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رفض مجلس االم��ة في جلسته العادية أمس 
طلب النيابة العامة رفع احلصانة النيابية عن 
النائبني جمعان احلربش ونايف العجمي في 
قضية )حصر ام��ن دول��ة – جنايات ام��ن دول��ة( 
وه��ي قضية امل��س��اس ب��ال��ذات األم��ي��ري��ة بترديد 
اخلطاب املسيء للبراك » لن نسمح لك » حيث 
جاءت نتيجة التصويت مبوافقة 26 عضوا فقط 
من اجمالي احلضور وعددهم 52 عضوا. ثم رفع 
رئيس املجلس م��رزوق الغامن اجللسة امس قبل 
نهايتها بثلث ساعة حيث لم يتمكن املجلس من 
التوصيت على طلب ثالث برفع احلصانة وهو 
يتعلق بالنائب احلربش لعدم اكتمال النصاب على 
ان تستكمل اجللسة العادية اليوم االربعاء الساعة 

التاسعة صباحا.
وواف��ق املجلس على طلب النيابة العامة رفع 
احلصانة النيابية عن النائب الفضل في قضية 
)جنح السالم – مستأنف( حيث ج��اءت نتيجة 
التصويت مبوافقة 34 عضوا من اجمالي احلضور 

وعددعم 47 عضوا.
 ودارت اح��داث اجللسة كالتالي: رفع رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن اجللسة ملدة نصف 

ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس االمة اجللسة بعد اكتمال 

النصاب وتال االمني العام اسماء احلضور. 
واعتذر عن عدم احلضور الى اجللسة كل من :

عيسي الكندري ,عسكر العنزي ,محمد املطير.
واملجلس ينتقل الى التصديق علي املضابط 

ويصادق عليها. 
ومت االنتقال الى بند كشف االوراق والرسائل 
الواردة  والرسائل الواردة التي يناقشها املجلس 

حاليا هي كالتالي 
1 -رس��ال��ة م��ن ع��ض��و مجلس االم���ة خليل 
ابراهيم الصالح يطلب فيها تكليف جلنة الشؤون 
اخلارجية مبتابعة االج��راءات احلكومية املتخذة 
بشأن حادثة االعتداء على اإلطفائي الكويتي الذي 
يدرس باململكة االردنية الهاشمية وتقدمي تقريرها 

بذلك خالل شهرين.
2 -رس��ال��ة من رئيس جلنة ش��ؤون التعليم 
والثقافة واالرشاد يطلب فيها املوافقة على متديد 
عمل اللجنة لتقدمي تقريرها ع��ن املوضوعات 
احملددة في نص الرسالة حتى نهاية دور االنعقاد 

احلالي.
3 -رسالة من رئيس ديوان احملاسبة باالنابة 
يطلب فيها املوافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير 
باالموال املستثمرة عن الفترة من 2016/7/1 الى 
2016/12/31 حتى منتصف ابريل 2017 نظرا 

الجراء بعض التعديالت في هذا التقرير.
4 -رس���ال���ة م��ن رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 
واحلساب اخلتامي يطلب فيها من املجلس تكليف 
دي��وان احملاسبة ب��إع��داد تقرير دوري كل ستة 

شهور عن متابعة إصدار السندات احلكومية.
5 -رس��ال��ة واردة م��ن رئ��ي��س جلنة حماية 
األم���وال العامة يوضح فيها م��ا تطرق ل��ه أحد 
أع��ض��اء املجلس ف��ي جلسة 7 مارس2017 من 
ع��دم رف��ع اللجنة تقريرها املتعلق بالتحقيق 
في املوضوعني املشار إليهما في نص الرسالة 
وال��ذي لم تتمكن اللجنة من إدراج���ه في جدول 
أع��م��ال املجلس ف��ي الفصل التشريعي السابق 
بسبب حله, كما تقدم بعض األعضاء في الفصل 
التشريعي احلالي بطلب إل��ى املجلس بتكليف 
اللجنة بالتحقيق في هذين املوضوعني ومواضيع 
أخرى ولم تتم املوافقة عليه, لذلك لم ترفع اللجنة 

هذا التقرير إلى املجلس.
6 -رسالة من رئيس جلنة الداخلية والدفاع 
يطلب فيها منح اللجنة أجال ثانيا ملدة أسبوعني 
ح��ت��ى تتمكن اللجنة م��ن ت��ق��دمي ت��ق��ري��ره��ا عن 
االقتراحات بقوانني بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء 

مجلس األمة.
7 -رس��ال��ة م��ن عضو مجلس األم���ة صفاء 
عبدالرحمن الهاشم تشير فيها إلى واقعة حدثت 
ف��ي اجتماع جلنة ال��ظ��واه��ر السلبية الدخيلة 
على املجتمع الكويتي في ي��وم االثنني بتاريخ 

2017/3/27 الساعة 12 ظهرا.
وقال علي الدقباسي: تعديل الدوائر االنتخابية 
ه��و مفتاح االص���الح احلقيقي ارب���ع محافظات 
لديها 30 نائبا بينما محافظات حولي والعاصمة 
لهما 20 نائبا وه��ذا اخ��الل واستمرار للمعادلة 
املقلوبة..كل مشاكلنا سببها عدم تصليح الدوائر 

االنتخابية.
وقانون الدوائر اخلمس والصوت الواحد أو 
الصوتني يخالن مببدأ العدالة واملساواة...الكويت 
بحاجة إلى رص الصفوف في ظل وجود من يسعى 

لتفتيت وحدتنا.
 وق��ال سعدون حماد: محمد ب��راك املطير مع 
والدته اشتري 25 مليون سهما من الهيئة العامة 
لالستثمار مقابل شيك ب 2 مليون دينار.. وجلنة 
حماية االم��وال العامة في املجلس السابق حققت 
في املوضوع واحالت محمد املطير ال��ى النيابة 
العامة ولكن املجلس السابق حل جرمية ما قام به 
محمد براك املطير النه جتاوز علي االموال العامة 

للدولة. 
ومحمد هايف يعترض علي كالم سعدون حماد 
وي��رد عليه االخ��ي��ر اع��ط��وا محمد هايف ك��ورس 

اول..اخ محمد اقرأ املضبطة لالسف فيه اعضاء 
ما يدرون عما جاء في املضبطة وال يعلمون شيئا 

عن الالئحة. 
وقالت صفاء الهاشم: ما عندي مشكلة اذا االخ 
محمد هايف ما يريد يقعد في جنبي اذا كان معقد 
او شرعية او خالفه..نصف االصوات التي اوصلت 
محمد هايف لكرسي البرملان هي اصوات النساء 

واقوله دير بالك انا ممكن اكون لك صداع مزمن. 
 وق��ال صالح ع��اش��ور: ح��وادث االع��ت��داء علي 
طلبتنا في االردن تكررت وهذا التكرار ال ياتي من 

فراغ وعلينا الوقوف وقفه واضحة.
..فمعروف ان االردن بلد استخباراتي ونحتاج 
وقفه من وزارة اخلارجية والتعليم العالي ويجب 
اال متر هذه القضية مرور الكرام, فطلبة الكويت 

لديهم كرامة. 
وقال عبد الله الرومي: رسالة جلنة امليزانيات 
مهمة في ظل االقتراض الذي حصل ومطلوب من 
دي��وان احملاسبة ان يراقب صرف هذه االم��وال.. 
واالقتراض يجب ان يكون بقانون ويجب ان نسمع 

راي احلكومة فهذه ام��وال اقترضتها احلكومة 
وسيدفع الشعب الكويتي فوائدها.. وبالنسبة 
لرسالة جلنة الداخلية وال��دف��اع للتمديد لها 
اسبوعني لتقدمي تقرير اللجنة في ش��أن تعديل 
انتخابات اعضاء مجلس االم��ة, فإن تأجيل هذا 
التقرير ليس له مسوغ قانوني ويجب ان يكون 
علي ج��دول اعمال اجللسة القادمة فهذا تشريع 
ليس له عالقة بحكم احملكمة الدستورية في شأن 
احلكم بالطعون علي هذا املجلس..تعديل قانون 
حرمان املسيء ليس انشاء بناية وال يحتاج هذا 
الوقت والقانون ليس له عالقة بالقضاء...أيضا 
هناك عبث يحدث في التعليم والسبب الكسب 

املادي وعلي وزير التربية ان يضع حدا لهذا االمر. 
وق��ال وزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد: 
ات��ق��دم للمملكة االردن��ي��ة بالشكر علي رعايتها 
ملا يقارب 5500 طالب كويتي يدرسون فيها.. 
واملسؤولون االردنيون قدموا اعتذارا ملا حصل 
للطالب الكويتي االطفائي الذي مت االعتداء عليه, 
مدير األم��ن ال��ع��ام ب���األردن اتصل على الطالب 

بحضور السفير واع��ت��ذر ل��ه ونحن حريصون 
على مصلحة ابنائنا في اخلارج...وسنتابع هذه 
القضية كوزارة اخلارجية والسفير الكويتي يتابع 
القضية ومت توقيف املعتدين علي الطالب الكويتي 

وال يجب ان نقف عند هذا احلادث.
واملجلس يوافق علي رسالة من عضو مجلس 
االم��ة خليل ابراهيم الصالح يطلب فيها تكليف 
جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية مبتابعة االج���راءات 
احلكومية املتخذة بشأن ح��ادث��ة االع��ت��داء على 
اإلطفائي الكويتي الذي يدرس باململكة االردنية 

الهاشمية وتقدمي تقريرها بذلك خالل شهرين.
وق��ال احلميدي السبيعي :الفساد ف��ي هيئة 
التعليم التطبيقي ما حتمله البعارين واقول لوزير 
التربية جلنة التعليم البرملانية ما راح حتميك 
وواصلينك واصلينك واحسن لك ان جتاوب علي 

اسئلتنا. 
وق���ال اح��م��د الفضل:هناك ش��ي غير طبيعي 
في موضوع اثبات اللجنة التعليمية البرملانية 
للشهادات املزورة وال متلك اليه لكشف التزوير..

واق��ول لوزير التربية وجهت اليك اكثر من 13 
س��ؤاال عن مدير التعليم التعليم التطبيقي هذا 

الشخص املتخاذل. 
وقال خلف دميثير :اطلب شطب ما قاله احمد 
الفضل بشأن مدير التعليم التطبيقي هذا الشخص 

الغير موجود معنا. 
وق��ال الرئيس ال��غ��امن :م��ن اول اجللسة الى 

اخرها سيتم شطب اي عبارات فيها اساءات. 
وق���ال جمعان احل��رب��ش :ف��ي اجل��ام��ع��ة فيه 
تعثر متعمد لتعيني القيادات واذا االخ احلميدي 
السبيعي لديه اي جتاوزات ليقدم استجوابا الى 
وزير التربية ونحن ندعمه فيه..اصبحت جلان 
محلس االمة تعمل علي االبتزاز للمسؤولني لتمرير 

املعامالت. 
واحمللس يوافق علي رسالة من رئيس جلنة 
ش��ؤون التعليم والثقافة واالرش���اد يطلب فيها 
املوافقة على متديد عمل اللجنة لتقدمي تقريرها عن 
املوضوعات احملددة في نص الرسالة حتى نهاية 

دور االنعقاد احلالي.

واملوافقة على رسالة من رئيس ديوان احملاسبة 
باالنابة يطلب فيها املوافقة على تأجيل موعد 
تسليم تقرير باالموال املستثمرة عن الفترة من 
2016/7/1 الى 2016/12/31 حتى منتصف 
ابريل 2017 نظرا الج��راء بعض التعديالت في 

هذا التقرير.
وقال وزير املالية أنس الصالح :ن��درس ملف 
املؤسسات التي حتتفظ بأرباحها وأي مؤسسة 
جند ع��دم ج��دوى احتفاظها بأرباحها فستحول 

األرباح لالحتياطي العام.
واملجلس يوافق علي رسالة من رئيس جلنة 
امليزانيات واحل��س��اب اخلتامي يطلب فيها من 
املجلس تكليف دي��وان احملاسبة ب��إع��داد تقرير 
دوري كل ستة شهور عن متابعة إصدار السندات 

احلكومية.
وقال شعيب املويزري: سعدون حماد يحاول ان 
يشوه صورة جلنة حماية االموال العامة البرملانية 

واذا لديه خالف مع احد ال يشوه صورة اللجنة.
وقال وليد الطبطبائي: استغرب اساءة سعدون 
حماد حملمد براك املطير وهو مو مثل بعض النواب 
الذين يدشون املجلس حافيني ويخرجون اصحاب 

ماليني هذا من عيال النعمة.
وقال سعدون حماد: وليد الطبطبائي يتكلم عن 
حقوق الناس وهو عليه منع سفر بسبب عدم دفعه 

الموال النفقة.
واملجلس يوافق على رسالة واردة من رئيس 
جلنة حماية األموال العامة يوضح فيها ما تطرق 
له أحد أعضاء املجلس في جلسة 7 مارس2017 
من عدم رفع اللجنة تقريرها املتعلق بالتحقيق 
في املوضوعني املشار إليهما في نص الرسالة 
وال��ذي لم تتمكن اللجنة من إدراج���ه في جدول 
أع��م��ال املجلس ف��ي الفصل التشريعي السابق 
بسبب حله, كما تقدم بعض األعضاء في الفصل 
التشريعي احلالي بطلب إل��ى املجلس بتكليف 
اللجنة بالتحقيق في هذين املوضوعني ومواضيع 
أخرى ولم تتم املوافقة عليه, لذلك لم ترفع اللجنة 

هذا التقرير إلى املجلس.
وواف��ق املجلس على رسالة من رئيس جلنة 
الداخلية وال��دف��اع يطلب فيها منح اللجنة أجال 
ثانيا ملدة أسبوعني حتى تتمكن اللجنة من تقدمي 
تقريرها عن االقتراحات بقوانني بتعديل بعض 
أح��ك��ام القانون رق��م 35 لسنة 1962 ف��ي شأن 

انتخابات أعضاء مجلس األمة.
وقال محمد هايف: الرسالة ال��واردة من صفاء 
الهاشم ومن ارسلتها هي ظاهرة سلبية..واقول 
اذا قل ماء الوجه قل حياءه والعقد هي في عدم 
معرفتها بالقواعد الشرعية التي ال ميكن ان تتغير 
بتغير ال��ع��ص��ور..وال��ش��ري��ع��ة ت��ق��ول وق���رن في 

بيوتكن وتنهي عن املسترجالت من النساء.
وص��ف��اء الهاشم ت��رد علي محمد هايف :ان��ت 
معقد الظاهرة السلبية هي تردي االوضاع وليس 

محالت املساج يا معقد.
وقال محمد هايف:هذه مسرحية تساهم فيها 
الرئاسة وم��ا ك��ان عليك االخ الرئيس ان تقبل 

الرسالة منها.
وقال الرئيس الغامن حملمد هايف :احترم نفسك 
وارجوك ال تخطيء وال تتطاول هي قدمت رسالة 

وفق الالئحة ولن اسمحلك بالتطاول.
وقال محمد هايف :لن نحترم املرأة املسترجلة 
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املجلس وافق على رفع احلصانة عن الفضل

سابقة برملانية.. مجلس األمة يرفض رفع احلصانة عن احلربش واملرداس في قضية املساس بالذات األميرية

اعتراض بعض النواب على نتيجة التصويت برفض رفع احلصانة عن احلربش واملرداس

ف������ي »ه��������وش��������ة«  م������ث������ي������رة.. ص������ف������اء: ه�����اي�����ف اس����������اء ل�����ل�����م�����رأة ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة.. »ل�����ي�����ش م������ا ت����ب����ي ت����ق����ع����د ج�����ن�����ب�����ي.. م������ن ح�����ات�����ك«!

م�����ت�����ع�����ط�����رة ام����������������������رأة  ج��������ن��������ب  اجل�����������ل�����������وس  م�����������ن  مي������ن������ع������ن������ي  وال�������������ش�������������رع  م��������س��������ت��������رج��������ل��������ة..  أن���������������ت   : ي���������������رد  وه�����������اي�����������ف    

الرئيس الغامن مصرحا لوسائل اإلعالم عقب رفع اجللسة

التأجيل طلب  احلكومة  حق  وم��ن  ال��ي��وم..  ب��إدراج��ه  نيابي  وطلب  سحب..  إن��ه  ليقال  أساسا  ي��درج  لم  اجلنسية  عن  اإلداري���ة  احملكمة  قانون  ال��غ��امن: 

القاعة وقت التصويت على طلب رفع احلصانة في قضية ترديد خطاب البراك
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