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بناء على طلب احلكومة أجل مجلس االم��ة أمس 
ادراج تقرير اللجنة التشريعية عن تعديل قانون 
احملكمة اإلداري��ة إلخضاع ق��رارات سحب اجلنسية 
لرقابة القضاء، ووافق املجلس في جلسته العادية 
التكميلية على طلب النيابة العامة رفع احلصانة 
النيابية عن النائب الدكتور جمعان احلربش في 
قضية )حصر نيابة شؤون االعالم – جنح املباحث 
االلكترونية( حيث واف��ق 28 عضوا من اص��ل 37 

عضوا على الطلب.
وبعد هوشات نيابية - نيابية تخللت اجللسة 
ام��س، واص��ل املجلس أمس النظر في برنامج عمل 
احلكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات )2016-
2017 و2019-2020 نحو تنمية مستدامة( تطبيقا 
لنص امل��ادة )98( من الدستور الكويتي، ثم رفع 
الغامن اجللسة على ان تعقد اجللسة املقبلة يوم 

الثالثاء املوافق 11 ابريل املقبل.
ودارت احداث اجللسة كالتالي: رفع رئيس مجلس 
األمة م��رزوق الغامن جلسة مجلس األمة اليوم ملدة 

نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح الرئيس الغامن اجللسة بعد اكتمال النصاب 
وتال االم��ن العام اسماء احلضور واعتذر عن عدم 

احلضور الى جلسة اليوم.
رئيس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية ووزي��ر الدفاع 
ووزي���ر الداخلية ووزي���ر املالية ووزي���ر التربية 

وعيسي الكندري وعسكر العنزي ومحمد الهدية.
وقال محمد هايف: املفروض من الرئيس ان يحترم 
نفسه ويحترم زمالءه وال يتم حذف اجزاء من كالمي 
واذا كان للرئيس رد كان يفترض ان تبينه من مقاعد 

النواب وليس من علي مقعد الرئاسة.
وق��ال الرئيس الغامن: اخ محمد انا لم اح��ذف من 

كالمك وانا ما قاعد اجابل الشريط واحذف او ابقي.
وقال محمد هايف: ما حدث امس مسرحية ورئاسة 

املجلس مشتركة فيها.
وقال الرئيس الغامن: احترم نفسك.

وق��ال محمد هايف: ان��ت احترم نفسك احنا قلنا 
صفحة جديدة.

وقال الغامن: صفحة جديدة لكن احترم نفسك وما 
نقبل منك االساءة.

واملجلس ينتقل ال��ى مناقشة رف��ع احلصانة عن 
جمعان احلربش في القضية املرفوعة من يوسف 

صباح الصباح.

وق��ال وليد الطبطبائي: تعطيل متعمد من قبل 
قروب احلكومة حتي ال ينجز املجلس ما يبون مترير 
تعديالت قانون اجلنسية او الغاء زيادة البنزين.. في 
موضوع رفع حصانتي كانت تخص طليقتي ومنع 
السفر أمر يخص النفقة وخروجي من القاعة كون 
أن القضية تخص أهلي.. أمس أشوف منع السفر في 

تويتر وأنا ماشفته.
وقال جمعان احلربش: القضية هي حادثة إعتداء 
على املراقبين املالين وليس ل��دي مانع من رفع 

احلصانة.
وق��ال ع��ودة ال��روي��ع��ي: ي��ا بومساعد أن��ت رجل 
أكادميي ورجل دين وأرجو عدم اتهام اآلخرين.. في 

رفع حصانتك كنت في اخلارج.
وقال علي الدقباسي: لن اخذ دور املصلح.. ولكن 

أرجو أن منضي في أعمال املجلس.
واملجلس يوافق علي رفع احلصانة عن النائب 
جمعان احلربش في القضية املرفوعة من يوسف عبد 

الله الصباح.
حضور 37 موافقة 28.

وقال جمعان احلربش: سعدون حماد طٌلع دكتور 
خليل ابل من القاعة حتي ترفع احلصانة عني.

وقال خليل أبل: اقول جلمعان اذا حتط في ذمتك 
انه مت سحبي حتي ال اصوت فاالمر في ذمتك.

وقال سعدون حماد: خليل أبل اصغر عيالي حتي 
اخرجه من القاعة ما يصير هذا احلكي.

وقال عمر الطبطبائي: االخوة االعضاء امسخت اذا 
عندكم خالفات صفوها خارج القاعة اللي قاعد يحدث 
مسرحية واذا لم تنجزوا راح نقول االسماء اللي ما 

تنجز من النواب داخل املجلس باالسم.
وقال الرئيس الغامن: لدي اكثر من 20 طلبا في بند 

اإلحاالت.
واالم��ن العام يتلو طلب بتقدمي مناقشة تقرير 

اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون اجلنسية.
وق��ال الوزير محمد العبد الله: احلكومة تطلب 
وفق املادة 76 من الالئحة تأجيل النقاش حول تقرير 
اللجنة التشريعية والقانونية في شأن تعديل قانون 
اجلنسية بخصوص انشاء دائ��رة باحملكمة الكلية 

ملظر املنازعات االدارية.
ويوافق املجلس علي التأجيل للنظر في اجللسة 

القادمة للمجلس.
وقال مروزوق اخلليفة: املوضوع صار له اربعة 
شهور واحلكومة تثبت انها غير متعاونه وه��ذا 

يدفعنا الى ان ننحو منحي اخر معها.
واألمن العام يتلو طلبن يقضيان بتكليف جلنة 
املرافق البرملانية بالتحقيق فيما شهدته البالد من 

سوء البنية التحتية بعد عاصفة األمطار.
وطلب نيابي بتخصيص جلسة خاصة اليوم 
بشأن مناقشة س��وء الطرق بعد عاصفة األمطار 

االخيرة.
وقال يوسف الفضالة: تشكيل جلان التحقيق بهذه 
الكمية اصبح مضحكا وكإننا في مخفر لالسف جلان 
التحقيق اصبحت ابتزاز للمسؤولن.. اشلون جلنة 
حتقيق في هطول االمطار يبون يسافرون باريس 
مثل جلنة التحقيق في جت���اوزات وزارة الصحة 
واملكاتب الصحية ما ندري وين يسافرون حق جلنة 

حتقيق.
وقال وزير االشغال: نرحب بالتحقيق وماعندنا 
شئ نخفيه وان يكون التحقيق في جلنة املرافق 
العامة البرملانية الختصاصها وق��د شكلنا جلنة 

حتقيق داخل الوزارة.
وقال صالح خورشيد: نحترم رأي األخ الفضالة 
ويعلم اجلميع أن التجاوزات في الصحة ما تشيلها 
بعارين العالم وجتاوزات فوق املليار دينار وأحنا مو 

رايحن نلعب في السفرات للمكاتب اخلارجية.
وق���ال س��ع��دون ح��م��اد: جت����اوزات مكتب أملانيا 

الصحي في عهد مديره السابق 658 مليون دينار.. 
وفق ديوان احملاسبة.

وق��ال جمعان احل��رب��ش: سعدون حماد ك��ذاب.. 
مسخر جلنة التحقيق في جتاوزات الصحة لتحقيق 

اهوائه الشخصية.
وق��ال محمد ال��دالل: لسعدون حماد انت تكذب .. 

سعدون مايبي املجلس هذا يستمر.
وقال جمعان احلربش لسعدون حماد: انت راشي 

ومرتشي وكذاب.
وقال اسامة الشاهن: سعدون حماد عقلية مريضة 

وانتقائية يدلس علي الشعب الكويتي وال يشرفنا 
وجوده في مجلس االمة.

وقال سعدون حماد: وانت منو .. 
وقال يوسف الفضالة: شنو السالفة يا سعدون 

حماد ما عندنا غيرك في املجلس.
وقال وليد الطبطبائي: سعدون حماد انت حرامي 
ومرتشي وقليل االدب تنشر ام��ورا شخصية عن 
طليقتي .. احنا ما راح نترك القاعة احنا قاعدين اخرج 
يا سعدون ما نبيك باملجلس.. هذا تكتيك من احلكومة 

مع سعدون علشان يضيعون اجللسة.

وقال عبد الكرمي الكندري: خلونا نطلعه من القاعة 
هذا )يقصد سعدون حماد( خلونا نطرده.

والرئيس م��رزوق الغامن يرفع اجللسة ملدة ربع 
ساعة.

والرئيس الغامن يستأنف اجللسة قائال: عندي 
نصاب الستئناف اجللسة وما عندي نصاب التخاذ 

قرارات
والنواب يسألون وين وزيرة الشؤون

وترفع الوزيرة يدها
ويرد الغامن: موجودة اخت الرجال

واملجلس ينتقل الى استكمال مناقشة برنامج عمل 
احلكومة.

وق��ال خالد الشطي: نحن نعلم ان هناك حتديا 
اقتصاديا ولكن ال يجب ان يكون علي حساب جيوب 
املواطنن.. وعلينا التصدي لالرهاب واالرهابين 
نحن نتحدث عن سمعة وطن هناك كويتيون اسمائهم 
في مجلس االم��ن نظرا لدعمهم االره���اب.. يجب ان 
يكون هناك محاكاه في املجتمع بن الشعب واحلكومة 
.. اليوم اكون واضحا في رسالتي للحكومة برامج 
التنمية لن تنجح اال بتبني مدنية الدولة وعلينا ان 
نقضي علي الفساد االداري وان تكون هناك قرارات 
تاريخية حلل املشاكل فالعالم اليوم ال يعرف سوي 

االقوياء في االقتصاد والعلم والطاقات البشرية.
وق��ال عبد ال��ك��رمي ال��ك��ن��دري: تعمدت ان احت��دث 
م��ن ال��ص��ف االول املخصص ل��ل��وزراء وب��ج��واري 
مقعد رئيس احلكومة اخل��اوي لالسف .. احلكومة 
التي يفترض ان تدافع عن برنامج عملها هم غير 
موجودين.. من نناقش ؟.. حكومة جابر املبارك اللي 
ما يحضر اجللسات.. برنامج احلكومة يتحدث عن 
الوطنية وأسبوع والكويت منشقه شق ما بقى أحد 
ما شككوا في أصله وفصله.. برنامج عمل احلكومة 
ثرثرة كالم وكنت امتني من رئيس احلكومة ان يتلوا 

علي املجلس كلمته امامنا.
وقال الوزير محمد العبد الله: أعلم أن كالمي ليس 
ذو جدوى عند أخي عبدالكرمي الكندري.. وردا علي 
تساؤله عن عدم وجود رئيس الوزراء في اجللسات 
فاذا كان هناك نص دستوري في هذا االمر ان يعلمنا 

اياه.
وقال عبد الكرمي الكندري للوزير محمد العبد الله: 
انا سبق وأن قدمت طرح ثقة فيك حينما كنت وزيرا 
للصحة.. ما فيه نص دستوري وامنا فيه عرف هو 
ما جعل الشيخ سعد رحمه الله عليه يجلس في 
نفس املكان وهو مريض وتعبان ويناقش ويرد علي 
النواب.. . وهناك استجوابان لرئيس ال��وزراء على 
األق��ل.. وأق��ول للنواب: من يخاف احلل واإلبطال ال 

ينزل اإلنتخابات.
وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله: اشكر الزميل 
عبد الكرمي الكندري بذكره لالمير الوالد املغفور له 
الشيخ سعد العبد الله ولكن كنت امتني من الزميل 
ايضا ان يذكر ان فيه رؤساء حكومات اخرين .. هما 
الشيوخ جابر االحمد وصباح السالم كانوا يحضرون 
اجللسات بشكل موجود في املضبطة وميكن الرجوع 
للمضابط ونعرف متي كانوا يحضرون.. ونحن 
في احلكومة حريصون على التعامل الدستوري 
وال��الئ��ح��ي واإلج��ت��م��اع��ي ف��ي ك��ل ن��واح��ي املجتمع 

الكويتي.
وقال رياض العدساني: ما هو السند القانون الذي 
يعمل عليه ديوان االميري في تنفيذ املشاريع وهو من 
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