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مرزوق الغامن: إجراءات حتديد مواعيد اجللسات اخلاصة
متت حسب نصوص الالئحة .. والتنسيق حولها ضروري 

سامح عبداحلفيظ

استعرض رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن بالوثائق 
واملستندات تفاصيل الطلبات 
النيابية املقدمة لعقد جلسات 
خاصة واإلجــراءات الالئحية 

التي اتخذت بشأنها.
كما تناول الغامن في مؤمتر 
صحافــي عقده مبجلس األمة 
امــس موضوع االشــتراطات 
الصحيــــة  واالحتــــرازات 
املتبعــة واملتعلقــة بڤيروس 
كورونــا وضــرورة االلتــزام 
بها حلضور اجللسات. وقال 
الغــامن إنه تســلم طلبا لعقد 
جلسة خاصة من النائب خالد 
العتيبــي وآخرين يوم األحد 
الساعة الواحدة والنصف ظهرا، 
مستوفيا لالشتراطات الالئحية 
املطلوبة من حيث الشكل ومت 

توجيه الدعوة للجلسة.
وأضاف الغامن أنه تســلم 
أيضا صباح يوم االثنني طلبا 
آخر من النائب مهلهل املضف 
وآخرين يشمل أربعة بنود من 
ستة بنود كانت موجودة في 
الطلب األول، مبينا أن الطلب 
األول به ســتة بنود، والطلب 

اآلخر به أربعة بنود.
وذكــر الغــامن أنــه وجــه 
الدعوتني عند الساعة احلادية 
عشرة والنصف من يوم االثنني 
لعقــد جلســة خاصــة امس 
األربعاء كما جــاء في الطلب 
األول، وعقــد جلســة خاصة 
اليوم وفقا للطلب الثاني حسب 

البنود املذكورة.
وقال الغــامن «يوم اإلثنني 
الســاعة ١١ ونصــف وقعــت 
الدعوات وقامت األمانة العامة 
باتخاذ اإلجراءات ووصلت إلى 
النواب الساعة الثانية ظهرا، 
وصرحــت الســاعة ١٢ وثلث 
تقريبــا وقلــت إنــي وجهت 

الدعوة لعقد اجللستني».
وأشــار الغامن «سئلت من 
قبــل أحــد الصحافيني خالل 
تصريحــي بأنــه هــل ميكــن 
تغيير جلســة اليــوم (أمس 
األربعــاء)؟ وقلت نعم ميكن 
تغيير موعد اجللسة إذا قدم 
كل املوقعني على الطلب، طلبا 
آخــر بذلك يختاروا يوما آخر 
ليــس فيــه جلســة خاصة». 
وذكر الغامن «تسلمت طلبا في 
السجل الساعة الواحدة إال ربع 
مطابقا للطلب األول، مع تغيير 
التاريخ فقط من األربعاء إلى 

بنــود أخرى مختلفة أو يريد 
إضافة أو زيادة فليقدم طلب 
جلسة خاصة وفق املادة (٧٢) 
من الالئحــة الداخلية في أي 

يوم ليس به جلسة خاصة.
«الزميــل  الغــامن  وقــال 
الدكتور حسن جوهر قال إن 
الرئيس أهمل بعض الطلبات 
ولم يتبع اإلجراءات الالئحية، 
وبالعكس فأنا اتبعت اإلجراءات 
الالئحية وهذا ما كان يفترض 
أن يتم، واألخ حســن جوهر 
وقع علــى أربعة طلبات منها 
ثالثة مخصصــة ليوم واحد 
وهــذا األمر غير الئحي وغير 

منطقي وقدم دون تنسيق».

األمامية، واالختبارات الورقية، 
واالعتداءات اإلسرائيلية على 
فلسطني، لم يحدد فيها مقدمو 
الطلبــات تاريخا بــل تركوه 
للرئاسة. وقال الغامن «مقدمو 
الطلبات املذكورة طلبوا مني 
التنسيق بينهم وبني احلكومة، 
وهذه هي الطريقة الصحيحة 
واإلجراء الصحيح بأن يكون 

هناك نوع من التنسيق».
وخاطــب الغــامن النائــب 
جوهر قائال «أنت لم تنســق 
بل قدمت ووقعت على أربعة 
طلبــات بينهــا تناقض، فمن 
غيــر املنطقــي أن تعقد ثالث 
جلسات بنفس اليوم بطلبات 

واملواطنــني، وســنحاول قدر 
اإلمكان عقد اجللسات ونتعهد 
بتطبيــق كافة االشــتراطات 
واالحترازات الصحية ومنها 
أن يقــوم النــواب وموظفــو 
األمانة العامة بالفحص وهذا 
ما مت، وهناك رسائل مت إرسالها 

للنواب واملوظفني».
وقــال الغامن «غــردت في 
حســابي على (تويتر) أيضا 
للتذكير وهللا احلمد الغالبية 
الساحقة من النواب واملوظفني 
كانوا متعاونني، ولألسف عدد 
املصابني من املوظفني كان كبيرا 
جدا، وثبتت إصابة على األقل 
نائب وهناك اشتباه في آخرين، 

ونتمنى لهم السالمة».
أن  إلــى  الغــامن  وأشــار 
«اإلجــراء املتبــع هــو أنــه ال 
يجــوز أن تدخل القاعة إال إذا 
قمت بعمل املســحة وظهرت 
نتيجتك ســلبية، فأنت لست 
فردا تعيش مبفردك بل تعيش 
وسط عدة أشــخاص آخرين 
فلــو كنت مصابا فقد تعرض 

اآلخرين للخطر».
وفي هذا الصدد قال الغامن 
«األخ النائب مبارك احلجرف 

وأوضح الغامن أن النائب د. 
حسن جوهر استشهد بحجة 
عليه وليســت لــه عندما قال 
إن الرئيــس ضم في ٢٧ مايو 
عدة طلبات في جلسة واحدة، 
مبينــا «حقيقــة األمر أن هذه 
اجللسة متت بعد طلب ممثلني 
عن مقدمي الطلبات من الرئيس 
التنسيق بني مقدمي الطلبات 
الهدف  واحلكومــة لتحقيــق 
املنشــود وهو إقرار القوانني 
املوجودة فــي الطلب». وذكر 
الغامن أن الطلبات السابقة التي 
أشار لها النائب د. حسن جوهر 
هي طلبات عقد جلسات خاصة 
متعلقــة مبكافــأة الصفــوف 

مختلفــة بغض النظر إن كان 
املضمون يحمل بعض البنود 
املتشــابهة، فهناك طلب قد ال 
يريــد مقدموه مناقشــة بنود 
تريد أنت مناقشتها، وخصصت 

لها جلسة اخلميس».
مــن جهــة أخــرى، تطرق 
الغامن إلى التحذيرات العديدة 
التي وصلت من وزارة الصحة 
التنفيذية بسبب  والسلطات 
اإلصابــات،  فــي  االرتفــاع 
الشــفهية بتعليق  والطلبات 

جلسات املجلس وتأخيرها.
وذكر الغــامن «قلت لهم ال 
أعتقد أنه من املالئم أن يتم ذلك 
وسيكون هناك ضرر بالوطن 

اتهــم الرئيس بأنه اســتخدم 
احلــرس ومنعــه مــن دخول 
القاعة، أنــا لم أمنعك بل أنت 
من منعت نفسك، فطلبنا منك 
إجراء املسحة وأنت تقول إن 
نتيجتهــا لــم تظهر، فــإذا لم 
تظهر ودخلــت القاعة وكنت 
مصابا فأنا مسؤول عن سالمة 
اآلخرين وفــق املادة ٣٠ التي 

تستند إليها».
وأوضح الغامن «وفق املادة 
٣٠ من الالئحــة الداخلية (أ) 
فأنــا املســؤول عــن حفــظ 
النظــام، وجــزء مــن النظام 
هــو االحتــرازات الصحيــة 
والطبية، وأستغرب من األخ 
مبارك احلجرف وما ذكره من 
اتهامات غير صحيحة وأربأ به 
من املفردات التي استعملها».

وأشار الغامن إلى أن «هناك 
ستة من النواب لم تظهر نتيجة 
مسحاتهم وبكل أدب واحترام 
وأشكرهم على هذا األمر أجروا 
املسحة اليوم (أمس) وبانتظار 
النتيجة حتى يحضروا جلسة 

الغد (اليوم)».
واســتطرد الغــامن قائــال 
«سينتقدني النواب وموظفو 
األمانة في حال ســمحت ألي 
شــخص لــم يجــر املســحة 
بالدخول ومخالطتهم وتعريض 
سالمتهم للخطر، فكل ما عملته 
هو تطبيق النظام وسأستمر 
بهذا األمر وباحترام الدستور 
الالئحــة وحتمــل  وتطبيــق 
مســؤولياتي بغــض النظــر 
أي  اســتخدام  يريــد  عمــن 
موقــف حتى لــو كان صحيا 
ألغراض سياسية». وفي ختام 
تصريحه، قال الغامن «أشكر كل 
النواب حتى من أختلف معهم 
على احترام هذه االحترازات، 
وكنت أمتنــى من االخ مبارك 

احلجرف أن يقتدي بهم».

وّضح بالوثائق مالبسات وحيثيات الطلبات املقدمة وموضوع االحترازات الصحية
(هاني الشمري) النواب في قاعة عبداهللا السالم   رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يرفع اجللسة

اخلميس»، الفتا «يفترض أن 
يتم سحب طلب يوم األربعاء 
بدال من أن يأتي اجلميع اليوم 
الكل  (أمس) جللســة يعرف 
أنها لــن تعقــد ولكنني أتبع 
اإلجراءات الالئحية ولم أخاطب 

رسميا بسحب هذا الطلب».
واستطرد الغامن قائال «لدي 
طلبــان متطابقــان من حيث 
املقدمني واملضمــون والبنود 
مقدمان فــي يومني متتاليني، 
ووجهت الدعوة ليوم األربعاء 
وليوم اخلميس، وال أستطيع 
توجيه دعوة لهذا الطلب ألن 
اليــوم (اخلميــس) خصص 
للطلب املقدم من النائب مهلهل 

املضف وآخرين».
وذكــر الغــامن أنه تســلم 
أيضــا صبــاح يــوم أول من 
أمس طلبا مقدمــا من النائب 
د. حســن جوهــر يطلب فيه 
عقد جلســة خاصــة لبندين 
موجودين فــي الطلب األول، 
مضيفــا «أصبح هنــاك ثالثة 
طلبات لعقد جلســات خاصة 
اليــوم (اخلميــس) ووجهت 

الدعوة ألولهم».
وبــني الغامن أن مــن لديه 

مرزوق اخلليفة وخالد العتيبي وثامر السويطمحمد املطير ومساعد العارضي أثناء اجللسة

مبارك احلجرف: منع النائب من دخول القاعة مخالفة الئحية
قال النائب مبــارك احلجرف إن منعه 
وعدد من النواب من دخول قاعة عبداهللا 
السالم بســبب عدم إجراء املسحة الطبية 
إجراء مخالف للوائح، الفتا إلى أنه أجرى 
املسحة في أحد املستشفيات اخلاصة ولم 

يتسلم نتيجتها حتى اآلن.
وأضاف في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إنه وفقا ملنظمة الصحة العاملية 
فإن من يجري املسحة هو من تظهر عليه 

األعراض، مؤكدا أنه لــم تظهر عليه تلك 
األعراض. وقال إن مهمة حرس املجلس هي 
تنبيه النائب من دون حرمانه من ممارسة 
القاعة وحضور  الدستوري ودخول  حقه 

اجللسات.
وأضاف أن النائب شــعيب املويزري 
تضامن معه برفض دخول القاعة، بعد تنبيه 
احلرس إلــى عدم قانونية منع النائب من 
دخول القاعة، معتبرا أن ما حدث أمر جلل.

وأوضح احلجــرف أن «املادة ٣٠ من 
الالئحــة لم تنص على أن مينع النائب من 
دخول القاعة»، معتبرا ما حدث «تعسفا جتاه 
نواب األمــة وتصرفا غير مقبول ومعيبا 
في حق الدميوقراطية يتحمل مسؤوليته 
رئيس املجلس». وقال «النواب اليوم أمام 
القانونية والدستورية جتاه  مسؤولياتهم 
هذا التصرف غير الدستوري بأال مير هذا 

مبارك احلجرف متحدثاالتصرف مرور الكرام».

مبارك اخلجمة يشيد بإجراءات «الداخلية»مكتب املجلس عقد اجتماعه
عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه أمس برئاسة رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن وحضور أعضاء املكتب.
وحضر االجتماع أمني سر املجلس النائب فرز الديحاني، 
ومراقب املجلس النائب أســامة الشاهني، ورئيس جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي، 
ورئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية النائب أحمد 
احلمد، باإلضافة إلى األمني العام ملجلس األمة عادل اللوغاني.

قال النائب مبارك اخلجمة ان ما قام به نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ أحمد املنصور من 
إجراءات لتصحيح الوضع ومعاجلة أوجه القصور في 
الوزارة، ما هو إال خطوات إصالحية من هذا الوزير 

الشاب الذي نتفاءل به.
وأضاف: يجب على بقية الوزراء اتخاذ خطوات 

مماثلة في وزاراتهم.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

د اإلجراءات فريق من «الصحة» تفقَّ
الوقائية في مجلس األمة أمس

حنان عبداملعبود

في إطــار تواصل جهود الفــرق الفنية 
بوزارة الصحة، تابع فريق فني من وزارة 
الصحة يضــم أطباء مختصني من الصحة 
العامة تطبيق االشتراطات الصحية، وتقدمي 
اإلرشادات الوقائية الالزمة، استباقا لعقد 

اجللســات املقــررة ملجلــس األمــة. وضم 
الفريق الــذي قام باإلشــراف على تطبيق 
هذه االشتراطات داخل قاعة عبداهللا السالم 
واستراحة النواب، أطباء من قطاع الصحة 
العامــة، والذين تابعوا تقدمي اإلرشــادات 
الصحيــة، واالطمئنان على ســبل الوقاية 
واإلجراءات االحترازية داخل مجلس األمة.

جانب من اإلجراءات الوقائية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

التجمع السلفي يرفض إلغاء نصوص من «املطبوعات» 
و«املرئي واملسموع» حتظر التعدي على اآلداب العامة

أصدر التجمع اإلسالمي السلفي بيانا بشأن 
التعديالت على قانونــي املطبوعات واملرئي 

واملسموع جاء نصه كالتالي:
أمرت الشــريعة االسالمية السمحة بحفظ 
حرمات عموم األشــخاص وعدم اإلساءة الى 
كراماتهم او التقول عليهم او سبهم وشتمهم، فقد 
قال تعالى (والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات 
بغير ما اكتســبوا فقد احتملــوا بهتانا وإثما 
مبينا)، وقال ســبحانه في حترمي الســخرية 
والتنابز (يأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم 
عسى ان يكونوا خيرا منهم وال نساء من نساء 
عسى ان يكن خيرا منهن وال تلمزوا انفسكم 
وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد 
االميان ومن لم يتب فأولئك هم الظاملون)، وقال 
ژ «سباب املسلم فسوق وقتاله كفر»، وقال 
«مــن قال في مؤمن ما ليس فيه أســكنه اهللا 
ردغة اخلبال»، اي عصارة وصديد أهل النار.
وإذ يؤكد التجمع االسالمي السلفي وقوفه 
مع احلريات العامــة املنضبطة وحرية النقد 

البنــاء، فإن هــذه احلرية تقــف دون مخالفة 
الشريعة والطعن في اعراض الناس والتطاول 
الذي انتشر في هذه االيام، خاصة في االساليب 
املتوافــرة للتواصل، مما قد يؤدي الى الفتنة 
في املجتمع ويهدم التواصل املبني على احلوار 

العلمي واالختالف الراقي في الرأي.
لذلك، فقد ساءنا ما صدر من جلنة التعليم 
والثقافة واالرشــاد مبجلس االمة التي ألغت 
بعــض نصــوص احملظــورات فــي قانونــي 
املطبوعات واملرئي واملسموع مثل خدش اآلداب 
والتحريض على النظام العام والتحريض على 
ارتكاب اجلرائم وافشاء سر من شأنه الضرر 
بسمعة املواطنني، واملساس باحلياة اخلاصة 
باملوظف او املكلف باخلدمة العامة، ونســبة 
اقــوال وافعال غير صحيحة له، وكذلك إلغاء 
فقرة «مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص 

عليها قانون آخر».
والتجمع االسالمي السلفي إذ يرفض الغاء 
النصوص التــي حتظر التعدي علــى الكرامة 

واآلداب العامة واخلصوصية، خاصة ان العقوبات 
املترتبة عليها في القوانني احلالية هي الغرامة 
املالية وليس السجن، فإنه يؤكد ان االصل الذي 
يجــب ان يهدف اليه املشــرع هو حفظ حقوق 

الناس وكرامتهم من سائر اشكال االعتداء.
وال عبرة بوجود نصوص مشابهة في قانون 
اجلزاء، ألن هذه النصوص متشابهة وليست 
متماثلة متاما، ألن بينها خالفات ظاهرة، كما ان 
القوانني االعالمية قوانني خاصة بينما قانون 
اجلزاء هو قانون عام، وإبقاء هذه النصوص 
في قانون املطبوعات ميكن القاضي من اختيار 

العقوبة االنسب من القوانني.
ونهيــب باإلخوة اعضــاء جلنــة التعليم 
والثقافة واالرشاد الى سحب تلك التعديالت 
واحلفاظ على النصوص االصلية في قانوني 
املطبوعــات واملرئي واملســموع مبــا يتوافق 
مع احكام الشــريعة االسالمية وقيم املجتمع 

الكويتي األصيلة.
واهللا ولي التوفيق.

أصدر بيانا طالب فيه أعضاء اللجنة التعليمية بسحب تلك التعديالت 


