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قدم النائب علي الراش����د اقتراحا برغبة أكد 8
فيه ان تزايد احلوادث املرورية املروعة التي تقع 
دوما في طريق اجلهراء بس����بب وجود مضخة 
مياه الصليبخات بجان����ب الطريق والتي تؤثر 
دوما على سالمة سالكي طريق اجلهراء وأهالي 
املناط����ق القريبة في مدن الصليبخات والدوحة 
والقيروان وتعرقل سير الشوارع الداخلية والعامة 

احمليطة بها وتسبب االختناقات املرورية دوما 
بسبب استمرار احلركة البطيئة لالعداد الكبيرة 
للصهاري����ج من وإلى املضخة التي تس����اهم في 
عملية اتالف الش����وارع واالرصفة بش����كل غير 
حض����اري، وقال: نقترح نق����ل مضخة املياه من 
منطقة الصليبخات الى مكان آخر بعيد عن مناطق 

املدن والطرق العامة.

الراشد لنقل مضخة مياه الصليبخات إلى مكان آخر

الدقباسي: قروض ألصحاب بيوت التركيب 

مزيد يطالب بإقرار كادر المعلومات المدنية

الدويسان: ال ضرورة الستجواب صفرديوان المنيس استكمل موسمه الثقافي والسياسي بندوة »واقعنا اليوم.. ثمن تحالفات األمس«
وسيصمد أمام أعتى الرياح كالنخيل الباسق

قدم النائب علي الدقباس���ي اقتراحا برغبة 
ج���اء فيه: مل���ا كان لألف���راد ف���ي املجتمع من 
احتياجات مهمة وضرورية للسكن، وهو املكان 
الوحيد الذي يحتاجه الفرد للشعور بالراحة 
والطمأنينة له والفراد اسرته واملؤوي الوحيد 

لهم وخلصوصيتهم، ، فانني اتقدم باالقتراح 
ملنح اصحاب البيوت التركيب قروضا العادة 
بنائها بالكامل، ومنح اصحاب البيوت التي تقل 
مساحتها عن 400م مربع، قرضا بقيمة 25 ألف 

دينار العادة ترميم منازلهم.

طالب النائب حسني مزيد مجلس الوزراء بإقرار 
كادر العاملني في الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
وذلك دعما للموظفني العاملني في الهيئة والذين لم 
يطرأ على مرتباتهم أي تغير منذ زمن رغم املطالبات 

املتكررة بإقرار هذا الكادر املنصف.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان املس����ؤولية 

حتتم إنصاف العاملني في الهيئة والذين نادوا طويال 
بهذا املطلب حيث لم يجدوا الدعم الكافي موضحا ان 
الكادر في حال إقراره سيحقق العدالة ويكون جاذبا 
للكوادر الوطنية لبذل املزيد من اجلهد والعمل السيما 
ان العاملني هم من أبناء وبنات الكويت فال أقل من 

إنصافهم وحتقيق مطالبهم العادلة.

الى اعطاء أولوية للقطاع اخلاص 
الذي تعود ملكيته ألهل الكويت 
وليس لفئة مح���ددة، مؤكدة ان 
بناء الوط���ن يتطلب وقتا اال ان 
االمور تسير على الطريق الصحيح 

اآلن.
كما أشادت دشتي في معرض 
ال���ذي أصدرته  حديثها باحلكم 
احملكمة الدس���تورية أمس االول 
ورفضه���ا الطعن املق���دم بحقها 
والنائب د.أسيل العوضي، واصفة 

احلكم بأنه تاريخي.
وم���ن جهته، حت���دث د.علي 
الزعب���ي ع���ن تقاع���س القوى 
»الوطنية« وتنازعها حول مواضيع 
متفق عليها مس���بقا، مشيرا الى 
فترة ال� 70 التي شهدت كسر عظم 
فيما بني هذه القوى وترك امللعب 
لقوى غي���ر دميوقراطية، والتي 
سيطرت على املؤسسات احلكومية 
واجلامعة، ووصل���ت الى مراكز 
القرار بعد تقهقر واضح للقوى 

»الوطنية«.

البرملانية مؤشر  اللجان  تشكيل 
ايجابي لتوافق داخل مجلس االمة 
ورغبة اعضائه في العمل والرغبة 
في تنفيذ االجندات اخلاصة بكل 
قطاع. وذك���ّرت بتقدمي احلكومة 
لبرنامج عملها واخلطة اخلمسية 
وتركيزه���ا على حتقيق التنمية 
البشرية وخلق طبقة متوسطة 
منتجة ال مستهلكة للثروة، اضافة 

ولفتت الى ان الذين يريدون 
انق���اض املاضي  العيش عل���ى 
يس���عون الى ج���ر الكويت الى 
التنمية، مبينة  اخللف وتعطيل 
ان اس���تذكار املاضي للتعلم منه 
وليس االلتص���اق بذكرياته ألنه 
يلهي عن رؤي���ة وحتديد اهداف 

املستقبل.
كم���ا تطرقت دش���تي الى ان 

بشرى الزين
قالت النائبة د.روال دشتي ان 
املرحلة املقبلة تبعث على التفاؤل 
والرغبة في جتاوز سلبيات املاضي. 
واضافت دشتي في ندوة »واقعنا 
اليوم.. ثمن حتالف���ات األمس« 
التي أقيمت مس���اء اول من امس 
في ديوانية سامي املنيس ان هذا 
التفاؤل يجب ان يرتبط بالعمل 
وشحذ الهمم واالرادات واستغالل 
املؤشرات االيجابية وعلى رأسها ما 
جاء في كلمة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ودعوته 
الوحدة  للتركيز على مقوم���ات 
الوطنية والدس���تور والتعاون 
البناء لتحقيق االجناز  واحلوار 
بعيدا عن اجلدل واللغط، مشيرة 
الى ان ه���ذه التوجيهات تتعلق 
باحلكومة ومجل���س االمة على 
حد س���واء. وأوضحت ان اليأس 
والتشكيك غير املوضوعي ال يبني 
وطنا، مؤكدة ان املرحلة حتتاج الى 

عزمية وطاقة وتقبل اآلخر.

ناشد النائب فيصل الدويسان جلنة شؤون املرأة 
س����رعة اجناز قانون احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة الكويتية ورفعه ملجلس األمة إلقراره، وذلك 
ملا يحتويه هذا القانون من أمور مهمة تنصف املرأة 
في حال إقراره. واضاف الدويسان ان هناك محاوالت 
لوأد هذا القانون وتفريغه من محتواه لغايات عديدة 
من خالل تعديالت بعض القوانني األخرى اال ان هذه 
التعديالت وان جرت فإنها لن تكون كافية وال حتقق 
إال القلي����ل للمرأة ناهيك ع����ن ان بعض االمتيازات 
املذكورة في القانون اجلديد ال توجد بها قوانني سابقة 
حتى يعدل عليها. وقال الدويسان ردا على من يقول 
ان هذا املقت����رح فيه متييز للمرأة »انه من البديهي 
ان يكون فيه متييز لها ألن بعض القوانني األخرى 
متيز الرجل وتعطيه مميزات تفتقدها املرأة« وأكد 
النائب الدويس����ان على ان املرأة حتتاج الى قوانني 

متيزها وتتناس����ب مع طبيعتها ألن عليها واجبات كثيرة تختلف عن 
واجبات املواطن الرجل. وشدد الدويسان على عدم السماح بتفريغ هذا 
القانون من محتواه وعلى اللجنة رفع تقريرها للمجلس وبالتالي من 

خالل النقاش نصل الى ما فيه مصلحة املرأة الكويتية.
وعن االستجوابات املقبلة ركز الدويسان على ضرورة خلو حكومة 
سمو الشيخ ناصر احملمد من أي عنصر تأزمي، فقد أضحى وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد مشروع أزمة حقيقية بني املجلس واحلكومة بعد ان 
سطعت حقيقة حتويل قضية اللوحات االنتخابية الى النيابة ومحاولة 

الوزير التملص من املسؤولية السياسية، ووصف 
الدويس����ان الوزير اخلالد بأنه »كمن سقط في بحر 
من الرمال املتحركة فكلم����ا حاول التحرك ابتلعته 
رمال األزمة أكثر فأكثر« ونصح الدويس����ان وزير 
الداخلي����ة بأن يهبط عن صه����وة املنصب الوزاري 
لتجني����ب املجلس واحلكومة ح����دة مواجهة أخرى 

مغلبا مصلحة الكويت على ما سواها.
وعن استجواب وزير األشغال وشؤون البلدية 
د.فاضل صفر، قال الدويسان »ان الوزير صفر لنعم 
الوزير العامل املجتهد لكن املساءلة السياسية حق 
ألي نائب بيد اني ال أرى ضرورة الستجوابه« كما 
أكد الدويس����ان ان الوزير صفر سيصمد أمام أعتى 

الرياح كصمود النخيل الباسق.
وعن احلل احلكومي للقروض، ذكر النائب فيصل 
الدويسان ان ثمة مقترحات نيابية ال تكلف الدولة 
فلسا واحدا تنهي معاناة املواطنني املقترضني، وان هذه املقترحات ليس 
من بينها ما يدعو إلسقاط القروض، وان على احلكومة اصالح ما أفسده 
البنك املركزي من أخطاء، وان املكابرة احلكومية في هذا الشأن تعني 
مكافأة املسيء على إساءته بينما ال تنفك احلكومة تدعي انها حكومة 
إجناز وتنمية ومحاس����بة، ودعا الدويسان الى ضرورة اطالع القيادة 
السياس����ية على املقترحات النيابية العادلة في هذا الشأن فثمة دول 
خليجية وغيرها أقدمت على حلول مشابهة خففت من وطأة القروض 

وخفضت نسبة االئتمان بشكل عام.

د.محمد احلويلة

سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء استقباله الوفد النيابي

خالد الطاحوس  سعدون حماد

د. روال دشتي ود. علي الزعبي خالل الندوة

حماد والحويلة والطاحوس: ماضون في استخدام أدواتنا الدستورية

المحمد: سنطبق القانون بحزم على المخالفين لقوانين السالمة
ونبحث نقل المصانع لمواقع بعيدة عن السكان

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد امس وفدا من نواب 
مجلس االمة ضم كال من امني سر املجلس 
دليهي الهاجري ورئيس جلنة شؤون البيئة 
د.علي العمير وسعد زنيفر باالضافة الى 

د.بادي الدوسري.
حضر املقابلة وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون ووزير 
الصحة د.هالل الساير ومحافظ االحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج ووكيل الشؤون 
احمللية بديوان سمو رئيس الوزراء نايف 
الركيبي ومدير عام الهيئة العامة للصناعة 
د.عل���ي املضف ومدير عام الهيئة العامة 

للبيئة د.صالح املضحي.
ومت خالل اللقاء اس���تعراض مشكلة 
التلوث البيئي الذي تعاني منه منطقة ام 

الهيمان واجلهود املبذولة ملعاجلتها.
وأكد سموه على اهتمام احلكومة بصحة 
املواطن���ني وحرصها الدائم على مكافحة 

اي تلوث بيئي يضر ويؤثر على حياتهم 
املعيشية، مشددا على ضرورة التطبيق 
احل���ازم لقوانني الس���المة البيئية على 
جميع الشركات الصناعية، خاصة القريبة 
من املناطق الس���كنية وسحب تراخيص 

الشركات املخالفة للقوانني.
وش���دد س���موه على الزام الشركات 
الصناعية باتباع اقصى قواعد الس���المة 
والشروط البيئية على منشآتها وتركيب 
االجهزة واملعدات اخلاصة مبعاجلة االدخنة 
وامللوثات الناجتة عنها او املخلفات امللوثة 

للبيئة بشكل عام.
وأشار سموه الى اهمية تشكيل جلنة 
تتبع مجلس الوزراء لدراس���ة الظواهر 
البيئية ووضع احللول العاجلة لها وبحث 
امكانية نقل املصان���ع الى مواقع بعيدة 
عن املناطق السكنية وانشاء مكتب تابع 
للهيئة العامة للبيئة لتولي الرقابة الدائمة 
على املصانع والتنسيق مع الهيئة العامة 
للصناعة من اجل معاجلة مخالفات هذه 

املصانع بشكل فوري ودون تأخير.
وقد أبدى سموه توجيهاته الى الوزراء 
ومحافظ االحمدي والنواب للقيام بزيارة 
ميداني���ة للمنطق���ة للوق���وف عن كثب 
على حجم االض���رار البيئية بها واتخاذ 
التوصيات الالزمة لسبل معاجلتها بشكل 
فوري لتجنيب املواطنني اي آثار سلبية 
ومبا يضم���ن احملافظة على س���المتهم 

الصحية.
من جانبه قال أمني س���ر مجلس االمة 
النائ ب دليهي سعد الهاجري: لقد دعوت 
احلكوم���ة لبدء حترك جدي وحازم حلل 
مشكلة أم الهيمان البيئية واجتمعت مع 
رئيس الوزراء في االيام املاضية وأبدى 
جتاوبا مشكورا مع املوضوع، الفتا: وفي 
ذلك اجتمعت مع اجلهات البيئية احلكومية 
ودعوت اجلميع ال���ى جولة ميدانية في 
أم الهيم���ان حتى نقف عل���ى املوضوع 

واقعيا.
واضاف الهاجري في تصريح صحافي: 

واس���تجابت احلكومة للدعوة مشكورة 
ورأينا خالل اجلولة ان املنطقة حتتوي على 
ما يقارب 100 مصنع، و6 مصانع تقريبا 
منها لديها مخالفات صريحة وجس���يمة 

والباقي لديها مخالفات بيئية متفاوتة.
وبني الهاجري: ورافقنا في هذه اجلولة 
كل من االخوة النواب سعد العازمي ود.بادي 
الدوسري، وقد أعطت احلكومة تعليماتها 
التنفيذية الفورية مبطابقة معايير البيئة 
العاملية في هذه املصان���ع وما ميكن ان 
يعالج بالفالتر يعالج، واملصنع الذي ال 

ميكن معاجلته يزال فورا.
واعلن الهاج���ري: لدينا توجه لعمل 
جلان حتقيق ف���ي املخالفات البيئية في 
أم الهيمان وايقاف املصانع املتورطة فيها 
وجلان التحقيق تعتب���ر احدى االدوات 
الرقابة  الفاعلة واملؤثرة في  الدستورية 
البرملانية، وكما حمينا املال العام في جلنة 
حتقيق الفحم املكلسن سنحمي البيئة في 

جلان التحقيق املقبلة.

بعد إعالنهم عن مساءلة رئيس الوزراء

التقى وفدًا نيابيًا ضم الهاجري والعمير وزنيفر باإلضافة للدوسري بحضور الروضان والهارون والساير والدعيج

يقابلها وعود حكومية متكررة منذ 
العام 2003.

الوزراء لألس����ئلة  � جتاه����ل 
البرملانية اخلاصة بالتلوث البيئي 

في املنطقة.
� جتاهل رئيس مجلس الوزراء 
وضع حل ملشكلة التلوث البيئي في 
املنطقة وتقاعس اجلهات احلكومية 
القيام بواجبها جتاه التلوث  عن 

البيئي في املنطقة.
� استمرار احلكومة في توزيع 
القس����ائم الصناعي����ة في منطقة 
الشعيبة الغربية رغم التوصيات 
املتكررة ف����ي التقارير احلكومية 
والدراس����ات البيئية املختلفة من 

اجلهات املختصة بعكس ذلك.
وختام����ا نؤك����د للجميع اننا 
أدواتنا  ف����ي اس����تخدام  ماضون 
الدستورية وأن هدفنا رفع الضرر 
عن أهالي هذه املنطقة وهو األمر 
الذي لن يتحقق اال بجدية احلكومة 
في التعامل مع هذه الكارثة البيئية 
حلماية ارواح املواطنني الذين ذهبوا 
ضحية جشع بعض املتنفذين من 
اصحاب القسائم الصناعية الذين 
جل همهم جني األرباح على حساب 

األرواح.

خالل 60 يوما من خطوتنا األولى 
التي كانت بتاريخ 2009/10/21 وهي 
اخلطوة التي هدفنا من خاللها الى 
اعط����اء احلكومة الفرصة الكافية 
للعمل على حل هذه القضية واتخاذ 
اخلطوات اجلدية لالنتهاء من هذه 

املأساة.
ومن األهمية مبكان ان نوضح 
للجميع ان هذه اخلطوة التي اقدمنا 
عليها بكل قناعة امنا جاءت بعد:

� املناشدات واملطالبات الشعبية 
والنيابية حلل مشكلة التلوث والتي 

وقياما مبسؤولياتنا كأعضاء 
مجلس أمة في الذود عن مصالح 
وحقوق الشعب وتطبيقا للمادة 
15 من الدس����تور التي نصت على 
ان تعن����ى الدولة بالصحة العامة 
وبوس����ائل الوقاي����ة والعالج من 

االمراض واألوبئة.
وبعد اس����تنفاد جميع الطرق 
والوسائل املطلوبة حلل مشكلة 
التلوث البيئي في املنطقة املنكوبة 
أعلنا اس����تجوابنا لرئيس  بيئيا 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

التي اكدت عدم صالحية املنطقة 
للسكن، وهو ما اوردته الدراسات 
والبحوث البيئية في وزارة الصحة، 
التقارير احلكومية  وكذلك تأكيد 
املتتالية بوج����ود التلوث البيئي 
احمليط باملنطقة من انبعاث غازات 
شديدة اخلطورة مثل الفورمالدهايد 
والبنزين والتولني وبقية السموم 
الكيميائية، ناهيك عن العديد من 
التقاري����ر والوثائق التي نحتفظ 
الوقت  بها وسنكش����ف عنها في 

املناسب.

الن����واب س����عدون حماد  اكد 
ود.محمد احلويلة وخالد الطاحوس 
انهم ماضون في استخدام األدوات 
الدس����تورية به����دف رفع الضرر 
ع����ن أهالي ضاحي����ة علي صباح 

السالم.
جاء ذلك في بيان هذا نصه: بعد 
ان عاهدنا اهلل على حتمل االمانة، 
ووفاء بالوع����ود التي التزمنا بها 
امام اهل الكوي����ت وبهدف العمل 
على رف����ع البالء الذي حل بأهلنا 
سكان ضاحية علي صباح السالم 
وملعاجل����ة الض����رر البيئي الذي 
يعاني منه 45 أل����ف مواطن منذ 
تسع سنوات ماضية، تسببت بها 
عدد من املصانع التي ال تبعد عن 
منازلهم س����وى 2 كيلومتر، األمر 
الذي ادى الى انتش����ار الكثير من 
االمراض اخلطيرة والفتاكة التي 
لم ترحم صغيرهم قبل كبيرهم، 
فقد تنوعت االم����راض ابتداء من 
امراض اجلهاز التنفسي، وامتدادا 
الى االمراض اجللدي����ة املختلفة 
وحاالت االجهاض املتكررة وصوال 

الى امراض السرطان.
اليقين����ي بحقيقة  ولعلمن����ا 
الرس����مية  التقاري����ر احلكومية 

فيصل الدويسان)محمد ماهر(

النواب خالل جولتهم في ام الهيمان بصحبة الروضان والدعيج

روال: الحوار البناء بين السلطتين  يحقق اإلنجاز

الوعالن: استجواب صفر  بعد جلسة القروض

الجسار: شكراً للقضاء الكويتي النزيه

بورمية: الشمالي ضّلل الشعب واستجوابه واجب

قال النائب مبارك الوعالن ان االستجواب املزمع تقدميه خالل األسبوع 
املقبل سيقدم بعد االنتهاء من جلسة القروض واملفترض ان تعقد في 
17 نوفمبر املقبل حرصا منا على جناح هذه اجللسة وحتقيق اكبر قدر 
ممكن من اإلجناز لصالح املواطنني، رافضا في الوقت نفس����ه محاولة 
البعض خلط األوراق واللعب على مفردات التثبيط والتش����كيك في 
جديتنا في تقدمي االستجواب واملضي قدما في إجناح جلسة القروض. 
وأضاف الوعالن ان احملاور اخلاصة باالستجواب شبه كاملة وال حتتاج 
إال لشيء من الوقت القليل لتقدمي االستجواب وما يشيعه البعض من 
ان االستجواب سيخلق شيئا من الضعف جللسة القروض فنؤكد ان 
االستجواب جاهز وأعلناه تفعيال ملواد الدستور وبالتحديد في املادتني 
101 و102 ونحن ملتزمون به ولن نعرقل جلس����ة القروض اطالقا كما 
يحاول اآلخرون والذين يقتات����ون على هذه القضية ويتالعبون بها 
متى ما شاءوا وليعلم هؤالء اننا أحرص منهم على إنه���اء هذا امللف 

دعما لالخوة الشرفاء من النواب واملواطنني.

عب����رت النائب����ة د.س����لوى 
اجلس����ار عن خالص ش����كرها 
للقضاء الكويتي النزيه، معربة 
عن تقديرها العضاء السلطتني 
والشعب ووسائل االعالم على ما 
ابدوه من دعم معنوي بشأن حكم 
احملكمة الدس����تورية الذي صدر 
باحقيتها في عضوية مجلس االمة.
وبينت د.اجلس����ار أننا نقدر كل 
الطعون التي قدمت في عضويتي، 
فالطعن حق مشروع متداركة »لكن 
تكرار عملية الطعون وما يترتب 
عليها في بعض االحيان من اسقاط 
النواب يستلزم  عضوية بعض 
اع����ادة النظر من قب����ل وزارتي 

الداخلية والعدل في كل اللوائح واالجراءات املصاحبة 
لعملي����ة االنتخابات وحتى فرز الصناديق واعتماد 

النتائج النهائية«.
وزادت م����ا احزنن����ي عندما قدم����ت طعون في 

عضويت����ي ان بعض وس����ائل 
االعالم قامت مبمارسات سلبية 
اعتقادا ممن يحركون هذا االعالم 
بان هذه املمارسات ستؤثر بشكل 
أو بآخ����ر على ق����رارات احملكمة 

الدستورية.
وشددت د.اجلسار على ضرورة 
حرص االعالم على عدم التحرك 
بهذا االس����لوب خصوصا حينما 
يصل األمر الى احملكمة الدستورية، 
مشيرة الى انه طلب مني التعليق 
حول ما نشر بشأن ان هناك قرارا 
سيصدر يسقط عضويتي لصالح 

املرشح حمد املطر.
وقالت: هناك بعض التيارات 
بدأت ترفع شعارات تعتقد انها ستؤثر على احملكمة 
الدستورية، وانا ال انتمي الى أي توجه او تيار، مشيرة 
الى اننا نرفض تكميم االفواه لكن ما نرفضه اكثر هو 

التشكيك ومحاوالت توجيه احكام القضاء.

أعلن النائب د.ضيف اهلل بورمية وجوب استجواب وزير 
املالية. وقال بورمية في تصريح صحافي انه ومن باب التعاون 
التزمنا الصمت طوال عطلة البرملان حتى نفتح املجال للحكومة 
في إيجاد حل ملشكلة القروض التي تسببت بها، اال ان الفترة 
التي منحت للحكومة انتهت ولم تبادر احلكومة إليجاد حل 
لهذه املش���كلة. واضاف بورمية: ان كان وزير الداخلية ضلل 
مجلس األمة فوزير املالية ضلل الشعب الكويتي واحلكومة 
ومجلس األمة في اهداف صندوق املعس���رين وبعثرة أموال 
العامة مشككا في وجود شبهات سرقات في صندوق املعسرين. 
وقال ابورمية ان فضيحة صندوق املعسرين ستكون مبثابة 
كارثة تسونامي بالنسبة لوزير املالية وهي كفيلة بأن تنسف 
صندوق املعسرين بأكمله وتعهد بورمي����ة بالتحرك في االيام 
املقبلة إلقامة الندوات في جميع مناطق الكويت وس���يبدأها 

بديوانه مبنطقة األندلس وذلك قبل جلسة 11/17.

مبارك الوعالن

د.ضيف اهلل بورمية

د.سلوى اجلسار


