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الغامن سؤاال 6 النائب مرزوق  وجه 
لنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ولوزير الدولة 
لش����ؤون مجل����س ال����وزراء روضان 

الروضان جاء فيه:
تصدر مراس����يم اميري����ة بتعيني 
القياديني في اجلهات احلكومية كوكالء 

وزارة او مس����اعدي وكالء الوزارة او 
ما يعادلهم في املؤسس����ات والهيئات 
احلكومية، طالبا تزويده بكل اسماء 
القياديني الذين صدرت بهم مراس����يم 
اميرية بتعي����ني او جتديد، مع ارفاق 
نسخة من مراسيم التعيني او التجديد 

من 2005/1/1 حتى تاريخه.

الغانم يطلب أسماء القياديين الذين صدرت بهم مراسيم أميرية

نواب يناشدون السلطتين وقف »العنف واألزمات« وتبني مشاريع التنمية
خالل ندوة »تعاون السلطتين.. وتحقيق التنمية« في ديوان الزلزلة مساء أمس األول

المبارك: هناك أزمة ثقة بين السلطتين رسختها التجارب غير الناجحة

العبدالهادي: ضرورة تسّيد صوت العقل وعلينا أن نوصل البلد إلى بر األمان

بورمية: تخاذل »الداخلية« في القبض على الجناة سيوجه االتهام للحكومة بتورطها  في الحادثة

الدقباس�ي: قضية االعتداء تمس مجتمعًا بأكمله وهي محاولة اغتيال طموح وأحالم

عن التأزمي الذي لن يقود اال لوقف احلياة الدستورية.
وقال ان هناك عددا كبيرا من االعضاء الذين يتفقون حول العديد 
من القضايا، مضيفا: وحال وجدوا ما يقتضي تشكيل »كتلة عاقلة« 

للدفع نحو ذلك االجتاه فلن يكون هناك مانع للعمل بها.

التأزيم لن يتوقف

بدوره، أكد النائب حس����ني احلريتي ان التنمية ال تتحقق اال من 
خالل تعاون السلطتني وفق النظم الدستورية التي حددت آلية ذلك 
التعاون دون ان تتجاوز احداهما االخرى، مش����ددا في نفس الوقت 
على ضرورة احترام مخرجات العملية الدميوقراطية واختيار الشعب 
لألعضاء الذين ميثلونه في البرملان، مبينا ان التعاون ال ميكن ان 

يتحقق إال من خالل ممارسة كل سلطة حلقوقها.

وقال ان املطبات التي واجهت املجالس السابقة وأدت الى حلها كان 
باإلمكان جتاوزها من خالل املوافقة على الوقوف امام االستجوابات 
الت����ي تقدم بها االعضاء في ذلك الوق����ت، مضيفا ان ما يتم وصفه 
بالتأزمي لن يتوقف اال مبواجهة اي اس����تجواب يقدم للحكومة كما 
دعا له صاحب الس����مو األمير، مشيدا بخطوة سمو رئيس مجلس 
الوزراء وعزمه تقدمي خطة احلكومة املستقبلية خالل الفترة القريبة 

املقبلة.
من جانبه، اعتبر النائب ناجي العبدالهادي التعاون بني السلطتني 
فرضا البد من حتقيقه دون ان يكون هناك جتاوز من قبل س����لطة 
على االخرى، مشددا على ضرورة تسيد صوت العقل الذي يسعى 
الى حتقيق مصلحة الشعب وتطوير البلد وإيصال مركب التنمية 
الى بر االمان من خالل االتفاق على حتقيق االولويات التي ال حتتمل 

التأخير.
مبينا اهمية االنتهاء من بع����ض امللفات وإغالقها نهائيا كملفي 
القروض والبدون وذلك من خالل ايجاد احللول الس����ريعة لها عن 

طريق اللجان في مجلس االمة.

وجود أزمة ثقة

بدوره����ا اكدت د.معصومة املب����ارك توجه عدد كبير من اعضاء 
مجلس االمة للس����ير نحو حتقيق التعاون بني السلطتني من خالل 
اللجان البرملانية ف����ي املجلس كنقطة انطالق لتحقيق تلك املهمة، 
مش����يرة الى وجود أزمة ثقة بني السلطتني رسختها التجارب غير 
الناجحة س����ابقا، والتي ادت الى هذه احلالة في العالقة مع ارتفاع 
موجة انحدار لغة احلوار في بعض االحيان وتغلبها على لغة العقل 

واحلكمة التي من دونها ال ميكن حتقيق التنمية.
واعتبرت دور االنعقاد املقبل دورا حاسما قائلة »إما ان نكون أو 
ال نك����ون بعد ان اصبح الوضع ال يحتمل«، الفتة الى اهمية انتهاء 
املرحلة السابقة والبدء بصفحة جديدة تسودها العالقة التوافقية 
بني الس����لطات، مش����يرة الى ان عملية التعاون حتت����اج الى عمل 
وتنسيق بني السلطتني وخطوات متوازية نحو حتقيق التعاون من 
خالل امور جوهري����ة يتم التفاهم عليها، مبينة ان تقدمي احلكومة 
خلطة مستقبيلة يعتبر من االمور االيجابية الكبيرة التي يجب ان 
يواكبها تش����ريعات تراعي تلك املشاريع وفق االجراءات القانونية 

والدستورية.
ورفضت د.معصومة ان ميثل صوت العقل في املجلس األغلبية 
الصامتة أو ان يجروا الى اجن����دات خاصة، مبينة اهمية ان يكمل 
املجلس احلالي دورته الطبيعية، وان تكون هناك بصمات واضحة 
ومؤثرة له في حتقيق التنمية، مضيفة: من اآلن فصاعدا لن نترك 
بعض االمور الصغيرة تأخذ اكبر من حجمها، ولن نسكت في وجه 
التمادي في التأزمي حتت قبة البرملان، الفتة الى وجود مجموعة من 
اعضاء مجلس االمة تعمل لتحقيق تطلعات صاحب السمو األمير 

باالنتقال من مرحلة اجلدل الى مرحلة العمل. 

 سامح عبد الحفيظ
شدد عدد من نواب مجلس االمة على ضرورة االنسجام والتعاون 
بني السلطتني واخلروج من حالة االحتقان الدائم بينهما واالبتعاد عن 
اخلالفات التي تقود الى التأزمي وتسيء بالتالي للحياة الدميوقراطية 
والدستورية، الفتني الى أهمية حتديد االولويات واالتفاق عليها من 
قبل السلطتني والعمل على سرعة إقرارها، مشيرين للحاجة الى إعطاء 
الفرصة للحكومة لتنفيذ خطتها ومشاريعها وتغليب صوت العقل 
واحلكمة التي دعا اليها صاحب السمو األمير خالل خطابه االخير، 
وقال النائب د.يوسف الزلزلة ان املشهد السياسي احلالي ال تختلف 
أجواؤه عما حصل خالل الفترة املاضية التي س����بقت حل مجلس 
االمة الفائت، مستدركا: اال ان ما مييز هذا املجلس عن سابقه وجود 
عدة جوانب حتمله على االستمرار للقيام بدوره الكامل في املساهمة 

بتحقيق التنمية من خالل التعاون مع السلطة التنفيذية.
وأش����ار الزلزلة الى بعض اجلوانب التي تعطي االفضلية لهذا 
املجلس للمضي في التعاون والتنسيق بني السلطتني كوجود عدد 
كبير من احلكماء في املجلس يغلبون مصلحة الكويت على ما دونها 
من مصالح، اضافة الى عزم احلكومة على تقدمي خطتها املستقبلية 
التي ستطرحها قريبا ما يعد دليال على رغبة احلكومة في مد يدها 
للتعاون وخارطة طريق للتنس����يق بني السلطتني، الفتا الى اهمية 
ان يقاب����ل هذا التوجه رغبة صادقة م����ن قبل املجلس في مد يدهم 
بالتعاون مع احلكومة من خالل س����ن التشريعات التي تخدم ذلك 

التوجه في حتقيق املصلحة العامة.
وشدد على ضرورة االس����تماع الى رغبة صاحب السمو األمير 
بضرورة تعاون الس����لطتني وإعطاء الفرصة الكافية للحكومة في 
متابعة اعمالها وتنفيذ خطتها ومش����اريعها والوقوف امام كل من 
يحاول تشويه األدوات الدستورية ومن ثم محاسبة املقصرين ان 
وجدوا وفقا لالطر الدس����تورية البعيدة عن االس����فاف، معتبرا ان 
حكمة ورغبة صاحب السمو األمير في استمرار سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيسا للوزارء في ظل تقدمي أكثر من استجواب امنا هي دليل 
واضح على ثقة صاحب السمو األمير به، مطالبا اجلميع باالبتعاد 

الحريت�ي: المطبات التي واجهت 
المجالس الس�ابقة كان يمكن تجاوزها 
بقب�ول الوق�وف أم�ام االس�تجوابات

الحالي  المجل�س  ف�ي  الزلزل�ة: 
عدد كبير من الحكم�اء يعطون أفضلية 
للمجلس لتحقيق التعاون بين السلطتين

البراك: حادثة االعتداء على الزيد دليل على انفالت األمور  
من يد الحكومة والتراجع في كل المستويات

فرج ناصر
شدد الكاتب الصحافي وعضو املجلس التنفيذي 
ملظلة العمل الكويتي »معك« زيد الزيد على ان حادثة 
االعتداء عليه لن تثنيه عن سعيه الدائم لكشف السرقات 
املليارية وسراق املال العام وانه سيبقى وفيا ملواقفه، 
متعهدا بالبقاء صلبا الى ان ميوت في س���بيل حماية 
اموال اجيالنا القادمة أو حتى تعرف قوى الفساد ان 

الكويت مازال فيها رجال شرفاء ال يرضخون لهم.
وقال الزيد في الكلمة التي ألقاها في حفل االستقبال 
الذي نظمته »معك« له بعد خروجه من املستش���فى 
عقب حادثة االعتداء عليه وضربه في االسبوع املاضي 
ان اخلوف الذي رآه ف���ي عيون اطفاله لن يثنيه عن 
مواصلة الكشف عن السرقات املليارية والقائمني على 
تلك الس���رقات، وذلك حتى ال يرى ذلك اخلوف ميتد 

الى جميع اطفال الكويت.
واضاف انه باصرار الش���رفاء والغيورين من أهل 
الكويت على وقف قوى الفس���اد فإنه سيتم التصدي 
لكل مش���اريع »احلرمنة« ونهب املال العام، الفتا الى 
ان الوقفة الصادقة من افراد الشعب الكويتي تشعره 
بأن اهل الكويت سيوف تسبقه للدفاع عن املال العام، 
وانه ليس وحيدا ومنفردا في هذه املعركة ضد قوى 

الفساد.
ومن جهة أبدى مس���لم الب���راك أمله وانزعاجه من 
وصول االم���ور في البلد الى هذا املنحنى، وان تكون 
وزارة الداخلية مش���تركة ومتعاونة في االمر بسبب 
تخاذلها وتهاونها ف���ي معرفة تفاصيل احلادث، وان 

هذا احل���ادث دليل عل��ى انف������الت االم��ور من ي���د 
احلكومة والتراجع في كل املستوي��ات حت��ى االوض���اع 
االمني��ة منه��ا، داعيا رئيس الوزراء الى ع��دم القس���م 
بالك�ش��ف ع��ن اجلناة حتى التأك��د من استطاع���ة 
وزارة الداخلي��ة وقدرته��ا عل��ى التحكم بزمام االمور 
وهي الت���ي كانت تتفاخ���ر بقبضه��ا عل��ى اجلن��اة 

ف��ي حلظات.
واش���ار البراك الى ان قوى الفس���اد تظن ان الذي 
لن تستطيع شراؤه باالموال فإنها قادرة ع لى اخافته 
باالعتداء عليه جسديا، مش���يرا الى ان قوى الفساد 
ستقوم مبحاربة كل من يقاومها ويكشف اعمالها بكل 

الطرق والوسائل غير الشريفة.
من ناحيته، ق���ال النائب د.ضيف اهلل بورمية ان 
اي تخاذل من قب���ل الداخلية في القبض على اجلناة 
س���يوجه اصابع االتهام الى احلكومة في تورطها في 
حادثة االعتداء، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة القبض 
على اجلناة وعدم بث االشاعات عن ان االعتداء شخصي 

وليس ذا صبغة سياسية.
من جانب آخر، قال النائب علي الدقباسي ان القضية 
اليوم تعتبر قضية متس مجتمعا بأكمله ومحاولته 
التمسك مببادئه ومعتقداته ضد قوى الفساد والظالم، 
وانها ليست محاولة اغتيال سياسي فقط للزيد، بل 
محاولة الغتيال طموح وأحالم مجتمع بأكمله من خالل 

ضرب مبادئه في رفض النهب املستمر خليراته.
وم���ن ناحية اخ���رى، قال وزير االعالم االس���بق 
ورئي���س مظلة العمل الكويتي د.س���عد بن طفلة ان 

وزارة الداخلية متهاونة ومتخاذلة في عملها بالكشف 
عن اجلناة على الرغم م���ن املتابعة احلثيثة لرئيس 
مجلس الوزراء، مستدال بقيام احملققني بالتحقيق مع 
الزيد بعد مرور 24 ساعة على االعتداء والتحقيق معه 

بأسئلة روتينية.
واضاف ان االمل مازال معقودا على القس���م الذي 
أطلقه رئيس الوزراء بالكش���ف عن منفذي االعتداء، 
مش���يرا في الوقت نفسه الى انه اذا لم تكشف وزارة 
الداخلية عن اجلناة خالل هذا االسبوع فسنتهم احلكومة 

بالتواطؤ مع منفذي االعتداء.
وقال بن طفلة انه ال يستبعد ان يلجأ هؤالء الفاسدون 
الى أبشع الطرق واكثرها دناءة من اجل تكميم افواه 

الشرفاء وثنيهم عن كشف السرقات.
وفي الس���ياق نفسه، اكد االمني العام ملظلة العمل 
الكويتي »معك« انور الرشيد ان االعتداء جاء نتيجة 
ملواقف الزيد الصلبة ودفاعه املس���تميت عن االموال 
العامة، مش���يرا الى ان هذا االعتداء ليس االول على 
الزيد، بل س���بقته اعتداءات لفظية وتنبيهية وأخيرا 

جسدية.
وأرسل الرشيد رس���الة الى كل املفسدين وسراق 
املال العام ب���أن كل اعمالهم وتهديداتهم واالعتداءات 
واالشاعات التي يروجونها لن تثنيهم عن قول كلمة 
احلق وكش���ف اجلرائم التي يرتكبونها ولن نسكت 
عنهم ونتركهم لشأنهم، وان الشعب الكويتي بأكمله 
معنا واننا نظهر في وضح النهار على عكس خفافيش 

الليل، وسنكشفهم بكل السبل.

في حفل االستقبال لـ »معك« بعد خروج الزميل الزيد من المستشفى

حسني مزيد

)هاني الشمري(د.يوسف الزلزلة متوسطا ناجي العبد الهادي ود.معصومة املبارك أثناء الندوة

د.علي العمير مع الزميل زايد الزيدد.سعد بن طفلة ود. ضيف اهلل بورمية وأنور الرشيد ود.روال دشتي قبل بدء الندوة 

مزيد العتبار التعليم من المهن الشاقة

عسكر: السماح للمستفيدين من صندوق 
المتعثرين بالحصول على قرض جديد

المجلس يطلب مهلة للنصف الثاني 
من أكتوبر لرفع الحصانة عن بورمية

تقدم النائب حس���ني مزيد 
باقتراح بقانون بشأن تعديل 
البند 8 من املادة 17 من قانون 
 61 التأمينات االجتماعية رقم 
لس���نة 1976. نص في مادته 
االولى على ما يلي: يس���تبدل 
بنص البند 8 املادة 17 من القانون 
رقم 61 لسنة 1976 املشار اليه 
النص اآلتي: انتهاء خدمة املؤمن 
عليه الذي يزاول اعماال ضارة 
أو ش���اقة وخطرة متى بلغت 
مدة اشتراكه في التأمني في هذه 

االعمال عشرين سنة. 
وأوضح مزيد اقتراحه بقوله: 

نظرا ملا للمعلم من دور مهم في 
تربية وتعليم ابنائنا، ونظرا ملا 
يواجهه من مشاق في مزاولة 
مهنته، وتأثير ذلك على صحته، 
لذا أعددت االقت���راح بقانون 
بتعديل البن���د 8 من املادة 17 
من قانون التأمينات االجتماعية، 
بحيث تعتبر الوظائف املرتبطة 
مبهنة التعليم بوزارة التربية 
من االعمال الشاقة في تطبيق 
ه���ذا البند، على ان حتدد هذه 
الوظائف بقرار من وزير التربية 
بع���د موافقة دي���وان اخلدمة 

املدنية.

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا بقانون بش���أن انشاء 
صندوق ملعاجلة اوضاع املواطنني 

املتعثرين في السداد.
مادة1: يستبدل بنص املادة 11 
من القانون رقم 28 لسنة 2008 
املشار اليه، النص التالي: »يجوز 

للجهات املخاطبة بأحكام املادة 
االولى من القانون رقم 2 لسنة 
2001 املشار اليه، منح قروض 
او تس���هيالت ائتمانية جديدة 
الي من العمالء املستفيدين من 
الصندوق قبل متام سداد كامل 
القرض املستحق عليه للصندوق 

في حالة انخفاض قيمة االقساط 
الشهرية ملديونيته املجدولة مبا 
فيها قسط الصندوق عن 40% من 
دخله الشهري، ومبا ال يجاوز 
هذه النسبة، وذلك طبقا للقواعد 
واالجراءات التي حتددها الالئحة 

التنفيذية«.

مؤمن المصري
عقدت محكمة اجلنايات أمس 
برئاسة املستشار حمود املطوع 
وعضوية املستشارين سعيد محمد 
صالح ووليد املذكور وأمانة سر 
سيد مهدي جلستها لنظر قضية 
أمن الدولة رقم 2009/11 املرفوعة 
من النيابة العامة ضد النائب ضيف 
اهلل بورمية واملتهم فيها بالطعن 
في حقوق صاحب السمو األمير 
واملساس بس����معة النائب األول 
لرئيس مجل����س الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
وقد حض����ر النائب أبو رمية 
جلس����ة احملكمة أمس مع فريق 
دفاعه املكون من احملامني محمد 
منور املطي����ري وماجد بورمية 
ود.فايز الظفيري، كما حضر محام 
عن الش����يخ جابر املبارك وادعى 
مدنيا وطلب أجال لسداد رسوم 

الدعوى املدنية.
وطلب احملامي املطيري عدم 
التن����ازل عن احلصان����ة خاصة 
أن رد مجل����س األمة لم يتضمن 

أي موافق����ة صريحة أو ضمنية 
برفع احلصانة عن العضو. وقد 
استجابت احملكمة لطلب احملامي 
املطيري وق����ررت إحالة الدعوى 
للنيابة العامة لتنفيذ قرار احملكمة 
الصادر بتاريخ 2009/6/15 )اخلاص 

برفع احلصانة(.
كانت احملكمة قد تلقت ردا من 
مجلس األمة مف����اده أن املجلس 
ليس في دور انعقاد حاليا وطلب 
مهل����ة من احملكمة حلني بدء دور 
االنعقاد ف����ي النصف الثاني من 

أكتوبر اجلاري.
وعقب اجللسة صرح احملامى 
املطيري بأن احملكمة املوقرة قد 
استجابت لطلبه اخلاص بوقف 
الدع����وى اجلزائي����ة املقامة ضد 
عضو مجلس األمة د.ضيف اهلل 
بورمية وإحالتها للنيابة العامة 
مرة أخرى التخاذ إجراءات رفع 
احلصانة ومخاطبة مجلس األمة 
في هذا األمر وهو ما يؤكد حرص 
احملكمة على أن يحصل موكلنا على 
الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه 

ومتكينه من جمي����ع الضمانات 
القانونية التي تضمن له احلصول 

على محاكمة عادلة. 
كما حجزت محكمة اجلنايات 
امس قضية فرعي����ة ابناء قبيلة 
الرشايدة املتهم فيها 16 مواطنا من 
بينهم النائب السابق مزعل النمران 

جللسة 26 اجلاري للحكم.
كانت النيابة العامة قد اسندت 
للمتهم����ني تهمة تنظي����م فرعية 
الختيار احد ابناء قبيلتهم لتمثيلهم 
في البرملان اال ان املتهمني انكروا 
امام النيابة التهم املوجهة اليهم 
وامرت بإخالء سبيلهم بكفالة 500 

دينار لكل منهم.
وحضر مع املتهمني احملامون 
دومي املوي����زري وفيص����ل صقر 
الرشيدي  الرش����يدي وحضيرم 
ودفعوا ببطالن اجراءات القبض 
وع����دم جدية حتري����ات ضابط 
املباحث وطلبوا البراءة ملوكليه 
مما اسند اليهم، كما دفعوا بخلو 
االوراق من ثمة دليل يقيني على 

ارتكاب املتهمني لتلك الواقعة.


