
مهما حصل.  وقالت صفاء الهاشم :محمد هايف ت��ارك كل 
الظواهر السلبية ومذكرة عمر الطبطبائي الرائعة التي 

تضمنت ظواهر سلبية ورايح لنا علي محالت املساج. 
وقال محمد هايف :النقاش في اللجنة كان علي املخدرات 
ولم نناقش محالت املساج وكل االمر انني ال يجوز شرعا ان 

اجلس بجوار امرأة معطرة. 
وقالت صفاء الهاشم :مو حلوة من محمد هايف اني ابي 

اجلس جنبه..من حالتك اقعد بجنبك. 
 وال��رئ��ي��س ال��غ��امن يقترح تأجيل بند االسئلة ورف��ع 

احلصانة الى جلسة الغد. 
و سعدون حماد يعترض قائال :النصاب كامل ونرفض 
تأجيل رفع احلصانة الن القضية تتعلق بصاحب السمو 

االمير ليش التأجيل. 
و يرفض املجلس التأجيل بعد التصويت ,وينتقل املجلس 

الى مناقشة بند االسئلة. 
وقال خالد العتيبي :رد وزير النفط غير واضح بالنسبة 
ملصير مصنع االس��م��دة املغلقة واذا كانت اه���داف اغ��الق 
املصانع هي اخلصخصة فانه ال يجوز باي حال من االحوال 
تنفيع التاجر علي حساب املواطنني..وعمال القطاع النفطي 

لديهم حقوق قانونية ونرفض االلتفاف علي القانون. 
وق��ال خليل أبل:يفترض االص��ل في الرقابة املالية وكل 
جهاز يصرف من االموال العامة ان يكون حتت الرقابة فمن 
الضامن اال ينحرف ديوان احملاسبة ويجب ان تكون تقارير 

الديوان محايدة 
وغصب علي ديوان احملاسبة ان يخضع للرقابة املالية 
واق��ول لوزير املالية ان اجابتك عن ح��دود جهاز املراقبني 
املاليني مليزانية دي��وان احملاسبة غير مقبولة وام��ا جتيب 
بوضوح علي اسئلتي او املساءلة السياسية ل��ك.. من هو 
دي��وان احملاسبة الذي يرفض اخلضوع للرقابة املالية اذا 

الديوان االميري. يخضع للرقابة املالية. 
وقال عبدالوهاب البابطني: أغلب األسئلة لم تأت عليها 

الردود في املوعد الدستوري وال منلك إال التدرج في استخدام 
أدواتنا.

وق���ال محمد ه��اي��ف معقبا على س��ؤال��ه ب��ش��أن الشقق 
املفروشة املؤجرة استثمارياً: لدينا شقق مفروشة وفندقية 
ت��دار ب��دون ضوابط وهناك ايجار بالساعة...وأؤكد على 
ضرورة وضع ضوابط لتأجير الشقق املفروشة سواء كان 

ذلك حتت رقابة التجارة أم اإلعالم.
وقال شعيب املويزري للوزير محمد العبد الله: اجوبة 
الوزراء علي االسئلة النيابية اما عدم الدستورية او اجابات 
خاطئة وسيكون ردي علي هذه االم��ور مبوقف واضح في 

وقت معني.
وق��ال العبد الله ردا علي شعيب امل��وي��زري: امتني من 

اجلميع ان يكون كالمهم واضحا..هدي يا حبيبي. 
وقال املويزري: الزم حدودك حبيبي واذا رديت كلمة قسما 

بالله راح ارد عليك عشرة.
وقال العبد الله: املضابط موجودة وقلت علينا جميعا 
ان نكون واضحني في كل وقت واذا كان فيه شخص يعتقد 

بنفسه شي هذا شأنه.
واملجلس ينتقل الى بند رفع احلصانة ويناقش التقارير 

مجتمعة 
وحتدث الدالل عن تقرير اللجنة التشريعية والقانونية 
في شأن رفع احلصانة عن النائبني جمعان احلربش ونايف 
املرداس وذلك في قضية رقم 10 /2013 حصر أمن دولة و 
2013/8 جنايات أمن دولة...رفضت اللجنة بأغلبية 5 إلى 

1 رفع احلصانة عن النائبني على اعتبار أن القضية كيدية.
ورأت النيابة العامة في الدعوى املرفوعة أن احلربش 
وامل��رداس طعنا عن طريق القول وفي مكان عام في حقوق 
األمير وسلطته وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند اإلمارة.

وذكر التقرير إف��ادة احلربش وفيها أنه لم يردد خطاب 
البراك كامال بل فقرات منه للتدليل على أن اخلطاب ال ميثل 
جرمية معتبرا أن في الدعوى توظيفا سياسيا ال يخفى على 

أحد, بينما قال املرداس في اللجنة أن ترديد اخلطاب هدفه 
الداللة على اإلستغراب من حجم احلكم ال��ذي صدر بحق 
البراك, واعتبر أن وزارة الداخلية هي من تسيء إلى سمو 

األمير بإقحامها سموه في كل شاردة وواردة.
وب��ع��ض ال��ن��واب ي��ق��دم��ون طلب للتصويت علي رفع 
احلصانة دون مناقشة ويعترض سعدون حماد والرئيس 

الغامن يعرض الطلب للنقاش.
وقال سعدون حماد : علي احلكومة ان حتضر في قاعة 
عبد الله السالم للتصويت علي رفع احلصانة فاملوضوع 

يخص سمو االمير.
وقال عادل الدمخي: اعتقد ان هناك صفحات انتهت ويجب 
علينا ان نتجاوزها ونسكرها الجل مصلحة اهل الكويت 
وسمو االمير هو من اراد طي صفحة املاضي حتي عندما 

جلس مع النائب جمعان احلربش.
وق��ال احمد الفضل ل��ع��ادل الدمخي: كيف تتقول علي 
صاحب السمو وتقول ان سموه قال صفحة من املاضي..ال 
ميكن ان تغلق هذه الصفحة هناك شباب مت الزج بهم في اتون 
السجون..واللجنة التشريعية مو علي كيفها..هذه مرحلة 
كانت فاصلة في تاريخ الكويت وصاحب السمو والديوان 

االميري لم يعطوا االذن الحد ان يتحدث في هذا األمر. 
وقال مبارك احلجرف: املزايدة علي حب االمير امر غير 

مقبول وكل االطراف تفدي صاحب السمو بالغالي والنفيس.
واملجلس ي��واف��ق علي قفل ب��اب النقاش ف��ي ش��أن رفع 

احلصانات , بغالبية 27 صوتا من 48.
واحمد الفضل يصارخ: ما يجوز قفل باب النقاش.

وسعدون حماد يطلب الكالم: ليش هم خايفني من النقاش 
عطيني مجاال للكالم االخ الرئيس.

وقال الغامن: امشي بالالئحة اخ سعدون مو بيدي تري 
تعطيل اجللسة امر سهل..انا امشي وفق الالئحة.

وقال سعدون حماد:حسب الالئحة يتحدث اثنني باثنني.
وقال احمد الفضل:ما فيه الئحة متنعني من احلديث عن 

موضوعي.
وقال الغامن:انا ادير اجللسة وفق الالئحة واالمر راجع 
للتصويت والتصويت جاء باملوافقة علي الطلب بقفل باب 

النقاش.
وقال احمد الفضل :اقول العضاء اللجنة التشريعية الوعد 
اذا الله احيانا ومد في عمر هذا املجلس يكون في دور االنعقاد 
القادم.. واللجنة التشريعية تعطل التقارير وحتديدا في هذه 
القضايا تأخروا فيها 53 يوما وانا ارسلت لهم كتابا برفع 
احلصانة عني باي قضية..وكيف ياتي طلب رفع احلصانة 
من وزير الداخلية اين وزير العدل؟...يتهرب من اخلطاب 
ويقول ما رددت خطاب مسلم البراك ويقطون كل شي براس 
مسلم هذا جنب وال موجنب التراجع عن الكالم؟؟..هذا صاحب 
السمو تبون تكروتونة بهذه الطريقة ويقول لم اعد اخلطاب 

وامنا اعدت مقتطفات هذا تهرب من املسؤولية؟
واملجلس يوافق طلب النيابة العامة برفع احلصانة 
البرملانية عن النائب احمد الفضل جنح السالم مستأنف في 
القضية املرفوعة من فالح احلجرف مبوافقة 34 من حضور 

. 47
و املجلس يرفض رفع احلصانة النيابية عن النائبني 
جمعان احلربش ونايف املرداس مبوافقة 26 من حضور 52.

ثم احتج عدد من النواب منهم الفضل وخورشيد وحماد 
وشككوا في النتيجة وأعلنوا انسحابهم من اجللسة. 

وقال الرئيس الغامن:ترفع اجللسة للصالة.
والرئيس الغامن يستأنف اجللسة

وينتقل املجلس الى رفع احلصانة عن النائب جمعان 
احلربش

وقال جمعان احلربش :احلكومة جاءت بقانون املسيئ 
لتوظفه ضد السياسيني مسلم البراك وفيصل املسلم ومن 

الظلم تطبيق قانون صدر االن على فعل وقع من سنوات.
والرئيس الغامن يرفع اجللسة الى الساعة التاسعة من 

صباح اليوم نظرا لعدم وجود نصاب.
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وزير املالية: احلكومة أعدت تعديالت على قانون الدين العام في طريقها للمجلس 

وزير اخلارجية متحدثا

املصوتون باملوافقة على رفع 
احلصانة في قضية املساس 

بالذات األميرية
م��ن خ��الل لقطات امل��ص��وري��ن, ك��ان ال��ن��واب الذين 
صوتوا باملوافقة على رف��ع احلصانة عن احلربش 

واملرداس 14 نائبا هم :

1- خورشيد 
2- الفضل 

3- حماد 
4- الصالح 
٥- عاشور 
٦- دميثير 

7- عبد الصمد 
8- الشطي 

9- أبل
10- الرومي 

11- الهرشاني 
12- عاشور

13- العدساني
14- النصف 

 وال��وزراء املتواجدون وصّوتوا مع رفع احلصانة 
هم :

1- احلربي 
2- العبدالله 
3- الروضان 

4- املطوع
٥- صباح اخلالد 

٦- الصبيح
7- أنس الصالح

8- فالح العزب
9-محمد اخلالد 

10- محمد الفارس
11- اجلبري

12- عصام املرزوق  
  و صفاء طلعت من القاعة قبل التصويت.  

الطبطبائي : قدمنا طلبا ألدراج قانون رقابة 
القضاء على سحب اجلناسي بجلسة اليوم 

 ق��ال النائب وليد الطبطبائي عقب رف��ع اجللسة 
: قدمنا طلب م��ن 10 ن���واب الدراج تقرير اللجنة 
التشريعية حول تعديل قانون احملكمة االدارية لبسط 
رقابة القضاء علي ق��رارات سحب اجلنسية وسيتم 

التصويت على الطلب في جلسة اليوم.

جانب من اجللسة أمسوزير املالية يرد على النواب


