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نواب: األمير حريص على تحقيق العدالة بين المواطنين  وتلّمس همومهم
  وتخفيف معاناة المعسرين منهم وإيجاد الحلول المناسبة لجميع  القضايا

حضر اجتماع لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل

العفاسي: نتابع شكاوى العمالة الوافدة عن الظلم 
وانتهاكات حقوق اإلنسان ونحقق في كل بالغ

محامي روال: سنتخذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بصون كرامة موكلتنا وسمعتها

أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي حرص الوزارة عل���ى متابعة أي بالغ 
يردها عن تعرض العمالة الوافدة للظلم وانتهاك 
حقوقها، موضح��ا ان ال��وزارة س���تتحق��ق من 
ك��ل بالغ، واذا ثبت لها جديته فستقوم باحالته 

الى القضاء.
وقال في تصريح له عق���ب حضوره اجتماع 
لجنة الشؤون الصحية البرلمانية ان مسألة عدم 
رفع األجور للعمالة الوافدة شيء انتهى، مشيرا 
الى ان ال���وزارة خاطبت الجهات الحكومية بعدم 
صرف مستحقات أي شركة قبل التحقق من انها 

دفعت رواتب العمالة لديها.
واثنى العفاسي على قانون العمل االهلي الجديد 

معتبرا انه يشكل نقلة نوعية في الكويت.
وسئل العفاسي عن الملف الرياضي فاكد انه 
ملف يشكل هاجسا لكل الكويتيين، الفتا الى انه 
في انتظار رد جاك روغ رئيس اللجنة االولمبية 
الدولية على رسالة وجهها له بعد اقرار المداولة 

األولى لقانون الرياضة.
واكد العفاسي التزام الكويت بالمواثيق الدولية 
ذات الصلة بالرياضة وال خيار لدينا سوى تطبيقها 

او »االكتفاء بممارسة الرياضة محليا«.

قال احملامي عبدالكرمي جاس����م 
بن حيدر بصفته وكياًل عن النائبة 
د.روال دشتي: على الرغم من اميان 
موكلتي بحرية الرأي وحق التعبير 
الذي كفله الدس����تور اال انه عندما 
تخرج هذه احلرية عن مسارها في 
تأصيل الدميوقراطية وتنقلب الى 
نحر لقيم املجتمع، فإنه يتوجب علينا 
التصدي لهذا النهج واملجاهرة أمام 
املأل باحلقيقة، وحيث ان النشر املباح 
ال يتضمن ما ميس كرامة االشخاص 
أو حرياتهم الشخصية التي كفلها 
الدستور. واننا لن نتهاون في اتخاذ 
كل االجراءات القانونية الكفيلة بصون 
كرامة موكلتنا وسمعتها ونزاهتها 
جتاه التصريحات واالتهامات التي 
اكتنزت باملغالطات واالدعاءات الباطلة 
واحملشوة بالعبارات املاسة والشائنة 
بذاتها وهذه ال تترك مجاال الفتراض 
حسن النية، ونسب ملوكلتنا أمورا 
تسيء الى سمعتها وتنال من كرامتها 
وحتط من قدرها ومكانتها. ان د.روال 
دشتي ارتأت خالل الفترة املاضية 
عدم التطرق والرد على التصريحات 
واالدعاءات الباطلة التي وردت حول 
استفادتها غير املشروعة وانتهاكها 
للمال العام في مشروع الفحم املكلسن 
احتراما لالئحة الداخلية ملجلس االمة 
ولكي تقوم جلنة التحقيق بالعمل 

بشفافية مطلقة وبهدوء تام. وملا كان 
العمل في جلنة التحقيق في الفحم 
املكلسن قد توقف بناء على قرار من 
املجلس، ونظرا العتبار ما نس����به 
النائب سعدون حماد العتيبي خالل 
تصريحاته لوسائل االعالم يعد اتهاما 
صريحا ملوكلتن����ا بارتكاب جرمية 
س����رقة املال العام واتهامها بواقعة 
لو ثبتت الستوجبت عقابها جنائيا 
وسياسيا، وحيث ان هذه التصريحات 
في الوقت ذاته تعتبر من قبيل السب 
والقذف الذي يسيء الى مركزها االدبي 
واالجتماعي والسياسي بقصد دفع 
الرأي العام الى االعتقاد بصحة القذف 
وصحة االفعال املنسوبة اليها ظلما 

وبهتانا وبقصد تهييج الرأي العام 
والتأثير في سمعتها كعضو مجلس 
امة مؤمتن على مق����درات الكويت 
وأموالها العامة ومستقبل أجيالها 
القادمة. وإميانا منا مببدأ تكريس 
سيادة القانون واتخاذ االطر القانونية 
للنيل من كل من تس����ول له نفسه 
التعرض ملوكلتنا واتهامها جزافا، 
فقد تقدمنا للنائب العام بش����كوى 
ضد النائب سعدون حماد العتيبي 
بتاريخ 2009/12/30 وقد قيدت هذه 
الشكوى حتت قضية جنح صحافة 
رقم 2010/4 واستمعت النيابة ألقوال 

موكلتنا املؤيدة باملستندات.
وختاما ولعل مثل هذه االتهامات 
الباطلة واالدعاءات املغلوطة تكون 
اخلامتة في سجل انتهاك احلرمات 
والعبث بكرامة االشخاص، وان اجترار 
التهم وإلقاءه����ا جزافا بات ظاهرة 
مستجدة في مجتمعنا وهي هجينة 
ودخيلة على عاداتن����ا وتقاليدنا، 
ولك����ن لن ينطلي بع����د اليوم على 
أبناء الكويت مثل هذه املمارس����ات 
الدخيلة، ففي الوقت الذي سنش����د 
فيه على يد كل من يس����عى ويعمل 
على بناء الوطن سنتصدى لكل من 
يحاول تشويه سمعتهم، فإن الكويت 
لن تكون في يوم من االيام مسرحا 

ملدعي الباطل.

التقى صاحب الس���مو األمير امس 11 
نائبا نقلوا لس���موه وجهة نظرهم حول 
ع���زم احلكومة رد قانون إس���قاط فوائد 
القروض.وفي هذا اإلطار كش���ف النائب 
شعيب املويزري ان اللقاء الذي جمع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد مع عدد 
من النواب متحور حول عدد من القضايا 
م���ن أبرزها قضية قانون إس���قاط فوائد 
ق���روض املواطنني وكذلك قضية البدون. 
وقال املويزري للصحافيني عقب لقاء األمير 
»تشرفنا بلقاء صاحب السمو األمير صباح 
اليوم«، موضحا اننا ناقش���نا مع سموه 
قانون ش���راء مديونيات وإسقاط الفوائد 
ووعدنا سموه بتكليف نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير اإلسكان ووزير 
التنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير املالية 
مصطفى الشمالي ومحافظ البنك املركزي 
الشيخ سالم الصباح بدراسة كل ما يتعلق 
بقضية القروض والقانون املطروح وإيجاد 
احللول التي ترضي جميع األطراف. وذكر 
املويزري ان النائب مبارك اخلرينج حتدث 
عن قضية البدون وما يتعلق فيها، السيما 
ان صاحب السمو األمير أكد اهتمامه بهذه 

القضية وبإيجاد حل لهذه املشكلة، الفتا 
الى ان اللقاء مثمر، خصوصا ان األمير وعد 
بإيجاد احللول املناسبة للقضايا املطروحة.

من جانبه، أكد النائب حسني مزيد ان اللقاء 
الذي جمع النواب مع صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد تطرق للعديد من 
املوضوعات والذي أكد والد اجلميع انه أكثر 
حرصا من اجلميع على تذليل كل العقبات 

والتوصل لنقاط التقاء فيها متهد لدفع عجلة 
التنمية وتعلن االنطالق لكل ما من شأنه 
ان يكون في مصلحة الوطن واملواطنني. 
وأشاد مزيد في تصريح صحافي بتلمس 
صاحب السمو األمير لهموم أبنائه والتي 
جاءت من حرصه على لقاء اخوانه النواب، 
موضحا ان صاحب السمو األمير اكد انه 
أحرص اجلميع على التخفيف من معاناة 

أبنائه املواطنني لتحقيق العدالة الكاملة في 
كل امللفات، مثمنا هذا احلرص غير  الغريب 
على والد اجلميع وأبوالس���لطات. وأشار 
مزي���د الى ان عددا من القضايا مت طرحها 
على صاحب الس���مو األمير وستجد حال 
لها ومنها قضية فوائد القروض والبدون 
والدفع بعجلة التنمية، مؤكدا ان اللقاء كان 
مثمرا وإيجابيا وسيمهد لطريق أكثر سهولة 

في عالقة السلطتني مبا يعود بالنفع على 
ش���ؤون الوطن وإنهاء معاناة املواطنني، 
مش���يدا باهتمام سموه حيث أكد انه كان 
واليزال القريب من اجلميع وسماعه لوجهات 
نظر إخوانه النواب الذين نقلوا لسموه ما 
يعانيه املواطن في رفع الفائدة واحلاجة 
إليجاد حل للمديونيات، مثمنا ما طرحه 
صاحب السمو األمير من وعود تؤكد انه 

األحرص دائما على أبنائه املواطنني.
من جهته قال النائ���ب عدنان املطوع 
إن صاح���ب الس���مو األمير ق���ال كلمته 
وحسبما سمعت لم يكن هناك حل خارج 
اطار صندوق املعس���رين. وناشد املطوع 
في تصريح صحافي اللجنة املالية اعادة 
دراسة الصندوق للخروج بحل توافقي. 
وقال النائب ناجي العبدالهادي ان صاحب 
السمو األمير ابوابه مفتوحة للجميع وقد 
اوجد سموه عامل ربط مع اجلهات املعنية 
بشأن قروض املواطنني خصوصا ان الشيخ 
احمد الفهد لديه ملف التنمية واالقتصاد. 
وامل العبداله���ادي في تصريح صحافي 
ان تخرج اللجنة املش���كلة بتوافق النهاء 

هذا امللف.

الصرعاوي: خطط التنمية تمثل خارطة طريق ترسم العالقة 
بين المجلس والحكومة ما يستوجب تفعيلها

النائب عادل الصرعاوي  أكد 
عل���ى أن موضوع خطة التنمية 
يكتسب أهمية قصوى ملا ميثله 
من خارطة طريق ترسم العالقة 
بني املجل���س واحلكومة والتي 
من ش���أنها أن تفّعل آلية العمل 
داخل املجلس سواء من اجلانب 
التش���ريعي أو اجلانب الرقابي، 
ومع تأكيدنا على اجلهد الذي قام 
به االخوان في اللجنة املالية في 
اعداد هذا التقرير اال أنه من واقع 
القراءة املتأنية لهذا التقرير مع 
االس���تئناس برأي مجموعة من 
االخوة األفاضل املتخصصني سواء 
من االقتصاديني أو السياسيني أو 
األكادمييني الذين أعتز مبشاركتهم 
لنا في دراسة هذه اخلطة مؤكدين 
السديد في هذا  اعتزازنا برأيهم 
الشأن، وانني اذ استعرض بعض 
هذه املالحظات أود أن أؤكد بأن 
أمور التخطيط هي قضايا قابلة 
لتبادل وجهات النظر حولها كون 
من الطبيعي وجود اختالف القراءة 
من شخص الى آخر، وعليه أود 

ايضاح ما يلي:
1 - أشارت كثير من دراسات 
وزارتي الش���ؤون والتربية الى 
كثير من املتغيرات السلبية مثل 
الس���لوك االتكالي واالستهالكي 
املتزايد واألخذ دون العطاء كل ذلك 
مقابل قيام الدولة بتأمني املداخيل 
والضمانات وكذلك انتشار ظاهرة 
املخدرات وتزايدها وظاهرة العنف 
بني الطلبة وكذلك زيادة ظاهرة 
االعتماد على املربيات األجنبيات 
وأثرهن في تنمية الس���لوكيات 
غير السوية كل ذلك ميثل حتديا 
يجب على االط���ار العام للخطة 
أن يحتس���بها أولوية تسبق كل 

األوليات األخرى.
2 - خط���ة التنمية يجب أن 

يكون محورها األساس���ي بناء 
املواطن الصال���ح وهذه تكفلت 
بها وثيق���ة األه���داف التربوية 
املعتم���دة ولذلك في صفحة )7( 
كان األولى أن تضاف فقرة عند 

اجلانب البنائي للمواطن.
3 - لم يتضمن االطار العام 
للخط���ة اجلان���ب األمن���ي بكل 

قطاعاته.
4 - لم يتضمن االطار العام 

للخطة الشؤون اخلارجية.
5 - ورد في املادة األولى من 
القانون »يعمل باخلطة االمنائية 
للسنوات 2011/2010 � 2014/2013« 

املرافقة لهذا القانون.
ويتضح من مراجعة اخلطة 
املرفقة أنها خطة امنائية خلمس 
سنوات وليس ألربع سنوات وكان 
يجب تعديل اخلطة اخلمس���ية 
وجعلها رباعية وذلك لالعتبارات 

التالية:
6 - تضمن مشروع القانون 
في مادته الرابعة اعتبار االهداف 
الكمية الواردة في اخلطة أهدافا 
تقديرية قابلة للتعديل حسبما 
يطرأ من مستجدات أثناء التنفيذ، 
على عك���س ما تقضي به خطط 
التنمية في بالد العالم املختلفة.

7 - ويتض���ح مما س���بق أن 
املرون���ة يج���ب أن تتواف���ر في 
وس���ائل تنفيذ اخلطة من خالل 
توفير املوارد او اعادة أولويات 
تنفي���ذ املش���روعات وليس في 
اليه  انتهت  أهداف اخلطة كم���ا 

هذه املادة. 
8 - هن���اك تعارض بني نص 
املادة )3( وما جاء ذلك في املذكرة 
االيضاحية بخصوصها، فليس 
املذكرة  املناسب أن تتضمن  من 
االيضاحية أحكاما لم ترد في نص 

املادة نفسها.

9 - تضمنت مرفقات مشروع 
املقترح املش���روعات  القان���ون 
االمنائية املقرر تنفيذها من قبل 
اجلهات العامة والواردة في برنامج 
عمل احلكومة للفصل التشريعي 
الثالث عشر 2010/2009 � 2013/2012 

ونبدي في هذا الصدد.
أنه من املفترض أوال أن يصدر 
قانون اخلطة مرفق���ا به جميع 
املش���روعات االستثمارية املقرر 

تنفيذها خالل كل سنة .
10 - م���ن املالح���ظ املبالغة 
القطاع  في تقديرات استثمارات 

اخلاص.
11 - استهدفت اخلطة متوسط 
معدل منو سنوي للناجت احمللي 
خالل سنوات اخلطة بنسبة %5.1 
ولم توضح اخلط���ة معدل منو 
السكان املستهدف خالل سنوات 

اخلطة.
12 - استهدفت اخلطة زيادة 
نسبة السكان الكويتيني الى %35 
الس���نة األخيرة من اخلطة  في 
2014/2013 مقابل 31.4% في سنة 
األساس 2009/2008 كما استهدفت 
اخلطة خف���ض عدد املعينني في 
القطاع احلكومي من 15 ألف في 

2009/2008 الى 8 آالف في السنة 
األخيرة من اخلطة ولن يتأتي ذلك 
اال من خالل خفض نسبة معدل 

منو السكان غير الكويتيني.
13 - تضمنت األهداف الكمية 
للخطة زيادة مس���اهمة القطاع 
اخلاص في الناجت احمللي االجمالي 
م���ن 37% ف���ي 2009/2008 الى 
44% في 2014/2013 كما تضمنت 
تل���ك األهداف مس���اهمة القطاع 
اخلاص ف���ي قطاع تكرير النفط 
والبتركيماوي���ات بصغر في كل 
س���نة األس���اس وخالل سنوات 
اخلطة انتهاء بسنة الهدف السنة 

األخيرة من اخلطة.
14 - من املالحظ أن اخلطة لم 
توضح ضمن أهدافها االستثمار 
األجنب���ي املقرر خالل س���نوات 
اخلطة رغم أن اخلطة قد استهدفت 
نظريا سياس���ات تشجيعية في 
اتباعها  املقرر  السياسات  سياق 
كما هو احلال في البالد اخلليجية 
االخرى الت���ي تعتمد في متويل 
جزء كبير من استثماراتها املنفذة 
على االستثمار األجنبي وبصفة 
خاصة اململكة العربية السعودية 

وقطر.
15 - ول���م توض���ح اخلطة 
مصادر متويل استثمارات القطاع 
العام احمللية املقرر تنفيذها خالل 
سنوات اخلطة والبالغ اجمالها 
19835 ملي���ار دينار مبتوس���ط 
سنوي 3967 مليون دينار بخالف 
االستثمارات اخلارجية التي تنفذها 
مؤسسة البترول الكويتية كما لم 
توضح اخلطة امكانيات تنفيذ تلك 
االستثمارات السنوية الضخمة 
وال االج���راءات اجلاري اتخاذها 
لتوفير تلك االمكانيات في ضوء 
تدني املنفذ الفعلي خالل السنوات 

املاضية. 

16 - الباب الثالث: سياسات 
خط���ة التنمية هي عب���ارة عن 
الوزارات في حني  جتميع رؤية 
أن الوضع الطبيعي يجب أن يكون 
العكس وف���ق رؤية قومية عليا 
تقوم ال���وزارات بوضع رؤيتها 

للتطبيق.
17 - االط���ار الع���ام عادة ال 

يتضمن املؤشرات.
18 - احلاجة الى أن تش���مل 
آليات التنفيذ على برنامج زمني 
وحتدي���د اجلهة املس���ؤولة في 
الس���لطة التنفيذية عن املتابعة 

لضمان صحة التنفيذ.
19 - اخلطة انشائية ال تتضمن 
برامج ومشاريع واضحة قابلة 
للتطبيق فعلى سبيل املثال فيما 
يتعلق بالسياسات االقتصادية 
واخلاصة بدعم وتوس���يع دور 
القطاع اخلاص ل���م تضمن بند 
القطاع  حتفيز وتش���جيع دور 
التنمية االقتصادية  اخلاص في 
واالجتماعية )ص42( وس���ائل 
وكيفية حتقيق ه���ذا املوضوع 
واجلهة املخول���ة بذلك وهو أمر 
ينطبق على الكثي���ر من أجزاء 

اخلطة.
20 - بالرغم من أن االطار جعل 
اجلانب االقتصادي ومن القطاع 
اخلاص للدول���ة مدخال للرؤية، 
اال أنه من املعلوم أن االنسان هو 
أساس التنمية باعتباره وسيلتها 
األولى وغايتها النهائية وعليه كان 
من األحرى أن جتعل من االنسان 
أساس مدخلها وان توليه االهتمام 
التعليم قوة  بتعليمه باعتب���ار 
وسالحا وان الدول دائما حترص 
على مراجعة أنظمتها التعليمية 
وتطويرها من أجل تفعيل الدور 
التنموي وحتقق مطالب التنمية 

املستدامة. 

عادل الصرعاوي

عدنان املطوعشعيب املويزريحسني مزيد

)متين غوزال( د.محمد العفاسي وحمد  املعضادي خالل اجتماعهما في جلنة الشؤون الصحية   

د.روال دشتي

من  لقاء األمير مع النواب 
نق��ل بعض النواب بعضا مم��ا دار خالل اجتماعهم مع صاحب 

السمو على النحو التالي:
< ابدى سمو األمير استعداده للتوصل الى حل إلرضاء املواطنني 

قبل الرد احلكومي على القانون.
<وعد سموه باس��تدعاء وزراء املالية ومحافظ البنك املركزي 

لبحث احللول التي حتقق العدالة.
< س��موه رفض بشكل قاطع اسقاط الفوائد كونه غير شرعي 

وال دستوري.
< قال سموه للنواب انا احرص منكم وأتلمس معاناة املواطنني 

واحلل سيكون لتحقيق العدالة بني اجلميع.
< وعد األمير بتذليل العقبات أمام العديد من القضايا.

< طال��ب النواب بالعمل على دف��ع عجلة التنمية وإنهاء ملفات 
الصراع مع احلكومة مبا يعود بالنفع على الوطن واملواطنني.

< قال سموه »سوف اعطي توجيهاتي إليجاد حلول للبدون في 
حقوقهم املدنية ورفض اعطاء اجلنسية إال ملن يستحق«.


