
الثالثاء 15 ديسمبر 2009   5مجلس األمة
الخرافي استقبل موظفي األمانة العامة

بمجلس األمة المشاركين في اجتماع رؤساء »الخليجي«
المنبر الديموقراطي أصدر بيانًا حول مقترحات تعديل الدستور

النيباري: مشاركة الوزراء في التصويت على طرح الثقة إضعاف للمجلس
أصدر املنب����ر الدميوقراطي 
بيانا باسم امينه العام عبداهلل 
انش����غلت  النيباري جاء فيه: 
الساحة السياسية في اليومني 
املاضيني باالقتراحات واالفكار 
الت����ي اطلقها بع����ض اعضاء 
مجل����س االم����ة ح����ول تعديل 
الدس����تور، وكان من الطبيعي 
ان تثير هذه االقتراحات ردود 
فعل حادة ومخاوف عميقة ملا 
له����ا من خطورة عل����ى النظام 
الدميوقراطي في  الدس����توري 
الكوي����ت وزعزعة ما تضمنته 
وثيقة الدستور من توازن بني 
السلطات حرص على ارسائه 

القادة املؤسسون.
فالتعديالت املطروحة تؤدي 

المال: نستغرب عدم اهتمام وزير اإلعالم
بإقرار كادر موظفي »كونا« غير المكلف

الطبطبائي يسأل عن بدل الخطر لموظفي الرقابة الالسلكية

الجمهور يدعو النواب والوزراء السابقين للقاء تشاوري اليوم

داعيا مجلس اخلدمة الى اقراره. 
واعرب عن اس����تغرابه ايضا من 
عدم اهتمام وزير اإلعالم الشيخ 
العب����داهلل بوكالة األنباء  احمد 
الكويتية )كون����ا( التي تعد من 
الرائدة في  املؤسسات االعالمية 
البالد وكذلك عدم اهتمامه باقرار 
امل����ال: ان كادر  كادرها. واضاف 
العاملني ف����ي »كونا« كان يدخل 
الوكالة س����نويا  ضمن ميزانية 
ولكن بسبب عدم اقراره من قبل 
مجلس اخلدمة املدنية فقد متت 
اعادته الى وزارة املالية في نهاية 

السنة املالية املاضية.

استغرب النائب صالح املال عدم 
مناقش����ة مجلس اخلدمة املدنية 
الوظيفي اخلاص  ال����كادر  ملف 
الكويتية )كونا(  بوكالة األنباء 
على الرغم من انتهاء الدراسات 
التي اعدها ديوان اخلدمة ورفعه 
له منذ مدة طويلة. وقال املال في 
تصريح صحافي امس ان اجابة 
وزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء روض����ان الروضان عن 
االسئلة التي قدمها بشأن الكادر 
الوظيفي ل����� »كونا« توضح ان 
املالية ال تتجاوز 2.630  تكلفته 
مليون دينار وهي كلفة قليلة جدا، 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير 
املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة 

د.محمد البصيري تساءل فيه:
هل مت صرف بدل خطر ملوظفي قسم تشغيل 
محطات الرقابة الالسلكية التابعة الدارة الترددات 
والتراخيص الالسلكية؟ في حالة االجابة بااليجاب 

يرجى تزويدي بصورة من الكتب التي تثبت ذلك؟ 
وهل مت الصرف بأثر رجعي من تاريخ طلب رئيس 
القس���م؟ يرجى تزويدي بصورة من الكتب التي 
تثبت ذلك، هل مت تغيير نظام عمل النوبات لقسم 
تشغيل محطات الرقابة الالسلكية املخالف لقرار 
ديوان اخلدمة املدنية الصادر بتاريخ 2007/1/1؟

دعا رئيس جتمع االعضاء والوزراء السابقني 
النائب الس���ابق غنام اجلمهور النواب والوزراء 
السابقني الى لقاء تشاوري اليوم في قاعة االحتفاالت 

الكبرى مبجلس االمة.

وقال اجلمهور في كتابه الذي بعث به الى اعضاء 
التجمع »ان الظروف السياسية والدستورية التي 
منر بها ومدى انعكاس���اتها أمر يستدعي اللقاء 

والتشاور فيما بيننا«.

صالح املال

عبداهلل النيباري

اس���تقبل رئي���س مجلس 
األمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
امس موظف���ي األمانة العامة 
مبجل���س األمة املش���ارك���ني 
اع���داد اجتماع رؤس���اء  في 
البرملاني���ة لدول  املجال���س 
مجلس التعاون الذي عقد في 
الكويت يومي 6 - 7 ديسمبر، 
بحضور نائب رئيس مجلس 

الكويتي  الوفد  األمة ورئيس 
املشارك في االجتماع عبداهلل 
الرومي، واألمني الع����ام عالم 

الكندري.
أعرب اخل��رافي خالل اللق���اء 
عن بالغ ش���كره وتق����ديره 
ملوظفي األمانة املش���ارك����ني 
في االعداد لالجتماع مشي����دا 
باجلهد املبذول الذي كان محل 

تقدير من كل الوفود اخلليجية 
املشاركة، مشيرا إلى انه حرص 
عل���ى لقاء جميع املش���اركني 
وعدم االكتفاء برؤساء اللجان 

العاملة.
اللقاء كرر  وفي خت�������ام 
شكره وتقديره للعاملني الذين 
ميثل���ون واجهة مجلس األمة 

ودولة الكويت.

لعدم رفع الحصانة النيابية عنه وإحالة الشق المدني للمحكمة المختصة

الدائرة الجزائية: عدم جواز نظر دعوى 
النيابة العامة ضد أبورمية

مؤمن المصري
ق���ررت الدائ���رة اجلزائية 
الثالث���ة باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستشار حمود املطوع 
وعضوية املستشارين سعيد 
املذكور  محمد صال���ح ووليد 
وأمانة س���ر س���يد مهدي في 
جلستها املنعقدة لنظر قضية 
أمن الدولة رقم 2009/11 املرفوعة 
من النيابة العامة ضد النائب 

ضيف اهلل أبو رمية واملتهم فيها 
بالطعن في حقوق سمو األمير 
واملساس بسمعة الشيخ جابر 
املبارك النائ���ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
عدم جواز نظر الدعوى لرفض 
مجلس األمة رف���ع احلصانة 
عن النائب أبو رمية، وأحالت 
إلى احملكمة  املدني���ة  الدعوى 

املختصة.

وعقب صدور احلكم صرح 
دف���اع أبو رمية احملامي محمد 
من���ور املطيري ب���أن احملكمة 
املوق���رة اس���تج��ابت لطلبه 
اخل���اص بع���دم ج���واز نظر 
املق�����امة  الدعوى اجلزائي���ة 
ضد موكله عضو مج���لس األمة 
د.ضيف اهلل أبو رمية بعد أن 
رفض املجلس رفع احلصانة 

البرملانية.

احملامي محمد منور املطيرياملستشار حمود املطوعد. ضيف اهلل أبو رمية

دميثير: »المالية« وافقت 
على شراء فوائد القروض

الكندري ينفي تلقي شكوى 
ضد »عباس الشعبي«

نفى األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري ان تكون للنائبني علي 
الراشد وحسني القالف عالقة بعدم السماح ل� »عباس الشعبي« بدخول 
مجلس األمة. وقال الكندري ردا على سؤال للصحافيني بخصوص هذا 
املوضوع: لم نتلق اي شكوى ضد »عباس« ال من النائب علي الراشد 
وال من القالف، مؤكدا ان ما أثاره »عباس الش����عبي« بهذا اخلصوص 
غير صحيح. بدوره نفى النائب علي الراش����د، كذلك هذا األمر مؤكدا: 
أنا لم أشتك عليه وال أعلم ملاذا مت منعه من دخول املجلس و»األمانة 

أبخص« بسبب منع ما يسمى ب� »عباس الشعبي«.

قال النائب خلف دميثير ان اللجنة »املالية« وافقت بأغلبية أعضائها 
على اقتراح لشراء فوائد القروض على أن يكون القسط الشهري على 
املقترض ال يتجاوز 35%، مش����يرا الى ان الصياغة النهائية للمقترح 
س����تكون غدا. وأعرب دميثير عن أمله ف����ي أن تتجاوب احلكومة مع 
هذا التوجه، الفتا الى ان  احلكومة ميكن ان تغطي قضية الفوائد تلك 
من خالل إيداعاتها في البنوك. وأضاف: »نتمنى ان تتعاون احلكومة 
في هذا اجلانب وترسم االبتسامة على وجه املواطن، والقانون الذي 
وافقت علي����ه اللجنة هو أقل كلفة على امل����ال العام، وذلك وفق رأي 

أجمعت عليه اللجنة«. 
وأكد دميثي����ر ان رأي املجلس يجب ان ينظر اليه بعني االحترام، 
خصوصا اننا امام مش����كلة اجتماعية، متمني����ا ان متد احلكومة يد 

التعاون اكثر الى املجس.

فيما لو اخذ بها، ال سمح اهلل، 
الى الغاء الدورين التش����ريعي 
والرقابي ملجلس االمة املنتخب 
ارادة الش����عب،  املعب����ر ع����ن 
فالتعديل املقترح على املادة 66 
من الدستور بان يكون التصويت 
إلقرار مشروع قانون طلب سمو 
االمي����ر اعادة النظر فيه بثلثي 
اعضاء املجلس يؤدي الى تركيز 
سلطة اصدار القوانني بيد االمير 
ومتنحه س����لطة فردية مطلقة 
والغاء دور مجل����س االمة في 
التشريع وحتويله الى مجلس 
استشاري في احسن االحوال.

والتعديل املقترح على املادة 
101 و102 بأن يش����ارك الوزراء 
في التصويت على طرح الثقة 

في اح����د الوزراء او عدم امكان 
التعاون مع رئيس الوزراء يعني 
استحالة نزع الثقة من اي وزير 

مهما بلغت مخالفاته من جسامة، 
او اقرار عدم امكان التعاون مع 
رئيس الوزراء ألن الوزراء هم 
اكبر كتلة في املجلس ويصوتون 
متضامنني فلن يحدث ان يصوت 
وزير ضد زميله. واملعروف ان 
هذه املادة اخذت مس����احة من 
النقاش احلاد والعميق في جلنة 
وضع الدس����تور، وكان بعض 
اعضائها، وعلى االخص يعقوب 
احلميضي وحمود الزيد اخلالد، 
يصر على عدم مشاركة الوزراء 
املعنيني في التصويت على كل 
اعمال املجلس وهو ما يتس����ق 
البرملانية املعمول  القواعد  مع 
بها في كل برملانات العالم التي 
ال يشارك في التصويت فيها إال 

األعضاء املنتخبون. ولذا فاقتراح 
مشاركة الوزراء في التصويت 
على طرح الثقة او عدم امكان 
التعاون مع رئيس الوزراء يعني 
اضعاف ان لم يكن الغاء الدور 
الرقابي للمجلس وشل قدرته 
على املساءلة السياسية. ان العلة 
التي نعاني منها في املمارس����ة 
السياسية هي علة في النفوس 
وليس����ت في نصوص واحكام 
الدس����تور واخللل هو في اداء 
املجلس بأعضائ����ه واحلكومة 
بوزرائه����ا والع����الج يجب ان 
نتجه الى اصالح ممارسة اعضاء 
السلطتني ال ان نتجه الى معاقبة 
الشعب الكويتي باالخالل بأحكام 

دستوره املتوازنة.


