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علي المس�لم: نتمنى صدور مكرم�ة أميرية إلنهاء معاناة خيطان أس�وة بالجليب

فيصل المسلم: خيطان ظلمت من الحكومات المتعاقبة وآن أوان رفع الظلم عنها

خالل لقاء نّظمه النائب المسلم بديوانه مساء أمس تبعته جولة داخل منطقة خيطان للتعرف على مشاكلها

الفهد: إنشاء المدن العمالية وطرح مشاريعها خالل أشهر معدودة

الخنفور: نطالب بإنصاف مدنيي »الداخلية« حملة الثانوية

الجسار إلطالق مبادرة »الحصانة النسائية«
وروال تحدد 5 قيم لصحة التمثيل البرلماني

واصلتا نشاطهما البرلماني في جنيڤ

طالب النائب سعد اخلنفور وزير الداخلية الفريق 
الركن م الش���يخ جابر اخلالد بضرورة االس���راع 
ملتابع���ة واجناز كادر العاملني ب���وزارة الداخلية 
حلملة الش���هادة الثانوية وما دون بالتعاون مع 

ديوان اخلدمة املدنية.
وقال اخلنفور في تصريح صحافي بهذا اخلصوص 
ان العمل الذي يقوم به هؤالء املستحقون لهذا الكادر 
ال يقل اهمية عن الدور الذي يقوم به زمالؤهم الذين 
حصلوا على الكادر من حملة الشهادات اجلامعية 
وغيرهم، داعيا الديوان الى ضرورة حتريك املياه 
الراكدة لكل الكوادر املتأخرة لديهم منذ زمن طويل 
وان يفكوا االدراج املغلقة على الكوادر لترى النور 

بأقرب وقت ممكن.

وقال ان مجلس اخلدمة املدنية وافق في السابق 
على الكادر اخلاص بالقياديني واملوظفني املدنيني 
العاملني بوزارة الداخلية أسوة بزمالئهم العسكريني 
الذين يتعرضون لنفس الظروف واملخاطر اثناء 
عملهم وقد تضمن الكادر استحداث بدالت ومكافآت 
للعاملني كل حسب مسماه الوظيفي ومنصبه ومكان 
عمله، اال ان الكادر لم يتضمن منح حملة ش���هادة 
الدراس���ة الثانوية وما دونها اي بدالت او مكافآت 
بالرغم من ان طبيعة عملهم مماثلة لطبيعة عمل 
زمالئهم حملة الدبلوم والشهادة اجلامعية وتقديرا 
وتشجيعا جلميع العاملني بوزارة الداخلية يجب 
االس���راع القرار مكافآتهم وبدالتهم املوجودة في 

الكادر اخلاص بهم النصاف هذه الفئة.

التعامل مع  وعلى مس����توى 
احلكومة ذكرت د.دشتي ان هناك 
حاجة لتعزيز العالقة التي تربط 
بني املجلس واحلكومة لتكون اكثر 
انفتاح����ا وموضوعية وفق اطر 
سيادة القانون ومبادئ الدستور. 
واشارت الى اهمية التعاون الفعال 
بني املجل����س واحلكومة ملواجهة 
التحدي����ات التنموي����ة وحتقيق 
طموحات الشعب ملستقبل مشرف 
واسترداد ثقة الناخبني في العملية 

الدميوقراطية.
وفي اجللس����ة نفسها طرحت 
د.سلوى اجلسار عدة اسئلة منها 
ما يتعلق بالوسائل املتاحة لتقييم 
االداء البرملاني في الوقت الذي ال 
يوجد فيه مؤش����ر علمي معتمد 
لقي����اس اداء البرملاني����ني ومدى 
مس����اهمة هذه االداة في حتقيق 
االصالح السياس����ي واالجراءات 
املطلوب����ة لتحس����ني اداء بعض 
البرملاني����ني وكيفي����ة التقيي����م 
البرملان����ي. وقد غ����ادرت جنيڤ 
امس د.روال دش����تي وكذلك امني 
عام مجل����س االمة الكويتي عالم 
العام  الكندري ومس����اعد االمني 
توفيق الوهيب وسكرتارية االمني 
العام عبدالقادر ناصر فيما تغادر 
النائبة د.اجلس����ار جنيڤ اليوم 
وكذلك عضو الوفد املترجم عبداهلل 

العجمي.

الشعب وثانيتها أن يضمن تكافؤ 
الفرص. واضافت ان القيمة والسمة 
الثالثة تتمثل في ان يكون البرملان 
شفافا في تعامالته وبصفة خاصة 
في ادارة اعماله ورابعا ان يكون 
سهل التواصل معه ومتاحا للجميع 
السيما في اشراك املجتمع املدني في 
اعماله وخامسا ان يكون خاضعا 
للمس����اءلة من جان����ب الناخبني 
فيما يتعلق ب����اداء مهامه وفعاال 
في اداء وظائفه املتعددة التشريعية 
والرقابية. وقالت ان تعزيز هذه 
السمات وتكريسها يعد عالمة مهمة 

على ازدهار الدميوقراطية.

وأال تستغل في اعالنات تسويقية 
هابطة. واكدت ان����ه في الكويت 
فق����د حققت املرأة تط����ورا كبيرا 
بشغلها اربعة مقاعد في مجلس 
االمة الكويتي. من جانبها شاركت 
د.روال دش����تي في اجتماع معني 
العالم  بتقييم وتطوير برملانات 
واكدت ان ج����ودة الدميوقراطية 
تتطلب من البرملانيني ان يكونوا 
على استعداد للعمل على تطوير 
االداء البرملاني. كما اكدت ان هناك 
خمس قيم وسمات اساسية البد 
من توافرها في كل برملانات العالم 
اواله����ا ان يكون ممثال لكل فئات 

النائبتان د.س����لوى  واصلت 
اجلسار ود.روال دشتي نشاطهما 
ف����ي جنيڤ بحض����ور اجتماعني 
الذين  مخصص����ني للبرملاني����ني 
شاركوا في مؤمتر االحتاد البرملاني 
الدولي الذي اختتم اعماله مساء 
اول من امس. وشاركت د.اجلسار 
في ورشة عمل نظمها االحتاد مع 
مفوضية حقوق االنس����ان حول 

مكافحة التمييز ضد املرأة.
وطالبت اجلسار باطالق مبادرة 
برنامج احلصانة النسائية بهدف 
تعزي����ز الق����درات الذاتية للمرأة 
وجعلها اكثر فعالية مؤكدة ضرورة 
اطالق مبادرة اصالح من اجل متكني 
امل����رأة من خالل اص����الح جميع 
التشريعات التي ال حتقق املساواة 
بني الرجال والنساء مع االحتفاظ 

باالسس احمللية والوطنية.
وقال����ت ان ذلك يتطلب ايضا 
الذي يعزز  التعليم����ي  االصالح 
مفاهي����م احت����رام اجلنس اآلخر 
واحترام الرأي اآلخر وازالة جميع 
اشكال الكلمات والصور التي متثل 

املرأة بصورة سلبية.
وكذلك طالبت في هذا االطار 
الثقاف����ي واالصالح  باالص����الح 
االعالني الذي يه����دف الى اعادة 
مراقبة الرسالة االعالنية واحملتوى 
االعالن����ي الذي يحس����ن اوضاع 
النساء ويبرز الدور االمنائي لهن 

د.روال دشتي ود.سلوى اجلسار لدى مشاركتهما في نشاطات املؤمتر البرملاني الدولي

سعد اخلنفور

د. فيصل املسلم مخاطبا احلضور ويبدو والده علي املسلم

)هاني الشمري(م. ناجي العبدالهادي ود. فيصل املسلم والشيخ أحمد الفهد ود. وليد الطبطبائي في ديوان املسلم مساء أمس قبل بدء اجلولة امليدانية املسلم مصطحبا الفهد والطبطبائي في سيارته اخلاصة لبدء اجلولة في خيطانالشيخ أحمد الفهد يستمع حلديث د. فيصل املسلم

الى 7 بيوت من الداخل.
وزاد املس���لم ان مجل���س 
الوزراء اتخذ قرارا سابقا الخراج 
العمالة من العزاب من خيطان 

انفسهن الذهاب الى اجلمعيات 
التعاونية حيث قام بعض املالك 
بتقطيع البيوت وحتويلها الى 
مساكن للعزاب وحتول كل بيت 

املواطن���ني  ان  واض���اف: 
اصبحوا على اطراف املنطقة 
وهناك نحو 300 الف عازب في 
املنطقة والنساء ال يأمن على 

اال انها ظلم���ت من احلكومات 
الس���ابقة وينبغي ان ينصف 
االهالي حيث حتولنا الى اقلية 

تقطن في وسط العزاب.

حسين الرمضان
اك���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الش���يخ احمد الفه���د ان املدن 
العمالية بدأت تطرح مشاريعها 
وخالل اشهر معدودة ستكون 
قد انشئت، مشيرا الى ان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد اعطى توجيهاته 
بضرورة تلمس مشاكل املواطنني 

والعمل على انهائها.
كان ذل���ك اثناء اللقاء الذي 
عقده النائب د.فيصل املس���لم 
بديوانه مس���اء امس بحضور 
العبدالهادي  النائبني ناج���ي 

ود.وليد الطبطبائي.
واضاف الفه���د ان خيطان 
أهالي  تعتبر م���ن هواج���س 
الدائرة الثالثة وتعاني العديد 
من املش���اكل، وانه بناء على 
توجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء بضرورة تلمس املشاكل 
ايجابي ونحن  النهائها بشكل 
التواجد في  حريصون عل���ى 
مثل هذه املواقع للعمل في هذا 

االجتاه.
وزاد ان منطق���ة خيط���ان 
مشكلتها متجددة وكانت تشكل 

ونحن نفخر بحكومة صاحب 
السمو عندما كان رئيسا للوزراء 
عام 2003 والتي اتخذت قرارا 
بتثمني خيطان مطالبا بضرورة 
ان يكون التثمني مجزيا ومنصفا 
لالهالي بحسب املساحات وان 
يتم تبني هذه املطالب النهاء 
مث���ل هذه املش���اكل التي طال 
انتظار حلها مش���ددا على ان 
اهال���ي خيطان ظلم���وا على 
مدى سنوات عديدة وآن اوان 
رفع الظلم عنهم، مش���يرا الى 
ان اقتراح تثمني القطع 5 و10 
في خيطان قدم منه ومبشاركة 
العبدالهادي  النائبني ناج���ي 

ود.وليد الطبطبائي.
وقال النائ���ب العبدالهادي 
الش���مالي مورس  ان خيطان 
في���ه العبث وخلق���ت بداخله 
املش���اكل من خ���الل املجلس 
البلدي والبلدية، مش���يرا الى 
ان املواطنني يئنون من قضية 

العزاب.
اما النائب الطبطبائي فأوضح 
ان مشكلة خيطان قدمية وهو ما 
استدعى تقدمي اقتراح جماعي 
من الثالثة لتثمني القطعتني 5 
و10 مشددا على ضرورة معاجلة 
مشكلة العزاب وحتويل خيطان 

هاجسا أمنيا واجتماعيا، حيث 
اتخذت بن���اء على ذلك العديد 
من القرارات منها انشاء املدن 
العمالية واعادة توزيع العمالة 
لكن لألسف املشكلة لم تعالج 
اليوم هنا  جذريا ولذلك نحن 

للمعاجلة.
واش���ار الفهد الى ان املدن 
العمالية بدأت تطرح مشاريعها 
وخالل اشهر معدودة ستكون 
قد انش���ئت وه���ذا املوضوع 
يستحق الدراسة لتحقيق الهدف 

املنشود
وسنقوم بدراسة هذا امللف 
بشكل موسع بناء على اقتراحات 

النواب واللجان الفنية.
وق���ال الفه���د ان احلكومة 
حريصة على اال تكون خيطان 
العمالة كما هو  مكانا لتكدس 
احلال في منطقة اجلليب، اما عن 
اآللية فال استطيع حتديدها اال 
بعد الدراسة ونحن متفقون على 
مبدأ ضرورة معاجلة املخالفات 
وسيأخذ هذا االمر االولويات 
من احلكوم���ة لتحديد اآلليات 

اخلاصة بحل هذه املشكلة.
وكان النائب املس���لم عرف 
مشكلة منطقة خيطان، موضحا 
انها يقطنها من اهالي املرقاب 

الى منطق���ة عائالت، موضحا 
ان هناك مش���اكل انسانية في 
بيوت التركيب ال تسمح حتى 

بالترميم.
ثم حتدث والد النائب املسلم 
علي املسلم مشيرا الى ان منطقة 
خيط���ان تعاني من مش���اكل 
واضحة اهمها عملية تقس���يم 
املنازل م���ن الداخل وحتويلها 

الى سكن خاص للعزاب.
 كم���ا ان املن���ازل ترتف���ع 
الربع���ة او خمس���ة ادوار من 
دون تراخيص مناشدا احلكومة 
ضرورة حل هذه املشاكل متمنيا 
ان تكون هناك مك����رمة اميرية 
س���امية لتثمني القطع���تني 5 
و10 ف���ي خيطان اس���وة مبا 
ت���م ملع����اجلة قضية جليب 

الشيوخ.
ثم اوضح املس���لم انه كان 
يفترض تواج���د وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
اال ان ارتباطاته حالت دون ذلك 
ونحن نقول مجددا ونأمل بحل 

هذه املشاكل.
وبعد انتهاء احلديث اصطحب 
النواب الشيخ احمد الفهد في 
جولة بالسيارة للتعرف على 

مشاكل املنطقة.


