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األمير زّود النواب بتوجيهاته لتعزيز التعاون
 بين السلطتين بما يخدم مصلحة الوطن

خالل استقباله أعضاء مكتب مجلس األمة بحضور ولي العهد

سمو األمير خالل استقباله رئيس مجلس األمة واعضاء مكتب املجلس بحضور سمو ولي العهد

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
امس وبحضور س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة جاس���م اخلراف���ي يرافقه اعضاء 
مكتب املجلس كال من نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل 
الرومي وأمني سر املجلس النائب دليهي الهاجري ومراقب 

املجلس النائب د.محمد احلويلة ورئيس جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب حسني احلريتي ورئيس 
جلنة الش���ؤون املالية واالقتصادية النائب د.يوس���ف 
الزلزل���ة وأمني عام مجلس االمة ع���الم الكندري وذلك 

مبناسبة تشكيل هيئة املكتب.

وقد هنأهم سموه مبناسبة حصولهم على ثقة اخوانهم 
في املجلس، كما زودهم س���موه بتوجيهاته الس���امية 
لتعزيز التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
مبا يخ���دم مصلحة الوطن العزي���ز، متمنيا لهم دوام 

التوفيق والنجاح.

وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الس����اير جاء فيه:  لم����ا كان منصب الملحق 
الصحي في ألمانيا ش����اغرا منذ فترة وعندما كانت 
الترشيحات لهذا المنصب ألكثر من شخص، أرجو 
تزويدي بأسماء المرشحين للملحق الصحي حسب 
االعالن 2008/12/1 والسيرة الذاتية لكل منهم، مزودة 
بالقرارات الوزارية لكل منهم لشغل الوظيفة االشرافية، 
والمسمى الوظيفي وقرار التعيين لكل من المتقدمين 
لوظيفة الملحق الصحي، وتاريخ حصوله على درجة 
الدكتوراه، وهل تم ترتيب المستوفين للشروط ترتيبا 

تنازليا حسب قواعد المفاضلة بين المرشحين للوظيفة 
تبعا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 37 
لسنة 2006؟ وما االسباب التي ادت الى اعادة االعالن 
لشغل وظيفة ملحق صحي والمؤرخ في 2009/5/26؟ 
وهل تم اخذ الموافقة من ديوان الخدمة المدنية بذلك؟  
هل قمتم بمقابلة المرش����حين للوظيفة وعددهم 3 
اطباء بتاريخ 2009/11/4؟ يرجى تزويدنا بأسمائهم؟ 
وبنس����خة من تقرير اللجنة الدائمة لشغل الوظيفة 
الملحق الصحي بناء على المقابلة التي اجريت مع 

المتقدمين لهذه الوظيفة.

الزلزلة يطلب أسماء المرشحين 
لمنصب الملحق الصحي في ألمانيا

الصواغ: الحكومة هي السبب في ازدياد 
أعداد المقترضين من البنوك

دعا النواب لحسم قضية فوائد القروض بعد فشل صندوق المعسرين

دعا النائب فالح الص����واغ النواب الى ضرورة 
حسم مشكلة فوائد قروض المواطنين بعد ان تبين 
فش����ل ما تقدمت به الحكومة بما يسمى »صندوق 
المعس����رين«. جاء ذلك في بي����ان هذا نصه: بعد ما 
يقارب 5 سنوات من النقاش والندوات والمناظرات 
لمعالجة قضية أخذت الكثير من الوقت والجلسات 
بمجلس األمة، 17 نوفمبر يجب ان تحس����م مشكلة 
فوائد قروض المواطنين بعد ان ثبت فشل ما تقدمت 
به الحكومة بما يسمى بصندوق المعسرين لمعالجة 
هذه المش����كلة التي تمس الكثير من أبناء الشعب 
الكويتي حتى وصل عدد المقترضين في 1 سبتمبر 

الماضي الى ما يقارب 490 ألف مقترض.
ولما كانت الحكومة هي الس����بب الرئيسي في 
تفاقم وازدياد هذه المش����كلة لغي����اب الرقابة على 

البن����وك من قبل البنك المركزي في متابعة ومراقبة أداء البنوك حيث 
ان الفائدة وصلت الى أكثر من أصل الدين وكان يستقطع من كثير من 
المقترضي����ن أكثر من 50% من الرات����ب. ال بل كانت تغري المواطنين 
بم����ا هو أكثر من 15 ضعفا الراتب م����ن دون رقابة وال قيود من البنك 
المركزي. هذا وبس����بب تردي أداء الحكومة في معالجة هذه المشكلة 
وبس����بب معاناة الكثير من المواطنين وأيضا بسبب ما أدت إليه هذه 
المشكلة من مشاكل ضبط واحضار ومشاكل اجتماعية أدت الى الطالق 
أحيانا وانهدام المجتمع وأدت كذلك الى سجن عدد من المواطنين، وقد 

كان المواطن مظلوما ف����ي كثير من الحاالت حيث 
كانت البنوك تقوم برفع وزيادة الفائدة بتكرار من 

غير الرجوع وأخذ موافقة المقترض.
ونحن بهذا نوجه لومنا للحكومة ألنها هي السبب 
الرئيسي الذي أدى الزدياد عدد المقترضين حيث كانت 
هناك بعض المشاكل المتعاقبة للحكومات المختلفة 
كأزمة اإلسكان وارتفاع العقار وعدم استحداث مناطق 
جديدة للمواطنين وكذلك تراجع مستوى الخدمات 
الصحية والتعليمية جع����ل العديد من المواطنين 
ان يلجأ للتعليم الخ����اص والدروس الخصوصية 
ودراسة أبنائهم بالخارج على نفقتهم الخاصة وكذلك 
تحمل مصاريف العالج سواء بالكويت أو بالخارج، 
وكل ذلك بسبب تردي تلك الخدمات كما ذكرنا من 

قبل الحكومة.
هذا ومن ناحية أخرى قامت الحكومة في الماضي بإسقاط الديون 
عن ش����ريحة أو فئة قليلة من المواطنين خالل أزمة المناخ واآلن لم 
نس����مع ان الحكومة طبقت الخصومات أو استرداد بعض األموال من 
بعض الش����ركات من خالل مالحظات ديوان المحاس����بة لمخالفة هذه 

الشركات لقوانين الدولة.
لذلك نحن والعديد من زمالئنا النواب نتمنى ان تتم معالجة وحل 
هذه المشكلة في جلسة 17 نوفمبر الذي نتمنى ان يكون يوما تاريخيا 

النتهاء هذه األزمة.

حماد للساير: ما هي معدالت التلوث النمالن يطالب بإقرار قانون استقالل القضاء
بمنطقة علي صباح السالم؟

النائب سعدون حماد  وجه 
س���ؤاال لوزير الصحة ورئيس 
العام���ة للبيئة د.هالل  الهيئة 

الساير جاء فيه:
م���ا معدالت وش���دة حاالت 
التل���وث مبنطق���ة علي صباح 
الس���الم »ام الهيم���ان«؟ وم���ا 
اس���باب حدوث حاالت التلوث 
مبنطقة علي صباح السالم »ام 
الهيم���ان« ومصادر التلوث في 

تلك املنطقة؟
وهل مت اجراء دراسات لقياس 

التلوث مبعرفة اي جهات عاملية 
متخصص���ة؟ اذا كانت االجابة 
بنع���م، فم���ا هي نتيج���ة تلك 
الدراسات والتقارير الناجتة عنها؟ 
وهل قامت جميع املصانع مبنطقة 
الشعيبة الغربية ومنطقة ميناء 
عبداهلل باحلصول على شهادات 
املردود البيئي قبل احلصول على 
تراخيص البناء وقبل اقامتها؟ 
اذا كانت االجابة بالنفي، فما هي 
اج���راءات الهيئة العامة للبيئة 

جتاه املصانع املخالفة؟

طالب النائب سالم النمالن بإقرار قانون االستقالل القضائي من قبل 
احلكومة ومجلس االمة، ألن منح االستقاللية للجهاز القضائي سيساهم 
بشكل كبير في ابعاد هذه السلطة عن التأثيرات املباشرة وغير املباشرة 
من قبل السلطتني ويساهم في النهاية في تأدية عملها بشكل متكامل ومن 
دون ضغوط. وقال ان هناك الكثير من املواد الدستورية التي تنص على 
وجود تلك االس����تقاللية، السيما ان االحكام القضائية هي احكام عادلة 
وحيادية وال تخضع ألي ضغوط، وان املطالبة باالس����تقاللية تأتي من 

باب االستقالل االداري واملالي عن السلطة التنفيذية.
واضاف ان املقترحات احلالية الثالثة املقدمة للمجلس احلالي تشمل 
الكثير من االضافات والتعديالت على قانون تنظيم القضاء احلالي وكلها 
تؤكد على مبدأ استقاللية القضاء كسلطة، حيث ال ميكن ان يكون لدينا 
قضاء مستقل ما لم يكن لديه كيان اداري ومالي مستقل حتى نستطيع 

سالم النمالنتسميته بالسلطة.

»التشريعية«: رفع عالوة األوالد من 50 إلى 75 دينارًا 
وتخفيض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة 

التش����ريعية  اللجنة  رفضت 
طلب رفع احلصان����ة عن النائب 
د.فيصل املس����لم وذلك باالغلبية 
خالل جلس����تها التي عقدت امس 
االحد بكامل اعضائها حيث ناقشت 
اللجنة 45 مقترحا نيابيا ومقترحا 

حكوميا واحدا.
وفي حديثه للصحافيني عقب 
اجتماع اللجنة، اكد رئيس اللجنة 
النائب حسني احلريتي ان اللجنة 
انتهت من مناقشة مشروع قانون 
االيجارات اجلديد وهو مش����روع 
حكومي متت املوافقة عليه من قبل 
املجلس السابق في املداولة األولى، 
واضاف احلريتي انه متت مناقشة 
التعديالت على هذا املشروع واحيل 
للمجلس ملناقشته. وقال احلريتي 
انه مت����ت كذلك املوافقة على رفع 
عالوة االوالد من 50 الى 75 دينارا 
باالضافة الى مناقشة انشاء شركات 
مساهمة كويتية لتوفير خدمات 
االتص����االت واالنترن����ت وكذلك 
متت املوافقة على انشاء شركات 
مساهمة للتأمني الصحي وان يتم 
الكويتي في  التعامل مع املوظف 
القطاع اخلاص مثله مثل املوظف 
الكويت����ي في القط����اع احلكومي 

وذلك تشجيعا للعمالة الكويتية 
في القطاع اخلاص.

واضاف احلريتي ان اللجنة قد 
اقرت اسقاط الفوائد املتجمدة في 
البنوك والذي كان مقترحا نيابيا، 
كما مت����ت املوافقة على تخفيض 
سن الناخب في قانون االنتخاب 
من 21 سنة الى 18 سنة، كما متت 
املوافقة على مشاركة العسكريني 
في التصويت من رجال الشرطة 
والدفاع على اثر منتسبي احلرس 
الوطن����ي وذلك تطبيق����ا للعدالة 

واملساواة.

وقال »وافقت اللجنة التشريعية 
على ان يكون حل جمعيات النفع 
العام واالندية بحكم قضائي بناء 
عل ى طلب وزير الش����ؤون وليس 
بيد الوزير كما هو احلال«. وعلى 
صعيد آخر اكد احلريتي ان النائب 
عليه مسؤولية رقابية تخوله تقدمي 
اس����تجوابات للوزراء، مؤكدا انه 
يقدر االستجوابات املقدمة في قاعة 
عبداهلل السالم حيث يقرأ احملاور 
ويستمع الى الردود مسجال ثناءه 
على »لفتة س����مو رئيس الوزراء 
عن اس����تعداده لصعود املنصة« 
موضحا انه س����يكون رأيه بشأن 
هذا االس����تجواب عقب االستماع 
الى محاورة وردود الشيخ ناصر 
احملمد عليه. وعن سؤاله حول ما 
اذا كان خضوع محاور االستجواب 
للتحقيق م����ن قبل النيابة يعطل 
االستجواب، قال احلريتي ان هذا 
االمر يحتاج الى النقاش والبحث، 
مؤكدا ان����ه وخالل توليه منصب 
وزير العدل متت احالة موضوع 
مصروفات سمو رئيس الوزراء الى 
النيابة مع تقرير ديوان احملاسبة 
بهذا الش����أن، مضيف����ا ان النيابة 

مازالت حتقق في هذا املوضوع.

السماح لمنتسبي »الدفاع« و»الداخلية« بالتصويت في االنتخابات

حل جمعيات النفع العام بناء على حكم قضائي وإسقاط الفوائد المجمدة لدى البنوك

حسني احلريتي

فالح الصواغ

تدفق األدلة والبراهين من المواطنين كان سببًا في تعديل مسودة االستجواب أكثر من مرة

الوعالن لصفر: موظفون يحصلون على ترقيات 
وأعمال ممتازة وهم مبتعثون خارج الكويت

جدد النائب مبارك الوعالن 
تأكيده على تقدمي استجواب 
وزير االشغال ووزير البلدية 
د.فاضل صفر املزمع تقدميه 
بعد جلس���ة القروض في 17 
اجلاري وان املسودة اخلاصة 
باالستجواب تخضع للمسات 
االخي���رة التي من ش���أنها ان 
التي  التجاوزات  تعزز فداحة 
ارتكبها وزير االشغال والبلدية 
د.فاضل صفر، مشيرا الى ان 
تعديالت كثي���رة جرت على 
مسودة االس���تجواب بسبب 
اس���تمرار تدفق املس���تندات 
والوثائق التي توثق املخالفات 
والتجاوزات التي قام بها الوزير 
صفر والتي حظين���ا بها من 

الوطنيني والشرفاء من جميع 
املهتمة والراصدة  االوس���اط 
للشأن االصالحي في الساحة 

السياسية.
وبني الوعالن: ان من ضمن 
املخالفات االدارية التي وقع بها 
الوزير صف���ر قيامه بترقيات 
ومنح آخري���ن اعماال ممتازة 
وهم خارج الكويت ومبتعثون 
رسميا للدراسة وغيرها، وان 
ه���ؤالء املوظفني له���م عالقة 
بالوزي���ر، وهذا االمر يعد من 
املخالفات التي ُتصنف انها غير 
قيمة في حجمها ولكنها تصب 
ايضا بالتطاول على املال العام 
التي تكشف  التجاوزات  ومن 
التي  احملس���وبية والفوضى 

تعيشها وزارة االشغال والبلدية 
في عهد الوزير صفر.

وكشف ان استجوابه املقدم 

للوزير صف���ر بني العديد من 
املخالفات والتجاوزات الضخمة 
التي تعج بها وزارتا االشغال 
والبلدية، وان حاالت الفوضى 
والفساد االداري زادت بنسبة 
كبيرة بعد ان عجز الوزير عن 
حل االمور والوقوف ضد آلة 
الفساد وامام املتنفذين والذين 
جنحوا بتمرير ما يريدون من 
معامالت وتط���اول على املال 
العام في عهد هذا الوزير، مؤكدا 
ان التطاول على املال العام يعد 
القانون  جرمية يعاقب عليها 
وتسجلها ذاكرة التاريخ بحق 
كل وزير يسمح بالتطاول عليه 
فكيف مبن يساهم ويدفع بهذا 

االجتاه.

مبارك الوعالن


