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نواب التجمع السلفي أيدوا الخطة اإلنمائية والخصخصة
»اتجاهات للدراسات« يرصد مواقف وتصويت نواب التجمع خالل دور االنعقاد الثاني

السلطان انتقد الصوت العالي وتبنى الصندوق الوطني للتنمية.. والمطير اتهم الليبراليين بمحاولة طمس الحجاب واقترح حظر الربا في البنوك 

المطير والعمير خالفا السـلطان في »شـراء فوائد القروض« علنًا.. والجميع صّوت باالتجاه نفسـه في 11 قضية من أصل الـ 24 محل التحليل

يطلق مركز اجتاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه 
خالد عبدالرحمن املضاحكة 4 تقارير سياسية نوعية عن 
اجتاهات تصويت ممثلي 4 كتل نيابية في مجلس األمة 
بعد فض دور االنعقاد الثاني في إطار محددات البحث 

العلمي املنهجي.
 وبعيدا عن االنحياز ألي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو 
سياسية في إطار املوضوعية واالستقاللية من واقع جداول 
ونتائج التصويت على 24 قضية مت اختيارها، باإلضافة إلى 
تسليط الضوء على املوضوعات التي تصدت لها الكتل، 

وفيما يلي تقرير عن نواب التجمع السلفي الثالثة. 

التجمع اإلس���امي  ميث���ل 
الس���لفي في مجل���س 2009 
بشكل رسمي نائبان هما خالد 
الس���لطان، ود.عل���ي العمير، 
باإلضاف���ة إل���ى النائب محمد 
املطير احملسوب على التجمع 
وهو أمر لم ينفه األخير. ولذلك 
ميكن القول ان التيار السلفي 
ممثل في املجل���س ب� 3 نواب 
ميثلون ما نسبته 6% من إجمالي 
األعضاء، وهم ميثلون انتخابيا 

الدائرتني الثانية والثالثة. 
وياحظ بشكل عام أن أكثر ما 
يجمع نواب السلف الثاثة في 
دور االنعقاد الثاني هو وقوفهم 
ضد االستجوابات املقدمة، سواء 
تلك التي نوقش����ت أو التي لم 
تناقش او تلك التي وصلت إلى 
التصويت على طلب  جلس����ة 
طرح الثقة، إذ لوحظ ان النواب 
الثاثة رفضوا بدرجات مختلفة 
االستجوابات ال� 6 التي قدمت 
خال هذه الدورة،، فتحت شعار 
»إن الوقت مناسب لاجنازات.. 
ال لاس����تجوابات« الذي تبناه 

النائب خالد الس����لطان، رفض 
ثاثته����م التوقي����ع على كتاب 
ع����دم التعاون ال����ذي قدم ضد 
سمو رئيس احلكومة من قبل 
النائب د.فيصل املس����لم بل ان 
العمير حتدث  النائب د.عل����ي 
ضد االس����تجواب في اجللسة 
الس����رية، ورفضوا كذلك طلب 
الداخلية  الثقة في وزير  طرح 
الش����يخ جابر اخلالد الذي قدم 
م����ن النائب مس����لم البراك له 
في قضي����ة اللوحات اإلعانية 
الش����هيرة، كما رفض النائبان 
الس����لطان والعمير طلب طرح 
الثقة في وزير اإلعام الش����يخ 
أحمد العبداهلل بعد استجواب 
النائب علي الدقباسي له، فيما 
غاب عن التصويت النائب محمد 
املطير لوجوده للعاج باخلارج، 
فضا عن إجماعهم على رفض 
طلب تكليف ديوان احملاس����بة 
إعادة تقييم أصول مؤسس����ة 
الكويتية،  اخلطوط اجلوي����ة 
وكانت هذه املرة الوحيدة التي 
اخذ فيها نواب الس����لف موقفا 

متقدما نس����بيا فيم����ا يتعلق 
بالرقابة عندما صوتوا باإلجماع 
مع طلب تشكيل جلنة حتقيق 
برملانية في الشبهات املثارة حول 
عقود مشروع طوارئ الكهرباء 
لعام����ي 2007 و2008. وبذلك 
ميكن الق����ول ان نواب التجمع 
السلفي لم يقدموا أي استجواب 
ولم يوقعوا أو يصوتوا لصالح 

طلبات طرح الثقة.

الثالثة ظهر تباين الرؤى بشأن 
القضايا االقتصادية والمالية 
عند التصويت على قانون هيئة 
سوق المال الذي أيده السلطان 
والعمير في حين كان المطير 
هو النائب الوحيد في مجلس 

األمة الذي عارض القانون.
هذا وتفجر الخاف بشكل 
عمي���ق ودراماتيك���ي وظهر 
للعل���ن عند مناقش���ة قضية 

وفي القضاي���ا ذات الطابع 
االقتصادي تجل���ى بوضوح 
انقسام أعضاء السلف الذي ألقى 
التصويت  بظاله على نتائج 
على العديد من القوانين، ففي 
حين أيد النواب الثاثة قانوني 
الخطة اإلنمائية والخصخصة 
دب���ت الخافات بينه���م عند 
التصويت عل���ى قانون ربط 
ميزاني���ة مؤسس���ة الخطوط 

أيده  الذي  الكويتي���ة  الجوية 
العمير منفردا،  النائب د.علي 
وعارضه النائب محمد المطير، 
أما النائب خالد السلطان فقد 
امتنع عن التصويت عليه. وتكرر 
التصويت  المشهد نفسه عند 
على الموازنة العامة للدولة التي 
رفضها المطير والعمير وامتنع 
الثانية عن  الس���لطان للمرة 
اإلدالء بصوته بشأنها، وللمرة 

ق���روض المواطنين، إذ ش���ن 
العمير والمطير هجوما عنيفا 
وغير مسبوق على السلطان 
لوقوفه بقوة وحزم مع إلغاء 
فوائد الديون، وتزامن ذلك مع 
ما وصفت بأنها »حرب فتاوى« 
بين ممثلي السلف عند مناقشة 
القروض  قانوني شراء فوائد 
وصن���دوق المتعثرين، الذين 
إلى  انقسم السلف بش���أنهما 
فريقي���ن، األول يمثله النائب 
خالد السلطان الذي أيد شراء 
فوائد القروض بوصفه مشروع 
التجمع الس���لفي واألقدر على 
حل المشكلة وعاجها جذريا، 
ف���ي حي���ن رفض���ه النائبان 
اللذان ش���نا  العمير والمطير 
هجوما صريحا على السلطان، 
وكان التصويت على صندوق 
المتعثرين ه���و الوجه اآلخر 
له���ذا الخاف، حي���ث رفضه 
الس���لطان وأيده ف���ي المقابل 

المطير والعمير. 
وفي قضية البدون لم يظهر 
ممثلو السلف أي التزام أيضا 
الس���لطان طلب  حيث رفض 
عقد جلسة خاصة في 7 يناير 
ملناقشة تقرير اللجنة البرملانية 
املختص���ة في ش���أن احلقوق 
املدني���ة واالجتماعية للبدون 
بينما امتنع النائب د.علي العمير 
عن التصويت وغاب املطير عن 
التصويت، وياحظ أن نواب 
التجمع السلفي صوتوا بنفس 
االجتاه في 11 قضية من أصل 
ال� 24 محل التحليل، ومن بني 
اجمالي 46 طلبا لرفع احلصانة 
عن النواب خال دور االنعقاد 
حظي النائب خالد السلطان ب� 

5 طلبات نظرها املجلس.
وساهم أعضاء التجمع في 
253 نشاطا برملانيا مبتوسط 84 
عما لكل عضو وبنسبة %6.3 
من إجمالي األنشطة البرملانية 
في دور االنعق���اد الثاني، كما 
ساهموا في 30 اقتراحا بقانون 
و111 اقتراحا أثناء اجللسة و55 
رغبة، وقدموا 57 سؤاال منها 
26 لوزير النفط الشيخ أحمد 
العبداهلل بنس���بة 45.6% من 

إجمالي أسئلة التجمع، واملفارقة 
أن النائب د.عل���ي العمير هو 
من وجه جميع األسئلة لوزير 
النفط، وتعلقت بقضايا متعددة 
في القطاع النفطي. كما استهدف 
التجمع وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي ب� 6 أسئلة، ثم وزير 
الكهرباء واملاء ب� 5 أسئلة تتعلق 
بالتجاوزات في الوزارة وعدم 
محاسبة املسؤولني عن عقود 

طوارئ 2007- 2008.
وأكد النائب خالد السلطان 
أن ق���درة مجل���س األمة على 
محاربة الفس���اد ق���د ضعفت 
بسبب االس���تجوابات األربعة 
التي متت مناقشتها دفعة واحدة 
كما انتقد السلطان صراخ بعض 
النواب داخل اجللسات وقدم 
اقتراحا بقانون حلماية البيئة 
انش���اء الصندوق  اقترح  كما 

الوطني للتنمية. 
النائ���ب محمد املطير  أما 
الليبراليني مبحاولة  فاته���م 
طم���س احلج���اب وكان ل���ه 
ف���ي موضوع  تصريح الفت 
تعديل املناهج عندما وصف من 
يحاول إشعال الفتنة الطائفية 
من باب املناهج باملتكس���بني 
املفلس���ني الذين يقتاتون من 
خ���ال الفنت ويلس���عون في 
كل ظلمة، ويسبحون في كل 
عفونة، كما قدم اقتراحا بقانون 
يقضي بتحويل النظام املالي 
في الكويت الى النظام اإلسامي 
بالفوائد  التعام���ل  ويحظ���ر 
الربوية في جميع املؤسسات 

املصرفية. 
ب���دوره يرى النائ���ب د.علي 
العمير أن وصفه بنائب حكومي 
ال يشكل تهمة له على اعتبار أن 
النظام الدستوري في الباد قائم 
على التعاون بني السلطتني، كما 
أكد أن أعضاء التجمع الس���لفي 
يتش���اورون ويب���دون وجهات 
نظرهم، ولكن داخل قبة عبداهلل 
السالم ال سلطان على عضو مجلس 
األمة اال ضميره احلي ألن النائب 
داخل املجلس ميثل األمة وليس 
الس���لفي فقط وتصدى  التجمع 

النائب العمير للقضايا البيئة.

خالد املضاحكة

النائب/ النشاط
االقتراحات 

بقوانين 

االقتراحات 

برغبة 

االقتراحات أثناء 

الجلسات 
االستجوابات األسئلة 

طلبات طرح 

الثقة 
اإلجمالي 

84--11164017خالد السلطان 

122--12363638علي العمير 

47--73352محمد املطير 

253--305511157املجموع 

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�صبيلية نظام �صقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

للبيع باجلملة وباأ�سعار اأقل من التكلفة

�ســتـوكـات
اإىل اأ�صحاب املحالت - جتار اجلملة وجتار العراق

ت : 66988842


