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الكشتي: وزراء الخارجية والداخلية والمواصالت والمالية
والبلدية والدفاع األكثر تجاوبًا مع األسئلة البرلمانية

فقط عن 9 أس���ئلة في حني لم 
يجب عن 18 س���ؤاال، وتاله في 
الترتيب نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
واإلس���كان »احمد الفهد« حيث 
لم يجب عما نسبته 53.8% من 
إجمال���ي األس���ئلة التي وجهت 
إليه فلم يجب عن 7 أس���ئلة من 
أص���ل 13 س���ؤاال، ويليه وزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
الروضان« فلم يجب  »روضان 
عن 22 سؤاال من أصل 42 وهو 
ما نسبته 52.4%، ثم وزير العمل 
والش���ؤون االجتماعية »محمد 
العفاسي« حيث لم يجب عن 17 
سؤاال من أصل 35 وهو ما يحقق 
نسبة 48.6% وميكن توضيح تلك 
الفروق من خالل الشكل البياني 

رقم )4(.

الثالث وزير الداخلية املستقيل 
جابر اخلالد بنسبة ردود بلغت 
83.8% بينما حصل كل من وزير 
املالية »مصطفى الشمالي« ووزير 
املواص���الت والدولة لش���ؤون 
مجلس األمة »محمد البصيري« 
عل���ى الترتي���ب الراب���ع مكرر 
بنس���ب���ة ردود بلغت 80% من 
إجمال�������ي األسئلة التي وجهت 
لكل منهما على حدة وهو ما ميكن 
توضيحه من خالل الشكل البياني 

رقم )3(.
ومن األهمية مبكان اإلشارة إلى 
أن نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية 
»راش���د احلماد« من أكثر وزراء 
حكومة احملمد ع���دم إجابة عن 
أس���ئلة النواب فمن بني سبعة 
وعشرين سؤاال وجهت إليه أجاب 

البرملانية رصد  على األس���ئلة 
مؤش���ر »اجتاهات« في تقريره 
أن سمو الشيخ ناصر احملمد جاء 
في الترتيب األول من حيث أكثر 
الشخصيات احلكومية ردودا على 
األسئلة النيابية، فقد أجاب سموه 
عن األسئلة اخلمسة التي وجهت 
إليه خالل دور االنعقاد احلالي 
فاحتل بها الترتيب األول من بني 
كل الوزراء بنسبة 100%، وتاله 
في الترتيب الثاني نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح بنسبة 
البرملانية  ردود على األس���ئلة 
بلغت 85.7% في مقابل نس���بة 
14.2% عدم رد على األسئلة التي 
وجهت إليه خالل دور االنعقاد 
احلالي، حيث أجاب عن 12 سؤاال 
من أصل 14 في حني لم يجب عن 
سؤالني فقط وتاله في الترتيب 

في سياق الشكل رقم )1(. ومن 
األهمية مبكان اإلش���ارة إلى أن 
النائب »عادل الصرعاوي« جاء 
في املرتبة األولى من حيث تقدمي 
األسئلة خالل دور االنعقاد احلالي 
مقارنة بكل النواب بتوجيه 70 
سؤاال مبعدل سؤالني في كل ثالثة 
أيام وتركزت أسئلته على وزراء 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
والنفط واإلعالم واملالية واألشغال 
الترتيب  ف���ي  والتربية، وتاله 
الثاني النائب »س���الم النمالن« 
وقدم 43 سؤاال منهما 13 سؤاال 
لوزير النفط واإلعالم و10 أسئلة 
لوزير الصحة، وجاء في الترتيب 
الثالث النائب »د.محمد احلويلة« 
بتوجيه 39 تساؤال من بينها 15 
لوزير التجارة وهو ما يكش���ف 

عنه الشكل البياني رقم )2(.
وعل���ى صعيد ردود الوزراء 

أن الوزراء العبداهلل والس���اير 
وصف���ر واحلم���ود واله���ارون 
والروضان والشمالي تراوحت 
األس���ئلة املوجهة لهم من قبل 
النواب بني ال� 40 سؤاال وال� 84 
سؤاال حيث حازت وزيرة التربية 
موضي احلمود نصيب األسد من 
األسئلة النيابية ب�84 سؤاال تالها 
وزير النفط واالعالم الشيخ أحمد 

العبداهلل ب� 75 سؤاال.

تفاصيل التقرير

 رصد مؤشر »اجتاهات« تقدمي 
النواب ل� 590 تس���اؤال برملانيا 
أجاب الوزراء عن 363 س���ؤاال 
منها وذلك بنسبة 61.5% حيث لم 
يتم الرد على 220 تساؤال بنسبة 
37.2% في حني مت تأجيل 7 أسئلة 
برملانية من قبل الوزراء بنسبة 
1.2% وهو ما ميكن اإلشارة إليه 

الصرعاوي قدم 70 سؤاال برملانيا 
منذ بداية دور االنعقاد احلالي فيما 
حل النائب سالم النمالن ثانيا ب� 
43 سؤاال والنائب محمد احلويلة 
ثالثا ب� 39 سؤاال. وأوضح الكشتي 

البرملانية  دقيق عدد األس���ئلة 
التي بلغت 590 س���ؤاال ونسب 
ردود الوزراء عليها الفتا إلى أن 
املؤشر أظهر أن أعضاء احلكومة 
جتاهلوا ثلث األسئلة البرملانية 

التي طرحها عليهم النواب.
الكش���تي »املتتب���ع  وب���ني 
لسياق تقرير اجتاهات ومؤشره 
السياسي يلحظ أن النائب »عادل 
الصرعاوي« فّعل أداة الس���ؤال 
البرملاني بش���كل كبير كإحدى 
التي  البرملان���ي  العم���ل  آليات 
كفلها الدس���تور الكويتي، إذ ان 

ق���ال مدير مرك���ز اجتاهات 
للدراسات والبحوث »اجتاهات« 
طالل الكش���تي ان املركز أصدر 
تقريرا علميا رصد فيه بش���كل 
منهجي األسئلة البرملانية التي 
قدمت من الن���واب للوزراء منذ 
بداية دور االنعقاد احلالي وحتى 
اجللسة التي عقدت نهاية يناير 
املاضي ومتت فيها املوافقة على 
ترحيل اجللسات حتى مطلع شهر 

مارس املقبل.
وزاد الكش���تي بأن مؤش���ر 
اجتاهات السياسي رصد بشكل 

مؤشر »اتجاهات« السياسي يرصد األسئلة البرلمانية في دور االنعقاد الحالي

النمالن احتل المركز الثاني ب� 43 سؤااًل أكثر من نصفها لوزيري الصحة واإلعالمالمحم�د أج�اب عن جمي�ع األس�ئلة الموجهة له بنس�بة %100

الشريعان والعبداهلل والس�اير والحماد أكثر الوزراء تجاهاًل ألسئلة النوابالصرعاوي تصدر النواب ب� 70 س�ؤااًل غالبيتها للعبداهلل والشمالي وصفر

طالل الكشتي

العبدالهادي للعبداهلل: ما حقيقة تسريب قرارات 
وتوصيات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية؟

قّدم النائب ناجي العبدالهادي 
سؤاال برملانيا الى وزير النفط 
العبداهلل  ووزير اإلعالم أحمد 
وجاء نصه كالتالي: يعتبر القطاع 
النفطي رافدا من أهم القطاعات 
احليوية املؤثرة في السياس���ة 
االقتصادية للبالد، بل انه املصدر 
الرئيسي للدخل، األمر الذي يجب 
ان تتسم أعماله بالدقة واملصداقية 
وأمانة األداء لبعض العاملني فيه، 
خاصة ان أي تسريب لبيانات 
أو معلومات عن نظم وس���ير 
العمل أو التخطيط السياس���ي 
أو االقتصادي لنشاط مؤسسة 
البترول الكويتية والش���ركات 
التابعة له���ا قد تنجم عنه آثار 
ايجابية أو س���لبية على سوق 
النفط محليا وعامليا.  وأسعار 
األمر الذي يؤكد خطورة تسريب 
أي معلومات عن نشاط املؤسسة 
وعلى نحو خ���اص اجتماعات 

مجلس إدارتها.
ومع ما س���بق، فقد منى الى 

علمنا ان اجتماع مجلس إدارة 
املؤسسة بتاريخ 2011/1/6 � ومع 
سريته � وفقا لنظم العمل، فقد مت 
تسريب ما صدر عنه من قرارات 
أو توصي���ات تناقلتها اجهزة 
الهواتف النقال���ة بني العاملني 
باملؤسس���ة والشركات التابعة 
 S.M.S لها وغيرهم عبر وسائل
األمر الذي ميثل سابقة خطيرة 
األثر على النحو املتقدم البيان. 

لذلك يرجى إفادتي باآلتي:
1 � تزويدي ببيان كامل عن 
أس���ماء من حضروا االجتماع 
اليه من املسؤولني أو  املش���ار 
العامل���ني مع حتدي���د من لهم 
حق حضور االجتماع وغيرهم 
ممن متت دعوتهم أو وجودهم 
خالل انعقاد االجتماع. وفي هذه 
احلالة يرجى بيان أسباب دعوة 
أو حضور غير املس���ؤولني من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو املوظفني 

اإلداريني ذوي الصلة؟
2 � هل وصل الى علم الوزير 

وماهية اإلجراءات التي اتخذت 
على ضوء نتائج التحقيق؟

3 � اذا كانت االجابة بالنفي، 
فما األسباب التي أدت الى هذا 
اخللل واملتسبب فيها وإجراءات 
الوزارة لعدم تكرارها وماحسبة 

املتسببني منهم فيها؟
4 � بعد واقعة تسريب ما دار 
في االجتماع املش���ار اليه، هل 
أعيد دعوة غير أعضاء مجلس 
اإلدارة والعاملني الرسميني ممن 
حضروا االجتماع املش���ار اليه 
بتاريخ 2011/1/6 الى أي اجتماعات 
تالية ملجلس اإلدارة؟ وبخاصة 
بع���د انتش���ار أخب���ار واقعة 

التسريب؟
5 � هل كان للرئيس التنفيذي 
أو أي م���ن العامل���ني معه دور 
اس���تظهر في بحث التس���ريب 

والقائم به؟
6 � ه���ل قدمت أي ش���كاوى 
حول موضوع تسريب مضمون 
االجتم���اع؟ اذا كان���ت االجابة 

بااليج���اب فيرج���ى تزويدي 
بصورة منها؟

7 � يرتبط تسريب مضمون 
االجتماع املشار اليه ما نوقش من 
سحب ترشيح MD للشؤون املالية 
فهل مت بالفعل سحب ترشيحه؟ 
اذا كانت االجابة بااليجاب فهل 
الترشيح بكونه  ارتبط سحب 
أحد احلاضرين لالجتماع بتاريخ 

2001/1/6؟
� تناولت بعض الصحف   8
احمللي���ة أنباء ح���ول ما أعلنه 
التنفي���ذي باإلنابة  الرئي���س 
عن األرباح السنوية املتحققة 
للمؤسسة؟ فهل ما نشر من أنباء 
يتفق مع حقيقة أرباح املؤسسة؟ 
وه���ل يختص نائ���ب الرئيس 

التنفيذي بهذا اإلجراء؟
9 � هل س���بق اسناد اعمال 
الرئيس التنفيذي بالقائم بأعمال 
الش���ؤون املالية MD؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب فيرجى تزويدي 

بصورة من قرارات التكليف؟

نبأ تسريب ما دار في االجتماع؟ 
اذا كانت االجابة بااليجاب فما 
هي اإلج���راءات التي اتخذت أو 
يزمع اتخاذها في هذه املخالفة؟ 
الى  وهل متت احالة املوضوع 
التحقي���ق؟ اذا كان���ت االجابة 
بااليج���اب فيرج���ى تزويدي 
بجمي���ع األوراق واملس���تندات 
ذات الصلة بالتحقيق ونتائجه 

ناجي العبدالهادي

الخرينج: نقف إلى جانب الشعب المصري للوصول به إلى بر األمان
انتقد مسؤولي الهيئة العامة للزراعة

أشاد وكيل الشعبة البرملانية 
مبجل���س األمة العض���و مبارك 
اخلرينج بنتائج املؤمتر السابع 
عشر لالحتاد البرملاني العربي، 
الفتا الى ان القرارات التي اتخذت 
حتتاج الى أن تطبق على أرض 
الواقع، الس���يما أنها تصب في 
صالح الشعوب والدول العربية 

وال يبقى سوى تفعيلها.
وشكر اخلرينج في تصريح 
صحاف���ي دولة قطر الش���قيقة 
ومجل���س الش���ورى فيها على 
الت���ي بذلوها من أجل  اجلهود 
إجناح التجمع البرملاني العربي، 
مش���يدا في الوقت نفسه بجهد 
رئيس مجلس الشورى القطري 
الذي  محمد بن مبارك اخلليفي 

ذلل كل الصعوبات وبذل جهودا 
حثيث���ة لتقريب وجهات النظر 
واخلروج بق���رارات حازت ثقة 

اجلميع.
وأضاف ان ال���كل يتمنى ان 
العربية  الدول  تكون ش���عوب 
الش���قيقة بخي���ر وعافية، وان 
تتمتع مبزيد من احلريات وحقوق 
االنسان، الفتا الى ان الكل يقف مع 
الشعب املصري الشقيق ويدعم 
اجلهود املبذولة من أجل اخلروج 
الى بر األم���ان واالطمئ ان ملصر 
العروبة وش���عبها، وان يعمها 
الرخاء واألمن وأن ينعم شعبها 

مبزيد من احلرية.
من جانب آخر، أشاد اخلرينج 
باجلهود التي بذلتها الس���فارة 

البرملانية،  الش���عبة  مهمة وفد 
الفت���ا الى ان الش���كر موصول 
ألعضاء السفارة على جهودهم 
التي بذلوها. م���ن جانب آخر، 
أبدى اخلرينج استياءه الشديد 
من أسلوب رئيس الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية جاسم 
الب���در ونائبه فيصل الصديقي 
وعدم اهتمامهم بهموم ومشاكل 

املواطنني واملزارعني.
وق���ال اخلرينج في تصريح 
صحافي ان أبواب مكاتبهم مغلقة 
وليست لديهم املسؤولية في تلبية 
احلقوق، بل انهم يلجأون ألساليب 
روتيني���ة ومعقدة، مس���تغربا 
انهم في أعل���ى الهرم، ومع ذلك 
مكاتبهم مغلقة وال يستجيبون 

حلقوق املواطنني واملزارعني، بل 
انهم يختبئ���ون مبكاتب أخرى 
تهربا من املس���ؤولية. وأضاف: 
كنا نتمنى أن يواجهوا ويحلوا 
املش���اكل بش���كل قانوني حتى 
يكون اجلميع على مسافة واحدة، 
ولكنهم يتملصون من املسؤولية 
التي أتيحت لهم من خالل القانون 
باعتباره���م موظفني عامني في 
الدولة، مناش���دا س���مو رئيس 
مجلس الوزراء إصدار تعليماته 
فورا بضرورة االستجابة ملطالب 
املواطنني واملزارعني واستقبال 
البدر والصديقي للمواطنني في 
مرتني أو ثالث مرات اس���بوعيا 
بدال من اله���روب والتنصل من 

املسؤولية.

الكويتية وعلى رأس���ها السفير 
علي س���لمان الهيفي الذي بذل 
جهودا حثيثة من أجل تس���هيل 

عدنان املطوعمبارك اخلرينج

النائب عدنان املطوع  قدم 
سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح قال 
في مقدمته: دأب ديوان اخلدمة 
املدني���ة عل���ى إعالن أس���ماء 
املرشحني للعمل في الوزارات 
واملؤسسات والهيئات التابعة 
له���ا ولطاملا صرح بأنه ضمن 
إستراتيجيته املساهمة في خطة 
التنمية خللق فرص عمل والدفع 
البشرية،  التنمية  مبس���يرة 
طالبا إفادته عن عدد إعالنات 
ديوان اخلدمة املدنية بترشيح 
موظفني للجه���ات احلكومية 
منذ عام 2007 حتى تاريخه، 
موضحا في���ه تاريخ اإلعالن، 

كل فترة محددة اجلهة الرافضة، 
وأس���باب الرفض، إضافة الى 
بيان ما إذا كان الترش���يح في 
كل فت���رة جاء بناء على طلب 

تلك اجلهات من عدمه.
 واإلج���راءات التي اتخذها 
دي���وان اخلدمة حي���ال عدم 
تكرارها، ومدى إلزامية ديوان 
اخلدمة لتلك اجلهات بتوظيف 
األس���ماء املرش���حة، وع���دد 
املرش���حني الذين مت تعيينهم 
في غير فترات الترشيح منذ عام 
2007 حتى تاريخه ودواعيها مع 
حتديد اجلهة والعدد والتاريخ، 
وتزويده بخطة الديوان لبرنامج 
التنمية البشرية إن وجد وكيفية 

تطبيقها وأهدافها.

وأعداد املرشحني للوظائف عن 
كل فترة من فترات الترشيح، 
وأعداد املرشحني املرفوضني من 

المطوع يسأل عن أعداد المرشحين 
في ديوان الخدمة المدنية

أكد دفاع النائب خلف دميثير 
أستاذ القانون في جامعة الكويت 
د.فايز الظفيري أنه ال توجد تبعات 
ضد موكلنا على خلفية االمتناع عن 
النطق بعقابه وآخرين في قضية 

»االكتتاب بأسهم بوبيان«.
وقال الظفيري إن هناك سوء 
فهم ولغط على احلكم، حيث ان 
هذا املوضوع قد حسم بآراء فقهية 
وأحكام قضائي����ة، إذ إن التأثير 
يكون لكل حكم ص����ادر بعقوبة 
جناية، ولقد نص املش����روع في 
املادة 82 من الدس����تور على أنه 
يشترط في عضو مجلس األمة: 

في الفقرة »ب« أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا 
لقان����ون االنتخاب، ونص امل����ادة 2 من القانون 35 
لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
على أن يح����رم من االنتخاب احملكوم عليه بعقوبة 
جناية أو في جرمية مخلة بالشرف واألمانة إلى أن 

يرد إليه اعتباره.
وأضاف الظفي����ري: تنص امل����ادة 3 من قانون 
اجلزاء رق����م 16 على 1962 عل����ى أن اجلنايات هي 
اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام أو باحلبس املؤبد أو 
باحلبس املؤقت مدة تزيد على 3 سنوات، كما تنص 
املادة 68 من قانون اجلزاء على أن كل حكم بعقوبة 
جناية يستوجب حتما حرمان احملكوم عليه من عدة 

الترشيح لعضوية  حقوق منها 
املجالس والهيئات العامة، إضافة 
إلى االشتراك في أعضاء املجالس 

والهيئات العامة.
واستطرد قائال: وتنص املادة 
69 كذلك على أنه إذا كان احملكوم 
عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت 
صي����رورة احلكم واج����ب النفاذ 
بحق من حقوق احلكم في املادة 
الس����ابقة تعني حرمانه فورا من 
ذلك، ونالحظ من هذه النصوص 
ان املشرع الكويتي كان واضحا 
باستخدام املصطلحات، إذ انه أكد 
على مصطلح »عقوبة جناية« ولم 

يذكر »جناية«.
وأشار إلى أن محكمة التمييز أكدت على هذا الشرح 
وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 
2009/10/28، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه 
النصوص أن األحكام الص����ادرة بأي عقوبة كانت 
غير العقوبات املقررة للجنايات واملش����ار إليها في 
املادة 3 من قانون اجلزاء الكويتي، ليست عقوبات 
مانعة من الترش����يح، وال تعد كذلك من العقوبات 
التي تستوجب حرمان عضو مجلس األمة احملكوم 
عليه من حق الترشيح واالنتخاب أو االستمرار في 
عضويته، ومن ث����م فإن هذا احلكم ليس له أي أثر 

قانوني على عضوية النائب خلف دميثير.

الظفيري: دميثير باٍق في منصب عضوية 
مجلس األمة والمشرع لم يتطرق إلى »الجناية«

د.فايز الظفيري
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