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عقدت مؤتمراً صحافياً أكدت فيه عدم تعاون الحكومة مع ديوان المحاسبة

التنمية واإلصالح: إتمام صفقة »الرافال« 
يعني استجواب المسؤول عن التوقيع عليها

جددت كتلة التنمية واالصالح 
تأكيدها على استجواب »املسؤول 
عن توقيع عقد صفقة الرافال« اذا 
مضت وزارة الدفاع فيها، معربة 
عن اسفها لعدم تعاون احلكومة 
مع مجلس االمة وديوان احملاسبة 
في تق���دمي املعلومات حول هذه 
الصفقة املليارية كاشفة في الوقت 
ذاته عن ان النائب االول لرئيس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك طلب االجتماع الى جلنة 

الداخلية والدفاع.
النائ���ب د.ولي���د  وع���رض 
الطبطبائ���ي اج���راءات الكتل���ة 
املتعلقة بالصفقة، وقال اننا نتابع 
هذه القضية منذ زيارة الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي للكويت 
واعالنه في املؤمتر الصحافي الذي 
عقده في قصر بيان يوم االربعاء 
املوافق 2009/2/11 انه مت االتفاق 
بني اجلانبني على صفقة عسكرية 
تقدم فيها فرنس���ا طائرات رافال 
يتراوح عددها من 14-20 طائرة 
وان وزي���ري الدفاع س���يقومان 
باالنته���اء من الصفق���ة بحلول 

نهاية العام.
واض���اف ف���ي ش���هر مارس 
2009 اعلن النائب االول لرئيس 
الدفاع  ال���وزراء وزي���ر  مجلس 
للجمهورية الفرنسية انه اعطى 
الضوء االخض���ر لهذا العقد وان 
العسكريني الكويتيني دهشوا من 
العس���كرية ،وعند ذلك  التقنية 
وجه النائب عضو كتلة التنمية 
واالص���الح د.جمع���ان احلربش 
مجموعة من االس���ئلة املتعلقة 
بصفقة الرافال بتاريخ 2009/3/10، 
مطالبا النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع بعدم امتام 
اي صفقة خارج األطر القانونية 
واالج���راءات الرقابية وس���المة 
التقارير الفنية، مطالبا بتزويده 
بنس���خة من التقاري���ر املتعلقة 
بهذا العقد الذي تصل قيمته الى 

املليارات؟

حل مجلس األمة

وقال بعد ح���ل مجلس االمة 
في شهر مايو 2009 وبعد جناح 
د.جمعان احلربش في االنتخابات 
اعاد توجيه االس���ئلة البرملانية 
الرافال بتاريخ  املتعلقة بصفقة 
2009/7/4 واض���اف لها س���ؤاال 
برملانيا ع���ن التقرير الفني الذي 
اعده الطيار الكويتي املرافق لوزير 
الدفاع في زيارة الى فرنس���ا في 
شهر مارس 2009، وبعد ان ارسل 
وزير الدفاع ردا للنائب احلربش 
يطلب فيه مهلة اسبوعني اتى كتاب 
آخر من وزير الدفاع يعتذر فيه 
عن االجابة بحجة التعارض مع 
حكم احملكمة الدستورية دون ان 
يرفق هذا الكتاب بأي رأي قانوني 

او من الفتوى والتشريع.
وزاد في 2009/11/1 وفي املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته كتلة التنمية 
واالصالح في بداية دور االنعقاد 
النائب جمع���ان احلربش  اعلن 
ان ع���دم االجابة تعني التصعيد 

على ما يبدو في اجتاه آخر غير 
التعاون.

الى قرار  وقال: نتطل���ع اآلن 
ايق���اف التوقيع عل���ى الصفقة، 
وعندها سنقدر هذا القرار، أما اذا 
مضت احلكومة في التوقيع، فإننا 

سنحرك املساءلة السياسية.
وردا على أسئلة الصحافيني، 
كش���ف احلربش ع���ن ان رئيس 
مجل���س االمة جاس���م اخلرافي 
اليوم )أم���س( ان رئيس  ابلغه 
احلكوم���ة نقل له رغب���ة وزير 
الدفاع بااللتقاء مع جلنة الداخلية 
والدفاع، وأكد احلربش ان اللجنة 
ترحب بحض���وره، لكن هذا لن 
يوقف املس���اءلة اذا ما مت توقيع 

الصفقة.
وذكر ردا على سؤال آخر حول 
تصريح السفير الفرنسي، ان هذا 
التصري���ح تأكيد على املضي في 
الصفق���ة ال العك���س، خصوصا 
عندما ق���ال ان »الرافال« للدفاع 
عن الكويت، ما نعتبره نوعا من 
الضغط السياسي على الكويت، 
مرجح���ا ان االمور ذاهبة باجتاه 

التصعيد.

استجواب

من ناحيته قال النائب د.فيصل 
املس���لم: اذا مضت احلكومة في 
التوقيع على الصفقة وجتاهلت 
مجلس االمة وديوان احملاسبة، 
فإننا نعتبره���ا صفقات تنفيع 
وتبدي���د للمال الع���ام، ما يعني 
الى صاحب  توجيه اس���تجواب 

القرار في التوقيع.
اضاف: كنا نتوقع تعاونا اكبر 
من وزير الدفاع، السيما ان عالمات 
التنفيع قامتة على رؤوس كبيرة، 
وهؤالء يري���دون ان »يوهقونا« 

بزعم انها رغبة اميرية.
وق���ال: ال ميك���ن القبول بأي 
ش���كل بتجاوز مجلس االمة في 
هذه الصفقة، مشيرا الى ان الكتلة 
تدرجت في هذه القضية من النصح 
والترجي الى توجيه االسئلة ثم 
خاطبنا املجلس وجلأنا الى ديوان 
احملاسبة لكن لم جند تعاونا من 

وزارة الدفاع.
وتساءل: هل املطلوب ان نخون 
امانتنا؟ مؤكدا ان الكتلة والنواب 
الش���رفاء والقوى السياسية لن 

يقبلوا بخيانة االمانة.
وردا على سؤال اكد املسلم انه 
من الس���ابق الوانه احلديث عن 
تعاون الكتلة مع اي تكتل او نائب، 
وان كنا نقدر كل الذين ايدونا في 
هذا التوجه، خصوصا النواب احمد 
السعدون ومسلم البراك وضيف 
اهلل أبورمية وشعيب املويزري، 
مشيرا الى ان احلديث عن التعاون 
مع الكتل االخرى سيتم الترتيب 

له الحقا.
وجدد املس���لم موقف زميله 
احلرب���ش بعدم وجود اي توجه 
ضد فرنسا، بل ضد الصفقة وعدم 
تعاون احلكومة حولها، معربا عن 
تقديره ملوقف فرنسا ابان االحتالل 

العراقي للكويت.

ولكنهم في الكتلة ايثارا للتعاون 
سيتقدمون بطلب تكليف ديوان 
احملاس���بة فحص عق���د الرافال، 
الى عقدي���ن آخرين  باالضاف���ة 
ومحذرا من ان رفض هذا الطلب 
يعني ان نطلب االجابة من الوزير 
على منصة االس���تجواب، وفي 
2009/11/2 تقدمت الكتلة مع عدد 
كبير من النواب بطلب التكليف 
ووافق مجلس االمة على ان يقدم 
التقرير خالل ثالثة اشهر، واوضح 
انه وفي شهر 2010/3 وبعد انسحاب 
فريق ديوان احملاسبة بسبب عدم 
تعاون وزارة الدفاع وبعد اثارة 
املوضوع في مجلس االمة من قبل 
د.جمعان احلربش بعودة الفريق 
قدم ديوان احملاسبة تقريره الذي 
جاء في���ه وفي صفحة واحدة ان 
وزارة الدفاع لم ت���زود الديوان 
بأي تقرير او مراس���الت خاصة 
بصفقة طائ���رات الرافال بكتاب 
رسمي موجه من معاون رئيس 
االركان حلقيقة االمداد والتموين، 
األمر الذي لم ميكن ديوان احملاسبة 
من فحص ودراسة موضوع عقد 

شراء طائرات الرافال.
وبعد ان امت اخفاء املعلومات 
عن اعضاء مجلس االمة باالمتناع 

عن االجابة عن االسئلة املتكررة 
التي وجهها عضو الكتلة د.جمعان 
احلربش وبعد االدعاء بعدم وجود 
اي مستندات تتعلق بهذا العقد، 
األمر الذي حال دون تقدمي ديوان 
احملاس���بة تقريره اعلنت كتلة 
التنمية في بي���ان لها في تاريخ 
2010/3/23 ت���اله النائب د.وليد 
الطبطبائي ان توقيع عقد الرافال 
يعني مساءلة وزير الدفاع، وفي 
نقاش مشروع الرد على اخلطاب 
الكتل���ة تأكيد  اع���ادت  األميري 
هذا املوقف على لس���ان النائبني 
د.جمع���ان احلرب���ش ود.فيصل 
املسلم كما اكد ذات املوقف النائب 
احمد الس���عدون والنائب مسلم 
البراك والنائب ضيف اهلل بورمية 

والنائب شعيب املويزري.

صفقة خطرة

م���ن جانبه، وص���ف النائب 
د.جمعان احلربش »الرافال« بأنها 
من أخطر صفقات التجاوز على 
املال العام، وقال: من املعيب والعار 
ان توقع دولة فيها برملان منتخب 
صفقة مليارية ويتم جتاهل نواب 

االمة.
الدفاع  الى ان وزير  مش���يرا 

يرفض االجابة على أسئلتنا، كما 
ان الوزارة ال تتعاون مع ديوان 
احملاسبة وال تزوده باملعلومات.

واك���د ان ال موقف محددا من 
فرنس���ا وال أي دولة باس���تثناء 
اسرائيل، مش���يرا الى ان رفض 
الصفقة ليس ألنها من فرنس���ا، 
بل بس���بب ع���دم حصولنا على 

املعلومات التي نريدها حولها.
وشدد على ان الكتلة لن تسكت 
على املضي به���ذه الصفقة، واال 
فإن س���كوتنا سيكون نكسة في 
تاريخ البرملان الكويتي، متسائال: 
هل يقبل نواب االمة عدم تزويدنا 
باملعلومات؟ وهل يقبلون تزويد 
دي���وان احملاس���بة مبعلوم���ات 

مغلوطة؟
وتس���اءل احلربش ايضا عن 
دور مجموعة ال� 26 التي حتركت 
للمطالبة بعدم اسقاط القروض، 
وقال: ننتظر حتركا مشابها من 
الكتلة للتصدي له���ذه الصفقة 

املشبوهة.
وبني احلربش ان الكتلة تدرجت 
ف���ي املواقف من ه���ذه الصفقة، 
لكننا وصلنا لالسف الى مرحلة 
»الالمباالة« م���ن قبل احلكومة، 
مشيرا الى ان وزير الدفاع ميشي 

المسلم: هل تم تطبيق الميكنة بالهيئة اإلدارية في »الدفاع«؟

..ويشكر أبناء مناحي العصيمي

وجه النائب د.فيصل املسلم سؤاال للنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك جاء فيه: 
في 2009/8/9 صدر القرار الوزاري رقم 2009/1979 في 
ش��أن تشكيل فريق عمل للتقييم الفني لقطاع التخطيط 
ونظم املعلوم��ات وعليه: هل مت تنفي��ذ وتطبيق امليكنة 
للهيئة اإلدارية واملالية مع بيان قيمة املبالغ التي مت صرفها 
للشركة املنفذة واملبالغ املتبقية وسبب التأخر في تسليم 
املش��روع مع تزويدنا بنسخة من عقد الترسية ملشروع 

ميكنة انظمة الوزارة.

وهل مت توفي��ر التراخيص الالزمة لتش��غيل »نظام 
تساهيل« مع تزويدنا بجميع الكتب واملراسالت اخلاصة 
بإصدار تلك التراخيص، وهل راعت وزارة الدفاع تطبيق 
قانون حقوق امللكية الفكرية؟ ويرجى تزويدنا مبحاضر 
االجتماعات التي متت تنفيذا للقرار الوزاري املشار إليه 

أعاله مع التوصيات التي انتهت إليه هذه االجتماعات.
كما يرجى تزويدنا بعقد صيانة وإصالح شبكة احلاسب 
اآللي لسنة 2008 وعقد حتديث شبكة احلاسب اآللي املبرم 

في عام 2008.

تقدم د.فيصل املس��لم البناء مناحي العصيمي 
بالش��كر اجلزي��ل عل��ى تبرعه��م النش��اء مركز 
مناحي العصيمي الصحي س��ائال املولى عز وجل 
 ان يتقبل تبرعهم ويرح��م والدهم طيب اهلل ثراه.

وف��ي نفس الوق��ت ثمن د.فيصل املس��لم تعاون 
واس��تجابة كل من وزير الصحة د.هالل الس��اير 

ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي ومدير منطقة 
الفرواني��ة الصحية عل��ى تخصيص مركز مناحي 
العصيمي للعوائل مطالبا بإعطاء الكويتيني االولوية 
امال من الوزراء بزيادة الك��وادر الطبية واالدارية 
ملستوصفات منطقة خيطان ملواجهة االعداد الكبيرة 

وحتقيق خدمة صحية افضل.

البراك يحتكم إلى محضر االجتماع التشاوري 
في مكتب الرئيس خالل المجلس السابق

دعا الناطق الرس����مي باسم كتلة العمل الشعبي 
النائب مسلم البراك رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
الى االحتكام الى مضبطة االجتماع التشاوري الذي 
عقده في مكتبه خالل املجلس السابق حلسم اجلدل 
الدائر بينهما بشأن عدم الدقة في نقل رسائل صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد، مؤكدا ان هذا 
االجراء الذي ميلك الرئيس اتخاذه سيكون الفيصل 

بينهما في هذه القضية.
وقال البراك في مؤمتر صحافي عقده في مجلس 
االمة امس »اود ان ارد على ما صرح به االخ الفاضل 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، وأقول له انا اعلم 
متاما عندما طلبت العودة الى وس����ائل االعالم بأنك 
ل����م تصرح بل بالعكس فأنا ذك����رت لك ان العبارات 
التي ذكرتها قيلت في االجتماع التشاوري الذي جمع 
االخوة النواب وحضرت خالله كتلة العمل الشعبي 
لالستماع الى رس����الة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد واذا كنت ناسيا فأذكرك بأنني عندما 
انهيت كالمك وقبل ان يفتح باب النقاش رفعت يدي 
وسألتك هل الرسالة انتهت؟ وملا اجبتني بنعم، خرجنا 
وغادرنا االجتماع قبل ان يفتح باب النقاش الن هدفنا 
كان فقط االستماع الى رسالة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأض����اف بقوله »حتى نفص����ل احلق من الباطل 
وحتى نتلمس حاالت الصدق واالمانة اقول لك اآلن 
»فرغ« شريط االجتماع وانت متلك الصالحية بذلك 
وانا اؤكد للجميع ان هذا االجراء اذا مت فسيكون هو 
الفيصل بيني وبينك«، مؤكدا انه ال يستغرب تباين 
تصريحات اخلرافي بني التأكيد والنفي لوجود شواهد 

كثيرة على هذا الامر.
وبني ان اخلرافي أمر املوظفني في مكتبه ذات مرة 
بتفريغ احد اللقاءات التي اجراها مع احدى الصحف 
وتعميم����ه على الصحف اليومي����ة وبعد قليل طلب 
من هذه الصحف ان تس����حب جزئية »ان احلل غير 
الدستوري ال ميلكه اال صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ولكن جريدة »اجلريدة« لم تس����تجب 
الوامر »السحب« ونشرت الكتاب الرسمي الذي وردها 

من مجلس االمة متضمنا تفاصيل اللقاء.
واوضح ان����ه رغم ان معظم الصحف حذفت هذه 

اجلزئية اال ان اخلرافي عاد وأكد ما مت نفيه من خالل 
حديثه في لقاء تلفزيوني ان احلل غير الدس����توري 
ال ميلكه س����وى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد »وبالتالي ال استغرب ان تصرح ثم تنفي ثم 

تعود لتؤكد ما نفيته«.
وأش����ار الى ان تصريحات اخلراف����ي جاءت في 
الوقت الذي شهدت الساحة السياسية حملة منظمة 
للحديث عن احلل غير الدستوري، مستعرضا جملة 
من تصريح����ات النواب بهذا الش����أن وفي مقدمتهم 
الرئيس اخلرافي الذي قال ان هناك قلة فقط تطالب 

باحلل غير الدستوري.
وذك����ر ان اخلرافي قال ف����ي تصريح صحافي له 
اثناء تلك الفترة »صاحب السمو األمير قبل استقالة 
احلكومة واهلل يستر علينا وديرتنا متر بليلة ظلماء 
وبالدنا تغطيها غيمة س����وداء نسأل اهلل ان يكفينا 
شرها«، متسائال: »اسألكم باهلل هل احلل الدستوري 
الذي ميلكه صاحب السمو األمير اذا وصلت العالقة 
بني الس����لطتني الى طريق مسدود هو ليلة سوداء؟ 

وهل هو ليلة مظلمة؟«.
معتبرا ان هذه اشارات واضحة ال لبس فيها على 
أجواء احلل غير الدس����توري التي كنا نعيش����ها في 
تلك الفترة نتيجة هذه التسريبات التي يعلمها متاما 
الرئيس اخلرافي والتي لم تكن مبحض الصدفة بل 
جاءت بضغوط وحملة منظمة حملاولة ترويع وتخويف 

اعضاء مجلس األمة.
وتابع البراك قائال: الصدق واألمانة الشك انها كلمات 
بسيطة بحروفها كبيرة مبعناها ومبادئها فالصادق 
األمني ال يحنث بقسمه ويقبل ان يشارك في حكومة 
غير دستورية انقلبت على الدستور، والصادق األمني 
ال يحرض السلطة على الشعب والدميوقراطية خالل 
فترة »دواوين االثنني«، والصادق األمني ال يساهم بأي 
حال من األحوال في صناعة وتطبيق فكرة املجلس 
الوطني »املقبور« كبديل ملجلس األمة، والصادق األمني 
هو من يدافع وبقوة عن كتاب الرأي والكلمة احلرة 
بدال من التحريض ضدهم، والصادق األمني ال يدافع 

عمن يسعى لتمزيق الوحدة الوطنية وضربها.
واختتم بالقول: »نتمنى دائما وأبدا ان نعرف قيمة 

الصدق وقيمة األمانة«.

صرح النائب د.ضيف اهلل أبورمية بأن احلكومة 
تتخبط في تصاريحها وقراراتها فيما يخص قضية 
قروض املواطنني، فهي صاحبة كذبة صندوق املعسرين 
وهي من صدقتها، والدليل على ذلك تضارب تصاريح 
وزير املالية، فهو في اقل من اسبوع صرح بأنه ليس 
هناك تعديل على صندوق املتعثرين وان هذا الصندوق 
يؤتي ثماره واليوم يخرج علينا بتصريح يتضارب 
مع تصريحه السابق، فيقول ان احلكومة ستستعجل 
مناقشة التعديالت على صندوق املتعثرين لزيادة 

مرونته ومتكني فئات جديدة من االستفادة منه.
واضاف د.أبورمي����ة ان هذا التصريح من وزير 
املالية هو مبنزلة اعتراف صريح بفش����ل صندوق 
املتعثرين وتأكيدا على ما ذهبنا اليه س����ابقا من ان 
هذا الصندوق ولد ميتا وهو صندوق فاش����ل يدفع 
باجتاه حماية بعض البنوك واملتنفذين من التجار 

ويضر باملواطن املدين.
وقال د.أبورمية قبل ه����ذه التصاريح من وزير 
املالية وبعدها نقول له صندوقك هذا »ال يهش وال 
ينش«، وما هو اال خطأ جديد تريد احلكومة ان تعالج 
به خطأها السابق بالسماح لبعض البنوك والتجار 

بنحر املواطن من الوريد الى الوريد.
واختتم د.أبورمية تصريحه ان احلكومة تعبث 
مبلف قروض املواطنني غير مهتمة مبعاناتهم وغير 
آبهة مبشاكل املواطنني االجتماعية والنفسية التي 
س����ببتها لهم كارثة الق����روض والتي هي من صنع 
احلكومة التي اطلقت يد بعض البنوك في استعباد 
املواطنني، وكان االجدى على احلكومة سماع اآلراء 
االخرى حلل هذه القضية والتي تتمثل في احترام 
رأي االغلبية النيابية بش����راء فوائد القروض على 

اقل تقدير.

قدم النائب مخل����د العازمي اقتراحا برغبة جاء 
فيه: يعتبر ارتياد البحر وانواع النشاط الرياضي 
باستخدام اللنجات ومراكب الصيد الصغيرة اضافة 
الى اجليت سكي وجميعها تعد من انواع الرياضيات 
التي تتمتع بشعبية كبيرة وحتقق في ذات الوقت 
احملافظة على التراث والعادات والتقاليد الراسخة 

بني ابناء الشعب الكويتي الذي يعتبر ارتياد البحر 
جزءا من اهم وسائل الترفيه جلميع االعمار. لذلك 
اتقدم باالقتراح برغبة لقيام اجلهات املختصة بانشاء 
مسنة بحرية على اخلليج مبنطقة الشعب البحري 
خلدم����ة رواد اخلليج ومرتاديه م����ن ابناء املنطقة 

واملناطق املجاورة مع تزويدها باالضاءة.

أبورمية: الحكومة تتخبط في تصاريحها 
حول صندوق المعسرين

مخلد يقترح إنشاء مسنة في الشعب البحري

د.علي العميرمحمد املطير

القالف يسأل وزير الداخلية
عن ندوة األندلس

الطاحوس: ما البنوك التقليدية 
الراغبة في فتح فروع إسالمية؟

الحويلة يقترح صرف 
مكافأة سنوية للمعلمين الكويتيين

النائب س���يد حسني  وّجه 
الداخلية  القالف سؤاال لوزير 
الش���يخ جابر اخلالد جاء فيه: 
في الندوة التي عقدت في منطقة 
األندلس يوم الس���بت املوافق 
2010/4/10 صرح النائب محمد 
هايف بأن هناك ملفات موجودة 
لقلب نظام احلكم ملنتمي الوالء 
الذين يشاركون في االنتخابات 
الرئاسية االيرانية وال نريد ان 

نفتح هذه امللفات.
فما االجراءات التي اتخذتها 
ال���وزارة حول م���ا قاله محمد 

هايف؟

وجه النائب خالد الطاحوس 
س����ؤاال لوزير املالي����ة مصطفى 
الشمالي جاء فيه: وفقا الحكام املادة 
87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 
بشأن النقد وبنك الكويت املركزي 
املهنة املصرفية يجوز  وتنظيم 
للبنوك التقليدية املسجلة – بعد 
موافقة البنك املركزي – تأسيس 
شركات تابعة تزاول النشاط الذي 
تزاوله البنوك االسالمية على أال 
يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في 
هذا اخلصوص على شركة واحدة 
لها مقر واحد وأال يقل رأسمالها 
عن 15 مليون دينار )حيث متت 
اضافة ذلك التعديل في سنة 2003( 
وبعد مرور 7 سنوات من القانون 
يرجى االجابة عن االسئلة التالية: 
ما البن����وك التقليدية التي ابدت 
رغبة في فتح فروع اسالمية لها 
واالس����باب التي ادت الى رفض 
البنك املركزي التأسيس واستمرار 
اعطاء املوافقات للبنوك االجنبية 
بهذا املجال لفتح فروع لها سواء 
او تقليدية؟ وما  كانت اسالمية 
مدى صحة م����ا ورد ان مجلس 
ادارة بن����ك الكويت املركزي قرر 
تأجيل السماح للبنوك التقليدية 
بفتح افرع تعمل وفقا للشريعة 
االسالمية وفقا ملا كفل لها القانون 
وما احلجة املقدمة من قبل البنك 

املركزي بهذا اخلصوص؟
وسأل ايضا: ملاذا متت املوافقة 
لفروع البنوك االجنبية على فتح 
فروع لها بالكويت باالضافة الى 
قيامه بدراس����ة امكاني����ة زيادة 
عدد املواقع للفرع الواحد ومنع 

قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحني برغبة جاء في األول: لقد 
اصبح العالم يعيش من حولنا عصرا يتميز بالتطورات التكنولوجية 
املتسارعة والتحوالت الثقافية واالجتماعية في شتى امليادين ومختلف 
مناحي احلياة، لذا اتقدم باالقت���راح برغبة لعمل دورات تدريبية 
وتثقيفية للمعلمني واملعلمات عن احدث التطورات التكنولوجية 
في مجال التعليم والبحث العلمي. وجاء في اقتراحه الثاني: نظرا 
للمعاناة الشديدة التي يلقاها املعلمون واملعلمات الكويتيون وللجهد 
املبذول منهم طوال السنة الدراسية في مساعدة ابنائنا الطلبة في 
التفوق العلمي، وال يخفى عليكم ما يقوم به املعلمون من جهد اذا 
توافرت لهم الظروف املناسبة، ولكي تسير العملية التعليمية في 
الطريق الصحيح في جو من التفاؤل والنجاح، ونظرا الن التعليم 
هو مس���تقبل االمم ولتحفيزهم لذا اتقدم باالقتراح برغبة لصرف 
مكافأة سنوية جلميع املعلمني واملعلمات الكويتيني تساوي راتب 

شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى مكافأة امتحانات.

القيام بفتح  البنوك احمللية من 
فروع اسالمية لها والتمسك فقط 

بالتحول الكامل للبنوك؟
وم����ا احلج����ة القانونية عن 
القانون  عدم االمتثال لتفعي����ل 
وقت اصداره؟ رغم ان املش����رع 
لم يشترط موافقة مجلس االدارة 
املركزي لتفعيل املواد امنا اشترط 
موافقة البن����ك املركزي للبنوك 
حت����ى تفتتح فروع����ا وعلى ان 
تك����ون املوافقات بن����اء على ما 
تقدمه البنوك من طلبات افتتاح 
للفروع االسالمية كل حالة على 
حدة دون القيام باغالق الباب على 
كل البن����وك بحجة طلب موافقة 

البنك املركزي على ذلك؟
وكم من الوقت تطلبت عملية 
التح����ول لكل من البنك العقاري 
الكويت والشرق االوسط  وبنك 
من تاريخ طلب التحول وما هي 
العملي����ات واملراحل واخلطوات 

املتخذة بهذا الشأن؟

حسني القالف
م. خالد الطاحوس

تشكيل هيئة نسائية تتولى مساندة 
قوة الشرطة في أداء واجباتها وأعمالها

قدم النواب محمد هايف ود.وليد 
الطبطبائي ود.علي العمير ومحمد 
املطير ود.جمعان احلربش اقتراحا 
بقانون بشأن انشاء هيئة نسائية 
مساندة في وزارة الداخلية، وجاء 

في القانون: 

مادة 1

تنش����أ بوزارة الداخلية هيئة 
تش����كل م����ن النس����اء تعتبر من 
الش����رطة، وتتولى مساندة  قوة 
قوة الش����رطة في اداء واجباتهم 
واعمالهم في حدود القانون، وفقا 
لالختصاصات وفي املجاالت التي 
يحددها ق����رار من وزير الداخلية 
على ان تكون متوافقة مع طبيعة 
املرأة وقدراتها وتظهر فيها احلاجة 
احلقيقي����ة التي تتطل����ب وجود 

العنصر النسائي.

مادة 2

تتألف هذه الهيئة من مشرفات 
ومعاونات أمن ويصدر بتنظيمها 

قرار من وزير الداخلية.

مادة 3

الوظيفية  تتكون املس����ميات 
ملشرفات األمن حسب التسلسل على 
النحو التالي: مشرفة أمن، مشرفة 
أمن أولى، مراقبة أمن، رئيس����ة، 

مفتشة ومفتشة عامة.

مادة 4

تك����ون املس����ميات الوظيفية 

التسلسل  ملعاونات األمن حسب 
على النح����و التالي: معاونة أمن، 
معاونة أمن أول����ى، معاونة أمن 
ثانية، مساعدة أمن، مساعدة أمن 
أول����ى، وكيلة أم����ن ووكيلة أمن 

أولى.

مادة 5

حتدد عالمات الرتب لعضوات 
الهيئة ولباس����هن بقرار من وزير 
الداخلي����ة أو من يفوضه في ذلك 
على ان تراعى فيه ضوابط الشريعة 
االس����المية اخلاصة بلباس املرأة 

املسلمة.

مادة 6

حتدد املرتبات والعالوات وانواع 
وفئات وشروط البدالت والعالوات 
الهيئة  التي تس����تحقها عضوات 
املرفق  اليها وفقا للجدول  املشار 

القان����ون، وتعامل عضوات  بهذا 
الهيئة املساندة في شأن البدالت 
والعالوات االضافية معاملة رجال 
قوة الشرطة تبعا للرتبة املقابلة 
لوظيفة كل منه����ن دون االخالل 
بالش����روط والقواعد املعمول بها 
في اس����تحقاق وص����رف البدالت 

والعالوات االضافية.

مادة 7

تنقل عضوات قوة الش����رطة 
املقابلة  الوظائف  ال����ى  احلاليات 
ف����ي ه����ذا  لرتبه����ن وال����واردة 

القانون.

مادة 8

على وزير الداخلية تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
في اجلريدة الرسمية ويلغى كل 
نظام يتعارض مع����ه. وجاء في 

املذكرة اإليضاحية للقانون
يحقق مش����روع القانون املاثل 
الغاي����ة احلقيقية لوجود املرأة في 
جه����از وزارة الداخلية وهو عملها 
في مجاالت محددة بقرار من وزير 
الداخلية تتفق مع طبيعتها وقدراتها 
التي حباها اهلل س����بحانه وتعالى 
النس����اء  بها كالعمل في س����جون 
ومراكز تفتيش النساء في املنافذ، 
النسائية  ويعود بتنظيم الشرطة 
الى التنظيم االول الصادر باملرسوم 
رقم 2001/221 وقرار مجلس الوزراء 
رقم 2001/109 وقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رق����م 2002/11 والذي راعى 
الضوابط الشرعية، كما ان صدوره 
بقانون يوفر له الثبات واالستقرار 
ويحول دون تعديله اال بذات االداة 
ومن قبل السلطة املختصة بالتشريع. 
الهيئة  املادة االولى انشاء  فحددت 
وكونها من النساء فقط مع اعتبارهن 
جزءا من قوة الش����رطة في حدود 
االختصاصات واملجاالت احملددة، 
الثاني����ة والثالثة  امل����واد  وحددت 
والرابعة وظائف الهيئة املس����اندة 
ووضعت املادة اخلامس����ة ضابطا 
ش����رعيا يجب مراعاته عند حتديد 
اللباس املخصص لهن، وحددت املادة 
السادسة جدوال للرواتب والبدالت 
املخصص����ة لهن، وعاجل����ت املادة 
العامالت حاليا  الس����ابعة اوضاع 
بحيث يتم نقل عضوات قوة الشرطة 
احلاليات الى الوظائف املقابلة لرتبهن 

والواردة في هذا القانون.

)متين غوزال(د. جمعان احلربش د. فيصل املسلم د. وليد الطبطبائي خالل املؤمتر الصحافي


