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7 اللــــــه بورميـــة  النائـــب د.ضيف  قــدم 
اقتراحـــا برغبــة بشــأن: »فتح املجال للشباب 
الكويتــــــي للدخــول فـــي دورات تدريبيـــة 
متخصصــــــة للعمـــل كضبـــاط أمــــن فــي 
جميــــــع وزارات الدولــة علــى ان يعامـلـوا 
معــاملــة العسكريــني في البــدالت واملزايــا 

املاديــة االخــرى«.

بورمية لفتح المجال للشباب للعمل كضباط أمن

البعض انتقد تفعيل دور المجاميع وآخرون اعتبروهم أصحاب خبرة

االنقسام النيابي حول مجموعة الـ 26 يتواصل

المال: ال يمكن التشكيك في تاريخهم الوطني
المؤسسـات لدور  تهميش  تحركهم  هايف: 
أسيل: رجال دولة وغير مقبول التطاول عليهم 

على ان هؤالء رجال دولة خدموا 
الكويــــت طوال ســــنوات عديدة 
ومن غير املقبول التطاول عليهم 
بهذه الصورة. وقالت في تصريح 
صحافي: ليس من حق اي عضو في 
مجلس األمة ان مينع اي مواطن من 
التعبير عن رأيه مبدية خشيتها 
التشريعية  الســــلطة  من حتول 
الى اداة تســــلب املواطنني حقهم 
في التعبير حسب املادتني 44 و45 

من الدستور. 
واكدت العوضي ان ما قامت به 
مجموعة الـ 26 ال يحمل اي تعد على 
صالحيات او اختصاصات السلطة 
التشريعية الفتة الى ان حتركهم ال 
يعدو كونه تعبيرا عن الرأي جتاه 
عدد من القضايا التي تهم جميع 

شرائح الشعب الكويتي. 
الرحمن  النائب عبــــد  وأكــــد 
العنجري على تقديره لتحركات 
مجموعــــة الـــــ 26 التــــي تضــــم 
شخصيات وطنية وكفاءات مجربة 
في إدارة شــــؤون الدولة والعمل 
السياســــي واالقتصادي، والذي 
يأتــــي حتركهم وفقــــا للمادة 45 
من الدســــتور التي تكفل لألفراد 
واجلماعات مخاطبة السلطات في 
القضايا العامة واخلاصة، مشددا 
على ثقته بــــأن حتركهم نابع من 
رؤى وطنية حريصة على مستقبل 
الكويت وأبنائها وضمان غد آمن 
لهــــم، وال ميكن ألحــــد ان يصادر 
حقهم فــــي صياغة افكار من اجل 
الوطن نابعة من خبراتهم وسعيهم 
التي تشهدها  السلبيات  ملعاجلة 
احليــــاة السياســــية والبرملانية 
الظلم  احلالية، ولذلك فإنــــه من 
الرجال املخلصني  مهاجمة هؤالء 

والتشكيك في نواياهم.

واصل النواب عملية االنقسام 
في االراء حــــول أهداف مجموعة 
الـ 26 التي تشرفت بلقاء القيادة 
السياسية مؤخرا. وفي هذا االطار 
ابدى النائب صالح املال استغرابه 
ودهشته الشديدين من »الهجوم 
العنيف غير املسوغ الذي تعرضت 
له مجموعة الـــــ 26 بعد التقائها 
الســــمو االمير « مشددا  صاحب 
»على ان هذه الشخصيات ال ميكن 
التشكيك في تاريخها الوطني، فلم 
تزل مواقفهــــا في الدفاع عن املال 
العام، وتصديها املشهود حملاوالت 
االنقالب على الدستور شاخصة في 

اذهان الكويتيني كافة«.
وقال املال في تصريح صحافي: 
»ان الكويتيني وعلى مدى العقود 
املاضية جبلوا على التشاور، وابداء 
الرأي وذلك ما كفله لهم الدستور، 
وعموما اهل الكويت اعتادوا دوما 
على مخاطبة ولي االمر، الن باب 
احلاكم مشرع الستقبال املواطنني 
والتشاور معهم«، مبينا »ان املشورة 
بني احلاكم واحملكوم ال تقلل البتة 
من قيمة املؤسسة الدستورية، وفي 
الوقت نفسه، ال ميكن للمؤسسة 
والنواب اختطاف الرأي من الناس 
السيما اهل احلكمة واملشورة مثل 
املجموعة التي قابلت سموه حديثا«. 
وبني املال »انه من حق املواطن ان 
يبدي رأيه في القضايا املطروحة 
على املشهد السياسي والتي تثير 
اجلدل، ولم يحسم امرها، وال ريب 
ان املبادرة في مثل احلاالت تصبح 
اذا جاءت من  محمودة خصوصا 
منطلق نزع فتيــــل اخلالف، وما 
يزيدها ألقا ان املبادرين رجال اشداء 
على املال العام وعلى املكتسبات 
الدســــتورية، فنحن ال نستغرب 

الهجوم علــــى املجموعــــة، رغم 
اختالفنا مع ما طرحوه بخصوص 
صندوق املعسرين«، مشيرا الى »ان 
االختالف في التعاطي مع القضايا 
املطروحة ال يفســــد للود قضية، 
ويعتبر امرا صحيا، فاملواطن يبدي 
رأيه في اي محفل يراه مناســــبا، 
والنائــــب يعلن موقفه ويشــــرع 
ويراقب في قاعة عبداهلل السالم، اما 
احلجر على اآلراء فهو ما نرفضه، 
النه يخالف الدستور، وال ينسجم 
مع مواده، املؤلم ان هنالك اشخاصا 
بات ديدنهم مصادرة آراء اآلخرين، 
واالكثر ايالمــــا ان التطاول ينال 
شــــخصيات وطنية، حملت حب 
الكويت، واحملافظة على الدستور 

االجتماعي الــــذي ميز الكويتيني 
السيما وقت الشدائد. من جانبه، 
قال النائــــب محمد هايف: انه مع 
تقديرنا ملجموعة الـ 26 واحترامنا 
لهم، لكن قد يكون غاب عنهم ان 
حتركهم هذا سيفتح الباب ملجموعة 
الـــــ 27 ومجموعة الـ 28 وغيرهم 
إليصال رأيهم. وأضاف هايف في 
تصريح صحافي: ان هذا األمر سوف 
يهّمش دور املؤسسات ويفّعل دور 
املجموعــــات واجلماعات دون ان 
نشعر، متســــائال: هل نحن على 

استعداد لذلك؟
النائبة د.أسيل  واســــتنكرت 
الســــلبية  الفعل  العوضي ردود 
جتاه حترك مجموعة الـ 26 مشددة 

على اكتافها، وناضلت بكل ما اوتيت 
من قوة من اجل التصدي حملاوالت 
املساس بالدستور«. والحظ املال »ان 
الكويت متر بتحديات كبيرة تتطلب 
منا احداث نقلة نوعية في االصالح 
والتنمية وفق املتطلبات العصرية، 
وعلينا جميعا ان نتســــامى فوق 
املصالح الشخصية الضيقة، ونضع 
فــــي اعتبارنا مصلحــــة الكويت 
البلد الــــذي تتضاءل امامه جميع 
االعتبارات الشخصية«، الفتا الى 
من قابلوا صاحب الســــمو االمير 
شخصيات ساهمت في بناء الكويت 
وتتمتع باحلكمة التي نحن بأمس 
احلاجــــة اليها في ظــــل الظروف 
الراهنة التي تكاد تعصف بالتآلف 

الحويلة: الدائرة الخامسة تعاني من اإلهمال

عاشور ينتقد تحديد ساعات العمل 
في المطاعم والمقاهي

الميع: الشريعان وزير متخصص ملتزم 
بثقافة التطوير والتغيير نحو األفضل

العنجري: »المالية« تناقش اليوم 
الخطة الخمسية بحضور الفهد

الوعالن يرفض محاولة طمس موضوع 
الكاميرات في فصول التعليم الديني

الوعالن  النائب مبارك  رفض 
املساومات التي تقوم بها االدارات 
التربية ومحاولة  املعنية بوزارة 
الضغــــط علــــى الطالبات إلغالق 
وطمس موضوع كاميرات املراقبة 
التي مت تركيبها في بعض الفصول 
التعليمية في املدارس التابعة إلدارة 
التعليم الديني والتي أثارها اخيرا، 
مؤكدا ان هذه احملاوالت تعد نوعا 
من االبتزاز للطالبات وتستهدف 
طمس املوضــــوع وضياع حقوق 
الطالبــــات وهذا مرفوض  هؤالء 
متاما. واستنكر الوعالن االجتماع 
الذي مت اخيرا مع بعض الطالبات 
في املعهد الديني للضغط عليهن 

ومللمة املوضوع وتهوين االمر على 
الطالبــــات بادعاء ان الكاميرات ال 
تظهر وجوههن، مشــــيرا الى ان 
االدعاءات التي ساقتها ادارة املعهد 
الكاميرات مت تركيبها بهدف  بأن 
احلماية من السرقة باطلة جملة 
وتفصيال وال اساس لها من الصحة، 
ولو ان هذا االمر كان صحيحا لتم 

انشاء جهاز معني بهذا االمر.
التربية وادارة  وحّمل وزيرة 
الفروانية التعليمية مسؤولية هذا 
العمل غير االخالقي وحتويل دور 
العلم الى معاقل امنية وبوليسية 
تتم فيها مراقبة حتى بناتنا داخل 
الفصول التابعة للتعليم الديني.

السكنية. 
وقال: وفيما يتعلق بشؤون 
االســــكان بالدائرة اخلامسة قال 
احلويلة ان الدائرة اخلامسة تعاني 
من قلة االهتمام من قبل الوزراء 
املتعاقبني على وزارة اإلســــكان، 
خاصة فيما يتعلق ببيوت التركيب 

في منطقة األحمدي. 
فبالرغم من قلة مساحتها عن 
400م اال ان قاطنيها ال يستطيعون 
صيانتها أو ترميمها بسبب طابعها 
اخلرساني الذي ال يسمح بذلك، 
كذلك يعاني أهالي منطقة الظهر 
والذين مت ظلمهم بإعطائهم منازل 
أقل من 400م يعانون من العديد 
من املشاكل األمنية بسبب القطعة 
املهجورة باملنطقة والتي لم تتم 
معاجلتهــــا منذ أكثــــر من ثالثني 
عاما، وظلت أعمدة خرسانية فال 
هي أزيلت وأقيمت مساكن جديدة 
عليها وال متت معاجلة أرضيتها 

لتصبح صاحلة للسكن. 
وعليه، طالب احلويلة الشيخ 
احمد الفهد بااللتفات ألهالي بيوت 
التركيب مبنطقة األحمدي وكذلك 
أهالــــي منطقة الظهــــر وأن يتم 
تعويضهم مببالغ مالية مجزية عن 
الظلم الذي وقع عليهم لقلة مساحة 
مساكنهم عن 400م، وهو متييز ال 

يقبله ال الشرع وال الدستور.

الدول  فــــي  القــــرارات ال تصدر 
املتحضرة، خصوصا مع مساحة 
واســــعة من احلرية والســــعي 
لتنشــــيط االقتصاد والتشجيع 
التجارية  اقامة املشروعات  على 

الصغيرة.
وطلب عاشور من اللجنة سحب 
القرار وإلغائه، وكأنه لم يكن، وكان 
األجدر بها تفعيل دورها الرقابي 
على مثل هذه األماكن وضبط عملها 
واألنشطة التي تقام بها وتفعيل 
اإلجراءات القانونية على كل من 
ال يلتزم بالشــــروط والضوابط 
األمنيــــة والتجاريــــة والصحية 
وليس التدخل باحلرية الشخصية 
وتعريض أصحاب هذه احملالت 

خلسائر جتارية ومادية كبيرة.

وجيزة مــــا لم تتوافر لها اإلدارة 
القوية والقرار احلاسم السريع. 
مضيفا: لقد تقدمنا باملجلس 
الســــابق واحلالــــي بالعديد من 
االقتراحات بقوانني واالقتراحات 
القضية  برغبة للمساهمني بحل 
االســــكانية ومنها زيادة القرض 
االســــكاني الى 100 ألــــف دينار 
وزيادة قرض املعاق من خمسة 
آالف الى عشرة آالف وهو ما متت 
املوافقــــة عليه باالجتماع األخير 
للجنة االسكانية، وأيضا زيادة 
بدل االيجــــار الى 300 دينار بدال 
من 150 دينــــارا عالوة على حق 
الكويتية األرملة واملطلقة  املرأة 
واملتزوجة من غير كويتي بالرعاية 

عدم وجود أماكن يرتادها هؤالء 
الشباب.

وأضاف عاشور ان مثل هذه 

لزيادة الطاقة االنتاجية وحتديث 
الشبكات وتطوير احملطات القدمية 
وإنشــــاء أخرى جديــــدة لتفادي 
الكهربائية ومواكبة  االنقطاعات 
اخلطة اإلمنائية والعمرانية للدولة، 
مشيدا بحرص الوزير الشريعان 
على مبدأ الشفافية والوضوح في 

هذه اخلطوات.
وأثنى امليع على جهود مدير 
إدارة التمديــــدات الكهربائية في 

للقيام بها من النواحي االشرافية 
والتنفيذيـــة حتى ال يتحول هذا 
أماني  الـــى مجرد  الكبير  اجلهد 
على الـــورق ال ميكن ان تتحول 
الـــى واقع يتحقـــق على األرض 

وميلسه الناس.

أشـــاد مراقب مجلـــس األمة 
النائب د.محمد احلويلة باالجتماع 
األخير للجنة اإلسكانية مبجلس 
األمة وبجـــو التفاهم والتعاون 
الذي ساد اجتماع اللجنة والذي 
أثمر صـــدور عدة قـــرارات من 
شـــأنها ان تساهم في إيجاد حل 
للمشكلة اإلسكانية، خاصة فيما 
يتعلق بالقرار الذي اتخذه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة للتنمية  االسكان ووزير 
الشيخ احمد الفهد بإنشاء شركات 
مساهمة إسكانية تقوم بتنفيذ 
العديد من املشـــاريع االسكانية 
مما يســـاهم في تقليص قوائم 
االنتظـــار الطويلـــة للمواطنني 
املتقدمني لطلب الرعاية السكنية 
هذا عالوة على النظرة اإلنسانية 
التي شمل بها الشيخ احمد الفهد 
العديد من شرائح املجتمع، خاصة 
املرأة األرملة واملطلقة واملتزوجة 
من غير كويتي بحيث يوفر لهن 
سكنا الئقا وفق ضوابط معينة 

تراعي ظروفهن. 
وقال احلويلــــة ان مثل هذه 
القــــرارات خطــــوة فــــي االجتاه 
الصحيح يلزمها خطوات عديدة، 
حيث ان القضية االسكانية أعقد 
من ان حتل في ظرف فترة زمنية 

انتقد النائب صالح عاشــــور 
قرار اللجنة املشتركة في البلدية 
ووزارة الداخلية بشــــأن حتديد 
ساعات العمل في املطاعم واملقاهي، 
حيث ان هذا القرار غير مدروس 
وله تبعات سلبية تؤثر على سوق 

العمل في الكويت.
وبنّي عاشور ان مثل هذا القرار 
له تأثير ســــلبي على االقتصاد 
احمللي واحلرية التجارية، وكذلك 
زيادة نســــبة البطالــــة وازدياد 
التي نسعى  الهامشــــية  العمالة 
لتقليلهــــا، مضيفــــا ان مثل هذه 
املقاهي واملطاعم هي اماكن ترفيهية 
للعائالت والشباب، خصوصا مع 
وجود نسبة البطالة بينهم، ناهيك 
عن الدواعي األمنية التي تنتج عن 

وزارة الكهرباء واملاء عماد العبيد 
الذي يعمل على تطوير وتنظيم 
احدى أهــــم اإلدارات في الوزارة 
منــــذ أغســــطس املاضــــي، وهي 
املشــــرفة على فحص التمديدات 
الكهربائية ودراسة مخططاتها مبا 
فيها األحمال الكهربائية ومطابقة 
املواقع واملشاريع للتأكد من انها 
حســــب أنظمة القواعد الصادرة 

من الوزارة.
وقـــال امليع ان العبيد يحمل 
خطة طموحة مليكنة عمل اإلدارة 
القريب للقضاء  في املســـتقبل 
على الروتني وتعطيل املعامالت 
التجـــاوزات  والقضـــاء علـــى 
املختلفـــة وحتســـني فعاليـــة 
اإلدارة وأدائهـــا وفـــق ضوابط 
ومعايير معينة، مؤكدا ان ادارة 
التمديدات الكهربائية هدفها درء 
األخطـــار الكهربائية واحلرائق 
عن املنشأة ســـواء كانت سكنا 
خاصا أو استثماريا أو مصانع 
أو غيرها من خالل تالفي زيادة 
األحمال الكهربائية دون أساس 

صحيح.

أشاد النائب غامن امليع بالفكر 
االبداعي الذي يحمله وزير الكهرباء 
الشــــريعان واصفا  واملاء د.بدر 
الوزيــــر بالشــــاب واملتخصص 
امللتزم بثقافة التطوير والتحديث 
واستراتيجية التغيير نحو األفضل 
ضمن رؤية واقعيــــة ومنهجية 
ابداعية بعيدا عن الشعارات الرنانة 

واملصالح الضيقة.
وقال امليع في تصريح صحافي 
ان اإلجراءات التي اتخذها الوزير 
الشــــريعان منذ تسلمه احلقيبة 
الى االســــتفادة  الوزارية تهدف 
مــــن التقنيات احلديثة في مجال 
الكهرباء وتطوير العمل في مختلف 
قطاعات الوزارة، خصوصا احملطات 
الكهربائية واإلدارات املرتبطة بها، 
مشــــددا على ان احداث التطوير 
فــــي اإلدارات هدفــــه األساســــي 
القضاء على املشاكل احمليطة بها 
وتغيير االســــلوب الذي تفكر به 
ملواجهة العقبات والعراقيل التي 

تواجهها.
وأعلن تأييده جلميع اخلطوات 
التي يقوم بها الوزير الشريعان 

اننـــا  العنجـــري:  وأضـــاف 
اليوم خلالصة عمل  سنســـتمع 
احلكومة خالل العطلة البرملانية 
على اخلطة وبرنامج عملها، كما 
التي  ســـنقدم مالحظاتنا عليها 
صاغهـــا أعضـــاء اللجنة وكذلك 
مستشاروها، لســـرعة التوصل 
للردود احلكومية، حتى نتمكن 
من اعداد تقريرنا بشأنها وإحالته 
الـــى املجلس في فترة مبكرة من 
بداية اعماله ويتم اقرارها )اخلطة( 
وحتال للحكومة للمباشـــرة في 
تطبيقها، لتنطلق ورشـــة العمل 
لتنفيذ املشاريع واخلطط الواردة 
فيها. وشدد العنجري على ضرورة 
ان تلتفـــت احلكومة في خطتها 
الى اجلانب الذي يتعلق باإلدارة 
الوسطى في الدولة التي ستكلف 
بتنفيذ تلك املشـــاريع واخلطط 
وضرورة معاجلة أوجه القصور 

فيها.

الشـــؤون  اعتبر مقرر جلنة 
البرملانية  املالية واالقتصاديـــة 
النائب عبدالرحمن العنجري ان 
اجتماع اللجنة اليوم مع احلكومة 
ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة ووزير 
االســـكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد بشأن اخلطة اخلمسية أنه 
بالغ األهمية وميثل متهيدا رئيسيا 
لعمل الدورة البرملانية املقبلة التي 
يجب ان يكـــون عنوانها حتقيق 
خطة وطنية تنموية متثل نقلة 

نوعية لالجناز للبلد.
وأكد العنجـــري في تصريح 
صحافـــي ان احلكومـــة أحالت 
للمجلـــس رؤى وأهداف اخلطة 
التي يجب ان يواكبها برنامج عمل 
تنفيذي مبرمج زمنيا وفق آليات 
تنفيذية محكمة بامليزانيات وسبل 
التنفيذ التي يجب ان تتواءم مع 
الدولة  الواقع وامكانيات اجهزة 

الحربش يسأل الهارون عن الوكالة 
األوروبية للمواد الكيميائية؟

المويزري عاد من رحلة 
عالج في ألمانيا

عاد النائب شعيب املويزري 
بسالمة اهلل إلى أرض الوطن 
أمس األول بعـــد رحلة عالج 
في أملانيا، ويستقبل املويزري 
املواطنني واملهنئني بالسالمة 
الكائنة مبنطقة  في ديوانيته 
الفردوس، وكانت قد أجريت 
له عملية جراحية ناجحة قبل 
اسبوعني تكللت بالنجاح في 
مستشفى أور ثوباد مبدينة بون 
األملانية، وقضى فترة نقاهة 
هناك بناء على نصائح األطباء، 
احلمد هلل على الســـالمة وما 

تشوف شر.

بني املكتــــب التجــــاري بجنيڤ 
الشــــأن  التجــــارة بهذا  ووزارة 
منذ بدايته فــــي عام 2003 حتى 
نهاية شهر اغسطس 2009. وما 
االجراءات التي قامت بها وزارة 
التجــــارة مبوضوع REACH وما 
اجلهات التي خاطبتها وهل متت 
متابعة تلك الكتب واإلجراءات؟ 
يرجى تزويدنا بجميع املراسالت 
التي أرسلت للجهات املعنية مثل 
»وزارة النفط، مؤسسة البترول 
الكويتية، الهيئة العامة للصناعة، 
العامــــة للجمارك، غرفة  الهيئة 
الكويت« حيال  جتارة وصناعة 
هذا املوضوع؟  ووجه احلربش 
ســــؤاال آخر للهــــارون جاء فيه: 
تعتبر اتفاقية REACH هي التي 
تلزم الدول املصــــدرة ملنتجاتها 
الكيماويــــة والبتروكيماويــــة 
بتســــجيل تلك املنتجات وبيان 
مواصفاتهــــا ويرجــــى تزويدنا 
باللوائــــح والبيانات التي تدعم 
اجابتكــــم مما وردكم من الوكالة 
الكيميائية،  األوروبية للمــــواد 
وهل قامت وزارة التجارة بحصر 
اجلهات العامــــة واخلاصة التي 

بادرت بتسجيل منتجاتها؟

وجه النائب د.جمعان احلربش 
سؤاال لوزير التجارة والصناعة 
أحمد الهــــارون بشــــأن الوكالة 

األوروبية للمواد الكيميائية.
وقال احلربش: حرصت الدول 
األوروبيــــة منذ إنشــــاء الوكالة 
األوروبية للمواد الكيميائية على 
ان تتخذ جميع السبل والوسائل 
لضمان دخول املنتجات الكيميائية 
والبتروكيميائية اآلمنة صحيا 

وبيئيا لدولها.
وطلب احلربش تزويده بعدد 
االجتماعات التي عقدتها الوكالة 
األوروبية للمواد الكيميائية بهذا 
الشأن وما عدد االجتماعات منها 
والتــــي حضرها ممثلو امللحقية 
التجارية بجنيڤ؟ يرجى تزويدنا 
مبحاضــــر تلــــك االجتماعــــات 
واملراسالت والتقارير بهذا الشأن 
التي  منذ عام 2003 واملراسالت 
أرسلت لوزارة التجارة بخصوص 
تلك االجتماعات والردود املرسلة 
مــــن وزارة التجــــارة للملحقية 
التجاريــــة بجنيــــڤ عليها. وما 
التي  عدد االخطارات والبالغات 
وردت للمكتب التجاري )امللحقية 
التجارية( بجنيــــڤ من الوكالة 
األوروبيــــة للمــــواد الكيميائية 
التابعة الحتاد األوروبي وهل مت 
التعامل مــــع كل اخطار وكيف؟ 
كما طلب تزويده بتلك االخطارات 
وبالكتب والتقارير واملراسالت 
ومحاضــــر االجتماعات املتعلقة 
بهذا الشأن منذ عام 2004. وهل 
قــــام املكتب التجــــاري بجنيڤ 
بابالغ وزارة التجارة مبوضوع 
REACH ومتى مت ذلك وهل متت 
متابعة املوضوع من قبل امللحقية 
التجارية بجنيڤ ومن قبل وزارة 
التجارة؟ يرجى تزويدنا بجميع 
املراسالت ومحاضر االجتماعات 
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