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يعتذر النائب عدنان املطوع 
عن عدم استقبال رواد ديوانه 
خالل األسبوعني املقبلني، وذلك 
لوجوده خ���ارج البالد ضمن 

وفد برملاني.

المطوع يعتذر عن عدم 
استقبال رواد ديوانه

د.معصومة املباركد. يوسف الزلزلة عدنان املطوع مبارك اخلرينج

علي الراشد

أكدوا أنها تواكب الزيادة المطردة لعدد السكان وتزيد مساحة الممارسة الديموقراطية

نواب لـ »األنباء«: تعديالت الراشد المقترحة على الدستور مقبولة لتوسعة 
اختصاصات السلطة التشريعية وزيادة عدد الوزراء ومنح األقليات تمثياًل أكبر

الخرينج: الدسـتور ليس قرآنًا ويمكن تعديله لمزيد من الحريات
المطوع: نؤيـد تعديالت الراشـد وزيادة عدد السـكان تفرضها
الزلزلـة: بعـض التعديـالت التـي تقـدم بهـا الراشـد مقبولة

معصومة: الدسـتور ال يحظر وال يمنع تعديله وفقًا للشـروط التي جاء بها

سامح عبدالحفيظ
تفاعل عدد م���ن نواب مجلس 
االمة مع التعديالت التي اقترحها 
النائب علي الراشد على الدستور 
في بعض مواده كزيادة عدد اعضاء 
مجلس االمة الى 72 نائبا وبالتالي 

زيادة اعضاء مجلس الوزراء.
النواب ف���ي تصريحات  واكد 
خاصة ل� »األنباء« ان الدس���تور 
ليس قرآنا وميكن تعديله ملزيد من 
احلريات وان من شأن تلك التعديالت 
توسعة نطاق اختصاصات السلطة 
التنفيذي���ة من خ���الل زيادة عدد 
النواب التي بدورها تواكب الزيادة 

املطردة لعدد السكان.
واضافوا ان زيادة عدد اعضاء 
مجلس الوزراء يؤدي الى عدم ايكال 
اكثر من وزارة لوزير واحد الفتني 
الى ضرورة دراسة تلك التعديالت 
دراسة مستفيضة وعدم االستعجال 

فيها، وإلى التفاصيل:

ليس قرآنا

قال النائب مبارك اخلرينج ان 
من حق اي نائب ان يقترح ما يشاء 
كما ان الدستور ليس قرآنا وميكن 
تعديله ملزيد من احلريات واتفق 
مع النائب علي الراشد في التعديل 
اخلاص بزيادة عدد النواب، موضحا 
انه تعديل ايجابي وبالتالي زيادة 

اعضاء احلكومة.
واوضح اخلرينج انه بالنسبة 
الستجواب رئيس مجلس الوزراء 
اختلف معه في زيادة عدد النواب 
املقدمني لالستجواب، الفتا الى ان 
ذلك يقيد حرية النائب في تقدمي 
االس���تجواب وهو ح���ق كفله له 

الدستور.
وتساءل اخلرينج ملاذا ال يتطرق 
النائب الى تعدي���ل املادة الثانية 
من الدس���تور؟ ويجب ان تعرض 

احلكومة وهو أمر البد منه لزيادة 
عدد السكان. وأضاف ان هذه الزيادة 
ت���ؤدي الى ان يكون مجموعة من 
النواب ممثلي���ة ملناطق ليس لها 
نواب فضال عن زيادة عدد الوزراء 
حتى ال تستند أكثر من وزارة لوزير 
واحد، مشيرا الى ان القضية التي 
حتتاج الى نقاش هي زيادة األعضاء 
مستجوبي رئيس الوزراء وحتتاج 
الى إعادة نظر وال أفضل االستعجال 
فيها.قال���ت النائب���ة د.معصومة 
املبارك ان الدس���تور ال يحظر وال 
مين���ع تعديله وفق���ا لالجراءات 
والشروط التي تضمنها الدستور 
في هذا اجلانب، وعليه اكدت املبارك 
انه ليس لديها أي حتفظ على تقدمي 
مقترحات لتعديل الدستور، مشيرة 
الى ان فحوى املقترحات ترجع الى 
وجهة نظر كل نائب. وكشفت انها 
مع زيادة اعضاء مجلس االمة الى 
72 نائبا وأعضاء احلكومة الى 24 
معللة ذلك بأن حجم الس���كان في 
عام 1963 يختل���ف متاما عما هو 
عليه اآلن، وبالتالي من الطبيعي 
جدا ان يك���ون هناك تعديل ألجل 
حتقيق النسبة والتناسب. واضافت 
ايضا ان هناك اعباء جساما ملقاة 
على عاتق ال���وزراء، حيث يوجد 
من الوزراء من يحمل حقيبتني أو 
ثالثا وهي عملية مرهقة ألعضاء 

احلكومة وغير مجدية.
وبينت املبارك ان كل تعديل البد 
من دراسته ومتحيص املبررات التي 
تسند هذا التعديل حتى نستطيع ان 
نصدر رأيا سديدا بخصوص هذه 
التعديالت، مشيرة الى انها ال ترفض 
االمور من بدايتها، وان كل شخص 
وله اس���لوبه، حيث البد ان تكون 
هناك دراس���ة معمقة للمقترحات 
وابداء الرأي حولها يكون بناء على 

هذه الدراسة.

جميع التعديالت سواء من النائب 
الراش���د او غيره على اس���تفتاء 
للشعب الكويتي لنعطيه الفرصة 
واخذ رأيه وبعدها نحدد مواقفنا.

تعديل ضروري
وبدوره أيد النائب عدنان املطوع 
التعديالت التي تقدم بها النائب علي 
الراشد على بعض مواد الدستور، 
وقال ان هذه التعديالت من شأنها 
توسعة نطاق اختصاصات السلطة 
التش���ريعية من خالل زيادة عدد 
النواب، الفتا الى ان هذا الش���يء 
ضروري في ظل حتم���ل الوزراء 

مقاليد أكثر من وزارة وزيادة عدد 
سكان الكويت منذ 1962 الى اآلن 
زيادة مطردة تستوجب زيادة عدد 

النواب.

تمثيل األقليات

وأضاف املطوع انه سيس���اعد 
في متثيل األقليات داخل البرملان 
وتدعيم متثيل اللجان بدال من ان 
يشارك النائب في أكثر من جلنة 
وعدم تضارب أوقات اللجان مثل 
التي  املالي���ة وامليزانيات  اللجان 

حتتاج الى جهد نيابي كبير.

أما بالنسبة لزيادة عدد الدوائر 
ال���ى 6 دوائر فق���ال: ال أحبذ هذه 
الزيادة ألن األمور مس���تقرة اآلن، 
خاصة انها مازالت في طور التجربة 
ويجب ان مير عليها 25 سنة حتى 

تعطى التقييم السليم.

زيادة منطقية

وق���ال ان���ه من املنطق���ي بعد 
زيادة عدد الن���واب ان يزيد عدد 
النواب الذين يوافقون على تقدمي 
االستجوابات، الفتا الى ان الزيادة 
بالتناس���ب مع زيادة عدد  تكون 

الن���واب. من جهته، ب���نينّ النائب 
د.يوس���ف الزلزلة انه كان يدعو 
منذ فترة لتعديل الدستور، الفتا 
الى ان هن���اك مجموعة من املواد 
يجب تعديلها، لكن البعض اآلخر 
يحتاج الى بحث موضوعي بعيدا 

عن الرفض ملجرد الرفض.
الزلزل���ة ان بعض  وأض���اف 
التعديالت الت���ي تقدم بها النائب 
علي الراشد مقبول والبعض اآلخر 
غير مقبول احلديث عنه آنيا مبيننا 
ان���ه يجب زي���ادة أعضاء مجلس 
األمة وبالتالي يجب زيادة اعضاء 

هايف يشيد بجهود رجال األمن لرصدهم شبكة الحرس الثوري

5 نواب لتحويل مدخل منطقة الصليبية المقابل لـ »الصناعية« إلى دوار

اش����اد النائب محمد هايف بأجهزة األمن 
لرصدها وكش����فها ش����بكة احلرس الثوري 
االيراني، مطالبا احلكومة باتخاذ االجراءات 
السياسية واألمنية الالزمة في مثل هذه احلالة 
األمنية اخلطيرة التي تستلزم قرارات حاسمة 
وشجاعة جتاه من يقف وراء هذه الشبكة في 
الداخل أو اخلارج، فردا كان أو دولة دون اي 

تردد او ضعف.
وقال هايف ان العبث بأمن البالد يتطلب 
املواقف الش����جاعة والتاريخي����ة، بعيدا عن 
املجامالت او الضغوط حيث ال مجال للتخاذل 
او التجاوز في مثل هذه االحداث التي تهز أمن 
البلد بأي حال من االحوال، السيما ان جتاوز 
ذلك يعني سقوط احلكومة وفشلها سياسيا 

لعدم قدرتها وتقديرها األمور اجلسام. 
من جانب اخر وجه النائب محمد هايف سؤاال لوزير اإلعالم 
ووزير النفط الش����يخ أحمد العبداهلل تس����اءل فيه: ما السند 
القانوني الذي أجاز للوكيل املساعد للشؤون الهندسية إصدار 
مذكرته بتاريخ 2010/4/15 مبنع رئيس قسم اخلدمات من دخول 
مقر عمله وهل توجد مادة في كل من املرسوم بالقانون رقم 15 
لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية أو نظام اخلدمة املدنية أو 

تعاميم الحقة صادرة من ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن؟
 وملاذا لم تكن املذكرة املعنية مسببة؟ وهل أخذ رأي ادارة 
الشؤون القانونية بهذا الشأن أو أحد املستشارين القانونيني 

بالوزارة؟ يرجى تزويدي بنس����خة من هذه 
التوصي����ات إن وجدت، وما األث����ر القانوني 
لهذه املذكرة على وظيفة رئيس القسم املعني 
بصفته؟ وهل تعتبر وقفا عن العمل أم نقال أم 
إجازة مفتوحة أم تخفيض مسمى إشرافي؟ 

مع بيان الس����ند القانوني لهذا التوضيح، 
مطالبا بتزويده بنس����خة من عقود الصيانة 
اخلاصة بإدارة اخلدمات الهندس����ية لكل من 
محطتي فيل����كا واجليوان 2 منذ يناير 2007 
وحتى تاريخ الرد على الس����ؤال وبكش����ف 
باملوظفني م����ن غير اجلنس����ية العربية في 
االدارة العام����ة للخدمات الهندس����ية مع ذكر 
تاريخ التعيني واجلنس����ية وس����بب التعيني 
ومقدار الراتب الش����هري ونسخة عن جميع 
العقود املبرمة ما بني إدارتي االتصاالت الهندس����ية وهندسة 

الترددات والشركة العربية للتجارة.
 كما طلب هايف تزويده بالتسلس����ل الوظيفي واملؤهالت 
العلمية لرئيس قس����م األلياف الضوئية م.ن وتاريخ التعيني 
مع بيان تاريخ حصوله على دبلوم الصحة البيئية وهل كان 
حصوله على الدبلوم أثناء عمل����ه بالوزارة؟ يرجى تزويدي 
بنس����خة عن قرار اإلجازة الدراس����ية، وهل توجد موافقة من 
ديوان اخلدمة املدنية بش����أن تطابق ومالئمة تخصص دبلوم 
الصحة البيئية مع مهام رئيس قسم األلياف الضوئية بإدارة 

هندسة االتصاالت.

عسكر لمساواة المهنيين الخليجيين 
بـ»الداخلية« بالمواطنين في العالوات والبدالت

جدد رئيس جلن����ة الداخلية 
والدفاع في مجلس األمة النائب 
عسكر العنزي مطالبته للحكومة 
ممثلة في وزارة الداخلية مبساواة 
املهنيني اخلليجيني العاملني في 
وزارة الداخلي����ة م����ع إخوانهم 
الكويتي����ني من حي����ث الرواتب 
والعالوات، خصوصا ان غالبية 
هؤالء املهنيني من مواليد الكويت 
والكثير منهم لهم أقرباء كويتيون 

ومتزوجون من كويتيات.
وق����ال العنزي ف����ي تصريح 
صحافي ان هناك قرارا من دول 
مجلس التعاون مبساواة املواطنني 
اخلليجيني في كل دولة بعالوات 
وبدالت نظرائه����م من املواطنني 
في هذه الدولة، مش����يرا الى ان 
الكثير من وزارات الدولة ومنها 
وزارة التربية طبقت هذا القرار 
من����ذ فترة طويل����ة ونتمنى من 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
الذي ال نشك في عدالته ان يصدر 
قرارا ينصف فيه أبناءه املهنيني 
اخلليجيني ويس����اوي عالواتهم 

املواطنني  وبدالتهم مع أشقائهم 
سواء العسكريني أو املدنيني.

املهنيني  ان  العن����زي  وأك����د 
اخلليجيني ينطبق عليهم من حيث 
اجلزاءات او احلجوزات، ما ينطبق 
على العسكريني مع انهم ليسوا 
حملة سالح وعندما يتم التطرق 
لبدالتهم يقال انهم مدنيون ولذلك 
البد من حسم هذا املوضوع بقرار 

إنساني من الوزير اخلالد.

الجسار لتجميل الحديقة الكائنة
في القطعتين 2 و3 بمنطقة النزهة

قدمت النائبة د.سلوى اجلسار 
اقتراحا برغبة أكدت فيه ان الدولة 
الى حتسني  تس����عى بقطاعاتها 
وجتميل البيئة في املدن واالحياء 
الس����كنية بها وتوس����يع نطاق 
املناطق اخلضراء وانشاء احلدائق 
التي متثل متنفسا طبيعيا لقاطني 
املناطق املختلفة ومتابعة العمل 
بها مبا يكفل حس����ن استعمالها 
واالستفادة منها. وأضافت: لذلك 
تتجه بلدي����ة الكويت الى تبني 
مش����روعات حتدي����ث وتطوير 
احلدائق واملنتزهات وتزويدها 
بوسائل الترفيه العائلي مع سائر 
اخلدمات ملرتاديه����ا. وملا كانت 
احلديقة الكائنة في القطعتني 2، 
3 مبنطقة النزهة لم يجر عليها 
متابعة من اجله����ات املختصة، 
مم����ا ادى الى جفاف االش����جار 
وتلف معظم اخلدمات واملرافق 
بها نتيجة ع����دم اجراء الصيانة 
الدورية لها. وينص االقتراح على: 
قيام اجله����ات املختصة بالعمل 

على اص����الح وصيانة وجتميل 
احلديقة الكائنة في القطعتني 2، 
3 مبنطقة النزهة. مع تزويدها مبا 
حتتاج اليه من شجيرات وأزهار 
م����ع اصالح اخلدم����ات واملرافق 
املوجودة بها، واع����ادة تأهيلها 
وحتديثها لتك����ون منتزها عاما 
ألهالي املنطقة واملترددين عليها 

مع اسرهم وأطفالهم.

د.سلوى اجلسار
عسكر العنزي محمد هايف

تعديل المواد
 80 و98 و100 و147

- تشمل تعديالت الراشد على الدستور 4 مواد 
80 و98 و100 و147، والتعديل في املادة 80 يش��مل 
عدد الدوائر بحيث تصبح 6 دوائر وكل دائرة ميثلها 

12 نائبا مبجموع 72 نائبا.
- املادة 98 تعدل بحيث يصبح هناك تصويت على 
الثقة باحلكومة من قبل النواب بعد تقدميها برنامج 
عملها، والتعديل على املادة 100 هو ان االستجواب 
اذا كان مقدم��ا الى وزير يجب ان يزكى من قبل 4 
نواب اضافة الى النائب املقدم لالس��تجواب بحيث 
يصبح املجموع 5 واذا كان مقدما الى رئيس الوزراء 
يزك��ى من 9 نواب اضافة الى النائب املس��تجوب، 
»وفي احلالتني يصعد على املنصة نائب واحد فقط«، 
و»النائب الذي ال يستطيع اقناع 4 نواب باستجوابه 

اعتقد ان استجوابه غير جدي«.
- عدم التعاون مع رئيس الوزراء في التعديالت 
يس��تلزم ان يقدمه 15 نائبا وليس 10 وذلك لزيادة 
ع��دد النواب، والتعديل على املادة 147 جاء بإضافة 
فقرة ثانية بحيث تصبح كل اعباء مالية على اخلزانة 
العامة ترتبها قوانني اقترحها النواب خالل الس��نة 
املالي��ة يك��ون تدبير ما يقابلها ع��ن طريق خفض 
تقدي��رات االنفاق الواردة في قانون امليزانية، واي 
نائ��ب يقدم قانونا عليه اعب��اء مالية يجب عليه ان 
يكتب في القانون من اين س��يأتي باملال وعلى اي 

بند من بنود امليزانية.

قال احملامي نواف الياس��ني ان زي��ادة عدد االعضاء حاجة 
برملانية وحاجة فنية ألعضاء مجلس االمة ليتسنى لهم القيام 
باملهام املنوطة بهم: التشريعية أو الرقابية، ويفترض ان تكون 
منذ س��نوات، مشيرا الى ان 50 عضوا عدد غير كاف في ظل 
عدد اللجان البرملانية واالعباء التشريعية املوكلة للعضو، الفتا 
الى ان فقهاء الدستور والقانون بحثوا هذا املوضوع قبل فترة 

وبينوا احلاجة لهذه الزيادة في عدد االعضاء.
بحث موضوعي

وأضاف ان الزيادة مطلوبة وحتمية وفنية في البرملان 

الكويتي للقيام مبهامه التش��ريعية والرقابية، أما بالنسبة 
لزيادة عدد الدوائر االنتخابية الى 6 دوائر فأكد انها مسألة 
فنية حتتاج الى بحث فني متخصص، مش��يرا الى ان من 
حق أي عضو ان يتقدم بالنقاش العام واخلاص داخل القاعة 
وحتتاج هذه املسألة الى بحث موضوعي مع املعنيني وهم 

أعضاء مجلس االمة.
وبني ان االقتراح بتعديل الدستور من جهة ربط امليزانية 
هو اقتراح ذكي وعملي ومهم ويحد من الطرح الشعبوي 
ال��ذي ال يراعي ظروف امليزانية أثناء الس��نة املالية، الفتا 
الى ان الربط بني الكادر أو املنحة الشعبية يعالج من خالل 

الربط بني ما يقترح وبني بنود امليزانية.
تهذيب االستجوابات

واضاف: أما بخصوص زيادة ع��دد االعضاء الذين يقومون 
بتزكية النائب مقدم االس��تجواب، فاملطلوب تهذيب االستجواب 
برملاني��ا من داخل البرملان، ويجب زيادة مس��احة الدميوقراطية 
داخل البرملان على حساب ديكتاتورية العضو، شارحا »يجب ان 
يش��ترك عدد اكبر في اتخاذ قرار االستجواب وأال تكون املسألة 
فردية«. واكد ان حق البرملان في الرقابة قائم، ولكن يجب تهذيب 

حق العضو وزيادة دميوقراطية البرملان على حساب العضو.

الياسين: فقهاء الدستور وجدوا أن زيادة عدد النواب حاجة فنية وبرلمانية

معصومة لمنح مالك البيوت
 15 ألف دينار

قدمت النائبة د.معصومة املبارك اقتراحا برغبة بشأن منح مالك 
البيوت التي مضى على بنائها اكثر من ثالثني عاما قرضا حس���نا 
بقيمة ال تقل عن 15000 دينار بش���روط ميسرة ملعاونة املواطن 

على ترميم منزله ليتناسب مع احتياجاته.

الطبطبائي لالسراع 
في توسعة مسجد بوحميد

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة بشأن: »االسراع 
في توس���عة مس���جد بوحميد مبنطقة بنيد القار الس���تيعاب 

املصلني«.

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي 
وخالد املشعان ود.حسن جوهر والصيفي 
مب���ارك الصيفي اقتراحا برغبة بش���أن 
»حتويل مدخل منطقة الصليبية الواقع 

بني قطعتي 6 و7 املقابل للمنطقة الصناعية 
الى دوار، وذلك لتفادي املشاكل الناجمة 
عن عرقلة حركة السير واحلوادث املرورية 

املتكررة عند هذا املدخل«.

وقدموا اقتراحا برغبة آخر بشأن »إنشاء 
دوار بشارع محمد بن القاسم املقابل ملنطقة 
الرابية والفاصل بني الرابية والعارضية 

الصناعية«.


