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أقرن بالغه بأدلة وقرائن وإثباتات متكن اجلهات املعنية من الوصول إلى مرتكبي اجلرمية

الغامن يتقدم بشكوى للنيابة العامة حول مقاطع صوتية منسوبة إليه: القضاء الشامخ مالذ كل صاحب مظلمة
قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن: تقدمت اليوم 

بشكوى للنيابة العامة تتعلق مبقاطع صوتية منسوبة إلّي 
مبا تشمل من تنصت وتركيب وتالعب تقني إميانا مني 

بأن القضاء الشامخ هو مالذ كل صاحب مظلمة.
وأضاف الغامن: وكما صرحت قبل أيام عندما كنت 

خارج البالد على أنني سأشرع فور وصولي باتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية املتعلقة بالقضية، وهي قضية ال ميكن 

وصفها أخالقيا إال باالنحطاط والدناءة وسياسيا بأنها 
انعكاس حلالة الترنح واالحتضار الذي يعاني منه سراق 

املال العام وقوى الفساد املنظمة. وذكر الغامن: »انني قمت 
بإقران بالغي بأدلة وقرائن وإثباتات ستمكن اجلهات 

املعنية بإذن اهلل من التوصل الى مرتكبي تلك اجلرمية 
النكراء وال يسعني هنا إال استذكار قوله تعالى: )وال يحيق 

املكر السيئ إال بأهله( ڈ، الذي هو حسبي وهو نعم 
الوكيل«.من جانب آخر، أصدر رئيس مجلس األمة مرزوق 

علي الغامن قرارا بترقية آمر حرس مجلس األمة العميد 
خالد الوقيت إلى رتبة لواء وترقية النقيب بدر املطوع إلى 

الغامن يقلد املطوع رتبته اجلديدةرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا  اللواء خالد الوقيت والرائد بدر املطوعرتبة رائد.

طالب بإعادة مركز الكويت للقرآن الكرمي

استنكر ما تردد من أن البلدية ستقوم بإزالتها بحجة بُعدها عن رقابة وزارة األوقاف

عاشور يقترح إلغاء الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما

احلريجي: املصليات املؤقتة جاءت لسد النقص والعحز 
في توافر املساجد في املناطق البعيدة

 وقد قامت وزارة األوقاف 
بهذه امله����ام على أكمل وجه 
من خالل أجهزتها املختلفة، 
الكويت للقرآن  ومنها مركز 
الكرمي واإلدارات ذات الصلة 
بطباعة ونشر القرآن الكرمي 
النبوية وعلومهما،  والسنة 
إلى أن صدر القانون رقم 10 
لس����نة 2011 بنقل هذا املركز 
إل����ى هيئة  اإلدارات  وه����ذه 
جديدة نص هذا القانون على 
إنشائها، وهي هيئة عامة ذات 
شخصية اعتبارية مستقلة، 
ولها ميزانية ملحقة بامليزانية 

العامة للدولة.
القانون  وقد صدر ه����ذا 
ف����ي 2011/4/20 ومت نش����ره 
ف����ي اجلريدة الرس����مية في 

.2011/4/24
 وقد أثبت التطبيق العملي 
لهذا القانون أن إنش����اء هذه 
الهيئ����ة لم يكن له ما يبرره، 
إذا ان وزارة األوق����اف كانت 
تقوم بجميع املهام التي أنشئت 
الهيئة من أجلها، كما أن إنشاء 
الهيئة يحمل امليزانية العامة 
للدولة أعب����اء مالية ال مبرر 

عن رقابة وزارة األوقاف وهذا 
غير صحي����ح الن املصليات 
املؤقتة ه����ي في الواقع ألداء 
الصلوات اخلم����س فقط أما 
ص����الة اجلمع����ة وخطبتها 
فتقام في املساجد فقط. وشدد 
احلريجي على انه يجب عدم 
هدم املصليات املؤقتة إال بعد 
الدولة للبديل بإقامة  توفير 
مساجد في ذات املناطق التي 
توجد بها املصليات املؤقتة 
حتى ال يت����م التضييق على 
املصلني الذين ال يجدون في 
مناطقهم مساجد قريبة يؤدون 
فيها الصلوات اخلمس.وحذر 
احلريجي من أن إزالة املصليات 
املؤقتة سيس����يء لس����معة 
الكويت بني ال����دول العربية 
واإلس����المية، مشيرا إلى انه 
يخش����ى أن يقال إن الكويت 
أو املصليات،  تهدم املساجد 
بينما الكويت تشيد املساجد 

لها، علما أن اعتمادات الهيئة 
خالل السنة املالية 2015/2014 
بلغت 4.865.000 دينار، ومما 
يسترعي النظر أن املصروف 
الفعلي في باب املرتبات بلغ 
املالية 2013/2012  السنة  في 
)وهي أول سنة مالية للهيئة( 
املقدر  592826 دينارا، وقفز 
لهذا الباب في الس����نة املالية 
ال����ى   2015/2014 احلالي����ة 

2.233.000 دينار.
 لذلك فإن إلغاء هذه الهيئة 
وإعادة األوضاع إلى ما كانت 
عليه قبل إنشائها أمر ضروري 
متلي����ه اعتب����ارات املصلحة 
العامة والظروف املالية التي 

متر بها الدولة.
 ه����ذا باإلضاف����ة إلى أن 
إلغاء الهيئة يعيد األمور إلى 
إلى  السليم، ويعيد  وضعها 
وزارة األوقاف اختصاصاتها 
األصلية، كما حددها املرسوم 
الصادر ف����ي 1979/1/7 والتي 
كانت الوزارة تقوم بها بكفاءة 
عالية وعلى أحسن وجه والتي 
نزعت منها دون مبرر بإنشاء 

الهيئة.

بتبرعات حكومية وشعبية 
من أهل اخلير الكويتيني في 
مش����ارق األرض ومغاربها. 
وخت����م احلريجي تصريحه 
بانه ال ميكن الس����كوت عن 
املؤقتة دون  إزالة املصليات 
بناء مس����اجد بديلة، مشيرا 
إلى انه ق����ام بتفعيل أدواته 
الدس����تورية والتدرج فيها 
بتوجيه حزمة من األس����ئلة 
البرملانية إلى الوزراء املعنيني 
بقضية املصليات املؤقتة وهم 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء، ووزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة، ووزي����ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، الستبيان 
احلقيق����ة ومعرفة صحة ما 
نشر عن صدور قرار بإزالة 
املصليات املؤقتة، مضيفا انه 
سيحدد خطوته التالية بعد 
ورود ردود ال����وزراء في هذا 

الشأن.

إلى وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، وينقل من لم يصدر 
قرار بنقله خ����الل هذه املدة 
إلى وزارة أخرى باالتفاق مع 
الوزير املختص، كما يصدر 
جميع القرارات الالزمة لتنفيذ 

أحكام هذا القانون
٭ م����ادة رابعة: على رئيس 
ال����وزراء والوزراء،  مجلس 
كل فيم����ا يخصه، تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة االيضاحية 
لالقت����راح بقان����ون على ما 
يلي: نص املرس����وم الصادر 
في 1979/1/7 في شأن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الوزارة  على أن تتولى هذه 
الدعوة  العم����ل على نش����ر 
اإلس����المية وإحي����اء التراث 
اإلسالمي »املادة األولى«، كما 
نص في امل����ادة الثانية على 
الدعوة  أن تختص »بنش����ر 
اإلسالمية مبختلف الوسائل 
الداخل واخلارج وإحياء  في 
الت����راث اإلس����المي وإصدار 
املوسوعات الفقهية واالهتمام 

بالقرآن الكرمي«.

مراقبة من وزارة األوقاف ومت 
إيص����ال الكهرباء واملاء إليها 
وهذا ي����دل على أنها حاصلة 
على التراخيص من اجلهات 
املعنية. وأضاف احلريجي: ان 
ما نشر عن مضمون رسالة 
إلى ملجلس  محافظ اجلهراء 
ال����وزراء للدف����ع نحو هدم 
املصليات املؤقت����ة يؤكد أن 
محافظ اجلهراء بنى رسالته 
على معلومات مغلوطة وغير 
دقيقة ومنافي����ة للواقع، فال 
ميك����ن للكهرب����اء واملياه أن 
يتم توصيلهما إلى املصليات 
املؤقتة إال عن طريق املوافقات 
الرسمية من اجلهات املعنية 
باملس����اجد واملباني. وأشار 
احلريجي إلى معلومة مغلوطة 
أخرى وردت في رسالة محافظ 
الوزراء  إلى مجلس  اجلهراء 
وهي أن صالة اجلمعة تقام في 
املصليات املؤقتة وأنها بعيدة 

تقدم النائب صالح عاشور 
باالقت����راح بقان����ون: بالغاء 
القانون رقم 10 لس����نة 2011 
بشأن انش����اء الهيئة العامة 
للعناي����ة بطباع����ة ونش����ر 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وعلومهما، ونصت مواده على 

ما يلي:
٭ مادة أولى: يلغى القانون 
رقم 10 لسنة 2011 املشار إليه، 
ويعود مركز الكويت للقرآن 
الك����رمي وعلوم����ه واإلدارات 
املنصوص عليه����ا في املادة 
إل����ى وزارة  التاس����عة منه 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
بالوضع الذي كانت عليه قبل 

أيلولتها إلى الهيئة.
٭ مادة ثانية: تؤول أرصدة 
التي  احلق����وق وااللتزامات 
يس����فر عنها تصفية الهيئة 
إلى ميزانية احلسابات العامة 

بوزارة املالية.
٭ م����ادة ثالثة: يصدر وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
العمل بهذا القانون، قرارا بنقل 
من يراه م����ن موظفي الهيئة 

النائب سعود  اس����تنكر 
احلريج����ي ما ت����ردد عن أن 
بلدية الكويت ستقوم بإزالة 
املصليات املؤقتة بحجة أنها 
تقام بها صالة اجلمعة وبعيدة 
عن رقابة وزارة األوقاف ومت 
بناؤها بدون ترخيص. وأكد 
احلريجي أن تلك معلومات 
مغلوط����ة وردت ف����ي كتاب 
موجه م����ن محافظ اجلهراء 
إلى مجلس الوزراء صدر بناء 
عليه توصية من املجلس إلى 
البلدية للتعامل مع املصليات 

املؤقتة وإزالتها. 
وقال احلريجي في تصريح 
صحافي: إن املصليات املؤقتة 
ه����ي في األصل قامت لس����د 
النقص والعج����ز في توافر 
البعيدة  املناطق  مساجد في 
وهي تخدم ع����ددا كبيرا من 
املصل����ني وتوجد في مناطق 
ال توج����د بها مس����اجد وهي 

صالح عاشور

سعود احلريجي

املنتجات الزراعية، كاشفا عن 
ان املعلومات املتداولة لديه 
تفيد بأن البيع سيتم في يوم 

1-4  من العام احلالي.
وأكد احلريص على انه لن 
يسمح ببيع شركة حكومية 
بهذه الطريقة، خصوصا مع 
ارتباطها مبصلحة املزارعني، 
فضال عن أنه���ا تدر أرباحا 

على املال العام.
ومن جهة أخرى أوضح 
احلريص بصفت���ه رئيس 
التشريعية  جلنة الشؤون 
البرملاني���ة ان قرار اللجنة 
اقتراح  الصادر بخصوص 
بتعديل قانون »املديونيات 
الصعبة« ه���و قرار صادر 
بناء على ال���رأي القانوني 
والدس���توري والالئح���ي 
بعيدا عن التفاصيل املرتبطة 
املالية،  باالقتراح وتكلفته 
وال يعني هذا القرار تغيير 
القانون القائم، إذ ان البت فيه 

مكتب »الشال« لالستشارات 
جاسم الس���عدون بأن إقرار 
هذا التعديل ميثل كارثة على 
االقتصاد الوطني، خصوصا 
في الظروف احلالية التي متر 

بها البالد.
وق���ال اللغيص���م ان هذا 
التعديل حتوم حوله شبهة 
دستورية بسبب عدم حتقيقه 
العدالة بني املواطنني، فكيف 
تتم مساواة الفئة التي التزمت 
وقام���ت بس���داد مديونيتها 
باألخ���رى التي تل���كأت ولم 
تلتزم بتسديد هذه املديونية، 
محذرا من ان إقرار هذا القانون 
سيفتح الباب أمام جهات أخرى 
تضررت خالل ه���ذه الفترة 

لالستفادة منه.
اللغيصم ان األولى  وقال 
هو إقرار القوانني التي تعود 
بالفائدة على املواطن البسيط، 
ال ان نقر قوان���ني ذات كلفة 
مالية باهظة هدفها تصحيح 
أوضاع شريحة متنفذة اتخذت 

دعم وتشجيع للحركة النقابية 
وجتسيدا للحرية الذي يتمتع 

بها ابناء الشعب الكويتي.
واكد الشالحي على ان هذه 
الثقة الغالية س����تكون احلافز 
اإلدارة  الذي يدف����ع مجل����س 
لبذل مزيد من اجلهد والعطاء 
لتحقيق االهداف واملكاسب التي 
ستصب في مصلحة العاملني في 
مجلس األمة، وان أعضاء النقابة 
سيكونون عند حسن الظن لكل 
اعضاء اجلمعية العمومية الذين 

اولوهم ثقتهم.
أبواب  ان  الش����الحي  وبني 
لتلق����ي  مفتوح����ة  النقاب����ة 
االقتراحات واملطالب العمالية 
التي تخدم  البن����اءة  واألفكار 

جميع العاملني.
الش����الحي جهود  وثم����ن 
واجنازات مجلس أداره النقابة 
الس����ابق وان املجلس احلالي 
سيس����تمر في تبن����ي جميع 
الت����ي مازالت عالقة  القضايا 
الي حتقيق جميع  والس����عي 
املطالبات التي ستس����اهم في 
حتسني أوضاع جميع العاملني 

في مجلس االمة.
وجدير بالذكر ان تش����كيل 

حلني االنتهاء من التحقيق معه في مخالفة قانون »أسواق املال«

احلريص يدعو وزير املالية إلى إيقاف 
الهاشل عن العمل

اللغيصم يرفض تعديالت »املديونيات الصعبة«: 
عبء على امليزانية ويخل مببدأ العدالة واملساواة

سيكون عائدا للجنة املالية 
البرملانية للنظر بالتفاصيل، 
ومن ثم مجلس األمة املناط 

به إقراره من عدمه.

الوهمية  آنذاك من األس���هم 
طريق���ا لها جلم���ع األموال، 
ولم تلتزم بتس���ديد الديون 

املستحقة عليها.

النقابة جاء كالتالي:
رئيس النقابة جمال دبيان 
الشالحي، ونائب رئيس النقابة 
سالم محمد العدل، وأمني السر 
العجمي، وأمني  عيد معي����كل 
الصندوق علي حسني احلداد، 
وكل من االعضاء عبداحملسن 
العتيبي وخالد أيوب اخلميس 

ومحمد خليل اليعقوب.

دعا النائب مبارك احلريص 
وزير املالية أنس الصالح إلى 
إيقاف محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل عن 
العمل إلى حني االنتهاء من 
التحقيق مع���ه في قضية 
مخالفة قانون هيئة أسواق 
التزاما بقانون  املال، وذلك 
الوظائف العامة وغيره من 

القوانني ذات الصلة.
وقال احلريص في تصريح 
أم���س »ان  صحاف���ي يوم 
استمرار الهاشل على رأس 
عمله قد يض���ر بالتحقيق، 
خاصة وان العرف جرى على 
إيقاف أي مسؤول عن العمل 
التحقيق  حلني االنتهاء من 
معه، متمنيا ان يثبت احملافظ 
عكس االتهام���ات املوجهة 

إليه«.
وعلى صعيد متصل حذر 
احلري���ص وزير املالية من 
املضي قدما في بيع شركة 

النائب س���لطان  أب���دى 
اللغيصم رفض���ه لالقتراح 
ال���ذي وافقت عليه  بقانون 
اللجنة التشريعية أمس األول 
بتعديل املادة 19 من القانون 
41 لس���نة 1993 والذي يعفي 
املتخلفني عن سداد املديونيات 
الصعبة من غرامات التأخير، 
مطالبا اللجنة املالية بعد أن 
أحالته اللجنة التشريعية إليها 
برفضه، حيث انه يشكل عبئا 
كبيرا عل���ى امليزانية العامة 
للدولة، ويخ���ل مببدأ العدل 

واملساواة.
وقال اللغيصم في تصريح 
له ان هذا التعديل يضر باملال 
الع���ام نظرا لكلفت���ه املالية 
العالية، ويس���لب الس���لطة 
العامة  الهيئة  التقديرية من 
لالستثمار التي تدير املديونية، 
املدين  حيث يلزمها بإخراج 
من اإلفالس إن سدد 50% من 

مديونيته.
وأيد اللغيصم ما قاله رئيس 

ادارة نقابة  تقدم مجل����س 
العامل����ني في األمان����ة العامة 
الش����كر  ملجلس األمة بجزيل 
وعظي����م االمتن����ان ألعض����اء 
العمومي����ة عل����ى  اجلمعي����ة 
حضورهم ومشاركتهم الالفتة 
في ه����ذا العرس الدميوقراطي 
والذي يدل على س����مو درجة 
الذي  املتميز  النقاب����ي  الوعي 
يتمت����ع به أعض����اء اجلمعية 
العمومي����ة للنقابة وحرصهم 

على املشاركة بايجابية.
العاملني  ومتن����ت نقاب����ة 
ألعضاء مجلس إدارتها اجلديد 
التوفيق والنجاح وأن يكون عند 
حسن ظن جميع أعضائه الذين 
الغالية، سائلني  أولوه ثقتهم 
املولى عز وجل العون على حمل 
مس����ؤولية الدفاع عن حقوق 

ومصالح املوظفني جميعا.
وفي سياق ذلك، شكر رئيس 
نقابة العاملني في األمانة العامة 
ملجلس األمة جمال الش����الحي 
جميع أعضاء اجلمعية العمومية 
الكرام على مشاركتهم الفعالة 
ف����ي االحتفالية الدميوقراطية 
والتي كشفت عن وجهها املشرق 
عن وعي نقابي ناضج يهدف إلى 
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اجتماع »املالية« ناقش 33 مادة من أصل 165

الشايع: قانون أسواق املال سيكون جاهزاً في جلسة 24 اجلاري
قال رئيس اللجنة املالية 
فيص����ل الش����ايع إن هن����اك 
تعديالت عدة قدمت من اجلهات 
احلكومية وبعض النواب على 
قانون هيئة أسواق املال، مؤكدا 
انه مت مناقشه 33 مادة من أصل 
165 مادة، مبينا أنه كان هناك 
توافق حكومي � نيابي حول 

املواد التي نوقشت أمس.
وأعلن الشايع عقب اجتماع 
اللجن����ة املالي����ة أن القانون 
س����يكون مدرجا على جدول 
أعم����ال جلس����ة 24 اجلاري، 
موضحا انه م����ن الصعوبة 
مناقشته في جلسة 10 اجلاري، 
خصوصا أن جدول اجللسة 

متخم مبوضوعات عدة.
وبني الشايع أن جهوزية 
القانون حتتاج إلى اجتماعني 

حتضرهما اجلهات احلكومية 
واجله����ات ذات الصلة حتى 
نستطيع االنتهاء من التقرير 
السيما أن هناك تعديالت على 

غالبية املواد في القانون.
وبس����ؤال وجه إليه عن 
وج����ود أي تعديل على املواد 
املرتبطة باإلنسحاب االختياري 
لبعض الشركات من السوق 
وكذلك املواد املرتبطة بعقوبات 
املضاربني أجاب الشايع إننا 
لم نصل للمادة املتعلقة بهذا 
الشأن، مشيرا إلى انه مت األخذ 
ببعض التعديالت احلكومية 
وتعديالت النواب ووضعت 

في جدول مقارنة.

أحمد الري وفيصل الشايع وأحمد القضيبي خالل اجتماع اللجنة

نقابة »األمة« تنتخب أعضاء مجلس إدارتها اجلدد


