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إلتاحة الفرصة للتعليق على اإلجابات الواردة

نواب يطالبون بتعديل آلية التعامل مع األسئلة البرملانية وردود الوزراء عليها

الوزيرة جنان بوشهري متحدثة في جلسة أمس

ال � � � � � ��روم � � � � � ��ي :ت� �خ� �ص� �ي� ��ص
ج� �ل� �س� ��ات مل� �ن ��اق� �ش ��ة وال � � ��رد
ع� � �ل � ��ى أج � � ��وب � � ��ة ال� � � � � � ��وزراء
ال� �ب ��اب� �ط�ي�ن :أح � ��د األس �ئ �ل ��ة
ال � �ت � ��ي ق ��دم� �ت� �ه ��ا اس� �ت� �غ ��رق
ع ��ام � ًا ون �ص��ف ال �ع ��ام ع�ل�ي��ه!
الدالل يطالب مكتب املجلس
ب �ت �ع ��دي ��ل اآلل � �ي� ��ة احل ��ال �ي ��ة
وإع � ��داد آل �ي��ة أك �ث��ر ع�م�ل�ي��ة

النائب عبد الوهاب البابطني

ط���ال���ب ن������واب ف����ي اجل��ل��س��ة
التكميلية ملجلس األمة أمس بتعديل
آلية التعامل مع األسئلة البرملانية
سواء في الوقت املخصص لها أو في
ردود الوزراءعليها وإتاحة الفرصة
للنواب للتعليق على اإلج��اب��ات
الواردة.
وأك����د ال���ن���واب ع��ن��د مناقشة
بند األسئلة البرملانية ض��رورة
تخصيص جلسات ملناقشة األسئلة
وال���ردود عليها  ،وأش���اروا إل��ى أن
مكتب امل��ج��ل��س ي��ج��ب أن ي��درس
تعديل الالئحة الداخلية للمجلس
وتفعيل دوراألسئلة البرملانية.
واقترح النائب عبد الله الرومي
أن يتم تخصيص جلسات ملناقشة
والرد على أجوبة الوزراء.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ع��ب��د ال��وه��اب
ال��ب��اب��ط�ين إن أح���د األس��ئ��ل��ة التي
قدمها استغرق عاما ونصف العام
لإلجابة عنه وه��ذا ليس معقوال
والب��د أن تكون هناك آلية تخدم
املصلحة العامة وتختصر وقت
اإلجابة عن األسئلة.
وأش��ار النائب د.خليل عبد الله
إلى أنه منذ  6أشهر يريد أن يرد على
جواب لسؤال برملاني.
وق��ال النائب عبد الله فهاد إن
معظم األسئلة التي تناقش حاليا
قدمية منذ دور االنعقاد املاضي.

وطالب النائب محمد الدالل مكتب
املجلس بتعديل اآلل��ي��ة احلالية
وإعداد آلية أكثر عملية .
وطالبت النائبة صفاء الهاشم
بزيادة الوقت املخصص ملناقشة
األسئلة إال أن النائب عدنان عبد
أوضح أن الوقت املخصص لألسئلة
محدد بالالئحة وال ميكن تغييره.
وقال النائب مبارك احلجرف إن
املادة  124من الالئحة تنص على أن
تكون اإلجابة شفهية وتدع مكتوبة
فيما بني أدوار االنعقاد  ،ولكل وزير
فترة معينة وما يحدث هو خطأ في
تطبيق الالئحة.
م��ن جانبه ق��ال النائب ري��اض
العدساني إن احلالة املالية للدولة
منتعشة لكن احلكومة لديها توجه
لالقتراض في الوقت ال��ذي توجد
فيه أرب��اح محتجزة ل��دى اجلهات
بقيمة  20مليارا ،مشيرا إلى أن (
املوانئ) حولت ج��زءا من أرباحها
إلى امليزاينة ويفترض أن تلزم بقية
اجلهات.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون
اخل��دم��ات د.ج��ن��ان ب��وش��ه��ري أن
(املوانئ) تقوم بتحويل األرباح منذ
 ، 2008ومجلس إدارة املؤسسة قرر
االحتفاظ بـ 15%في العام اجلاري
وح��ول��ن��ا  85مليونا للميزانية
العامة.

«تصوير :محمد صابر»

		
محمد الدالل

خليل عبدالله يسأل اخلالد عن إجراءات
«اخلارجية» منذ اختفاء املواطن البغلي
وجه النائب د .خليل عبدالله سؤاالً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية
الشيخ صباح اخلالد بشأن االستفسار عن قضية اختفاء املواطن الكويتي محمد طاهر
البغلي في جمهورية رومانيا منذ ما يقارب ثالث سنوات.
وطالب تزويده بـ:
 - 1ما اإلجراءات التي اتخذتها وزارة اخلارجية منذ اختفاء املواطن محمد طاهر البغلي
في جمهورية رومانيا مبا يزيد على ثالث سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ مع الرجاء
تفصيل تسلسل اإلجراءات املتخذة باألدلة واملستندات.
 - 2هل مت استدعاء سعادة السفير الروماني لدى دولة الكويت ملتابعة آخر مستجدات
وتطورات االختفاء؟ إذا كانت اإلجابة نعم فيرجى تزويدي مبا أطلعكم عليه سعادة السفير
الروماني بهذا اخلصوص.
 - 3ما خطة وزارة اخلارجية بالتنسيق مع مجلس ال��وزراء ملتابعة قضية اختفاء
املواطن محمد طاهر البغلي ،واخلطوات املقبلة ملعرفة مصير املواطن املفقود.
 - 4هل يوجد فريق عمل مشكل من وزارتي اخلارجية والداخلية الكويتيتني يقوم بزيارات
مستمرة جلمهورية رومانيا ومتابعة قضية اختفاء املواطن محمد طاهر البغلي بالتنسيق مع
وزارتي اخلارجية والداخلية الرومانيتني؟ إذا كانت اإلجابة نعم فيرجى تزويدي مبا مت بهذا
الشأن ،واخليوط التي توصل إليها فريق العمل ،أما إذا كانت اإلجابة بالنفي فيرجى توضيح
أسباب عدم توفير آلية فريق عمل ملتابعة القضية حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
 - 5ما املساعي التي يقوم بها سفير دولة الكويت في جمهورية رومانيا ملتابعة قضية
اختفاء املواطن محمد طاهر البغلي حتى تاريخ طرح هذا السؤال ،وما توصل إليه بهذا
اخلصوص.

خليل عبدالله

