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)متين غوزال(الشيخ أحمد الفهد أثناء دخوله إلى مجلس االمة

قال رئيس جلنة شؤون البيئة النائب د.علي 
العمير ان اللجنة التقت في اجتماعها امس ممثلني 
عن احتاد الصناعيني واللجنة التطوعية ألهالي 
أم الهيمان. وبني العمير ان احتاد الصناعيني 
أبدى استعداده للتعاون في هذا اجلانب وفقا 
للقانون، مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة أكدت 
ان هناك مصانع سيتم إغالقها. واكد العمير ان 

اي ضرر يقع على أهالي ام الهيمان غير مقبول 
والبد من اجراءات سريعة، الفتا الى ان احتاد 
الصناعيني أبدوا احتجاجهم على ان اي إغالق 
ال يجب ان يكون اال من خالل القانون ألن اي 
اجراء ال يتم من خالل القانون سيعود بالضرر 
على املال العام بسبب املطالبة بالتعويضات، 

وكذلك سيتضرر األهالي.

العمير: أي ضرر يقع على أهالي أم الهيمان غير مقبول

صالح عاشور

د.حسن جوهر

طالب النائب صالح عاشور 
احلكومة بجع���ل يوم ذكرى 
عاشوراء االليمة عطلة رسمية، 
حيث سبق ان وافقت اللجنة 
املالية واالقتصادية على هذا 

الط��لب.
 وق���ال النائب عاش���ور: 
الوطنية  املناس���بات  تعتبر 
والتاريخي���ة والدينية احد 
االسباب الرئيسية في العطل 
الرسمية في جميع دول العالم 
ومنها الكويت، حيث نحتفل 
بالعيد الوطني وعيد التحرير 
والتي تذكرنا باستقالل الكويت 

وحتريرها من االحتالل.
وقال عاشور في تصريح 
الكويت قبل  صحافي: كانت 
الدوائر  االس���تقالل تعط���ل 

أبدى النائب د.حسن جوهر 
امتعاضه الش���ديد م���ن اهمال 
احلكومة ملل���ف جتنيس ابناء 
الكويتيات واألرامل واملتجنسني، 
مبينا انه دليل آخر يعزز تلكؤ 
احلكومة ف���ي معاجلة القضايا 
التي تهم الناس، وهي تسويف 
غير مبرر ومماطل���ة ال معنى 
لها، وأش���ار جوهر الى ان تلك 
الشرائح من املجتمع قد استوفت 
التي وضعتها وزارة  الشروط 
الداخلية وبالتالي فإن التأخير 
في حسم األمر هو خالف صريح 
للقانون وروحه، وظلم صريح 
لتلك الشريحة من املجتمع تعوق 
متتعهم بحقوقهم املدنية كفرص 
العمل والتعليم والصحة والسكن 

وغيرها.
وتساءل جوهر: كيف تريد 
التعاون  ي���د  احلكومة ان مند 
معها وهي تتجاهل كل النداءات 
النيابية واملناشدات الشعبية في 

الكويت بالذات يحيون ذكرى 
هذا اليوم ملا ألهل بيت النبوة 
والرسالة من مكانة خاصة في 
قلوبهم، ومبا ان هذه احلادثة 
التاريخي���ة املفجعة تذكرنا 
بالقيم االسالمية والرسالة، 
وجتسد معاني الشهادة والفداء 
في سبيل الرسالة االسالمية، 
واشتراكا مع كثير من الدول 
االس���المية والعربي���ة التي 
تعطل في ه���ذا ال���يوم مثل 
البحرين ولب���نان واي���ران 

وال���عراق.
 ل���ذا أطال���ب احلكوم���ة 
باملوافقة عل���ى هذا االقتراح 
لي���وم عاش�����وراء بجعل���ه 
عطل���ة رس���مي��ة كم���ا كان 

ب��السابق.

مع احلكومة ويقف معها جنبا 
الى جنب في متكني الناس من 
احلصول على اس���تحقاقاتهم 
العادلة واحلكومة تتعامل بهذا 
األسلوب الذي أقل ما ميكن وصفه 
بانه اس���تهتار مبصالح الناس 

وحقوقهم؟
ومن جانب آخر دعا د.جوهر 
الى معاجلة ملف اعادة احلقوق 
املدنية والقانونية لغير محددي 
اجلنس���ية وان تبدي احلكومة 
جدية اكثر في التعاون مع جلنة 
غير محددي اجلنسية للوصول 
الى صيغة توافقية وحتترم رأي 
األغلبية البرملانية التي تسعى 
لوضع معاجلات جذرية وبأسرع 
وقت ممكن، ودعا جوهر احلكومة 
الى ابداء مرون���ة اكثر في هذا 
اجلانب خاص���ة ان الكثير من 
التحفظات التي أبدتها س���ابقا 
ميكن مناقشتها والتعامل معها 

ضمن مخارج قانونية أخرى.

الرسمية والشعبية في يوم 
عاشوراء.

وأضاف عاشور ان املسلمني 
في مثل ه���ذا اليوم كله وفي 

حسم امر تلك الشرائح املظلومة؟ 
وكيف لن���ا ان نعطي احلكومة 
فرصة ونتريث في ممارسة دورنا 
الرقابي واحلسابي ونحن نشهد 
وعود الوزراء املعنيني في انهاء 
هذا امللف قوال دون ان تتجسد 
تلك الوعود على ارض الواقع؟ 
وكي���ف للمجلس ان يضع يده 

للتذكير بالقيم اإلسالمية والرسالة

تجاهلت كل النداءت النيابية والمناشدات الشعبية

عاشور لجعل يوم عاشوراء عطلة رسمية

جوهر : الحكومة أهملت  ملف التجنيس

الزلزلة: تناغم حكومي نيابي حول خطة التنمية

الفهد: عام 2010 سيشهد إطالق المشاريع 
التنموية الكبرى وتأسيس شركات مساهمة

توقع نائ���ب رئيس الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
الشيخ أحمد الفهد اطالق العديد من املشاريع التنموية 
الكبرى، وتأس���يس الكثير من الشركات املساهمة التي 
سيعهد اليها جزء من اخلدمات، وذلك خالل العام املقبل 

والذي نعتبره عام املشاريع الكبرى.
واضاف الفهد في تصريح عقب حضوره اجتماع جلنة 
الشؤون املالية البرملانية أمس ان البداية في املشاريع 
الكبرى كانت العام احلالي في قانون املستودعات واملنافذ 
احلدودية وسيتم استكمال هذه املشاريع بتوقيع عقود 
املنازل املنخفضة التكاليف، وش���ركة التأمني الصحي 
للوافدين، ومش���روع املرقاب والطرق السريعة املعلقة 
ومستشفى جابر ومدينة احلرير وزيادة الطاقة الكهربائية 
وخصخصة الكويتية وغيرها من املشاريع التي تعكف 
جلنة املش���اريع الكبرى احلكومية على اعدادها متهيدا 

لتوقيع عقودها وفق األطر الدستورية والقانونية.
وقال: نس���ير في خطني متوازي���ني، األول من خالل 

تطبيق خطة التنمية وبرنامج عمل احلكومة املدرجني 
على ج���دول اعمال اللجنة املالي���ة والثاني عبر تنفيذ 
املش���اريع املعطلة. وحول اجتماعه مع اللجنة املالية 
البرملانية فقد اعرب الوزير الفهد عن ارتياحه من التوافق 
في االفكار التي متت مناقشتها داخل اللجنة حول اخلطة 
اخلمسية وبرنامج عمل احلكومة، مبديا تفاؤله باجناز 
اللجنة تقريرها في أسرع وقت واحالته الى مجلس األمة 
»حتى توجه البوصلة ملا نريد من خطط تنموية ملصلحة 
الكويت«. وأكد ان احلكومة ستبدي كل تعاون ممكن من 
اجل حتقيق األهداف املنشودة، فالتنمية غاية يتمناها كل 
كويتي، فقد يختلف املواطنون حول الكثير من القضايا 

لكنهم يتفقون على التنمية وبناء الوطن.
وناقشت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اخلطة 
االستراتيجية للدولة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية وزير التنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفهد وذلك في اجتماعها قبل االخير في هذا الشأن 

متهيدا العداد التقرير النهائي بشأن اخلطة االستراتيجية 
واحالته الى مجلس االمة للتصويت عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع انه كان هناك تناغم وتوافق 
بني اجلانبني احلكومي والنيابي بشأن املواد والقضايا 
املفترض ان تتضمنها اخلطة االستراتيجية، مؤكدا ان 
ما سيقدم الى مجلس االمة في التقرير النهائي سيكون 
اجنازا حقيقيا على مس���توى التخطيط االستراتيجي 
للدول���ة وبداية جيدة على الطري���ق الصحيح الجناز 

املشاريع التي تضمنها مشروع اخلطة.
وبني ان اخلطة س���يكون لها دور كبير وريادي في 
التنمية والتطور وسيكون لها االثر الكبير في املرحلة 
املقبلة وستكون هناك ارادة برملانية كبيرة لدفع احلكومة 
لتنفيذ م���ا ورد في اخلطة وحتقيق الرغبة الس���امية 
بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري وحتقيق تطلعات 

املواطنني بتطوير بلدهم.

وزير اإلسكان: الرعاية السكنية تطبق القانون
على الجميع دون تفرقة بما يحقق العدالة والمساواة

رداً على سؤال للنائب المسلم 

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ أحمد الفهد ان مؤسسة الرعاية 
السكنية تطبق القانون على اجلميع 
دون تفرقة وعلى نحو يحقق املساواة 
ويكفل حتقيق القوانني لغايتها ويعكس 
الصورة احلضارية املنشودة للكويت. 
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.فيصل 
املسلم بش���أن خطة املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية في تفعيل حماية 
األموال العامة ومحاربة الفساد املالي 

واإلداري.
وقال الفهد: تقيدا بأحكام القوانني 
والنظم املقررة لالجراءات ذات الصلة 
بواجبات املوظف العام ومسؤولياته 
والقواعد والقرارات املنظمة للشؤون 
املالية واإلدارية، تباشر املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية املهام التي اسندها 
القانون اليها على نحو كامل ومنضبط، 
األمر الذي يعد االطار االساسي حلماية 
املال العام واملتابعة اجلادة الكتشاف 
اي فساد مالي او اداري قد يحدث من 
اي من العامل���ني، مضيفا: كما تتخذ 
االجراءات القانونية جتاه اي مخالفة 

ترتكب وفق االجراءات القانونية جتاه 
املخالف ووفق االطر االجرائية احملددة 
في القوانني املنظمة لها واملعمول بها، 
مشيرا الى ان املؤسسة تلتزم بتطبيق 
القانون على اجلميع دون تفرقة وعلى 
نحو يحقق املس���اواة ويكفل حتقيق 
القوانني لغايته���ا ويعكس الصورة 
احلضارية املنشودة للكويت. وقال: وقد 
تضمن قانون اخلدمة املدنية باعتباره 
الشريعة العامة للتوظف في الدولة 
وضع اسس وواجبات املوظف ملمارسته 
اعم���ال وظيفته ذلك بأن يؤدي عمله 
بأمانة واتق���ان وان يعامل املواطنني 
معاملة الئقة وان يخصص وقت العمل 
ألداء واجب���ات وظيفته، وان ينفذ ما 
يصدر اليه من اوامر بدقة وأمانة كما 
يلتزم بأحكام القوانني واللوائح وان 
يحافظ على ممتلكات الدولة وان يتقيد 
في انفاقها مبا تفرضه األمانة واحلرص 
ليس ذلك فقط بل عليه ان يحافظ على 
كرامة الوظيفة ويظهر باملظهر الالئق 
واملعاملة احلسنة، وهذه املبادئ ذاتها 
وردت وبذات التفصيل بالئحة شؤون 
التوظف املعمول بها في املؤسسة والتي 
تتولى املؤسسة تطبيقها على العاملني 

بها وبذات الضوابط واالجراءات، فضال 
عن ذلك فقد ورد بالقانون رقم 1 لسنة 
1993 في شأن حماية األموال العامة، 
وقانون الكش���ف ع���ن العموالت في 
العقود الت���ي تبرمها الدولة وقانون 
اجلزاء، وقانون ديوان احملاسبة والذي 
تخضع لرقابته املؤسسة ومبا يكفي 
لبسط احلماية الالزمة ألموال الدولة 
العامة ومنها املؤسسة، والتي يخضع 
العاملون فيها ألحكام هذه القوانني.

وأكد الفهد ان املؤسسة قامت ايضا 
باالعالن عن الوظائف الشاغرة لديها 
واتاحة الفرصة جلميع املواطنني في 
التقدم لشغلها وفقا لضوابط اجرائية 
وموضوعية ومبا يساعد على انتقاء 
افض���ل العناص���ر املتقدمة لش���غل 
الوظائف الش���اغرة باملؤسسة، ومبا 
يؤدي الى حسن اداء سير العمل بها، 
وهو م���ا يصب في نهاية املطاف الى 
احملافظة على املال العام والذود عنه، 
مضيفا ان املؤسس���ة وحتى تضمن 
اس���تمرار اداء املوظف���ني لديها بذات 
الكفاءة، بل والس���عي نحو االرتقاء 
بأدائهم، تقوم باحلاق موظفيها بدورات 
تدريبية للنهوض مبستوى العاملني 

لديها وامدادهم بجميع ما يصدر من 
قرارات وتعليمات وسبل جديدة في 
اطار العمل الوظيفي وتطويره، وهو 
ما يؤدي في النهاية الى احملافظة على 
امل���ال العام وصونه، وقال: وفي ذات 
اإلطار تلتزم املؤسس���ة عند طرحها 
املشروعات االس���كانية وغيرها من 
األعمال باالج���راءات الواردة بالئحة 
املناقصة الصادرة عن املؤسسة والتي 
تضمنت العديد من الضوابط والقواعد 
الالزمة لتwv حقي���ق مبادئ تكافؤ 
الفرص وحرية املنافسة بني املتقدمني 
وترسية االعمال افضل العطاءات املقدمة 
شروطا واقلها سعرا وهو ما يعد في 
ذاته صونا وحماية ألموال املؤسسة 

التي هي في ذاتها أمواال عامة.
وفضال على ما تقدم فقد وضعت 
املؤسسة العديد من احللول لتحقيق 
التق���دم والتطوير عل���ى نحو فاعل، 
األمر الذي يتحق���ق به كمال االجناز 
وتفعيل االداء من خالل حتقيق املواءمة 
والتجانس في حتديد االختصاصات 

مع مراعاة القواعد التالية:
� جتميع األعمال املتشابهة واملرتبطة 

في قطاعات واحدة ما أمكن.

العفاسي:  لجنة ذوي االحتياجات الخاصةد.يوسف الزلزلة متحدثا للصحافيني
راعت تحفظات الحكومة على قانون المعاقين

فوضت البراك للتنسيق مع رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة

د. اسيل العوضي ود.معصومة املبارك وناجي العبدالهادي خالل اجتماع جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة

د.محمد العفاسي وأركان وزارته خالل اجتماع اللجنة

اجتمعت جلنة شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 
البرملانية وبحثت التحفظات احلكومية على قانون 

املعاقني.
وقال وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي عقب االجتماع ان اخواننا في جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة بذلوا جهدا كبيرا وقدموا مشروعا 
متكامال خاصا باملعاقني متت املوافقة عليه في املداولة 
االول����ى، اال ان احلكومة لديها حتفظات على بعض 
مواده، مشيرا الى انه متت مناقشة تلك التحفظات 
احلكومي����ة، وكان االجتماع مثمرا، اذ راعت اللجنة 
املالحظات احلكومية. وحول موضوع طلب عقد جلسة 
خاصة غدا ملناقشة القضية الرياضية، قال الوزير 
العفاس����ي: نحن متفائلون بأن اجلميع سيتعاون، 
سواء في اجتماع جلنة الش����باب والرياضة املقرر 
عقده اليوم او خالل اجللسة اخلاصة غدا، الفتا الى 
ان احلكومة حرصت على ان تكون اجللسة قبل موعد 
االستحقاق وهو 31 ديسمبر املتعلق بتعليق عضوية 
الكويت. واش����ار الوزير العفاس����ي الى ان مصلحة 
الكويت ستحس����م اخلالفات املوجودة على بعض 
امل����واد، واجلميع متفهم لذلك، الفتا الى ان الهاجس 

الذي يسود الشارع الكويتي هذه االيام من تعليق 
عضوية الكويت يحتم على اجلميع تغليب املصلحة 

العامة من اجل جتاوز هذا الهاجس. 
وفوضت جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة رئيسها 
النائب مس����لم البراك بالتنسيق مع رئيس مجلس 
االمة جاس����م اخلرافي لتحديد جلسة خاصة القرار 
قانون »املعاقني«. وقال مقرر اللجنة النائب ناجي 
العب����د الهادي ان اللجن����ة اجتمعت بحضور وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، مشيرا 
الى ان هناك توافقا نيابيا حكوميا على التعديالت 
املقدمة وخاصة فيما يتعلق باضافة ابناء الكويتيات 
الى القانون. وقال العبداله����ادي ان هناك اجتماعا 
اخيرا في السابع من يناير لالنتهاء من التعديالت 
واصدار التقرير،مشيرا الى ان اللجنة ناقشت شمول 
شرائح الكويتيني وابناء الكويتيات ومن غير محددي 
اجلنسية واملقيمني. وارتأت اللجنة شمول الكويتيني 
وابناء الكويتي����ات في القانون وترك الهيئة اعطاء  
االمتيازات لشريحتي غير محددي اجلنسية واملقيمني 
مثل التعليم والصحة واملساعدات املالية بحكم ان 

الهيئة تقدم ميزانيات في هذا اخلصوص.

الصواغ إلنشاء مضخة 
مياه في منطقة 

الجواخير بالوفرة
قدم النائب فالح الصواغ 3 اقتراحات برغبة 
جاء فيها: نظرا للحاجة املاسة وامللحة ألصحاب 
اجلواخير مبنطقة اجلواخير في الوفرة لوجود 
املاء العذب ونظرا لبعد مصادر املياه العذبة 
عنهم. لذا فانني اتقدم باالقتراح برغبة النشاء 
مضخة للماء في منطقة اجلواخير بالوفرة.

وجاء في االقتراح الثاني: نظرا لكون منطقة 
الوفرة من املناطق البعيدة عن مدينة الكويت 
ولكثرة املترددين عليها ولعدم وجود مسلخ 
بها، لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة إلنشاء 

مسلخ في منطقة الوفرة.
وجاء في االقتراح الثالث: نظرا الى كثرة 
املترددين على منطقة اجلواخير في الوفرة، 
ولوجودها بعيدا عن املدينة وكذلك للحاجة 
الشديدة لوجود مستوصف يخدم سكان املنطقة 
ومرتاديها، لذا فإنني اتقدم باالقتراح إلنشاء 

مستوصف في منطقة جواخير الوفرة.

المسلم إلقرار ميزانية  سنوية لنادي طلبة الكويت
قدم النائب د.فيصل املسلم اقتراحا برغبة 
جاء فيه: انطالقا من حرص صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد الصباح حفظه 
اهلل على رعاية ابنائه طلبة العلم واحلركة 
الطالبية داخل الكويت وخارجها وتوفير 
جميع اخلدم����ات وازالة جمي���ع العوائق 
التي تواجههم، وبع���د تلمسنا الحتياج���ات 
الدارس����ني في دولة  الكويتيني  الطلب���ة 
االمارات العربية املتحدة ممثلني بنادي طلبة 
الكويت، اقترح: »اقرار ميزان�ي���ة سنوية 
للنادي وصرفها في اسرع وق���ت ممك���ن، 
وتخصيص مقر للنادي في دولة االم���ارات 
العربي���ة املتحدة، وتوفير تأمني صحي 
جلمي���ع الطلبة الكويتي���ني الدارسني في 

دولة االم���ارات العربية املتح���دة، وتفعيل ضم الكويتي���ني 
الدارس����ني في دولة االمارات خلطة بعثات وزارة التربية 
والتعليم العالي الستكمال الش�������روط املطلوبة، وزيادة 
املكافأة للطلبة الدارسني على حسابه��م اخل���اص لتك���ون 
250 دين���ارا شهريا، وزيادة املخصص���ات الشهرية للطلب���ة 

املبعوثني بواقع 150 دين���ارا ف���ي الشه���ر.
ووجه املسلم سؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان جاء فيه: ملا كان قد منا الى علمنا اتخاذ ادارة 

الفتوى والتشريع قرارا بإحالة احملامي في 
الفتوى والتشريع االستاذ فيصل اليحيى 
للتحقيق على خلفية رأي قانوني عبر عنه 
في مقال صحافي نشر في الصحافة احمللية، 
وكذلك التحقيق بشأن مشاركته في انشطة 
للمجتمع املدني خارج نطاق ومسؤوليات 
عمله، متسائال: ما صحة احالة احملامي في 
الفتوى والتشريع االستاذ فيصل اليحيى 
للتحقيق؟ واذا كان االحالة قد متت فعال 
فما هي مبررات ودوافع االحالة للتحقيق 
وما هو الس����ند القانوني الذي استندت 
عليه ادارة الفتوى والتشريع في قرارها 
باالحالة؟ طالبا تزويده بنسخة عن قرار 
التحقيق، نسخة  االحالة وتشكيل جلنة 
من الالئحة او السند القانوني الذي استندت اليه االحالة، 

الئحة اجلزاءات في ادارة الفتوى والتشريع.
وتساءل: هل سبق الدارة الفتوى والتشريع ان اتخذت اي 
قرار باالحالة للتحقيق او عقوبات بشأن موظفني االدارة من 
محامني او اداريني على خلفية آرائهم الشخصية املنشورة 
في الصحف او على االنترنت او مش����اركتهم في أنش����طة 
للمجتمع املدني؟ واذا كان����ت االجابة بنعم ارجو تزويدي 

بهذه القرارات ونتائجها.

د.فيصل املسلم


