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المال: ما مدى صحة تشكيل لجنة الختيار 
رئيس وأعضاء مجلس مؤسسة البترول؟

وجّه أسئلة إلى العبداهلل عن القطاع النفطي

الحريتي: لم يرد في »التشريعية« أن هناك
فسادًا في إدارة تحقيقات »الداخلية«

وج���ه النائ���ب صالح املال 
النفط ووزير  س���ؤاال لوزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
القطاع  الوظائف في  بش���أن 

النفطي.
وقال املال: تعتبر الصناعة 
النفطية ف���ي الكويت املصدر 
الرئيس���ي والوحي���د ملوارد 
الدولة، وملا لهذا القطاع املهم من 
خصوصية، وملا كانت الكويت 
من أوائل الدول التي اكتشف 
فيها النفط ف���ي املنطقة، وملا 
هناك من مشاريع حيوية واموال 
مستثمرة في مختلف املجاالت 
والصناعات النفطية، وملا كانت 
خطة التنمية التي تقدمت بها 
احلكومة اخيرا ووافق عليها 
مجلس االمة تتضمن مشاريع 
عديدة في الصناعة النفطية، 

نفى رئيس اللجنة التشريعية النائب حسني احلريتي 
انه ورد خالل حديثه في اجتماع اللجنة اول من امس 
ان هناك فسادا في ادارة التحقيقات، قائال: انا لم اسمع 

هذا الكالم.
وقال احلريتي ان اعضاء اللجنة ابدوا وجهة نظرهم 
اثناء النقاش بشأن اقتراح بقانون نقل ادارة التحقيقات 
ال���ى النيابة العامة، الفتا الى ان االعضاء اس���تمعوا 
لرأي وزي���ر الداخلية الذي حض���ر االجتماع وابدى 

اخلطوات االصالحية التي ينوي عملها بشأن االدارة، 
واستعرض التوصيات التي خرجت بها اللجنة التي 
شكلها بش���أن تقييم اداء ادارة التحقيقات والتي من 
ابرزها ان يكون لالدارة مدير مختص ومبنى مستقل 

في محيط كل مخفر.
وعند سؤاله عن السجال او النزاع الذي حدث اثناء 
االجتماع بني الوزير والنائب خالد الطاحوس، اجاب 
احلريتي: لم يحدث نزاع بقدر ما كان حوارا لالستماع 

لوجهة نظر الوزير بشأن نقل االدارة الى النيابة العامة 
والذي انتهت اللجنة الى املوافقة عليه باالغلبية، الفتا 
الى ان االعضاء اثاروا عددا من الس���لبيات في ادارة 
التحقيقات والوزير خلص العضاء اللجنة االجراءات 

التي قام بها.
وس���ئل احلريتي: هل ورد على لس���ان الوزير ان 
هناك فسادا في ادارة التحقيقات؟ اجاب: انا لم اسمع 

هذا الكالم.

الذاتية لرئيس واعضاء اللجنة؟ 
التي  القرارات االخرى  وكافة 
صدرت مؤخرا من مجلس اإلدارة 
او من املجلس األعلى للبترول 

واملتعلقة بهذا الشأن؟
وما اخلبرات النفطية التي 
يتمت���ع بها رئي���س وأعضاء 
اللجنة الختي���ار ومقابلة من 
يقع عليه���م االختيار لتولي 
القطاع  القيادية في  املناصب 
النفط���ي والرئيس التنفيذي 
واعضاء مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الكويتية القادم؟ وما 
دور وزير النفط ورئيس مجلس 
إدارة املؤسسة بحكم منصبه 
في اختيار الرئيس التنفيذي 
والقي���ادات النفطية ومجلس 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية 
القادم وخصوصا أنهم الذين 

ما مدى صحة هذا اخلبر؟
اذا كانت االجابة بااليجاب 
على الس���ؤال السابق يرجى 
تزويدي بقرار تشكيل اللجنة 
واسماء اعضاء اللجنة والسيرة 

وحجم االنف���اق عليها كبير، 
كما ان هناك فكرة إلعادة طرح 
الرابعة  مش�������روع املصفاة 
من جدي���د والدخول في عدد 
من الش���راكات االستراتيجية 
والضخمة، وتطوي���ر الصناعة 
النفطي����ة بشكل عام للنهوض 

بهذا القطاع. 
فإن���ه منى ال���ى علمي أنه 
قد مت تش���كيل جلنة برئاسة 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
والتنمي���ة االداري���ة الختيار 
التنفي���ذي واعضاء  الرئيس 
مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الق���ادم والقيادات  الكويتية 
النفطية بدرجة عضو منتدب 
ونائب عضو منتدب باملؤسسة 
والشركات التابعة لها متسائال: 

التنفيذية  سيقومون باالدارة 
النفط���ي والفريق  بالقط���اع 
الرئيسي للعمل مع وزير النفط 
خالل الفترة املقبلة؟ وما املبرر 
لتخليه عن مسؤولياته كرئيس 

للجنة االختيار؟
هل ستتم االستعانة بنتائج 
التقييم للقيادات النفطية التي 
تقوم بها اجلهات االستشارية 
القياديني  ووح���دة تطوي���ر 
مبؤسسة البترول الكويتية؟ 
هل سيتم االخذ بعني االعتبار 
اجنازات بعض القيادات النفطية 
واخفاقاتها في بعض املشاريع 
في الفترة املاضية والتي كادت 
التزامات  تورط احلكومة في 
مالية جت���اه الغير وصدامات 
مع السلطة التشريعية كعامل 

من عوامل االختيار؟

صالح املال

د.وليد الطبطبائي

النائبان عدنان عبدالصمد ود. ضيف اهلل أبو رمية خالل اجتماع اللجنة أمس

عدنان املطوع

سالم النمالن
مخلد العازمي

المويزري: موقف وزير اإلعالم
سيكون صعبًا الثالثاء المقبل

عسكر لمنح ضباط وأفراد مباحث
 أمن المطار ترقية استثنائية

أكد النائب شعيب املويزري 
ان موقف وزير اإلعالم والنفط 
الشيخ أحمد العبداهلل سيكون 
صعبا خالل جلسة استجوابه 

الثالثاء املقبل.
أتوق���ع ان أعداد  وق���ال: 
النواب الذين س���يقفون ضد 
إهمال الوزير في أداء واجبه 
ستكون كبيرة، عكس ما تتوقع 
بعض األط���راف احلكومية، 
مضيفا: أعتقد من وجهة نظري 
اخلاص���ة ان رد األخ وزي���ر  
اإلعالم سيكون غير كاف وغير 

كامل، وشكك في قدرة الوزير 
عل���ى صياغة حجج���ه التي 
سيحاول بها تفنيد محوري 
االستجواب والدفاع عن نفسه، 
مؤكدا انه، حسب قناعاتي، فإن 
االستجواب املقدم من النائب 
علي الدقباسي هو استجواب 
مس���تحق نظرا إلهمال وزير 
اإلعالم ف���ي عمله، وتقصيره 
في تطبيق القانون على حدث 
الوطنية، ولوال  الوحدة  مس 
س���تر اهلل حلدث ما ال يحمد 

عقباه.

الداخلية  دعا رئيس جلن����ة 
والدفاع مبجلس األمة النائب عسكر 
الداخلية الشيخ  العنزي، وزير 
جابر اخلال����د، إلى تكرمي جميع 
الضباط واألفراد واملشاركني في 
ضبطية »املاريغوانا« في محافظة 
مبارك الكبير، وذلك عبر منحهم 
ترقية استثنائية الى الرتبة التي 
تلي رتبهم احلالية، مثمنا عاليا 
الدور الذي لعب����ه مدير مباحث 
امن املطار الرائد الشيخ عبداهلل 
املالك الصب����اح في هذه القضية 
وغيرها م����ن القضايا اخلطيرة 
على أمن املجتمع، وعبر عسكر 

عن امتنانه الشخصي لهذه اليقظة واحلرص على 
أمن البالد ومستقبل شبابها.

وقال عس����كر لقد انقذ رجال مباحث املطار ابناء 
الشعب الكويتي من آفة املخدرات واملسكرات التي 
راح ضحيتها الكثير من شبابنا مشيرا الى ان هذه 

الضبطية تعد من اكبر الضبطيات 
التي لوال اكتشافها لتم اغراق البلد 
الت����ي تذهب عقول  باملمنوعات 
وصح����ة متعاطيها، موضحا ان 
تكرمي هؤالء االبطال الذين اكتشفوا 
هذه الكمية من املخدرات سيكون 
الداخلية  حاف����زا لباقي رج����ال 
الساهرين على األمن لبذل املزيد 
من اجلهود حلفظ امن البلد من 
كل من تسول له نفسه العبث به، 
مشيرا الى ضرورة ترقية جميع 
املش����اركني بالضبطية مبختلف 
رتبهم ترقية استثنائية من قبل 
الوزير اخلالد الذي نثق بأنه خير 

من يجازي املخلص في عمله ويعاقب املخطئ.
وختم عسكر بتهنئة وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلال����د، ورجال مباحث املطار على جناح جهودهم 
متمنيا لهم املزيد من التوفيق في عملهم مبا يحفظ 

األمن للوطن ومن يعيش فيه.

الطبطبائي يستغرب إسناد قطاعات بـ »الكهرباء« 
لمسؤولين ارتبطت اسماؤهم  بطوارئ 2007

المطوع إلنشاء مضمار  لسباق رالي السيارات

أسيل: تعديالت »المرئي والمسموع« 
لم تتحول إلى »التعليمية«

قالت النائب د.أسيل العوضي ان موضوع جلنة التحقيق بلجنة 
ثامر ليس بجديد ونتائج جلنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية 
إذا وق���ع فيها خطأ بالفعل يجب ان يعالج هذا اخلطأ. مؤكدة ان هذا 

األمر في النهاية أمر سيادي.
ومن جهة اخ���رى، أكدت العوضي ان تعدي���الت قانون »املرئي 
واملسموع« لم حتول الى اللجنة التعليمية حتى هذه اللحظة، مشيرة 

الى ان قانون املرئي واملسموع عليه كثير من املالحظات.

النمالن: نستغرب قرار قطع دعم العمالة 
عن 600 موظف يعملون في »كاسكو«

مخلد للبصيري: ما إجراءاتكم لتأكيد متابعة 
الصيانة الدورية لشبكة االتصاالت؟

قال النائب د.وليد الطبطبائي 
ان مسؤولني في وزارة الكهرباء 
واملاء ارتبطت أسماؤهم بتجاوزات 
ميزانية الطوارئ للكهرباء لعام 
2007 � 2008 أعيدوا بواس���طة 
الوزير احلالي د.بدر الشريعان 
الى القطاعات احلساس���ة التي 
كانوا أبعدوا عنه���ا بدال من أن 
تتم إحالتهم الى النيابة العامة 
للتحقيق في الشبهات التي دارت 

وتدور حولهم.
الطبطبائي ان مجلس  وقال 
األمة كان قد رصد جتاوزات فنية 
ومالية كثيرة في تلك امليزانية 
وشكل جلنة حتقيق بشأنها التزال 
قائمة، وطالب نواب وزير الكهرباء 
واملاء وقتها محمد العليم بإحالة 
التجاوزات على  املسؤولني عن 
النيابة العامة، لكن العليم اكتفى 
حينئذ بإبعاد من دارت حولهم 
القيادية  املواقع  الش���بهات من 
احلساس���ة الى مواق���ع اخرى، 
مضيفا: »فوجئنا مؤخرا وفوجئ 
العاملون في وزارة املواصالت 
بالوزير الشريعان يعيد هؤالء 
القيادية  املواقع  الى  املسؤولني 
احلساسة التي كانوا فيها وهي 

ق���ّدم النائب عدنان املطوع 
اقتراحا برغبة بش���أن انشاء 
وتطوير مضمار حلبة سباق 
رالي للسيارات والدراجات يرمي 
الى تعمي���ق وتطوير وتنمية 
الرياضية  الس���ياحة  ثقاف���ة 
عن طريق اس���تغالل املنشآت 
الرياضية في راليات وسباقات 
السيارات والدراجات وتضمن 
خطة استحداث وتطوير برامج 
سياحية طموحة جاذبة وراعية 
للش���باب احملترف���ني والهواة 
وفق النظم والقوانني الدولية 
وتتوافر فيه جميع شروط األمن 
والس���المة بعيدا عن املناطق 

استغرب النائب سالم النمالن 
تنفيذ قرار قطع دعم العمالة عن 
600 موظف يعملون في ش���ركة 
التابع���ة ملؤسس���ة  »كاس���كو« 
الكويتية دون  اخلطوط اجلوية 
حترك حكومي إليقاف هذه الكارثة 
اإلنسانية بكل ما حتمله من معنى، 
مطالبا احلكومة إلنقاذ 600 عائلة 
كويتية مهددة مبواجهة أس���وأ 
كارثة بس���بب هذا القرار الظالم 
الذي يعني قطع جزء ال يستهان 
من رواتب املوظفني العاملني في 
هذه الشركة السيما أن هذا القرار 
يأتي في الوقت الذي يعاني فيه 
املوظفون ظروفا معيشية صعبة 
في ظل ارتفاع األس���عار والغالء 
املعيشي، وأشار الى ان هذا القرار 
الذي يتضرر منه 600 موظف في 
شركة »كاسكو« يعني تضرر 600 
عائلة كويتية س���يزدادون عناء 
ومعاناة بع���د قطع دعم العمالة 
عنهم. وتس���اءل: كيف سيواجه 
هؤالء املوظفون التزاماتهم املالية 
بعد قطع دعم العمالة؟ وهل تعلم 
احلكومة أنها بهذا القرار ستواجه 
كارثة قد تصل الى زيادة البطالة 
الى 600 مواطن زيادة عما لديها 
من بطالة؟! وشدد النمالن على ان 
احلكومة بدال من ان حتل مشكلة 
القروض لدى املواطنني بإسقاطها 
تضيق على املواطنني، متسائال: 
كيف ميكن ان يفي املوظف املتضرر 
بالتزاماته الش���هرية من قروض 

العازمي  النائب مخل����د  وجه 
س����ؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجل����س األمة 
د.محمد البصيري بشأن االتصاالت 

الهاتفية.
وقال مخلد في س����ؤاله: متثل 
خدمات االتصاالت الهاتفية محور 
النشاط االجتماعي واالقتصادي في 
الداخل واخلارج وأصبحت وسائل 
االتصاالت مع تطورها هي األساس 
اليومي����ة جلميع  في األنش����طة 
قطاعات الدولة واألفراد او الهيئات 
واملؤسسات، ومن هنا جند ان اي 
تقصير او تعطيل يصيب شبكات 
االتصاالت ميثل تهديدا جديا لهذه 
األنشطة بالتوقف، األمر الذي ينجم 
عنه آثار وخسائر وأضرار ال ميكن 
التنبؤ بخطورته����ا في حال عدم 
وفائها بحاجات املستفيدين منها، 
مضيفا: ومع ما تقدم بات من الظاهر 
عدم قيام بع����ض قطاعات وزارة 
املواصالت مبسؤولياتها في صيانة 
شبكات االتصاالت ومتابعة إصالح 
ما يتعرض منها للتلف او يصيبها 
من أعطال، وملا كانت خطوط الهاتف 
وشبكات االتصاالت مبنطقة سلوى 
ق 7 اصابته����ا اعطال، اضافة الى 
امتداد األعطال الى عدة ش����بكات 
الذي يثير  بالدائرة االولى، األمر 
مزيدا من العقبات أمام استخدام 
هذه الشبكات والتي تشمل اكثر من 
ألفي خط قد تعطلت منذ عدة أيام 

ولم يجر إصالحها حتى اآلن.
وتس����اءل مخلد: ما اإلجراءات 

مواقع حتكم عق���ودا واتفاقات 
مبئات املاليني من الدنانير، وهو 
تصرف مس���تغرب ومرفوض 
ويهدد مبزيد من التجاوزات على 

املال العام.
ان  الطبطبائي على  وش���دد 
املسؤولية السياسية والقانونية 
على الوزير الش���ريعان تلزمه 
بإبعاد هؤالء املش���تبه بهم عن 
القطاعات احلساسة بل وبإحالتهم 
الى النيابة العامة لتحقيق العدالة 
ومعاقبة من يثبت جتاوزه على 

السكنية والطرق العامة حتت املال العام.
اشراف جهات رسمية.

وأقس���اط؟ مما قد يجعل البنوك 
تقوم برفع الدعاوى على املوظفني 
الذي���ن لن يتمكنوا من تس���ديد 
القروض ورمبا سيكون البعض 

معرضا للسجن.
وأكد أن برنامج القوى العاملة 
سيكون ملزما بتقدمي دعم العمالة 
للموظفني، بعد تخصيص اخلطوط 
الى  الكويتية وحتويلها  اجلوية 
شركة السيما أن بعض املوظفني 
اجتهوا للعمل في الشركة بسبب 
دعم العمالة ألن رواتبهم متدنية، 
معتبرا ان هذا القرار ظالم ومجحف 
وغير مدروس، الفتا الى ان مبررات 
القرار غير منطقية، خصوصا ان 
»كاسكو« في طريقها الى التحول 
الى ش���ركة خاصة بعد حتويل 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 

الى شركة مساهمة. 

الت����ي اتخذتها وتزم����ع الوزارة 
اتخاذها لتأكيد متابعة الصيانة 
الدورية لشبكة االتصاالت مبنطقة 
الدائرة األولى  س����لوى ومناطق 
الوزارة  جميعه����ا؟ وهل تق����وم 
بأعمال الصيانة وإصالح األعطال 
في ش����بكات االتصاالت مبعرفة 
العاملني بها؟ أم تقوم بذلك إحدى 
الش����ركات املتعاقدة مع الوزارة؟ 
إذا كانت اإلجابة بإسناد الصيانة 
الى ش����ركة يرجى إفادتي بالعقد 
املوقع معها وقيمته ومدته، وإذا 
كان����ت اإلجابة قيام الوزارة بهذه 
إفادتي عن  اإلصالحات، يرج����ى 
قواعد وإجراءات ونظم الصيانة 
الدورية للشبكات املعمول بها، وما 
الوزارة  التي اتخذتها  اإلجراءات 
لسرعة إصالح األعطال التي أصابت 
شبكة االتصاالت مبنطقة سلوى 

وبعض مناطق الدائرة األولى؟

»حقوق اإلنسان«: 650 ألفًا أعداد العمالة المنزلية 
وال يوجد قانون يمثلها في الحقوق والواجبات

»البيئة«: 13 توصية لمعالجة التلوث في أم الهيمان

»العرائض« تدعو الشمالي لبحث التجاوزات في هيئة االستثمار
أكد رئيس جلن����ة العرائض 
والشكاوى البرملانية النائب حسني 
مزيد انه مت تأجيل اجتماع اللجنة 
الذي كان مقررا انعقاده امس فيما 
يخص التجاوزات املالية واالدارية 
في الهيئ����ة العامة لالس����تثمار 
واستغالل العضو املنتدب ملنصبه 
الى االس����بوع بعد املقبل، وذلك 
بسبب حضور فريق من الهيئة 
ليست لديه الصالحيات الالزمة 

في اتخاذ القرارات.
وأشار مزيد الى ان االجتماع 
املالية  املقب����ل مت دعوة وزي����ر 

والعضو املنتدب حلضوره.
وكش����ف مزي����د ان م����ن قام 
الش����كوى ه����م بعض  بتحريك 
الهيئة  العاملني ف����ي  االعض����اء 
العامة لالستثمار واعضاء منتدبني 
لشركات تابعة للهيئة، حيث رفعوا 
االمر ال����ى رئيس مجلس االدارة 

فيما يتعلق مبوضوع التجاوزات 
واالس����تغالل ومن ثم قدمت الى 
النيابة العامة، ومت حتريك الدعوى 

وخسر الطرف اآلخر القضية.
واضاف مزيد ان النائب مسلم 
البراك حضر اجتماع اللجنة وقام 
بتوجيه جملة من االسئلة الى وفد 
هيئة االستثمار وعرض رأيا فيما 
يتعلق بالتج����اوزات، اال انه مع 
االسف لم يكن هناك رد واضح.

وقال مزيد: خطوتنا في هذا 
الى  االمر ض����رورة رد االعتبار 
املتضررين م����ن االعضاء الذين 
مت اقصاؤهم واس����تبعادهم من 
الشركات التي يقومون باإلشراف 
العامة  الهيئة  عليها من خ����الل 
لالستثمار واعادتهم الى عملهم. 
وذلك من خالل توصية س����يتم 
التأكي����د عليه����ا ف����ي االجتماع 

املقبل.

انتهت جلنة البيئة البرملانية من تقريرها 
النهائي بشأن التحقيق في التلوث البيئي في 
منطقة علي صباح السالم )أم الهيمان( متضمنا 

13 توصية نيابية حول هذا امللف.
وقال رئيس اللجنة النائب علي العمير ان 
اللجنة عقدت اجتماعها الثامن امس ملناقشة 
مستوى امللوثات في املنطقة وحتديد املسؤولية 
عن تلك امللوثات، مشيرا الى ان تقرير اللجنة 
وصف احلالة منذ بداية املشكلة مرورا باللجان 
التي شكلتها احلكومة واإلجراءات التي اتخذت 
منذ عام 2004 الى اآلن، وعجز االجهزة املسؤولة 

عن متابعة هذه املنطقة وملوثاتها.
وأش����ار العمير الى ان التقرير تضمن 13 
توصية حددت اإلجراءات املناسبة من اجل رفع 

الكربة عن هذه املنطقة والعودة بامللوثات الى 
مستويات طبيعية لكي تتناسب مع املعدالت 
العاملية حتى ال تشكل اي ضرر او تهديد حلياة 

الناس في ضاحية علي صباح السالم.
ولفت العمير الى ان الدراسات التي أجرتها 
الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية وجامعة الكويت قد ضمنتها اللجنة 
في تقريرها، مضيفا ان املعدالت التي أثبتت 
من خالل هذه الدراسات أكدت ان هناك ملوثات 
عالية ولها أثر سلبي على صحة الناس في هذه 
املنطقة وكان من الضروري اتخاذ احلكومة 
إجراءات رادعة إال انه كان هناك نوع من التباطؤ 
في هذه اإلجراءات. وقالت د.العمير ان من أهم 
هذه التوصيات ان املصانع التي مازالت تخالف 

معايير البيئة وشروط الهيئة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة يجب ان تطبق عليها قوانني 
الهيئة العامة للبيئة وقوانني الهيئة العامة 
للصناعة بإغالقها إغالقا كامال وليس مؤقتا 
ويطب����ق ذلك على كل املصانع املخالفة حتى 

تعدل أوضاعها مبا يتناسب مع البيئة.
وأضاف العمير ان من ضمن هذه التوصيات 
مطالبة احلكومة بتكثيف إجراءاتها الرقابية 
والفنية من خالل مؤسساتها وهيئاتها ومن 
خالل مؤسس����ات عاملية متخصصة للحفاظ 
على البيئة، وكذلك محاسبة املصانع املخالفة 
في أم الهيمان وكشفت التوصيات عن ضعف 
رقابة اجلهاز احلكومي على املصانع املخالفة 

التي لم تلتزم باالشتراطات البيئية.

في اي مكان متى كانت هناك حاجة 
سواء كانت في مشهد او غيرها، 
مضيف����ا ان اعتراضه ليس على 
الذي  التوقيت  املكان وامنا على 
وصفه بالتوقيت اخلطأ، مستشهدا 
بالهجوم البرملاني االيراني على 
تصريح����ات وزي����ر اخلارجية 
الش����يخ د.محم����د الصباح حني 
قال انه من حقنا تسمية اخلليج 
باخلليج العربي. وقال: ليس لدي 
استعداد او رغبة في الدخول في 
مناوشات مع البرملان االيراني او 
وزير اخلارجية االيراني، ولكن 
ليس من املناسب تعزيز العالقات 
الديبلوماس����ية في هذا الظرف، 
فه����ل يهاجمونن����ا ونقوم نحن 
التمثيل  بفتح قنصليات ونزيد 

الديبلوماسي؟!
اللجنة  الطبطبائي  وطال����ب 
اخلارجي����ة بتجميد ه����ذا القرار 
وسحبه في الوقت الراهن كونه 
توقيتا خاطئا والعودة اليه في 
حال ابدت ايران مؤشرات ايجابية 
وب����وادر جيدة مؤكدا ان اجلانب 
االيراني يش����ن حرب����ا على رمز 
الديبلوماسية الكويتية وهو ما 
يسيء الينا ونحن ال نشن حربا 
عليه����م ولكن نطال����ب باختيار 

التوقيت املناسب والصحيح.

املجتمع والتي يصل عددها الى 
650 الفا، وال يوجد قانون ينظم 
هذه العمالة مبا لها او عليها من 
التزامات وحقوق، وقال الطبطبائي 
ان اللجنة طلبت مخاطبة وزارتي 
الداخلية والش����ؤون حتى يتم 
االجتماع معهما خالل اسبوعني 
القرار هذا القانون وعرضه على 
جدول اعمال املجلس. وفي سياق 
آخر اك����د الطبطبائي معقبا على 
قرار جلنة الشؤون اخلارجية بفتح 
قنصلية للكويت في مشهد بايران، 
انه ال مانع لديه من فتح قنصلية 

معلقة، وقد امهلت اللجنة وزارة 
الداخلية مهلة شهر التخاذ احد 
اخليارين سواء االبعاد او اخراجه 
بكفالة حتى ال يتم حجزه الى ما 
ال نهاية، موضحا ان حجزه ملدة 
44 ش����هرا من دون حكم قضائي 

بابعاده هو ظلم بني.
واف����اد بأن اللجنة ناقش����ت 
قانونا مقترح����ا من قبل النائب 
املتعلق بالعمالة  صالح عاشور 
املنزلية وه����و اول قانون مقدم 
للعمالة املنزلي����ة اليجاد قانون 
يخص هذه الشريحة الكبيرة في 

البرملانية  اللجن����ة  اجتمعت 
للدفاع عن حقوق االنسان امس 
مع القائمني على وزارة الداخلية 
ملناقشة االلتماسات والشكاوى 

املتعلقة بحقوق االنسان.
وقال رئي����س اللجنة د.وليد 
الطبطبائ����ي ان االجتم����اع عقد 
بحض����ور اللواء انور الياس����ني 
والل����واء عبداحلمي����د العوضي 
والعميد كامل العوضي والعقيد 
عبدالرحمن احلج����ان وعدد من 

ممثلي الوزارة.
واوضح الطبطبائي ان اللجنة 
تعن����ى ف����ي املق����ام االول بغير 
الكويتيني من الوافدين و»البدون« 
والتماساتهم كما تتناول القضايا 
املتعلقة بتعذي����ب الكويتيني او 
سوء استخدام السلطة في جهات 

االحتجاز او املخافر.
اللجنة تس����لمت  ان  وق����ال 
التماسات تتعلق باالقامات وصرف 
مستحقات نهاية اخلدمة من قبل 
غير الكويتيني والتماسات متعلقة 
مبا يسمى بجوازات مزورة للبدون 
وجوازات س����فر مادة 17 وت أخر 
احلقوق اخلاصة بهم، كما اضاف ان 
اللجنة تلقت شكوى من مسجون 
موجود في سجن االبعاد منذ 44 
شهرا، وحتى اآلن التزال قضيته 

شعيب املويزري

عسكر العنزي


