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قدم النائب خال���د العدوة اقتراحا 
برغبة بشأن »عمل مخرج ملنطقة فهد 
االحمد من اجلهة الشرقية على طريق 
املل���ك عبدالعزيز الس���ريع لتخفيف 

االزدحام بطريق الرقة وابوحليفة«.

العدوة لعمل مخرج لمنطقة 
فهد األحمد من الجهة الشرقية

مقاطعة الحكومة »طّيرت« جلسة ذوي االحتياجات الخاصة

الوعالن: مقاطعة الجلسة أمس تكريس لسياسة الهروب الحكومي
الدقباس�ي: ما حدث أمس يمثل نكس�ة للتعاون بين الس�لطتين

قال رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي قبل ان يرفع اجللس���ة: 
»نتيجة لع���دم تواجد احلكومة 
ترفع اجللسة، ولكن أود ان أبني 
ان هذه اجللسة قد متت الدعوة لها 
بناء على ما مت االتفاق عليه في 
املجلس حكومة ونوابا باملوافقة 
املداول���ة األول���ى وإرجاء  على 
التعديالت، وه���ذا ما مت االتفاق 
عليه، وقد أبلغت من رئيس اللجنة 
ان التقرير مت االنتهاء منه برمته 
وطلب حتديد أن تكون اجللسة 

في هذا اليوم.
وبناء عل���ى ذلك دعوت لهذه 
اجللسة، أما عدم حضور احلكومة 
فال أعرف أسبابه، واذا كان هناك 
خالف حول املواد فحتى لو متادت 
اللجنة ف���ي قراراتها أو لم تقبل 
احلكوم���ة ق���رارات اللجنة ففي 
النهاية القرار ليس من حق اللجنة 
ولكن من حق املجلس والتصويت 
يكون هنا في هذا املكان.. وترفع 

اجللسة.
وبعد رفع اجللسة وجه نواب 
انتقادات الى احلكومة بسبب عدم 
حضورها، وأكدوا في تصريحات 
متفرقة انه ال يوجد مبرر لغياب 
احلكومة سوى رغبتها في عدم 

التعاون.

البراك: طلب جلسة 

خاصة 2 فبراير

من جهتها عقدت جلنة ذوي 
البرملانية  االحتياجات اخلاصة 
مؤمترا صحافيا في قاعة االحتفاالت 
الكبرى في املجلس واعربت عن 
اسفها ملقاطعة احلكومة جلسة 
املجلس اخلاصة امس، مؤكدة ان 
املبررات التي ساقتها احلكومة غير 
مقبولة، معلنة في الوقت ذاته عن 
نيتها الطلب من رئيس املجلس 
الدعوة لعقد جلسة جديدة الجناز 

قانون املعاقني.
وقال رئي���س اللجنة النائب 
مسلم البراك إنه قدم طلبا ملناقشة 
القانون وإقراره في جلسة 2 فبرابر 
املقبل. وأضاف يحق لنا تسمية 

الرسائل  احلكومة اآلن بحكومة 
االخبارية، فهذا تعامل س���يئ ان 

يكون هذا نهج احلكومة.
واضاف ان احلكومة طرحت 
سببني ساقطني ملقاطعة اجللسة، 
مش���يرا الى ان وزارتي الصحة 
والش���ؤون حضرتا الى اللجنة، 
كما طلبنا من جمعيات النفع العام 
تشكيل جلنة تنسيقية، ومت اقرار 
املداولة األول���ى وزاد ان اللجنة 
التعديالت احلكومية،  ناقش���ت 
واصفا مبررات احلكومة بالتعبير 
اخلطير، وتساءل هل مطلوب من 
كل جلن���ة ان تقر كل التعديالت 
احلكومي���ة؟ وه���ل ع���دم اخذ 
مالحظات احلكومة مبرر لنقاطع 

اجللسات؟
واش���ار البراك الى ان جلنة 
الشباب والرياضة رفضت تعديالت 
احلكومة، فهل هذا مبرر ملقاطعة 

احلكومة؟
ورأى ان األمر واالدهى اتهامنا 
بعدم التنسيق مع احلكومة في 
الدعوة الى اجللس���ة، مؤكدا ان 
الدعوة متت وحس���ب تصريح 
اخلرافي طبق���ا ملا قرره املجلس 
في جلس���ة عادية م���ن الدعوة 
جللسة خاصة بعد ان تنجز اللجنة 

املختصة تقريرها.
واكد ان تعديالت احلكومة على 
القانون ليست ذريعة ابدا ملقاطعة 
اجللسة، الفتا الى تعاون اللجنة 

مع احلكومة في هذا املجال.
واض���اف ان اللجنة اقترحت 
على الرئيس اخلرافي عقد جلسة 
خاصة في 21 اجلاري ملناقش���ة 
التقرير قبل يومني من هذا املوعد، 
فلماذا لم تكلف احلكومة نفسها 
واحتراما لفئ���ة املعاقني واهلهم 
والشعب الكويتي أسباب اعتراضها 

على اجللسة قبل هذا اليوم؟
البراك بشدة اسلوب  وانتقد 
احلكوم���ة في اخط���ار املجلس 
ملقاطعة اجللس���ة عبر رس���الة 
اخبارية بثته���ا »كونا«، مضيفا 
ان احلكومة تتعامل مع املجلس 
وكأنه في جيبها، متوقعا ان تبدي 
حتفظا على الكلفة املالية للقانون 

فيه موعد جللسة خاصة لالنتهاء 
من هذا القانون املهم، شاكرا كل 
القانون من  املساهمني في هذا 
جمعيات النفع العام مضيفا أن 
من قصر في ه����ذا اجلانب هو 
احلكومة.. وللتاريخ ولألمانة 
فمجل����س األمة لي����س معطال 
للتنمية وإمنا احلكومة هي التي 

تعطل التنمية.

أسيل: ال مبرر للحكومة

اللجنة  بدورها قالت عضو 
د.أسيل العوضي نعتذر لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة خلذالن 
الى  حكومته����م لهم مش����يرة 
ان هذا األس����لوب أصبح نهجا 

حكوميا.
واوضحت ان هناك تعديالت 
نيابية كثي����رة ولم تكن مبررا 
لرفض احلكومة التي قدمت 12 
تعديال ووافقت اللجنة على 10 
املب����رر لرفضها  تعديالت فما 
وع����دم حضوره����ا وهذا ليس 
مبررا لنسف القانون وسنحاول 
النهج احلكومي  التصدي لهذا 

واالحتكام لرأي األغلبية.
واضافت انه إذا كانت هناك 
مواد تعترض عليها في السابق 
فكان باإلمكان حضورها اللجنة 
ومناقشتها واحلكم في النهاية 

لقاعة عبداهلل السالم.
وإذا استمر هذا النهج فسيكون 
عامال أساسيا في تعطيل التنمية 
القيام  وتنصل احلكومة م����ن 

بواجباتها.

معصومة: الحكومة غيرت 
مفاهيم الديموقراطية

من جهته����ا قال����ت النائبة 
د.معصومة املبارك اننا أمام نهج 
خطير من احلكومة، مشيرة الى 
انه من غي����ر املقبول ان تلتزم 
اللجان بتعديالت احلكومة %100، 
وهذا ال يحدث في أي من برملانات 

العالم.
الى ان احلكومة  واش����ارت 
غيرت مفاهيم العمل الدميوقراطي 
وذلك بتعس����فها ونسفها لكل 

في اعتراضها رغم عدم صحة هذا 
االدعاء، الن احلكومة وحدها هي 
من تعرف الكلف���ة، اما نحن في 
اللجنة فكان دورنا اقرار قانون 
ينظم التعامل مع املعاقني، اال ان 
احلكومة – ولالسف – حرمتنا من 
اقتطاف »الثمرة« قبل ساعات من 
عقد اجللسة. ورفض البراك اتهام 
اللجنة بعدم التعاون مع احلكومة 
في تعديالتها، مشيرا الى انها لم 

تبلغ اللجنة اي اعتراض.
واعل���ن الب���راك ان اللجن���ة 
س���تجتمع بعد قلي���ل القتراح 
الرئاس���ة ملناقش���ة  موعد على 
التقرير، معربا عن االسف لعدم 
ابداء احلكومة احتراما للمجلس 
وذوي االحتياج���ات اخلاص���ة. 
وطال���ب البراك احلكومة بتقدمي 
اي تعدي���الت مزعومة لديها في 
السالم، وستكون  قاعة عبداهلل 

آذانا صاغية الي تعديل وجيه.
واشار الى ان الوزير الروضان 
اعلن خ���الل تواجده في متحف 
السيارات ان احلكومة ستحضر 
الجناز املداول���ة الثانية لقانون 
املعاق���ني، فما الذي حصل بعد 4 
ساعات؟ وهل عقد مجلس الوزراء 

اجتماعا التخاذ قرار املقاطعة؟
ودعا البراك املواطنني الى فهم 

طريقة تفكير احلكومة وادارتها 
لالم���ور، رافضا اته���ام املجلس 

بالتأزمي.

العبد الهادي: االعتذار خذلنا

من جهته ق���ال النائب ناجي 
العبداله���ادي إنه يؤيد كل كلمة 
قالها البراك، مشيرا الى ان وزير 
الش���ؤون خذل كل األطراف بعد 
اعتذار احلكومة عن عدم حضور 

اجللسة اخلاصة.

وبني ان اللجنة حرصت على 
انهم  القان���ون، مبينا  إقرار هذا 
مدوا يد التع���اون للحكومة، إال 
ان احلكومة أتت بشيء جديد وهو 
عدم التنس���يق، وهو ما يخالف 

الواقع.
وقال العبدالهادي انهم رأوا ان 
ه���ذه الفئة يجب ان تكون حتت 
رعاية رئيس الوزراء، »حتى نرفع 
عنهم البطش الذي كان ميارسه 
املجلس األعلى للمعاقني في حق 

هذه الفئة«.

الدقباسي: نكسة في التعاون

من جانبه، ق����ال النائب علي 
الدقباسي ان ما حدث اليوم )امس( 
هو نكس����ة للتعاون املنشود بني 
السلطتني، مشيرا الى انها تتعمد 
تعطيل اجللسات، األمر الذي يعد 
مؤشرا لتسلسل تعطيل التنمية، 
التشريعات احلالية هي  فمعظم 
مبادرات نيابية كاملعاقني والبيئة 
وغيرهم����ا وه����ي حصيلة جهد 

نيابي.
وأبدى أسفه لهذه النكسة التي 
تنعكس سلبا على املجتمع الفتا إلى 
أن التعديالت مت نظرها مع زمالء 
من خارج اللجنة مثل النواب دشتي 
واجلسار والغامن والصرعاوي، 
ما يشير الى ان املقترحات كانت 

كثيرة.
وأوض����ح الدقباس����ي ان رأي 
احلكومة التي متثل 16 صوتا هو 
أمر مؤسف غيابها على الرغم من ان 
هناك ممثلني عنها كانوا يحضرون 

اجتماعات اللجان.
وأشار الى ان األغلبية هي التي 
كانت ستحكم القرار والنتيجة 
كانت لصالح الكويت، موضحا 
ان اجتماع اليوم )امس( سيحدد 

اجلهود املبذولة في اجتاه هذا 
القانون.

وبينت املبارك ان رأي اللجنة 
رأي استشاري وهو غير ملزم، 
الفتة الى ان القرار في النهاية 
بيد املجلس عبر التصويت على 

القانون.
املبارك ان احلكومة  وقالت 
تعثرت في أول اختبار حقيقي 
للتنمية، مش����يرة الى انها إذا 
اس����تمرت على هذا النهج »فال 
خطة تنمية وال هم يحزنون«.

الوعالن: سياسة الهروب

النائب مبارك  بدوره اعتبر 
الوعالن عدم حضور احلكومة 
اجللسة اخلاصة إلقرار قانون 
املعاقني تكريسا لسياسة الهروب 
احلكومي ودليال على عدم احترام 

املؤسسة التشريعية. 

الصواغ: تهاون الحكومة

النائب  من جهت����ه طال����ب 
فالح الصواغ الشعب بتسجيل 
موقف احلكوم����ة املتهاون مع 
الى ان  املعاقني، مشيرا  قضية 
املقبلة سيتم خاللها  األسابيع 
تقدمي طلب آخر لعقد جلس����ة 
خاصة إلق����رار قانون املعاقني 
ملعرفة مدى جدية احلكومة في 
القضية، بعد  التعامل مع هذه 
حتججها بعدم دراسة القانون 

الدراسة الوافية.

العدوة: الحسم بالتصويت

فيما أبدى النائب خالد العدوة 
أس����فه لعدم حضور احلكومة 
ان  الى  املعاقني، مشيرا  جلسة 
النواب حضروا اجللسة على أمل 
ان تقر املداولة الثانية للقانون، 
مستغربا من حجة احلكومة في 
عدم احلضور التي أرجعتها الى 
عدم أخذ رأيها في اجتماعات جلنة 
ذوي االحتياجات، في حني كان 
بإمكانها تقدمي تعديالتها خالل 
اجللسة، وحتسم بالتصويتات، 

العبدالهادي: بغياب الحكومة وزير الش�ؤون خ�ذل كل األطراف
أس�يل: نعتذر ل�ذوي االحتياجات الخاصة لخ�ذالن الحكومة لهم

الخرافي: ال أعرف أسباب عدم حضور السلطة التنفيذية.. ونواب يعلنون عن طلب جديد لعقد جلسة 2 فبراير المقبل

النواب الحاضرون
وحضر اجللسة رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي و30 
نائبا واسماؤهم كالتالي حسب ترتيبهم في دخول القاعة: 
عادل الصرعاوي، عبداهلل الرومي، سعدون حماد، عبدالرحمن 
العنجري، ضيف اهلل أبورمية، علي الراشد، محمد احلويلة، 
ناجي العبدالهادي، حس����ني مزيد، أسيل العوضي، جمعان 
احلربش، مسلم البراك، مرزوق الغامن، علي العمير، سعد 
زنيفر، مخلد العازمي، ش����عيب املويزري، صالح عاشور، 
حسن جوهر، علي الدقباسي، دليهي الهاجري، فالح الصواغ، 
خالد السلطان، الصيفي مبارك الصيفي، أحمد السعدون، 
خالد العدوة، سالم النمالن، فيصل املسلم، معصومة املبارك 

وعدنان املطوع.

فالح الصواغ د.أسيل العوضي

الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي ودليهي الهاجري بانتظار اكتمال النصاب

الشيخة شيخة العبداهلل تتحدث إلى د.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي بعد رفع اجللسة

الجسار تطلب أسماء أعضاء هيئة 
التدريس الذين تمت ترقيتهم

الراشد: ما صحة عدم تطبيق 
»الموانئ« ألحكام قضائية؟

البقية ص7

وجهت النائبة د.سلوى اجلسار سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلمود بش���أن ترقيات أعضاء هيئة 

التدريس في جامعة الكويت.
وطلبت اجلسار تزويدها بأسماء جميع اعضاء هيئة التدريس 
الذين متت ترقيتهم الى درجة االستاذية من العام 2005 الى اآلن 
في كليات العلوم االدارية والتربية والطب والهندس���ة، بجميع 
البيانات املطلوبة الستيفاء ش���روط الترقية لدرجة االستاذية 
جلميع اعضاء هيئ���ة التدريس الذين متت ترقيتهم في الكليات 
املذكورة أع���اله وتتمثل البيانات في اآلتي: نس���خ من االبحاث 
العلمية التي تق���دم بها كل من اعضاء هيئة التدريس للحصول 
على درجة االستاذية، نسخ من تقارير نتائج تقومي الطلبة لكل 
عض���و من اعضاء هيئة التدريس املتقدم للترقية والصادرة من 
مركز التقومي والقياس، موضحة بها الفصول الدراسية واالعوام 
اجلامعي، تقرير يوضح نشاط كل عضو من اعضاء هيئة التدريس 
املتقدم للترقية في خدمة املجتمع والنش���اط التدريسي مشفوع 

بتقرير رئيس القسم العلمي.
كما طلبت اسماء اعضاء جلنة الترقيات على مستوى جامعة 

الكويت منذ عام 2000 الى اآلن؟ 
كما ارج���و تزوي���دي بق���رارات تش���كي���ل هذه اللجان منذ 
ذل������ك التاريخ؟ كما ارج���و تزوي���دي بالقواعد املتبع����ة ف���ي 
اجلامع���ة الختيار اعضاء جلن���ة الترقي���ات عل��ى مس���ت���وى 

اجلامع���ة.

وجه النائب علي الراش����د س����ؤاال لوزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري جاء فيه: سبق أن وجهنا العديد 
من األسئلة الى وزير املواصالت ورئيس مجلس إدارة املوانئ في يوليو 
املاضي وعدنا الى تقدمي تلك األسئلة مرة اخرى الى الوزير احلالي في 
شهري أغسطس وأكتوبر املاضيني، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نتلق 
اجلواب، وكما يبدو عدم قدرة الوزير على الرد على األسئلة البرملانية 
املقدمة من النواب الذين يبحثون عن احلقائق، وأتساءل: هل ذلك يعني 
عدم الرغب����ة في التعاون؟ فإننا ال نبحث عن التصادم السياس����ي مع 
الوزير ونتمنى منه تطبيق اللوائح واألنظمة املتبعة في مجلس األمة 
واإلسراع في الرد على األسئلة البرملانية ليتسنى لنا معرفة الكثير من 
احلقائق مبؤسسة املوانئ الكويتية. وتساءل الراشد: ما مدى صحة عدم 
تطبيق مؤسسة املوانئ الكويتية أحكاما قضائية صدرت في تاريخ 21 
أكتوبر 2008 تقضي بعزل أحد موظفي املؤسسة من وظيفته ودفع غرامة 
مالية قيمتها 70 ألف دينار؟ وما أسباب تأخر املؤسسة في تطبيق حكم 
احملكمة املشار إليه؟ وما مدى صحة استمرار املوظف املذكور في عمله 
حتى هذه اللحظة؟ وما مدى صحة عدم تطبيق املؤسسة حكم احملكمة 
الصادر بحق موظفي املؤسسة بشأن صرف مكافأة راتبني لكل موظف 
فيها؟ اذا كان اجلواب باإليجاب، ما أس����باب تأخر املؤسس����ة في صرف 
تل����ك املكافآت؟ ومتى قامت الوزارة بإب����رام عقد مبنى قائدي القاطرات 
والبحارة؟ ومتى ب����دأ العمل فيه؟ وكم مدة انتهاء مش����روع العقد مع 
ذكر القيمة املالية للعقد؟ وكم تبلغ املس����احة املؤجرة إلحدى الشركات 

مبنطقة ميناء عبداهلل؟

مريم بندق � حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
للمرة الثانية خالل 4 أعوام تعاني فئة املعاقني اخلذالن واإلهمال ويؤخر إقرار قانونها، األولى عام 
2007 بس��بب عدم حضور النواب، وأمس لتغيب احلكومة التي حتدث عنها وزير الش��ؤون د.محمد 
العفاس��ي مؤكدا ان احلكوم��ة لديها تعديالت وحتفظات على قانون املعاقني ل��م تؤخذ بعني االعتبار، 
وأشار د.العفاسي إلى أن هذه التعديالت مفصلية وجوهرية وارتأت احلكومة عدم احلضور حتى يتم 

االتفاق بشأنها مع مجلس األمة.
وكش��فت مص��ادر وزارية في تصريحات خاصة ل��� »األنباء« ان اللجنة لم توج��ه الدعوة لوزير 
الش��ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاس��ي حلضور اجتماعاتها قبل اعداد تقريرها النهائي الذي 
رفعته للمجلس. وكش��فت املصادر ان هناك بنودا أساسية ترفضها احلكومة في املشروع املقدم من 
اللجنة وس��بق للحكومة تسجيل رفضها وهي: منح اجلنس��ية للمعاقني من فئة البدون، مشيرة الى 
ان ه��ذا أمر خطير جدا، بل ان بعض اعضاء اللجنة رفضوا ذلك، تبعية هيئة املعاقني لرئيس الوزراء، 
حيث ترى احلكومة ان تكون التبعية لوزير الشؤون االجتماعية والعمل، وإلزام احلكومة ببناء مراكز 
تأهيلية وتدريبية للمعاقني وتنفيذ بيوت س��كنية مبواصفات خاصة بهم خالل 5 سنوات حيث طلبت 

احلكومة امهالها فترة ال تقل عن 10 سنوات لتنفيذ ذلك.
وأحملت املصادر الى ان احلكومة قدمت ما يقارب 12 تعديال أساسيا الى اللجنة.

ووسط استياء نيابي كبير، قال رئيس املجلس جاسم اخلرافي انه أُبلغ شفويا مساء األربعاء بعدم 
حضور احلكومة، الفتا الى ان عدم حضورها ال يحل القضية وس��تبقى مناقشة القضية على جدول 
جلسة 2 فبراير. هذا واكد النائب مسلم البراك أنه مت تقدمي طلب ملناقشة القانون في جلسة 2 فبراير. 
وعلى صعيد آخر قال اخلرافي إنه مازال يتشاور في حتديد جلسة خاصة للوحدة الوطنية وستتضح 

د.فيصل املسلم وسعدون حماد في حديث مع أحد ذوي االحتياجات اخلاصةالرؤية االثنني او الثالثاء.وفيما يلي تفاصيل اجللسة وتصريحات النواب عقب رفعها:




