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للحكومة منها مس����ارعتها حلل بعض القضايا 
وتفاعلها معها مثل قضية املسرحني التي بدأت 
بتحرك نيابي وسجلت احلكومة الهدف، مشددا 
على أن النواب ليس����وا في مباراة مع احلكومة 
ونريد أن يس����عد املواطن باإلجناز سواء حققه 

املجلس أو احلكومة.
واختتم كالمه بأن ديدن احلياة السياسية يسير 
ما بني األمل والرجاء وما بني اليأس والقنوط فال 
تتوقعوا أن تكون احلكومة واملجلس في ش����هر 
عسل دائم فاحلياة السياسية في اي بلد في العالم 
بني هذا وذاك والعجلة في النهاية تسير، متمنيا 

التوفيق للجميع.

واقع سياسي مؤلم

وبدوره أكد النائب صالح عاشور أننا نعيش 
ظروفا غير عادية وواقعا سياسيا مؤملا بسبب 
عدم التوافق بني السلطتني ومن يتابع الصحف 
اليومية يعتقد أننا نعيش معركة مستمرة منذ 
سنوات، مشيرا لعدم رضا كافة أطياف املجتمع 
عن الوضع املتردي واملتخلف للكويت، موضحا 
احلاجة املاس����ة جلهة محايدة ليس لها مصلحة 
سياسية أو اقتصادية ولها رؤية سياسية ثاقبة 
وتستطيع إيجاد مخارج لنا من األزمات املتالحقة 
عن طريق تقدمي تص����ور مميز للوضع وحلول 
موضوعية ش����ريطة أن يكون عند احلكومة االس����تعداد للتطبيق 

وهذا أمر متعارف عليه في مختلف دول العالم.
وأوضح عاش����ور أنه ال يرى أي بوادر انفراجة في األزمة أو أي 
بوادر أمل لتجاوزها ألن الواقع السياس����ي للحكومة مجرد وعود 
ونظري����ات على ورق دون أي مردود تطبيق����ي على أرض الواقع 
ولذلك ال نلوم أعضاء مجلس األمة عندما يأخذون مواقف متشددة 

جتاه احلكومة مستخدمني األدوات الدستورية.
وعرض لبعض املشاكل املزمنة في البلد ومنها قضية توظيف 
املواطنني مس����تغربا أن تكون الكويت ق����ادرة على توفير مليون 
وس����بعمائة وخمس����ني ألف وظيفة للوافدين في القطاعني العام 
واخلاص وتعجز ع����ن توفير 20 ألف وظيفة ملواطنيها في بلد به 
اخليرات وفائض في امليزانية يقدر ب�7 مليارات، مش����يرا إلى أننا 
عجزنا عن حل القضية اإلس����كانية بالرغم من توافر كل اإلمكانات 
املادية واملساحات الشاسعة حيث ان املستغل من أراضي الكويت 
هو 4.5% أي أن 95.5% من مساحة الكويت أراض فضاء، معربا عن 
أسفه لعدم حل قضية املرور ضاربا املثل بالقاهرة وطهران اللتني 
يصل تعداد س����كان كل منهما ل�15 مليون نسمة ولديهم حلول في 
التعامل معها وال يش����كل التعداد الس����كاني مشكلة بالنسبة لهم، 
معرجا على مش����كلة عمال النظافة والبدون والرياضة والفش����ل 

احلكومي في حلها.

التلويح باالستجوابات

وأوضح عاشور أنه في مثل هذه األجواء ال يلوم النواب عندما 
يلوحون باالستجواب نظرا للقصور الواضح في األداء احلكومي، 
مس����تغربا دفاع بعض النواب عن احلكوم����ة كما لو كانوا ناطقني 

رسميني باسمها مما افقدهم دورهم احلقيقي كنواب.
وفيما يتعلق بقضية القروض أشار إلى أن هذا املوضوع قد حصل 
على أغلبية نيابية جللستني وكان ينبغي على احلكومة احترام هذه 
األغلبية، وخصوصا أن صندوق املعس���رين عاجز عن حل القضية 
حيث ان عدد املقترضني هو 270 ألفا ومن تقدم للصندوق هو 12 ألفا 
فقط وعدد من ناقش الصندوق حاالتهم هم 1500 مواطن وهذا مؤشر 
على فشل الصندوق، مشيرا إلى أن العديد من النواب لديهم مقترحات 
حقيقية من النواب إليجاد حلول 

حقيقية للمشكلة.
وش���دد على ض���رورة أن 
تسارع احلكومة بحل مشكالت 
املواطنني حتى نبتعد عن التأزمي 
الكويت متتلك  أن  وخصوصا 
كل املؤهالت التي جتعلها تنعم 
باالستقرار السياسي، موضحا 
أن علينا أال نبالغ في التفاؤل 
بخطة احلكومة وخصوصا أنها 
تفرد دورا كبيرا للقطاع اخلاص 
وحتول اخلدمات األساس���ية 
للمواطن له دون رقابة للسلطة 

التشريعية عليه.
إلى أن دور االنعقاد  ولفت 
القادم فرصة أخيرة للحكومة 
تثبت م���ن خاللها أنها جديرة 
ب���إدارة الدول���ة، رافض���ا أن 
يلقى باللوم على نواب األمة، 
موضحا ان وعل���ى احلكومة 
أن تخي���ب ظنون النواب فيها 
وتكسب ثقتهم من خالل العمل 

واإلجناز.

أسامة دياب
تباينت آراء احملاضرين في الندوة السياسية 
والت���ي أقامها جتمع العدالة والس���الم في ديوان 
النائب صالح عاشور في منطقة الدسمة مساء أمس 
األول حتت عن���وان »دور االنعقاد القادم.. إجناز 
أم تأزمي؟« حول مس���تقبل العالقة بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية مع بداية دور االنعقاد بني 
تف���اؤل صريح وتوقعات أن يك���ون دور االنعقاد 
املقبل نقطة انطالق حقيقية نحو التنمية واإلجناز 
وحتفظ بسب عدم انقشاع سحب التأزمي بصورة 
كلية ورأي ثالث يرى أن احلياة السياسية في أي 
دول���ة من دول العالم ما هي إال خليط بني االجناز 
والتأزمي، داعني احلكومة خللق نوع من املبادرات 

تبني بها جدارا للثقة مع النواب.

اختالط األولويات

في البداية أكد النائب م.ناجي العبد الهادي أن 
طغيان الرقابة على التشريع من أهم أسباب التأزمي 
نظرا لغياب اخلطة التنموية والرؤية الواضحة، 
مما أدى الختالط أولويات النواب وبالتالي زيادة 
اس���تخدام األدوات الرقابية، مشيرا إلى أن تقدمي 
احلكومة للخط���ة التنموية للدولة بداية اإلجناز، 
معربا عن أمله ف���ي أن يكون دور االنعقاد املقبل 
نقطة انطالقة حقيقية نح���و دفع عجلة التنمية 

واإلجناز، مش���ددا على تفاؤله بإمكانية حتقيق ذلك، خصوصا بعد 
حالة امللل التي أصابت اجلميع من أجواء التأزمي.

وأشار العبد الهادي إلى أن اخلطة التنموية التي قدمتها احلكومة 
حتتوي على مش���اريع كبيرة مبيزانية كبيرة وتعتمد أساس���ا على 
إصالح اخلدمات وإعطاء دور مميز للقطاع اخلاص، مشيرا إلى »أننا 
لدينا العديد من التشريعات املتخلفة والتي حتتاج لتعديل مع اخلطة 

التنموية املقبلة«.
ولفت إلى أن دور االنعقاد املقبل سيبدأ يوم الثالثاء املقبل بتشكيل 
اللجان من أهل االختصاص وأصحاب اخلبرات املميزة لتكون دعامة 
أساسية لالنطالق نحو التنمية واالجناز، داعيا احلكومة لتقدمي عدد من 
املبادرات تعزز الثقة بينها وبني النواب ومنها اإلسراع بإقرار تشريع 
بلديات احملافظات مربوطة مبجلس أعلى يتابع التنفيذ، موضحا أن 
لدى النواب قضيتني مهمتني »البدون والقروض« يس���عون لالنتهاء 

منها قبل شهر يناير املقبل.

اإلنجاز والتأزيم

من جانبه، أكد النائب فيصل الدويسان أن احلياة السياسية في 
أي دولة من دول العالم هي مزيج بني اإلجناز والتأزمي، وهذا جوهر 
الصراع بني السلطتني من خالل ميكانيكية يحكمها الدستور، فاملجلس 
ميتلك حق الرقابة والتش���ريع وللحكومة حق التنفيذ، موضحا أن 
الس���لطة التشريعية جاءت من رحم الش���عب بينما جاءت السلطة 
التنفيذية بالتعيني والصراع بني السلطتني صراع على ملن تكون له 

اليد الطولى والغلبة واإلجناز.
وأش���ار إلى أن هناك عدة ملفات مهمة تل���وح بالتأزمي في دورة 
االنعقاد املقبلة، وهي أش���به ما تكون بحقل ألغام قد ينفجر في أي 
وقت ومنها مل���ف القروض، ولذلك هناك بع���ض األصوات العاقلة 
ف���ي احلكومة حتاول نزع فتيل األزمة من البداية لتالفي الصدام مع 
األعضاء، ونسمع بعض التصريحات التي حتمل نوعا من االنفراجة، 
إال أن هناك تصريحات أخرى من داخل احلكومة تؤدي إلى مزيد من 
التوتر وجتعل املواطن ميش���ي على حد السكني، منتقدا تصريحات 

وزير املالية والذي وصفها بأنها بعيدة عن احلصافة السياسية.
ولفت إلى ملف احلقوق املدنية للبدون على اعتباره أحد امللفات املهمة 

والتي تسيء للكويت، خصوصا 
مع م���ن بذلوا الدم���اء رخيصة 
في س���بيلها لننزع عن الكويت 
كل ش���ائبة في احملافل الدولية، 
مبينا أن التلويح باالس���تجواب 
هو احدى بوادر التأزمي من وجهة 
نظر احلكومة وهذا نوع من أنواع 
التكتيك السياسي من قبل النواب 
يقابله ضغط مضاد من احلكومة 
عن طريق تسريبات عن قرب حل 

مجلس األمة.
وأشار إلى أن الصحافة عمقت 
اخلالف بني السلطتني ولعبت دورا 
مرعبا للنواب واحلكومة من خالل 
تسليط الضوء بشكل مركز على 
مجل���س األمة لدرجة جعلت من 
الهم البرملاني هو الشغل الشاغل 
لدواوين الكويتيني، مما أدى إلى 
العربية  القضاي���ا  غياب بعض 

الهامة عن تلك الدواوين.
وش���دد عل���ى أن التلوي���ح 
باستجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء هو قفز على التسلس���ل 

الش���رعي املتعارف عليه وخلط لألوراق السياسية، منتقدا النواب 
الثالثة الذين لوحوا به على اعتبار أنهم تس���رعوا في هذا الش���أن، 
معربا عن أمله في أن حتل القضية في أس���رع وقت فبمجرد أن تعد 
احلكومة بإصالح الناحية البيئية في أم الهيمان سيتراجع النواب، 
أم���ا بخصوص التلويح باس���تجواب بعض الوزراء فأش���ار إلى أن 
النواب جادون في ذلك ومع بداية دورة االنعقاد سنش���هد استجوابا 

ألحد الوزراء.
ولف���ت إلى جملة من التناقضات احلكومية، حيث تبدو احلكومة 
كحكومت���ني من خالل تصريحات متضارب���ة وضرب مثاال على ذلك 
بتصريح وزير املالية وتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
التنمية الشيخ أحمد الفهد فيما يتعلق مبوضوع القروض مما أظهر 
احلكومة مبظهر س���يئ، مشددا على أنه آن األوان أن تعلن احلكومة 
عن متحدثها الرس���مي الذي يتحدث عن جملة قضاياها العامة حتى 

ال تقع في جملة التناقضات.
ورفض وصف البعض للرقابة املنوطة مبجلس األمة على اعتبار 
أنه���ا نوع من التأزمي، مس���تغربا مطالبات البع���ض بتخفيف حدة 
الرقابة ليتس���نى للحكومة اإلجناز، متسائال: ملاذا ال تنجز احلكومة 
في النور ويدها نظيفة؟ ملاذا يريد البعض أن نسكت وبعض امللفات 
بها رائحة الفساد؟ مبديا إعجابه بوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي مبجرد ما س���مع عن بعض القضايا في املجلس 
األعلى للمعاقني س���ارع بتش���كيل جلنة حتقيق تبني له على اثرها 
الكثير والكثير من املخالفات بالرغم من تعرضه لكثير من الضغوط 

من أطراف نيابية.
وأبدى أس����فه حلالة عدم التوافق ف����ي األولويات بني املجلس 
واحلكوم����ة وهناك حالة من القفز على األولويات وهناك أولويات 
حقيقية مت التغاضي عنها بشكل مقصود مثل البدون والقروض.

وأشار إلى أنه متفائل باملشاريع الكبيرة في برنامج عمل احلكومة 
بالرغم من غياب األبعاد والغايات االجتماعية والرياضية والدينية 
والتشريعية عن برنامج عمل احلكومة والتي تهتم بزرع القيم اخلاصة 
بالدولة ولألسف فإن قيمنا إما طائفية أو قبلية أو مناطقية أين الوالء 
للكويت وألميرها؟ نريد هذا املجتمع حلمة وطنية واحدة ال تفرق 
بني مواطن وغيره، موضحا أن هناك عددا من األشياء التي حتسب 

مزيد يطالب بمساواة أعضاء إدارة 
التحقيقات في الداخلية بأعضاء النيابة

الرفاعي: آلية ميسرة لدخول المجلس
مقتصرة على حاملي الدعوات

القالف يطلب أسماء المديرين العاملين 
في قطاع الرعاية األسرية بـ »الشؤون«

وجه النائب حس���ني القالف سؤاال لوزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 

بشأن قطاع الرعاية األسرية.
وطل���ب القالف تزويده بأس���ماء املديرين 
العاملني في القطاع واملراقبني ورؤساء األقسام 
والسيرة الذاتية لكل منهم والتخصص، وهل 
يوجد مديرون في القطاع او مراقبون او رؤساء 
أقسام جتاوزوا فترة 30 عاما في اخلدمة وان 
كان اجلواب باإليجاب فما السبب في استمرارهم 
في العمل؟ وبعدد اللجان والفرق واجلمعيات 
التعاونية التي يوجد بها املديرون واملراقبون 
وعددهم وقيم��ة املكافآت التي يس���تحقونها 
واملدة التي اس���تمروا فيها بالعمل في اللجان 
منذ عام 2000، وس�����بب بق���اء منصب مدير 

ادارة األنشطة والبرامج شاغرا منذ العام؟ ونس��خ ع��ن عقود 
التغذي�����ة والصيانة والنظاف��ة التابعة لقطاع الرعاية وإدارة 
اخلدم�����ات وع��دد موظفي ادارة اخلدم��ات وأس���ماء املراقبني 
ورؤساء األقس��ام والسيرة الذاتية لكل منه��م، وع��دد احملاسبني 
الكويتيني وغي�����ر الكويتيني في ادارة خدم��ات دور الرعاي��ة 

االجتماعي��ة.
كما طلب تزويده باملشاريع اخلاصة بالقطاع التي تتابعها 
ادارة اخلدمات وعدد اللجان التي توجد في ادارة اخلدمات وعدد 
املخالفات التي س���جلت على الش���ركات القائمة على التغذية 
والنظافة والصيانة وكيفية التعامل معها؟ وكشف مفصل عن 
التبرعات اخلاصة مبشاريع بناء دار الفتيات ودار املسنني ودار 

األيتام مبنطقة حولي، ويتضمن أسماء املتبرعني 
وقيمة تبرعاتهم ومن هم املسؤولون عن ادارة 
تلك التبرعات والسيرة الذاتية لكل منهم وقيمة 
التبرعات املسؤولني عنها؟ كشف يتضمن آخر 
األجهزة واملعدات واألس���رة الطبية التي زود 
بها قطاع الرعاي���ة واملركز الطبي مع قيمتها 
والش���ركات املوردة لها، وخطة االستعدادات 
التي تخص مرض انفلونزا اخلنازير للفئات 
اخلاصة بقطاع الرعاية األسرية وخطة الطوارئ 
ألي حادث قد يحصل في هذا النطاق، واللجان 
الفنية التي انعقدت بقطاع الرعاية واألدوات 
التابعة لها منذ بداية العام والتوصيات واخلطط 
والنتائج مع عدد املستفيدين في القطاع، واإلفادة 
عن النتائج التي متت لفئة احلضانة العائلية 
وفئة املعاقني الذين ذهبوا برحالت سياحية في الصيف وعن 
أسماء املرافقني آلخر سنتني وأسماء العاملني والسيرة الذاتية 
لكل منهم وقيمة املصروفات لهم، وهل تكررت أسماء املرافقني 
أكثر من مرة وأسماء الشركات السياحية التي مت االتفاق معها 

وكيفية الدفع.
وما قيمة املساعدات املادية التي تصرفها ادارة الرعاية األسرية 
للمطلقات واألرامل واملعاقني دون سن 18 سنة وعدد املستفيدين 
منهم وما املبلغ اإلجمالي الذي صرف لهم؟ وما الضوابط التي 
يتم على أساسها الصرف؟ وما قيمة كل إعاقة مقارنة باملساعدات 
املالية؟ وهل هناك من ثبت تسلمهم للمساعدة رغم كونهم غير 

معاقني؟ وما االجراءات التي مت اتخاذها بحقهم؟

إقرار كادر موظفي »الموانئ«

الرومي: لجنة األولويات أنجزت جدولها

الحريتي يرفض أي تعديل وزاري

الراشد تنازل لعبدالصمد

»الميثاق« يحّذر من تشتت الحوار

طالب النائب صالح عاشور بسرعة اقرار كادر موظفي مؤسسة 
املوانئ الكويتية التي طالت مدة انتظاره، وايضا قال عاشور: على 
الرغم من ان الكادر اعتمد من وزراء س���ابقني فمع األس���ف ال يوجد 
هناك االهتمام الكافي من اجلهات املعنية ألخذ االجراء الالزم بشأن 
قضية العاملون في مؤسس���ة املوان���ئ الكويتية، مؤكدا على الدور 
الكبير الذي يقوم به العاملون في هذه املؤسسة احليوية، وايضا حذر 
من تدهور املؤسسة في حالة عدم تقدمي الدعم املادي واملعنوي لها، 
ودعا عاشور كال من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصي���ري النصاف العاملني في املؤسس���ة وانهاء معاناتهم حيث 
ان عدده���م قليل ال يزيد على 930 موظف���ا، وكثير منهم قد اصيب 
بأمراض خطيرة ومزمنة نتيجة مهامهم الشاقة وجهودهم املبذولة، 
واضاف عاشور: على ان املوانئ هي النافذة املهمة للدولة، موضحا 
ان الكويت ارتبطت نش���أتها بهذه املوانئ التي كان ومازال لها دور 
مهم في مسيرة الكويت االقتصادية والعمرانية، وشدد عاشور على 
ضرورة النظر الى مطالب نقابة مؤسسة املوانئ الكويتية، باالضافة 
الى ال���دورات التدريبية التي تنمي وتط���ور قدراتهم وتعمل على 

ارتقائهم والنهوض بهم مهنيا.
واضاف عاش���ور ان اجلهود واألعمال التي يقوم بها العاملون في 
املؤسسة ال تتناسب مع رواتبهم احلالية، مشيرا الى ضرورة ان يكون 
للمجلس دور كبير في حتقيق مطالب العاملني في املؤسسة، واضاف 
ايض���ا ان هذه املعاناة طالت ل���� 30 عاما على العاملني دون اي تغيير 

وتطوير لوضعهم الوظيفي واملالي.

كشف نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي ان جلنة األولويات 
انتهت من اقرار االقتراحات ووضع جدول وتاريخ زمني لها متمنيا 

ان تالقي قبول وموافقة مكتب املجلس واعضاء املجلس.
وأملح الرومي الى ان اللجنة ستجتمع في يناير املقبل ملراجعة ما 
تضمنه اجلدول ألن بعض األولويات طرحت أو أحلقت باجلدول رغم 
ان اللجان املختصة لم تنته من رفع تقرير بش���أنها، مطالبا اللجان 
بأن تتعاون مع جلنة األولويات وترفع تقاريرها حتى ميكن للمجلس 

مناقشة هذه املقترحات في مواعيدها.

سامح عبدالحفيظ
النائب حس����ني احلريتي  اكد 
انه يرف����ض اي تعديل او تدوير 
حكومي في الوقت احلالي مشددا 
على انه ال يجب على احلكومة ان 
جتزع من تلوي����ح بعض النواب 
بتقدمي االستجوابات سواء الحد 
الوزراء او لرئيس مجلس الوزراء 
واضاف احلريتي في تصريح خاص 

ل����� »األنباء« ان اي تعديل وزاري 
س����تجريه احلكومة اآلن قد يؤثر 
سلبا. وعلى صعيد آخر وبخصوص 
منص����ب امانة س����ر املجلس قال 
احلريتي اذا تساوى النائبان عسكر 
العنزي ودليهي الهجري فإن النائب 
عدنان عبدالصمد سيفوز باملنصب، 
مشيرا الى انه سيترشح لعضوية 

اللجنة التشريعية.

ق����ال النائب عدنان عبدالصمد ان النائب علي الراش����د تنازل له عن 
منصب امانة الس����ر رغبة من الراشد في ان يفوز عبدالصمد باملنصب 
وسيكون الراشد داعما له حلصوله على املنصب نافيا ان يقف النائب 
د.يوسف الزلزلة ضده في املنافسة، مؤكدا )عبدالصمد( ان الزلزلة من 
الداعمني له بكل قوة وان فرصة فوزه باملنصب كبيرة. واضاف عبدالصمد 
ان هناك بوادر انفراج ازمة بني الس����لطتني إلزالة التوتر حيث ان هناك 
تنس����يقا نيابيا من 20 نائبا يدفعون باجتاه صد اي تأزمي مقبل. ولفت 
عبدالصمد الى ان االتفاق احلكومي النيابي على زيادة رأسمال صندوق 
املعسرين وتوسيع قاعدة املستفيدين من شأنه نزع فتيل االزمة وايجاد 

تناغم حكومي نيابي في املرحلة املقبلة.

دعا جتمع امليثاق الوطني الى 
التحل����ي بال����روح الدميوقراطية 

والنفس الدستوري.
جاء ذل����ك في بي����ان للتجمع 
مبناس����بة افتت����اح دور االنعقاد 

الثاني:
يأتي افتتاح دور االنعقاد اجلديد 
للفصل التشريعي احلالي وأنظار 
املواطنني متوجهة الى خطة التنمية 
املزم����ع تقدميها الى مجلس االمة 
وما حتتويه من مشاريع تنموية 
يأمل املواطن ان تتحقق على ارض 
الواقع فيلمسها بيديه وتساهم في 
خلق وطن حضاري متطور يهنأ 

فيه مواطنوه.
 وفي ظ����ل ترقب وطني جتاه 
قضية القروض ومستوى معيشة 
االسرة الكويتية. ومع وجود طرح 
جدي ملعاجلة موضوع البدون من 
خالل حلول عملية لهذه املشكلة 
االنسانية. مع وجود أولويات عديدة 
معطلة تتعلق بحقوق املرأة املدنية 

ووضع البيئة والوضع الرياضي 
والصح����ة والتعلي����م وأولويات 

متعددة في مختلف املجاالت.
وعليه فإننا نناشد السلطتني 
التشريعية والتنفيذية ان يتحملوا 
مسؤولية العمل اجلدي والتعاون 
مبا في����ه مصلحة البل����د، بعيدا 
املفتع����ل والتزمت  الت����أزمي  عن 
باس����تخدام اآلليات التي وضعها 
الدس����تور لتقومي االداء ومتابعة 
االجراءات وليس للعقاب والتشهير، 
وبعيدا عن التخاذل في أداء املهام 
والتساهل مع انتهاكات املال العام 
والتجاوز عليه. اننا ندعو اجلميع 
الى التحلي بالروح الدميوقراطية 
والنفس الدستوري والتركيز على 
ما فيه مصلحة البلد ووضع هموم 
املواطنني نصب أعينهم واحلذر من 
تشتيت احلوار ونناشدهم التصدي 
للوضع احملبط لتطلعات وطموح 
املواطنني واالبتعاد عن املماحكات 

السياسية واجلدل العقيم.

وج����ه النائب حس����ني مزيد 
س����ؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد تساءل فيه: ما سبب 
عدم تطبيق املادة العاشرة من 
قانون االدارة العامة للتحقيقات 
بوزارة الداخلي����ة التي تقضي 
العامة  مبساواة اعضاء االدارة 
للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة 
واملرسوم اخلاص مبنح عالوة 
قضائية خاصة للقضاة وأعضاء 
النيابة العامة، وذلك اسوة مبا 
مت باملرسوم رقم 351 لسنة 2004 
)بتعديل اجلدول املرافق للمرسوم 
رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات 
وبدالت وعالوات اعضاء االدارة 
العامة للتحقيقات(، الذي قضى 
مبنح كاف����ة العالوات والبدالت 
الت����ي منحت ألعض����اء النيابة 
العامة، لنظرائهم اعضاء االدارة 

قال االمني العام املساعد لشؤون 
حرس مجلس االمة العميد الركن 
بسام الرفاعي انه مت االنتهاء من 
جميع االستعدادات االمنية جللسة 
افتتاح دور االنعقاد العادي الثاني 
من الفصل التشريعي الثالث عشر 
ملجلس االمة والتي ستكون عند 
الساعة التاسعة من صباح اليوم. 
واشار العميد الركن الرفاعي الى انه 
مت عمل آلية ميسرة لدخول مبنى 
املجلس والتي ستكون مقتصرة 
فقط على الدعوات التي مت توجيهها 
مسبقا من قبل االمانة العامة ملجلس 
االمة الى الضيوف. وافاد الرفاعي 
بأنه سيتم تخصيص بوابات مبنى 
املجلس على حسب الدعوات املوجهة 
مسبقا، ونظرا لالعمال االنشائية 
اجلديدة اجلارية حاليا في مبنى 
املجلس فقد مت تخصيص مواقف 
يوم البحار املقابلة ملبنى املجلس 
ملن يحملون بطاقات البوابة رقم 
1 بعد ان يتم نزول الضيف داخل 
املبنى، كما مت تخصيص البوابة 
رقم 4 لدخول االعالميني من حملة 
الهويات اخلاصة باالفتتاح لتسهيل 
مهامهم بالتعاون مع ادارة االعالم 

العامة للتحقيقات والذي عمل 
به بأثر رجعي من تاريخ صدور 
املرسوم رقم 2003/108 )في شأن 
مرتبات وبدالت القضاة وأعضاء 

النيابة العامة(.

في مجلس االمة. وناش����د العميد 
الركن الرفاعي املدعوين ضرورة 
تقدمي بطاقات الدعوة التي وجهت 
اليهم مسبقا عند طلبها منهم من 
قبل رجال حرس املجلس لتسهيل 
دخولهم الى مبنى املجلس، متمنيا 
من اجلميع التقيد بالنظام املتبع 
والتعاون مع رجال االمن لضمان 
س����ير اعمال حفل االفتتاح بشكل 
يرضاه اجلميع. وقدم العميد الركن 
الرفاعي خالص ش����كره وتقديره 
جلميع املش����اركني في الترتيبات 

االمنية.

حسني مزيد

العميد الركن بسام الرفاعي

حسني القالف

جانب من احلضور خالل الندوة

صالح عاشور وناجي العبد الهادي وفيصل الدويسان خالل الندوة


