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قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة جاء فيه: حرصا 4
على راحة سكان املناطق السكنية، ورغبة في توفير الهدوء 
والطمأنينة لهم وملا للش���عب الكويتي من عادات وتقاليد 
يجب علينا ان نحافظ عليها، ونظرا ملا قد يس���ببه وجود 
سكن للعمال بجوار سكن األسر الكويتية وما يسببه من 
قلق وعدم احساس بالطمأنينة، لذا وبالنظر الى قرار اللجنة 
املكلفة باختصاص���ات املجلس البلدي رقم )ل ق/م ب/ت 

2005/5/155/5( املتخذ بتاريخ 25 محرم 1426 ه� املوافق 
2005/3/6 ال���ذي يقضي باملوافقة عل���ى الطلب املقدم من 
االدارة بتخصيص س���كن للعمال في بعض املواقع والتي 
من بينها منطقة الشدادية، تلك املنطقة التي ال يغيب على 
احد انها بجوار مناطق سكن عدد كبير من األسر الكويتية، 
لذا فانني اتقدم باالقتراح برغبة التالي: عدم اقامة اي موقع 

سكن للعمال والعزاب بجوار املناطق السكنية.

الدقباسي: عدم إقامة مساكن للعزاب بجوار المناطق السكنية

االنقسام النيابي يتواصل حول مجموعة الـ 26
وأهدافها تجاه حماية المال العام ووحدة المجتمع

البعض أكد أنها ضد تسهيل أمور المواطنين وآخرون اعتبروا عملها ضمن األطر الدستورية 

البراك: جلسة خاصة للمعاقين 3 ديسمبر المقبل

الغانم: كم عدد الضباط المحالين للتقاعد
من 2004/7/1 حتى 2008/4/28؟

النائب م����رزوق الغامن  وّجه 
سؤاال مشتركا للنائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ووزير الداخلية الش����يخ 
جابر اخلالد ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان 
جاء فيه: كم عدد الضباط من رتبة 
عقيد فما فوق الذين متت احالتهم 
للتقاعد خالل الفترة من 2004/7/1 
حتى تاريخ 2008/4/28؟ وجاء في 

سؤاله للروضان: ما عدد ضباط 
احلرس الوطني من رتبة عقيد فما 
فوق الذين متت احالتهم للتقاعد 
خ����الل الفترة من 2004/7/1 حتى 

تاريخ 2008/4/28؟

تصادف اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

»الجنايات« أجلت فرعية مطران »الرابعة«

الصيادلة التقوا مجموعة نيابية
لشمولهم بكادر ضمن الكوادر العمالية

 مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات أمس برئاس����ة املستش����ار عدنان اجلاس����ر 
وأمانة س����ر س����الم الوهيبي تأجيل نظر دعوى فرعية مطران الدائرة 
الرابعة املتهم فيها 26 ش����خصا، منهم نواب حاليون وسابقون، بإجراء 
تشاوريات للقبيلة قبل بدء الترشيح الرسمي النتخابات مجلس األمة 

2009 جللسة الثالث من ديسمبر لالطالع والتصوير.
وقد أس����ندت النيابة العامة للمتهمني أنهم نظموا انتخابات فرعية 
بصورة غير رسمية قبل امليعاد احملدد إلجراء انتخابات أعضاء مجلس 
األمة 2009 بغرض اختيار ممثل عن قبيلة »مطير« عن الدائرة االنتخابية 
الرابعة للترشح لعضوية مجلس األمة، وذلك بأن اشتركوا في إجرائها 
ورشح كل منهم نفسه فيها واتخذ كل من املتهمني من األول حتى السابع 

من ديوانياتهم ومساكنهم مقرا إلجرائها واالقتراع فيها.

التقت مجموعة من الصيادلة الكويتيني مجموعة من اعضاء مجلس 
االمة للتظلم بشأن صرف كوادر األطباء البشريني وأطباء األسنان وكادر 
الهيئة التمريضية وتناسي او جتاهل صفر كادرهم )كادر الصيادلة(.

وقال منس����ق مجموع����ة الصيادلة عضو جمعي����ة الصيادلة نواف 
احلربي: تعتبر مهنة الصيدلة من املهن التابعة لدار املهن الطبية، اضافة 
الى االطباء البشريني واطباء األسنان، مبديا أسفه لصرف كادر األطباء 
البش����ريني واألسنان وأخيرا مت صرف كادر الهيئة التمريضية في حني 

مت تناسي كادر الصيادلة.
واضاف احلربي ان كادر الصيادل����ة يعتبر أقل كوادر املهن الطبية 
م����ن حيث التكلفة، اذ ان عدد الصيادل����ة الكويتيني العاملني في الدولة 
بالقطاع احلكومي اقل بكثير من االطباء البشريني واطباء االسنان والهيئة 
التمريضية.واكد احلربي ان مهنة الصيدلة معرضة للتهديد لس����ببني، 
أوال: كثرة االس����تقاالت وترك القطاع احلكومي واللجوء الى العمل في 

القطاع األهلي، بسبب تدني الرواتب.
ثانيا: عدم وجود توصيف وظيفي للصيادلة في القطاع احلكومي، 

ما أدى الى عزوفهم عن العمل في هذا القطاع.
واس����تمع النواب د.حس����ن جوهر وأحمد السعدون ود.روال دشتي 
ود.أسيل العوضي وفيصل الدويسان ومسلم البراك الى شكوى مجموعة 
الصيادلة وتعهد النائب مسلم البراك بتقدمي اقتراح بقانون وعرضه على 
النواب للتوقيع عليه كل وفق قناعته النصاف هذه الفئة واالس����تفادة 

من خبراتهم وكفاءاتهم.

كش����ف رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
النائب مسلم البراك عن توجه أعضاء اللجنة لتقدمي 
طلب لعقد جلسة خاصة في 2009/12/3 والتي تصادف 
اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة ملناقش����ة 
وإقرار قانون املعاقني، مشيرا الى ان اللجنة ستنتهي 
من مناقشة القانون خالل اجتماعات يومي االثنني 

واخلميس املقبلني.
وقال البراك في تصريح للصحافيني يوم امس 
ان����ه مت االتفاق بني األعض����اء احلضور في اجتماع 
جلنة شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة قبل ان يرفع 
االجتماع لعدم اكتمال النصاب »على تخصيص اجتماع 
يوم االثن����ني املقبل لالنتهاء من قانون االحتياجات 
اخلاصة«، مشيرا الى انه مت االتفاق على أن تتقدم 
اللجنة بطلب يرفع للمجلس لتحديد جلسة خاصة 
يوم اخلميس املوافق 2009/12/3 والذي يصادف اليوم 
العاملي للمعاقني ملناقشة وإقرار القانون بإذن اهلل.

وأكد البراك ان اللجنة حرصت على اختيار هذا 
اليوم لالحتفال بشكل عملي إلنصاف أبنائنا ذوي 
االحتياجات اخلاصة، موضحا ان هذا القانون سيتم 
عرضه على جميع اجلمعيات األهلية املعنية باملعاقني 

لالستئناس برأسهم حوله قبل إقراره.
وأعرب البراك عن تفاؤله بإقرار القانون في  حال 
وجود أي مالحظات عليه من قبل احلكومة خاصة 

ان اللجنة أخذت جمي����ع مالحظات احلكومة بعني 
االعتبار للوصول الى صيغة وقناعة مشتركة بني 
السلطتني عن هذا القانون االنساني، متمنيا ان يكون 
يوم 12/3 هو يوم اس����دال الستار على معاناة ذوي 
االحتياجات اخلاصة بشكل نهائي من خالل اجنازه 

هذا القانون مبواده ال� 62.
وأوضح البراك ان القانون حرص على ش����مول 
جميع احتياجات املعاقني من تربية وصحة ومسكن 

وغيرها من االحتياجات الضرورية.
وكان اجتماع جلنة شؤون املعاقني شهد مشادة 
كالمية بني رئيس اللجنة النائب مسلم البراك وعضوة 
اللجن����ة النائب د.معصومة املب����ارك التي حضرت 
متأخرة عن االجتماع، األمر الذي حدا برئيس اللجنة 

النائب مسلم البراك لرفع االجتماع.
د.معصومة: ليش رفعتوا االجتماع؟

مسلم: تأخرت نصف ساعة عن االجتماع والئحيا 
يرفع بعد مرور نصف ساعة ولم يكتمل النصاب.

معصومة: االجتماعات السابقة لم ترفع؟
مس����لم: ألن هذا االجتماع مخصص التخاذ قرار 
وليس اجتماعا للمناقش����ة أم تنتقدين وتس����جلني 

موقفا أمام الكاميرات؟
يذكر ان من حضر من النواب هما فقط النائبان 

مسلم البراك وناجي العبدالهادي.

الراشـد: مجموعـة ذات حـس عـال حريصة علـى البلد

المطير: لقاء ضمن الثوابت والتقاليد وتنسجم مع الدستور

بورمية: ال تمثل الشـعب الكويتي وتعارض رفع معاناة المواطنين

الطاحوس: حولت القروض إلى شماعة لحماية احتياطي األجيال

واصل النواب االنقسام في اآلراء 
حول رأي ما أس����موه مبجم�وعة 
ال� 26 التي تشرفت بلقاء صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

مؤخرا.
وف����ي ه����ذا االطار اس����تغرب 
النائ����ب د.ضيف اهلل بورمية من 
ال� 26 الذي����ن يتباكون على املال 
العام ويعارضون رفع املعاناة عن 
املواطنني حتت ذريعة مس����تقبل 
األجيال، متس����ائال: أين دموعكم 
العام عندما نوقش����ت  املال  على 
املديونيات الصعبة خصوصا ان 
بعضكم كان����وا نوابا ووزراء في 
حينه وكان تصويتهم مع ش����راء 
املديونيات الصعبة؟! وتس����اءل 
أيضا: أين دموعكم على املال العام 
املالية احلالي  أتى وزي����ر  عندما 
بقانون دعم البنوك والش����ركات، 
وأين دموعكم عندما مت استجواب 
وزير الداخلية على اخلمسة ماليني 
دينار أم ان املال العام لديكم حالل 
عل����ى بعض التج����ار واملتنفذين 
وحرام على املواط����ن الكويتي؟! 
وقال بورمية ان ال� 26 ال ميثلون 
الشعب الكويتي وال يحملون وكالة 
عامة عنه حتى يتحدثوا باسمه وان 
من ميثل الشعب الكويتي هم نواب 
األمة املنتخبون وهم من يشعرون 
مبعاناة املواطن ويحسون مبشاكله، 
موضحا ان مجموعة ال� 26 تريد 
التقرب من احلكومة على حساب 
الكويتي مستغربا  آهات الشعب 
من ان بعضهم يطالب بغض النظر 
عن ديون الع����راق التي تبلغ 80 
مليارا ويتشدد أمام 3 مليارات )كما 
تدعي احلكوم����ة( تخص قروض 

املواطنني.

فشل الحكومة 

وأكد النائب د.وليد الطبطبائي ان 
املواضيع التي تطرقت لها مجموعة 
ال� 26 خالل لقاء صاحب الس����مو 
األمير هي م����ن صلب اختصاص 
عمل السلطة التنفيذية مما يدل على 
فشل احلكومة في معاجلة األزمات، 
مش����ددا على ان هذه املجموعة ال 
متثل اال نفسها ورأيها الشخصي 

»الذي نحترمه ونقدره«.
الطبطبائي في تصريح  وقال 
للصحافيني »من حق اي مواطن 
ان يقابل اي سلطة من السلطات 
البداء وجهة نظره حول اي قضية 
عامة بش����رط اال يدعي انه ميثل 
الشعب الكويتي«، مشيرا الى ان 
ما طرحته مجموعة ال� 26 اذا كان 
ميثل رأيهم الشخصي فنحن نحترم 
هذا الرأي.وأوضح الطبطبائي ان 
ما يلفت النظر ان جميع املالحظات 

يجب ان تلتقي اجلهود النيابية 
للوص���ول حلل عاجل ملس���ألة 
القروض للتخفي���ف عن كاهل 
املواطن���ني واألس���ر الكويتية، 
بعد تخلي البن���ك املركزي عن 
القيام مبسؤولياته وعدم القيام 
بأي خطوات تذكر ملعاجلة هذه 
املش���كلة، مشيرا الى ان مشكلة 
القروض بدأت عندما قامت البنوك 
بزيادة االقساط والفوائد كلما زاد 
بنك الكويت املركزي سعر معدل 
اخلصم عل���ى الدينار، متذرعة 
بعق���ود االذعان التي وقعت مع 
عمالئها بحيث يتم االخذ باحلد 
األقصى 4% مضافا اليه س���عر 
البنك املركزي )انخفض  خصم 

الى 3% للعقود اجلديدة(.
واضاف: من الغريب انه عندما 
الفائدة تنخفض  بدأت اس���عار 
عاملي���ا، اصدر البن���ك املركزي 
تعميما حديثا للبنوك بتثبيت 
سعر الفائدة على القروض وعدم 
النظر ف���ي رفعها او انخفاضها 
الى ان تبل���غ الفرق بني الفائدة 
مع العميل 2% سواء بالصعود 
او الهبوط ويتم تعديل الفائدة 
على القروض مع ثباتها ملدة 5 
الطاحوس ان  سنوات.وأوضح 
سبب املش���كلة هو عدم وجود 
تعليمات واضحة من قبل البنك 
املركزي منذ البداية حول كيفية 
معاجلة القروض االس���تهالكية 
واملقسطة في حالة ارتفاع سعر 
اخلصم مما ادى الى توجه البنوك 
وشركات االستثمار في ذلك احلني 
الى االجتهاد من خالل عدم تغير 
سعر القسط مما يعني ان اجلزء 
األكبر من قيمة القسط كان يتجه 
لتغطية الفائ���دة املتزايدة التي 
تأخذ ش���كال تصاعديا مما ادى 
بالنهاي���ة الى ان م���دة القرض 
تطول اكبر مما هو متفق عليه 

مع العميل.
وبني انه بناء على معلومات 
وأدلة حص���ل عليها اصبح من 
املؤك���د ان البنك املركزي أخفى 
بعض بيانات القروض املمنوحة 
املقدمة  البيانات  للمواطنني من 
ملجلس األمة السابق وقت اقرار 
صندوق املعس���رين مما جعل 
املشكلة في استمرار وان هناك 
دوافع كثيرة وراء االخفاء املتعمد 
والتي س���يفصح عنها بالقريب 
لكي يحاس���ب جميع املسؤولني 

عن هذا االخفاء.
مش���يرا إلى أن وزير املالية 
ومجموعة ال� 26 جعلت قروض 
املواطنني شماعة حلماية احتياطي 

االجيال كما يدعون.

التي اثارتها مجموعة ال� 26 لدى 
صاحب السمو األمير هي مالحظات 
من صميم عمل السلطة التنفيذية 
مما يدل على ان هذه املجموعة غير 
مقتنعة بأداء الس����لطة التنفيذية 
وجتاوزها على السلطة األعلى منها 
وهو صاحب السمو األمير، مبينا ان 
هذا األمر يدل على فشل احلكومة 

في معاجلة األزمات.

حكمة

م����ن جانبه أك����د النائب علي 
الراشد »احلكمة« التي تتحلى بها 
»مجموعة ال� 26« التي تش����رفت 
بلق����اء صاح����ب الس����مو األمير، 
واصفا اعض����اء املجموعة بأنهم 
ذوو حس ع����ال وحريصون على 
هذا البلد، ويخشون على الكويت 

من الضياع.
واضاف »اذا كنا ممثلي االمة في 
البرملان فهم اجلمعية العمومية التي 

اوصلتنا الى مجلس االمة«.
وخاطب الراشد كل من هاجم 
هذه املجموعة بالقول »هل هاجمتم 
من ناش����د صاحب السمو االمير 
اس����قاط قروض املواطنني عندما 

جتمعوا امام قصر السف«؟
وحيا الراشد »مجموعة ال� 26« 
وأثنى على حكمتها وقال »ال تلتفتوا 
ملن يهاجمكم اليوم، فهذه ضريبة 

يدفعها كل اصالحي في البالد«.
من جهته أكد النائب محمد املطير 
ان مقابلة مجموعة من املواطنني 

لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد قبل يومني تأتي في إطار 
الثوابت والتقاليد التي جبل عليها 
أهل الكويت منذ الق����دم كما انها 
تنسجم انسجاما كليا مع القواعد 
الدستورية، مستغربا  واألعراف 
في الوقت ذاته من االحتقان الذي 
أطر به البعض هذه املقابلة وكأنها 
دخيلة عل����ى العالقة بني احلاكم 

واحملكوم في الكويت.
وقال املطير في بيان صحافي 
مقتضب ان لكل مواطن احلق في 
ان يبدي رأيه كما عودنا صاحب 
السمو االمير الذي يستمع الى آراء 
املواطنني على مختلف مشاربهم 
ومذاهبهم كما هو احلال مع حكام 
آل الصباح على مر الزمن، مضيفا 
من غير املعق����ول ان نصادر حق 
املواطن في التعبير عن رأيه امام 
ولي األمر، مشددا على انه ال ميكن 
لكائن من كان وإن عال منصبه ان 

يصادر هذا احلق.
وأش����اد املطير بالشخصيات 
التي قابلت صاحب السمو االمير، 
مضيفا: كثير منهم كان له دور كبير 
في بناء البل����د ويجب ان نحترم 
ونقدر مسعاهم حتى لو اختلفنا 

معهم في الرأي.
استغربت النائب د.روال دشتي 
الهجوم العنيف الذي تعرضت له 
مجموعة ال� 26 عقب لقائهم صاحب 
الذي مت  السمو االمير والتحوير 
الهداف هذا اللق����اء الذي لم يكن 

الهدف منه سوي ابداء وجهات النظر 
بشأن مستقبل البلد وسبل بنائه، 
معتبرة ان ه����ذه املجموعة متثل 
رجاالت س����اهموا في بناء الوطن 

ويفترض ان حتترم اراؤهم.

شكر

وقالت دش����تي ف����ي تصريح 
صحافي: في البداية اشكر مجموعة 
ال� 26 من رجاالت الكويت الذين 
تش����رفوا بزيارة صاحب السمو 
االمير على جتمعهم وطرح افكارهم 
وآرائهم في القضايا التي تتعلق 
مبصير الوطن، مؤكدة ان الكويت 
متر بتحديات كبيرة تتطلب احداث 
نقلة نوعية في االصالح وتنمية 
الوط����ن وبنائه وف����ق املتطلبات 
العصري����ة واحلم����د هلل ان بدأت 
تش����كل هذه االعداد وان شاء اهلل 

نرى اكثر من 26.
انها س����تخاطب  واوضح����ت 
مجموعة ال� 26 لضم مجموعة من 
النساء اليها وتوسعة هذا التجمع 
ليقوم بدوره جتاه الكويت، مبينة 
ان احلكومة بصدد التقدم بخطتها 
التنموية التي تضم اكثر من 200 
سياسة بشأن كويت املستقبل من 
جميع النواحي وبالتالي فال ضرر 
من إبداء وجهات النظر بشأنها حتى 

ان تباينت فيما بينها.

معالجة القروض

الطاحوس  النائب خالد  قال 

محمد املطيرعلي الراشدد.ضيف اهلل بورمية

مجموعة الـ 26: ما يحدث في الكويت اختالل
حاد وخطير في التوازن بين الحقوق والواجبات

»حدس«: نؤيد مقترحات إسقاط فوائد القروض

أكدت مجموعة ال� 26 التي تش���رفت بلقاء 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد انها 
»تنطلق من مواد الدستور الذي كفل حرية ابداء 

الرأي وحرية مخاطبة السلطات العامة«.
جاء ذلك في بيان هذا نصه:

تن���ادى املوقعون على ه���ذا البيان بدافع 
من واجبهم الوطني ومنطلقني من احترامهم 
للدستور وقوانني الدولة، للتنبيه الى خطورة 
اس���تنزاف وتبديد ثروة البالد بكل اشكالها، 
والدعوة لترشيد استخدامها وضرورة مكافحة 
الفساد بأش���كاله املتعددة، وحتقيق التنمية 

الشاملة، وتكوين رأي عام لتحقيق ذلك.
ومن منطلق اميانهم بأن املواطنة هي االساس 
في مكون���ات الدولة، وان االنتماء مش���روط 
بالت���وازن بني ما يؤديه املواطن من واجبات، 
ومبا يكتس���به من حقوق، فإن االخالل بهذا 
التوازن، إما ان يحول الوطن الى ثروة او سلعة 
أو غنيمة تقتسم وتنهب في حال االنحياز جتاه 
احلقوق، أو يحوله الى مجرد سلطة تعسفية 

ظاملة، اذ طغت الواجبات على ما عداها.
ان الدول املس���تقرة، هي تلك الدول التي 
آمنت وطبقت مبدأ فصل السلطات وتعاونها 
مع احترام مبدأ التداول الس���لمي للسلطة، 
واالم���ة هي مصدر تلك الس���لطات جميعا، 
واملواطن هو املمول لها من خالل مسؤولياته 
االجتماعية واالقتصادية، ومرجعية املواطن 
هي سيادة القانون ودوره املستمد من واجبه 
في بناء الوطن. بينما دور سلطات الدولة هو 
العمل على ان يكون مستقبل البالد افضل من 
حاض���ره، وذلك ال يحدث حتى تكون رؤاها 
واه���داف بنائها مح���ددة وواضحة، ومتلك 
وسائل حتقيقها من خالل االلتزام بالنزاهة 

والشفافية واحليوية.
وم���ا يحدث في الكويت ه���و اختالل حاد 
وخطير في التوازن بني احلقوق والواجبات، 
فهناك من يعتقد ان مبقدوره، ومن حقه، اختراق 
كل القوانني، وهناك من يسعى الى االقتسام اآلني 
للثروة الوطنية بتشريع أو بقرار حكومي، وكل 
منهما يؤدي القتسام ثروة الوطن واستنزافها 
بكل الوسائل املمكنة، بدال من بنائه وتطويره 

وتعميره وازدهاره وبقائه.
وشاع في الكويت وهم ان اقتسام خيرات 
وموارد البالد بقوانني وقرارات حكومية هو 
مشروعات شعبية، والواقع هو العكس، اذ ان 

مثل تلك السلوكيات من شأنها تعزيز املضاعفات 
املدمرة لقيم العدالة واملساواة والعمل واالنتاج، 
ناهيك عن اثرها السلبي البالغ واملباشر على 

حاضر البالد ومستقبلها.
ومن اجل بناء هذا الوطن ونهضته، البد من 
وقفة جادة للبدء بتصحيح مسار تبديد خيرات 

وموارد الوطن وتشويه قيمه السامية.
ان انتشال الوطن من وضعه احلالي واملضي 
به الى ما نأمله له، لن يتحقق سوى باحترام مبدأ 
التوازن بني احلقوق والواجبات، ومبدأ السيادة 
املطلقة للقانون واحترامه التام، فالعالقة دائما 
طردية بني التراخي في تطبيق القانون وتفشي 
الفساد، وهي كذلك طردية بني صالبة تطبيق 

القانون وبناء الوطن على الوجه املنشود.
التنفيذية  وعليه فإننا ندعو الس���لطتني 
والتشريعية، وكل مؤسسات املجتمع املدني، 
لالنتباه الى املخاطر واالعتبارات الواردة في 
هذا البيان، ومراعاتها في جميع التشريعات 
والقرارات املستقبلية، كما ندعو كل املواطنني 
املؤمن���ني مبضامني هذا البيان الى املس���اندة 
واملساهمة واملش���اركة والدعم من اجل تأمني 
مس���تقبل افض���ل للجيل احلال���ي واالجيال 

القادمة.
واخيرا تؤك���د املجموعة املوقعة على هذا 
البيان انها تنطلق من مواد الدستور الذي كفل 
حرية ابداء الرأي وحرية مخاطبة الس���لطات 
العامة، وحقها في السعي للحفاظ على حرمة 
املال العام كما نصت عليه املادة 17 من الدستور. 
وتؤكد املجموعة انها ال تطرح نفسها كتنظيم 
سياسي او بديال عن التنظيمات واجلماعات 
السياسية ومنظمات املجتمع القائمة، وان رؤاها 

الواردة في هذا البيان متثل ذات موقعيها.

الموقعون

عبداهلل ابراهي���م املفرج، صالح الفضالة، 
مشاري العنجري، جاسم السعدون، د.محمد 
الطبطبائي، محمد الدالل، جاسم العون، فيصل 
اخلالد، يوسف اجلاسم، عبدالوهاب الهارون، 
موسى معرفي، احمد باقر، د.بدر الديحاني، خالد 
هالل املطيري، د.نايف احلجرف، د.نبيل املناعي، 
علي املوسى، ابراهيم القاضي، سامي النصف، 
خالد املش���اري، احمد العبيد، د.عبداحملسن 
حمادة، د.عبدالكرمي الس���عيد، احمد معرفي، 

محمد حمود الهاجري، ود.علي الزعبي.

قال األمني العام للحركة الدستورية اإلسالمية 
)حدس( د.ناصر الصانع انه تعقيبا على األنباء 
التي حتدثت عن مقابلة مجموعة من السياسيني 
واالقتصاديني لصاحب السمو األمير في منتصف 
األس����بوع اجلاري، وما تناقلته الصحف من 
احملادثات التي متت مناقش����تها في اجتماعات 
الوفد ومقابلته صاحب الس����مو األمير، سواء 
بشأن الوضع االقتصادي أو اقتراحات النواب 

ذات الصلة بالوضع املعيشي للمواطنني.
أدل����ى األمني الع����ام للحركة الدس����تورية 
اإلس����المية د.ناصر الصانع بتصريح أكد فيه 
انه ومع التقدير جلميع األطراف اال انه لم يكن 

للحركة الدستورية حضور أو مشاركة رسمية 
في التجمع املذكور أو املقابلة التي متت مؤخرا 
مع صاحب السمو األمير، وان حضور أي طرف 
مت بصورة شخصية غير ملزمة للحركة بأي 

حال من األحوال.
وقال د.الصانع »اننا ثابتون على ما أكدناه 
باستمرار سواء في بياناتنا الرسمية أو أدائنا 
النيابي، من تأييد احلركة إلسقاط فوائد القروض 
وإعادة جدولتها على املواطنني، وذلك متى ما 
كانت اقتراحات اس����قاطها متوافقة مع الرأي 
الشرعي، ومواقف د.جمعان احلربش واضحة 

في هذا الشأن وال حتتمل اللبس«.

الطبطبائي: دخولي غزة سبب منعي من دخول مصر
روال لعدم تحميل األمر أكثر مما يحتمل

قال النائب د.وليد الطبطبائي 
ردا عل����ى س����ؤال ح����ول منع 
الى  السلطات املصرية دخوله 
اراضيها ان زيارته الى جمهورية 
مصر العربية جاءت بناء على 
دعوة من احد زمالئه املصريني، 
اال انني فوجئت بايقاف السلطات 
املصرية لي ومنعي من دخول 
االراضي املصرية السباب اجهلها 
وعلى ضوء ذلك القرار اتصلت 
برئيس مجلس الشعب املصري 
احمد فتحي سرور الذي اوضح 
لي بدوره ان املرجح لقرار منعي 
بسبب زيارتي ملدينة غزة عن 
طريق االراضي املصرية، مشيرا 

الى انه امتثل للقرار فور علمه به.
واوضح د.الطبطبائي انه ابلغ وزير اخلارجية 
الكويتي ورئيس مجلس االمة الكويتي وسفيرنا 
لدى القاه����رة بقرار املنع، مبين����ا انهم وعدوه 
بالتحرك على اعلى املس����تويات للوقوف على 

مالبسات قرار املنع املصري.
واكد د.الطبطبائي انه رغم 
احترامه للقرارات املصرية، اال 
انه غير مقبول ان تتم دعوتي 
لزيارة االراضي املصرية بشكل 
رسمي وافاجأ بقرار املنع من 
الدخول، الفتا الى ان هذا االمر 
ال يليق ب����أي مواطن كويتي 
وال ميك����ن القبول ب����ه، فما 
بالك »بشخص ميثل الشعب 
الكويت����ي برملاني����ا ويتمتع 

باحلصانة البرملانية؟«.
من جانبها، شددت النائبة 
د.روال دشتي على ان النائب 
الكويتي ف���رد وليس »إلها« 
محصن���ا، وبالتالي فإن ما ج���رى مع النائب 
د.الطبطبائي مبنعه من دخول مصر امر يجب 
أال نحمل���ه اكثر مما يحتمل، داعية الى احترام 
القوانني والنظم املتبعة في الدول االخرى كما 

نريد ان يحترم اآلخرون قوانيننا.

د.وليد الطبطبائي

العمير: لم أصرح عن قرار إغالق المقاهي
نفى النائ���ب د.علي العمير ما ذكرته احدى الصحف اليومية 
امس على لسانه بأنه قال: »اما النائب علي العمير فقال ان قرار 
وزارة الداخلي���ة بإغالق املقاهي واملطاع���م يضر املواطن والبد 
م���ن التراجع عنه نظرا للضرر الكبير الذي يس���ببه للمرتادين 

وأصحاب املقاهي«.
وأكد العمير انه لم يصرح بهذا التصريح وهذا عار عن الصحة، 

وانه لم يدِل بأي تصريح حول وجوب التراجع عن هذا القرار.
وطالب العمير وس���ائل اإلعالم بالدقة في نشر األخبار وعدم 
نشر تصريحات باسم اش���خاص ليست لهم عالقة بها حيث ان 
االخبار غير الصحيحة من ش���أنها التسبب في إحداث قلق من 
مواقف النواب، وخلق بلبلة وس���وء فهم غير صحيح نحن في 

د.علي العميرغنى غنه.


