
الخميس 15 يوليو 2010   17محليات
»الخصخصة« و»الخطة السنوية« و»الرياضة« و»المعسرين« شهدت ذروة الخالف والتباين في التصويت

»اتجاهات للدراسات« يسلط الضوء على تصويت نواب الدائرة األولى في 24 قضية:
لم يشاركوا في تقديم أي استجواب وأيدوا رئيس الوزراء بنسبة %100

المطوع يتوجه لتركيا لحضور اجتماع 
خاص بالمشاركين في سفينة الحرية

توجه صباح امس رئيس اللجنة 
االسالمية العاملية حلقوق االنسان 
ونائب رئيس احتاد املنظمات االهلية 
في العالم االسالمي مبارك املطوع الى 
تركيا حلضور االجتماع املقرر عقده 
في اس���طنبول علما ان العديد من 
املنظمات التركية والعاملية ستشارك 
في هذا االجتماع والتي كانت ممثلة 
ومشاركة في سفينة احلرية اضافة 
الى عدد آخر من خب���راء القانون 

واحملامني.
وص���رح املط���وع بوصفة احد 
املشاركني في اسطول احلرية من 

الكويت وأحد املسؤولني عن امللف القانوني للمشاركني في االسطول 
انه تقرر عقد اجتماع طارئ وموس���ع جلميع احلقوقيني واحملامني 
وخبراء القانون املعنيني مبلفات املش���اركني في اس���طول احلرية 
واجلرحى والشهداء الذين راحوا ضحية العدوان االسرائيلي على 
االس���طول 31 مارس املاضي وأعلن املطوع ان احملامني والقانونيني 
اتفق���وا على ان يكون 15 اجلاري يوما لعق���د االجتماع ومن املقرر 
ان توجه الدعوى اجلنائية ضد املس���ؤولني االسرائيليني وستقدم 
الش���كوى اجلزائية الى النائب العام او املدعي العام في كل بلد من 
بالد االشخاص املش���اركني واملتضررين جراء الهجوم االسرائيلي 

على سفينة احلرية.

مبارك املطوع

يواص����ل مرك����ز اجتاهات 
للدراسات والبحوث )اجتاهات( 
الذي يرأس����ه خالد املضاحكة 
السياس����ية  إص����دار تقاريره 
النوعية عن مجلس األمة بعد 
ف����ض دور االنعق����اد في اطار 
محددات البحث العلمي املنهجي، 
وبعيدا عن االنحياز ألي توجهات 
أيديولوجي����ة أو فكري����ة أو 
سياسية، حيث يسلط الضوء 
عبر هذه التقارير على حتليل 
النواب في  اجتاهات تصويت 
اطار تقسيمه الدوائر االنتخابية 
اخلمس خالل دور االنعقاد الثاني 
مبوضوعية واس����تقاللية من 
واقع جداول ونتائج التصويت 
على 24 قضي����ة مت اختيارها، 
سواء فيما يتعلق بالتشريعات 
والقوانني املقرة في املداولتني، أو 
تلك التي مت التصويت عليها في 
املداولة األولى فقط، باالضافة 
الى التصويت على طلبات سحب 
الثقة، بشكل موجز ومختصر، 
حيث يهدف التقرير الى تسليط 
الضوء على أمناط واجتاهات 
تصوي����ت النواب ال����� 49 في 

مختلف القضايا.
وفيما يلي حتلي����ل اجتاهات 
نتائج تصويت نواب الدائرة األولى 
على ال� 24 قضية على ان يتم بث 
تقارير الدوائر األربع املتبقية تباعا 

خالل األيام املقبلة.
ل����م يش����ارك أي نائ����ب م����ن 
ن����واب الدائرة األول����ى في تقدمي 
االستجوابات الستة التي شهدها 

دور االنعقاد الثاني.
»أجم����ع ن����واب الدائ����رة في 
التصويت على قضيتني هما: رفض 
كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس 
احلكومة الذي قدم بعد استجواب 
النائب فيصل املس����لم، وصوت 
ضده النواب العش����رة، ما يعني 
ان نسبة التأييد لرئيس الوزراء 
بني ممثلي الدائرة هي 100%، وتأييد 
مشروع قانون اخلطة االمنائية من 
قبل تسعة أعضاء، على اعتبار ان 
النائب حسني القالف الذي تغيب 
عن التصويت ل����م يبد معارضة 
للقانون، وهو أم����ر يعني اتفاق 
النواب العش����رة عل����ى أولويتني 
هما: دعم رئيس احلكومة، وخطة 

التنمية.

استمر االنسجام والتناغم في 
مواقف النواب وان كان بدرجة أقل 
نسبيا – في القضايا األخرى التي 
ميكن اعتبارها عناوين فرعية، إذ 
أيد ثمانية أعضاء قانون إنش����اء 
شركات مساهمة لتنفيذ وصيانة 
محطات توليد الطاقة الكهربائية، 
وتقلص العدد الى سبعة أعضاء 
عند التصويت على مقترح تشكيل 
جلنة حتقيق في مشروع طوارئ 
كهرباء 2007، ورفض ستة منهم 
مقترح تكليف ديوان احملاس����بة 
بدراس����ة تقييم أصول مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وأيد 
ثمانية أعضاء موازنة املؤسسة عند 
التصويت عليها، وأي من املقترحات 
والقوانني السابقة لم يجد أي صوت 
معارض بني نواب الدائرة، إذ سجل 
باقي األعضاء ضمن املتغيبني عن 

التصويت.
تبدأ االختالفات والتباينات في 
أمناط التصويت بني ممثلي الدائرة 
في الظهور شيئا فشيئا كلما ابتعدنا 
عن العنوانني الرئيسيني »رئيس 
التنمي����ة«، إذ  احلكوم����ة وخطة 
لوحظ امتناع النائبني حسن جوهر 

فيما امتنع النائب حسني القالف 
عن التصويت، وبنسبة 1:2:7.

متثل قضاي����ا اخلصخصة 
واخلطة السنوية للدولة وتعديل 
قان����ون الرياض����ة وصن����دوق 
املعسرين ذروة اخلالف والتباين 
الن����واب، فعند  في تصوي����ت 
التصويت على اخلصخصة أيد 
القانون، وعارضه  أربعة منهم 
ثالث����ة، وغاب ع����ن التصويت 
مثلهم، أما اخلطة السنوية فقد 
أيدها ستة أعضاء وعارضها اثنان 
وغاب آخران عن التصويت، فيما 
انقس����م هؤالء بش����كل حاد في 
تعديل قانون الرياضة الى اربعة 
مؤيدين، واثنني معارضني )هما 
النائب صالح عاشور، والنائب 

عبداهلل الرومي(.
النائب����ان عبداهلل  � عارض 
املبارك  الروم����ي ود.معصومة 
قانون ش����راء فوائ����د القروض 
االستهالكية واملقسطة املستحقة 
على املواطن����ني فيما أيده بقية 

نواب الدائرة.
� شهد التصويت على مرسوم 
رد القروض غياب ثالثة نواب هم 

د.حسن جوهر، حسني احلريتي، 
حسني القالف، في حني لم يوافق 
علي����ه كل من الن����واب عبداهلل 
املبارك  الروم����ي ود.معصومة 
الزلزلة، فيما وافق  ود.يوسف 
اربعة هم صالح عاشور وفيصل 
الدويس����ان وعدنان عبدالصمد 

ومخلد العازمي.
� يعتبر النائب حسني القالف 
االكث����ر غيابا ع����ن التصويت، 
فمن ب����ني 24 قضية لم يصوت 
اال اربع مرات فقط، ثالثة منها 
تتعل����ق باس����تجوابات س����مو 
رئيس احلكومة ووزيري االعالم 

والداخلية.
� كان النائبان صالح عاشور 
املب����ارك االكثر  ود.معصوم����ة 
حضورا في التصويت، اذ ادلى كل 
منهما بصوته في 23 من القضايا 
األربع والعشرين، وسجل غياب 

واحد فقط لكل منهما.
� كان النائب عبداهلل الرومي 
هو الوحي����د بني ممثلي الدائرة 
الذي اعترض عل����ى طلب عقد 
جلسة خاصة للمجلس ملناقشة 
قضية غير محدودي اجلنسية 

»البدون« في السابع من يناير.
� النائب مخلد العازمي الوحيد 
الذي أيد مقت����رح توفير الدعم 
املال����ي لوزارة الكهرب����اء واملاء 
للتعاقد على شراء مولدات كهرباء 
تعمل بالديزل كحل مؤقت ملشكلة 
انقطاع التيار خالل صيف 2010 
وذلك خالل اجللس����ة اخلاصة 
التي عقدها املجلس في يونيو 

املاضي.
� النائبان حسن جوهر وعدنان 
عبدالصمد هما فقط اللذان رفضا 
اقرار مش����روع قان����ون املوازنة 
العام����ة وطلب احلكوم����ة زيادة 
االعتم����اد التكميلي الربعة ابواب 
معا، وف����ي حني وافق����ت النائبة 
املوازنة  املبارك على  د.معصومة 
اكتفت برفض طلب احلكومة فتح 
االعتماد التكميلي، اما باقي النواب 

احلضور فقد أيدوا املطلبني.
� وافق النواب د.حسن جوهر 
وحسني احلريتي وعدنان عبدالصمد 
على قانون الس����ماح للعسكريني 
باطالق اللحى فيما عارضته النائبة 
د.معصوم����ة املب����ارك وغاب عن 

التصويت بقية نواب الدائرة.

وصالح عاشور عن التصويت على 
س����حب الثقة من وزير الداخلية، 
فيما عارض الطلب النواب الثمانية 
الباقون، وفي سحب الثقة من وزير 

اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل بدا 
االنقس����ام أكثر فأكثر، إذ عارض 
الطلب سبعة نواب، وأيده اثنان هما 
حسن جوهر وفيصل الدويسان، 

ثماني�ة من 
الن�واب  عارضوا 
سحب الثقة من 
وجوهر  الخالد.. 
وعاش�ور امتنعا

الدائرة األولى
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✔✔×✔✔✔غغ✔غ×××✔غ✔✔✔✔✔×✔م×حسن جوهر

✔✔×✔✔✔غغ✔غ✔✔✔✔×✔✔✔✔✔××××حسني احلريتي

غغغغغغغغ✔غغغغغغغغغغغغم××حسني القالف
غ✔×✔✔✔✔✔✔✔×✔✔✔××✔✔×✔××م×صالح عاشور
غغ×✔غ×مم××✔غغغغ×غ✔×✔✔×××عبداهلل الرومي

✔غغغغ✔✔✔✔✔✔××✔×✔✔✔✔✔✔×××عدنان عبدالصمد

غ✔×✔غ✔✔✔✔✔✔✔✔✔غغغ✔✔✔غ✔××فيصل الدويسان
غ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔×غ✔غغ✔غ×××مخلد العازمي

×✔غ✔✔✔✔✔××✔×✔✔×✔✔✔✔✔✔×××معصومة املبارك
غ✔×غ✔✔✔✔✔×✔✔✔✔×غ✔✔✔✔✔×××يوسف الزلزلة

)موافق(غ: )غائب(م: )ممتنع ( ×: )غير موافق(✔ : 

خالد املضاحكة

الصبر شاركت في مؤتمر القبب الفلكية
شاركت الباحثة الفلكية وممثلة 
النادي العلمي ياسمني الصبر في 
املؤمتر العشرين للجمعية الدولية 
للقباب السماوية IPS 2010 للمرة 
االولى في الشرق االوسط وافريقيا 
مبكتبة االسكندرية خالل الفترة 
ب����ني 26 و30 يونيو املاضي حتت 
عنوان »االسكندرية مهد علم الفلك«.
وصرحت بان املؤمتر ناقش آخر 
تطورات القبب السماوية في الدول 
املشاركة وحتدثت عن القبة الفلكية 
بالنادي العلمي وآخر التحديثات 
والتطورات التي شهدتها القبة وعدد 

ياسمني الصبرالزوار الهائل خالل العام.


