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)هاني الشمري(الرئيس اخلرافي متحدثا في املؤمتر الصحافي

رئيس املجلس جاسم اخلرافي لدى استقباله العدساني بحضور عبداهلل الرومي

صالح عاشور

عاشور: قانون تجريم الطائفية غير الزم وسأقدم 
قانوناً للتأمين ضد البطالة وقانون العمل في »األهلي«

اوضح النائب صالح عاش���ور ان قانون جترمي الطائفية ومس الوحدة 
الوطنية غير الزم لوجود مواد في قانون اجلزاء املدني تدين مثل هذه االفعال، 
كما بني ان جلسة املسرحني امس االول كانت مرضية واثمرت نتائج طيبة. 
وقال عاشور ان موضوع التجرمي موجود في قانون اجلزاء املدني وال يحتاج 
الى سن قوانني جديدة امنا نحتاج مسؤولية جماعية يضاف اليها املسؤولية 
احلكومية والتي تتمثل في ازالة الظلم من مؤسسات الدولة الذي استشرى 
نتيجة التمييز القبلي والطائفي واي متييز آخر. واوضح عاش���ور ان اكثر 
ما يقلق وجود مسؤولني ميارسون مثل هذا التمييز ويخضعون ملثل هذه 
االعتبارات اخلطيرة واحلساسة، آمال ان يعي كل مسؤول حجم املسؤولية 
وخطورته���ا وال يتعامل مع هذه املعايير املجحفة امنا مع املعايير العملية 
العادلة. وعن جلسة اول من امس قال عاشور انها كانت مرضية وخرجت 
بنتائج طيبة، مشيرا الى انه سيقدم الى املجلس قانونني في شهر ديسمبر 

االول قانون التأمني ضد البطالة والثاني قانون العمل بالقطاع االهلي.

الطبطبائي: جلسة تداعيات الحريق 
يجب أن تكون بدور االنعقاد العادي

تفاديا للتضارب النيابي بشأن االنتهاء من التحقيقات

رأى النائب د.وليد الطبطبائي أن تكون جلسة 
مناقشة تداعيات حريق الجهراء ضمن نطاق دور 
االنعق��اد العادي المقبل تفاديا للتضارب النيابي 
بشأن ضرورة االنتهاء من التحقيقات في الحادث 
ليتسنى للمجلس الوقوف على اإلجراءات الحكومية 

إزاء الكارثة.
وأكد ان حادثة الجه��راء تفتح األبواب لمدى 
اس��تعدادات الدول��ة لمواجهة ح��االت الطوارئ 

المختلفة.
وانتقد الطبطبائي االرتباك الذي صاحبه »فزعة« 
طوارئ الحكومة ما ينم عن غياب خطة الطوارئ 
التي طالما شددنا على أهمية وجودها، مشيرا الى 
ان الجهود الحكومية رغم ما فعلته إزاء الحريق 

إال انها كانت غير منظمة.
وفض��ل الطبطبائ��ي أن يكون هن��اك توافق 
نيابي حول موعد عقد الجلسة بعيدا عن سحب 
التواقيع، مؤكدا على أهمية الجلسة التي ستناقش 
محاور مهمة. وأكد الطبطبائي تضامنه مع ما أبداه 
صاحب السمو األمير حيال إثارة الفتنة الطائفية 
والمناطقية، مثمنا لسموه دعوته للصحافة والتنبية 
عل��ى أهمية االبتعاد عن هذه النعرات، الس��يما 
ان الصحافة ووس��ائل اإلعالم ضالعة في إثارة 

القضايا الطائفية.

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه ظهر أمس اخلميس رئيس ديوان 

احملاسبة عبدالعزيز العدساني، وحضر املقابلة 
نائب الرئيس عبداهلل الرومي.

رئيس المجلس استقبل العدساني بحضور الرومي

أكد أنه تلقى عريضتين متناقضتين حول كادر العاملين في المجلس وأنه طلب من األمانة العامة التحقيق

الخرافي: ليدرك النواب رسائل سمو األمير ويبتعدوا
عن إطالق تصريحات غير مسؤولة تؤثر على وحدة الصف

10 نواب س�حبوا تواقيعهم من طلب عقد جلس�ة لمناقش�ة حريق الجهراء و أصبح العدد 25 نائب�ًا وهو يقل عن الحد األدنى المطل�وب لعقد »الطارئة«
سامح عبدالحفيظ

اعرب رئيس مجلس االمة 
جاس���م الخرافي عن امله في 
ان يعي زمالؤه النواب رسائل 
صاحب الس���مو األمير، وعدم 
اطالق تصريحات غير مسؤولة 
التأثير على وحدة  من شأنها 

الصف.
وأعلن الخرافي ان عش���رة 
نواب س���حبوا تواقيعهم على 
طلب عقد جلسة لمناقشة حادثة 
الجهراء، في الوقت الذي كشف 
فيه عن تكليف األمانة العامة 
للمجلس بالتحقيق في احالته 
عريضة ح���ول »الكادر« تبين 

انها غير قانونية.
وأوضح الرئيس الخرافي في 
تصريح للصحافيين ان نحو 
عشرة نواب سحبوا تواقيعهم 
على طلب عق���د اجتماع غير 
عادي لمناقشة تداعيات »حادثة 
الجه���راء« بعدما تبين لهم ان 
تغيرا حصل في صيغة الطلب، 
السيما ما يتعلق بشطب الفقرة 
التي كانت تربط عقد الجلسة 
التحقيقات  الطارئة بانته���اء 

المرتبطة بالحادثة األليمة.
وأكد ان سحب التواقيع قلص 
العدد المطلوب للدعوة لعقد هذا 
االجتماع غير العادي، وبالتالي 
لم يتم اتخاذ اي اجراء الئحي 
يتعلق بالدعوة لعقد الجلسة، 
خصوصا ان عدد الموقعين اآلن 
تقلص ليق���ل عن الحد األدنى 
المطلوب لعقد الجلسة الطارئة 

وهو 33 نائبا.
التغيير في  وعن طبيع���ة 
الخرافي:  ق���ال  الطلب  صيغة 
حسب ما فهمت من األخ مبارك 
الوعالن فإن بعض النواب طلبوا 

تحديد موعد الجلس���ة خشية 
تعطلها بتأخر اجراءات التحقيق، 
فيما آخرون أكدوا ان من حقهم 
ان يعلموا بتغيير صيغة الطلب 
الذي وقعوا عليه قبل ان يتم 
هذا التغيير، مشيرا الى انه ابلغ 
النائب الوعالن ان بعض النواب 

سحبوا تواقيعهم.
وسئل الخرافي عن العريضة 

التي تلقاها من موظفي المجلس 
في ش�����أن الك����ادر فأج��اب: 
اكثر  تل��قي���ت عريضة م���ن 
من مائ���ة موظف، لكن المؤلم 
هو ان نحو خمس���ين موظفا 
احال���وا ل���ي عريض���ة اخرى 
ابلغوني فيها ب���أن العريضة 
األولى تفتقد المصداقية وانه 
تم الزج باس���مائهم دون وجه 

حق، وبالتال���ي انا طلبت من 
األمانة العامة الت��حقيق في هذا 
الموض��وع ألنه ال يجوز هذا 
النهج غير القانوني، وتجميع 
األس���ماء لمج���رد التجمي���ع 
وبطريقة غير صحيحة والبد من 
اتخاذ اج��راء قانون��ي بحق من 

قام به��ذا الع��مل ال�خاطئ.
الخرافي  الرئي���س  وأعرب 

عن ثقته الكبيرة في أمين عام 
المجلس عالم الكندري، وبين 
ان »الكادر« من اختصاص مكتب 
المجلس الذي اترأسه، وليس 
العام،  من مس���ؤولية األمين 
الفتا الى انه ابلغ موظفين عدة 
اس���تعداد »المكتب« لمعالجة 
اي س���لبيات، متقدما بالشكر 
الجزيل لألمين العام الحريص 

على العدالة بين الجميع وعدم 
االساءة الى أحد.

وحول وصايا صاحب السمو 
األمير خالل استقباله رؤساء 
تحرير الصحف المحلية اول من 
امس االربعاء قال الخرافي: عندما 
يتكلم صاحب الس���مو األمير 
فعلينا االس�����تماع لنصائحه 
األبوي��ة والحكيم���ة، وال��تي 

يرغب م���ن خاللها في ايصال 
التحرير  الى رؤس���اء  رسالة 
لتنقل بعد ذلك الى المواطنين 

عبر الصحافة واإلعالم.
أض���اف: أنا عل���ى ثقة بأن 
رؤساء التحرير سيقرأون رسالة 
سموه مرارا وتكرارا، وعلينا 
ان نعي رسائل سموه ونتمعن 
فيما بين السطور، مؤكدا حرص 

سموه على وحدة الوطن، وتألمه 
ألي اختالف غير صحي من شأنه 
االساءة الى هذه الوحدة، مشددا 
اننا جميعا سنكون عند  على 

حسن ظن سموه.
وق���ال: أتمنى م���ن زمالئي 
النواب ايضا التمعن في رسالة 
سموه وعدم اطالق تصريحات 

غير مسؤولة.

مبارك الوعالن

أكد النائ���ب مبارك الوع���الن أن جمع 
التواقيع لعقد جلسة طارئة واخلاصة بحريق 
اجلهراء قد اكتمل، وما يشاع عن سحب بعض 
النواب تواقيعهم أمر خاص بحرية النائب 
فيما يتعلق بهذا اجلانب، مبينا ان املسؤولية 
تقع على اجلميع بعيدا عن املزايدات النعقاد 
هذه اجللسة والتي تتعلق مبناقشة خطة 
الطوارئ واجلهوزية احلكومية في مثل هذه 
احلوادث وع���دم تكرارها، وما يتحجج به 
البعض من ان هناك جلنة حتقيق فإن هذا 
اجلانب يأخذ شقا جنائيا غير مرتبط متاما 
مبا نسعى ملناقشته ومحاسبة املقصرين 

في ذلك.

وأضاف النائب الوعالن ان دور عضو 
مجلس األمة فيما يتعلق بالواجبات واحلقوق 
ان يراقب األداء احلكومي وان يدفع لس���ن 
التشريعات القائمة على املعلومة احلقيقية 
والتي تأتي في النهاية مبا يكون في مصلحة 
املواطنني والوطن، مبينا ان عقد اجللسة 
س���يمنع تكرار أداء احلكومة في بياناتها 
العقيمة والتي جاءت لتضع املشاكل واحللول 

في الدائرة ذاتها.
وتابع الوعالن: »لقد حملت احلكومة في 
تقريرها النهائي حريق مستشفى اجلهراء 
ملصباح كهربائي وجعلته هو املتهم أمام 
األمة ف����ي حني ان الكل يع����رف ان املتهم 

احلقيقي هو عجز احلكومة عن محاسبة 
بعض املتنفذين والضالعني في سوء اإلدارة 

احلكومية«.
ودعا الوعالن احلكومة ونواب األمة الى 
التفاعل في مثل هذه القضية والقيام بدورنا 
جميعا جتاه هذه القضية التي ال سمح اهلل 
لم متس واحدا فينا كما تعرض لها كل بيت 
كويتي باألسى واحلزن، مؤكدا استمراره في 
حشد الدعم النيابي ومطالبا ان يقوم اجلميع 
مبسؤولياتهم السياسية واالجتماعية جتاه 
هذه القضية، وعلى النواب ان يعرفوا اننا 
جئنا بنية صادقة حلل كل ما يعتقد انه في 

صالح الوطن واملواطن.

الوعالن: على الجميع أن يقوموا بمسؤولياتهم 
السياسية واالجتماعية تجاه هذه القضية

أكد استمراره في حشد الدعم النيابي لعقد جلسة حريق الجهراء

روال: تفريق المجتمع يهدم الوطن 
و الدول التي انجرفت وراء الطائفية انهارت

أكدت النائب د.روال دشتي ان 
صاحب السمو األمير عّبر من 
خالل توجيهاته لرؤساء تحرير 
الصحف خالل لقائه بهم أمس 
األول عن الهاجس الذي يؤرق 
جميع فئات الشعب الكويتي، 
مش���ددة على ضرورة ان يعي 
الجميع انه باتت بين هدم الوطن 
وبنائه »شعرة« نتيجة بعض 
الممارسات. وقالت دشتي في 
تصريح للصحافيين بمجلس 
األم���ة أمس: اننا ف���ي مرحلة 
حرج���ة تتطلب تضافر جهود 
الوطن وتعزيز  الجميع لبناء 
أسس الديموقراطية من خالل 
الحوار البناء، مؤكدة اننا نؤمن 
التعبير والممارس���ة  بحرية 
الديموقراطية ولكن بشرط ان 
تسير على طريق بناء الوطن 

وليس هدمه.
واعتب���رت ان حالة الش���د 
والجذب طبيعية وتحدث في 
كل المجتمع���ات التي تش���هد 
مرحلة انتقالية، خصوصا مع 
وجود تض���ارب في المصالح 
التغيير  )فهناك من ال يري���د 

من اجل الحفاظ على مكاسب 
معينة، بينما الغالبية العظمى 
من أبناء الكويت تنشد التغيير 
اإليجابي الذي يصب في مصلحة 

الوطن(.
وأضافت ان تفريق المجتمع 
يهدم الوط���ن، وان من الخطر 
االنجراف وراء المسائل الطائفية 
والفئوية، الس���يما ان جميع 
المنحى  التي نحت هذا  الدول 
انتهت الى االنهيار ولذلك نشاطر 
صاحب السمو األمير في حرصه 

وتوجيهاته.
وحّذرت من ان الطرح الطائفي 
والفئوي حتى ان جاء بحسن 
نية وبهدف الحفاظ على بعض 
األمور، إال انه يجرنا الى منحى 
خطير ال تتحمله الكويت على 
المستويين الداخلي والخارجي، 
مشددة على ضرورة المساهمة 
في توطيد العالقات بين أبناء 
المجتم���ع الكويتي وكذلك مع 

الدول األخرى.
وتابعت: اننا نرى ان بعض 
الكويتي أخذت  فئات الشعب 
تتقوقع في فئات أصغر بعيدا 

عن مظلة الوطن وهو أمر خطر 
على الرغم من انه ينصب نحو 
انتم���اءات قبلية أو عائلية أو 
طبقية فما بالك لو كان التقوقع 
التعص�����ب والمذهبية،  نحو 
مؤكدة اننا بذلك نبيع الوطن 
وهو خط أحمر يجب ان نتوقف 

عنده.
وعن القانون الخاص بتجريم 
الطرح الطائفي والمزمع تقديمه 
من قبل عدد من النواب، أوضحت 
دشتي انه أمر مؤسف ان يتم 
اللجوء الى إص���دار القوانين 
والتشريعات لتقييد ممارسات 
المجتمع الكويتي وهو صاحب 
القيم والمبادئ نتيجة بعض 
الوقت  الشاذة في  الممارسات 
الذي يفترض ان نعزز حقوق 
المواطنة كباقي الدول، مشيرة 
الى ان الدول المتقدمة تحوي 
مزيجا من األطي���اف واألفكار 
المختلفة، ولكن هذا االختالف 
نعمة على الوطن اذا تم استغالله 
في الطريق الصحيح )ويجب 
ان يعي الجميع ان بين الهدم 

والبناء »شعرة«(.

أوضحت أن الغالبية العظمى من أبناء الكويت تنشد التغيير اإليجابي


