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• �أحمد الف�ضل يلتقط «�سيلفي» مب�شاركة نايف املردا�س و�أ�سامة ال�شاهني

تكليف لجان برلمانية بالتحقيق في الجوازات المزورة للبدون والتفرغ الرياضي

المجلس يقر «السجل العيني» و«مكافحة الغش التجاري» في المداولة األولى
كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:
�أقر جمل�س الأمة يف جل�سته قانوين
ال�سجل العيني ومكافحة الغ�ش
التجاري يف مداولتهما الأولى ،ووافق
على تكليف جلان برملانية بالتحقيق
يف ع���دد م��ن ال��ق�����ض��اي��ا� ،أب��رزه��ا
اجل��وازات امل��زورة للبدون وب�ش�أن
التفرغ الريا�ضي رف�ض متديد عمل
جلنة الداخلية والدفاع الربملانية
التحقيق يف تزوير اجلن�سية.
وواف���ق على ت�شكيل جلنة حتقيق
بع�ضوية النواب خليل �أبل ومبارك
احلري�ص وعبدالله فهاد ب�ش�أن �ضوابط
القبول بوظائف الفتوى والت�رشيع،
كما واف��ق على عدة ر�سائل �أبرزها
ر�سالة م��ن النائب �أح��م��د الف�ضل
ب�ش�أن ال�شهادات املزورة و�إجراءات
احلكومة ب�ش�أنها.
كما وافق املجل�س على تكليف اللجنة
املالية بالتحقيق يف ظاهرة غالء
الأ�سعار وكذلك تكليف جلنة املوارد
الب�رشية متابعة اج��راءات احلكومة
لعملية ال��ت��وظ��ي��ف يف ال�رشكات
النفطية خلريجي هند�سة البرتول،
وفيما يلي تفا�صيل اجلل�سة:
افتتح رئي�س جمل�س االم��ة مرزوق
ال��غ��امن اجلل�سة العادية العلنية
ام�س الثالثاء عند ال�ساعة التا�سعة
والن�صف بعد ان كان قد رفعها ملدة
ن�صف �ساعة لعدم اكتمال الن�صاب،
وتال الأم�ين العام ا�سماء الأع�ضاء
احل��ا��ضري��ن وامل��ع��ت��ذري��ن وب���دون
عذر عند ح�ضور اجتماع �أو �أكرث من
اجتماعات اللجان الدائمة وامل�ؤقتة
منذ تاريخ  21مار�س  2019الى 11
�أبريل .2019
���ص�لاح خور�شيد :ب�����ش��أن مو�ضوع
الغياب يف اللجان ،نحن امامنا كثري
من القوانني املعلقة ال ن�ستطيع النظر
فيها ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب،
امتنى ان تتوقف اللجان امل�ؤقتة
وت�أتي الى اللجان الدائمة ،الأداء
داخل اللجان هو الأهم ولي�س قاعة
املجل�س للت�صويت على القوانني،
اللجنة املالية � 7أع�ضاء وال يكتمل
الن�صاب ،امتنى ح�سم الأم���ر منك
الأخ الرئي�س بالتعاون مع الأمانة
العامة.
ب��در امل�ل�ا :ك��ن��واب ج��دد ن��رغ��ب يف
الدخول للجان ومنذ �شهر مل يتطرق
احد الى هذا املجال وال �أح��د يريد
ترك اللجنة.
وطلبت الغاء تكليف جلنة الداخلية
والدفاع وتكليف جلنة خا�صة ب�شان
اجلنا�سي.
مرزوق الغامن :اتفق معك يف اجلزء
االول و�س�أحاول من جهة ان ان�سق قدر
امل�ستطاع اذا كان احد النواب يريد
ان يخرج من اللجان حتى تتمكن
وزميلك الأخ عبدالله الكندري لدخول
اللجان.
واملجل�س ف��و���ض مكتب املجل�س
لتن�سيق طلبات املناق�شة و�سنناق�ش
االمر و�ستتم تالوة طلبك يف الوقت
املنا�سب.
احمد الف�ضل :ما معنى الغياب بعذر،
�إن الالئحة تدخل النواب يف م�شاكل
وال����ضرب على اللجان ب�سبب عدم
احل�ضور ،ادخ��ل عند خور�شيد يف
اللجنة املالية املمتلئة بالقوانني
ال اج��د اح���د ًا غ�ير في�صل الكندري
و���ص�لاح خور�شيد ،واذا اجتمعوا
مل يقدموا ال�شيء املتفق عليه مع
احلكومة بل يقدموا ال�شيء الذي به
خ�لاف ،نحن يف الت�رشيعية حده
حده بالكاد جنتمع � 4أع�ضاء ،اذا كان
والبد فلنجعل اجتماعات اللجان تبد�أ
ال�ساعة الواحدة.
د.خليل �أبل :لدينا م�شكلة ان تتزامن
اجتماعات اللجان يف وق��ت واحد
ونكون يف جل��ان اخ��رى ،وجدولة
اجتماعات اللجان �سهل جد ًا ،م�س�ألة
ان يحدث اجتماعات يف الوقت نف�سه
حلها �سهل ،مازلنا نعاين من هذه
امل�شكلة ع�ل�اوة على الغياب عن
ح�ضور اجتماعات اللجان.
عمر الطبطبائي :امل�شاكل التي
يعانيها املجل�س لي�س فقط ح�ضور
اللجان ،فاين االقرتاحات بقوانني
التي قدمت من اول املجل�س؟! احلل
يف تعديل الالئحة الداخلية غياب
االع�ضاء الجناز معامالتهم يف وزارات
الدولة ،الالئحة هي ال�سبب يف عرقلة
ت�رشيع جمل�س االمة.
م���رزوق ال��غ��امن :الالئحة وا�ضحة
« »25م��ن الالئحة الداخلية «اذا
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تشكيل لجنة
تحقيق بشأن
ضوابط القبول
لوظائف الفتوى
والتشريع

الموافقة على
تكليف اللجنة
المالية بالتحقيق
والمتابعة
لظاهرة غالء
األسعار
• ال�شيخ خالد اجلراح وحديث م�شرتك مع عدد من النواب

تغيب الع�ضو دون ع��ذر مقبول �أو
ان�رصف نهائيا دون اذن من رئي�سها
ين�رش ا�سمه يف اجلريدة الر�سمية �إلى
�آخرها.»...
كلها تنطبق على من لي�س له عذر
مقبول ،وال توجد اي خمالفة او
تعطيل ،لكن امل�شكلة عندما رئي�س
اللجنة ويغيب الع�ضو من دون عذر
مقبول وي�سجله بعذر ،وقلنا يف مكتب
املجل�س خلنا ن�ضع ح��دا او غياب
بالعذر  6جل�سات �أو  9جل�سات.
اال�صطدام ان املادة  117من الد�ستور
الفقرة الثانية «وت��ب�ين الالئحة
الداخلية اجل��زاءات التي تقرر على
خمالفة الع�ضو للنظام او تخلفه من
اللجان من دون عذر م�رشوع» ،اذا
ن�ضع عقوبات على من تغيب بعذر
فالبد م��ن تعديل ت�رشيعي فاالمر
مرتبط برئي�س اللجنة الذي ي�سجل
ا�سم الع�ضو الغائب بعذر واذا �سجله
م��ن دون ع��ذر فحينها ميكن عقاب
الع�ضو.
خالد العتيبي :بع�ض النواب تدعمهم
احلكومة يف ع�ضوية اللجان الفقادها
الن�صاب وحتى نعالج م�شكلة الن�صاب
يجب ان يكون ت�صويت اللجان للنواب
دون احلكومة.
الت�صديق على امل�ضابط
انتقل املجل�س ال��ى بند الت�صديق
على امل�ضابط ذات االرقام �1415أ،ب
و 1416خا�صة بتاريخ  19و 20و27
مار�س .2017
مرزوق الغامن :تلقى �أهل الكويت نب�أ
وفاة النائب ال�سابق احمد عبداللطيف
عبداجلليل وقد عرف بالرب واالح�سان
وبالنيابة عن نف�سي والنواب اتقدم
بخال�ص العزاء و�صادق املوا�ساة
وان ي�سكنه ف�سيح جناته وان يلهم
ذويه ال�صرب وال�سلوان.
وواف��ق املجل�س على جمموعة من
الر�سائل ال��واردة من �ضمنها �إحالة
م�رشوع قانون ا�ستبدال عبارة عامل
منزل �إلى خادم �إلى اللجنة ال�صحية
ب��د ًال م��ن جلنة الداخلية والدفاع
الربملانية وكذلك طلب نيابي ب�ش�أن
ق�ضية ال�شهادات املزورة والإجراءات
امل��ت��خ��ذة م��ن ق��ب��ل وزي���ر الرتبية
والتعليم العايل ب�ش�أنها .و�إحالة
معاجلة ق�ضية البطالة من اللجنة
املالية �إلى جلنة املوارد الب�رشية
وطلب من اللجنة الإ�سكانية مد �أجل
درا���س��ة ال��ق��ان��ون اخل��ا���ص بتعديل
امل��ادة  29ب�ش�أن الرعاية ال�سكنية
وواف���ق على ر�سالة تن�ص على ان
ترفع احلكومة �إلى جمل�س الأمة مبدة
�أق�صاها �شهران تقرير ًا ب�ش�أن ح�رص
ق�ضايا التزوير يف اجلهات احلكومية

كافة.
�سعدون حماد :بالن�سبة للر�سالة
الأول��ى نهنئ �سمو الأم�ير وال�شعب
بتكرمي البنك الدويل ،ويخرج ع�ضو
حملي ن��ائ��ب ي��ع��ار���ض رغ��ب��ة �سمو
الأم�ير بتطوير املدينة الرتفيهية،
وقال النائب �إذا كان الكالم �صحيح ًا
ف�س�أقدم ا�ستجواب ًا لرئي�س الوزراء،
ورغبة �سمو الأم�ير الب��د �أن نلتزم
بها ،ال��دي��وان بتوجيهات �أمريية
�أق��ام ونفذ العديد من امل�رشوعات
مثل جابر الأحمد الثقايف وم�رشوع
حديقة ال�شهيد وحم��اك��م الرقعي
وحماكم حويل واجلهراء والفروانية
وم�ست�شفى اجلهراء وق�رص ال�سالم
ومواقف ال�سيارات يف جممع حماكم
اجلهراء وق�رص العهد اجلديد ،ونفذت
يف عهد النائب نف�سه.
وب�ش�أن قانون من ب��اع بيته طلبت
ان يكون التقرير خالل �أ�سبوعني،
القانون الزم تنفيذ القانون خالل
� 3سنوات ومل تلتزم الوزارة بتنفيذه
وعدلت تعدي ًال ب�سيط ًا حلل امل�شكلة،
فعدد البيوت احلكومية  500بيت
والطلبات  2000طلب وعدلت بحيث
ب��دل اع��ط��اء امل��واط��ن بيت ًا نعطيه
ق�سيمة وقر�ض الـ � 70ألف دينار.
واطالب جمل�س الأمة بعدم �إعطاء فرتة
متديد �أخرى لأن الأمر وا�ضح ويحال
�إلى جمل�س الأمة للت�صويت عليه.
عمر الطبطبائي :مو�ضوع ال�شهادات
امل������زورة ،امل��و���ض��وع منظومة
تكميلية ،هناك ع�صابة كاملة ،ونريد
نعرف من الوزير ما هي الآلية؟ ومن
�سهل لهذه العملية؟ ،وهذا يقودنا
مل��و���ض��وع ال��ت��وظ��ي��ف لأن���ه يف كل
التخ�ص�صات هناك م�شاكل ،مهند�س
البرتول طول عمره يدر�س البرتول ال
ميكن �أن يعمل يف مكان �آخر.
الأم��ل تال�شى من الإدارة املوجودة
والر�سالة لبع�ض ال�شيوخ وبع�ض
ال����وزراء «وي��ن��ك��م» ك��ل امل�شاريع
معطلة وين «الفارية» على هذا البلد؟!
تراجعنا يف كل امل�ستويات ،انتم
تثقون يف البنك الدويل وال تثقون يف
�أبناء الوطن.
انتم اجلهة التنفيذية ونحن نراقب
ون�رشع لكم ،و�أنتم ترا�ضون بع�ض
نوابكم ،رغبتكم معدومة وهي �أهم
عامل ،ال تلومون من يريد �إ�سقاط
الديون لأن فلو�سهم تبدد يف اخلارج.
وزير النفط خالد الف�ضل :نتكلم عن
تعيني مهند�س ومهند�سات الدولة
والقطاع النفطي قام بقبول جميع
من اجتازوا االختبارات ،ومو�ضوع
التخ�ص�صات الهند�سية الأخرى فهناك
قطاعات �أخرى ميكن تعيينهم فيها
وق��ب��ول اجلميع �سي�رض بالقطاع،

وهناك عدد من ال�شواغر التي ميكن
تعييهم يف القطاع النفطي و�سيكون
هناك اتفاق مع جلنة تنمية املوارد
فيما يتعلق بالتعيني لكن ال وعود
بتعيني كل التخ�ص�صات الهند�سية
بالقطاع النفطي.
حمدان العازمي :نريد تقوم احلكومة
بتعهد وتلتزم بقبول خريجي مهند�سي
ال��ب�ترول و�أي�����ض � ًا املهند�سني يف
الديوان الذين مر عليهم �سنة ف�أكرث
البد من تعييهم فيجب فتح املجال
للتعيني.
مرزوق الغامن :هناك طلب تقدم من
النواب ب�أن يكون بند الأ�سئلة �ساعة
بد ًال من ن�صف �ساعة.
«موافقة»
بند الأ�سئلة
�س�ؤال خليل ال�صالح لوزير املالية
عن �أ�س�س الوزراة يف خطط الإ�صالح
االقت�صادي.
خليل ال�صالح :ق�ضية القيمة امل�ضافة
ملحدودي الدخل ،فمن هم حمدودو
الدخل؟ هل تعرف احلكومة من هم
حم��دودو الدخل؟ ه��ذا الت�صنيف مت
ا�ستغالله ولي�س له �أثر حقيقي �إال
عند احلكومة ،ولي�س لديها القوة
لتقول من هم حمدودو الدخل.
����س����ؤال ع���ن ح��ق��ي��ق��ة املعلومات
املوجودة والتي نعاين منها يف جلنة
تنمية املوارد ،الرد على ال�س�ؤال مل
يكن وا�ضح ًا ،وق�ضية اال�صالح تنطلق
من �أن يكون للدولة كيانات وا�ضحة
حتى تعطيهم حقوقهم ومزاياهم.
احلميدي ال�سبيعي� :س�ألنا كم عدد
القياديني يف وزارة املالية والذين
جت��اوزوا � 30سنة ،النواب لي�سوا
طوفة هبيطة.
عودة الرويعي :هناك تعطيل لل�س�ؤال
الربملاين وتفريغه من حمتواه والبد
من التعاون بني ال�سلطات ،جامعة
الكويت �إما �أن تكون منهارة ،ولكن
�إدارات اجلامعة مل تنه�ض مب�ستويات
اجلامعة ،ال��ردود جموقة وال تفيد
وا�ستغرب ان يكون هناك توجه ب�أن
ال�س�ؤال �أ�صبح يتعدى ال�صالحية ويتم
تعطيله �إما بردود غري مقت�ضبة.
امتنى �أال يتم ال��رد على �أي �س�ؤال
برملاين الحق من �أي وزير بهذا الرد،
املدة املتبقية لنهاية دور االنعقاد
�أمتنى انهاء التكاليف املالية للجان
املجل�س.
على الوزير ان يوافينا بكل ما هو
مطلوب لل�س�ؤال الربملاين.
الغامن :ترفع اجلل�سة لل�صالة مدة
ربع �ساعة.
ومت ا�ستئناف اجلل�سة
حممد ال��دالل� :س�ؤايل لوزير الدولة

ل�ش�ؤون جمل�س ال���وزراء ومرتبط
ب�ضوابط التعاقد ال يجوز �أن يقال
للكويتي �أنت حمال للتقاعد واق�ضب
الباب ،اللي عرفته انه ال توجد �آلية
للتقاعد وكل وزير له �آلية تختلف
عن الآخر بع�ضهم يعطي مهلة � 6أ�شهر
وبع�ضهم �شهرين ،عندما �أحالوا 56
حمقق ًا للتقاعد وهم كانوا ما�سكني
املخافر وحطوا مبكانهم نا�س جدد ما
يعرفون �شيء ،لذلك تقدمت مبقرتح
بقانون لو�ضع �آلية حمددة لالحالة
للتقاعد.
د.خليل عبدالله��� :س ��ؤايل لوزير
ال�����ش ��ؤون لإف��ادت��ي ع��ن الأم��را���ض
املزمنة لذوي االعاقة ونحن نعرف
اثر هذه الأمرا�ض على حياة الب�رش
امل�شكلة ان الوزير لي�س موجود ًا
 ،هيئة املعاقني دوره��ا الرئي�سي
رعاية املعاقني .اللي يغ�سل كلى
هذا لي�س معاق وعند الهيئة واللي
مبدل �رشايينه واللي عنده م�شكلة
ال�سكر و�صاحب العني الواحدة ه�ؤالء
لي�سوا معاقني� ،إذ ه�ؤالء مو معاقني
منو املعاق ،واحد يحذرين من قول
ك�لام يعتربونه غ�ير الئ��ق« ،الله
يلعن �أبو ابلي�سكم» هذه �أقدر �أقولها،
ا�ستحوا �شوي ،ملا هذه امل�ؤ�س�سات
غري حمرتمة �شلون نحرتمها ،مري�ض
الف�شل الكلوي واللي مبدل �رشايني
ال يعي�ش ح��ي��اة طبيعية ،غ�صنب
على وجوهكم وغ�صنب على اللي
حطكم ترعون املعاقني ،الوزير هو
امل�ساءل وامللف ما راح ينتهي.
ري��ا���ض العد�ساين��� :س ��ؤايل لوزير
امل��ال��ي��ة ب�����ش ��أن زي����ادة ا�ستثمار
الت�أمينات االجتماعية ب�سيتي جروب
و�سنداتها بداية �سطر الت�أمينات متلك
احتياطيات كربى  33مليار ًا.
�أموال التقاعدين يف امالك البلد وال
يجوز ا�ستباحتها كما ح�صل من فهد
الرجعان الل�ص ال��ذي ��سرق اموال
الكويت وهناك  16ح�ساب ًا للهارب
يف �سوي�رسا وهي ح�سابات م�شبوهة,
فماذا فعلت احلكومة جت��اه ذلك,
هناك تعمد يف �رسقة امل�ؤ�س�سة يف
عهد الهارب فهد الرجعان.
على احلكومة املتخاذلة ان تتحمل
م�س�ؤوليتها يف القب�ض على الهارب.
احلكومة جتامل ه��ذا الل�ص اللي
قاعد يف لندن ويفرت�ض جلبه �إلى
الكويت.
وانتقل املجل�س �إلى بند االحاالت.
الرئي�س الغامن :هناك طلبات لتمديد
اجلل�سة.
عادل الدخمي :هناك طلب ملناق�شة
قانون احلقوق املدنية وا�ستعجاله
مع ال�سيا�سة العامة.
ع��دن��ان ع��ب��دال�����ص��م��د :ه��ن��اك طلب

الخالد :كل من يجتاز االختبارات يلتحق بالسلكين
الدبلوماسي واإلداري في «الخارجية»
�أكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد رد ًا على �س�ؤال برملاين
للنائب حممد املطري اع��ت��زازه بالعن�رص
الن�سائي الكويتي يف ال�سلكني الدبلوما�سي
واالداري ب��وزارة اخلارجية وم�شاركتهن يف
خدمة الكويت.
وقال اخلالد حول ا�سباب عدم قبول خريجات

املعهد الدبلوما�سي من الدفعات الثالث االولى
كدبلوما�سيات ،مو�ضحا انه يف «ال�سنوات
االخ�يرة ا�ستطيع ان ا�ؤك��د ان من يتقدم الى
وظيفة يف وزارة اخلارجية ويتمكن من اجتياز
االختبارات واملقابالت يلتحق يف ال�سلكني
الدبلوما�سي واالداري ب���وزارة اخلارجية
ل��ذا فالعن�رص الن�سائي اك�ثر م��ن العن�رص

الرجايل».
وذكر انه «يف بداية العمل يف وزارة اخلارجية
منذ �سنة  1962كان هناك عزوف من العن�رص
الن�سائي لالن�ضمام الى الوزارة نظر ًا اللزام
القانون من يتقدم للوظيفة العمل يف اخلارج،
وهذا كان يحد من تقدم العن�رص الن�سائي الى
وزارة اخلارجية.

با�ستعجال قانون البدون.
ال��رئ��ي�����س ال��غ��امن :ه��ن��اك 26طلب
ا�ستعجال وهناك دور وبناء على طلب
من النواب فان قانون البدون �سيدرج
على ج��دول اعمال اجلل�سة القادمة
بعد ا�سبوعني.
حممد هايف :الطلب لي�س تو�ضيح
�سيا�سة احلكومة بل الطلب هو قانون
احلقوق املدنية وكذلك التحقيق يف
اجلوازات املزورة لي�س معقو ًال ان 28
نائب ًا يقدمون طلب ًا ملناق�شة القانون
وي�صري تو�ضيح.
الرئي�س الغامن :هناك طلب ا�ستي�ضاح
�إما القانون فهناك طلبات كثرية ولها
االقدمية وهناك  5جلان حتقيق.
بدر املال :رجاء على ما انتهى مكت
املجل�س ال احد يقول انا قدمت طلب ًا
من  28نائب ًا.
الرئي�س الغامن :ما يتعلق بالبدون
�ستكتفي احلكومة يف اجلل�سة املقبلة
مبا قدمته واذا هناك قانون فاالمر
يرجع للمجل�س.
عبدالله فهاد :اليوم مو الزم يدخل
النف�س العن�رصي والتهديد نحن
نتحدث عن حقوق ان�سانية للبدون.
الرئي�س الغامن :نحن نحدد موعد ًا
لبحث املو�ضوع وال نريد ان ندخل
فيه.
عبدالكرمي الكندري :هناك طلبات
اخرى مثل القرو�ض ونهاية اخلدمة
نبي نعرف هل هي موجودة.
الرئي�س الغامن :نحاول ان نوزع هذه
الطلبات على اجلل�سات املقبلة.
حممد ه��اي��ف :نريد ان نعرف الي
احلكومة االن هل هي موافقة على
مناق�شة القانون.
وزير الداخلية :احلكومة م�ستمرة يف
عر�ض ما تو�صلت اليه وكذلك مناق�شة
القانون يف اجلل�سة املقبلة.
عدنان عبدال�صمد :البدون �إلى الآن
ال ي�ستطيعون �سحب مبالغهم والبنك
املركزي ا�صدر قرار ًا بغلق احل�ساباتب
امل�شكلة يف ا�صدار البطاقة والق�ضية
ملحة يجب ان نحلها قبل اجلل�سة
املقبلة.
الرئي�س الغامن :نريد االن ان ن�صوت
على مت��دي��د اجلل�سة ال��ي��وم وغ��د ًا
ملناق�شة ال�سجل العيني والغ�ش
ال��ت��ج��اري والتوظيف وال�شهادات
املزورة والنواب.
ومتت املوافقة.
الرئي�س الغامن :هناك طلب للتحقيق
يف الت�ضخم االقت�صادي وغالء اال�سعار
من قبل جلنة حماية االموال العامة.
ومتت املوافقة.
الرئي�س الغامن :هناك طلب لقيام
جلنة حقوق االن�سان بالتحقيق يف
اجلوازات املزورة للبدون.
ومتت املوافقة.
الرئي�س الغامن :هناك طلب بتكليف
جلنة م�ستقلة بالتحقيق بتزوير
اجلن�سيات وجلنة الداخلية والدفاع
تطلب كذلك التمديد لها بالتحقيق
بذات املو�ضوع.
بدر املال :جلنة الداخلية خلت يدها
وال يجوز لها طلب التمديد وهي اقل
جلنة يف عملها ونطلب انهاء دورها.
نايف امل��ردا���س :نحن جنتمع الكرث
من ملف ولي�س التزوير فقط وعقدنا
اكرث من اجتماع منها قانون جتني�س
االربعة �آالف.
الرئي�س الغامن� :سن�صوت على انهاء
تكليف جلنة الداخلية وال��دف��اع يف
التحقيق يف تزوير اجلن�سيات وتكليف
جلنة م�ستقلة بذلك على ان تقدم

تقريرها يف دور االنعقاد املقبل.
خالد العتيبي :اطلب تطبيق الالئحة
بان اي مو�ضوع يخ�ص جلنة الداخلية
ال يجوز ان يذهب �إل��ى جلنة اخرى
وهذا خمالف لالئحة.
الرئي�س الغامن :ال ي�صري اخلالف على
�شيء ما ي�سوى ولكن من حق النائب
ان يقدم طلبه.
ع��ودة الرويعي :طلب انهاء تكليف
جلنة الداخلية ال يجوز.
الرئي�س ال��غ��امن :م��ن ح��ق اجلميع
التعبري عن ر�أيهم يف الت�صويت.
عبدالكرمي الكندري :لو افرت�ضنا ان
اللجنة طلبت �سحب جن�سية فالن او
غريه وكيف �سنقيم هل نقول لوزير
الداخلية ا�سحب جنا�سيهم من دون ان
نعطي احلق للم�سحوبة جن�سيته ان
يلج�أ للق�ضاء.
�سعدون حماد :يا تدافعون عن جلنتكم
ي��ا اخ���وان يف جلنة ال��داخ��ل��ي��ة يا
ت�ستقيلون ما ي�صري �ساكتني.
ومت الت�صويت على ت�شكيل جلنة
م�����س��ت��ق��ل��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف ت��زوي��ر
اجلن�سية.
ومت رف�ض الطلب مبوافقة  8فقط من
.50
ومت الت�صويت على متديد عمل جلنة
الداخلية والدفاع.
ومت رف�ض الطلب مبوافقة  15من 50
.
ومت ا�سقاط الطلبني.
ع���ادل ال��دخم��ي :امل��ل��ف الريا�ضي
والتفرغ الريا�ضي وهناك تالعب وهذا
ال مينع من تقدمي ا�ستجواب.
الرئي�س الغامن :هذي مي �شغله اللي
يبي ي�ستجوب خله ي�ستجوب يف اكرث
من من�صة.
ري��ا���ض ال��ع��د���س��اين :اع��ل��ن تقدمي
ا�ستجواب اال�سبوع املقبل لوزير
االع�ل�ام ب�ش�أن التالعب يف التفرغ
الريا�ضي.
ومت الت�صويت على طلب جلنة حتقيق
ب�ش�أن التفرغ الريا�ضي.
ومتت املوافقة
ومت الت�صويت على جلنة حتقيق ب�ش�أن
القبول يف الفتوى والت�رشيع و�صحة
املعلومات ملدة �شهرين.
حممد املطري� :شهرين م��دة طويلة
االف�ضل ان تكون ا�سبوعني حرام
امل�ساكني ينطرون انا ما عندي ثقة
بقبول الفتوى والت�رشيع.
ريا�ض العد�ساين :اللجنة طلبناها
�شهر الن هناك تظلمات ملدة �شهرين
وبالتايل هذا احلد القانوين وهو �شهر
وهي فرتة معقولة.
ومت الت�صويت على ت�شكيل جلنة
حتقيق يف القبول والتعيينات يف
الفتوى والت�رشيع.
ومتت املوافقة على ت�شكيل اللجنة
من ثالثة اع�ضاء ومتت تزكية خليل
عبدالله ومبارك احلري�ص وعبدالله
فهاد.
وانتقل املجل�س ملناق�شة تقرير
اللجنة الت�رشيعية ب�ش�أن قانون
ال�سجل العيني.
الرئي�س الغامن :هناك تعديالت مت
تقدميها الآن ولذلك �سن�صوت على
املداولة االولى و�ستتم مناق�شة تلك
التعديالت يف اللجنة قبل املداولة
الثانية.
ومت الت�صويت على املداولة االولى
لقانون ال�سجل العيني.
ح�ضور  , 54م��واف��ق��ة  , 54غري
موافق.
ومتت املوافقة على القانون مداولة
اولى
وانتقل املجل�س ملناق�شة تقرير
اللجنة املالية وب�ش�أن قانون مكافحة
الغ�ش التجاري املوحد لدول جمل�س
التعاون اخلليجي.
في�صل الكندري :هناك تعديل على
القانون يف مادتني.
بدر املال :هذا قانون ولي�س اتفاقية
ويجوز التعديل عليها.
ومت الت�صويت على القانون مداولة
اولى.
ح�ضور  , 56موافق  , 54غري موافق
 , 1ممتنع  1عدنان عبدال�صمد.
ومت��ت املوافقة م��داول��ة اول��ى على
قانون مكافحة الغ�ش التجاري.
وانتقل املجل�س الى مناق�شة تقرير
اللجنة ال�صحية ب�ش�أن قانون العمل
اخلريي .
ا���س��ام��ة ال�����ش��اه�ين :نطلب ت�أجيل
املناق�شة �إلى اجلل�سة املقبلة
ومتت املوافقة.
ومت رفع اجلل�سة �إلى اليوم.

