
مجلس األمة
الثالثاء 22 مايو 2012

13
رفض اإلفصاح عنهاكشف عن توجه لتعديل نصوص الالئحة حول جتاوز النظام

الدالل: »التشريعية« ُتفّعل املادة 89 من الالئحة
بحق اجلويهل ومتنعه من حضور اجللسات واللجان أسبوعني

النمالن: ردود اجلهات املعنية حول جتاوزات
بعض األجهزة األمنية لم تصل إلى جلنة الداخلية والدفاع

التشريعية  اللجنة  بني مقرر 
والقانوني���ة النائب محمد الدالل 
ان اللجن���ة بحثت ام���س ثالثة 
مقترحات تتعلق بحادثة النائب 
محمد اجلويهل، والتكليف الذي 

قدم اليها من قبل مجلس االمة.
ف���ي تصريح  ال���دالل،  وقال 
للصحافيني، ان اجلويهل ارتكب 
مخالفة جسيمة وصريحة، وفيها 
مساس بكرامة النائب د.حمد املطر، 
وطالب ع���دد من النواب بتفعيل 
الفقرة ه� من املادة 89 من الالئحة 
مبنع اجلويهل من املش���اركة في 
اجللس���ات واجتماع���ات اللجان 
البرملانية، ومت التصويت بإجماع 

املجلس من النواب والوزراء.
وذكر ال���دالل ان نوابا تقدموا 
باقتراحني، اولهما مبنع اجلويهل 
من دخ���ول املجل���س وثانيهما 
املطالبة بتفعيل امل���واد 111 و118 
الالئحة فيما يتعلق بوجود  من 
حالة من حاالت اجلرم املشهود، 
وتالي���ا القيام باج���راء الضبط 
للنائب اجلويهل بوجود مخالفة 
التشريعية بناء  السكر، وقامت 
على طلب رئي���س مجلس االمة 

بدراسة املقترحات.
واك���د الدالل ان التش���ريعية 
حس���مت امرها، بتفعي���ل املادة 
89 امر منته ومنع اجلويهل من 
حضور اجللس���ات واللجان ملدة 
اسبوعني، وسيمنع من دخول قاعة 
املجلس الثالثاء واالربعاء املقبلني، 
وحرصت اللجنة على النظر في 
االقتراحني بش���رط اال تخرج من 
نصوص الدستور والالئحة وان 
يتم االم���ر مبوضوعية، ألنه قد 
يكون سابقة حلاالت مماثلة ليست 

مرتبطة بالنائب اجلويهل.
واوضح ال���دالل ان اجلويهل 
منع من دخ���ول اللجان ما حال 
دون دعوته الى التشريعية، ألن 
االصل اي امر يتعلق بأحد النواب 

تتم دعوته.
واش���ار الدالل الى ان اللجنة 
املوافقة على  الى تع���ذر  انتهت 
اقتراح منع دخول اجلويهل الى 
مبنى املجلس، نظرا ألن نصوص 
امل���ادة 89 مح���ددة العقوب���ات 
واالجراءات التي من املمكن تفعيلها 
في حال املخالفة وليس منها منع 

الداخلية  اجتمع���ت جلن���ة 
والدف���اع للتحقيق في عدد من 
القضايا بتكليف من مجلس االمة 
املباحث  ومنها جتاوزات جهاز 
وترقيات وزارة الدفاع ومالبسات 

وفاة املواطن نواف العازمي.
النائب  اللجن���ة  وقال مقرر 
النمالن في تصريحات  س���الم 
للصحافيني: ان اللجنة استمعت 
الى افادة ذوي املتوفي املرحوم 
نواف العازمي ملعرفة مالبسات 
ه���ذه القضية، وس���يتم خالل 
االجتماع املقبلة اس���تدعاء عدة 
جهات منها الطب الشرعي ورجال 

املباحث.
وعن جتاوزات جهاز املباحث 
اجلنائي���ة، قال النم���الن: هناك 
لالسف ردود لم تصل من اجلهات 
املختصة ومنه���ا ادارة الفتوى 
والتش���ريع بخصوص قضية 
املرحوم محم���د غزاي امليموني 
بشأن تقرير االدارة عن التحقيق 
مع ضباط املباحث في القضية، 
وكذلك بالنسبة لقضية املرحوم 
محمود جوهر البناي، فإن تقرير 
الطب الشرعي عن اسباب الوفاة 
لم يصل للجنة حتى اآلن، ونرجو 
من اجلهات املختصة سرعة ارسال 

احملورية في ادارة ميزانية الدولة، 
التي تعاني م���ن تأخر وتراجع 
وضعف وعدم استقرار، وال اعتقد 
ان هناك اش���كاليات رئيسية في 
طريقة تعاطي مقدمي االستجواب 
مع الوزير، خصوصا بعد خطوة 
النائب البراك بعد تنازله والذي 
سيكون اليوم واضحا ليمكن من 

ضم االستجوابني.
وحذر الدالل م���ن التكتيكات 
احلكومية لتفويت الفرصة على 
االس���تجوابات وعلى محاورها، 
وس���معنا ان احلكومة في نيتها 
البت في احد االستجوابات وتأجيل 
االس���تجواب اآلخر، حتى ال تتم 
مناقشة عدد من القضايا احملورية 
مث���ل التأمينات، ونحذر من هذه 
التكتيكات، وعل���ى وزير املالية 
صعود املنصة، وفي مجلس 2009 
في جلسة واحدة نوقشت اربعة 
استجوابات دفعة واحدة، وانتهت 
في ساعة متأخرة من الليل، امامنا 
الي���وم وزير واحد، ومحاوره قد 
تكون متشابهة، ومادام احلكومة 
تعل���ن انها مس���تعدة فعليها ان 
تتعامل مع املوضوع بشفافية، وال 
اتوقع ان تكون جلسة اليوم فيها 
اسفاف وتراجع القيم البرملانية، 
امنا ستكون جلسة مشهودة في 

طرح قضايا محورية.

البرملانية رد الدالل في جلس���ة 
5/10، نادى غير نائب بتش���كيل 
القيم واحلكومة اكدت في  جلنة 
اكثر م���ن تصريح موافقتها على 
اللجنة، والتشريعية رأت وجاهة 
جلنة القيم، اال انه يتعذر تقدميها 
في هذا الوقت السريع، ألن االمر 
يتطلب دراس���ة متأنية، وعموما 
املمارس���ات  ل���ن تبحث  اللجنة 
الس���لوكية، امنا ستبحث قواعد 
السلوك البرملانية مثل الذمة املالية 
وتعارض املصالح، وهذه االمور 
مرتبطة بقوانني مكافحة الفساد 
التي من املفترض حسمها خالل 
اسبوعني في التشريعية، لذلك رأت 
اللجنة عدم التسرع في اقرار جلنة 
القيم والتقرير سيرفع الى املجلس 

ملناقشته في اجللسة املقبلة.
وفي سؤال وجه اليه اذا حضر 
اجلويهل جلس���ة الي���وم ضمن 
احلضور، اجاب الدالل: باعتقادي 
ان وجوده في اجلمهور ال ضير 
فيه، وفي حال مخالفته يطبق عليه 

ما يطبق على اجلمهور.
الدالل:  وفي ش���أن آخر، قال 
ان استجواب الشمالي مستحق، 
وجلسة اليوم مهمة جدا، ونحن 
ال نس���تجوب وزير املالية على 
بعض املخالف���ات والتجاوزات، 
امنا نستجوبه كونه احد االطراف 

دخول املبنى.
واضاف الدالل: اما مقترح اجلرم 
املشهود وحالة السكر فإن اللجنة 
ترى ان االقتراح ليس قائما اآلن، 
ألن اجلرم املشهود مرتبط بحالة 
زمنية، ومادام لم تتخذ اجراءات 
وقت ارتكاب اجلرم فإن املقترح 
ليس قائم���ا ورأينا عدم املوافقة 

على املقترح.
ولفت ال���دالل الى ان التقرير 
الذي س���يرفع الى مجلس االمة 
في ضوء االقتراحات، س���يحمل 
توصيات تتعلق بضرورة مراجعة 
نصوص الالئحة املتعلقة بتجاوز 
النظام او االساءة الى السمعة او 
الكرامة او القيم البرملانية، ألنها 
قاصرة، ويجب التشدد في بعض 
النائب،  النصوص حلفظ كرامة 
ودعت اللجنة الى عدم اقتصار املنع 
على اسبوعني، امنا ميتد الى شهر، 
واحلرمان من الوفود التي متثل 
مجلس االمة في اخلارج، واحلرمان 
اجلزئي من مكافأة النائب، كل ما 
سبق افكار تهدف الى ضرورة اعادة 
النظر في املادة 89 حتى يكون هناك 
نوع من التشدد، وال يشمل اسقاط 
العضوية ألن اسقاطها منصوص 
عليه في الدستور وهناك اجراءات 

مشددة في هذا اجلانب.
القيم  اقتراح جلنة  وبش���أن 

ان تكون اجللسة راقية في طرح 
املس���تجوبني واملستجوب ألن 
هناك قضايا محورية تهم البلد 
وتهم الشعب الكويتي، وسيتم 
االستماع للطرفني ليتمكن النواب 

من اخذ القرار.
وتابع: اس���تجواب الشمالي 
ليس اس���تجواب النواب الذين 
تقدموا به فقط، بل هو استجواب 

كتلة االغلبية كلها.

بوزارة الدفاع، قال النمالن: سيتم 
خالل االجتماع املقبلة دعوة وزير 
الدفاع ورئيس االركان لالستماع 
القضية،  الفادتهما حول ه���ذه 
متمنيا انه���اء التحقيق في هذه 
امللف���ات جميع���ا لالنطالق الى 
املشروعات واملقترحات والقوانني 

املطروحة باللجنة.
وحول جلس���ة اس���تجواب 
الشمالي، قال النمالن: انني امتنى 

التقارير حتى تتمكن اللجنة من 
انهاء عملية التحقيق والوصول 
الى احلقيقة وارس���ال تقريرها 
وتوصياتها بخصوص جتاوزات 

املباحث الى املجلس.
واضاف ان اللجنة استمعت 
الى افادة النائب د.خالد شخير 
املطي���ري ح���ول جت���اوزات 

املباحث.
وحول جت���اوزات الترقيات 

د.وليد الطبطبائي ومحمد الدالل وفيصل اليحيى اثناء اجتماع اللجنة التشريعية

نايف املرداس وسالم النمالن ومحمد اخلليفة خالل اجتماع جلنة الداخلية والدفاع

خالد السلطان

الوزاري في التشكيلة احلكومية 
املقبلة سيشمل ثالث وزارات: 
وزارة املالية واثنتني اخريني ال 
استطيع االفصاح عنهما االن، 
ولكن اؤكد على ثالث وزارات، 
ناهيك عل���ى التدوير لبعض 
ال���وزراء الباقني في احلكومة 

احلالية.
خالد الشمري  ٭

السلطان لـ»األنباء«: الشمالي يستقيل بعد 
االستجواب وتعديل وزاري يشمل 3 حقائب

أكد نائب رئيس مجلس االمة 
ان  ل�»األنباء«  خالد السلطان 
لديه معلومات تفيد باستقالة 
نائب رئي���س الوزراء ووزير 
الش���مالي  املالي���ة مصطفى 
بعد صعوده »اليوم« منصة 
االستجواب وتفنيد محاوره.

وب���ني الس���لطان ان عدد 
املتحدثني من مؤيدين ومعارضني 
في االستجواب »اليوم« سيكون 
ثالثة لكل طرف بعد اخذ موافقة 
املجلس وان لم تأخذ املوافقة 
سيكون اثنان مؤيدين ومثلهما 
معارض���ني، وعلى االرجح ان 
يكون العدد ثالثة واملتحدثون 
املؤيدون هم النائب مسلم البراك 
والنائب محمد الدالل والثالث 
سيكون النائب شايع الشايع، 
اما املتحدثون املعارضون هم 
النائ���ب عبداحلميد دش���تي 
والنائ���ب عل���ي الراش���د مع 
احتمال ان يكون الثالث د.علي 

العمير.
وقال السلطان ان التعديل 

صندوق الضم���ان اجلماعي 
لالطباء.

٭ اجله���ة املختص���ة في 
الوزارة بإجراء التدقيق املالي 
القانونية لتنفيذ  واملراجعة 
االس���تقطاعات م���ن رواتب 

االطباء.
االش���خاص  أس���ماء  ٭ 
ومسمياتهم الوظيفية وصفتهم 
الوزارة  الذين تتعامل معهم 
بخص���وص االس���تقطاعات 
واخلصومات املتعلقة بصندوق 

الضمان اجلماعي لألطباء.
الوزاري���ة  الق���رارات  ٭ 
واالدارية الصادرة بالوزارة 
بخصوص صندوق الضمان 
اجلماع���ي لألطب���اء منذ عام 
1980 وحتى تاريخه ومحاضر 

االجتماعات املتعلقة بذلك.
٭ هل تلق���ت الوزارة أي 
كت���ب من اجلمعي���ة الطبية 
الكويتية منذ عام 2010 وحتى 
اآلن بخصوص تعديل أو وقف 
اخلصم واالستقطاع من رواتب 

االطباء؟
وم���اذا مت بخصوص تلك 

الكتب؟
اللوائ���ح والتعامي���م  ٭ 

بعد ذلك.
وذكر المسلم ان »التنمية 
واإلصالح« ستجتمع الليلة 
في ديوانه لتحديد المتحدث 
أبدى  في االستجواب حيث 
تأييده لالستجواب، مبينا 
ان كتل���ة الغالبية النيابية 
ستقدم درسا اليوم لألقلية، 
في األداء وإدارة االستجواب 
وفي النتيجة ليتعلموا قضية 
االس���تجوابات والقيام بها 
على الوجه األمثل دستوريا 

وتمثيال لألمة.
وعن مذكرة وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة شعيب 
المويزري عن اس���تجواب 
الش���مالي رد المس���لم: »لم 
تسنح لي الفرصة لقراءتها 
ولكن سيكون الرد اليوم في 

قاعة عبداهلل السالم«.

الدويسان يسأل وزير الصحة
عن صندوق الضمان اجلماعي لألطباء

املسلم: نؤيد استجواب الشمالي و»التنمية« 
لن تشارك فيه لكثرة املتحمسني من النواب

املالية واالدارية  واالجراءات 
املنظمة للخصم ولالستقطاعات 
والتحويل للحسابات البنكية 
املتعلق���ة بالضمان اجلماعي 
لالطباء منذ عام 2010 وحتى 

تاريخه.
الوثائ���ق  إرف���اق  م���ع 
واملستندات املؤيدة لالجابة 

عن هذا السؤال.

النائ���ب فيص���ل  وج���ه 
الدويسان سؤاال برملانيا الى 
وزير الصحة د.علي العبيدي، 
وجاء السؤال كالتالي: منى الى 
علمي أن الوزارة تقوم بخصم 
مبالغ واستقطاعات من رواتب 
االطباء بحجة متويل صندوق 
الضم���ان اجلماع���ي لالطباء 
الكويتية،  الطبية  باجلمعية 

لذلك يرجى االفادة مبا يلي:
٭ قيم���ة املبالغ التي يتم 
استقطاعها وخصمها من رواتب 
االطب���اء العامل���ني بالوزارة 
حلس���اب صن���دوق الضمان 
اجلماعي لالطباء لكل س���نة 
مالية على حدة منذ عام 2005 
وحتى تاريخه واحلسابات التي 
حولت اليها تلك املبالغ بالبنوك 

املختلفة.
٭ األساس القانوني لتنفيذ 
اخلصم واالستقطاع من رواتب 
االطباء وهل توجد كتب من 
الكويتية  الطبي���ة  اجلمعية 
الشأن منذ عام  للوزارة بهذا 

2005 وحتى اآلن.
٭ احلساب الذي حتول له 
تلك اخلصومات واالستقطاعات 
من رواتب االطباء حلس���اب 

الناطق الرسمي  أوضح 
باسم كتلة التنمية واإلصالح 
الكتلة  ان  المسلم  د.فيصل 
سبق لها ان أعلنت تأييدها 
الكام���ل الس���تجواب نائب 
رئيس الوزراء ووزير المالية 
مصطفى الش���مالي، وكانت 
حريصة على المشاركة في 
تقديمه، ولكن نتيجة لتحمس 
الكثير من النواب آثرت ترك 

المجال لهم.
وق���ال المس���لم ان كتلة 
النيابي���ة كانت  الغالبي���ة 
متحفظة على عودة الشمالي 
التش���كيلة  ال���ى  مج���ددا 
الحكومية، الفتا الى ان الكتلة 
طالبت بإقالته في االجتماع 
ال���ذي عقدته ف���ي دي�وان 
المناور، وبع���د ذلك هددنا 
باس���تجوابه في حال عدم 
استقالته وقدم االستجواب 

فيصل الدويسان

د.فيصل املسلم

اخلليفة يسأل عن املنتزه القومي للجهراء 
وجه النائب محمد اخلليفة سؤاال برملانيا الى وزير 

الكهرباء واملاء ووزير الدولة لشؤون البلدية جاء 
فيه: ملا كانت محافظة اجلهراء تفتقر ملنتزه قومي 

للمحافظة وهنالك أرض خصصت إلنشائها منتزها 
قوميا للمحافظة اال انه حتى تاريخه لم ير هذا 

املشروع احليوي النور، لذا أرجو افادتي باآلتي:
٭ بيان تاريخ تخصيص األرض إلنشاء مشروع 

املنتزه القومي حملافظة اجلهراء.
٭ ما املقومات التي حالت دون انشاء املنتزه 

القومي؟
٭ هل مت وضع دراسة إلنشاء املنتزه القومي؟ اذا 
كان اجلواب بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه 
الدراسة واذا كان اجلواب بالنفي ما أسباب تأخير 

هذا املشروع؟

٭ بيان التاريخ املتوقع لبدء العمل لهذا املشروع.
كما قدم اخلليفة سؤاال آخر الى نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير املالية مصطفى الشمالي 
جاء فيه: ملا كانت هناك أراض فضاء مت احلجز 

عليها اثناء ازمة سوق املناخ وآلت ملكيتها للهيئة 
العامة لالستثمار، ونظرا للنقص احلاد في توفير 

األراضي السكنية للمواطنني لذا أرجو افادتي 
باآلتي:

٭ كم عدد األراضي الفضاء اململوكة للهيئة العامة 
لالستثمار؟

٭ موقع هذه األراضي مع بيان مساحة كل أرض؟
٭ بيان تاريخ متلك الهيئة العامة لالستثمار هذه 

األراضي.
٭ ما سبب عدم عرض هذه األراضي للبيع؟

توصيات تتعلق 
بضرورة مراجعة 
نصوص الالئحة 
املتعلقة بتجاوز 

النظام أو اإلساءة إلى 
السمعة أو الكرامة 

مع عدم اقتصار 
املنع على أسبوعني 
إمنا ميتد إلى شهر 

واحلرمان من الوفود 
التي متثل مجلس 

األمة في اخلارج 
واحلرمان اجلزئي
من مكافأة النائب


