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استخدام األدوات الدستورية في إطارها وقواعد اللعبة السياسية ميكن التعامل معها في اإلطار الدستوري أيضاً

الغامن: أبلغت رئيس احلكومة باستجوابه وإدراجه على جدول 
جلسة 29 اجلاري واملجلس عقد العزم على اإلجناز واحلل بيد سمو األمير

أعلن رئيس مجلس األمة 
م���رزوق الغامن عن تس���لمه 
اس���تجوابا لس���مو رئيس 
الش���يخ جاب���ر  احلكوم���ة 
املبارك، واملق���دم من النواب 
رياض العدساني وعبدالكرمي 
الكندري وحس���ن قويعان، 
مش���يرا الى انه ابلغ رئيس 
احلكومة باالس���تجواب، كما 
مت ادراجه على جدول اعمال 
جلس���ة 29 اجلاري لتحديد 

موعد ملناقشته.
وحول ما اثاره نواب من 
عدم دستورية االستجواب، 
وإن كان هناك توجه إلحالة 
االستجواب الى هيئة خبراء 
املجلس ألخذ الرأي الدستوري 
الغ���امن لم اطل���ع على  قال 

مضمون االس���تجواب لكن 
ما أؤكده اننا س���نتعامل مع 
االستجواب وفقا لإلجراءات 

الدستورية والالئحية.
وأضاف ان هذا االمر متروك 
ملكتب املجلس، وإذا حصلت اي 
تطورات حول هذا املوضوع 
في املستقبل فس���نحيطكم 

علما بها.
وسئل ان كان يؤيد ما ذهب 
إليه نواب من ان استجواب 
رئيس احلكومة قد يفضي إلى 
حل املجلس، فأجاب: ان هذا 
املجلس عقد العزم على االجناز 
بغض النظر عن اي امور اخرى، 
واستخدام االدوات الدستورية 
في اطارها الدستوري وقواعد 
اللعبة السياسية الدستورية 

ميكن التعامل معها في االطار 
الدستوري ايضا.

أضاف أؤكد مجددا ان حل 
املجلس بيد سمو االمير وهو 
بأيد أمينة، ونحن ال جنزع من 
االستجوابات وال نخشى من 
اي امر آخر، ونحن مستمرون 
في اجتهاداتنا ألداء واجباتنا 
الكويتي  ابناء الشعب  جتاه 
وس���نواصل متابعة جدول 
اعمال املجلس بكل ما يتضمنه 

من بنود.
من جانب اخر، اس���تقبل 
النائب االول  الغامن  الرئيس 
لرئي���س مجل���س الن���واب 
املرافق له   البحريني والوفد 
بحضور النائب السابق حماد 

الدوسري.

الرئيس الغامن خالل استقباله النائب االول لرئيس مجلس النواب البحريني والوفد املرافق له بحضور النائب السابق حماد الدوسري   رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا في املجلس أمس

جلسة  برملان الطالب تعقد اإلثنني املقبل مبشاركة 48 عضواً..  وهي األولى من نوعها  للتعريف مبفهوم الدميوقراطية
أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن أن مجلس 
االمة سيشهد يوم االثنني املقبل انعقاد جلسة هي 

االولى من نوعها لبرملان الطالب الذي يضم في 
عضويته 48 طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية ومن 

مختلف املناطق التعليمية في الكويت.
وقال الغامن في تصريح صحافي انه سيترأس 
جلسة الطلبة التي تهدف الى التعريف مبفهوم 
الدميوقراطية ونشر الوعي البرملاني وتدريب 

الطلبة على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم 
مبوضوعية وتوسيع مدارك الطلبة بإطالعهم على 
طبيعة املمارسة البرملانية واختصاصات السلطتني 

التشريعية والتنفيذية. وأضاف الغامن ان برملان 
الطالب هي جتربة جديدة واألولى من نوعها مت 

االعداد لها من قبل ادارة التدريب باألمانة العامة 
ملجلس االمة مع اجلهات املختصة في وزارة التربية 

منذ فترة وكل االعضاء الطلبة الذين سيشاركون 
في اجللسة مت انتخابهم من قبل مدارسهم بحيث 
ميثل كل محافظة تعليمية ثمانية اعضاء نصفهم 

من الذكور والنصف اآلخر من االناث. وقال الغامن 
انه عقدت أمس اخلميس جلسة متهيدية لتعريف 
الطلبة بالالئحة الداخلية ولتأهيلهم جللسة االثنني 

املقبل اضافة الى تعريفهم بكيفية استخدام االجهزة 
بالقاعة. وقال الغامن ان االمانة العامة مبجلس االمة 

ستقوم مبعاملة الطلبة االعضاء كأعضاء مجلس االمة 
بحيث ستقوم بإرسال دعوة رسمية لهم حلضور 

اجللسة وجدول االعمال لالطالع عليه قبل اجللسة 

كما ستكون لهم هوية خاصة، وكذلك ستترك لهم 
حرية اختيار مقاعدهم في قاعة عبداهلل السالم اسوة 

بأعضاء مجلس االمة.
وستناقش اجللسة في جدول اعمالها عدة مواضيع 

تعنى بالعملية التعليمية في املقام االول وهي النظام 
التعليمي واملناهج واالختبارات والبيئة املدرسية 
كما سترفع توصيات اجللسة بعد انتهائها للجنة 

التعليمية مبجلس االمة. وقد مت توجيه دعوات 
حضور اجللسة للطلبة من مختلف املناطق التعليمية 

وكذلك للمسؤولني في وزارة التربية وأولياء امور 
الطلبة املشاركني كما سيقوم رئيس مجلس االمة 

مرزوق الغامن بعد نهاية اجللسة بتكرمي الطلبة 
املشاركني في قاعة االحتفاالت الكبرى.

عق���د الن���واب حس���ن 
القويعان ورياض العدساني 
وعبدالك���رمي الكندري بعد 
تقدميهم استجوابا لرئيس 
الوزراء مؤمت���را صحافيا، 
حيث قال النائب القويعان: 
تقدمنا باستجواب لرئيس 
مجلس ال���وزراء موقعا من 
العدس���اني  النواب رياض 
وعبدالكرمي الكندري وحسن 
القويع���ان وتضمن محورا 
واحدا من عدة بنود باعتبار 
رئيس الوزراء مسؤوال عن 
السياسة العامة للدولة، وقد 
الى  تطرقنا في استجوابنا 
موضوع تلقي بعض النواب 
الوزراء، إضافة  من رئيس 
ال���ى قتل طموح الش���باب 

واملبادرات الشبابية.
وأضاف القويعان: هناك 
بن���ود أخرى وه���ي قضية 
التلوث واستثمارات الكويت 
اخلارجية، حيث هناك تأكيد 
من ديوان احملاس���بة على 
وجود جتاوزات ومخالفات 

في اس���تثماراتنا باخلارج، 
املثلث  الى موضوع  إضافة 
الذهبي في جليب الشيوخ 
الذي يعتبر قتل الطموحات 
الشبابية على الرغم من ان 

املشروع حيوي.
اننا  القويع���ان:  وق���ال 
أمام  نضع هذا االستجواب 
الكويتي، متمنيا  الش���عب 
من سمو رئيس الوزراء ان 
يتم التعامل مع استجوابنا 
بصورة علنية حتى يعرف 
الكويتي رد سموه  الشعب 

على االستجواب.
وطالب القويعان النواب 
ب���ان يتحملوا املس���ؤولية 
واألخالقي���ة  السياس���ية 
التعام���ل م���ع ه���ذا  ف���ي 

االستجواب.
النائ���ب ري���اض  ام���ا 
العدس���اني فق���ال ان دخل 
الدولة في اليوم ال يقل عن 
300 ملي���ون دوالر، ولدينا 
فائض ف���ي امليزانية، فمن 
غير املعقول ف���ي ظل هذه 

املالي���ة والفوائض  الوفرة 
ان يكون حال الكويت بهذا 
التردي  الشكل، حيث نرى 
في جميع املجاالت الصحية 
والتعليمي���ة وأصبحنا في 
أزمة س���كن، مشيرا الى ان 
احلكومة عج���زت عن حل 
مشكلة مكيفات في املدارس 
فهل تستطيع حل املشكلة 
االسكانية مع وجود أكثر من 

100 ألف طلب إسكاني.
وأضاف العدس���اني: اذا 
كان���ت احلكوم���ة ال توجد 
لديها رؤية وحلول في حل 
املش���اكل العالقة فعليها ان 
تستقيل بدال من ان تستعن 
في البرنامج اإلمنائي لألمم 
املتح���دة في ح���ل القضية 
اإلسكانية وحسب علمي فان 
البرنامج هذا يستدعى حينما 

حتل الكوارث الطبيعية.
وبن العدساني ان رئيس 
الوزراء هو املس���ؤول عن 
سياسة الدولة العامة حيث 
مت صرف مبالغ على خطة 

التنمية ولم نر أي ش���يء 
حتى اآلن على أرض الواقع 
عل���ى الرغم م���ن ان املبلغ 
املصروف على هذا األمر هو 9 
مليارات، الفتا الى ان رئيس 
الوزراء ش���خص غير قادر 
على إدارة البلد مع احترامنا 

لشخصه.
العدس���اني  وأوض���ح 
ان التراجع ف���ي كل األمور 
وتفشي الواسطة في جميع 
مصال���ح الدول���ة، وعل���ى 
رئيس احلكومة ان يصعد 
املنصة ويقبل باملس���ألة ما 
دام ارتض���ى ان يكون في 
هذا املنصب، مطالبا النواب 
بان يتحملوا املسؤولية وأال 
يشطبوا االستجواب كما في 

السابق.
من جانب���ه، قال النائب 
الكن���دري: ان  عبدالك���رمي 
أح���د النواب ذك���ر بتلقيه 
مبالغ مالية من قبل رئيس 
الوزراء بشكل علني وكذلك 
تلقي نواب آخرين، ما يؤكد 

ان االس���تمرار ف���ي النهج 
النواب مازال  القدمي لشراء 

موجودا.
وبن الكندري انه لو مت 
البح���ث في جه���ات الدولة 
ومؤسساتها لوجدنا العديد 
من القضايا التي تستحق ان 
يكون هناك استجواب حيالها 

حيث ان النهج لم يتغير.
وأضاف الكندري انه في 
السابق كانت هناك شماعة 
ان  يعلق���ون عليه���ا وهي 
املجالس السابقة كانت مؤزمة 
وتعط���ل حركة التنمية، إال 
انه اآلن ال توجد حجة بل مب 
يتحججون ومع ذلك ال توجد 

خطة تنمية واضحة.
وأوض���ح الكن���دري ان 
االستجواب الذي قدم اليوم 
هو تفعيل لدورنا، ورسالتي 
لرئيس ال���وزراء ان يصعد 
املنصة ويحاول إقناع الشعب 
بأنه قادر على إدارة البالد، 
متمنيا من احلكومة أال تتخذ 
املناورات لوأد االستجواب.

املستجوبون: على رئيس الوزراء صعود املنصة 
في جلسة علنية وإقناع الشعب بدالً من شطب االستجواب

التميمي: االستجوابات أجندات شخصية 
واملخطط لن ينطلي على الشعب 

يا شرفاء االمة؟
وبن التميمي ان املخطط 
ل���ن ينطلي على الش���عب 
الكويت���ي الواعي، ونقولها 
الى مس���تواكم  لن ننحدر 
والعبارات الهابطة، باالمس 
كنتم تعيبون على البعض 
انه يتلفظ بعبارات تسيء 
الوطنية  الوحدة  وتضرب 
الكراهي���ة، فأنتم  بخطاب 
اآلن متارس���ون خط���اب 
الكراهية وتضربون الوحدة 

الوطنية.
ووصف التميمي احللقة 
الت���ي ظهر  التلفزيوني���ة 
النواب الس���ابقن  بها احد 
باملس���يئة، اذ كان���ت تعج 
باالتهامات املرسلة، فماذا ال 
يذهب ال���ى النيابة ان كان 
البلد؟ ولكنه  حريصا على 
ميارس التدليس على الشارع 

الكويتي.
وشدد التميمي على انه 

لو قدم مائة استجواب لن 
يحيدنا عن طريقنا، سائرون 
في هذا الطريق، والذي يريد 
رئيس وزراء شعبي ليس 
انتم من يحدد، امنا الشعب 
ونوابه من يقرر هذا املصير، 
الفتا الى ان هؤالء واجندتهم 
اختالق االزمات ولديكم كم 
يد ف���ي املجلس م���ن اجل 
ضرب املجلس، ولكنكم ال 
تستطيعون، ومن صنف ان 
هناك 43 نائبا فنقول له انهم 
تاج على رأسك ورؤوسكم، 
انه اسلوبكم اسلوب الكراهية 

والتشكيك.
ورف���ض التميمي القفز 
الوزراء  باستجواب رئيس 
الى مس���اءلته ع���ن امور 
صحية، انه غير دستوري، 
وقلنا ذلك، وكلنا بإمكاننا 
ان ندخل بأجندة الشيوخ، 
ولكن م���ا دخلنا في صراع 

االسرة؟

وتأزمي الشارع، والتشكيك، 
وبث الفنت، مش���يرا الى ان 
ظهور احد االشخاص على 
احدى القنوات، لم تس���لم 
منه سمعة الناس، والقبائل 
»محشومة«، وهي نسيجنا 
االجتماعي رغما عن انوف 
من ال يرض���ى، ومن يتكلم 
عن ش���رفها يتكلم عن اهل 
الكوي���ت، وال نعرف املراد 
من الفتن���ة وخلط االوراق 
وضرب املجلس ليقينهم انه 
ميشي في خطاه الصحيحة 
والسليمة، وان هناك اجنازات 
ستحقق رغم انف احلاقدين 
واحلاسدين، وانف من فشلوا 
البل���د، فاملجلس  انقاذ  في 
الفساد والهدر  فتح قضايا 
ف���ي املال الع���ام والقضايا 
املشبوهة والتي حدثت في 
عهدهم وورطوا املواطنن 
واملواطنات في القروض على 
مدى ست سنوات، اين كنتم 

النائ���ب عبداهلل  ش���ن 
التميمي هجوما عنيفا على 
مقدمي االستجواب لرئيس 
الوزراء، مؤكدا ان وراء تكرار 
مثل هذه االستجوابات تربصا 
واجندات شخصية وتدخال 

في خالفات االسرة.
وق���ال التميم���ي، ف���ي 
تصريح للصحافين: ثالثة 
اس���تجوابات تقدم لرئيس 
مجلس الوزراء خالل ستة 
اش���هر من النائب نفس���ه، 
موضحا ان ال���ذي ال يفهم 
السياسي  العمل  بأبجديات 
ي���رى ان االم���ر مقصود، 
وترصد وتربص، هل نحن 
اتينا الى البرملان من اجل ان 
نخوض بأجندات مشبوهة؟ 
متسائال: ما شأننا وصراع 

األسرة؟
التميمي ان هناك  وذكر 
م���ن ال يريد اطف���اء النار 
الخت���الق فوض���ى خالقة، 

عبداهلل التميمي

ان  صحاف���ي  تصري���ح 
احلكم على االس���تجواب 
يكون بعد قراءة محاوره 
واالس���تماع لوجهتي نظر 
طرفي االستجواب، وتابع 
احلريجي: ال ميلي احد علينا 
اتخاذ اي قرار بل غايتنا هي 
العليا ومصلحة  املصلحة 

املواطنن.

مع مصالح الشعب الكويتي، 
مستدركا بالقول: ال ميكن ان 
تنطلي علينا االستجوابات 
املتتالية الت����ي يقصد منها 
تعطي����ل اإلجن����از وأعمال 

املجلس.
الكندري: أخطر  وأضاف 
ما في األمر عندما يستخدم 
نواب لتصفية حسابات أبناء 
األسرة وهو أمر خطير جدا 
الذي نراه، وهذا االستجواب 
»س����مك لنب مت����ر هندي«، 
وواضح عدم دستورية هذا 
االس����تجواب، ألنه ال يدخل 
في السياسة العامة لرئيس 
ال����وزراء وإمن����ا يدخل في 

اختصاصات الوزراء.
وأضاف الكندري ان وزير 
اإلسكان صرح باألمس بأنه 
سيتم توزيع 12 ألف وحدة 
سكنية س����نويا واحلكومة 
ملتزمة بهذا التوزيع واليوم 
ترى من ضمن االستجواب 
القضية اإلسكانية، واملجلس 
احلالي ألزم احلكومة بذلك.

أنه  الكن����دري  وكش����ف 

احلريجي: احلكم على االستجواب بعد سماع املرافعة

الكندري: االستجواب »سمك لنب متر هندي« 
ويتعارض مع مصالح الشعب الكويتي

الى  ال إلحالة االس����تجواب 
اللجنة التشريعية او احملكمة 
الدستورية، فهذه كلها أعراف 
سابقة، وأرى ان االستجواب 

غير دستوري.

اكد مراقب مجلس االمة 
النائب سعود احلريجي ان 
االستجواب حق دستوري 
لكل نائب وال ينازعه احد 
في هذا احلق، مش���يرا الى 
ان االس���تجواب قد يكون 
ناجع���ا احيانا في اصالح 
اخللل بالقاء الضوء على 
السلبيات، لتتمكن السلطة 

التنفيذية من اصالحها.
وق���ال احلريج���ي في 

النائ����ب فيصل  طال����ب 
الكندري بشطب استجواب 
رئي����س مجل����س ال����وزراء 
وعدم صع����وده الى منصة 
واصف����ا  االس����تجواب، 
االستجواب بأنه »سمك لنب 

متر هندي«.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي امس: اطلعت على 
املقدم  محاور االس����تجواب 
الى س����مو رئي����س الوزراء 
املب����ارك،  الش����يخ جاب����ر 
وحت����ى أك����ون واضحا من 
قراءتي لالس����تجواب، فان 
انه  هذا االستجواب واضح 
جزء من خطة مرسومة ملنع 
التنمية  االستقرار وتعطيل 
واإلجن����از، موضح����ا: نحن 
ال نختلف مع االس����تجواب 
كونه حقا دس����توريا ومتى 
ما كان االستجواب دستوريا 
أبعد  ال����ى  فس����نذهب معه 

مدى.
وق����ال: واضح م����ن هذا 
االس����تجواب انه استجواب 
مرس����ل وأهدافه تتعارض 

سعود احلريجي

فيصل الكندري

حمد الهرشاني
قال النائب حمد الهرشاني: ان االستجواب املقدم لسمو 

رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ليس به أي حرف ميثل 
إدانة لرئيس الوزراء.

 وأضاف: سوف نسقط هذا االستجواب بأي طريقة.

الهرشاني: ال إدانة على رئيس الوزراء 
وسنسقط االستجواب


