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985 يومًا استجوابه بدا عندي منذ 

  الفضل: أؤيد طرح 
الثقة في وزير الداخلية 

قال النائب أحمد الفضل استمعت مثل غيري بالرد 
القوي للوزيرة جنان بوشهري على استجوابها وباالداء 
الراقي للنائب الطبطبائي..وأحتدى من وقع طرح الثقة 

ان يوضح لنا اين اخفقت الوزيرة في مرافعتها؟
ــاف   الفضل: طــرح الثقة بالوزيرة بوشهري  واض
يعطي رسالة سلبية مفادها ان كل تطوير في عمل 
الوزير غير مهم مقارنة بتربيطات اخرى منها »شكثر 

حاط نواب بجيبك«
وقال النائب  أحمد الفضل من مؤمتره  الصحفي الذي 
عقده في املركز االعالمي ملجلس االمة صباح امس بعد 
ــوزراء االكفاء  استجواب جنان سنالحظ عزوفا من ال
املصلحني كي ال تتم االســاءة لهم السباب ال عالقة لها 

بعملهم
ــاف  الفضل  ان استجواب وزيــر الداخلية بدا  واض
ــارس 2017 عندما  عندي منذ 985 يوما اي فــي 2 م
وردتني اجابة مبهمة من الداخلية على ســؤال حول 

احلسابات املبهمة
ــى ان  وزيـــر الداخلية جتــاهــل موضوع   مشيرا ال
احلسابات الوهمية حيث قال انها خــارج الكويت وال 

ميكن السيطرة عليها
ــردود وزير   وقــال الفضل  : اؤكــد انــي غير مقتنع ب
الداخلية على استجوابه وبالتالي اؤيد طرح الثقة به مع 

متنياتي له بالتوفيق

  الشطي : وزيرة األشغال 
دفعت ضريبة اإلصالح 
بسبب »نواب فاسدين« 

قــال النائب خالد الشطي : بعد استجواب جنان 
استذكر مقولة...يجب ان نحذر من الفاسد عندما يتقمص 

شخصية املصلح
واضــاف الشطي : لالسف فان جنان دفعت ضريبة 
االصالح بسبب نواب فاسدين فسقطت ورقة التوت عن 

هذا النوع من الفساد
وقال خالد الشطي : جلسة امس  االول كشفت النواب 
الذين يعملون حلسابات مقاولني وشــركــات لزيادة 

ارصدتهم املالية
ــد الشطي على ان مكاتب هندسية استخدمت  واك
نوابا في استجواب جنان النها لم مترر لهم معامالت 

ومناقصات
وقــال  الشطي : معاناة الشعب الكويتي من تطاير 
احلــصــى وتكسير الــشــوارع بسبب بعض املكاتب 

الهندسية
واضاف  الشطي  ان : تصنيف آخر ظهر امس فالنائب 
الفاسد قد يكون حكوميا او معارضا ونقصد من يتصدى 

لإلصالح الذي حتول للبعض شعارا فقط
وقال   الشطي هناك شركة ميلكها شقيق نائب يطرح 
الثقة النه طلب من الوزيرة مليون و200 الف دينار  

قيمة احدى الكفاالت املسيلة لشركة مخالفة

  الفضاله : بوشهري ضحية 
الصراع داخل احلكومة

اكد النائب يوسف الفضالة على ان  ما حصل مع جنان 
واستقالتها كان على امــور مرتبطة باستجواب وزير 

الداخلية وال عالقة له باستجوابها
واضاف الفضالة في تصريح صحفي امس في املركز 
االعالمي ملجلس االمة ان  : الصراع داخل احلكومة يجب 
أن يتوقف والذي آخر ضحاياه الوزيرة جنان التي نؤيد 

استقالتها
وقال  الفضالة : صراع الكراسي اخذ في الظهور للعلن 
ورسالتي لالمير ..يــا طويل العمر هذا الصراع يجب 
وضع حد له الن املجلس ال ميكن ان يستمر باستمرار 

هذا الصراع
وقــال الفضالة : ال نريد ان نكون طرفا في الصراع 
احلكومي وامتنى من سمو االمير اقالة احلكومة وان ال 
يعود طرفا الصراع حتديدا للحكومة اجلديدة بل كل 

الوزراء ال يعودون

احمد نبيل الفضل 

ريا�ض عواد

ــة مـــرزوق الــغــامن إن  قــال رئيس مجلس األم
اســتــجــواب الــنــائــب ريـــاض الــعــدســانــي لنائب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح كان راقيا من الطرفني وانتهى إلى 
تقدمي طلب طرح الثقة بالوزير، مبينا أنه سيتم 
التصويت على الطلب فــي جلسة خاصة يوم 

األربعاء املقبل.
وأضـــاف الــغــامن أن اســتــجــواب النائب عمر 
ـــرة الــدولــة  الطبطبائي لــوزيــرة األشــغــال وزي
لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان بوشهري انتهى 
أيضا إلى تقدمي طلب طرح الثقة بالوزيرة، مشيرا 
إلى أن جلسة التصويت على الطلب قائمة حتى 

يتم إبالغه رسميا باستقالتها.
وقـــال الــغــامن فــي تصريح صحفي مبجلس 
األمة  ان هناك قسم لرئيس ديوان احملاسبة أمام 
املجلس وبعد ذلك قمنا بزيارة صاحب السمو أمير 

البالد وأمتنى لألخ فيصل الشايع كل التوفيق وأن 
يعينه الله سبحانه وتعالى في أداء مهمته على 
أكمل وجه إن شاء الله، وكلي أمل أن يكون عند 

حسن الظن.
وذكــر أنــه بعد االنتهاء من البنود األساسية 
من الرسائل الواردة واألسئلة واإلحاالت مت رفع 
استجواب وزير املالية من جدول األعمال ولذلك 
لتقدميه استقالته، مضيفا نهنئه مبنصبه اجلديد 
كأمني عام لدول مجلس التعاون اخلليجي ونتمنى 
له كل التوفيق وكلي ثقة بأنه سيمثل الكويت خير 

متثيل.
ــال الغامن إن استجواب وزيــرة األشغال  وق
وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان 
بوشهري انتهى إلى تقدمي طلب من عشرة نواب 
لطرح الثقة بالوزيرة، موضحا : ما عدا ذلك من 
طلبات ترونها في وسائل التواصل االجتماعي 
أو غيرها فهي طلبات غير رسمية وغير الئحية 

وغير صحيحة مع كامل احترامي وتقديري ملن 
يوقع هذه الطلبات لكنها لم تقدم لي ولو قدمت 
لتسلمتها. وأوضح الغامن أنه وفقاً لالئحة يجب 
أن يكون هناك طلب واحد يقدم وبعد ذلك يكون 
التصويت، الفتا إلى ان من يقول إن الوزيرة أعلنت 
استقالتها فهذا صحيح وهذا حقها وبينت األسباب 
وراء ذلك، ولكن بالنسبة لي ال أتعامل إال مع الكتب 
الرسمية . وأضــاف » إذا أبلغت رسمياً من قبل 
احلكومة بقبول استقالتها فعندئذ تلغى اجللسة 
اخلاصة املطلوبة لها يوم اخلميس وإذا لم ابلغ 
رسمياً قبل ذلك التاريخ فاجللسة ستكون قائمة«.

وقال »بالنسبة لالستجواب الثاني املقدم إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلـــراح فقدمت احلكومة طلبا بتحويل 
اجللسة ســريــة، ووفــقــا للمادتني 69 و70 من 

الالئحة الداخلية طلبت إخالء القاعة«.
وأضــاف أنــه متت مناقشة طلب السرية في 

اجللسة السرية ومت التصويت عليها نداء باالسم 
وكانت نتيجة التصويت 31 مؤيداً للسرية و31 
معارضاً للسرية، مبينا أن نصف العدد يسقط 
الطلب ألنه يحتاج إلى أغلبية إلقراره لذلك عادت 

اجللسة علنية.
ــان راقــيــاً من  وأكــد الــغــامن أن االســتــجــواب ك
الطرفني وانتهى بتقدمي 10 نــواب طلباً لطرح 
الثقة بالوزير، مضيفا »أعلنت أني سأدعو إلى 
عقد جلسة خاصة يوم األربعاء املقبل للتصويت 
على الطلب في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية«. وأوضح الغامن« هناك بنود تأخرت 
وهي اللجان املؤقتة وجلان التحقيق وفي اجللسة 
اخلاصة سأطلب إدراج بند آخر حتى نقر موضوع 
اللجان املؤقتة وجلان التحقيق حتى تبدأ عملها 
وال نتعطل خاصة أن املجلس أخــذ قــراراً بعدم 
عقد جلسة الغد وتعوض انتخابات اللجان في 

اجللسة اخلاصة«.

جانب من اجللسة أمس

الغامن: استجواب وزير الداخلية كان راقيًا  
من الطرفني .. واألربعاء املقبل »طرح ثقة«

مرزوق الغامن متحدثا لوسائل االعالم 

 خالد الشطي 


