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الغانم: برنامج عمل الحكومة وخطتها التنموية 

استحقاقان وعدم تقديمهما يعتبر تأزيمًا

 »الجنايات« تخاطب النيابة العامة
لرفع الحصانة عن بعض النواب

الوعالن: نبحث جديًا طلب إحالة صفر 
لمحكمة الوزراء بسبب كارثة مشرف

قدم طلبًا لألمانة العامة في المجلس موقعًا من 24 نائبًا

وافقت على منع االتجار بالبشر وتوفير الرعاية السكنية للمواطنة المتزوجة بغير الكويتي

توقع حّل مجلس األمة بسبب قضية المديونيات

الدويسان: جلسة خاصة بـ »البدون« 10 ديسمبر

»التشريعية« أقرت تجنيس 2000 خالل العام 
الحالي واعتبار نصف القرض اإلسكاني منحة

هايف: تصويت الحكومة في انتخابات 
اللجان يحدد مدى تعاونها

بني النائب محمد هايف املطي���ري ان تصويت احلكومة في 
اللجان البرملانية في اجللس���ة االفتتاحية لدور االنعقاد املقبل 
يحدد مدى تعاونها مع البرملان، مشيرا الى ان ما حدث في دور 
االنعقاد احلالي يدلل على تعنت السلطة التنفيذية وتعسفها في 
استخدام التصويت، ما اثر على نتائج بعض اللجان البرملانية، 

وخصوصا جلنة الظواهر السلبية.
وقال هايف: لدي النية للترش���ح للجن���ة الظواهر، ولكنني 
ال اريد ان اثير الزم���الء فنحن نريد ان نخدم اللجنة، من خالل 
تس���ليط الضوء على الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، مش���ددا 
عل���ى ان التعاون مع احلكومة يتوقف على تعاونها في اللجان، 
وضبطها لوسائل اإلعالم التي باتت تستقطب السفهاء، والحظ 
هايف ان احلكومة عمدت الى استخدام بعض األبواق والسفهاء 
الذين اعطوا اكثر من حقهم في تصدرهم لوسائل االعالم، ودعمهم 
من خالل بعض الوثائق الرسمية والسرية، وال ريب ان حصول 
هؤالء على هذه الوثائق يدل على ان احلكومة متواطئة مع مثيري 
الفتنة، وهذا خالفا ملا دعا اليه صاحب السمو األمير من ضرورة 
دعم الوحدة الوطنية، وعدم اثارة الفتنة والنعرات التي تش���ق 

صف الوحدة، وتسيء الى سمعة الكويت باخلارج.
واستغرب هايف تفشي اللغة الشوارعية في وسائل االعالم، 
ونحن لم نعتد على مثل هذه االمور في وسائل االعالم الكويتية، 
متمنيا عدم استضافة االشخاص املسيئني الى الوحدة الوطنية 

على شاشات القنوات الكويتية.
وجدد هاي���ف ان التعاون مع احلكومة يح���دده موقفها من 
التعامل مع السفهاء الذين استمرأوا شق الوحدة الوطنية، ومن 
املؤسف ان هؤالء االشخاص يتم استقبالهم من قبل الوزراء، ما 

يؤكد التواطؤ والتهاون احلكومي مع السفهاء.

الراشد: خطة حكومية لحسم قضية غير محددي الجنسية
كشف النائب علي الراشد عن وجود خطة 
حكومية حلس����م قضية البدون قدمها وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد الى مجلس الوزراء، 
موضحا ان النواب يهمهم االطالع على تفاصيل 
هذه اخلطة داخل مجلس االمة. واذ اكد الراشد 
ان التجنيس قرار س����يادي، فإنه ش����دد على 
مراعاة اجلوانب االنس����انية واملعيشية لغير 

محددي اجلنسية، واصفا قضية البدون بالقنبلة 
املوقوتة التي ينبغي حلها.

واعرب الراشد عن امله في خروج اجللسة 
اخلاصة املقرر عقدها في العاشر من ديسمبر 
املقبل باتفاق بني السلطتني حول البدون، واال 

تساهم اجللسة في االنشقاق.
وعن رؤيته لتصريحات وزير املالية عن 

القروض، قال: ان الوزير الشمالي ميثل احلكومة، 
وبالتالي فهو يعرض رأي وموقف احلكومة ال 
رأيه الشخصي. وتوقع الراشد ان تكون قضية 
ديون املواطنني عنوان حل مجلس االمة هذه 
املرة، مؤكدا ان التلويح باالس����تجواب حولها 
ليس  سوى استجواب من االستجوابات املتوقعة 

في دور االنعقاد املقبل.

قال النائب فيصل الدويسان 
ان قضي���ة املقيمني ف���ي البالد 
بصورة غير قانونية »البدون« 
تعتب���ر من القضايا الش���ائكة 
واملؤمل���ة، وملف���ا ازداد حجمه 
على مر عقود م���ن الزمن وله 
تداعيات انس���انية واجتماعية 
وامنية، فضال عن تأثيره السلبي 
الدولية،  الكويت  على س���معة 
واننا لنستذكر تلكم البطوالت 
والتضحيات التي سطرها ابناء 
هذه الفئة مبداد من الوفاء على 
جبني االي���ام والليالي من اجل 
الكوي���ت وحريته���ا، وال ميكن 
التي  تغطية خدماتهم اجلليلة 
سطعت في اهم قطاعات الدولة، 
العس���كري والنفطي  كالقطاع 
والتعليمي وغيرها من القطاعات، 
واضاف الدويسان خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في مجلس 
االمة امس انه ملن دواعي االسف 
الشديد ان احلكومات املتعاقبة 
لم يتسع صدرها للتعامل بجدية 
وواقعية مع هذه املشكلة بأبعادها 
االنسانية واالجتماعية واالمنية، 
وق���د اضرت بس���معة الكويت 

أقرت اللجنة التشريعية في 
اجتماعها امس اقتراحا بقانون 
بشأن حتديد العدد الذي يجوز 
منحه اجلنسية الكويتية لسنة 
2009 وهو 2000 شخص واحالته 
الى جلنة الداخلية والدفاع، كما 
وافقت على 5 مقترحات تتعلق 
بالبيئة وأقرت ايضا 9 مقترحات 
بقوانني بشأن الرعاية السكنية 
من بينه���ا جعل نصف القرض 
االسكاني احلالي منحة والنصف 
اآلخر يتحمله املواطن على شكل 

دفعات.
النائب  اللجنة  وقال رئيس 
املستشار حس���ني احلريتي ان 
اللجنة نظرت ف���ي 25 اقتراحا 
بقانون واجنزتها جميعا، حيث 
وافقت على االقتراحات بقوانني 
املتعلق���ة بالبيئة وبتأس���يس 
شركات مساهمة تختص مبعاجلة 
البيئي واحملافظة على  الوضع 
احلماية املس���تدمية للبيئة في 
الكويت واقتراح بقانون بإنشاء 
دائرة تختص بالقضايا البيئية 
الكلي���ة واعتمدت  في احملكمة 

اخلارجية اميا ضرر، الس���يما 
انه���ا بدأت تطرح ف���ي احملافل 

الدولية.
واضاف: بني الفينة واالخرى 
تطل علينا تصريحات صحافية 
من قبل املسؤولني احلكوميني 
حل���ل هذه القضي���ة كما كثرت 
الدراس���ات حوله���ا اال انها لم 
تعد سوى تصريحات صحافية 
وغدت كثير من الدراسات حبيسة 
االدراج ول���م نر اي حترك جاد 
حلل هذه القضي���ة، في الوقت 
الذي التزال ه���ذه الفئة تعاني 
من حرمانها من ابسط احلقوق 
االنس���انية كالتعليم والعالج 
واص���دار االوراق الثبوتية من 
ش���هادات ميالد وعق���ود زواج 
وش���هادات طالق، وها قد بدأنا 
نرى جيال جديدا من ابناء هذه 
الشريحة بال اثبات وال هوية،كما 
ان وزارة الداخلي���ة بالغت في 
القيود االمنية على عدد  وضع 
كبير منهم بشكل يتجافى ومبادئ 
العدالة كما وضعت لهم اصوال 
عرقية غي���ر دقيقة، اضافة الى 
عرقل���ة معامالتهم في مختلف 

مقترحني بش���أن قانون حماية 
البيئة كشمولهما على املقترحات 

االخرى.
واشار احلريتي الى ان اللجنة 
وافقت على اقتراح بقانون بشأن 
منع االجتار باالشخاص وضمه 
الى تقرير اللجنة الثامن املدرج 

على جدول اعمال املجلس.

وزارات ومؤسسات الدولة.
وقال ايضا: ام���ا من ناحية 
املؤسسة التشريعية فثمة كثير 
من االقتراحات بقوانني تتناول 
شأنهم مثل احلقوق االجتماعية 
واملدني���ة وهي اس���يرة مقيدة 
لدى بعض اللج���ان، كما كانت 
مشكلة البدون من اهم القضايا 
التي تناولها املرش���حون اثناء 
حمالتهم االنتخابية وانشأت لها 
جلنة مؤقتة خاصة في مجلس 
االم���ة، ولكن اما وق���د رأينا ان 

وأوضح احلريتي ان اللجنة 
اجل���ت البت ف���ي 7 اقتراحات 
بقوان���ني ال���ى اجتماعها املقبل 
املقيمني  والت���ي تتحدث ع���ن 
بصورة غير قانونية ومن بينها 
الزام الدولة بقيد املواليد البدون 
ومنح اجلنسية ألبناء الشهداء من 
البدون وغير الكويتيني واحلقوق 

قضية البدون لم تكن في مقدمة 
االولويات احلكومية، وان الكويت 
معرضة للمساءلة الدولية بهذا 
الشأن العام املقبل رأينا انه من 
الواجب الشرعي والوطني علينا 
� نحن ممثلي االمة � ان نتحرك 
حتركا جادا م���ن اجل حل هذه 
القضية، وعم���ال باملادة 72 من 
الداخلية ملجلس االمة  الالئحة 
العامة للمجلس  سلمنا االمانة 
طلبا لعقد جلس���ة خاصة يوم 
اخلميس املوافق 10 ديسمبر املقبل 
والذي يص���ادف اليوم العاملي 
احلادي والستني العالن حقوق 
االنس���ان ملناقشة هذه القضية 
ووضع احللول لها حتى نثبت 
الكويتي بشكل خاص  للشعب 
وللمحافل الدولية بشكل عام ان 
الكويت حكومة وشعبا تقترب من 
موعد تاريخي حلل هذه القضية 
واغالق هذا امللف نهائيا في عهد 
احلريات، عهد صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صب���اح االحمد 
حفظه اهلل، واضاف: ونؤكد اننا 
ال نهدف من طلب هذه اجللسة 
اال االستعجال بحل هذه القضية 

املدنية للبدون.
وقال احلريتي ان اللجنة اقرت 
9 مقترحات تتعل���ق بالرعاية 
الس���كنية واحالتها الى اللجنة 
االسكانية من اهمها جعل نصف 
القرض االسكاني احلالي البالغ 
70 ال���ف دينار منحة والنصف 
اآلخر يتحمله املواطن وتوفير 

ومناقشة تقارير اللجان البرملانية 
بخصوصها واحللول احلكومية 
ان وج���دت وتأكيد التعاون مع 

السلطة التنفيذية بهذا امللف.
وزاد بقول���ه: واخيرا اتقدم 
بجزيل الش���كر للزمالء النواب 
الذين تفاعلوا مع هذه القضية 
وقاموا بالتوقي���ع على الطلب 
املذك���ور واب���دوا اهتماما بالغا 
لوضع حد ملعاناة غير محددي 
اجلنسية احملرومني من ابسط 
احلقوق االنس���انية االساسية، 
وكانوا حريصني على س���معة 
الكويت الدولية، كما ونناش���د 
بقية الزمالء التوقيع على الطلب 
املوج���ود لدى االمان���ة العامة 

ملجلس االمة.
وقال الدويسان نطالب سمو 
رئيس مجلس الوزراء وحكومته 
مد يد التعاون في وضع احللول 
املناسبة ملعاجلة هذا امللف مبا 
يحفظ للكويت سمعتها ويحفظ 
لهذه الشريحة حقوقها االنسانية 
وان يكون حل هذه القضية من 
االجنازات التاريخية لهذا املجلس 
وحلكومة الشيخ ناصر احملمد.

الس���كينة للمواطنة  الرعاي���ة 
الكويتي���ة املتزوج���ة من غير 
الطلبات  الكويت���ي وحتوي���ل 
االسكانية من الزوجة الى الزوج 

املتجنس حديثا.
اللجنة  واضاف: كما وافقت 
على اقتراح بزيادة بدل االيجار 
ال���ى 300 دين���ار واقتراح آخر 
يقضي بأن يكون بدل االيجار 200 
دينار للمواطن الذي لديه 3 ابناء 
ومضى على زواجه 4 س���نوات 
و250 دينارا للمواطن الذي لديه 
5 من االبناء ومضى على زواجه 
7 سنوات كما وافقت اللجنة على 
االعفاء من سداد نصف القرض 
االسكاني ورفضت مقترحا يقضي 
بعدم ج���واز التصرف في بيع 
العقار في حالة وفاة رب االسرة 
اذا كان لدي���ه قصر اال مبوافقة 

املؤسسة العامة لالسكان.
ان جمي���ع  ال���ى  مش���يرا 
االقتراح���ات التي وافقت عليها 
اللجن���ة واملتعلق���ة بالرعاية 
الس���كنية احيلت ال���ى اللجنة 

االسكانية البرملانية.

»حدس«: نحّمل رئيس الوزراء مسؤولية  
الحفاظ على الوحدة الوطنية

أكد النائب مرزوق الغامن ان عدم التزام احلكومة 
بتقدمي برنامج عمل����ي وخطتها التنموية في املوعد 
الذي وعدت به املجلس يعد مؤشرا على انها تبحث 
عن التأزمي، مش����يرا الى ان اخلطة والبرنامج يعدان 
استحقاقان على احلكومة ومسألة تقدميهما التزاما 

وليس اختيارا يقع على عاتقها.
وقال الغامن ف����ي تصريح للصحافيني يوم امس: 
اذا ل����م تلتزم احلكومة بتقدمي برنامج عملها وتقدمي 
خطة تنموية فإنها تبحث عن التأزمي خاصة اننا اكدنا 
في اكثر من مناسبة في املجالس السابقة ضرورة ان 
تقدم احلكومة خطتها التنموية وبناء على هذه اخلطة 
مت وض����ع »برنامج العمل«، الفتا الى انه »حتى اآلن 
احلكومة لم تقدم برنامج عملها وهي مخالفة في ذلك 
النصوص الدستورية«، ورغم ذلك فقد اطلقت احلكومة 
وعودا عدة بتقدمي برنامج عملها ونحن ننتظر ومتى 

ما نقضت هذه الوعود فإنها تبحث عن التأزمي.

واوضح الغامن ان العملية الدميوقراطية وعالقة 
السلطتني لن يسيرا بشكل سليم دون ان تقدم احلكومة 
برنامج عملها وخطتها التنموية حتى يكونا مسطرة 
القياس لعمل واداء السلطتني، مبينا ان تقدمي احلكومة 
لبرنامج عملها وخطتها التنموية »ليس خيارا وامنا 

التزام على احلكومة«.
وبسؤال عما اذا كان يتلمس اي اجواء تصعيدية 
تلوح في افق عالقة الس����لطتني على خلفية ش����راء 
املديونيات او استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء 
قال الغامن عن اهمية هذه اآلراء »هذا كالم عام ال احبذ 
اخلوض فيه«، مش����يرا الى انه يتحدث عن نصوص 
دس����تورية محددة واس����تحقاقات واضحة كاخلطة 
التنموية وبرنامج العمل وعل����ى احلكومة االلتزام 
بهذه االس����تحقاقات بغض النظر عن مدى قبولهما 
لدى املجلس من عدمه والفص����ل فيهما يعود لقرار 

املجلس.

طالب النائب مبارك الوعالن 
بض���رورة فت���ح تحقيق في 
توصيات لجنة التحقيق التي 
شكلت بقرار وزاري من وزير 
االشغال السابق والتي انتهت 
بصدور توصياتها السبع التي 
لم تنفذ وحبست في االدراج، 
ولم يتم اتخ���اذ اية اج��راءات 
بش�����أنه��ا رغ��م خط��ورة ما 
انتهت اليه من هدر للمال العام 
كما اش�����ارت وثيقة مشرف 

مؤخرا.
وبين الوعالن أنه سيتبنى 
البلدية كافة  كشف تجاوزات 
وحقيقة مالبسات تقرير لجنة 
مشرف، واسباب تراخي القائمين 
بوزارة االشغال عن اتخاذ اية 
المقاول وجهة  اجراءات تجاه 
االشراف رغم النص في تقرير 
اللجنة على ضرورة احالتهم 
الى التحقيق وعدم صرف باقي 
المالية للطرفين  المستحقات 
والتي ضرب بها عرض الحائط، 
ومن المتسبب في ذلك ومن هم 

حّمل����ت احلركة الدس����تورية 
الوزراء  االسالمية س����مو رئيس 
الش����يخ ناصر احملمد مسؤولية 
تفعي����ل وتنفيذ خط����اب صاحب 
الس����مو األمي����ر بش����أن الوحدة 

الوطنية.
جاء ذلك في بيان للحركة هذا 
نصه: في حت����د واضح ملضامني 
خطاب صاحب السمو االمير الذي 
اكد عل����ى اهمية الوحدة الوطنية 
ودور االعالم ف����ي حمايتها، وبال 
رادع من اخالق او خوف من قانون 
او هيبة لس����لطة، وب����كل تبجح 
املأجورون في  واستهتار يستمر 
السب والقذف والتعدي على كرامات 
املواطنني عبر وسائل االعالم احملمية 
واملدعومة التي تهدف الى تشويه 
املمارسة الدميوقراطية واضعاف 
القوى االجتماعية والسياسية في 
املجتمع، وما كان لهؤالء املأجورين 
ان يس����تمروا في اس����فافهم لوال 
الصم����ت احلكومي ال����ذي انقلب 
الى رعاية واحتض����ان من أعلى 

مستويات حكومية.
ان اس����تمرار العجز احلكومي 
في ايقاف التج����اوز على كرامات 
املواطن����ني واحلفاظ على الوحدة 
الوطنية يثير عالمات اس����تفهام 
الس����لطة وقدرة  كبيرة عن دور 
احلكومة في فرض هيبة القانون 
وتطبيق����ه عل����ى اجلمي����ع دون 
انتقائية، واالخطر من ذلك ان هذا 
العجز والضعف في ظل عدم توقف 
املأجورين قد يؤدي الى مضاعفات ال 

حتمد عقباها ولن يخدم اال سياسة 
»الفوضى« التي ال وجود للقانون 
فيها، فعجز احلكومة عن تطبيق 
القانون حلماية احلقوق والكرامات 
وعدم قدرته����ا على صون وحدة 
املجتمع يدفع الناس لتأخذ حقوقها 
بأيديها »وهذا ما نرفضه« ولكن 
ساعتها لن ينفع احلكومة عجزها 
املتعمد وضعفها الدائم، واذا كانت 
احلكومة ال تعي خطورة الوضع 
الذي ساهمت فيه بصمتها ورمبا 
رعايتها له ف����إن عليها ان تطلب 
اعفاءها من املسؤولية، فهي لم تعد 
قادرة على حماية كرامة وحقوق 
املواطن����ني ولم تك����ن حريصة ال 
فعال وال قوال على تأمني الوحدة 
الوطنية ف����ي املجتمع ناهيك عن 
عجزها املتواصل في حتقيق التنمية 
والرفاهية وهذا ما يتنافى كلية مع 
واجباتها الدستورية جتاه الوطن 
لق����د اصبح متداوال  واملواطنني. 
في الرأي العام ان من يحرك هذا 
التمادي في االسفاف ويدعم ويرعى 
املأجوري����ن التافه����ني من بعض 
الصحف وبعض القنوات الفاسدة 
هو احدى الشخصيات السياسية 
الكبي����رة التي فش����لت في اقناع 
الشارع بقدرتها وكفاءتها والتي 
لم تنجح طوال السنوات املاضية 
اال في حماية نفسها واحلفاظ على 
املنصب ليس م����ن خالل االجناز 
والعم����ل بل من خالل زرع الفتنة 
املواطنني وعن طريق رعاية  بني 
املشبوهني الذين ينشرون احلقد 

والكراهية بني ابناء املجتمع بجميع 
فئاته االجتماعية والسياسية.

الدس����تورية  اننا في احلركة 
االسالمية سبق ان اكدنا مرارا ان 
حرية النقد املوضوعي مكفولة في 
اطار من صيانة كرامات االشخاص 
ولكن هناك فرقا شاسعا بني النقد 
والسب والقذف والتجريح وهذا ما 
ال ميكن الس����كوت عليه بأي حال 
من االحوال ما لم يكن هناك رادع 
م����ن القانون وتطبيق����ه على من 
يتجاوزه كائنا من كان، وسبق ان 
نقلنا عدة رسائل مباشرة وصريحة 
لرئيس الوزراء عن خطورة الصمت 
احلكومي جتاه بعض وسائل االعالم 
الفاسدة وحيال بعض االشخاص 
الذي����ن يهددون وح����دة املجتمع 
الفتنة ولكنه لم يفّعل  ويثيرون 
القانون ولم يحرك ساكنا وكأنه 
بهذا التردد املستمر يعطي الضوء 
االخضر لهذه املجاميع ان تستمر 

في غيها واسفافها.
اننا وبوض����وح نحمل رئيس 
الوزراء مسؤولية تفعيل وتنفيذ 
الس����مو األمير  خط����اب صاحب 
بشأن الوحدة الوطنية كما نحمله 
املس����ؤولية كاملة جتاه ما يحدث 
للمجتمع ونؤكد ان املقبل من االيام 
سيجعل كل من يرعى ويدعم هذه 
احلالة من الفوضى ومتزيق املجتمع 
وشق وحدة الصف الوطني يدفع 
ثمن هذه الفوضى سياسيا، وفي 
التاريخ واالحداث عبرة  س����ابق 

وعظة.

الذين لهم مصالح في اال يرى 
هذا التقرير النور ومسؤولية 
الوزيرين السابق والحالي عن 
هذا التقرير وعدم اطالع الجهات 
المختص���ة عل���ى التوصيات 

الواردة فيه.
ووجه النائب الوعالن اسئلة 
برلمانية للوزير صفر جاء فيها 
كيف يمكن ان تكون الحكومة 
على علم مسبق بتصدع جدران 

محطة مش���رف وبدء تسرب 
المياه دون ان تق���وم باتخاذ 
اج���راءات كافي���ة لمنع وقوع 
الكارثة؟ وما مصير التقرير الذي 
اعدته اللجنة المشكلة بالقرار 
الوزاري رقم 38 لس���نة 2007 
والذي اصدره وزير االش���غال 

السابق موسى الصراف؟
واشار الوعالن الى انه يكفي 
ما وصلنا اليه من تدهور في 
آلي���ات تنفيذ خط���ط تنمية 
وتطوير الكويت واهدار المال 
العام في مشاريع كارثية وهي 
الحالية  مس���ؤولية الحكومة 
ويتحملها رئيس مجلس الوزراء 
واعضاء حكومته وسنتحمل 
مسؤولياتنا وفق ما نص عليه 
الدس���تور لكشف كل الحقائق 
العام  المواطنين والرأي  امام 
ومحاسبة كل من يثبت تقصيره 
في كارثة محطة مشرف التي 
التزال دون حل حتى اآلن مؤكدا 
اننا نفكر جديا في إحالة الوزير 

صفر لمحكمة الوزراء.

مبارك الوعالن

فيصل الدويسان

علي الراشد

)متين غوزال(جانب من اجتماع اللجنة التشريعية امس 

روال: ما شروط  »األشغال« في مهندسي اإلشراف؟

عسكر إلنشاء جهاز متكامل إلدارة األزمات

المال: استحداث مدخل يربط »السالم« بالدائري الخامس
قدم النائب صالح املال اقتراحا برغبة أكد فيه 
ان هناك حاجة ماس���ة لساكني وقاطني منطقة 
جنوب السرة وباالخص »منطقة السالم« لتخفيف 
االزدحام املروري عند الدخول واخلروج وبخاصة 
في فترات الذروة الصباحية عند اشارات شارع 

دمش���ق، لذا فإني أتقدم باقتراح انش���اء مدخل 
ومخرج يربط منطقة السالم مع الدائري اخلامس 
مما مينع الضغط على شارع دمشق االمر الذي 
يساعد على سهولة ومرونة حركة السير ومينع 

االزدحام.

وجهت النائب د.روال دشتي سؤاال لوزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
تساءلت فيه عن الشروط التي تطلبها الوزارة في 
مهندسي االشراف الذين تعينهم لالشراف على عقود 
الصيانة؟ وهل مهندسو االش���راف الذين عينتهم 
الوزارة لالش���راف على عق���ود الصيانة في قطاع 
الطرق والش���بكات الصحية م���ن ذوي التخصص 
وهل تتوافر فيهم الش���روط التي تتطلبها الوزارة 
بصورة عامة في مهندس االشراف، واذا كانت اإلجابة 

بالنفي في بعض احلاالت يرجى بيان أسباب ذلك؟ 
ما العقود املوقعة حاليا واخلاصة بعقود الصيانة 
في قطاع الطرق والشبكات الصحية، موزعة على 
احملافظات كل محافظة على حدة، على ان يتضمن 
كل عقد بيان: القيمة اإلجمالية لكل عقد، تاريخ بداية 
العقد، م���دة العقد، املبالغ املصروفة حتى تاريخه، 
األوامر التغييرية التي طرأت عليه، وأس���باب كل 
أمر تغييري، وأسماء املش���رفني عليهم وخبراتهم 

العلمية والعملية؟

 مؤمن المصري
 قررت محكمة اجلنايات أمس 
برئاسة املستشار محمد اخللف 
وأمانة سر أحمد علي بإحالة عدد 
من قضايا الن���واب إلى النيابة 
العامة مرة أخ���رى لعدم ورود 
كتاب رفع احلصانة من مجلس 

األمة. ومن هذه الدعاوى معارضة 
ضي���ف اهلل بورمي���ة والوزير 
السابق بدر احلميضي ودعاوى 
احملامية فوزي���ة الصباح ضد 
كل من م���رزوق الغامن ومحمد 
هايف وخالد السلطان وإحدى 
الصحف اليومية، ودعوى اإلساءة 

للمشاركني في تأبني عماد مغنية 
املتهم فيها النائبان محمد هايف 
وسعدون حماد. ومن املقرر أن 
تقوم النياب���ة العامة مبخاطبة 
مجل���س األمة عبر وزارة العدل 
بشان رفع احلصانة عن النواب 

سالفي الذكر.

قدم النائب عس���كر العنزي 
اقتراحا برغبة بشأن انشاء جهاز 
متكامل الدارة االزمات والكوارث 
من المتخصصي���ن والمؤهلين 

علميا واصحاب الخبرة.
 تكون مهمته دراسة اوضاع 
البل���د الداخلي���ة والخارجي���ة 
واس���تقراء ما يمكن ان يقع من 

ازمات مستقبلية سواء السياسية 
او االقتصادية او االجتماعية او 

غيرها من ازمات.
وأضاف عسكر ان من ضمن 
مهام الجهاز دراسة اسباب المشاكل 
واألزمات  ووضع السبل الكفيلة 
التعامل مع  او  بتجنب وقوعها 
احداثها ان وقعت وكيفية العمل 

على تحويل مثل هذه االزمات او 
الكوارث الى فرصة لتعزيز الروح 
الوطنية وقيم الوالء للوطن  والى 
تحدي تطلق من خالله االبداعات 
والقدرات الفردية للمشاركة في 
حماية الوطن وتنميته على ان 
الجهاز بمكتب سمو  يلحق هذا 

رئيس مجلس الوزراء.


