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ربيع �سكر

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
استالمه االس��ت��ج��واب امل��ق��دم م��ن النواب 
د. وليد الطبطبائي واحلميدي السبيعي 
وعبد الوهاب البابطني، الى وزير االعالم 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب الشيخ 
سلمان احلمود، مؤكدا إدراجه على جلسة 
مجلس األم��ة املقبلة املقرر عقدها في ٣١ 
يناير اجلاري. وأضاف الغامن في تصريح 
للصحافيني : ان��ه ف��ي ح��ال طلب الوزير 
تأجيل مناقشة االستجواب ملدة أسبوعني 
فذلك ال يكون اال مبوافقة املجلس ألنه في 
31 يناير اجلاري يكون قد مر عليه اكثر من 

14 يوما.
من جانبهم ، رفع النواب املستجوبون 
ل��وزي��ر اإلع���الم ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود الءات أربعا 
حول االستجواب املزمع مناقشته في يوم 
31 يناير اجلاري وفقا ملا أعلنه املستجوبون 
م��ح��ذري��ن م��ن حت��وي��ل االس��ت��ج��واب على 
احملكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية 
البرملانية أو مناقشته في جلسة سرية أو 

حذف بعض احملاور.
وق��ال النائب عبد ال��وه��اب البابطني : 
انه بعد بحث دقيق ألسباب وقف النشاط 
ال��ري��اض��ي وج��دن��ا أنها ت��راك��م��ات يتحمل 
مسؤوليتها الوزير معربا عن رفضه أي 
أحكام مسبقة على االستجواب وقال معلقا: 
ال يجوز احلكم على استجواب قبل أن يقدم 
رسميا وقبل قراءة احملاور. وأضاف: هناك 
من يريد أن يحسبنا على طرف معني ولكن 
ال يوجد لدي أي طرف غير مستهدف وأرجو 
من النواب ترك قرارهم النهائي بعد املداولة 
وسيكون الفصل في قاعة عبدالله السالم 

وسنتحدث باملستندات والدليل القاطع ولن 
أجامل على حساب بلدي.

وق��ال البابطني : إن القيادة السياسية 
وجهتنا ل��ل��ت��درج ف��ي اس��ت��خ��دام أدوات��ن��ا 
الدستورية حملاسبة أي جت��اوزات ونقول 
سمعا وط��اع��ة للدستور وسمعا وطاعة 
لسمو األمير. وطالب البابطني بعدم اعتبار 
كل استجواب مشروع أزم��ة وإمن��ا فرصة 

ل��ل��وزي��ر الع��ت��الء املنصة وال���رد على كل 
التجاوزات املذكورة في احملاور.

 وأع��رب عن رفضه حتويل االستجواب 
على التشريعية أو الدستورية أو مناقشته 
م��ن خ��الل جلسة سرية وعلق ق��ائ��ال: أي 
م��ح��اول��ة لشطب االس��ت��ج��واب أو بعض 
م��ح��اوره ل��ن تكون مقبولة وسيكون لنا 

موقف حازم جتاهها.

وع���ن حت��دي��د م��وع��د االس��ت��ج��واب ق��ال 
ال��ب��اب��ط��ني: ح��س��ب م���ا أب��ل��غ��ن��ا س��ي��درج 
االستجواب في جلسة ٣١ يناير وسيكون 
يوما حاسما حتت عنوان كشف احلقيقة. 
وتابع موجها حديثه للوزير املستجوب: 
إذا كان احلمود يعتقد أن هناك محورا غير 
دس��ت��وري فعليه أن يصعد املنصة أوال 
ويظهر حجته ث��م يترك احلكم للمجلس 

مؤكدا أنه يتحرك وفق قناعته الشخصية.
وم����ن ج��ه��ت��ه ن��ف��ى ال��ن��ائ��ب د. ول��ي��د 
الطبطبائي أن تكون مجموعة النواب ال� 26 
ميكن أن تختلف مواقفهم من االستجواب 
معربا أن اعتقاده ب��أن التدوير ال��وزاري 
كان ممكنا قبل مناقشة االستجواب ولكنه 
مرفوض بعد تقدميه. وقال الطبطبائي: لكل 
نائب قناعته بعد االستماع لنا وللوزير وال 
نستبق األحداث واحلكم بعد املداولة ورمبا 
الوزير هو بنفسه يطلب التصويت على 
طرح الثقة حتى يحصل على ثقة إضافية. 
وشدد الطبطبائي على الءات 4 تدور حول 
إح��ال��ة االس��ت��ج��واب على ال��دس��ت��وري��ة أو 
التشريعية أو السرية أو شطب بعض 

احملاور.
وب��دوره أكد النائب احلميدي السبيعي 
أن��ه قد أن األوان لصعود الوزير احلمود 
املنصة وتفنيد محاور االستجواب وتبرئة 
نفسه. وقال احلميدي: إنه ألول مرة يقول 
ال��ن��واب للحكومة ال ن��ري��د ت��أزمي��ا ولكن 
التحجج بالدستورية يدل على أنهم ليس 
لديهم حجة ويريدون التأزمي مشيرا إلى 
أن املستندات التي ستطرح في االستجواب 
ستكون صادمة. وأع��رب عن متنياته بأن 
يصعد الوزير املنصة في ٣١ اجلاري وأن 

تكون ممارسة دستورية راقية.

الغامن متحدثا للصحافيني

4 في وجه الوزير: ال للسرية أو اإلحالة إلى »التشريعية« أو »الدستورية« أو شطب محاور املستجِوبون يرفعون الءات 

الغامن: مناقشة استجواب احلمود في جلسة
اجلاري.. والتأجيل يتطلب قرارا من املجلس  31
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عسكر يطالب 
اجلراح بإعادة 

امُلسّرحني البدون 
إلى عملهم

طالب رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية النائب عسكر 
ال��ع��ن��زي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح بإعادة املسرحني من 
فئة البدون إلى عملهم في الوزارة، 
مستغربا ال��ق��رار املفاجئ بإنهاء 
عقودهم وال��ذي لم ي��راع الظروف 
اإلن��س��ان��ي��ة ل��ه��م ال سيما بعض 

املسرحني هم أزواج لكويتيات.
 وق����ال ع��س��ك��ر ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحافي إن القرار أنهى عقود غير 
الكويتيني الذين يعملون متطوعني 
بعقود ضباط صف وأفرادا وخفراء 
بحجة تعديل أوضاعهم علما بأنهم 
عدلوا أوضاعهم بناء على طلب 
من وزارة الداخلية ولم يكن األمر 

مبحض إرادتهم.
وأوض��ح عسكر أن العسكريني 
ال��ذي��ن شملهُم ال��ق��رار ه��م أرب��اب 
أسر ولهم مدة طويلة في اخلدمة 
وم���ا ت���زال ل��دي��ه��م م���دة للخدمة، 
وتأتي الداخلية واللجنة لتوزع 
قرارات إنهاء العقود رغم احلاجة 
خلدماتهم لوجود نقص في األفراد 

بالداخلية.

اللجنة وافقت على حماية املعلم ومنح املطلقات واألرامل 
قرضا إسكانيا وتلغي فوائد قروض التأمينات 

الدالل: »التشريعية« ترفع احلصانة 
عن الطبطبائي مبوافقة النائب نفسه

الدالل متحدثا عقب اجتماع اللجنة

ق��ال رئيس جلنة ال��ش��ؤون التشريعية والقانونية البرملانية 
النائب محمد الدالل : وافقت اللجنة خالل اجتماعها امس على عدد من 
االقتراحات بقانون ووافقت على رفع احلصانة عن النائب د. وليد 
الطبطبائي. وقال الدالل في تصريح للصحافيني : ان اللجنة وافقت 
على اقتراح بقانون بشأن الهبات واملساعدات اخلارجية بعدم منح 
اي مساعدات بقيمة تزيد عن 10 ماليني دينار اال بقانون وأحالته الى 

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية.
 وتابع الدالل : ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن احلفاظ 
على املواطنة واقتراح بقانون بشأن حماية املعلم ، كما مت اقرار اقتراح 
بقانون بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية ملنح القروض االسكانية 
للمواطنات املطلقات واالرامل وغير املتزوجات. وزاد الدالل : ومتت 
املوافقة على اقتراحني بشأن الغاء الفوائد املترتبة على قروض 
التأمينات االجتماعية ، واللجنة بحثت طلب رفع احلصانة عن النائب 

وليد الطبطبائي ومتت املوافقة عليه باإلجماع مبوافقة العضو نفسه.

اللجنة تنتهي من القانون في غضون شهر

الدوسري: »الداخلية والدفاع« دعت وزير 
الداخلية و ممثلي مجلس القضاء والفتوى 

ملناقشة مقترحات تعديل قانون حرمان املسيء

عقدت جلنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعها أمس 
األح��د اجتماعها ملناقشة مشروعات بقوانني في شأن 
انتخابات أعضاء مجلس األم��ة، ومناقشة مجموعة من 
االقتراحات بقوانني في شأن انتخابات أعضاء مجلس 
األم���ة. وق��ال مقرر اللجنة النائب ناصر ال��دوس��ري إن 
)الداخلية والدفاع( ستحتاج إلى شهر لالنتهاء من مناقشة 
قانون االنتخابات وأنها أقرت ١0 اقتراحات برغبة وحددت 

خارطة أولوياتها.
 وأض��اف: أنه مت حتديد 26 اجل��اري موعدا لالجتماع 
بنائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية وممثلي 
مجلس القضاء األعلى والفتوى والتشريع للنظر في تعديل 
قانون االنتخاب. وتابع أنه من أولويات اللجنة مناقشة 
املقترحات احملالة إليها من اللجنة التشريعية لتحديد عدد 

من يتم منحه اجلنسية الكويتية خالل عام 2017.

 جانب من اجتماع الداخلية والدفاع

13 وزيرا وجه سؤاال مشتركا الى إلى 

الفضل: ما نوع 
اخلدمات التي تقدمها 

وزارات الدولة 
للمواطنني واملقيمني؟!

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقدمي 13 سؤاال 
برملانيا إل��ى ع��دد م��ن ال����وزراء بحسب مجال 
اخ��ت��ص��اص ك��ل م��ن��ه��م.  ون��ص ال��س��ؤال املوحد 
كالتالي : تقوم الوزارة بجميع قطاعاتها وإداراتها 
ومؤسساتها وهيئاتها بتقدمي خدمات للمواطنني 

واملقيمني.
ل��ذا يرجى ت��زوي��دي وإف��ادت��ي ب��اآلت��ي: 1 – ما 
ن��وع اخلدمات التي تقدمها ال���وزارة للمواطنني 
واملقيمني؟ يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي.2 – كم 
عدد موظفي تلك اإلدارات اخلدمية مع بيان عدد 
املوظفني من املواطنني واملقيمني بشكل منفصل لكل 
إدارة؟ 3 – كم عدد موظفي الورديات العاملة في 

اإلدارات اخلدمية؟

»املرافق« ناقشت عددا من املقترحات برغبة

فهاد: التعاطي الفني مع ملف تطاير احلصى قبل التدرج في املساءلة

ناقشت جلنة امل��راف��ق العامة آلية 
عملها إضافة إلى عدد من االقتراحات 
برغبة واإلح��ال��ة ال���واردة م��ن رئيس 
مجلس األم���ة ب��ش��أن قضية تطاير 
احلصى. وصرح رئيس اللجنة النائب 
عبد الله فهاد بأنه متت املوافقة على 
مقترح لصيانة طريق كبد وحتويل سير 

املعدات الثقيلة إلى طريق آخر وكذلك 
متت املوافقة على تسمية الطريق ١04 

باسم النائب السابق فالح الصواغ.
وأضاف: أحلنا إلى احلكومة مقترحا 
إلنشاء مركز لدراسة الكوارث واألزمات 
إل��ى احلكومة لدراسته واتفقنا على 
التعاطي الفني مع ملف تطاير احلصى 

قبل التدرج في املساءلة.
وتابع: أن اللجنة وافقت على اقتراح 
ب��رغ��ب��ة بتسمية ال���ش���وارع بأسماء 
الشهداء الذين استشهدوا أو ول��دوا أو 
عاشوا فيها وأن اللجنة طلبت استدعاء 
وزارتي الكهرباء واملاء والبلدية لبحث 

نقل مضخة املاء من منطقة املنقف.

جانب من اجتماع اللجنة


