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بورمية: وزير الدفاع يسعى للتهرب من االستجواب

الدقباسي يدعو المجلس إلقرار قانون ذوي اإلعاقة

الحربش: التطرف اختطف قرار حظر المآذن في سويسرا

مسلم يعيشون في سويسرا التي 
تتمتع جميع الطوائف واألقليات 
فيها مبس����احة حرية كبيرة في 

الذي وضع للمعاقني هيئة خاصة 
بهم تتبع مجلس اعلى لش����ؤون 
املعاقني يتضمن في عضويته اربعة 
ممثلني عن جمعيات النفع العام 
املعنية بش����ؤون املعاقني ويتبع 

مباشرة رئيس الوزراء.
واشار الدقباسي الى ان القانون 
اجلديد جاء بعد جهد كبير شاركت 
فيه اطراف ع����دة متثل احلكومة 
الع����ام املعنية  النفع  وجمعيات 
بشؤون املعاقني، فضال عن مشاركة 
نيابية واسعة وسلسلة اجتماعات 
اس����تمرت طوال فت����رة الصيف 
واختتمت امس في جلنة املعاقني 
في مجلس االمة وقد اسفرت عن 
االنتهاء م����ن تقرير اللجنة الذي 
س����يرفع الى مجلس االمة للنظر 
في اقراره في اجللسة املقررة بعد 

غد اخلميس.
ومينع القانون التوسط بشكل 
صري����ح لذوي االعاق����ة من قبل 
اي موظف ع����ام وال يجوز امتام 
معامالت املعاق����ني اال عن طريق 

اولياء امورهم او وكالئهم.
الدقباسي تصريحه  واختتم 
بالتأكي����د على اهمي����ة اقرار هذا 
القانون الذي يعد اجناز تشريعيا 
يصب في صالح احلكومة واملجلس 
التي  املدني  ومؤسسات املجتمع 
اسهمت في االعداد له واملشاركة 

به.

التي رفع����ت صلبانها على مدى 
أكثر من 1400 ع����ام حتى وصل 
األمر إلى بنائها في جزيرة العرب 
التي ال يجوز بناء الكنائس فيها 
دون أي تضييق بينما يس����تمر 
التمادي في التضييق على املسلمني 
وش����عائرهم في أوروبا في بناء 

مآذن املساجد.
واضاف البيان ان هذا التضييق 
يفتح الباب لالستفتاء في العالم 
العرب����ي واالس����المي ع����ن بناء 
الكنائ����س، مضيفا ان اس����تمرار 
االس����تفزاز للمسلمني في فرنسا 
وايطاليا واسبانيا وأخيرا سويسرا 
يوجب حترك املسلمني لرد اجلور 
والظلم عن اخوانهم بالوس����ائل 

املشروعة وسن قوانني مضادة.

معتقداتهم وحياتهم وشعائرهم 
اخلاصة.

من جانبه، دعا جتمع ثوابت 
األمة منظمة املؤمتر اإلس����المي 
ال����ى القيام ب����دور فاع����ل جتاه 
الذي يضيق على  قرار سويسرا 
املس����اجد مطالبا رابط����ة العالم 
اإلسالمي ومنظمات حقوق اإلنسان 
واجلمعيات االس����المية بتوجيه 
رس����الة لتلك ال����دول التي تتجه 
ملضايقة املس����لمني في شعائرهم 
كارتداء احلجاب واملس����اجد بعد 
انتشار االسالم بشكل كبير، حيث 
ج����اء القرار السويس����ري ضمن 
مسلسل التضييق على املسلمني 
في أوروبا وليس من املعقول ان 
يحتضن العالم اإلسالمي الكنائس 

القانون  االصلية. كما يتضم����ن 
معاملة ابناء الكويتيات والبدون 
معامل����ة الكويت����ي بخص����وص 
الرعاية املقدمة للمعاقني. ويتضمن 
القانون اعف����اء املعاقني من دفع 
جميع الرس����وم احلكومية مقابل 
اخلدمات العامة املقدمة لهم، وكذلك 
تخفي����ض س����اعات العمل لذوي 

املعاقني لتفرغهم لرعاية املعاق، كما 
يعجل في تقاعدهم من العمل لذات 
الس����بب. ويتضمن القانون منح 
رخص جتارية وتسهيالت ومينح 
حق االس����تعانة بسائق او خادم 
وفقا للش����روط والضوابط التي 
يقررها املجلس االعلى للمعاقني 
الذي يجيء بقوة القانون اجلديد 

ال����ى ذوي املعاق مم����ن يرعون 
ش����ؤونهم. واض����اف ان القانون 
اجلدي����د يضمن صرف مخصص 
شهري حتى بلوغ املعاق سن 18 
سنة ويضمن صرف اعانة شهرية 
التي ترعى معاقا، وتزيد  للمرأة 
العالوة االجتماعية املقررة قانونا 
لالب����ن املعاق 100% م����ن قيمتها 

خالفات وتخوفات مستقبلية لدى 
عامة االوروبيني وخاصة الذين ال 
يعلمون حقيقة موقف االسالم من 
حرية االديان االمر الذي سيعزز 
صراع احلضارات ويفقد سويسرا 

لعب دور توفيقي في املستقبل.
واكد د.احلرب����ش على أهمية 
دور املس����ؤولني والبرملاني����ني 
السويس����ريني لتفعي����ل ادواتهم 
الدس����تورية والبرملانية لنقض 
مثل ذل����ك القرار، وذلك في ضوء 
موقف احلزب احلاكم واالحزاب 
الرئيسية الرافضة ملبادرة اليمني 
الداعية حلظ����ر بناء  املتط����رف 
املآذن التي س����تؤثر على صورة 
سويس����را عامليا، ملا ميثله القرار 
من إساءة لنحو أكثر من 400 ألف 

وصف النائب د.ضيف اهلل بورمية حتركات 
وزير الدف����اع املتمثلة في خط����ب ود ديوان 
احملاس����بة ومحاولة التعاون معه هذه األيام 
فق����ط ما هو إال ضحك على الذقون ويريد من 
خاللها التملص من االستجواب، محذرا النواب 
من تكرار سيناريو وزير الداخلية الذي أعلن 

فيه إحالة لوحات اإلعالنات للنيابة العامة.
وتساءل بورمية قائال ان ديوان احملاسبة 
يعلن منذ سنوات عن عدم تعاون وزارة الدفاع، 
وكانت التقارير تلو التقارير تصل للوزير إال انه 
كان يرى نفسه فوق احملاسبة واملراقبة وبعد 
ان اقتربت خطواته من منصة االستجواب أعلن 
فجأة فتح أبواب وزارة الدفاع لديوان احملاسبة 
دون حتفظ، متسائال: ملاذا لم تخضع للقانون 

والدستور وتقبل مبراقبة ديوان احملاسبة قبل 
اللجوء الى االستجواب.

وأضاف بورمية: ان من املضحك في األمر 
ان وزير الدفاع رفض في السابق إطالع ديوان 
احملاسبة على ملفات العالج باخلارج كونها 
حتمل جتاوزات منقطعة النظير وكان يتعذر 
وقتها بأنها أس����رار مرضى، موضحا انه بعد 
تقدمي االس����تجواب رضخ وأعلن انه سيفتح 

لهم ملفات العالج باخلارج.
وتساءل بورمية: اذا كشف ديوان احملاسبة 
ان كل جتاوزات العالج باخلارج بأوامر منك 
وبخط يدك هل س����تقدم اس����تقالتك وحتيل 
نفسك للنيابة والقضاء؟ واضاف بورمية: ان 
منصة االستجواب ستكشف للشعب الكويتي 

إمكانيات وزير الدفاع بالردود وتكشف أيضا 
مدى جتاوزاته للقانون على جميع األصعدة 

الشخصية واإلدارية واملالية وغيرها.
وفي ختام تصريحه حذر بورمية النواب من 
حتركات وزير الدفاع جلعل جلسة االستجواب 
سرية، موضحا ان الدخول في نفق اجللسات 
الس����رية لالستجوابات ما هو إال التفاف على 
الدستور وتفريغه من محتواه وستكون عرفا 
قادما ألي استجواب آخر بطلب سرية مناقشته 
وبهذه الطريقة ستهمش املادتان 100 و101 من 
الدستور، اخلاصتان باالستجوابات ولن يكون 
هناك اي رادع ألي وزير يتجاوز القوانني ألنه 
سيكون خارج نطاق املساءلة السياسية بسبب 

تعطيل هذه املواد من خالل السرية.

دع����ا النائب علي الدقباس����ي 
مجلس االمة الى اقرار قانون ذوي 
االعاقة اجلديد الذي سيناقش في 
جلسة خاصة في املجلس بهذا الشأن 
بعد غ����د اخلميس املوافق الثالث 
الدقباسي  من ديسمبر، واوضح 
ان القانون اجلديد للمعاقني جاء 
ملعاجلة مشكالت املعاقني واولياء 
امورهم ولس����د العيوب واملثالب 
التشريعية والقانونية في القانون 

احلالي )96/49(.
واكد الدقباسي ان القانون يحمل 
مميزات لذوي االعاقة ويهدف الى 
دمج املعاقني في املجتمع، وقال ان 
الهدف من اقرار القانون في يوم 
اخلميس يجيء متوافقا مع اليوم 
العاملي لذوي االعاقة املوافق الثالث 

من ديسمبر من كل عام.
واعرب الدقباسي عن امله في 
تعاون احلكومة في اقرار القانون 
الذي وصفه بأنه متحضر وعصري 
الطموح،  الواقع ويلبي  ويحاكي 
ويتضمن القانون امتيازات واسعة 
منه����ا ضمان تخصي����ص مقاعد 
الدراسية لذوي  للبعثات واملنح 
االعاقة، ودم����ج ذوي االعاقة في 

املناهج بكل مراحل التعليم.
ال����زام احلكومة  كما يتضمن 
بتوفير املساكن مبواصفات خاصة 
لذوي االعاقة، كما يتضمن توفير 
فرص عمل للمعاقني وتقدمي الرعاية 

اعتبر النائب د.جمعان احلربش 
نتائج التصويت على قرار حظر 
املآذن في سويسرا التي اعلن عنها 
يوم األحد املاضي مبثابة اختطاف 
من قبل اليم����ني املتطرف للقرار 
السياسي والشعبي، ما يؤثر سلبا 
على موقع سويسرا في اخلريطة 
السياسية العاملية بوصفها دولة 
تتمس����ك باحلياد في سياساتها 
حيث يحاول صانعو السياس����ة 
السويسرية البعد عن الصراعات 
والتجاذب����ات، ودائما ما يلعبون 
دورا متوازنا في قضايا اخلالف 

بني املسلمني والغرب.
وحذر د.احلربش من تداعيات 
الس����احة  املآذن على  قرار حظر 
العاملي����ة وم����ا يثير الق����رار من 

حّذر النواب من تحويل الجلسة إلى سرية معتبرًا ذلك التفافًا على الدستور

أمل تعاون الحكومة الحتواء القانون على مزايا عصرية

»ثوابت األمة« يستنكر القرار ويعتبره ضمن مسلسل التضييق على المسلمين

الخرافي هنأ نظيريه في بربادوس 
بمناسبة العيد الوطني

الصرعاوي لتشكيل مجالس المحافظات

الدغيشم: رؤساء الوفود البرلمانية 
الخليجية يصلون السبت المقبل

المطوع: بعض وسائل اإلعالم حرّفت تصريحي
قال النائ����ب عدنان املطوع إن 
بعض وسائل اإلعالم قامت بتحريف 
تصريح سابق له مما أوجد لبسا 
لدى البعض استوجب توضيحه، 
وأضاف املطوع في تصريح صحافي: 
كنت قد أجبت عن أسئلة نشرت 
حينها كما جاءت، ولكن بكل أسف 
تناقلت وسائل إعالم اخرى اخلبر 
بتحريف في القول واللفظ واملعنى، 
افتقدت الدقة في النقل، حيث جاء 
مبضمونها انني صرحت نيابة عن 
النواب الش����يعة وحتديدا 9 )كما 
جاء باخلبر املغلوط( بأننا اتخذنا 
متفقني قرارا موحدا، كما أقحم في 
محاولة يائسة لذلك نواب زمالء 

بهدف شق الصف.
وردا منا لتبيان ما جاء به منعا 
للغط واللبس، حيث وجه سؤال 
مباش����ر لي عن رأيي بعقد جلسة 
سرية لالستجواب املقدم، فكانت 
اإلجابة بشكل واضح وشفاف ال 
يقبل اللبس انني مع السرية متى 
طلب احلكومة ذلك، وأفضل السرية 
حتى يناقش االستجواب بعقالنية، 
مبعنى أال تخ����رج بعض األلفاظ 
اجلارحة ألي من األطراف، وهذا ما ال 
نحبذه او نسعى إليه وامنا يناقش 
ملعاجلة أي خلل دون إبراز ألي من 
املظاهر او التجريح الش����خصي، 
اضافة الى انها س����ابقة، وهذا ما 
ميثل رأيي الشخصي دون غيري، 
تال ذلك استفس����ار إن كان القرار 

جماعيا نح����ن كنواب مجتمعني؟ 
دون حتدي����د عدد أو صفة فكانت 
اإلجابة عابرة كما كان السؤل اننا 
»تقريبا« متى ما طلبت احلكومة 
ذلك، ولم أذكر »جميعنا« »9 كانوا 
أو 10« ولم يكن السؤال كذلك، أو 
من هم على وجه التحديد، كما لم 
يذكر ان كان هناك اتفاق أو تنسيق 

مسبق مع احلكومة.
ونحن جميعا نس����تظل حتت 
ال����ذي كفل في  الدس����تور  مظلة 
مادته ال� 94 »ان تطلب احلكومة 
او رئيس املجلس أو 10 أعضاء ان 
تكون اجللسة سرية« وتلك ليست 
بدعة ابتدعتها او جئت بشيء جديد، 
امنا هي الدميوقراطية التي يحكمها 
دستور الكويت وعلينا ان نرتضي 
به، الذي اعطى احلق ألي من ممثلي 

الشعب في البرملان ان يستجوب اي 
وزير في احلكومة وال يحجر عليه 
في ذلك أحد، وهو ذاته الذي اعطى 
احلكوم����ة او غيرها احلق إن هم 
طلبوا ذلك ان تستخدم أي أداة تراها 
مناس����بة وفق األطر الدستورية، 
فسرية اجللسة من عدمها ليست 
جوهر املوضوع وليس لها عالقة 
مبحاور االستجواب ولن تؤثر في 
توجيه أو تغيير قناعات النواب 
أو تعد فرضا على آرائهم، والذي 
س����يجعلني أتخذ القرار هو يوم 
جلسة االستجواب عند مناقشته 
وسماع ردود جميع األطراف حتت 
قبة البرملان انسجاما مع النسيج 
الوطني بعيدا عن التشنج الطائفي 
والتعصب القبلي والفئوي وحتقيقا 

ملبادئ الوحدة الوطنية.
وعليه، ك����م أمتنى من بعض 
وس����ائل اإلعالم حتري الدقة في 
نقل اخلبر بعد التأكد من مصدره، 
فنحن من منطلق دميوقراطي ال 
نحجر على أحد بالرأي أو الفعل 
وال نص����ادر أو نس����لب حرية او 
حق أح����د في اتخاذ اي قرار كان، 
سواء من زمالئي النواب مبختلف 
مشاربهم أو من غيرهم، ولكن ال 
نقبل من احد ان يتقول علينا ما 
لم نقل لتغيير مواقفنا، فما خاب 
من استشار، فأي تشاور لتبادل 
آراء وسماع وجهات نظر فهو صفة 

دميوقراطية حميدة.

أعرب النائب عادل الصرعاوي عن استغرابه من انه الى اآلن لم تشكل 
مجالس احملافظات رغم صدور مرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام 
احملافظات، الفتا الى انه حتى تاريخه لم يصدر قرار بشأن قواعد قبول 
احملافظ����ات الهبات أو التبرعات كما لم يص����در اي من الوزراء الالئحة 

التنظيمية التي تبني اوجه التعاون بينه وبني احملافظني.
وتس����اءل الصرعاوي في تصريح صحافي هل نحتاج الى ما يفوق 
الثالث س����نوات إلصدار مثل هذه الق����رارات واللوائح مما يعكس مدى 
التراخي في تطبيق قرارات مجلس الوزراء باإلضافة الى عدم االهتمام 

الواضح بالدور املطلوب من احملافظني؟
وأشار الصرعاوي الى ان هذا املرسوم 2006/265 هو إلغاء للمرسوم 
1992/21 واملرس����وم 2000/18 اللذين لم يباشر في تنفيذهما اطالقا وفق 
املعلومات املتاحة وبناء على األس����ئلة البرملانية السابقة التي وجهتها 
حتى صدور هذا املرس����وم، منتقدا تراخي مجل����س الوزراء في متابعة 

وتطبيق القرارات التي تصدر عنه.

قال مدير إدارة املراس����م والعالقات العامة ف����ي مجلس األمة جمال 
الدغيشم ان املجلس بصدد استضافة االجتماع الثالث لرؤساء مجالس 
الشورى والوطني والنواب واألمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، واملزمع اقامته في الفترة من 6 الى 2009/12/7 بفندق شيراتون. 
وأكد الدغيشم ان الترتيبات واإلعداد الستقبال الضيوف قد مت االنتهاء 
منه����ا، منوها بالدور اإلش����رافي لرئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي 
ومتابعة أمني عام مجلس األمة عالم الكندري. كما أضاف الدغيش����م ان 
الرئيس اخلرافي سيكون على رأس مستقبلي رؤساء مجالس الشورى 
والوطني والنواب بدول مجلس التعاون اخلليجي يوم السبت املقبل. 
من جانب آخر، صرح الدغيشم بأن رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
قد وجه دعوات الى أعضاء مجلس األمة احلاليني واألعضاء الس����ابقني 
وسفراء دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي حلضور حفل افتتاح 
االجتماع وحلضور مأدبة الغداء، متمنيا لالجتماع الثالث ان يؤتي ثماره 
املرجوة ملا فيه خير املواطنني اخلليجيني، مؤكدا حرص األمانة العامة 

على إجناح هذا االجتماع.

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيتي 
تهنئة الى رئيس املجلس الوطني مايكل كارجنتون 

ورئيس مجلس الشيوخ برانفورد ثابت في بربادوس، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

علي الراشد

الراشد يقترح تأمين خدمات طيران تتناسب مع ظروفهم
قدم النائب علي الراش���د اقتراحا برغبة جاء فيه: 
تعاني فئة ذوي االحتياجات اخلاصة واملعاقني كثيرا 
من القصور من املؤسس���ات احلكومية واخلاصة في 
تقدمي اخلدمات االنسانية اجليدة لها ووصفوها بأنها 
مازالت مقصرة جدا ومنها خدمات شركات الطيران التي 
تسير رحالت دون النظر الى وضع ضوابط ومعايير 
خاصة بال���ركاب من هذه الفئة التي وصل عددها الى 
750 مليون شخص في العالم حسب احصائيات منظمة 

الصحة العاملية. 
لذا، نقترح بصفة مستعجلة على مؤسسات الطيران 
احلكومية واخلاصة الكويتية تأمني خدمات تراعي حقوق 
ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل ادخال تسهيالت 
لذوي هذه الفئة على منت طائراتها في اطار الطلبيات 
اجلديدة لها، ومبحاولة هندسة طائراتها الضافة مقاعد 

ودورات مياه خاصة باملعاقني.

معصومة: تمنيت أن يكون هدف المسلم األول إزالة الفساد وليس صعود الرئيس المنصة
بيان عاكوم

عّبرت النائبة د.معصومة املبارك عن أسفها ملا قاله مقدم استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء النائب د.فيصل املسلم والذي أعلن ان 
هدفه األول هو صعود الرئيس للمنصة. وقالت: »كنت أمتنى ان يكون 
هدفه األول اصالح اخللل وإزالة كل أشكال الفساد التي تعاني منها 

اجهزة الدولة، الفتة الى انه لم يكن موفقا في هذا الطرح«.
جاء ذلك على هامش استقبالها للمهنئني بعيد األضحى الذي أقيم 

أول من أمس في صالة بهبهاني في الشعب.
وعن رأيها في حتويل جلسة استجواب سمو الرئيس الى سرية 
قالت »ال ضير في حتويل اجللسة الى سرية ألن ما نريده هو إعطاء 
فرصة لرئيس الوزراء لإلجابة عن كل محاور االس���تجواب لتكون 

الصورة واضحة للجميع«.
ومتنت املب���ارك وجود توافق نيابي � حكوم���ي وان تكون هذه 
اجللسة )جلسة 8 ديس���مبر( مخرجا حلالة التأزمي السياسي التي 

بلغت أشدها في العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
كما أملت أال تكون اجللسة مقتصرة على استجواب سمو الرئيس 
بل مناقش���ة جميع االستجوابات األخرى لالنتهاء منها واالنتقال ملا 
أتينا من أجله في البرملان ومناقشة كل ما ينتظرنا على جدول األعمال 
من خطة خمس���ية وبرنامج عمل احلكومة ومشاريع القوانني وفقا 

لألولويات املتفق عليها بني السلطتني.
وبّينت املبارك ان املواطن الكويتي يشعر ان الوضع غير ايجابي 
بني الس���لطتني، وبالتالي علينا اخلروج من���ه لنتطلع الى التنمية 

الكويتي، قال���ت املبارك ان العالم يعيش في عصر العوملة وانفتاح 
اقتصادي���ات الدول على بعضها البعض وان أي أزمة في أي منطقة 
بالعالم تؤثر على جميع الدول، الس���يما ان كانت قريبة من محيط 

هذه املنطقة.
وأش���ارت الى ان هذه األزمة ال شك سيكون لها انعكاساتها على 
املنطقة ككل، ولكنها لفتت الى انه البد ان تكون هناك معاجلات بحجم 
هذه االنعكاسات، متمنية أال تطول هذه املعاجلات كما حدث لصدى 

األزمة االقتصادية في الواليات املتحدة األميركية.
وقالت املبارك »من الواضح ان سرعة القرار لدينا متعثرة ومن 
ثم س���تكون انعكاس���ات أزمة دبي املالية أكثر سوءا على الكويت، 
الس���يما ان كثيرا من البنوك س���تتأثر بهذه األزمة حسب ما فهمنا، 
وبالتالي البد من دراسة واضحة بهذا الشأن لكي نستطيع اخلروج 

بأقل قدر من اخلسائر.
وعما اذا كانت تداعيات أزمة دبي تكبح جماح رغبة الكويت في 
أن تتح���ول الى مركز مالي جتاري قالت »ان هذه األزمة رمبا تكون 
مؤقتة«، مشيرة الى ان حتويل الكويت ملركز مالي جتاري يرتكز على 
نواح عدة وليس فقط الناحيتني املالية واالقتصادية ألنها ستشمل 

البنية التحتية وغيرها.
وكان���ت املبارك قد باركت للمواطن���ني بعيد األضحى ومتنت ان 
يستمر أهل الكويت في تكاتفهم ألن ما هو موجود في املنطقة يحتاج 
الى تكاتف حقيقي، متمنية تعاون ان يضعوا السلطتني التشريعية 

والتنفيذية لتحقيق تنمية حقيقية طال انتظارها.

وبّينت ان املعضلة ليس���ت في حتويل اجللسة الى سرية ام ال، 
امنا املهم اجناز االستجواب والرد على محاوره واقناع النواب ببدء 

صفحة جديدة.
اما بخصوص مدى تأثير األزمة التي منيت بها دبي على االقتصاد 

وما تس���تحق الكويت من أداء حكومي � نيابي ايجابي، مشددة على 
ضرورة اجناز االستجواب وان يتم الرد على محاوره بإقناع النواب 
مبا حتمله طيات االستجواب لطي هذه الصفحة وبدء صفحة إيجابية 

جديدة للتعاون بني السلطتني.

أكدت خالل حفل استقبال مهنئيها في العيد أنه ال ضير من أن تكون الجلسة سرية


