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املجلس يستكمل مناقشة اخلطاب األميري

افتتــح رئيــس مجلس 
األمة مرزوق الغامن اجللسة 
التكميلية أمس األربعاء عند 
الساعة التاسعة والنصف 
بعــد أن كان قد رفعها ملدة 
نصف ســاعة لعدم اكتمال 
النصاب، وتال األمني العام 
املســاعد خالــد املطيــري 
أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من 

دون إذن أو إخطار.
الكنــدري:  ٭ عبدالكــرمي 
حسب املادة ١٧ من الالئحة 
جاء الوقت أن ينتهي املجلس 
من قضية استقالة النائب 
يوســف الفضالة حتى أن 
األخ الفاضل صــرح وقال 

إنها منتهية.
٭ مرزوق الغامن: مت اتخاذ 
قــرار فــي بنــد الرســائل، 
القــرار  تطبيــق  وجــار 
وأعلن االستقالة منذ زمن 

وسأجلس معه.
٭ عبدالكــرمي الكندري: ال 
ميكــن أن يبقــى التكليف 
عندك دون قرار، فهو ُمصّر 

على االستقالة.
الغــامن: هــذا  ٭ مــرزوق 
رأيه والبد أن أجلس معه، 
ونوقــش األمر في رســالة 
ومت اتخــاذ قــرار، وليــس 
موضوعنا هذا األمر، وعندك 
أي شــيء قدمه في رسالة 

واردة.
٭ ثامر السويط: ما تفضل 
بــه الكنــدري يســتند إلى 
الالئحة وأصــال املوضوع 
كان رسالة واردة، واملقعد 

هذا مهم للدائرة.
٭ الرئيس مقاطعا: ناقشنا 
الرسالة وغير مدرجة، فهناك 
قرار مــن املجلــس، وجار 

تطبيق القرار.
الرسائل الواردة

انتقــل املجلس الى بند 
الرسائل الواردة.

اخلليفــة:  مــرزوق  ٭ 
بخصوص هطول األمطار، 
فتأتــي حكومــة وتذهــب 
حكومــة، واملشــكلة قائمة 
ولم تســتفد احلكومة من 
جميع املشاكل السابقة من 
الســيول، كل ســنة تغرق 
البــالد، واحلكومة بكبرها 
تغرق في شــبر مــن املاء، 
وال توجــد متابعــة لعقود 
الصيانة، وهناك تهاون من 
املراقبني على عقود الصيانة 
وعدم تنظيف شبكات املياه 
في كل موسم، ال حياة ملن 
تنــادي، شــبكة مجــاري 
األمطار حتتــاج إلى إعادة 
تأهيل وإعادة صيانة، ولكن 
املقاولني فاســدون، ُتشكل 
جلــان حتقيــق وخرجــت 
التحقيق  بقرارات وآخرها 
البرملانية عام ٢٠١٨ والتي 
انتصرت وأوصت بإيقاف 
املقاولــني، ولكن لألســف 
مجلــس الــوزراء أعادهــم 
للعمــل، مجلــس الــوزراء 
يتستر على الفاسدين وإال 
هم شركاء معهم في الفساد.

البيوت أتلفت والسيارات 
غرقت، واملمتلكات ضاعت، 
مشــكلة احلكومة والبد أن 
تتحمــل تعويــض جميع 

أصحاب املمتلكات.
وصدقت وزيرة األشغال 
الســابقة عندمــا قالت «إن 
املقاولــني أقوى مــن قاعة 
عبداهللا الســالم»، وراحت 
ضحيــة، ونقــول للوزير 
احلالي انتبه واســتفد من 

السابقني،  الوزراء  جتارب 
وال تكــون ضحية، ونقول 
له «تغدَّ باملقاولني الفاسدين 
قبل أن يتعشوا بك»، انتبه 
لعقــود الصيانــة يا وزير 
األشــغال وســتكون حتت 
أنظار ورقابة مجلس األمة.

٭ حسن جوهر: بخصوص 
الرســالة الثانيــة املتعلقة 
أن  باألمطــار، احــذر مــن 
الشركات واملقاولني أصبحوا 
أكبر وأقــوى من احلكومة 
وتسببوا في وقوع أضرار 
جســيمة علــى ممتلــكات 

بــل وأضــروا  املواطنــني، 
بسمعة الكويت.

شبكات الطرق ومستوى 
اخلدمات عندمــا تراها في 
الكويت تكــون في موقف 
محــرج مقارنة بأشــقائنا 
فــي دول اخلليــج، وأكرر 
التنبيه يجب أن يكون وزير 

األشغال حريصا.
الثالثــة  الرســالة 
بخصوص تخصيص غرفة 
للحجر الصحــي والعزل، 
فقد رأينا انتشــار وزيادة 
اإلصابــات بكوفيــد١٩، ما 

يعرض الوزراء والنواب لهذا 
الداء، لكن لدينا استحقاقات 
دستورية وسياسية وحتى 
النــاس وزراء  ال نبخــس 
أو نوابــا خصوصــا فــي 
الفرديــة، فهناك  املواقــف 
خيــارات متاحة بــأن يتم 
تخصيــص غرفــة ولدينا 
في القاعة غــرف زجاجية 
يتابعــون معنــا جلســات 
املجلــس ويشــاركون في 
االقتراحات واملوضوعات، 
لذلك سنكون أمام جلسات 
قادمــة بها قــرارات مهمة، 

كل دائرة انتخابية حتى ال 
تبطــل االنتخابات برمتها، 
فمن األجدر أن يكون النواب 
املعبرون عن االرادة احلقة 
لألمة أثناء تأدية أدوارهم 
فــي قاعة عبداهللا الســالم 
أن تخصــص لهــم غــرف 
الرقابية  أدوارهم  ملمارسة 
لذلــك  والتشــريعية، 
تخصيص غرفة للمصابني 
بكورونا وغرفة أخرى ملن 
لم يفحص الـ (بي.سي.آر) 
ويجــب علــى املجلــس أن 
يتخــذ فيهــا قــرارا، ومن 

ولذلك أمتنى أن تتم املوافقة 
على هذا املقترح، خاصة في 
جلسة االفتتاح مت تخصيص 

غرف لهذا الشأن.
٭ ثامر السويط: أثناء رسم 
مالمح اإلرادة الشعبية قامت 
احلكومة بعمل يتســق مع 
روح الدستور، فقد حرصت 
كل احلرص على أن يشارك 
الناخبون في ٥/١٢/٢٠٢٠ في 
العمليــة االنتخابيــة على 
الرغــم مــن تفشــي مرض 
كورونا، وخصصت مدرسة 
للرجال وأخرى للنساء في 

املهم أن يشارك النواب في 
التصويت، وفي افتتاح دور 
االنعقاد األول بحضور سمو 
األمير وسمو ولي العهد، مت 
تخصيص غرفة للمصابني.

وأيضا هناك بروتوكول 
طبــي وصحي، فــال مينع 
املوظفون مــن أداء عملهم 
طاملا أجروا فحص البي سي 
آر، والعدد املوجود هنا من 
نــواب ووزراء وصحافيني 
وموظفــني موجودين هنا، 
فلقد افتقدنا حضور الشعب 
الكويتــي، لذلــك يجب أن 

يســمح للشــعب الكويتي 
باحلضــور لقاعة عبداهللا 

السالم.
املباريات تقام ويحضر 
فيها مسؤولون وشخصيات 
أثناء تفشــي كورونا حتى 
ســمو ولي العهــد حضر، 
ومينــع نــواب األمــة مــن 
أن يــؤدوا دورهــم ومينع 
اجلمهور الكويتي من مراقبة 

نوابه.
السلطة تستغل املرض 
من أجــل متريــر قراراتها 
القمعية وحرمان الناس من 
أداء أدوارهم وحرياتهم التي 

كفلها الدستور.
٭ عبدالعزيــز الصقعبي: 
بخصــوص األمطــار هذه 
قضيــة مهمــة وخطيــرة 
واملجلس لديــه توصيات 
في الفصل الســابق، ولكن 
لم جند جدية من احلكومة، 

ولذلك الرسالة مستحقة.
املتعلقــة  الرســالة 
بإجراءات احلجــر وإيجاد 
غرفــة فــي قاعــة عبداهللا 
الطلــب  فهــذا  الســالم، 
مستحق ألن الشأن الرقابي 
والتشــريعي ال ميكــن أن 
يتوقــف فهــذا للمصلحــة 
العامة، هــذا التوجه يجب 
أن يكون جزءا من منظومة 
أكبر تتعلق بالتعايش مع 
هــذا الوباء، والعــودة الى 
اإلجراءات اخلاصة باحلجر 
واإلغــالق أصبحــت مــن 
املاضــي وفق التصريحات 

من املسؤولني.
أنــه مــا زال  الغريــب 
املواطن محروما من دخول 
قاعة عبداهللا السالم، وهذا 
يثيــر عالمات االســتفهام، 
أخشــى أن يســتغل هــذا 
األمر لتغييب الرأي العام، 
فحضــور اجلمهــور هــو 
حضور للرقابة الشعبية.

هذا بيت الشــعب، وإذا 
غــاب املواطــن عــن بيته 
كســرنا العمــود الفقــري 

للدميوقراطية.
الطريجــي:  عبــداهللا  ٭ 
البديــل  بخصــوص 
االستراتيجي: أولياء أمور 
اخلريجني يعانون من عدم 
وجود الكــوادر الوظيفية، 
فهنــاك فوارق في الرواتب 
البديل  واملميــزات، لذلــك 
االستراتيجي أمر مستحق 
ويجب على احلكومة إنهاء 

هذا امللف.
عندما جنــد أن الوضع 
تردى والفســاد استشرى 
التعيينــات  بســبب 
العشوائية، فالبد أن تكون 
هنــاك ضوابــط لتعيــني 
الوكالء والقياديني، البد أن 
تكــون للكفاءة نصيب من 

إدارة البلد.
كل سنة عندما يأتي املطر 
واخلير تغرق الكويت في 
ساعة منذ ١٥ سنة جاء عدد 
من الوزراء أبدوا الرغبة في 
مواجهة الفساد واملقاولني، 
ولكن ال توجد أي محاسبة 
حقيقيــة، هناك حمد املطر 
وأسامة الشاهني في مجلس 
٢٠١٢ شكلت جلنة تخصيص 
في مشروع مضخة مشرف، 

ومت إبطال املجلس.
اللجنة توصلت إلى أن 
اللجنة حصلت على إثباتات 
أن املقــاول ولــده يتــزوج 
والعرس في دولة اإلمارات، 
بعــض  عــزم  واملقــاول 
القياديني في األشغال على 

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن انه وجه رسالة إلى وزير الصحة د.خالد السعيد بشأن طلب املوافقة على تخصيص غرفة عزل داخل قاعة عبداهللا السالم يستخدمها النواب والوزراء املصابون بڤيروس 
كورونا ملمارسة دورهم. وأوضح الغامن في جلسة املجلس التكميلية التي عقدت امس أثناء مناقشة رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكني أعضاء مجلس األمة ممن تنطبق عليهم 
إجراءات احلجر الصحي من التصويت على القوانني والقرارات وذلك في جميع جلسات املجلس، أوضح أن الرسالة مت توجيهها إلى وزير الصحة بتاريخ ١٦ اجلاري تضمنت طلب اإلجابة عنها في أقرب وقت ممكن 
حتى يتسنى ملجلس األمة اتخاذ كل اإلجراءات اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة العزل. وفي هذا اإلطار، قال الوزير د.السعيد انه تسلم الرسالة ومت توجيهها إلى اإلدارة الفنية املعنية بتدارس هذا املوضوع. 
وأشــار الى انها بصدد إعداد ردها وســيصلني في نهاية اليوم (أمس) الرد الفني بشــأن التعامل مع اإلصابات عموما داخل مبنى مجلس األمة.  وأمس، وافق املجلس على رســالة من رئيس جلنة الشــؤون املالية 
واالقتصادية البرملانية النائب أحمد احلمد يطلب فيها إحالة مشــروعي قانون أحدهما بشــأن البديل االســتراتيجي وآخر بشــأن الوظائف القيادية، واقتراح برغبة حول الوظائف القيادية إلى جلنة املوارد البشرية 
البرملانية لالختصاص. ووافق املجلس على رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف جلنة املرافق العامة البرملانية بالتحقيق فيما حدث نتيجة األمطار الغزيرة التي هطلت على البالد في عطلة رأس السنة 
امليالدية على أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور االنعقاد احلالي. كما وافق املجلس على رسالة من النائب د.محمد احلويلة يطلب فيها تكليف جلنة شؤون اإلسكان والعقار البرملانية بدراسة وبحث إمكانية 
إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية مع اجلهات املختصة وتقدمي تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة. وأقر املجلس رسالة من رئيس 
جلنة البيئة البرملانية النائب د.حمد املطر يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراســة ومناقشــة موضوعات متعلقة بالشــؤون البيئية في البالد وهي الوضع البيئي الراهن من تلوث الهواء والتربة واملياه وإعادة 
تأهيل البيئة وتقارير ديوان احملاسبة بشأن البيئة في الكويت على أن تكون مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور االنعقاد احلالي. ووافق املجلس على رسالة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة عدة 

اقتراحات ومشاريع قوانني بشأن «اإلسكان» إلى جلنة شؤون اإلسكان والعقار البرملانية... فإلى التفاصيل:

تابع اجللسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ  

عدنان عبدالصمدفارس العتيبي بدر احلميدي ثامر السويط

عبدالكرمي الكندري: آن للمجلس أن يحسم موضوع استقالة النائب يوسف الفضالة خصوصًا أنه صرح بإصراره عليها وأن املجلس هو الذي يعّطلها

ثامر السويط: احلكومة قامت خالل االنتخابات السابقة بتخصيص مدارس للمصابني بكورونا ومن باب أولى جتهيز غرفة في القاعة للوزراء والنواب 

حسن جوهر: أحذر من أن بعض الشركات واملقاولني أصبحوا أقوى من احلكومة كما يجب تخصيص غرفة للنواب والوزراء املصابني بكورونا

مرزوق اخلليفة: يجب على احلكومة تعويض جميع املواطنني ممن تضرروا جراء األمطار التي مرت على البالد ومحاسبة كل املقصرين واملتجاوزين 

عبدالعزيز الصقعبي: محاسبة املقصرين في قضية األمطار أمر مهم وتخصيص غرفة خاصة في القاعة للمصابني بكورونا أمر مفصلي ومهم

أسامة املناور: ننتظر من وزير األشغال إصالح ما أفسده البعض في قضية األمطار وعلى عاتقه مسؤولية سياسية إحالة املوضوع إلى النيابة 

(قاسم باشا) الرئيس الغامن في حديث مع األمني العام املساعد خالد أبوصليب  رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعيسى الكندري وصالح املال

حمدان العازمي: ال أقبل الهمز واللمز من النواب الـ ٦
النائــب حمدان  انتقد 
العازمــي البيــان الــذي 
الســتة  النواب  أصــدره 
د.عبيــد الوســمي وبدر 
احلميدي وفايز اجلمهور 
وسعود أبوصليب ومساعد 
الديحاني  العارضي وفرز 
بخصوص عــدم تأييدهم 
الطلــب املقدم لطرح الثقة 
بنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد 

جابر العلي.
وقــال العازمــي، في 
باملركز اإلعالمي  تصريح 
البيان  ان  ملجلس األمــة، 
تضمن همــزا وملزا غير 
مقبول، مؤكدا أنه ال يحجر 
على أحــد رأيه ولكن كان 
بإمكان النــواب مصدري 
البيان أن يعبروا عن رأيهم 
بعد التصويت على الطلب 

من دون الهمز واللمز.
وطالب النواب الســتة 
بأن يفصحوا عما لديهم إذا 
كانوا ميلكون معلومات ضد 

وتنــاول عبارة وردت في 
بيان النواب الستة بأن «النائب 
يوجه الرأي العام ملا فيه صالح 
األمة»، قائــال «األمة أعطتكم 
أرقاما بلغت ٤٣ ألفا واألخ عبيد 
الوسمي واآلخرون هذه هي 
األمة، واليوم أصبحنا ال نرد 
على األمة وندافع عن احلكومة 

وأعرب عن خشــيته من 
الوزير  أيــدوا  أن يخرج من 
ليتحدثوا في األيام املقبلة عن 
حماية املال العــام، مؤكدا أنه 
ســيتم الرد عليهم، أين كان 
موقفكم في االستجواب وهو 
العام  املــال  يتضمن قضايا 
والتوظيف وتعيــني وافدين 

برواتب بآالف الدنانير؟ 
وبــني أن بعــض النواب 
الذين أعلنوا تأييد الوزير كان 
الوزير قد رد عليهم ملفاتهم 

ولم يحترمهم.
الذي  «الشــعب هو  وقال 
وسيحاســبني  أوصلكــم 
العام،  الرأي  ويحاسبكم وهو 
واليــوم أصبــح الدفاع عن 
الوزير أكثر ممن كانوا بصامني 
لسنوات مع احلكومة، ويجب ان 
يقف الكل عند حده وال نقبل 
الهمز واللمز، ولديكم الصحافة 

وأخرجوا ما لديكم».
أثبت من  أنــه  وأوضــح 
خالل مرافعته باالســتجواب 
العام  املــال  التجاوزات على 

باملســتندات والسيما في 
«اليوروفايتــر»  ملفــات 
و«الــكاراكال» واألمــور 
اإلدارية، ناهيك عن األمر 
الشرعي ممثال بدخول املرأة 
للسلك العسكري، الفتا إلى 
الوزير املستجوب هو  أن 
نفسه من صرح بأن املرأة 
إلى جنب  ســتكون جنبا 
مع الرجل. وأشار الى أنها 
املرة األولى التي يصدر بها 
بيان يؤيد الوزير بينما كل 
لهم مواقف  املوقعني عليه 
ضد احلكومة، متســائال 
«أليست هذه هي حكومة 
الذي  صباح اخلالــد، فما 
تغير؟». وشدد على أن هذه 
املواقف هي أمانة سيحاسب 
عليها النواب من قبل الشعب 
الذي ال ينسى، مشيرا الى 
أن الشــعب الكويتــي لم 
ينس مواقــف النواب من 
التصويت على حقوق املرأة 
السياسية رغم مرور كل 

هذه السنوات.

التي نقول عنها في السابق إنها 
ال تستحق البقاء».

وأضاف «أنتم كنتم تقولون 
ان وزيــر الدفــاع من الناس 
الذين لم يحترموا الدســتور 
وهو امتداد للحكومة السابقة 
وكنتم تنادون برحيل الرئيسني 

فما الذي تغير عليكم؟».

هدفهم إرسال رسالة للمترددين حول طرح الثقة بوزير الدفاع

حمدان العازمي

النواب الذين أعلنوا وقوفهم مع 
طلب طرح الثقة.

البيان  ورأى أن إصــدار 
الهدف منه إرســال رســالة 
إلى النــواب املترددين الذين 
لم يعلنــوا مواقفهم من طرح 
الثقة حتى اآلن لكي ال تنفرط 

السبحة.
البيان  أن هــذا  واعتبــر 
يشــبه بيانات أخرى صدرت 
في استجوابات وزراء سابقني 
مثل سمو الشيخ ناصر احملمد 
وسمو الشــيخ جابر املبارك 
وسمو الشــيخ صباح اخلالد 
والشيخ خالد اجلراح، وفقط 

ما تغير هو الوجوه.
وبني أن وجه الشبه بني كل 
تلك البيانات هو أن من وقفوا 
مع الــوزراء أوردوا العبارات 
نفســها عن اإلرهاب الفكري 
واإلمالءات وأن االستجواب ال 

يرقى لطرح الثقة.
وتساءل «أين الشيخ خالد 
اجلــراح وأين الشــيخ جابر 
املبارك؟ منظوران أمام احملاكم».

ملشاهدة الڤيديو


