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قدم النائب سعد اخلنفور اقتراحا برغبة 6
طالب فيه باإليعاز لوزارة العدل بتوثيق عقود 
زواج فئة غير محددي اجلنسية دون الرجوع 
للجنة التنفيذية لشؤون املقيمني بصورة غير 

قانونية، كما كان معموال به في السابق«.
كم���ا قدم اقتراحا آخر بش���أن قبول أبناء 
العسكريني واملتقاعدين من فئة غير محددي 

اجلنسية وأبناء دول مجلس التعاون اخلليجي 
عسكريني في صفوف القوات املسلحة.

وقدم اقتراحا آخر بش���أن اإليعاز لوزارة 
الصحة العامة بصرف شهادات ميالد لألطفال 
حديثي ال���والدة دون الرجوع ال���ى اللجنة 
التنفيذية لشؤون املقيمني بصورة غير قانونية، 

كما كان معموال به في السابق.

الخنفور يقترح توثيق عقود فئة غير محددي الجنسية

بورمية: ما مؤهالت مدير فرع
بلدية الجهراء وتاريخ حصوله على المؤهل؟

سأل وزير النفط عن العالج بالخارج ومكتب لندن

البراك: انتهينا من مناقشة مواد قانون 
ذوي االحتياجات الخاصة البالغة 68 مادة

القالف لإلسراع في إقرار كادر »الموانئ «

السعدون يسأل عن عدم تنفيذ مواقف 
سيارات مركز عبداهلل المحري الصحي

وجه النائب احمد الس����عدون سؤاال لوزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: بتاريخ 2008/10/26 بدأ 
العمل مبركز عبداهلل وشريفة احملري الصحي في اخلالدية وبتاريخ 
2009/5/14 مت افتتاحه رسميا، وكان من املفترض بداهة أن تتولى وزارة 
األشغال العامة تنفيذ وإجناز مواقف السيارات للمركز في وقت سابق 
على اجناز املرك����ز أو على األقل في وقت متزامن مع اجنازه، مضيفا: 
وبغض النظر عن املتس����بب في هذا التراخي وعم����ا إذا كان مرد هذا 
التقصير في اجناز مواقف املركز في الوقت املناسب الى وزارة األشغال 
العامة أم الى جهات أخرى، فإن ذلك قد أدى إلى إيذاء ومضايقة مراجعي 
املركز مبا في ذلك ما تواجهه سيارات االسعاف من صعوبة في الدخول 
واخلروج والوصول إلى املركز طالبا تزويده بأسباب عدم تنفيذ مواقف 
سيارات مركز عبداهلل وشريفة احملري الصحي في اخلالدية في حينها 

حتى اآلن وباملوعد املتوقع الجناز املواقف املشار إليها.

وجه النائب د.ضيف اهلل بورمية س����ؤاال لوزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: منى الى علمي 
ان ع����ددا كبيرا من املوظفني العاملني ببلدية الكويت فرع اجلهراء قد 
تقدموا بشكوى جماعية موقعة من اكثر من 70 موظفا ضد مدير ادارة 
بلدية اجلهراء وتعسفه في استخدام صالحياته وتهميش دور مديري 
االدارات التابع لها هؤالء املوظفون والتخبط في عمله والتوقيع على 
استثناءات تتعارض مع قوانني وقرارات وزارية، وسحب بدالت احد 
املوظفني الذي يعمل في فريق متابعة الدوام، متسائال: ما مؤهالت مدير 
فرع بلدية اجله����راء وتاريخ حصوله على املؤهل وخبرته في مجال 
عم����ل احملافظة واملناصب التي حصل عليها قبل توليه منصب مدير 
ادارة فرع بلدية اجلهراء؟ وتساءل: ما مدى صحة ان مدير فرع بلدية 
اجلهراء قام باستبدال بدالت فريق متابعة الدوام من موظف معاق اليه 

هو شخصيا؟ وما سبب ذلك؟ وما السند القانوني لهذا التصرف؟ 

طالب النائب مبارك الوعالن 
بس���رعة التح���رك اجل���اد من 
املدنية القرار  ديوان اخلدم���ة 
املدني  العاملني بالطيران  كادر 
والذي مض���ى على وجوده في 
الديوان اكثر من عامني دون ان 
يرى النور، مشددا على ضرورة 
اجنازه في اسرع وقت ممكن حتى 
ال تتعطل مصالح العاملني في 

هذا اجلهاز املهم.
وقال الوع���الن في تصريح 
العاملني بالطيران  ان  صحافي 
املدني يستحقون كل الدعم القرار 
ال���ذي اضحى حبيس  كادرهم 
االدراج في ديوان اخلدمة املدنية 
دون ان يقر، الفتا الى ان العاملني 
في الطيران املدني يقومون بدور 
كبير ويستحقون منا ان نسعى 

العمل، مضيفا: انه رغم الوعود 
العاملون  التي تلقاها  العديدة 
في الطي���ران املدني لم توضع 
نهاي���ة لهذا االمر حتى اآلن مما 
وضع العاملني في الطيران املدني 
حتت ضغوط كبيرة، خصوصا 
ان طبيعة عملهم تتسم باخلطر 
الدائم، وهذا ما دفع العديد من 
دول اخلليج لصرف بدالت مالية 
لنظرائهم لوجود تلك املخاطر، 
مؤكدا ان اعتماد كادر العاملني 
في الطيران املدني تأخر والبد 
من االستعجال في اقراره النه 
حق يستحقونه السيما انه له 
اثر كبير ف���ي حتفيز املوظفني 
العطاء واالستمرارية في  على 
االجناز لذلك من املهم االستعجال 

في اقراره.

بكل جد الجناز كادرهم كأبسط 
حق لهم على م���ا يقدمونه من 
خدمات وعمل كما انه سيكون 
دافعا قويا لهم ملزيد من العطاء في 

أكد النائب سيد حسني القالف 
ضرورة اإلس����راع في إقرار كادر 
موظفي مؤسسة املوانئ الكويتية 

الذي طال انتظاره.
وقال القالف: مع األس����ف ان 
اجله����ات املعنية ل����م يكن لديها 
االهتمام الكافي بقضية العاملني 
في مؤسسة املوانئ الكويتية رغم 
ان الكادر اعتم����د من قبل وزراء 
سابقني، مؤكدا الدور الكبير الذي 
يقوم به العاملون في هذه املؤسسة 
احليوية، ومحذرا من تدهور وضع 
املؤسس����ة في حال����ة عدم تقدمي 
املادي واملعنوي للعاملني  الدعم 
فيه����ا، ودعا كال من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح، ووزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
البصيري  مجلس األمة د.محمد 
إلنصاف العاملني في املؤسس����ة 
وإنهاء معاناتهم، حيث ان عددهم 

مخصص����ات الس����فر للمرضى، 
ويرجى تزويدي بصالحيات اللجنة 
الطبية العليا مبستشفى االحمدي، 
وكم ع����دد اعضاء اللجنة الطبية 
العليا؟ واضاف: يرجى تزويدي 
بنسخة من اجراءات عمل اللجنة 
الطبية والئحة تنظيمها املعتمدة، 
وما عدد احلاالت التي جتاوز فيها 
عدد مرافقي املري����ض ما تقرره 
اللوائح، ويرجى تزويدي بنسخ 
من محاضر اللجنة الطبية لعامي 
2006 و2007، وهل هناك موافقات 
حلاالت مت ابتعاثها من قبل اللجنة 
الطبية دون حتديد وجهة سفرها، 
وهل مت سفر حاالت ملرضى دون 
موافقة مسبقة من اللجنة الطبية 
العليا، وهل هناك حاالت ملرضى 
ومرافقيهم تأخر بقاؤهم اختياريا 
في بلد العالج مخالفني بذلك قرارات 
اللجنة الطبية، وهل هناك حاالت 
مرضى ومرافقني صدرت لهم تذاكر 
سفر وقاموا بالسفر قبل عرض 

قلي����ل وال يزيد على 930 موظفا 
وموظفة، مبينا ان من هؤالء من 
أصيب بأمراض خطيرة ومزمنة 
الش����اقة، مشيرا  نتيجة مهامهم 
الى اهمية املوانئ كنافذة للدول، 
موضحا ان الكويت ارتبطت نشأتها 
بهذه املوانئ التي مازال دورها مهما 

قال رئيس جلنة شؤون ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة البرملانية 
النائب مسلم البراك انه مت استكمال 
ما تبقى من مواد القانون اخلاص 
بذوي االحتياجات اخلاصة، وانه 
مت االنتهاء من جميع مواد القانون 
ال� 68، كما متت مناقشة املقترحات 
اخلاصة باألعضاء والتي قدمت بعد 
املقترحات األساسية لتضاف على 

جدول أعمال اللجنة.
واك����د البراك الوص����ول الى 
مرحل����ة متقدمة إلق����رار قانون 
املعاقني، قد يتأتى ذلك عبر توجيه 
رسالة خاصة باملعاقني من خالل 
تخصيص جلس����ة خاصة بذوي 
الثالث  االحتياجات اخلاصة في 
من ديسمبر املقبل والذي يصادف 
اليوم العاملي للمعاقني ومناقشة 
التقرير الصادر من اللجنة كاقتراح 
قانون ومن ثم البت في اقراره في 

املداولة االولى والثانية.
وأوضح ان اللجنة اتخذت قرارا 
بعق����د آخر اجتماع للجنة في 22 
نوفمبر املقب����ل لتتضمني تقرير 
اللجنة باقتراح بقانون واخلاص 
باملعاقني في جدول اعمال املجلس 
متهيدا ملناقش����ته في اجللس����ة 

اخلاصة باملعاقني.
من جانب اخ����ر وجه النائب 
مس����لم البراك اسئلة عدة لوزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل جاء 
فيها: يرجى تزوي����دي باملوازنة 
للس����نة املالية اخلاصة بالعالج 
في اخلارج 2005 � 2006 و2006 
� 2007 وباملصروف����ات الفعلية، 
وما االجراءات املقررة عند صرف 

حالتهم على اللجنة الطبية وأخذ 
موافقتها؟ وس����أل ايضا: ما املدة 
املقررة حسب اللوائح واالجراءات 
املعتمدة بني قرار موافقة اللجنة 
الطبية والسفر الفعلي للمرضى 
واملرافقني، وهل هناك حاالت مت 
رفع درجة س����فرها مبا يخالف 
اللوائح وقرارات اللجنة، وهل مت 
رفض اللجنة الطبية حلالة سفر 
مريض تنطبق عليه الش����روط، 
وهل مت تعويض حاالت مرضى 
قاموا من تلقاء انفسهم بالعالج 
باختيارهم الشخصي، ومتى مت 
انش����اء مكتب لندن، وما اهداف 
استحداث هذا املكتب، وما اخلدمات 
التي يقوم بها مكتب لندن، وهل 
مت استجالب عروض اسعار من 
الرعاية  مكاتب وسطاء خلدمات 
والترجمة واملواصالت، وهل مت 
التعاقد مع مكاتب وسطاء، وهل 
تضمن قرار مجلس ادارة مؤسسة 
البترول الكويتية رفع املخصصات 
املالية اليومية للمرضى املبتعثني 
باخلارج ومرافقيهم، وكم قيمته، 
وهل مت االس����تمرار بالتعامل مع 
مكاتب الوسطاء لرعاية املرضى 
الترجم����ة  بالنس����بة خلدم����ات 
واملواصالت عق����ب صدور قرار 
مجلس ادارة املؤسسة بزيادة البدل 
اليومي للمرضى املبتعثني، وهل 
مت دفع فواتير غير اصلية وغير 
معتمدة الحد مكاتب الوسطاء، وهل 
قام مكتب لندن بدفع مبالغ نقدية 
على شكل ودائع لدى املستشفيات، 
وهل قام مكتب لندن بصرف مبالغ 

بالزيادة الى مكاتب الوسطاء.

في مس����يرة الكويت االقتصادية 
والعمرانية. وش����دد القالف على 
ضرورة االلتفات الى مطالب نقابة 
مؤسسة املوانئ الكويتية، باالضافة 
الى االهتمام بالدورات التدريبية 
التي من شأنها االرتقاء مبستوى 
العاملني والنه����وض بهم مهنيا، 
موضحا ان األعمال التي يقوم بها 
العاملون في املؤسسة ال تتناسب 
مع رواتبهم احلالية، مشيرا الى 
ضرورة ان يك����ون ملجلس األمة 
دور في حتقيق مطالب العاملني 
القالف  في املؤسس����ة. وأضاف 
ان معاناة العاملني في املؤسسة 
استغرقت 30 عاما دون اي تغيير 
الوظيف����ي واملالي،  في وضعهم 
مناش����دا ديوان اخلدمة املدنية � 
ممثال في نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية د.محمد 
الصباح � اإلسراع في إنهاء هذه 

املعاناة.

الوعالن: إلى متى يظل كادر العاملين
 في الطيران المدني دون إقرار؟

األخرى واملقدم من هندوراس 
وكوب���ا عالوة عل���ى اقتراحني 
للوضع في األراضي الفلسطينية 
احملتلة والسيما في قطاع غزة 

الغذائ���ي العامل���ي واملقدم من 
استراليا وأيضا رفض عمليات 
تخريب الدميوقراطية وخرقها من 
خالل االنقالبات وأعمال العنف 

مقدمني من سلطنة عمان لصالح 
املجموعة العربية وايران.

من جانبها قالت د.روال دشتي 
ل� »كونا« ان وفد الكويت أجرى 

جنيڤ � كونا: يش���ارك وفد 
برملان���ي من مجل���س األمة في 
املؤمتر ال� 12 لالحتاد البرملاني 
الدولي الذي يفتتح أعماله في 
جنيڤ اليوم حتى غد مبشاركة 
حوالي ألف من وفود ورؤساء 

البرملانات في 23 دولة.
البرملاني  الوف���د  ويتأل���ف 
الكويتي من رئيس الوفد النائب 
الدقباس���ي وعضوية كل  علي 
النائبة د.س���لوى اجلسار  من 
والنائبة د.روال دشتي واألمني 
العام للمجل���س عالم الكندري 
العام املساعد للشعبة  واألمني 

البرملانية توفيق الوهيب.
وس���يقوم املش���اركون في 
املؤمتر الي���وم بالتصويت من 
بني 4 مقترحات تتعلق بالقضايا 
ذات االهتمام الدولي هي التعاون 
البرملاني مع األمم املتحدة لتعزيز 
التمويل واالستثمار في مجال 
األبحاث لزيادة اإلنتاج الزراعي 
الطبيعية  الك���وارث  ومكافحة 
واملق���دم م���ن أوغن���دا لصالح 
املجموعة االفريقية عالوة على 
العم���ل البرملاني لضمان األمن 

مشاورات امس مع وفود مجلس 
التعاون اخلليجي وقرروا دعم 
مشروع البند الطارئ املقدم من 
الدول العربية حول غزة والذي 
سيبت فيه اليوم بني املقترحات 

األربعة.
وس���يناقش املشاركون في 
املؤمتر الذي س���يفتتح أعماله 
رئيس االحتاد البرملاني الدولي 
القضايا  د.تيو بن غوري���راب 
الدولية الهامة املدرجة على جدول 
التعاون  االعمال مثل قضاي���ا 
واملشاركة في املسؤوليات في 
احلرب الش���املة ضد اجلرمية 
البرملانات في  املنظم���ة ودور 
تطوي���ر التع���اون اجلنوبي � 
اجلنوب���ي والتع���اون الثالثي 
األلفية  وتسريع اجناز تطوير 
الشباب في املخطط  ومشاركة 

الدميوقراطي.
ومن املق���رر ان تعقد جلان 
حق���وق اإلنس���ان ف���ي كل من 
البرملان���ي األوروبي  االحت���اد 
والبرملانيني من منطقة الشرق 
األوسط اجتماعا لها خالل أعمال 

املؤمتر.

الدقباسي ودشتي والجسار يشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي

د.ضيف اهلل بورمية

مسلم البراك

سعد اخلنفور

مبارك الوعالن

د.روال دشتي ود.سلوى اجلسار خالل احدى مشاركتهما السابقة في املؤمترات الدولية

حسني القالف

احمد السعدون

)هاني الشمري( د.فيصل املسلم يتابع حديث محمد اجلاسم خالل الندوة

المسلم: اإلصالح يتحقق بحكومة ومجلس صالحين
محمد هالل الخالدي

قال النائب د.فيصل املسلم 
ان الواقع الذي نعايشه اليوم 
في الكويت واقع مريض، وعلينا 
أن نق���ر بهذه احلقيقة دون أن 
نشعر باليأس أو اإلحباط وإمنا 
لتوصيف الواقع، وأضاف خالل 
ندوة بعنوان »الكويت رايحة 
وين؟« في ديوانية العليان مساء 
أمس األول: اننا أصبحنا نعيش 
في زمن يعاني فيه الش���رفاء 
مهما كانت مواقعهم، سواء كانوا 
ش���يوخا أو وزراء أو نوابا أو 
كبار موظفني بل وحتى املواطن 
العادي، وأمامنا طريقان فإما 
أن نستسلم ونصبح »صفر« 
أو نتحمل مسؤولياتنا ونفعل 
ما علينا كل بحسب إمكانياته 
وقدراته وموقعه. وأضاف أن 
األمر يحتاج إلى الشرفاء والبلد 

لم تعدم الشرفاء أبدا.
وحدد د.املس���لم ش���روط 
اإلص���الح قائ���ال: ان اإلصالح 
يتحق���ق من خ���الل »احلكم«، 
واحلكم يعني حكومة صاحلة 
وبرملانا صاحلا وش���عبا حيا، 
وأكمل أن اجتماع هذه املقومات 
أصبح في الكويت من األماني 
أو األح���الم ولك���ن من احملال 
أن تزول كلها، فاليزال اخلير 
في الشعب وإذا وصل الفساد 
أننا  للش���عب، فعندها يعني 
وصلنا إلى حد االنهيار، ولكن 
هذا لن يحصل. وشدد املسلم 
على أن هناك هجمة شرس���ة 
على الشعب تهدف إلى متزيق 
وحدته وبث الفرقة بني أبنائه 
من خالل »اإلعالم الفاسد« والذي 
كنت أحذر منه منفردا وحيدا، 
فنحن نش���هد الي���وم تراجعا 

مخيفا للقيم.

عناصر اإلصالح

ثم تناول د.املسلم موضوع 
اإلصالح بشيء من التفصيل، 
حيث حدد مجموعة من العناصر 
الت���ي تضمن الوص���ول إليه، 
فبدأ باختي���ار الكفاءات قائال: 
اننا أصبحنا نعاني من مشكلة 
كبيرة تتعلق باختيار الكفاءات، 
فاالختيار اليوم في أي منصب 

الكويت لن تعدم شخصا واحدا 
شريفا يؤدي هذا الدور.

وأضاف د. املسلم أنه وجه 
إلى وزير اإلعالم حول  سؤاال 
تعيني مراقبني على وس���ائل 
اإلعالم ملعرفة مصادر متويلها 
والى اآلن لم يصلني أي جواب، 
فقد وصلت األم���ور باإلعالم 
الفاس���د أن يظه���ر »اجلهالء 
واحلثاالت« ويطعنوا في وطنية 
الناس ثم يستقبل أمثال هؤالء 
من قبل وزير الداخلية وال يحرك 
وزير اإلعالم ساكنا، هذا تضليل 
للناس، ولكن هذا البلد فيه من 
الش���رفاء وأحراره أحرار ولن 
يدوم احلال هكذا. وواصل: اننا 
أقس���منا أال نقف إال مع احلق 
ولن يوقفنا إال احلق، فكل اسم 

يسقط أمام اسم الكويت.

انحدار

م���ن جانبه، ق���ال احملامي 
ان  محمد عبدالقادر اجلاس���م 
عنوان الندوة يطرح تس���اؤال 
»وين رايح���ة الكويت؟« وأنا 
أقول ان الكوي���ت في انحدار، 
إلى أي مدى سيصل االنحدار 
ومتى سيقف؟ ال ندري، وهذا 
ليس كالما لالستهالك اإلعالمي 
أو نتيج���ة ملوقف سياس���ي، 
فالتقارير الدولية التي تصدر 
من جهات محايدة تشير كلها 
إلى هذا االنحدار والتراجع في 
كل املستويات. وأضاف: انني 
لست على خالف شخصي من 
سمو الشيخ ناصر احملمد، وما 
أقول���ه كالم موضوعي بدافع 

احلرص على الكويت.
وأكم���ل اجلاس���م: اننا لو 
نظرنا على س���بيل املثال إلى 
حرك���ة املرور فس���نعرف أن 
هن���اك خلال كبي���را يدل على 
فوضى ف���ي التخطيط وإدارة 
البسيطة، وهذا  هذه اجلزئية 
أمر ال عالقة له باالستجوابات 
وال باملواقف السياسية فهناك 
أزمة املرور،  خلل في معاجلة 
كما أن هن���اك باملثل خلال في 
التعليم والصحة وكل اخلدمات 
واملرافق وهذا دليل على فشل 

احلكومة.

ال يتم بناء على الكفاءة، وإمنا 
على أساس املصالح الشخصية 
الطائفية  التي كرس���ت  وهي 
والقبلي���ة والفئوية بأبش���ع 
صورها، بدءا باختيار الوزراء 

ثم من يليهم.
وأضاف أن األمانة والتاريخ 
املشرف واإلخالص للبلد التي 
يفترض أن تكون هي املعايير 
األساسية في االختيار أصبحت 
غائبة ومفق���ودة متاما، وقال: 
اننا بتنا نش���هد »تقلبات« في 
مواقف كثير ممن كان لهم تاريخ 
مشرف بس���بب هذا النهج في 
املبني على املصالح  االختيار 

الشخصية.
وقال ان العنصر الثاني من 
عناصر اإلص���الح هو االلتزام 
بنصوص القانون، وأنا على يقني 
أننا قد وصلنا إلى »احلضيض 
والقاع« في هذه املس���ألة، بل 
أصبحنا نعيش في عثرة والبد 
من النهوض من هذه العثرة التي 
طال أمده���ا، وأضاف أن هناك 
جهودا كبيرة تبذل من كثير من 
املثقفني والكتاب والتي تسعى 
إلى توضيح أهمية الدس���تور 
والتاريخ املشرف ملن كان وراء 

هذه الوثيقة املهمة والتضحيات 
الت���ي بذلت من أجل  الكبيرة 
الدستور، ورمبا يكون د.غامن 
النجار أحد أه���م هؤالء الذين 
أخذوا عل���ى عاتقهم توضيح 
ذل���ك للش���عب الكويتي حتى 
يعرف���وا تاريخهم وتضحيات 

من سبقهم.
وأكمل انه كان يشار إلى من 
يتحدث بنفس طائفي بوصفه 
صوتا ش���اذا ولم يك���ن أحد 
يجرؤ على مثل هذا الكالم، أما 
اليوم فالش���اذ هو من يتحدث 
الوطنية بعد أن أصبحوا  عن 
ه���م القلة. وأول من ينس���ف 
القانون ويتعدى على  سيادة 
املال العام هي الس���لطة، فهي 
الطائفية ومتزق  التي تكرس 
الوحدة الوطنية. بل إن احلكومة 
تعيش اليوم حالة تخبط في 
موضوع تقدمي برنامج عملها 
وما بني اخلطة وملخص اخلطة 
فهم ال يعرف���ون ماذا يقدمون 

للمجلس.
وأضاف د.املسلم: انني قلت 
س���ابقا وأكرر اليوم ان سمو 
الشيخ ناصر احملمد قدم ما عنده 
ولم يعد ق���ادرا على أن يقدم 

املزيد، وانه آن األوان ليتغير، 
فالناس أصبحوا يعيشون حالة 
يأس وإحباط من هذه احلكومة 
القدرات واإلمكانات،  املسلوبة 
قلنا هذا الكالم وانسحبنا من 
جلسة أداء القسم احتجاجا على 

التشكيل احلكومي.

برلمان مختطف

وأكمل املسلم احلديث قائال: 
ان املصيبة ل���م تعد فقط في 
أن احلكومة أصبحت مسلوبة 
القدرة، بل وصل األمر إلى أن 
تسلب من املجلس صالحيته 
في احملاس���بة بع���د أن تنازل 
عدد من النواب عن هذا احلق 
الدستوري وأصبحوا مدافعني 
عن عجز احلكومة، مع أن حق 
املجلس في املساءلة واحملاسبة 
حق دستوري ال ميلك أحد أن 

يتنازل عنه.
وأكمل بأن املشرع الكويتي 
وضع شرطا لتشريع القوانني 
توقيع خمسة أعضاء، واشترط 
توقيع عش���رة أعضاء إذا كان 
التصويت علنيا، ولكنه أعطى 
حق احملاسبة واملساءلة لشخص 
واحد، ألن املشرع كان يعلم أن 

خالل ندوة بعنوان »الكويت وين رايحة؟« بديوان العليان

الجاس�م: نحن في انحدار وهذا ليس اس�تهالكًا إعالميًا

الحويلة يطالب بتوسعة شارع 163 
بضاحية فهد األحمد

قدم النائب د.محمد احلويلة 
اقتراحا برغبة طالب فيه بتوسعة 
ش����ارع رقم 163 في ضاحية فهد 
األحمد ليستوعب هذا الكم الهائل 
من السيارات، وتخصيص املنطقة 
املقابلة ملدرس����ة بالط  الترابية 
الش����هداء ومدرس����ة ابن عساكر 
كمواقف خاصة لباصات املدارس، 
كما نرجو من سيادتكم املوافقة 
على »سفلتة« هذه الساحة الترابية 
وعمل منفذ للباصات والسيارات 
من منطقة فهد األحمد الى طريق 

الفحيحيل السريع.
كما قدم اقتراحا برغبة بشأن 
نقل مضخة املاء الكائنة مبنطقة 
املنقف ألنها تعيق السير في تلك 
املنطقة وعمل دوار عند التقاطع 
املؤدي الى مدرس����ة سيد ياسني 
الطبطبائي امتدادا بالشارع اجلديد 

د.محمد احلويلة

الذي يصل من ناحية الشمال الى 
نادي الس����احل الرياضي مرورا 
بقطعة 1، والغاء الدوار الذي يليه، 
وذلك لتخفيف االختناق املروري 
خصوصا في الفترة الصباحية.


