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3 قــــــدم النـــــائب سعدون حـــــماد اقـــــتراحا 
برغبة بشــــــــأن انــــــشـــاء مقـــــر دائــــم 
لــــــدار الـــــقرآن للنســـــــــاء في منطـــــقة 
ضاحية صبــــــاح السالم، على ان تتــــكفل 
وزارة االوقـــــاف والشـــؤون االســــــالمية 
بــتوفير هــــذا املقر بدال من املقــرات املؤقتة 

باملدارس.

حماد إلنشاء مقر دائم لدار القرآن للنساء

المسلم: مواقف بعض النواب تجاه ديون العراق من أجل مصالح انتخابية
أكد أن التشويه األميركي للعمل الخيري مرفوض.. وكشف وزارة الشؤون عن حسابات الجمعيات الخيرية ال مبرر قانونيًا له إال الجبروت

 عبدالرحمن العنجري

د.وليد الطبطبائي 

حسني القالف 

صالح املال

)هاني الشمري(د. فيصل املسلم متوسطا خالد الشليمي ومطلق العبيسان خالل الندوة 

الشليمي: تقرير »الخارجية األميركية« فيه أمور صحيحة كاالتجار بالبشر واضطهاد »البدون«

العبيس�ان: التعامل مع التقرير األميركي بش�كل جماعي وإقليمي إذا تحدثوا عن اإلرهاب

المال لتحويل قطعة 5 بمنطقة 
خيطان الشمالي إلى »االستثماري«

الطبطبائي يستفسر عن زيادة 
مكافأة االستحقاق للعسكريين 

القالف يسأل عن سرقة المكالمات الدولية

قدم النائب صالح املال اقتراحا 
برغبة قال فيه ان سكان منطقة 
الكثير من  خيطان يواجهــــون 
املشاكل بسبب البناء االستثماري 
حتى اصبحت اكثر مبانيها من 
العمــــارات احلديثــــة والبيوت 
العربية املؤجــــرة للعزاب ولم 
يعد يســــكن باملنطقة املذكورة 
ســــوى عــــدد قليل من األســــر 
الكويتيــــة، ومراعاة للمصلحة 
العامــــة ينبغي حتويل القطعة 
رقم 5 من النظام الســــكني إلى 
النظام االستثماري أسوة بالقطع 
احمليطة بها كما أن منازلها كبيرة 
وميكن أن تقــــام عليها بنايات 
ومشاريع سكنية استثـــــمارية 
أما القطعــــة رقم 10 فقد وزعت 
منذ سنـــــة 1973 على املواطنني 
كبيــــوت حكومية لذوي الدخل 
احملدود وعددها 600 بيت وقد 
خصصت في ذلك الوقت لألسر 
الصغيرة دون النظر للمستقبل 
وتنامي عدد افراد االسر بحيث 
اصبح موقعها من اسوأ املواقع في 
خيطان بسبب مواجهتها للبنايات 
والبيوت العربية املبنية بنظام 
الداخلية  اســــتثماري، وطرقها 
ضيقة جدا ومساحة البيت أقل 

من 300 متر.
ويتضمن االقتراح:

القطعة رقم 5  أوال: حتويل 
الشمالي  ابرق خيطان  مبنطقة 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
سؤاال للنائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
بشأن العسكريني املتقاعدين. وقال 
الطبطبائي: اصدر مجلس الوزراء 
قراره املتخذ بتاريخ 2008/4/28 
رغبــــة منه فــــي تســــهيل تقاعد 
العسكريني ممن أمضوا مددا طويلة 
في اخلدمة وافساح املجال لغيرهم 
يقضي باملوافقة على منح معاش 
استثنائي للعسكريني في القطاعات 
الثالثة )اجليشـ  الشرطةـ  احلرس 
الوطني( وذلك بناء على املادة 14 من 
القانون اخلاص مبعاشات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني. وزيادة مكافأة 
االستحقاق للعسكريني لتكون وفقا 
لآلتــــي: الفئة األولــــى: ملن بلغت 
خدمتــــه الفعلية 25 ســــنة فأكثر 
أو من انتهــــت خدمته بالوفاة او 
العمل ويســــتحق  اثناء  االصابة 
الفئة  املكافأة بواقع سنتني.  هذه 
الثانية: ملن بلغت خدمته الفعلية 
20 ســــنة فأكثر ولم تصل الى 25 
سنة ويستحق هذه املكافأة بواقع 
نصف سنة. الفئة الثالثة: ملن انتهت 

وجه النائب حســـني القالف 
املواصـــالت  لوزيـــر  ســـؤاال 
ووزير الدولة لشـــؤون مجلس 
األمـــة د.محمـــد البصيري جاء 
فيه: باإلشـــارة إلى كتاب وزير 
الوزراء  الى مجلس  املواصالت 
الـــوزارة بالتعاقد  لتفويـــض 
مباشرة مع إحدى شركات القطاع 
اخلاص لتوفير نظـــام مراقبة 
سرقة املكاملات الدولية ومببلغ 
2.600.000 دينار، أتساءل: هل 
الشركة هي املورد الوحيد لهذا 
النوع مـــن األنظمة؟ وهل متت 
مخاطبة اجلهات الرقابية بشأن 
التعاقـــد مع الشـــركة؟ وهل مت 
التعاقد مع وكيل محلي؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب فيرجى تزويدي 
باسم الوكيل، ونسخة من جميع 
املخاطبات التي متت مع مجلس 
الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع 

في هذا املشروع.
وقال: منى إلى علمي أن الوزارة 
قد امتنعت عن سداد املستحقات 

مــــن النظام الســــكني الى النظام 
االستثماري أسوة بالقطع املجاورة 

لها باملنطقة.
ثانيا: استمالك كامل القطعة رقم 
10 مبنطقة ابرق خيطان الشمالي 
وحتويلها بعد استمالكها من النظام 
السكني الى النظام االستثماري او 
التجاري، على ان يتم بيعها بعد 
ذلك عن طريق املزاد العلني وفق 
احكام املرسوم بالقانون رقم 80/105 

في شأن نظام امالك الدولة.
ثالثا: توزيع قســــائم سكنية 
بالقطعتني رقمي 1 و2 مبنطقة ابرق 
خيطان اجلنوبي اململوكة للدولة 
الذين اســــتملكت  املواطنني  على 
مساكنهم بالقطعة رقم 10 مبنطقة 
ابرق خيطان الشــــمالي بحســــب 

القيمة التي حتددها الدولة.

محمد راتب
رفض النائب د. فيصل املســــلم ما ورد فــــي التقرير الذي أصدرته 
اخلارجية األميركية مؤخرا بشــــأن الكويت، معتبرا أن أي نقد توجهه 
أميــــركا ألحد، فإنها تعاني من عشــــرات أضعافه، مثل جتارة البشــــر، 
قائــــال: »نحن نقبل النصح، ولكن ال نقبل اســــتغالل الذرائع، ونرفض 
التشــــويه للعمل اخليري في الكويت ســــواء مــــن حكومة أو جهات أو 
أفراد والتشويه املستمر للجمعيات اخليرية من دون أدلة«، معتبرا أنه 
ال يوجد مبرر قانوني لكشــــف وزارة الشؤون عن حسابات اجلمعيات 

اخليرية لدولة أخرى.
جاء ذلك في الندوة التي أقيمت مساء أمس األول في إحدى الديوانيات 
مبنطقة األندلس، حتت عنوان »التقارير األميركية بني النصح والذرائع« 
بحضور الناشط السياسي خالد الشــــليمي، ورئيس املرصد الكويتي 
لتأصيل الدميوقراطية، مطلق العبيسان، دعا املسلم إلى أن يكون املوقف 
اخلارجــــي الكويتي موحدا ومتكامال خاصة فيما يتعلق بالعراق، مهما 
كان هناك خالفات حول القضايا الداخلية وصراعات في وجهات النظر، 
وقال: »إن ما يؤملنا اليوم أن يكون موقف أحد النواب سلبيا، وأن يسجل 
موقفا يردده الساسة العراقيون من قبل«، معتبرا أن ذلك »لعب مبصالح 
دولة وآالم شــــعب ومستقبل أمة على أساس مصالح انتخابية« رافضا 

ربط مشكلة ديون املواطنني بديون العراق.

المصلحة األميركية

وقال املسلم: أميركا اليوم هي اإلمبراطور الوريث جلميع اإلمبراطوريات 
في العالم، ولــــم يقربها منا إال مصاحلها، وال يبقيها معنا إال مصاحلها 
وال يذهبها عنا إال مصاحلهــــا، واألخالق ال تفكر بها أميركا، معتبرا أن 
التغير األخير في املواقف األميركية حول مســــألة العراق منطلقه من 
املصلحة األميركية. وقال: ان من اخلطأ حدوث حساســــية لدى البعض 
جراء هذه التقارير، حيث ان أميركا تنقد من الداخل بصورة أشــــد من 
اخلارج، واليوم هناك آالف القضايا ترفع ضد أوباما حول تزوير شهادة 
ميالده، وهو رئيس أميركي، فما بالك بالشــــؤون العامة والسياسات؟ 
وأميــــركا ال تخجل في انتقادنا بالتقاريــــر. وأضاف: نحن نقدر املوقف 
األميركي ونقدر املعروف أيا كان صاحبه، ولكننا لســــنا عبيدا ألحد إال 
هلل، مــــع يقيننا الكامل بأن هذا املعروف تبادل مصالح، وايضا ال مينع 
نقده بشــــدة إذا اســــتدعى األمر، وموقف أميركا من اإلسالم والقضية 
الفلســــطينية والقدس هو موقف احلاضن لليهود وعصابات الهاجانا، 
ودعم الديكتاتوريات وازدواجية املعايير، وانقالب موقفها في العالقة 
مع العراق، عندما قال رئيسها أوباما: ال يجب أن يتحمل الشعب العراقي 
أوزار الديكتاتور املخلوع، وعلى الكويت أن تســــقط ديونها. وضغطها 
على الكويت منطلقه من املصالح، والشركات الكبرى متعددة اجلنسيات، 
ونحن نرفض وننتقد هذا الضغط األميركي الذي التقى مع معظم ساسة 

العراق وخاصة من يريدون العبث بأموال العراق.

المجتمع المدني

وذكر املســــلم ان التقارير األميركية حديثة املنشأ، يقوم بإصدارها 
جمعيات املجتمــــع املدني، ومعاييرها قد تكــــون بريئة وأخالقية وقد 
تكون استخباراتية بالتنسيق مع أجهزة املخابرات، وفيها من احلقائق 
والنصائح الشيء الكثير، ولكنها تستغل في جانب السياسة من خالل 
احلكومــــة وتضغط على الدول كمعايير يتبناها الكونغرس، وذلك من 

حقوق اإلنسان التي تنادي بها الواليات املتحدة؟

اضطهاد »البدون«

وأوضح الشليمي أنه ال يوجد ما مينع االستفادة من التقرير األميركي، 
حيث إن الكويــــت تعاني من أخطاء كثيرة، والتقريــــر فيه الكثير من 
األمور الصحيحة كاالجتار بالبشر، واضطهاد فئة البدون، الفتا إلى أن 
الكويتيني إال من رحــــم اهلل انتهكوا حقوق الوافدين فضال عن اخلدم، 
والذيــــن يتعرضون لإلذالل، حتى وصل األمــــر ببعضهم إلى أن يكلف 
اخلادمة بغســــل السيارة في الصباح دون أن يراعي حرارة الصيف أو 
قساوة البرد في الشتاء، معتبرا ذلك انتهاكا حلقوق البشر، بل إن الشريعة 
اإلسالمية ترفض حتقير اإلنسان ألن اهلل كرمه فقال: )ولقد كرمنا بني 
آدم(. وقال: إن القرآن هو دستورنا في تكرمي اإلنسان وليست القوانني 
األميركيــــة، داعيا إلى اإلقرار بهذا اخلطأ والذنب الذي يعتبر كبيرة في 
الشريعة. وأسهب الشليمي في احلديث عن انتهاك حقوق البدون، الذي 
ذكره التقرير األميركي، واصفا قضية البدون بأنها قضية إنسانية وطنية 
شرعية، وقال: »نحن نشــــكر التقرير لذكره هذه الفئة املضطهدة، وقد 
كلمنا املســــؤولني في احلكومة من خالل ندوات ومقابالت شخصية عن 
هذه القضية« واضاف: »إذا لم يجمعنا مع البدون رابط العشــــيرة، فإن 
الوطن يجمعنا بهم، وإال، كيف نتناسى أنهم قاتلوا ألجل الوطن؟ وكيف 
يرفض إعطاء جواز للبدون ألجــــل أداء حج وعمرة؟ وإذا كانت أميركا 
تتكلم عن حقوق البدون، فأين نحن الكويتيني؟« ودعا وزير الداخلية 
إلى أن تكون لديه الشــــجاعة في حل قضية البدون، وذلك ضمن جميع 
الرؤى اإلستراتيجية، منتقدا تعطيل هذه القضية منذ سنة 1990 وحتى 
اآلن، وتباطؤ احلكومة فيها. وسلط الشليمي الضوء على انتشار البغاء 
والرذيلة في الكويت، داعيا احلكومة إلى االنتباه للتجاوزات، واإلسراع 
في اتخاذ اإلجراءات وتفعيل القوانني التي حتول دون انتشــــار البغاء 
وقال: »نحن لسنا دولة مالئكة، فلدينا أخطاء وجتاوزات، ولكن ينبغي 
على احلكومة أن تنتبه للتجاوزات وتســــن القوانني، والتقرير ذكر أن 

سبب املشاكل هو احلكومة«.

مصاصو الدماء

بــــدوره، دعا أمني ســــر اجلمعية الكويتية لتقييــــم األداء البرملاني، 
ورئيس املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية، مطلق العبيسان إلى 
التعامل مع مثل هذه التقارير بشكل جماعي وإقليمي، ومن خالل منظومة 
التعاون اخلليجي، أو حتــــى في نطاق عربي إذا مت احلديث عن قضية 
مثل اإلرهاب، منتقدا ما تتعرض له فئة البدون ســــواء من قبل السلطة 
التشريعية أو التنفيذية، وطريقة التعاطي معها بصورة غير أخالقية 
أو إسالمية، وقال: »إن ما ورد في التقرير صادق ال ميكن إنكاره، كما ال 
ميكن القبول مبا يحدث للعمالة من قبل الشركات مصاصي الدماء، وهذا 
ما جعل العمالة تتجه لإلجرام، فلمــــاذا نخجل من التجاوزات ونخفي 
رؤوســــنا كالنعام؟ فملف العمالة والبدون أصبح عارا على الكويت في 
اخلارج. وبني العبيسان أن ما ورد في التقرير عن املال السياسي يعرفه 
اجلميع، وقال: »لسنا بحاجة إلى أن يأتينا تقرير من قارة بعيدة، فنحن 
نعلم ما يحدث من قضايا خالل االنتخابات، وهناك مظاهر فساد لم تعد 
تخفى على أحــــد«. موجها انتقاده إلى اللجنة اخلارجية حيث وصفهم 
بأنهم نائمون في سبات، وينشغلون بقضايا بسيطة، والبعض ليست 

لديه وجهة نظر عن القضايا اخلارجية والتقارير وكأنها ال تعنيهم.

حيث تقيم اآلسيوية في اإلمارات 3 اشهر ومثلها في الكويت ومثلها 
في اإلمارات، وهذا ما ســــمحت به احلكومــــة ووصلت إلى املناطق 

السكنية، وكان موقفها في جتارة اإلقامات والدعارة سلبيا جدا.
من جانبه، حذر الناشط السياسي، خالد الشليمي، احلكومة من 
أن تكون التقارير األميركية اخلاصة بالكويت أداة ابتزاز سياسي، 
وذلك من أجل مترير مشــــاريع خارجية مثل إســــقاط الديون عن 
العراق، موجها انتقاداتــــه الالذعة إلى الواليات املتحدة األميركية، 

وسياستها في الكيل مبكيالني.
وقال الشليمي في كلمته: إن التقرير األميركي الصادر في شهر 
أبريل عن اإلرهاب، يدل على أن أميركا توزع انتقاداتها على اآلخرين 
في مكافحة »اإلرهاب«، في حني أنها من أهم الدول التي أصلت اإلرهاب، 
وذلك باتفاق الكثيــــر ممن يتابعون النشــــاطات اإلرهابية، والتي 
نســــميها نحن »املطالبة باحلقوق«. وأضاف: »ان أميركا لم حتترم 
حقوق املدنيني وال العســــكريني، فالقرى واملدن تقصف بصواريخ 
متطــــورة، ويكون الهدف عائالت كثيرة، كما أن وصمة العار طالت 
أميركا في داخلها، فهناك انتهاكات حلقوق اإلنسان تتمثل في معتقل 
غوانتانامو الذي يندى له اجلبني، حتى أن املخابرات األميركية تقوم 
باختطاف املطلوبني من دولهم بصناديق توضع في طائرات خاصة، 
وذلك بالتواطؤ مع سجون سرية في الدول العربية«، متسائال: أين 

خالل اإلعفاءات اجلمركية واملعونات، فالتقارير هذه تســــتخدم كذرائع 
تستغلها احلكومة لتحقيق تطلعاتها وسياساتها.

وذكر أن التقرير تناول دعم بعض اجلهات اإلعالمية واالجتماع 
مع نشطاء سياســــيني، ومن الغريب أن تسكت احلكومة وجمعية 
الصحافيــــني دون رد على هذا الكالم أو نفــــي، الفتا إلى أنه ال أحد 
يقبــــل بأن يكون هناك دعم خارجي، وقــــال: نحن نفاخر بإعالمنا، 
ويســــيطر على املراكز املتقدمة في املنطقة، وحماية لهذا اإلعالم ال 
نريد أن يشــــوه، ونرفض مثل هذه املمارســــات إذا كانت موجودة، 
وأن تكون في وضح النهار وليس في اخلفاء. وأشــــار املســــلم إلى 
أن الشــــريعة تأمر باإلحسان إلى اخلدم، وال تقبل أن يظلم اخلادم، 
معتبرا ان اخلادم في الكويت يسكن مع صاحب البيت ويأكل مثل 
أكلــــه، ويكرم من قبل أهل البيت، ولكن هناك شــــواذ، واألصل هو 
احترام اخلدم، وهذا بخالف الشــــركات واحلكومة املتخاذلة عنهم، 

والدليل أنهم أضعافنا في العدد.

االتجار بالبشر

ولفت إلى تخاذل احلكومة عن قضية االجتار بالبشر، فهناك 35 
جنسية تستغل وجودها في الكويت للدعارة واالجتار باملخدرات، 
وتسهل لهم تأشيرات الدخول، وهذه دعارة مقنعة صارت صريحة، 

خدمته بإحــــدى حاالت التقاعد 
غير املذكــــورة بالفئتني األولى 
والثانية ويستحق هذه املكافأة 

بواقع سنة.
متســــائال: هل مت تنفيذ هذا 
القرار وفق الضوابط والشروط 
الواردة به؟ وهل توجد استثناءات 
لم يتم منح املعــــاش لهم ممن 
تنطبق عليهم شروط وضوابط 
هذا القرار؟ وان وجدت استثناءات 
يرجى ذكر سبب تلك االستثناءات 

التي منعت صرف املكافأة؟

الشهرية مؤخرا إلحدى الشركات 
املختصة فـــي توفير عدد من 
االخصائيني والفنيني في مجال 
نظـــم املعلومـــات وذلك بعد 
أكثر من سنة على استمرارية 
العقد بانتظام، متســـائال: هل 
كان امتناع الوزارة عن سداد 
الشـــهرية لعجز  املستحقات 
بامليزانية أم ألسباب أخرى؟ 

العنجري: »التعليم العالي« أطلقت عملية
 االستثمار الحقيقي للفوائض المالية للدولة

التعلـــــيم اجلامعي واملهني في 
البــــالد بطفرة في نوعية العمالة 
وخبراتها ومستوى ادائها، وسيؤدي 
كذلك لتصحيح الســــلبيات التي 
شهدتها البالد في املرحلة السابقة 

في مجال التأهيل اجلامعي.
ودعا العنجري الشباب الكويتي 
الستغالل هذه الفرص التعليمية 
للدراســــة في جامعــــات أجنبية 
متميزة عبر االجتهــــاد واملثابرة 
في التحصيل العلمي وتقــــــدمي 
مناذج متميزة للشباب الكويتي في 
اخلارج، داعيا وزارة التعليم العالي 
لتوفير الكوادر املؤهلة والكافية في 
املكاتب الثقافية ملتابعة املبتعثني 
وتقدمي الدعم واالستشارات والعون 
الدراسية  لهم ومتابعة شؤونهم 
واملعيشية والتعاون مع الروابط 
واالحتادات الطالبية الجناز ذلك.

وشــــدد على ضرورة ان توفر 
الدولة االعتمادات املالية املطلوبة 
خلطط االبتعاث اخلارجي وجعلها 
أولوية في موازناتها العامة كبند 
صرف حيــــوي ال يجوز ان ميس 
بالتخفيــــض بــــل يجــــب ان تتم 
زيادته سنويا وفق أسس علمية 
ومراجعة ملا يحتاجه املبتعثون، 
مؤكدا على انه سيعمل على دعم 
تلك املخصصات عند بحث واقرار 

امليزانية العامة للدولة.

منذ ســـنوات نوابا وشخصيات 
عامة ومتخصصني في زيادة عدد 
املبتعثـــني للخارج جلامعات في 
دول متقدمة مثل الواليات املتحدة 
وبريطانيا وأستراليا هو اجناز 
الفوائض  الفت، يحقق استغالل 
املالية في االستثمار البشري عبر 
الكويتي وجعله  تأهيل الشباب 
يتعرف وينقل خبرات وتقنيات 
الدول املتقدمة، وهو االســـتثمار 
األهم الـــذي يحقـــق متيز األمم 
ومنعتها وازدهارها ورفاهيـــــتها، 
مشيرا الى جتارب دول خليجية 
خالل الطفرة النفطــــية األخيرة 
التي قامــت بابتعاث عشرات اآلالف 
من طلبتها للدراسة في اخلارج.

وذكر العنجري انه رغم انني من 
الذين يطالبون بأن يصل عدد مقاعد 
البعثات اخلارجية الى 3000 بعثة 
او اكثر، فإنني اعتبر استكمال ملء 
عدد املقاعد خطة السنة احلالية 
وزيادتهــــا في الســــنوات املقبلة 
انطالقة جيدة، مشيرا الى انه اذا 
استمرت خطط االبتعاث اخلارجي 
للسنوات العشر املقبلة توفر مقاعد 
بهذا العدد وزيادته سنويا ومنح 
املتــــفوقني امتــــيازات خاصة فإن 
العقدين املقبــــلني سيـــــشهدان 
أجياال مؤهلة بشـــــكل عاٍل جدا 
ستســــاهم بالتعاون مع مخرجات 

اعتبـــر النائـــب عبدالرحمن 
العنجري ان وزارة التعليم العالي 
أطلقت عملية االستثمار احلقيقي 
واملجدي للفوائـــض املالية التي 
الكويت خالل السنوات  حققتها 
العشر املاضية، مشيدا بإجنازها 
ألضخم خطة ابتعاث خارجي في 
تاريخهـــا بقبولها ألكثر من 1100 
طالب لدراســـة مائة وخمســـني 
تخصصا في دول مختارة تعتبر 
مـــن العالـــم األول فـــي العلوم 
والتكنولوجيا وهو ما سيحدث 
في املستقبل القريب نقلة نوعية 
في الكوادر الوطنية ومســـتوى 
العمل  تأهيلها وأدائها في سوق 
الكويتي، موضحـــا أن هذا األمر 
يعتبر اجنازا مهما في ظل تعطل 
بقية املشاريع املتعلقة باستغالل 
الفوائض املالية للدولة، ويعتبر 
بارقة أمل يجب ان تستكمل وتدعم، 
ومعبرا عن ســـعادته لكون هذا 
االســـتثمار ســـيصب في صالح 
الشـــباب واألجيال التي نحرص 
على ضمان مستقبلها واستفادتها 
من ثروة البالد. واضاف العنجري 
في تصريـــح صحافـــي ان هذا 
االجناز يحســـب لوزارة التعليم 
العالي والقائمني عليها، مشـــددا 
على ضـــرورة اســـتكمال خطة 
االبتعـــاث اخلارجـــي عبر ملء 

املقاعـــد املتبقيـــة من الــــ 1800 
مقعد التـــي اعلنت عنها الوزارة 
للبعثات اخلارجية، واســـتكمال 
خططها خاصة خلريجي شهادات 
اللغات والثانوية االجنليزية في 
نهاية الشهر اجلاري ومنحهم عدد 
مقاعد كافيا لالبتعاث لقدرتهم على 
احلصول على قبول في جامعات 
متميزة بسبب امكانية جتاوزهم 
القـــدرات والقبول  المتحانـــات 
واللغات بتميـــز وهو ما نتمنى 
ان يتجاوب معه املســـؤولني في 
وزارة التعليم العالي بتوفير مقاعد 
كافية لهؤالء اخلريجني وزيادتها 
ان استدعت احلاجة. ووصف ان 
حتقيق جانب مما كان يطالب به 

 د.ضيف اهلل أبورمية

أبورمية: وزير الدفاع سمح لبعض النواب بالتدخل في تعيينات
الملحقين العسكريين من أجل حمايته من استجواب مرتقب

اعلن النائب د.ضيف اهلل أبورمية ان هناك شبهات 
محاصصـــة في تعيني امللحقني العســـكريني الذي مت 
في اآلونة األخيـــرة موضحا ان هناك معلومات تفيد 
بأن وزيـــر الدفاع ضرب بعـــرض احلائط توصيات 

االستخبارات في التعيينات االخيرة.
وقال ابورمية ان هناك شـــبهة في ان وزير الدفاع 
هو من فتح الباب لبعض النواب للتدخل في تعيينات 
امللحقني العسكريني وذلك عن طريق ترضيتهم وكسب 
ودهم عن طريق قبول توسطهم في التعيينات، موضحا 
ان الوزيـــر اقحم تعيينات امللحقني العســـكريني في 
التجاذبات السياسية من اجل حماية كرسيه حتسبا 

ألي استجواشب مرتقب.
وقال أبورمية انه في الســـابق كان وزير الدفاع ال 

يقبل ان يلتقي مع النواب الذين يريدون تنبيهه عن 
االخطاء الواقعة في وزارته، وان هناك معلومات تفيد 
بأنه وبعد شـــعوره بأن خطواته تقترب من منصة 
االستجواب خضع وفتح االبواب لبعض النواب ليس 
من اجل تنبيهه إلى االخطاء بل من اجل تعيني امللحقني 
وفـــي الدولة التي يريدونها، متســـائال اين املصلحة 
العامة للبالد؟ مؤكدا انه في حال صحة هذه املعلومات 
وصحة تعيني شـــخص عليه تهمة التخابر مع دولة 
اجنبيـــة فهذه مصيبة ويجب أال متر مرور الكرام ان 

كنا فعال نعشق الكويت وننشد امنها.
وحول تصريحات بعض النواب باتهامه بالتدخل 
في الشـــؤون العســـكرية ودفاعهم عن وزير الدفاع، 
قال ابورمية: انا احترم كل زمالئي وال اسمح لنفسي 

بالتلفظ عليهم او اتهامهم، وذلك من منطلق الزمالة، 
موضحا ان الشعب الكويتي ليس شعبا مغفال، بل هو 
شعب واع، ويعلم جيدا ماذا قال فالن؟ وملاذا قال؟ كما 
ان الشعب الكويتي قارئ جيد ملا بني السطور، وهو 

الكفيل بالرد على ممثلينه في يوم من االيام.
وعن التدخل في الشؤون العسكرية قال ابورمية 
هذا من صلـــب عملنا وهو الرقابة، موضحا ان جلنة 
الداخلية والدفاع جتتمع كل فترة وتناقش تســـرب 
القيادات الوسطى والترقيات، فهل يعد مناقشة هذه 
االمور في جلنة الداخلية والدفاع تدخال في الشؤون 
العســـكرية ام من صلب العمـــل؟ مطالبا من يتهمه 
بانه يتدخل في الشـــؤون العســـكرية فعليه ان يقرأ 

الدستور جيدا.


