كعضو في املجلس. وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

مساواة موظفي التحقيقات بنظرائهم في النيابة
حتى منارس الدميوقراطية لكن نفعل 

مثل املغردين فهذا غير مقبول.
٭ الرئيس الغامن: هناك طلب مقدم 
لتمديد وقت بند الرسائل ملدة نصف 

ساعة إضافية، فهل هناك موافقة؟
)موافقة عامة(.

٭ د.يوسف الزلزلة: إذا توافق على 
التمديد فلتؤجل بند االس���ئلة الى 

الغد!
)عدم موافقة(.

٭ علي اخلميس: نشكرك األخ الرئيس 
على موقفك في بغداد على عدم قبولكم 
ما ورد على لس���ان رئيس مجلس 
الش���ورى االيراني في التعدي على 
اململكة العربية السعودية وهو موقف 
مشرف للشعب الكويتي الشريف. 
الس���عودية وقفت معنا وقفة كأن 
الكويت دولتهم، ولم يقبلوا التعدي 
على الكويت من العراق، لذلك نحن 
في املقابل ال نقبل التعدي على أي 
دولة ش���قيقة في اخللي���ج من أي 
ش���خص. النائب دشتي جتاوز كل 
احلدود بالتعدي وطلب نقل احلرب 
الى السعودية وهذا أمر ال نقبل به 
وسنتصدى له وال نقبل التعدي على 
دول اخلليج أو حكامها، فهي منظومة 
واحدة وأمتنى من احلكومة ان تصدر 
بيانا تدين هذه التصريحات السيئة 
الواردة على لسان دشتي، وهذا املنهج 
ميثل منه���ج دول معادية للكويت، 
وص���درت أحكام تدين ممارس���ات 
هذه الدول. إيران تعدت على جذرنا 
ودول اخلليج ولم نر منها إال الشر، 
لكن الس���عودية وقفت معنا موقف 
رجل واحد ودافعت عنا. وال نقبل ال 
التصريح أو التلميح وإذا كنا ننادي 
بالوحدة الوطنية فهذه هي الوحدة 

الوطنية احلقيقية.
٭ محمد طنا: نبارك لصاحب السمو 
وسمو ولي عهده هذه االعياد الوطنية 
ونشكر سموه على  هذه التوجيهات 
التي ليست بغريبة عن صاحب السمو 
مبعاملة أبناء الشهيد العنزي معاملة 

الكويتيني.
البعض ح���اول أن يب���ني الداهس 
االرهابي أنه مريض نفسي. وأغلب 
املجرمني خاصة في االرهاب وهتك 
العرض فقبل اإلقدام على جرميته 
يذهب الى الطب النفسي ويأخذ كارت 
أعصاب بأنه مريض نفس���يا. فأي 
ش���خص يحاول فعل ذلك البد من 
الكش���ف عليه جيدا والبحث اجليد 
عنه، فأفراد اخلاليا النائمة يفعلون 

هذا الفعل وكذلك الدواعش.
والبعض ح���اول أن ينفي اجلرمية 
عن هذا املجرم اإلرهابي وعلى الطب 
النفس���ي وضع آلية كاملة للبحث 
والتح���ري عن أي ش���خص يفعل 

فعله.
٭ صالح عاش���ور: نهنئ الش���عب 
الكويتي كافة وعلى رأسه صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، 
باألعياد الوطني���ة وأمتنى أن تعاد 
على الكويت وهي أكثر أمنا وتكاتفا 
واس���تقرارا أو أن نكون يدا واحدة 

جتاه قضايا استقرار البلد.
الناس تريد في األعياد الفرحة، ولكن 
واضح أن احلكومة وعلى رأسها وزارة 
اإلعالم في واد والناس في واد آخر، ال 
توجد توعية، بل عشوائية ال تؤدي 
الى التماسك والوحدة الوطنية. هناك 
مسؤولية على »اإلعالم« في تنظيم 
االحتفاالت ويؤسفنا ما حدث للشهيد 
تركي العنزي وتعرضه للدهس من 
قبل إنسان. وذلك نتيجة تغاضينا 

عن األفكار املتطرفة.
هناك مس���ؤولية توجي���ه التعليم 
الى ه���ذه القضايا والبد من توجيه 
الشباب الى كيفية التمسك في الوحدة 
الوطنية، فهن���اك قصور من وزارة 

اإلعالم والتربية في هذا الشأن.
موقف الرئيس في بغداد هو موقف 
الكوي���ت ومجلس األمة ونش���كره 
عل���ى هذا املوقف ولكن اختالف في 
وجهات النظ���ر مع الدول ال ينبغي 

أخذها بحساسية.
معظم دول اخلليج قاطعوا وهذا ليس 

معناه أن عالقتنا سيئة مع الدول.
هذه مصال���ح دول اس���تراتيجية، 
االختالف في قضية معينة ال يعني 
أننا ضد دول مجلس التعاون. هناك 
خالف بني السعودية وقطر والبحرين 
واإلم���ارات، وه���ذا ش���يء طبيعي 

واختالف في وجهات النظر.
٭ د.محمد احلويلة: نتقدم الى مقام 
حضرة صاحب السمو األمير املفدى 
الش���يخ صباح االحمد، وسمو ولي 
عهده االمني الش���يخ نواف االحمد، 
بالتبري���كات مبناس���بة األعي���اد 

الوطنية.
وموقف الرئيس الغامن هو موقف أهل 
الكويت وهو موقف شجاع ويعبر 
عن وجهة نظ���ر أهل الكويت جتاه 
األشقاء وهذا املوقف ال نستغربه من 
رئيس املجلس وما ميس اململكة ميس 
الكويت وما يضر أي دولة من مجلس 
التعاون يضر الكويت. ونستغرب 
التصريحات املسيئة لدول املنظومة 

وهذا يدل على انه من أهل الكويت. 
هناك حاكم ومحكوم لكننا ش���عب 

واحد وهنيئا لنا بآل صباح.
وأقول للرئيس رأيك ميثلني وموقفك 
مشرف وموقف السعودية مشرف وال 
ينكره إال جاحد فهي وهبتنا أرضها. 
ونشكرها حاكما ومحكوما ونوجه 
رسالة للشعب السعودي ونقول لهم 
نحن معكم على طول اخلط وأي الئحة 
متثل ألي رأي داخل البرملان فأنا معها. 
والبد من محاس���بة أي رأي يخالف 
ونحن مع اململكة والتضامن ومع أمن 

اخلليج. ونحن أمة أحرار.
وأتوجه بكل الش���كر ألعضاء جلنة 
األولويات على جهدهم، فرس���التها 
هي رسالة الشعب الكويتي فانتبهوا 
من عدم اإلجناز. وكل رؤساء اللجان 
عليه���م أن يركزوا عليه���ا ونحن 

موجودون ألجل هذا البلد.
٭ د.عبداحلميد دشتي: بند الرسائل 
الواردة وفقا للدستور، فأمتنى أال يشط 
البع���ض وأال نضيع وقت املجلس، 
فبدال من أن نتكلم عن الداعشي الذي 
دهس ولدنا وأص���اب رجال األمن 

تضيعون وقت املجلس؟!
فتكلم عن صاحب السمو وسمو ولي 
العهد. عبداحلميد دشتي جاء بإرادة 
هذا الشعب على هذا الكرسي وعلينا 

احترام إرادة الشعب.
ونؤكد على عدم االستشهاد بجراح. 
نحن أول من ميتثل لتوجيهات سمو 
األمير وحريص���ون على عدم قول 
كلمة تخرق السفينة التي نوخذها 
صاحب السمو. وكل من يريد تقدمي 
االنتقاد لدشتي فليتفضل، ولكن لدينا 
قضايا األمة مث���ل العالج باخلارج 
والبدون، ولكن من لديه س���ند في 
ارتكابي مخالفة تشكل جرمية وفقا 
للقانون الكويتي فليتكلم. أما القول 

املرسل فال يفيد.
روحي فداء لس���مو األمير، ال يجوز 
تعطيل أي حكم من أحكام الدستور 
منها حرية الرأي وحقوق االنسان. 
فلتحددوا ألننا لس���نا ف���ي أحكام 
عرفية. هذه القاعة أسس���ها األوائل 

اآلخرين.
وأخاطب رئي���س احلكومة مبوقف 
حازم وصارم جتاه هذا الوكيل املساعد 
وإال س���يكون لنا موقف مع الوزير 

املشرف عليه.
٭ د.عبداحلميد دشتي: أمتنى على 
أي زميل يتحدث ان يحدد الواقعة او 
املخالفة التي قلتها. لكن هذا القول 
املرسل ال نس���تفيد منه، وال أحجر 
على اي نائ���ب ان يقول رأيه حتت 
هذه القبة لكن فيما يكون هناك سند 

حتى ال يثير الطائفية النتنة.
٭ د.يوس���ف الزلزل���ة: من حق اي 
نائب ان يتكلم كما يشاء لكن هناك 
يعطي األسر الكرمية التي ال يوجد 
شخص هنا يدافع عنها فأرجو شطب 

االسم.
٭ خليل الصالح: اهلل حبانا بأمير 
حفر اسمه قياديا بالعالم. هذا األمر 
يذكرنا باملواقف السامية لصاحب 
السمو الذي جعل بها الكويت دولة 
مرموقة عاملية. حتى استحق ان يلقب 
بقائد العمل اإلنساني ملا له من أياد 
بيضاء في العمل اخليري في شتى 
بقاع األرض. وكذلك نذكر باخلير سمو 
ولي العهد عضد سمو األمير، فهنيئا 
لنا بالقيادة السياس���ية الكويتية، 
وأرجو شطب أسماء العائالت التي 

ذكرت في اجللسة.
وشهدت الكويت قضية من نوع جديد 
وهو الدهس ووزارة الداخلية عليها 
احلزم. ورحم اهلل ش���هداء الكويت 
ومنهم الشهيد تركي العنزي. واجلميع 

يجب ان يتحمل مسؤوليته.
وأمتنى إعادة النظر في قرار وزير 
الش���ؤون بشأن الس���ماح جلمعية 
اإلصالح إصدار مجلة وكتب وإنشاء 

جامعة ومدارس.
٭ ع���ادل اجلاراهلل: نح���ن نفتخر 
بوطنية الكويت ونحن مقصرون في 
حق هذا البلد فلنعمل ليل نهار لنرد 
جميل الكويت. بلد األمن واألمان. أمير 
البالد ينزل في األسواق الشعبية دون 
حراسة وينزل للناس ويسولف معهم 
ويتصور معهم في األسواق العامة. 

اإلرهابيني الذين ال يتورعون.
ونق���ول لوزير الداخلي���ة ال بد من 
القبضة احلديدية وفرض االستقرار 
وض���رب أوكار اخلالي���ا التي تريد 

زعزعة االستقرار.
ونشير إلى أن البيان األول للداخلية 
كان غير موفق حينما قالوا إن اجلاني 
مريض عقلي���ا ومختل عقليا فعلى 
وزي���ر الصحة غربل���ة ملف الطب 
النفس���ي ألن هناك أمورا مزيفة في 
هذه امللفات. وأطالب بتشكيل جلنة 
حتقيق للوقوف على ملفات الطب 
النفسي. فليس رجال األمن وأبناء 

الكويت لعبة في يد اإلرهابيني.
٭ د.عبداهلل الطريجي: نقدم التقدير 
لصاحب الس���مو وسمو ولي عهده 
على رسالتيهما وبالنسبة لرسالة 
رئيس مجلس الشورى السعودي 
ونشكر موقف رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن على موقفه الشجاع. 
وبالنس���بة للتصريحات املتكررة 
للنائ���ب عبداحلميد دش���تي فهي 
مرفوضة ومتادى كثيرا في اإلساءة 
للسعودية وخاصة في هذه الظروف 
وإذا قدرنا أن يكون معنا دشتي فهذا 
اختيار األمة وفي كل أسرة فيها ابن 
غير سوي وأذكره. عندما تدافع عن 
ايران وسورية فأذكرك مبوقف احد 
الكويتيني وهو السيد املهري عندما 
أس���اء لبعض الدول والكويت ومت 
سحب جنسيته وإبعاده عن الكويت 
الى ان مت حترير الكويت وعاد بناء 
على طلبه ألن مستوى املعيشة هناك 
غير. فليكن املهري عبرة لدش���تي 
وغيره ويجب ان يكون هناك بيان 
من املجلس بأننا نقف مع السعودية 
قيادة وحكومة وشعبا وندعمها ونحن 
معها في قارب واحد. صاحب السمو 
يدافع عن اململكة ويأتي عضو مثل 
دشتي ويسيء الى اململكة حتى تصل 
رسالة للشعب السعودي بأننا غير 

راضني عن هذا الكالم.
وفوجئت بتغريدة من احد املسؤولني 
في الدولة يلعن اخللفاء الراشدين 
فكي���ف متادى؟! ألننا لم نحاس���ب 

القلي���ل وأولوياتها قد تختلف عن 
أولويات املجلس فتتأخر عن إجناز 

تقاريرها.
وقدرت »األولويات« أن تزود املجلس 
مبجموعة من التقارير التي يفترض 
أن تنجزها اللجان ألنها ضمن اخلطة 
التشريعية للمجلس لكن لألسف لم 
تنجزها. ومن األسباب التي تؤخر 
التش���ريعات أن احلكوم���ة حتضر 
وتق���ول هذه أولوياته���ا وبعد ذلك 
»األولويات« تخطر اللجان بذلك ومن 
ثم اللج���ان تبلغنا بأن احلكومة لم 

ترسل أولوياتها لهذه اللجان.
ونطالب بقرار م���ن املجلس بإلزام 
القوانني  احلكومة االنتهاء من هذه 
حتى نس���تطيع أن نكم���ل اخلطة 

التشريعية لهذا العام.
٭ عبداهلل التميمي: نبارك لصاحب 
الس���مو األمير وس���مو ولي العهد 
والش���عب الكويت بذكرى األعياد 
الوطنية وتولي سموه مقاليد احلكم. 
فهذه ذكرى عزيزة جتدد الوفاء والوالء 
لهذا الوطن املعطاء وتؤصل لروح 
الوحدة الوطنية بني مكونات املجتمع 
الذي جبل على االستقرار والتعايش 
السلمي. لكن ما جرى قبل احتفاالت 
العيد الوطني من جرمية نكراء أودت 
باستشهاد الشرطي تركي العنزي 
وإصابة مجموع���ة من رجال األمن 
الس���اهرين على حماية الوطن أقام 
به أحد املنتمني للتنظيمات اإلرهابية 
ودهس رجال األمن الذين يناط بهم 
حفظ األمن. وتتقدم بأحر التعازي 
ألس���رة الفقيد الشهيد الذي ضحى 
بحيات���ه من أجل الكويت ونس���أل 
اهلل أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن مين على 
املصابني بالشفاء العاجل، ونتقدم 
لوزي���ر الداخلية بالتع���ازي لفقيد 

الواجب تركي العنزي.
هذه احلادثة يج���ب أال  متر مرور 
الكرام ويج���ب أن يكون لنا موقف 
نحن النواب. األعمال اإلرهابية بدأت 
تطول مكونات البلد مثل مسجد اإلمام 
الصادق واستشهاد رجال الشرطة من 

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن اجللسة العلنية العادية أمس 
الثالثاء الس���اعة التاسعة صباحا، 
العام أس���ماء االعضاء  وتال األمني 
احلاضري���ن واملعتذرين والغائبني 
دون إذن أو إخطار. كما تال أس���ماء 
األعضاء الغائبني ع���ن اجتماعات 

اللجان منذ اجللسة السابقة.

بند اليمين الدستورية

٭ تال األمني العام مرس���وم تعيني 
م.أحمد اجلس���ار وزي���را للكهرباء 
واملاء، وقد أدى الوزير اجلسار اليمني 

الدستورية أمام مجلس األمة.
٭ مرزوق الغامن: نبارك لك براءتك 
ونقاء صحيفتك م���ن قبل القضاء 
الش���امخ. ونظرا إلعالن خلو مكان 
الراحل نبيل الفضل أجريت االنتخابات 
التكميلي���ة وفاز به���ا العضو علي 
اليمني  اخلميس وقد أدى اخلميس 

الدستورية.

بند التصديق على المضابط

٭ انتقل املجلس الى بند التصديق 
على املضابط رقم 1346أ وب بتاريخ 

9 و10 فبراير 2016.
وصادق املجلس على املضابط.

٭ الرئيس مرزوق الغامن: قبل أيام 
تلقى أه���ل الكوي���ت ببالغ احلزن 
واألس���ى نبأ وفاة النائب الس���ابق 
إبراهيم امليلم الذي مثل الشعب في 
فصلني تشريعيني وغلب مصلحة 
الكويت العليا على كل املصالح وكان 
منوذجا برملانيا يحتذى، فبالنيابة عن 
نفسي وزمالئي أتقدم ببالغ العزاء 
ألسرة الفقيد، ونسأل اهلل أن يسكنه 

فسيح جناته.
٭ د.علي العمير: احلكومة بدورها 
تش���اطر املجلس في تأب���ني الفقيد 
الذي مثل األم���ة في فصلي 71 و76 
ونسأل اهلل له الرحمة ولذويه الصبر 

والسلوان.

انتخاب أعضاء جدد

٭ انتقل املجلس الى انتخاب أعضاء 
جدد للجان الشباب والرياضة واملرافق 

والتشريعية.
٭ وتال األمني العام اقتراحا نيابيا 
بأن تك���ون عضوية اللجان بتزكية 
النائب عل���ي اخلميس محل النائب 
الراحل الفضل في هذه اللجان، ووافق 
املجلس باإلجماع على تزكية النائب 

علي اخلميس.
٭ علي اخلميس: نش���كر االعضاء، 
ولكن أعت���ذر ع���ن عضوية جلنة 
الشباب والرياضة، وأكتفي باملرافق 

والتشريعية.
٭ الرئيس الغامن: هي بالتزكية أخ 

علي.
٭ عل���ي اخلمي���س: نع���م فأقبل 
ومش���كورين س���أكون عضوا في 

الشباب أيضا.
٭ ووافق املجلس على تزكية اخلميس 

عضوا في اللجان الثالث.

بند الرسائل الواردة

٭ انتقل املجلس الى بند الرس���ائل 
الواردة.

تضمن كش���ف األوراق والرسائل 4 
رسائل جاءت كالتالي:

)هاني الشمري( الرئيس مرزوق الغامن متحدثا في جلسة امسرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وروضان الروضان وسيف العازمي على املنصة ويبدو م.محمد الهدية واألمني العام 

٭ رسالة من حضرة صاحب السمو 
أمير البالد يشكر فيها رئيس وأعضاء 
مجلس األمة على تهنئتهم مبناسبة 
الذكرى اخلامسة واخلمسني للعيد 
الوطني والذكرى اخلامسة والعشرين 

للتحرير.
٭ رسالة من سمو ولي العهد ردا على 
تهنئة رئيس وأعضاء مجلس األمة 
مبناسبة الذكرى اخلامسة واخلمسني 
للعيد الوطني والذكرى اخلامس���ة 

والعشرين للتحرير.
٭ رسالة من رئيس مجلس الشورى 
السعودي يشكر فيها رئيس مجلس 
األمة واملجل���س املوقر على املوقف 
املشرف لرئيس املجلس خالل مؤمتر 
احتاد مجالس ال���دول االعضاء في 
منظمة التعاون االسالمي اعتراضا 
على الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس 
الشورى االيراني فيما يتعلق باململكة 

العربية السعودية.
٭ رسالة من رئيس جلنة األولويات 
يطلب تكليف اللجان بسرعة إجناز 
تقاريرها عن االقتراحات ومشروعات 
القوانني املتعلقة باخلطة التشريعية 
للمجلس لدور االنعقاد احلالي، وذلك 

حسب الكشف املرفق.
)موافقة عامة(.

٭ د.يوس���ف الزلزل���ة: بالنس���بة 
للرسالتني األولى والثاني فنحن نكرر 
دعاءنا لصاحب السمو األمير ولسمو 
ولي عهده بأن يكونا في موفور الصحة 
والعافية ونبارك لهم األعياد الوطنية. 
الكويت كانت ومازالت وستستمر بلد 

األمن واألمان.
الرابعة اخلاصة  بالنسبة للرسالة 
باألولويات فأذكر األعضاء مبا جاء 
في الالئح���ة الداخلية باختصاص 
جلنة األولويات فهي تختص بوضع 
أولويات دور االنعقاد ومتابعة جلان 
املجلس بخص���وص إجناز اللجان 
املش���روعات واالقتراحات بقوانني 

ليكفل سير العمل التشريعي.
وقد اتفقنا مع احلكومة على بعض 
األولويات وأخذنا موافقة املجلس، 
لكن بع���ض اللج���ان ال جتتمع إال 
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بيان املجلس بشأن تصريحات دشتي
عن  اململكة العربية السعودية

بناء على ما دار من مناقشات حول 
موضوع التصريحات املتكررة للنائب 
عبداحلميد دشتي جتاه اململكة العربية 
السعودية ومملكة البحرين في جلسة 
اليوم، لذا نقترح ان يقوم املجلس بإصدار 

البيان التالي:
»بيان مجلس االمة بش����أن إس����اءة 
النائ����ب عبداحلميد دش����تي للمملكة 
العربية الس����عودية ومملكة البحرين 

الشقيقتني«.
اميان����ا من����ا بواجباتن����ا الوطنية 
ومسؤولياتنا الدس����تورية نؤكد على 
ان مجلس االمنة يرفض ويدين بشكل 
تام وشديد اي تصريحات أو ممارسات 
أو سياسات سواء كانت مباشرة أو غير 
مباسرة متس أو تسيء أو تهدد سيادة 
واستقرار دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وخاصة تلك املوجهة للمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
ويؤكد املجلس رفضه للتصريحات 
النائب عبداحلميد دشتي  التي أطلقها 
في اكثر م����ن موقف والتي تتقاطع مع 
العلي����ا وتوجهاتها،  الكويت  مصلحة 
العربية  الرسمية والشعبية، فاململكة 
السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت 
وعمقنا االستراتيجي واحلصن احلصني 
للكويت من بعد اهلل ضد االخطار التي 
تتربص بالكويت من اعدائها، كما يشترك 

البل����دان بأواصر من امل����ودة واحملبة 
واملصير املشترك، والعالقات املتجذرة 
منذ القدم حيث نرتبط معهم بأكثر من 
رابط متني اخ����وي وقوي، كما ترتبط 
القيادتان بروابط وثيقة اخوية، لذلك 
نؤكد رفضنا للتعرض للمملكة العربية 
الس����عودية الشقيقة وأمنها وسيادتها 
خاصة في ظل التحديات الكبرى التي 
تواجهها السعودية في الداخل واخلارج، 
وتعرضها ملوجة من الهجمات االرهابية 
وجماعات الفكر الضال املتكررة، حيث 
ان حت����ى بلده الكويت التي ينتمي لها 
ويفترض ان يدين لها بالوالء لم تسلم 

منه ومن إساءاته.
ويشدد مجلس االمن في هذا السياق 
على ضرورة ص����ون الوحدة الوطنية 
كصمام امان لوطنن����ا الكويت في ظل 
املتغيرات والتحوالت اجلارية، كما يشدد 
على ان حفظ النسيج االجتماعي ورص 
الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب 
وطني، وان العبث باألمن الوطني هو 
خط احمر لن يسمح ألي كان بتجاوزه 

وتخطيه.
وباعتزاز نس����تذكر ما قام به االخ 
رئيس مجلس االمة من موقف تلقائي 
ومبدئي ش����جاع منس����جم مع التوجه 
الرسمي والشعبي للدولة، واعتراضه 
على ما جاء في كلم����ة رئيس مجلس 

الشورى االيراني فيما يتعلق باململكة 
العربية السعودية اثناء مؤمتر منظمة 
التعاون االسالمي في بغداد، موضحا انه 
اذا كان الوفد السعودي غير موجود في 
املؤمتر فإنه شخصيا والوفد الكويتي 

ميثلون السعودية.
وعلي����ه يطالب املجل����س احلكومة 
باتخاذ جميع اجلراءات القانونية العاجلة 
جتاه مثل هذه االساءات ووضع حد نهائي 
لضمان عدم تكرارها مستقبال، مع موافاة 
املجلس بجميع اخلطوات واالجراءات 
والتطورات في هذا الش����أن، والتي من 
شأنها تعزيز العالقات الوثيقة بني دول 
املنظومة اخلليجية، كما ستحافظ على 
هذا الكيان اخلليجي وتعمل على صيانة 
اهدافه املرجوة نحو مزيد من احلماية 
واالمن واالس����تقرار ملزيد م����ن النماء 
واالزدهار لدول املنظومة ورخاء شعبها، 
تأكيدا من املجلس على تأصيل املواثيق 
التي تربط الكويت بدول مجلس التعاون 
اخلليجي الشقيقة وهو ما حرص واكد 
عليه سمو االمير حفظه اهلل في اكثر من 
مناسبة ومحفل، مؤكدا ان الكويت جزء 
ال يتجزأ من اجلسد اخلليجي، هذا وحفظ 
اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه في 
ظل القي����ادة احلكيمة حلضرة صاحب 
الس����مو امير البالد، وسمو ولي عهده 

االمني حفظهما اهلل ورعاهما.
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الصالح: صاحب 
السمو جعل 

الكويت دولة ذات 
مكانة مرموقة دوليًا

اخلرافي: نوجه 
رسالة إلى الشعب 

السعودي بأننا معهم 
على طول اخلط

دشتي: نحن 
أول من ميتثل 

لتوجيهات األمير 
وال نسمح بخرق 

السفينة

اخلميس: اململكة 
العربية السعودية 

وقفت معنا إبان الغزو 
موقف رجل واحد

طنا: نشكر صاحب 
السمو على اللفتة 

الكرمية مبعاملة 
أبناء الشهيد العنزي 

معاملة الكويتيني

عاشور: قصور 
بوزارتي التربية 

واإلعالم في توعية 
النشء باألفكار 

املتطرفة

احلويلة: السعودية 
عمقنا اإلستراتيجي 
واحلصن احلصني 

ألمن الكويت

حماد: السعودية 
كان لها موقف 

مشرف مع الكويت 
أثناء الغزو العراقي

الغامن: هدف البعض ليس احلرص على العالقة مع السعودية بل ضرب البرملان

وعالقاتنا مع دول اخلليج أكبر من 
ان يتم جتريحها برأي.

٭ عبداهلل املعيوف: أرجو من رئيس 
جلنة األولويات ان يسمي اللجان التي 

تأخرت في إجناز تقاريرها.
ونشكر رئيس املجلس على موقفك 
جتاه رئيس مجلس الشورى االيراني 
وهذا املوقف هو ميثل الشعب قبل 

النواب.
نقول لدستي »نبيك تنبش« ونريد 
ان نك���ون واضحني معك ألن علينا 
مسؤولية ولم نر من احلكومة اي ردة 
فعل جتاه هذه االساءات، اإلساءات 
بدأت من املبطل األول في عام 2012 
ونقول له »انبش« حتى نعرف منو 

اخلنني ومنو اخلايس«.
نرفض ان يس���تمر هذا الوضع واذا 
استمر الوضع فهنا مسؤولية مجلس 

األمة ولم حترك ساكنا.
٭ عسكر العنزي: نستنكر احلادث 
األلي���م الذي راح ضحيته الش���هيد 
تركي العنزي. ونشكر سيدي صاحب 
السمو على اهتمامه بشهيد الوطن 

وأبنائه.
تصريحات دشتي وتكرار إساءاته 

املزعجة نستنكرها ونرفضها.
٭ حمدان العازمي: إساءة دشتي لكل 
مواطن كويتي ومنذ فترة ولم نسمع 
أي تصري���ح من وزير ولم نر بيانا 
من احلكومة وهذه إس���اءة للشعب 
الكويتي كله حاكما ومحكوما، فالى 

متى نسكت؟!
وهو يتحدث الى قناة سورية معادية 
فما الهدف من ذلك؟! وهذه إس���اءة 

وال نقبلها.
٭ وت���ال األمني الع���ام طلبا بتقدمي 
طلب املناقشة بشأن قرار احلكومة 
وقف ص���رف مخصص���ات العالج 
باخل���ارج، وذلك بع���د االنتهاء من 

قانون التحقيقات.
)موافقة عامة(.

٭ وت���ال األمني الع���ام طلبا بتقدمي 
طلب مناقشة احلكومة بشأن أوضاع 

املقيمني بصورة غير قانونية.
٭ الرئيس الغامن: يعني التحقيقات 

ثم العالج باخلارج ثم البدون.
)موافقة(.

٭ وت���ال األمني العام طلبا بش���أن 
اس���تمرار تصريحات د.عبداحلميد 
دشتي املعادية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي وتخصيص س���اعتني من 
جلسة اليوم ملناقشة التصريحات 
املستفزة من دشتي جتاه السعودية 

وإعالن موقف رسمي من املجلس.
٭ د.عبداحلميد دشتي: أقررنا طلبني 
ولدينا املداولة الثانية للرقابة املسبقة 
ث���م التحقيقات والب���دون والعالج 
باخلارج وال مانع من مناقشة طلب 

االخوان.
٭ صال���ح عاش���ور: م���ع تقديري 
واحترامي ملقدم���ي الطلب والطلب 
مس���تحق، ولكن في بند الرس���ائل 
تكلمنا ما فيه الكفاية والطلب حساس 
وله انعكاسات على الشارع. فلنكلف 
رئيس املجلس للجلوس مع دشتي 
والتفاهم في مثل هذه القضايا أفضل 
من الدخول فيها وضياع س���اعتني 
للحدي���ث عنه���ا. أو لنكلف مكتب 
املجلس بعيدا ع���ن اجلو البرملاني 
لنبتعد عن املزايدات فلنحافظ على 
حلمتن���ا الوطنية ونث���ق فيك األخ 

الرئيس للقيام بهذا الدور.
٭ حمدان العازمي: هذه ليست أول 
إساءة وتغاضى املجلس عن إساءات 
متكررة. ال موقف وال تصريح وال بيان 

حكوميا يوقفه عند حده.
نحن م���ع الوح���دة الوطنية ولكن 
املشكلة أنه يكرر اإلساءة على البحرين 

والسعودية حتى على بلده.
٭ مبارك احلريص: الطلب مستحق 
في مثل هذه القضية والشارع يطالبنا 
باتخ���اذ قرار في هذه القضية. الكل 
يعلم اإلساءات البالغة من دشتي، وال 
نقبل اإلساءة لدول اخلليج وخاصة 

السعودية.
٭ د.محم���د احلويل���ة: لنتحم���ل 
مسؤولياتنا واملجلس عليه أن يقوم 
بإجراءاته وعلى احلكومة اإلفصاح 

عن موقفها.
٭ حمود احلمدان: السكوت هو الذي 
يش���عل الفتيل ويؤثر في موضوع 
االصطف���اف الطائفي الننت والطلب 
مس���تحق. لبيان املوقف احلقيقي 

للشعب الكويتي ولبيان عثرات هذا 
النائب املشبوه.

٭ ماضي الهاجري: هذا هو املوقف 
الرسمي للكويت وسياسة صاحب 
الس���مو والطلب مس���تحق وهذه 

اإلساءات تكررت كثيرا.
٭ فيصل الكندري: الطلب مستحق 
النائب أساء في أكثر من قناة إعالمية 
على الكويت. وصاحب السمو يقول 
الكويت والسعودية واخلليج جسد 
واح���د »أفهم«. كثير من الش���يعة 

مستاؤون من تصريحاته.
٭ أحمد مطيع: عبداحلميد دشتي هو 
فتنة وشر وال بد من وجود موقف 

للمجلس كله.
)موافقة عامة(

٭ الرئيس مرزوق الغامن: معنى ذلك 
أن نبدأ في الطلب ثم التحقيقات ثم 

العالج باخلارج.
واآلن األسئلة ثم الرقابة املسبقة. 

٭ صالح عاش���ور: لدينا 3 طلبات 
مناقشة وكل طلب ساعتان فأقترح 
تأجيل طلبات املناقشة إلى يوم غد 
ونبدأ باجلدول وألن كلها ال ترتبط 

بقانون وال توجد تقارير.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: رأي يحترم. 
وفقا لتصويتاتكم األسئلة ثم الرقابة 
املس���بقة ثم تصريحات دشتي ثم 
التحقيق���ات ثم العالج باخلارج ثم 

البدون، هل توافقون؟
٭ د.يوس���ف الزلزلة: اقترح إنهاء 
اجلدول اليوم وإرجاء الطلبات إلى 
يوم غد واليوم نبدأ بالرقابة املسبقة 

ثم قانون حماية املسنني.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: في النهاية 

التصويت للمجلس.
٭ علي اخلميس: نحن فريق واحد. 
فنحن نتكلم عن ملف أمني يهم دول 
اخلليج واملوضوع ليس طائفيا ولكن 
إقليميا وهذا أمن دولة فدشتي يطالب 
بضرب عقر دار دولة شقيقة فهذه 

من أهم األولويات.
٭ حمدان العازمي: نحن صوتنا على 

القرار وانتهينا.
٭ د.عبداحلمي���د دش���تي: س���بق 
التصويت على طلب العالج باخلارج 

والبدون وبعدها طلبي. 
أس���ئلة النائب عدن���ان عبدالصمد 
لوزير الع���دل إلفادته حول تزوير 

حكم قضائي.
٭ عدنان عبدالصمد: السؤال يفقد 
معناه إذا مر عليه سنة او اكثر وهذا 
الس���ؤال من عليه اكثر من س���نة، 
والتزوير وصل للمحاكم واألحكام 
وهناك مشكلة حقيقية بصدور حكم 
باطل ولكن له تبعات وأسأل وزير 

العدل ماذا حصل بهذا املوضوع.
٭ يعقوب الصانع: القضية أحيلت 
حملكمة اجلنايات ومازالت منظورة 

أمام احملكمة.
٭ عدنان عبدالصمد: القضية تخصهم 

ومازالت باحملكمة.
٭ يعقوب الصانع: القضية انتهت من 

التحقيقات وأحيلت للجنايات.
٭ سؤال النائب يوسف الزلزلة لوزير 

املالية حول صندوق دعم األسرة.
٭ يوسف الزلزلة: الصندوق كان لدعم 
األسرة واالجراءات كانت منصفة ومت 
إنقاذ آالف األسر وتسهلت أمورهم، 
ولك���ن إجراءات البن���وك أصبحت 
تختلف، وس���ؤالي حول مخالفات 
قامت بها البنوك والبنك املركزي كان 
يأخذ بعض احلاالت بشكل عشوائي 
لدراستها واالجابة لم تتكلم عن نوعية 

املخالفات
٭ سؤال النائب سعد اخلنفور لوزير 

املالية حول خفض الدعم
٭ سعد اخلنفور: قدمت سؤالي ولم 

يصلني جواب.
٭ سؤال النائب صالح عاشور لوزير 
الدولة بشأن القرية التراثية مبنطقة 

الشرق.
٭ صالح عاشور: احلكومة يبينون 
أن احلل في امليزانية والعجز جزء 
منه الذه���اب للقطاع اخلاص وهذه 
خدعة والقطاع اخلاص ال يستطيع 
حل مش���اكله ومن يحل املش���كلة 
احلكومة عبر أجهزتها، ولوال تدخل 
احلكومة لدى بعض البنوك ألفلست 
احلكومة وخديعة التجار انهم احلل 
هو غير مقبول ومت إعطاء أفضل موقع 
لعمل قرية تراثية واملفترض ينتهي 
املشروع في عام 2006 وبعد مرور 

10 أعوام لم ينته املشروع والقطاع 
اخلاص هو خراب البلد وليس هو 
احلل والوزير يرفض اعطائي االجوبة 

بحجة انه مخالف للدستور.
وحت���ى األعذار غير مقبولة واآلثار 
في املشروع كانت عبارة عن بركة 
ماء وتبريرات احلكومة غير مقبولة 
والدولة تقدر تطلع إيرادات من ناحية 
االيجارات ولم يتم إجراء أي حتقيق 

ألسباب تأخير املشروع.
٭ أنس الصالح: بالنس���بة لسؤال 
األخ سعد اخلنفور مت االجابة عليه 

وموجود في املجلس.
٭ صال���ح عاش���ور: نري���د موقف 
احلكوم���ة حول املش���روع البد من 
وجود ج���واب على املوضوع وماذا 
تعمل احلكومة إذا ما يكون في جواب 

حول املشروع.
٭ أنس الصالح: األخ موجه سؤاال 
الدول���ة والوزي���ر موجود  لوزير 

بالقاعة.
٭ صالح عاشور: األخ وزير املالية 

لو مو راد كان أفضل.
٭ أنس الصالح: السؤال املوجه لي 

يتحدث عن جمهورية بورما.
٭ سؤال النائب خليل عبداهلل لوزير 
التربية حول تكلفة الطالب مبراحل 

الدراسة العليا.
٭ خليل عبداهلل: الظاهر في خلل في 
فهم السؤال وأنا سألت عن الطلبة 
املميزين، وأؤكد املكتب السابق للوزير 
االسبق واالخوان يبدو انهم لم يعرفوا 
الكلفة في التطبيقي، وطالب كلية 
احلقوق يكل���ف الطلبة فوق 5000 
دينار والطب 30000 دينار والهندسة 
8500 دينار والعلوم االدارية 3500 
دينار وكلية البنات اجلامعية تكلف 
الطالبة 17000 دينار وأليس من االجدر 
مشاهدة األرقام  قبل أن نخطط ومن 

ميد حاجة سوق العمل.
٭ بدر العيسى: أؤكد لألخ النائب إذا 
في نواقص للرد على األسئلة فنحن 
على اس���تعداد لتوضيحها ووضع 

األرقام الدقيقة.
٭ سؤال النائب محمد الهدية لوزير 
التربية حول جل���ان التحقيق في 

»التطبيقي«.
٭ محم���د الهدية: أتوجه بالش���كر 
اجلزيل للوزير على حل املخالفات.

٭ س���ؤال النائب ع���ودة الرويعي 
لوزير الدولة بش���أن أن���واع الدعم 

احلكومي.
٭ عودة الرويعي: هذا السؤال سيكون 
حديث األيام املقبلة وبالتالي نحن 
نعاني من احلكومة حيث ال تعطينا 
أرقاما دقيقة نحن نتحدث عن خطة 
الدولة لتنويع مصادر الدخل ولألسف 
لم ترد اإلجابة الوافية بهذا اخلصوص. 
ومتوسط دخل النفط هناك فائض، 
وسؤالي حول اللقاءات السابقة وهل 
سيتم ترشيد االستهالك وهل الفائض 
ينتج عن الدعوم ام خفض االستهالك 
وهناك كثير من مواطن الهدر وهل 

الدعوم من أماكن الهدر؟
٭ عبدالرحمن اجليران: نحن شاهدنا 
هذا التطرف والعنف في السنوات 
األخيرة لذلك س���ؤالي هذا مستحق 
عن عدد اجلرائم لوضع أيدينا على 
مكام���ن اخلطأ، وه���ذا التوجه الى 
ارتكاب اجلرائم والتطرف نشأ منذ 
الس���تينيات وهناك أكثر من حلقة 
اتصلت مع بعضه���ا وفق منظومة 
عاملية، فعلينا حتصني الشباب. من 
يصدق إن جمهورية  الس���ويد اآلن 
فيها حزب اليمني املتطرف وهي أكثر 
دول العالم انفتاحا على العالم؟! ومن 
يقول بسبب الوهابية فعليه تقدمي 
كتاب واحد يؤكد هذا  التوجه حتى 

نأخذ حذرنا من ذلك.
٭ وزير اإلعالم: في منتصف 2013 
أطلقنا خطة حكومية توعية خاصة 
مبوضوع التطرف الشبابي، ونتيجة 
لذلك نسبة اجلرائم في الكويت %9 
ومازلنا نحت���اج مزيدا من اجلهود 
ملعاجلة العنف الشبابي والتطرف 
وغيرها من القضايا مع التركيز على 

العملية التربوية.
٭ عبداهلل املعي���وف: اإلجابة عن 
سؤالي ناقصة بعدم تضمنها أعضاء 
اجلمعية العمومية، ومن املستغرب 
التيارات السياسية مدارس  إعطاء 
وجامعات، وعلى احلكومة تأكيد أو 
نفي ذلك أم���ام النواب بعدم إعطاء 

هذه التيارات السياس���ية جامعات 
ومدارس.

٭ د.علي العمير: األخ النائب يوجه 
أسئلة ويريد االجابة الفورية عليها 
م���ع ان هناك الئحة حت���دد طريقة 

االسئلة.
٭ عبداهلل املعيوف: أنا أشكر الوزير 

على التهرب من اإلجابة.
وترفع اجللس���ة ملدة ربع س���اعة 

للصالة.
اس���تؤنفت اجللسة برئاسة رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن في الساعة 

الواحدة ظهرا.
ووافق املجلس على متديد اجللسة 
حتى االنتهاء من قانون التحقيقات 

ومناقشة موضوع النائب دشتي.
وتال الرئيس اقتراحا بشأن ترتيب 
أولويات اجللس���ة كالتالي: الرقابة 
املسبقة على املشاريع والتحقيقات 
وقانون حماية املسنني والتقرير ال� 23 
للجنة امليزانيات وتصريحات النائب 
دشتي وجلسة الغد يكون فيها طلب 

العالج باخلارج والبدون.
تقرير اللجنة االسكانية بشأن إلغاء 

الرقابة املسبقة
انتقل املجلس الى مناقش���ة تقرير 
اللجنة االسكانية بشأن إلغاء الرقابة 
املسبقة على املشاريع االسكانية ملدة 

5 سنوات.
٭ فيصل الكندري »عن املقرر«: هناك 
تعديل مقدم من النائب د.يوس���ف 

الزلزلة على املادة األولى.
ووافق املجلس عليها موافقة عامة.

٭ فيصل الش���ايع: هناك فرق بني 
التدخل في  الرقابة املس���بقة وبني 
الفنية، فاالجراءات االدارية  األمور 
يج���ب ان تكون موج���ودة الرقابة 
املسبقة ضرورية بالنسبة لالجراءات 

اخلليجية وخاصة من أحد نواب األمة 
وهو النائب عبداحلميد دشتي وهذه 
التصريحات نس���تنكرها وندينها، 
وأكثر من مرة نقدم له النصح بأن 
يكف عن هذا االس���تفزاز ونطالب 
احلكومة بس���رعة اتخاذ اإلجراءات 
القانونية املناس���بة جتاه من يضر 

املصلحة العليا للكويت.
وإج���راءات عاجل���ة جت���اه ه���ذه 
التصريحات املتكررة التي صدرها في 
مؤمترات دولية وتسيء الى املصلحة 
العليا، فكل ما يس���يء الى اخلليج 
يسيء الينا في الكويت وال نسمح ألي 
من كان بأن يتعدى على السعودية. 
السياسة الكويتية اخلارجية متزنة 

وحتظى باحترام اجلميع.
الس���عودية عمقنا االس���تراتيجي 
وحصننا احلصني ألم���ن الكويت، 
ابان الغزو، وال  وموقفها مش���رف 
نسمح ألي شخص بأن يصرح ضد 
األشقاء. وعلينا مسؤوليات دستورية 
وقانونية، وعلى احلكومة إجراءات 
ينبغي اتخاذها س���ريعا، ونطالب 
بتفعي���ل الالئحة حت���ى يكف عن 
تصرفاته التي مت���س عالقتنا مع 

األشقاء.
٭ س���عدون حماد: نشكر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد، 
وس���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
االحمد، ونبارك لهما مبناسبة األعياد 

الوطنية.
الرسالة الثالثة نشكر الرئيس على 
هذا املوقف ويؤسفنا ما قاله دشتي 
عن جارتنا السعودية التي كان لها 
موقف مشرف أثناء العدوان العراقي، 
وامللك فهد قال: »إما ترجع الكويت 

أو تروح السعودية معها«.
السعودية فتحت أراضيها وجيشت 
اجلي���وش من اجل حترير الكويت. 
ونؤكد للشعب السعودي ان كلمة 
الغ���امن متثل ن���واب املجلس وأي 
تصريحات تصدر من نائب متثله هو 
ال متثلنا ورئيس املجلس فقط هو من 

ميثلنا في املؤمترات اخلارجية.
الش���ارع الكويتي مس���تاء من هذه 

التصريحات.
ونش���كر رجال األمن وعلى رأسهم 
وزير الداخلية على متابعتهم األمن 
في جميع املس���يرات وما حدث من 
اعتداء من اح���د افراد تنظيم وراح 
ضحيته الشهيد تركي محمد العنزي، 
ونعزي اسرة الشهيد، ونشكر اللفتة 
الكرمية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، مبعاملة أبنائه معاملة 
الكويتيني حلني بلوغهم سن الرشد 

لتجنيسهم.
يجب ان نس���تفيد من أخطاء الغير 
بالنسبة لتنظيم داعش. ويجب ان 
تشارك األسرة في متابعة أوالدهم 

وتصرفاتهم.
٭ د.خلي���ل أبل: أقدم أس���مى آيات 
التهنئة والتبريكات الى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، 
والش���عب الكويتي مبناسبة ذكرى 
التحرير والعيد الوطني. ونحن لسنا 
في مقام استذكار دور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد، في 

بناء الكويت.
هناك مسؤولية مجتمعية دون متييز 
في احلفاظ على الكويت نرفع شعار 
الوحدة الوطنية ونتزين بألوان علم 
الكويت لكن عندما تأتي املمارسة فبكل 
وقاحة هناك من يفرق هذا املجتمع 
وينسى اننا امام مسؤولية امام رب 
العاملني ف���ي احلفاظ على هذا البلد 

وإال فكفوا عن هذا الشعار.
كفوا عن تخوين هذا املجتمع وتفتيته. 
مؤسس���ات الدولة متارس التفريق 

والتمزيق.
سياستنا متزنة مع الكل وعالقاتنا 
طيب���ة مع ال���كل عل���ى الرغم من 
خروج كلمة م���ن هنا او هناك نعم 

نستنكرها.
هذا الدستور من حق كل واحد منا 
حرية الرأي مكفولة لكن ضمن اطار 
القانون يحاسب وفق القانون. نحترم 
جميع أشقائنا في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ويجب ان نحترم الكلمة ونتصدى 
لهذه املمارس���ات وفقا للدس���تور. 

عجلة االجناز.
٭ فيصل الشايع: جمعيات نفع عام 
لها صالحيات بفتح جمعيات ومدارس 
وغيرها، فنود ان نسمع من الوزيرة 

هل هذه الئحة جديدة أم ماذا؟!
انتقل املجلس الى مناقش���ة تقرير 
اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون 

اإلدارة العامة للتحقيقات:
٭ صالح عاشور: نحتاج مرونة من 
احلكومة وأعضاء اللجنة. فاالقتراح 
بالتعديل أتى إلنصاف 156 شخصا من 
إدارة التحقيقات، وأعتقد ان إحالتهم 
للتقاعد غير منصفة وغير قانونية. 
التعديل  القانون بسحب  ومناقشة 

فإننا بذلك بخسنا حقوقهم.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: االقتراحات 
التي قدمت مت سحبها والنواب شرحوا 
مبرر السحب فأقترح التصويت في 

املداولة األولى.
٭ د.يوسف الزلزلة: هناك 156 شخصا 
فوجئوا بأن احلكومة أحالتهم للتقاعد. 
فلنجعل احلكومة تقوم وتقول انها 
س���تعيد النظر في هذا القرار حتى 

نعطيهم مخرجا جيدا.
٭ د.علي العمير: نش���ارك املجلس 
االحت���رام جلهد اخوانن���ا في إدارة 
التحقيقات ومت تأجيله لعدم وجود 
وزير الداخلية. التعديالت قدمت ومت 
قبولها والتصويت عليها وقبلناها 
لتذهب الى اللجنة ومن ثم تدرس في 
اللجنة ولم ندع كحكومة لدراستها. 
ولذل���ك نحن نعتقد ان���ه مازال في 
اللجنة وتلتزم ونشدد على التقرير 
األولي للجنة بأن احلكومة ترفض 
هذا التعديل، وحتى ال يرفض القانون 
القانون  فلنرجئ التصوي���ت على 
بالتعديالت وندرس���ها مع املجلس 

الفت���وى والتش���ريع وجلنة  مثل 
املناقص���ات حلصولها على أراضي 
الدولة ويفترض ان يعطيهم الديوان 

موافقات خالل اسبوع.
٭ ياس���ر أبل: ه���ذا التعديل يفرغ 
املوضوع من محتواه، فنحن نبحث 
عما يسرع العملية االسكانية وهذا 
التعديل يعرقل املدة ويفرغ املوضوع 

من محتواه.
٭ فيصل الكندري »عن املقرر«: تقدمي 
احلالة املالية تفصيليا عن كل مشاريع 

املؤسسة ونكتفي بهذا التعديل.
10 من 40.

٭ عدم موافقة على االقتراح.
وجرى التصويت نداء باالسم على 
املداولة الثانية لقانون إلغاء الرقابة 
املسبقة على املش���اريع االسكانية 
وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37، 
عدم موافقة 12، امتناع 1، احلضور 

.50
٭ موافقة ويحال للحكومة.

٭ الرئيس مرزوق الغامن: يسعدني 
باسمي وباس���مكم ان ارحب اجمل 
ترحيب بوزير العدل املصري املستشار 
أحمد الزند، متمنيا له طيب االقامة 
وان تثمر الزيارة النجاح املرجو منها 

فنزلتم اهال وحللتم سهال.
٭ د.عبداحلمي���د دش���تي: املجلس 
م���ن أهم اختصاصات���ه الرقابة فال 
نشكك في ذمة احلكومة على الرغم 
من مآخذنا عليه���ا ولدينا األدوات 
الرقابية وال تعطلون الش���غل في 

ديوان احملاسبة.
٭ ياسر أبل: نشكرك األخ الرئيس 
والنواب وأعضاء اللجنة االسكانية 
وهذا القانون س���يحملنا مسؤولية 
أكبر وإن ش���اء اهلل نح���ن »قدها« 
وسنقدم احللول العملية لتسريع 

د.عبداهلل الطريجي عبداهلل التميمي مترئسا جانبا من اجللسة حمد سيف خلف دميثير

تتمة المنشور ص8

م.محمد الهدية وحمدان العازمي ود.أحمد مطيع وجمال العمرالشيخ خالد اجلراح في حديث مع بعض النواب ياسر أبل

     

��شماعيل �أحمد �شاهني

لـــوفـاة املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عمه

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل
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اجلراح: عقود »الدفاع« خاضعة للجهات الرقابية 
ونشكر املجلس على اهتمامه باجليش

احلكومة هذا القانون.
٭ عبداحلميد دشتي: نبارك ملوظفي  
العام���ة لللتحقيقات عودة  اإلدارة 
احلقوق لهم وهم ناس خدموا الوطن 
وحتملوا الظلم على مدى 30 سنة.

٭ عبداهلل املعيوف: احلكومة البد 
أن تقف بجانب هؤالء املوظفني وأال 

ترد القانون.
٭ جم���ال العم���ر: نش���كر اللجنة 
التشريعية ورئيسها والنواب وإقرار 
القانون والتصويت بأغلبية النواب 
ومن باب التعاون لتلتزم احلكومة 
به���ذا القانون، ولن نتخلى عن 156 

موظفا.
٭ ماضي الهاجري: نبارك الخواتنا 
احملققني واحملققات ونشكر أعضاء 

التشريعية فكل الشكر لكم.
٭ عدنان عبدالصمد: آمل أن يخفض 
املجلس الفترة التي يصدر بها القانون 
من شهر الى 7 أيام وفق املداة 65 من 
الدستور وأرجو تصويت املجلس 
على اس���تصدار القانون في 7 أيام 

بدال من شهر.
٭ م���رزوق الغ���امن: ه���ذه امل���ادة 
اس���تخدمناها في قان���ون مكافحة 
الفس���اد، فهل يوافق املجلس؟! 21 

من 36  عدم موافقة.
٭ د.يوس���ف الزلزل���ة: أرجو رفع 
التقارير من جدول األعمال رقم 15، 
 ،27 ،26 ،25 ،24 ،22 ،21 ،19 ،17 ،16
28، 29، 30، وأيضا 35، 36، 37 فأرجو 

أن ننتهي منها.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: هل يوافق 

املجلس؟! )موافقة عامة(
٭ د.عبداهلل الطريجي: هناك تقارير 
من 2005 و2006 مدرجة على اجلدول 
إلرفاق تقاريرها مع تقارير ديوان 

احملاسبة،
وهي جلان التحقيق وإعادة تقارير 
ديوان احملاسبة للجنة وهناك مرفقات 
موجودة في جلنة حماية املال العام 

وهي ارقام 11 و12.
الغ���امن والفقرات  الرئيس مرزوق 

املرفوعة هي:
تعديل القانون رقم 1 لس���نة 1993 

بشأن حماية االموال العامة.
ع���دم موافق���ة ويرفع م���ن جدول 

االعمال.
- االقتراح بقانون في ش���أن انشاء 

مدينة صباح االحمد املتطورة.
عدم موافقة ويرفع من اجلدول.

- االقتراح بقانون في شأن توفير 
وحدات وشقق سكنية في املناطق 
احلضري���ة. عدم موافقة ويرفع من 

اجلدول.
- االقتراح بقانون في ش���أن انشاء 
مطار دولي خارج ح���دود املناطق 
الس���كنية. عدم موافقة ويرفع من 

اجلدول.
- تعديل بعض احكام قانون اجلزاء 
الص���ادر بالقانون رقم 16 لس���نة 
1960. مت س���حبه وإعادت���ه للجنة 

التشريعية.
- االقتراح بقانون بشأن حظر التعامل 

مع الكيان الصهيوني.
٭ كام���ل العوضي: هن���اك قانون 
قائم وهذا متحقق في قانون لسنة 
1964. عدم موافقة ويرفع من جدول 

االعمال.
- االقت���راح بقانون بش���أن التزام 
االش���خاص االعتباري���ة الوطنية 
والعربية واالجنبي���ة في الكويت 
بأح���كام القان���ون الدولي حلقوق 

االنسان.
4 م���ن 35 عدم موافق���ة ويرفع من 

جدول االعمال.
- االقتراح بقانون بش���أن انش���اء 
هيئة عامة مستقلة لرؤية هالل شهر 

رمضان وهالل شهر شوال.
)ع���دم موافقة ويوف���ع من جدول 

االعمال(.
- االقتراحات بقوانني بشأن التشجيع 
على حفظ القرآن الكرمي. )عدم موافقة 

ويرفع من جدول االعمال(.
- االقتراح بقانون في ش���أن انشاء 
وادارة وتش���غيل املنشأت النووية 
لالغراض الس���لمية. )عدم موافقة 

ويوفع من جدول االعمال(.
- االقتراح بقوانني في شأن جترمي 

ممارسة اعمال السحر والشعوذة.
)ع���دم موافقة ويرفع م���ن جدول 

االعمال(.
- االقتراح���ات بقوانني بعدم جواز 
قطع املياه والتي���ار الكهربائي عن 
املشتركني اال بعد صدور حكم قضائي 
وتس���وية املبالغ املس���تحقة على 
املواطنني املترتبة على استهالكهم 

للكهرباء واملاء.
- االقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة 

العامة الدارة االزمات والكوارث.
)ع���دم موافقة ويرفع م���ن جدول 

االعمال(.
- كتاب وزير التربية بش���أن طلب 
تش���كيل جلنة حتقيق حول تكرار 
حاالت وفيات العمال في مش���روع 
مدينة صب���اح الس���الم اجلامعية 

)الشدادية(.
٭ يوسف الزلزلة: اقترح احالته الى 

اللجنة التعليمية. )موافقة عامة(.

الدولة  النف���ط ووزير  كتاب وزير 
لش���ؤون مجلس االم���ة املرفق به 
تقرير عقد محطة الزور الش���مالية 

املرحلة االولى.
٭ يوسف الزلزلة: اقترح احالته الى 

جلنة املرافق.
٭ د.عبداحلميد دشتي: السكوت عن 
هذا املوضوع ال ميكن ان يس���تقيم 
ولكن نحيله الى جلنة مختصة وهي 

جلنة حماية املال العام.
موافقة عامة.

كتاب وزير النفط ووزير الدولة بشأن 
تقريري جلنة التحقيق في جتاوزات 

هيئة اسواق املال رقمي 1 و2.
٭ د.يوسف الزلزلة: ارجو ان يحال 

الى جلنة املالية.
موافقة عامة.

٭ د.يوسف الزلزلة: قانون حماية 
املسنني مهم ولكن نظرا لعدم وجود 
الوزيرة يؤجل الى اجللسة القادمة. 

موافقة عامة.

تقرير الميزانيات

انتقل املجلس الى مناقش���ة تقرير 
جلنة امليزانيات رقم 23 بشأن االذن 
للحكومة بأخذ مبلغ من االحتياطي 

العام للسنة املالية 2016/2015.
٭ عدنان عبدالصمد: مشروع قانون 
باالذن للحكومة بأخذ من االحتياطي 
وفتح ميزانية للوزارات مببلغ 150 

مليون دينار.
٭ صالح عاشور: نريد معرفة 150 

مليون دينار ملاذا؟
٭ وزير املالية: الطلب تعزيز على 
ميزانية وزارة الدفاع للتسليح وهذا 
الطلب نوقش في اللجنة الرباعية.

٭ عبداحلميد دش���تي: ه���ذا املبلغ 
لتعزيز ميزانية الوزارة نحتاج الى 
توضيح ألن اللجنة الرباعية اجتمعت 

على ذلك.
٭ عدنان عبدالصمد: 3 مليارات تصدر 
بقانون مستقل، و200 مليون ضمن 
امليزاني���ة العامة للدول���ة تأتي بها 
احلكومة ولكنها طلبت 150 مليونا 
لش���راء طائ���رات يوروفايتر تقدر 
التكلفة مبليارين و600 مليون وهذا 

يعتبر دفعة اولى.
٭ مرزوق الغامن: هل يوافق املجلس 
على الطلب احلكومي بزيادة امليزانية 

لوزارة الدفاع 150 مليونا؟
٭ عدنان عبدالصمد: وايضا هناك 
طلب بزيادة الى مليار و200 مليون 
وبعد االضافة تعتبر امليزانية مليار 
و350 مليونا لوزارة الدفاع ولعدة 
سنوات قادمة، ونأمل املوافقة على 

التوصيات املدرجة مع التقرير.
٭ مرزوق الغامن: تصويت باالسم.

احلضور: 47، موافقة: 40، عدم موافقة: 
6، امتناع: 1.

موافقة على هذا االعتماد.
وتتلى التوصيات املرفقة.

٭ عدنان عبدالصمد: التوصيات:

دراسة مستفيضة.
٭ الرئيس م���رزوق الغامن: إرجاء 
التصويت سيعود باملضرة عليهم 
ألن قرار إحالتهم قريبا. التعديالت 

لم تتم مناقشتها في اللجنة.
التقرير الذي أمامي يقول ان اللجنة 

لم تناقش التعديالت.
٭ روضان الروضان: قبل اسبوعني 
احلكومة استغلت املادة 76 لتأجيل 
األمر، هذا دستور الكويت واملادة 167 

منها واضحة.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: تبون نفتح 
باب النقاش قدموا طلبا ووقعوا عليه 

وأنا حاضر.
٭ د.عل���ي العمير: ال نتمنى تأجيل 
أو عدم حس���م املوضوع لكن اما ان 
نذهب الى التقرير االساسي ورأينا 
فيه واضح وسنتشدد فيه او نعيده 
للجنة وندرس التعديالت ونتفق مع 

النواب واحلكومة.
٭ فيصل الكندري: نعيد التقرير الى 
اللجنة لكن بشرط تعهد احلكومة 

بعدم فصل املوظفني ال� 156.
٭ خلف دميثير: أرى ان يتش���جع 
رئيس اللجنة بسحب التقرير وننتظر 
وزير الداخلية بشرح املوضوع وهذا 

أفضل.
٭ مبارك احلريص )ع���ن املقرر(: 
الوزير كان غير موجود اجللس���ة 
املاضية ولم يكن هناك نصاب. وكذلك 
عدم وجود نصاب داخل اللجنة. ولم 

نتقاعس في مناقشة التعديالت.
٭ د.علي العمير: أقدر مقرر اللجنة 
لكن كلما ذكرنا مجريات اجللس���ة 
وترجيناهم لتأجيل املوضوع لعدم 
وجود الوزي���ر رفض���وا وطالبوا 
بالتصويت علي���ه رغم عدم وجود 
الوزي���ر. واحلكومة لم تدع الى اي 
اجتماع للجنة التشريعية، فإما ان 
تلتزم بالتقرير األساسي ورأينا رافض 
التعديالت  التعديل أو تضاف  لهذا 

ويعود للجنة لدراسته.
٭ يعق���وب الصانع وزي���ر العدل: 
زمالؤنا في التحقيقات يهمهم إعالء 
األطر الدس���تورية. هناك تعديالت 
وأرس���لت الى اللجنة التشريعية، 
واحلكومة لم تتم دعوتها ومن املهم 
إب���داء رأيها في هذا األمر، ومن غير 
املعقول عدم إبداء الرأي في التعديالت 
املقدمة، فإذا كانت هذه املقترحات التي 
سطرتها التشريعية في التقرير األول 
فرأي احلكومة واضح وهو ال ميكن 
ان تتوافق املراكز القانونية في إدارة 

التحقيقات ووزارة العدل.
وملاذا مت االقتراح مبس���اواة اإلدارة 
العامة للتحقيقات بالنيابة العامة؟! 
إن ه���ذا االقتراح يحت���اج منا الى 
االجتماع ف���ي الغرف املغلقة داخل 

اللجنة التشريعية.
٭ الرئيس م���رزوق الغامن: أمامكم 
خياران إما التصويت على التقرير 

األصلي وإعادته إلى اللجنة.
٭ فيصل الشايع: أقترح إعادة التقرير 

الى اللجنة.
الرئيس مرزوق الغامن: هناك اقتراحان 
التصويت على التقرير األساسي أو 

إعادة التقرير الى اللجنة.
٭ مبارك احلريص )ع���ن املقرر(: 
نصوت على التقرير األساس���ي في 

املداولة األولى.
٭ يوس���ف الزلزل���ة )مؤيد إلعادة 

التقرير الى اللجنة(:
نحن نتكلم عن 156 شخصا ظلموا 
بق���رار نعتقد انه يج���ب تغييره. 
نلزم اللجنة باجللوس مع احلكومة 
لتدارس األمر وترفعه بعد اسبوعني 

وسنصوت عليه باملوافقة.
٭ محمد طنا )معارض إلعادة التقرير 

الى اللجنة(:
نصوت على التقرير األساسي.

٭ الرئيس مرزوق الغامن: سنصوت 
على إعادة التقرير إلى اللجنة وإلزامها 
بأن ترفع تقريرها بعد اس���بوعني 
للمجلس شامال واذا سقط هذا االقتراح 

فسنصوت على التقرير االساسي.
وجرى التصويت نداء باالسم وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 23، عدم موافقة 29، امتناع 

1، احلضور 53.
سقط االقتراح وسأذهب للتصويت 

على التقرير األساسي.
وجرى التصويت نداء باالسم على 
االقت���راح بتعديل قان���ون رقم 53 
لس���نة 2001 في شأن اإلدارة العامة 
للتحقيق ب���وزارة الداخلية وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 39، عدم موافقة 13، امتناع 6، 

احلضور 52. موافقة على املداولة
وجرى التصويت نداء باالسم على 
املداول���ة الثانية للقان���ون وكانت 
النتيجة كالتال���ي: موافقة 40، عدم 

موافقة 13، امتناع، احلضور 53.
موافقة ويحال للحكومة.

٭ مب���ارك احلريص: القانون يعيد 
اخلصومة ملوظفي التحقيقات على 
اعتبار أن عملهم يدمج بني التحقيق 

والنيابة في البحث والتحري.
٭ حمدان العازم���ي: أمتنى أال ترد 

حديث باسم بني سمو رئيس الوزراء والشيخ محمد العبداهللسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك أثناء دخوله القاعة الشيخ خالد اجلراح خالل اجللسةالشيخ صباح اخلالد متحدثا

� توفير رقابة مالي���ة على التنفيذ تتمة المنشور ص 10
للحيلول���ة في الوق���وع باالخطاء 
املعني���ة  الس���ابقة  بالصفق���ات 

بالتسليح.
� قيام وزارة الدفاع بالتنس���يق بني 

االدارات املعنية في الوزارة.
� اخض���اع العق���ود املبرمة ملراقبة 

اجهزة الدولة.
� استيفاء احلقوق.

� االلت���زام بش���أن الكش���ف ع���ن 
العموالت.

� ض���رورة الفحص الفني للمعدات 
ومدى مطابقتها قبل تسلمها تسليما 

نهائيا.
� ضرورة تهيئة املكان الذي تخزن 

به هذه االسلحة.
� تضمن عقود التس���ليح ش���روطا 

جزائية.
� التأكيد على جهاز املراقبني املاليني 

للتحقق من صحة الصرف.
� ارفاق بيان مالي توضيحي ضمن 
املذكرة االيضاحية لوزارة الدفاع تبدأ 

من 2016/2017.
٭ وزير الدفاع: 50 مليونا ستكون 
دفعة اولى وباقي املبلغ سيكون على 
دفعات س���نوية يتم االتفاق عليها، 
وكل مشاريع وزارة الدفاع خاضعة 
للرقابة املالية، ومجمل االسلحة التي 
مت شراؤها سابقا تعمل بشكل جيد 
وخير دليل الصواريخ التي تعمل اآلن 
في منطقة جيزان دفاعا عن اململكة 

العربية السعودية.
٭ عدنان عبدالصمد: هذه التوصيات 
تنظم عدم الوقوع في االخطاء السابقة 
وعل���ى الوزير الع���ودة للمجالس 

السابقة.
٭ مرزوق الغ���امن: يوافق املجلس 
على التوصيات ويحال القانون الى 

احلكومة.
وانتقل املجل���س الى تقرير اللجنة 
اخلارجية في ش���أن انشاء وادارة 
وتشغيل املنشآت النووية لالغراض 

السلمية.
وصوت املجلس نداء باالس���م على 

املداولة االولى:
احلضور: 41، موافقة: 41، عدم موافقة: 

0، امتناع: 0.
ووافق املجلس على االستثناء من 
املادة 104 من الالئحة الداخلية واجراء 
التصويت نداء باالسم على املداولة 

واالستثناء في آن واحد:
احلضور: 46، موافقة: 46، عدم موافقة: 

0، امتناع: 0.
وواف���ق املجلس عل���ى القانون في 

مداولتني ومت حتويله للحكومة.
٭ وزير اخلارجي���ة: اود ان اتقدم 
بالشكر للمجلس على هذه االتفاقية 
البراز دور الكويت في مؤمتر القمة 

للطاقة املقبلة.
٭ كامل العوضي: الشكر موصول 

للجميع. 
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محمد طنا د.عودة الرويعي متحدثا

صباح اخلالد: خيبة الرجاء ملن يحاول تعكير صفو عالقاتنا بالسعودية

٭ حمدان العازمي: الغريب في األمر 
ان احلكوم���ة مثلما جت���رأت اليوم 
ووافق���ت على مناقش���ة الطلب ان 

تتخذ اجراء.
عبداحلميد دشتي متادى في اإلساءة 
واملجلس أجبر احلكومة على مناقشة 
الطلب، ويفترض ان يكون هناك بيان 
واضح والش���عب الكويتي لم يقبل 
اإلس���اءة ولم ن���ر اي وزير يخرج 
معترضا على كالمه، وهذه اس���اءة 
لكل الشعب الكويتي وال ألومه ألنه 

لم يجد من يحاسبه.
ومن أكثر من دشتي داس في الوحدة 
الوطني���ة؟! قدم اس���تجوابا لوزير 
اليمن فأي  اخلارجية بسبب حرب 

وحدة وطنية؟!
نحن نتكلم عن شخص زميل- وليس 
عن طائفة- أساء لدول اخلليج، نحن 
نعرف انه يتكسب على حساب زمالئه، 
ضرب الوحدة الوطنية لكي يتكسب 

انتخابيا.
٭ وزير اخلارجية الش���يخ صباح 
اخلالد: احلكومة ترى وتسمع وتعلم، 
وكلنا مسؤولون عن حماية الكويت 
لكن ال نبخسها، ولي تصريح ولوزير 
الدولة تصريح وال ننتظر توجيها 

من أحد للدفاع عن أشقائنا.
والقضاي���ا التي رفعناها وحركانها 

دليل على ذلك.
وردا عل���ى خليل ابل، فالكويت من 
اكثر الدول التي قدمت شكاوى دفاعا 
عن الكويت اكثر م���ن عمان وقطر 
والبحرين وكل هذه الدول ونحن كلنا 

ال نقبل املساس بالكويت.
٭ محمد اجلبري: حديثنا ليس حديثا 
عن سنة وشيعة، دشتي ميشي ضد 
مصلحة الكويت بدءا من البحرين ثم 

السعودية والكويت لم تسلم منه.
الى متى يستفز أبناء الكويت سنة 
وشيعة نحن والسعودية والبحرين 
ودول اخلليج شيء واحد وال نقبل 
ال ان���ت وال من يحركك ان يش���قوا 

صفنا.
أهل اململكة يعرفون ما يكنه شعب 
الكويت للشعب السعودي من محبة 
وتقدير، هو ينف���ذ أجندات معينة 
تطلب منه فإلى متى؟! وطالبت بأن 
يكون هناك بي���ان إدانة ليدل على 
رأس الكويتيني كلهم وانا من قاعة 
عبداهلل السالم أقول للشعب الكويتي 
والسعودي ان دشتي ال ميثل إال نفسه 
وهو مأمور بتعكير صفو العالقات. 
وعلى احلكومة أن تتخذ إجراءاتها 
وليس لدينا سيف ولكن لدينا قانونا 

يقتص منك.
٭ عودة الرويعي: اململكة العربية 
السعودية والكويت ال ميكن التمييز 
بينهما تاريخا وشعبا وسنواجهه بأي 
إساءة وإذا ثبتت اإلساءة فليعتذر 
أمام املجل���س. ولكن باالطالع على 
املقاطع فواضح أن هناك تعمدا في 
اإلساءة، ويدافع عن النظام السوري 
املجرم ويريد أن يوقع بني الشعبني 

السعودي والكويتي.
الدفاع عن النظام املجرم في سورية 
ال يعني اإلساءة إلحدى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وأي اجراء يتم 
داخل قاع���ة املجلس ال يتم اال وفق 

الدستور والالئحة.
وأحيي جمي���ع االخوة الذين بينوا 
وطنيتهم وحرصه���م على الكويت 

من سنة وشيعة.
٭ جمال العمر: السياسة الشعبية 
ممثل���ة بالبرملان داعمة لسياس���ة 
صاحب السمو االمير وإذا كان هناك 
من جتاوز القانون فتجب محاسبته 

واعتقد اخلاين ماله مذهب ومثلما 
هناك من يدهس رجال األمن هناك 
من يتكسب على الوحدة الوطنية، ال 
تعتقد انك ستستفيد على مصلحة 
الكويت وعالقاتها، ومصيرنا واحد 
وبعدنا االستراتيجي والرسالة يجب 
ان تصل للجميع وامتنى ان يكون 
اخلط���اب متعقال ليعك���س احلالة 

والرسالة احلقيقية لسياستنا.
٭ محمد البراك: أنت يا عبداحلميد 
افتأت على الكويت قبل السعودية 
وأنا أعلم أي���ن كنت بالغزو ورأيك 
ميثلك وال ميثل الشعب الكويتي وال 
نقبل اإلساءة وموقف رئيس املجلس 
اجلميع شاهد كيف استقبله حتى امللك 

سلمان شكره على موقفه.
٭ خلف دميثير: دشتي مستمع جيد 
ولكن ال ينفذ حديث زمالئه ودشتي 
نحن نحبك لكن تصرفاتك سيئة يا 
عبداحلميد ال يجوز هذا الكالم انت 
نائب مسؤول هذه لسيت حرية رأي 
ولكنها اساءة للكويت ويجب اتخاذ 

اجراء ضده.
٭ د.عبداهلل الطريجي: دشتي ميثل 
إيران وسورية واحلوثيني وحزب اهلل 
وفي 2014 صرح وطالب ضم إيران 
إلى دول مجلس التعاون وفي يونيو 
2014 زرت بش���ار األسد وتصورت 
معه وقلت س���وف ينتصر الشعب 
البحريني واستخدمتك إيران في حرب 

اليمن لتسيء للعالقات.
أحرجت الكويت والقيادة السياسية، 
ولو أنا مكانك لقدمت استقالتي اليوم 

احتراما للشعب الكويتي.
وأمتنى أن تكون هناك رسالة للسلطة 
القضائي���ة بأن تعجل في محاكمته 
ونتمنى أن يكون هناك بيان وموقف 

حاسم.
٭ فارس العتيبي: السعودية عمقنا 
االس���تراتيجي. ودش���تي جت���اوز  
اخلطوط احلمراء ودائما ما حذرناه 
ولكن���ه جتاوز اخلط���وط احلمراء 
بالتصريحات االستفزازية، خاصة 
أن السعودية في حالة حرب وموقفنا 
من السعودية ال يغيره دشتي أو من 
وراءه. عل���ى مجلس األمة الوقوف 
موقفا حاسما ونشكر وزير اخلارجية 
على موقفه الذي هو موقف الكويت 
وشعبها ونحذره وغيره من ان  تسول 
له نفسه ضرب الوحدة اخلليجية.

٭ س���عود احلريجي: دشتي وضع 
نفسه في موقف محرج. عبداحلميد 
دش���تي يصرح تصريحات طائشة 
ازعج���ت الداخل واخل���ارج ودول 
مجلس التعاون وخاصة السعودية 
التي قدمت الغالي والنفيس من اجل 

عودة احلق للكويت.
مملكة اخلير ومملكة اخلير وامللك 
فهد قدموا الغالي للكويت وماذا قدم 
دشتي؟! قدم مصلحته الشخصية 
واجندات على مصلحة الكويت. نتمنى 
ان تكون هناك اجراءات واقعية رادعة 
لكبحه من ممارساته السيئة ونطلب 
منه ان يتوب اآلن من هذه التصرفات، 
وعلى احلكومة ان تعجل في احملاكمة 

حتى ترفع احلصانة.
٭ عبداهلل التميمي: ما كنت أمتنى 
ان نخص���ص هذا الوق���ت للتطرق 
لهذه األمور بل كنت امتنى االكتفاء 
ببيان لكن ارادة ممثلي األمة ذهبت 
بهذا التوجه ونحن بصدد ان نواجه 
موضوع من مت اتهامه باالساءة الى 

اململكة العربية السعودية.
نحن نحترم السياس���ة اخلارجية 
للكويت والبعد االقليمي واملنظومة 
اخلليجية وال نقبل املساس واالساءة 

والكويت هي امنا والسعودية هي 
الش���قيقة الكبرى لنا. نحن نسيء 

للكويت اكثر من اخلارج.
لدينا في الكويت اخوان يس���يئون 
ملصر وهناك من دول مجلس التعاون 

من ميجد صدام حسني.
اكثر دولة في اخلليج تتعرض لالساءة 
هي الكويت، نحن نحافظ على هذه 
املنظومة وال يعتقد البعض ان اذهب 
ألشتم ايران ولسب العراق، املنطقة 
تش���هد حربا عاملية ثالثة املخطط 
كبير ويجب ان نحافظ على وحدتنا 

الوطنية.
البرملان رفع  الكن���دري:  ٭ فيصل 
احلصانة عن دش���تي 4 مرات فهو 
أيد التظاهرات في البحرين وتكلم في 
جنيڤ عنها وتكلم عن السعودية. زار 
والد مغنية وقبل رأسه، هذا استفزاز 

للشعب الكويتي.
وزير االعالم الس���عودي يعلن عن 
تأكد ت���ورط إيران ف���ي تفجيرات 
مساجد الش���يعة هناك. كلنا حتت 
قيادة وسياسة صاحب السمو األمير 

وواجب شرعي انك تسمع كالمه.
٭ د.أحمد مطيع: تعودنا ان كل شتيمة 
تصدر ضد دول مجل���س التعاون 
تصدر من عبداحلميد دشتي، وهو 
أول من يسبب حرجا للكويت، يجب 
اليوم اصدار تشريع ملثل عبداحلميد 
دشتي وان نشرع قانونا طارئا بعدم 

احراج القيادة السياسية.
٭ مبارك احلريص: االساءة األخيرة 
كانت يوم 24 فبراير التي كانت ليلة 
احتفال الكويت باعيادها الوطنية، 
والتوقيت لب���ث هذه املقابلة منظم 
لشرخ الوحدة في املنظومة اخلليجية 
ومع ذلك يفتخر النائب دشتي بأن 
احلكومة رفعت عليه 5 قضايا أمن 
دولة وهذا ليس فخ���را امنا »عار« 
عليك، وحينما تدعي ان املقابلة قدمية 
»قف« اآلن واعتذر، ومن املستغرب 
مقارنة من يسيء للكويت من أفراد 
الشعوب اخلليجية واالساءة للمملكة 
من نائب ميثل البرمل���ان الكويتي، 
وعلى القضاء االسراع في محاكمة 
عبداحلميد دشتي بقضايا أمن الدولة 

املرفوعة ضده.
٭ عبداهلل املعيوف: انا اس���تغرب 
ممن يدافع عن عبداحلميد دش���تي 
من النواب واسألهم ملاذا ال يفعلون 
مثل عبداحلمي���د؟ كالمكم في قاعة 
عبداهلل الس���الم يختل���ف عما هو 
خلف الكوالي���س، ولو انت ضامن 
عدم اساءتك للبحرين ملا اتيت من 
اخل���ارج في اول يوم لدور االنعقاد 
احلالي لذلك تعرف أنك ستدان في 
قضاياك ضد دول مجلس التعاون، 
وتذهب للمجرم »مغنية« و»األسد« 
الذي أباد الش���عب السوري وأساء 
للكوي���ت بلجنة حقوق اإلنس���ان، 

فالزميل أساء للكل حتى لزمالئه.
٭ حمود احلمدان: لسنا دعاة للسوء 
أو للطائفي���ة، وما بدر من دش���تي 
تتحمله احلكومة ألنها تأخرت في 
رفع القضايا لذلك متادى دشتي في 
اإلساءة للسعودية والبحرين ولن 
نقبل التعدي على املنظومة اخلليجية 
من أي شخص كان، والتمادي هو ما 
أوجد لنا خلية العبدلي، بالفعل اللعبة 
كبيرة ولها أدوات وهو إحدى األدوات 
التي يضربون بها اخلليج وضرب 
الفتنة، ولن نقبل باإلساءة من أداة 
ما يعارض الدين والشرع، واعتقد أن 
هناك ما هو ممس���وك عليه في هذه 
الدول التي حتركه، لذلك على احلكومة 

اإلسراع في اتخاذ إجراءاتها.

٭ سعد اخلنفور: استغرب ما قام به 
عبداحلميد دشتي على دوم تربطنا بها 
عالقات مميزة ومنحت كل ما متتلكه 
من مقومات ألبناء الشعب الكويتي، لن 
نقبل بهذه اإلساءة من دشتي أو غيره 
لتفكك الوحدة اخلليجية وعلينا أخذ 
كلمات صاحب السمو األمير نبراسا 
يحتذى وما قاله دشتي ميثل نفسه 
ويريد من ذلك التكسب االنتخابي، 
وأطالب بتطبي���ق الالئحة وعلينا 

جميعا رفع احلصانة عن دشتي.
٭ سعدون حماد: جميع نواب البرملان 
ضد ه���ذا التصريح، فنحن منر في 
حتديات تفرض علينا التالحم مع دول 
اخلليج وصاحب السمو يشيد باململكة 
ودورها وعلينا أن نثبت ألبناء الشعب 
السعودي أن عبداحلميد دشتي ميثل 
نفس���ه وعلينا اقرار قانون بأن أي 
نائب يصرح ضد أي دولة خليجية 
يحول مباش���رة إلى النيابة، قواتنا 
تدافع عن أرض اململكة ونائب كويتي 
يسيء للسعودية غريب هذا التناقض 
ونطالب رئيس املجلس بإصدار بيان 

يرفض اإلساءة للمملكة.
٭ س���يف العازمي حتية للش���عب 
السعودي وامللك سلمان ونحن منثل 
السعودية وأنا كنت حاضرا وتشرفت 
بالدفاع عن السعودية في مؤمتر بغداد 
مع رئيس مجلس األمة وأشكر االبن 
البار للديبلوماسية الكويتية وزير 
اخلارجية على تصريحه جتاه دشتي 

وعلى دشتي االعتذار.
٭ س���لطان اللغيصم: لقد صمتنا 
كثيرا على االس���اءات املتكررة من 
النائب دشتي لدول اخلليج، واليوم 
يجب علينا اتخاذ اجراءات جتاه هذه 

املمارسات التي يتخذها.
٭ طالل اجلالل: ال ش���ك ان الكويت 
والسعودية ميثالن مصير وشعب 
واحد، واساءة عبداحلميد هي اساءة 
للكويت قبل ان تكون للس���عودية، 
وعلى املجلس اتخاذ قرار حازم جتاه 

املدعو عبداحلميد دشتي.
٭ محمد الهدية: آخر شخص تهمه 
مصلحة الكويت والسنة والشيعة 
عبداحلميد دشتي، ودأب على استفزاز 
ابناء اخلليج وما هو اال اداة يؤدي 
دور مطلوب منه، وقد تكلم سابقا بأن 
خارطة الشرق االوسط تتغير ودول 
ستذهب واخرى ستنشأ، وهذا كله 
دور طلب ممن يحركونه، واستغرب 
ان الكويت تستضيف مؤمتر املانحني 
للش���عب السوري ودش���تي يوزع 
دستور س���ورية في قاعة عبداهلل 
السالم، واؤكد ان دشتي ال يتصرف 

من كيفه لكنه موجه.
٭ عس���كر العنزي: الزم���الء كفو 
ووفو، وفعال الضرب بامليت حرام، 
وعبداحلميد دشتي اساء للجميع، 
وطلبت من���ه ان يعتذر ولم يفعل، 
عبداحلميد اصبح مثل »خيشة الفحم« 
ليس من حقك ان تتكلم على االشقاء 
باخلليج، وعلين���ا توقيع 45 نائبا 
لطرد عبداحلميد من قاعة عبداهلل 

السالم.
٭ صالح عاشور: ال يختلف اثنان 
على ان االعتداء على اي دولة خليجية 
هو اعتداء على الكويت، ومن ينكر 
موقفهم جتاه الكويت اال جاحد، ونحن 
دولة مؤسسات نحتكم الى الدستور 
والقانون ومن يخرج عن ذلك يتحمل 
تبعات���ه، وأال ندخل مبوضوع مثل 
هذا بتاتا وهو من يتحمل تصرفاته، 
واالختالف وارد في العديد من القضايا 
بيننا وب���ني دول اخلليج، ويكون 
في االطار الدس���توري والقانوني، 

طلب مناقشة إساءات دشتي

وانتق���ل املجلس ملناقش���ة الطلب 
املقدم مبناقشة ما صدر عن النائب 
عبداحلميد دش���تي جت���اه اململكة 

العربية السعودية من اساءات.
٭ الرئي���س م���رزوق الغامن: ترفع 

اجللسة ملدة 10 دقائق للصالة.
الرابعة  استؤنفت اجللسة الساعة 

والنصف.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: هناك طلب 
مق���دم لالقتراح ببيان من مجموعة 

من األعضاء.
٭ د.خليل عب���داهلل: نحن في هذا 
املجلس نس���عى الى ايصال رسالة 
للجميع مبوق���ف الكويت وموقف 
املجل���س واعتقد ان البي���ان املقدم 
يعرض وجهة نظر الدولة واملجلس 
والبيان واض���ح وكلماته واضحة 
ويوصل الرس���الة الى اشقائنا في 

مجلس التعاون اخلليجي.
8 من 43

عدم موافقة

٭ الش���يخ صب���اح اخلال���د وزير 
الرئي���س منذ 4  اخلارجي���ة: األخ 
أيام فقط الكوي���ت احتفلت بالعيد 
الوطن���ي ويوم التحرير وفي غمرة 
هذه االحتفاالت والنشوة الوطنية 
التي اجتاحت الكويت يأتي النائب 
عبداحلمي���د دش���تي ليعكر صفو 
االحتفاالت باالساءة الى السعودية 
واؤكد ان التاريخ يش���هد بأن هناك 
افرادا ودوال وجماعات حاولت لكن 
كان���ت حصيل���ة محاوالتهم خيبة 
الرجاء، اي أحد يحاول االساءة للعالقة 
التمتميزة بني الكويت والسعودية 
فعليه ان يفكر ويقدر ثم ينظر الى 
عمق العالقة. التاريخ يش���هد بأنه 
في الشدة والرخاء والعسر واليسر 
كنا شعبني نساند بعضنا البعض، 
وخير دليل انطالقة امللك عبدالعزيز 
الستعادة حكم آبائه ومنذ 25 سنة 
سخرت السعودية اراضيها وامكاناتها 
الستعادة الكويت. نواجه التحديات 
بتماسك املجتمع الكويتي وتضامنا مع 

اخواننا في دول مجلس التعاون.
االساءة الى اململكة هي اساءة للكويت 
ولن نرضى بذل���ك. احلكومة جادة 
وحازمة في اتخاذ االجراءات القانونية 
جتاه كل من يسيء الى العالقة بني 

اشقائنا وجيراننا.
وكل ما نقوم به هو دفاعا عن الكويت 
قب���ل الدفاع ع���ن أي دولة من دول 

مجلس التعاون.
٭ د.عبداحلميد دش���تي: ما اش���به 
اليوم بالبارحة اتذكر اني وقفت نفس 
املوقف في املجلس املبطل االول ولكن 
مع ف���ارق احلدث وكنت اعتقد انكم 
متوهمني، امنا طاملا قال النائب األول 
اني اسأت للسعودية، وذكر ان الكالم 
إبان العيد الوطني وهذا لم يحدث، 
أنا مؤمن بوحدة الهدف واملصير بني 
شعوب دول مجلس التعاون فال ميكن 

ان اسيء ألشقائي في اي دولة.
هناك ح���وادث معين���ة فلتحددوا 
القول او الفعل الذي ش���كل مخالفة 
او جرمية، امنا هي محطات فضائية 
تكرر االشرطة التي متت في احملافل 
الدولية في الصيف املاضي ويتفاعل 
معها الشعب حتى اني ما عندي رؤية 
ملالحقة 167 تهديدا للكويت ولألعضاء 

ولنا.
احلكومة رفعت 5 قضايا أمن دولة. 
أمنا لم أسيء ألي دولة، هناك اشرطة 
تكرر ملصلحة م���ن يريد ان يؤجج 
الوضع في الكويت، وصاحب السمو 
األمير أوصانا أكثر من مرة ونحن 
أول من نطيع صاحب السمو األمير، 
انت���م البد ان حتددوا القول والفعل 

وطبقوا الالئحة.
نحن في دولة مؤسسات وأقصى ما 
تستطيع احلكومة ان تتقدم بشكوى 
واذا تبون هاتوا سيف واضربوا عنق 

من يقول كالما ال يعجبكم.
وترفعون عن���ي احلصانة وأحكام 
القضاء لها وقفة، الش���ارع يقوده 

عقالؤه.
٭ وزي���ر اخلارجية صباح اخلالد: 
نحن ال نلقي ال���كالم على عواهنه 
في 2/24 ليلة العيد الوطني أذاعت 
اإلخبارية السورية لقاء مع دشتي 

وأعني ما قلته جيدا.
وتلقينا مذكرة رس���مية للس���فارة 
السعودية في الكويت فيها تفريغ 
للقاء واإلس���اءات لدولة السعودية 
وال نقبل املساس باململكة السعودية 

أبدا.
٭ د.خلي���ل أبل: تكلمن���ا عن دور 
الس���عودية الش���قيقة وأش���قائنا 
في مجل���س التعاون إب���ان الغزو، 
اس���تقبلونا وفتح���وا بيوتهم لنا 
ووضعوا امكانياتهم حتت تصرف 
الش���عب الكويتي، وال ينكر ذلك إال 
جاحد، اإلساءة هي إساءة للكويت 

ولغيرها.
نح���ن في دول التع���اون اخلليجي 
مثل بيوت الفريج ولنضع الشريط 
ولنسمع ماذا قال، واذا أخطأ فلنحاسبه 
ولكن هناك من يسيء للكويت وال 

نقبل ذلك أيضا.
الكويت فوق الكل واذا كنا حريصني 
عليها فلنحاسب الكل، هناك دستور 

وقانون والئحة تقرر احملاسبة.
داخل الكوي���ت يخرج زنديق يكفر 
طائفة بأكملها، ال البد ان يكون لنا 
موقف لكل من يسيء للكويت سواء 
الكويت أو غيرها، فلنسكر هذه األفواه 
ولنتجرد كلنا إذا أردنا حماية الكويت 
وال نسمح بالتخوين، وإذا مارسنا 
هذا التمييز حتى في حماية الكويت 
فسنضيع الكويت ألننا مسؤولون 

ولنقف يدا واحدة نحمي الكويت.
٭ ماضي الهاجري: نعم أتشرف بأن 
أكون أول املدافعني عن اململكة، الزميل 
دشتي متادى وأخذ راحته وعصي 
عليك اململكة العربية السعودية ال 
أنت وال إيران وال حزب اهلل. اململكة 

لها رب يحميها.
ج���رت العادة عن���ده ان يتكلم عن 
السياسة اخلارجية للدولة، ويقول 
حسن اجلوار، وهو أول من يسيء 
ال���ى دول اجلوار، ومل���اذا ال تطبق 
ه���ذه التوصيات الس���امية لألمير 
الذي يش���دد دائما على ان الكويت 
ودول اخلليج والسعودية مصيرهم 
واحد ويج���ب ان يتخذ اجراء ضد 
عبداحلميد دشتي. وامللك فهد قال يا 
الكويت والسعودية يبقون يا الكويت 
والسعودية يروحون، فهل هذا جزاء 

اإلحسان؟!
٭ ماج���د موس���ى: أمتن���ى عرض 

التسجيل املرئي وبعدها سأتكلم.
ومت ع���رض مرئ���ي لكلم���ة للملك 
فهد بن عبدالعزي���ز يقول فيها »يا 
نعيش سوا يا منوت سوا، يا تبقى 
الكويت والسعودية يا تروح الكويت 

والسعودية«.
ث���م مت عرض مرئي لكلم���ة األمير 
ق���ال فيها: إن أم���ن الكويت جزء ال 
يتجزأ من أمن منظومة دول مجلس 
التعاون، واي تهديد ألي دولة منها 
نرفضه ونتداعى لدحره، وجتس���د 
ذلك في العدوان الغاش���م، وعندما 
الح���ت مؤخ���را نذر اخلط���ر ألمن 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
الذي هو أمننا جميعا«، ومت عرض 
مرئي لكلمة رئيس املجلس مرزوق 
الغامن مس���جال فيها اعتراضه على 
كلم���ة الريجاني جتاه الس���عودية 
 واعتباره تدخال في شؤون اململكة.
واعتذر اني ما س���جلتها بالفارسي 
عشان يفهم عبداحلميد دشتي، لو 
يعي دشتي ماذا قال امللك فهد تنازل 

عن الدولة.
الش���عب الس���عودي فتح أبوابهم 
ومدارس���هم وعطلوا مدارسهم من 

أجل الشعب الكويتي.
ما عالقاتك بإي���ران صاحبة خلية 
العبدلي كالمك ال ميثل ال سنيا وال 

شيعيا وال أحد يقبل هذا الكالم.
سمو األمير أكد ان أمن الكويت من أمن 
السعودية وهو أبوالسلطات جميعا، 
واخلليج منظومة واحدة وجزء ال 

يتجزأ من أمن اخلليج.
رئيس املجلس وقف موقفا مشرفا في 
العراق مشرفا للمسلمني والعرب كلهم 
ولم يقتنع دشتي بكالم الرئيس الغامن 
بأن شعب الكويت والسعودية واحد 

وال نقبل املساس بأمن السعودية.
وألننا نقع على اقليم س���اخن فإذا 
تكل���م فس���نرد علي���ه وان مد يده 
فس���نمد يدنا ولكن يجب ان نعتب 
على مواطن كويتي أساء الى دولة 

خليجية شقيقة.

االحتالل العراقي الغاش���م أول علم 
رأيناه في صفوف املقاومة كان علم 
اململكة العربية السعودية حتى قبل 
العلم الكويتي وسنورث هذا الشعور 
الى أبنائنا وسعيد بأن اليوم لم يكن 

هناك طرح طائفي.
لزاما عل���ّي أن أحتدث به���ذا األمر 
وليسمح لي صاحب السمو األمير 
بأن أقول هذا الكالم: كلفت من قبل 
صاحب السمو ان انقل للنواب أن اي 
اساءة لدول اخلليج هي اساءة لي، 
واي جرح لدول التعاون هو جرح لي 
انا شخصيا، وتعهد وطلب مني نقل 
التعهد لصاحب السمو بعدم التعرض 

ألي من دول اخلليج.
والكثي���ر يقول���ون ان عبداحلميد 
دش���تي لديه غطاء م���ن فوق وهذا 

غير صحيح.
موق���ف البرملان الكويتي فهناك من 
هم ليس���وا بحريصني على العالقة 
مع الس���عودية وامنا يهمهم ضرب 
خصومهم السياسيني سواء كان برملانا 
أو حكومة. وتصريحات النائب دشتي 
يفرحون بها ألنهم يحاولون االساءة 
للمجلس ويحاولون نقل صورة عن 
البرملان أنه مقصر واحلكومة مقصرة. 
وان واجبي التحدث دفاعا عن البرملان، 
فموقف البرملان الكويتي مشرف وان 
كنا مقصرين، هناك من يدز في وسائل 
التواصل طلبات لوزير العدل لرفع 
احلصانة عن دشتي لكن ال يدزون 
قرار املجلس برفع احلصانة عن دشتي 
ملاذا؟! ألن هدفهم ليس احلرص على 
العالقة مع السعودية بل هدفهم هو 
ضرب البرملان.. عالقتنا استراتيجية 
وثيقة مع السعودية كل قضايا أمن 

الدولة كلها رفعت عن دشتي.
عندما يتحدثون عن تقصير للبرملان 
الكويتي ملاذا؟! ألن هو ممثل الشعب 
الكويتي شاء من شاء وأبى من أبى 
واملجلس يرفض أي ممارسات تهدد 
أمن دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وأحتدى أكبر شارب أن يقف موقفنا 
في بغداد وبعد ذلك نعتذر للسعودية 
ألننا مقصرون، الوفد في بغداد لم يكن 
فقط سنة بل كل الشرائح وهذا هو 
موقف الكويتيني وقد تشرف البرملان 
الكويتي في س���ابقة باتصال امللك 
سلمان واالتصال لم يكن شخصيا بل 
للبرملان الكويتي وتأكيد على العالقات 
القوية ملاذا تريدون االساءة لنا في 
اخلارج، وال يوجد أي طلب من وزير 

العدل لم يرد عليه املجلس.
واملادة 20 من الالئحة الداخلية تعتبر 
مبثابة إذن مباشر ان لم يتم البت في 

احلصانة البرملانية.
و26 تصريحا م���ن رئيس املجلس 
صدرت تأييدا للس���عودية وال أحد 
يستطيع ان يتحدث باسم املجلس 
غير رئيسه وأقول لدشتي انهم اسعد 
الناس بتصريحاتك واس���تغاللها 
وتكبيرها وتشويه صورة الكويت 
والبرملان لكن هناك كالما الهيا )وال 

يحيق املكر السيئ إال بأهله(.
كالمهم اآلن ألن حرصهم ليس على 
العالقة بني السعودية قبل تشويه 
صورة املجلس، ودليل قوة املجلس 
االنتخابات التكميلية وأردت ان اثبت 
حقائ���ق ان تصريحات عبداحلميد 
دشتي ال متثلنا، وتصريحات رئيس 
املجلس متث���ل البرملان. وال جنعل 
أحدا يجرنا إلى فتنة طائفية، والكل 
كان يعتقد ان هذه اجللسة ستكون 
جلس���ة ن���زاع وطائفي���ة ولم يتم 
ذلك والدس���تور ال يسمح بإسقاط 
عضوية عبداحلميد دشتي والالئحة 
تطبق على األحداث التي تتم داخل 
اجللسة ولكن نحن نعبر عن وجهة 
نظر الشعب بأن تصريحات دشتي 
اساءت للكويت والسعودية. بإذن 
واحد أحد مستمرون ولن يستطيع 
كائ���ن من كان حتى ولو وصلت به 
الدناءة أن يخاطر بعالقاتنا، فنحن 
حصن منيع ومنثل ارادة الش���عب 
الكويتي وأدعي وأجزم ونضع اهلل  

نصب اعيننا.
ونتمسك بالشقيقة السعودية وكل 

اشقائنا بدول مجلس التعاون.
الع���ام بي���ان )انظر  وتال األم���ني 

الكادر(.
رئيس اجللس���ة كام���ل العوضي: 
ترفع اجللس���ة الى الغد الساعة 11 

صباحا.

ضحاي���ا فرض القوة ه���م االطفال 
والنس���اء، والشعوب التي هجرت، 
والدول الغربية حتملنا مسؤولية 
ظلم بعض احلكام العرب علينا ان 
نقوي الوح���دة الوطنية والوقوف 

بوجه من ميزقها.
٭ محمد احلويلة: الزمالء وضحوا 
األمر اخلطير الذي منر به، وعلينا 
حتّمل مسؤوليتنا كنواب لألمة، دشتي 
كرر اإلساءات بحق الكويت قبل دول 
املنظومة اخلليجية، فأساء للكويت 
في جنيڤ ومتادى ف���ي ذلك حتى 
وصل في اساءاته للمملكة العربية 
السعودية وطالب بضربها وهي في 
أشد احلاجة للوقوف معها ضد هذا 
الوضع اإلقليمي امللتهب سواء من 
اجلماعات التكفيرية او من اجلانب 
اجلنوبي في عاصفة »احلزم«، وعلينا 

اتخاذ اجراءات حازمة جتاهه.
٭ د.عبداحلميد دشتي: ما قاله النواب 
شيء محزن وهم من يفترض فيهم 
حماية الدستور واحلقوق اإلنسانية 

للمواطن الكويتي.
النواب قالوا اني تكلمت في احملطات 
الفضائية وجني���ڤ وليس هنا في 

قاعة عبداهلل السالم.
8 تهم في السعودية في القضية 3363 
جنايات أم���ن دولة منها قلب نظام 
احلكم والدعوة الى الثورة وإساءة 

استخدام االتصاالت.
إذن القضاء له قناعاته. في موضوع 
عاصفة احلزم كان لنا رأي ساعتها، 
ألن احلرب الهجومية مجرمة واحلرب 
الدفاعية تصدر مبرسوم يعرض على 
مجلس األمة. هناك قانون حلماية حق 
احلرية في التعبير، نحن نلتفت الى 
التشريع والى ما يخدم هذه األمة، لي 
عالقات انسانية واسعة في العراق 
ولبنان وس���ورية واحلوثيني هذه 
حملة شعواء وكالمي في األمم املتحدة 
موجع لنحتكم الى الدستور والالئحة 
والفيصل لألمة واحلكومة اكثر ما 

نستطيع فعله هو الشكاوى.
أمارس حقي وفق املعاهدات الدولية 
والدس���تورية. كالمك ترضية ألحد 
معني، ولو قطعتموني إربا إربا لن 
أترك ما آمنت به وه���و الدفاع عن 

احلريات ولن أصمت.
س���مو األمير قائد اإلنسانية ودور 
الكويت مميز وأساس املجتمع تالحم 
الشعب وأال تتصدر فيه حلبة الصراع 

الطائفي،. وأنقض على التمييز.
وهناك مخطط في استهداف عبداحلميد 
دشتي على من أفنى عمره في اجنازاته 
الوطنية، وسنستمر نفني عمرنا من 

أجل الكويت، وأنا أول الضحايا.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: اذا فتحنا 
نقاط النظام ما راح نخلص والكل 
بيرد فهل يوافق املجلس على فتح 

نقاط النظام؟
12 من 39 )عدم موافقة(.

٭ الرئيس مرزوق الغامن )من مقاعد 
النواب(: هذه اجللسة هدفها تبيان 
حقائق معينة وأولها املوقف جتاه 
السعودية من غالبية أبناء الشعب 
الكويتي. وأثبت حقائق معينة للنواب 
والشعب الكويتي ويعتقد البعض 
أنه كان ال يحتاج الى جلسة بل في 

تقديري انه يحتاج.
٭ موقفن���ا جتاه اململك���ة العربية 
الس���عودية، فالنواب كفوا ووفوا 
واس���تطيع ان اختص���ر املوق���ف 
للراح���ل عبدالعزي���ز الصق���ر في 
مؤمتر بج���دة عندما قال: املوضوع 

مع السعودية.
وأس���تذكر عندما كنت ش���ابا أثناء 

خليل الصالح ماضي الهاجري محمد البراك حديث جانبي بني سمو رئيس الوزراء والشيخ محمد اخلالد

تتمة المنشور ص 11

الشيخ خالد اجلراح خالل اجللسةعلي اخلميس يؤدي القسم الدستوريم.أحمد اجلسار يؤدي القسم د.علي العمير متحدثا

راكان النصف


