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الصيفي إلطالق اسم المكراد 

على أحد الشوارع في الصباحية

قدم النائ���ب الصيفي مب���ارك الصيفي 
اقتراحا برغبة بش���أن: اطالق اسم الشهيد 
مكراد املكراد على احد الش���وارع الرئيسية 

مبنطقة الصباحية.

العدوة إلنشاء جسر بداًل 
من إشارة نادي الساحل

قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة 
طالبا فيه بانش���اء جس���ر على شكل دوار 
بدال من االشارة املقابلة لنادي الساحل بني 
منطقتي الصباحية واملنقف للتخفيف من 

حدة االختناق املروري.

خالل ندوة »االتجار بالبشر وخطة التنمية« التي أقامها المركز الكويتي لحقوق الجاليات

العدوة: ال يجب إلقاء كل شيء على عاتق رئيس الحكومة وال نحبذ مساءلته ولكن يبقى سقف المساءلة مفتوحًا

الطبطبائي: إبعاد المصريين المؤيدين للبرادعي ليس حضاريًا
الدقباسي: هناك من يتاجر في قضية »البدون« دون عدالة

الطاحوس: استجواب رئيس الوزراء خالل أسبوعين 
إذا لم تسحب الحكومة تراخيص المصانع المخالفة في أم الهيمان

أعلن النائب خالد الطاحوس عن 
تقدميه استجوابا الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء خالل أس����بوعني 
اذا لم تسحب احلكومة تراخيص 
املصانع املخالفة للقوانني في منطقة 

أم الهيمان.
ولفت الطاحوس الى ان أهالي 
املنطقة الذي����ن يزيد عددهم على 
45 ألف نسمة تضرروا من وجود 
تلك املصانع وانبعاثاتها الضارة 
بالبيئة والقريبة من منازلهم. وأشار 
الطاح����وس الى اعطائه احلكومة 
فرصة لتطبيق القانون ملدة شهرين 
اال انها طبقت القوانني من جانب 
واحد فقط وفق قانون الهيئة العامة 
للبيئة، مشيرا الى ان القانون غير 
كاف جت����اه هذه املصانع املتنفذة 
خاص����ة ان املخالفات لم تتجاوز 

االغالق ملدة ايام معدودة.
وأضاف الطاحوس ان احلكومة 
لم تتعامل مع امللف بالشكل املطلوب 
وهناك تقاعس من مؤسسات الدولة 
مع هذه املصانع املخالفة، مشيرا 
الى الهيئة العامة للصناعة والهيئة 

العامة للبيئة.

وأكد الطاحوس ان بيان وزارة 
التربية جتاه املتغيبني عن الدراسة 
هو بيان هزيل ومردود عليه بأن 
االضراب حق مكتس����ب ملواطنني 

يطالبون بجو بيئي نظيف.
النائب  وح����ول تصريح����ات 
العراق����ي املس����يئة للكويت قال 
الطاحوس ان هذا النائب وأمثاله 
بحاجة الى صدام يقيم فيهم مثلما 
أقام في حلبجة ألن����ه نائب غير 
محترم وال يحترم دول اجلوار وال 
يحترم الدعم الذي قدمته الكويت 
لتحري����ره من غياه����ب االحتالل 
الذي أقامه صدام وأزالمه وعندما 
قدمت الكويت ه����ذا الدعم إلقامة 
دميوقراطية حرة في العراق جعلت 
مثل هذا النائب وأمثاله يسيء الى 

الكويت.
وأضاف: نحن نقول لهذا النائب 

ولغيره ما هكذا تورد اإلبل.
م����ن جانبه اك����د النائب خالد 
العدوة انه ال يحبذ مساءلة رئيس 
احلكومة بش����أن قضية تلوث ام 
الهيم����ان وال يج����ب ان نلقي كل 
شيء على عاتق رئيس احلكومة، 

هناك مانع من حتريك املس����اءلة 
السياسية جتاه من يتقاعس في 
سحب التراخيص والتي لن نرضى 
بأقلها مؤكدا انه ال يحبذ التوجه 
مبساءلة رئيس احلكومة في هذا 
الشأن. ولفت العدوة الى ان املطالبة 
بحل مش����كلة ام الهيمان ليس����ت 
للتكسب السياسي ولكنها محاولة 
جادة لتحريك املي����اه الراكدة في 
قضية تلوث ام الهيمان ونحن مع 
ذلك، مشيرا الى ان مواقفه واضحة 

في االستجوابات االخيرة.
وقال لقد آملنا ان اطفال ام الهيمان 
ال يذهبون للمدارس، والذي يقول  
ان النواب متواطئون مع احلكومة، 
فقد جانبهم الصواب، ولوال حترك 
النواب لم تغلق املصانع واال فإن 

املشكلة قدمية.
وحول ش����بكة التجسس، قال 
العدوة: علينا اال نستبق االحداث 
وان ننتظر حتى تسفر التحقيقات 
عن امر قاطع، داعيا احلكومة ألن 
تتحلى بالشجاعة وان تعقد مؤمترا 
صحافي����ا بعد انته����اء التحقيق 
اليضاح هذا االمر للشعب الكويتي، 

مؤكدا ان سيادة الكويت وامنها فوق 
كل اعتبار واذا كانت هناك شبكة 
جتسس فإننا مع احلكومة لردعها 
واستئصالها ونحمل من هو متورط 

فيها كامل املسؤولية.
من جهة اخ����رى، بني العدوة 
ان جلنة حقوق االنس����ان بحثت 
موضوع 14 ش����هيدا م����ن البدون 
وامكانية منحهم اجلنسية، مشيرا 
الى ان اللجنة تدعم هذه احلاالت. 
وخل����ص العدوة الى ان قضية ام 
الهيمان يجب ان حتسم ونحن ال 
نقبل ان ندار عبر ضغوطات وقسم 
وامور ال معن����ى لها، الفتا الى ان 
قضي����ة ام الهيمان هي رأس جبل 
اجلليد وستحرك النواب حتى يتم 
وضع قانون البيئة ضمن االولويات 
خالل دور االنعقاد احلالي. وحول 
املطالب����ات العراقية بطي صفحة 
العراقية،  الدي����ون  املاضي حول 
اكد العدوة انه من املطالبني بعدم 
التنازل عن دينار واحد من الديون 
العراقية، ونطالب احلكومة العراقية 
بااليفاء بهذه االس����تحقاقات التي 

اقرتها االمم املتحدة.

مستدركا ولكن اذا رأينا ان هناك 
عدم حتمل للمسؤولية فإن سقف 

املساءلة السياسية مفتوح.
وق����ال العدوة نحن نتمس����ك 
بالتقرير الذي اصدرته الهيئة العامة 
للبيئة والتي اختصرت موضوع 

اغالق املصانع بصور مؤقتة واكدت 
أنه ليس حال ناجعا، مش����يرا الى 
ان احلل يكمن في سحب تراخيص 
مصنعني اثنني وهما يبثان حمال 

ثقيال ومدمرا للبيئة.
واشار العدوة الى اجتماع عدد 

من النواب م����ع رئيس احلكومة 
االسبوع املاضي وكذلك مع  النائب 
االول والذي متت خالله املطالبة 
باغالق املصنعني مؤكدا ان حياة 
املواطن اهم بكثي����ر من املصانع 
املدمرة للبيئ����ة. واكد العدوة ان 

احلكوم����ة اذا لم تقدم على اغالق 
املصنعني فإننا سنؤيد دعوة االخوة 
املطالبني بفتح السقف للمساءلة 
السياس����ية واخليارات مفتوحة 
والكل س����يتحمل مسؤوليته في 
هذا اجلانب. وبني العدوة انه ليس 

األجور للعاملني في القطاع األهلي 
مل����ا اتخذت احلكوم����ة االجراءات 
للحد من هذه التجاوزات«، مؤكدا 
على تخ����اذل احلكومة أمام اقرار 
قوانني تكفل حقوق العمالة الوافدة 
وتطبيق االجراءات القانونية على 
كل من يسيء لس����معة الكويت، 
داعيا الى ضرورة تطبيق القانون 
وحتقيق العدل واملساواة جلميع 
فئات املجتمع وعلى رأس����هم فئة 
»البدون« التي يتاجر بها البعض 
وال يسعى الى حتقيق العدل لهم 
وضمان حقوقهم، مختتما: »املشكلة 
ال تكمن في وجود ظواهر سلبية 
بل املشكلة في استمرار وجود هذه 
الظواهر وسط عجز حكومي عن 

ادارة البالد«.

تواطؤ حكومي

من جهته نوه أس����تاذ العلوم 
السياس����ية في جامع����ة الكويت 
د.غامن النجار عن وجود »تواطؤ 
حكومي« حيال ملف العمالة الوافدة، 
مستنكرا من توجه احلكومة في 
ابعاد ما وصفهم ب� »الضحايا« دون 
االقامات وأصحاب  معاقبة جتار 
الشركات الوهمية متسائال: »كيف 
يعقل عدم معاقبة احلكومة لشركة 
واح����دة من هذه الش����ركات التي 
استغلت ما يقارب ال� 6 آالف وافد 
وكيف لها جتاهل اآلالف من جتار 
االقامات الذين يتاجرون بالبشر 
وتراقبهم احلكومة دون أن حترك 

ساكنا«.
وأض����اف النجار: »ليس هناك 
عاقل ينفي وجود انتهاكات حلقوق 
الوافدة واالجتار بالبشر  العمالة 
على أرض الكويت وقد ناقشت هذه 

القضايا منذ أكثر من 5 سنوات.

وشدد الدقباسي على أن السبب 
في استمرار مشكالت العمالة الوافدة 
وغيرها من املش����كالت يرجع الى 
عجز احلكومة عن ادارة الكثير من 
امللفات، مبينا أن الكثير من القوانني 
التي حتد من الظاهر السلبية في 
قضايا ع����دة هي قوانني »نيابية« 
خرجت من مجلس األمة ولم تقدمها 
احلكومة السيما في قضايا حقوق 
االنسان والعمالة الوافدة، متسائال 
عن عدم تبن����ي احلكومة لقوانني 
تكفل حقوق االنسان وترفع الظلم 

عن املظلومني واملضطهدين.
وقال: »لوال تسليط الصحف 
اليومية الضوء على قضية تأخير 

تعسف حكومي وظلم عدة جهات 
لهذه الفئات املظلومة«.

 وحول مشكلة العمالة املنزلية 
أكد النائب الطبطبائي خلو قوانني 
البالد من بنود تكفل حقوق العمالة 
املنزلية، مشيرا الى وجود ما يقارب 
700 ألف من العمالة املنزلية في 
الكويت مضيفا: »وال يوجد قانون 
الفئة  ينظم ويكفل حق����وق هذه 
الضعيفة من حتديد ساعات عمل 
وظروف العمل واعطائهم مرتباتهم 
وصرف جميع حقوقهم ومعاقبة 

كل من يسيئ إليهم«.
وأش����ار ال����ى أن جلنة حقوق 
االنس����ان البرملانية تبحث حاليا 
قانون العمالة املنزلية املقدم من 
النائب صالح عاشور، مؤكدا على 
صحة تقرير الكونغرس األميركي 
عن االجتار بالبش����ر وكشفه عن 
وجود انتهاكات »صارخة« للعمالة 
املنزلي����ة في الكوي����ت منذ ثالث 
سنوات ما ساهم في وضعها ضمن 
ال����دول املتأخرة في مجال حقوق 

االنسان.
وقال الطبطبائي: »ولذلك قدمت 
جلنة حقوق االنسان في البرملان 
قانون العمالة املنزلية آنذاك ولكن 
لكث����رة حل املجالس ل����م ير هذا 
القانون النور وأدرج مع اخوته في 
أدراج املجلس«، مشيرا الى أن كثرة 
حل مجلس األمة عرقلت السير قدما 
في حتقيق اجناز ملموس في مجال 
حقوق االنسان في الكويت، متعجبا 
من تبني احلكومة اآلن ملش����روع 
حكومي لتجرمي االجتار بالبش����ر 
وهي التي لم حترك ساكنا للقضاء 
على جتار االقامات والقضاء على 
الشركات الوهمية ورجال األعمال 
»املستغلني« ملثل هذه الفئات كما 
طالب بإنشاء هيئة رسمية تعنى 
بحقوق االنس����ان تك����ون الذراع 
الرس����مية للدولة، مشيرا الى أن 

الع����ام حلقوق  النفع  جمعي����ات 
االنس����ان ليست لديها صالحيات 
وال تهتم احلكومة اللتماس����اتها 
ومالحظتها واشار الى سعة القانون 
في عدم االلتفات الى تقارير جلان 
ومؤسسات حقوق االنسان املدنية 
وشموله على بنود ال تكترث مبثل 

هذه املالحظات.
وق����ال الطبطبائ����ي: »ال نأمل 
ف����ي أن نتخذ أس����لوب التلويح 
التهديد  باالستجوابات وأسلوب 
والوعيد فهذا غير محبذ خاصة في 
هذه الفترة« مؤكدا على جناحه في 
بعض األوقات، مضيفا: »ان لم نلوح 
الداخلية حول  باستجواب وزير 
قضية ضبط واستبعاد 6 آالف من 
ضحايا أصحاب الشركات الوهمية 
مل����ا ألغي هذا الق����رار اجلائر ومت 
اعطاؤه فرصة لتحسني أوضاعهم 
والبحث عن كفيل جديد«، مشيرا 
الى أن تطبيق مثل هذا القرار كان 
سيسبب »مجزرة« و»سبة« للكويت 
في مجال حقوق االنسان، مختتما: 
»كوني رئيس جلنة حقوق االنسان 
البرملانية أضم صوتي الى صوتكم 
بضرورة وضع قان����ون لتجرمي 
االجت����ار بالبش����ر ووضع قانون 
للعمالة املنزلية ونطالب بإنشاء 
هيئة رسمية حلقوق االنسان تعالج 

الثغرات في حقوق االنسان«.

 قضية البدون

بدوره أكد النائب على الدقباسي 
على وجود جرمية االجتار بالبشر 
في دولة الكويت، مش����يرا الى أن 
بعض الوافدين هم أنفس����هم من 
يقومون باس����تغالل غيرهم من 
الوافدين والعمل على هضم حقوقهم 
مشددا على طبيعة وجود مثل هذه 
املشكالت في ظل بلد تشغل العمالة 
الوافدة منه أكثر من ضعف عدد 

املواطنني.

عادل الشنان
أش����ادت ش����خصيات نيابية 
وقانوني����ة وسياس����ية بقانون 
االجتار بالبشر اجلديد الذي قدمته 
احلكومة مؤخرا الى مجلس األمة، 
آملني أن ي����رى القانون النور في 
أسرع وقت ممكن مما يكفل حقوق 
العمالة الوافدة في الكويت ومينع 
جرمية االجتار بالبش����ر ويقضي 
على جت����ار االقامات، مش����يرين 
الى أن مش����روع القانون يساعد 
على احلفاظ على حقوق االنسان 
وحتس����ني صورة الكويت محليا 
واقليميا وعامليا، متخوفني من أن 
يبقى القانون كغيره من القوانني 
»حبيس األدراج« جاء ذلك خالل 
الندوة التي أقامها املركز الكويتي 
حلقوق اجلالي����ات حتت عنوان 
»االجتار بالبشر وخطة التنمية« 
مس����اء أمس األول في مقر املركز 
في جنوب السرة مبشاركة كل من 
عضوي مجلس األمة النائب د.وليد 
الطبطبائي والنائب علي الدقباسي 
وأستاذ العلوم السياسية في جامعة 
النجار وأس����تاذ  الكويت د.غامن 
القانون االجرائي بكلية احلقوق 
د.عبيد الوسمي واملستشار ناصر 
املصري. النائب د.وليد الطبطبائي 
أشاد بوجود هيئة كويتية مستقلة 
تعني بحقوق اجلاليات »املهدرة« 
مؤكدا أن وجود مثل هذه النماذج 
التي تدافع ع����ن حقوق الوافدين 
»املهضوم����ة« وتطالب بإنصافهم 
م����ن محامني كويتيني ونش����طاء 
وحقوقيني يعد ظاهرة انس����انية 
حضارية تعكس صورة ايجابية 
للمجتم����ع الكويت����ي في أنصاف 
العديد من الفئات »املظلومة« من 
اجلاليات الواف����دة والتي ال تلقى 
أي مساندة حكومية في كثير من 

احلاالت.

قرار تعسفي

وأب����دى الطبطبائ����ي أس����فه 
للقرار »التعس����في« الذي اتخذته 
وزارة الداخلي����ة بش����أن ترحيل 
الوافدي����ن املصري����ني املؤيدي����ن 
القرار  للدكتور البرادعي، واصفا 
ب� »املتسرع« والالعقالني، مضيفا: 
»قطعت أرزاق 17 وافدا في غضون 
24 ساعة دون سابق انذار وكان على 
احلكومة االكتفاء بلفت انتباههم 
وأخذ تعهدات منهم على عدم تكرار 
مثل هذه األنشطة السياسية دون 
التس����رع في اتخاذ قرارات تؤدي 
الى زيادة التوتر وتشويه صورة 
الكويت« مضيفا أن ليس����ت هذه 
التي  الص����ورة احلضاري����ة  هي 
نريدها للكوي����ت وأن هذا القرار 
لي����س حضاري����ا وال يص����ب في 
مصلحة البالد بل أعطى الفرصة 
مل����ن يقول ان الكوي����ت ال حتترم 
العمالة  حقوق االنس����ان خاصة 
الوافدة قائال: »نريد كويتا حتترم 
حقوق االنسان وتراعي اجلاليات 
والعمال����ة باختالف أنواعها دون 

مصافحة بني الطاحوس ود. محمد البصيري  خالد الطاحوس متحدثا في مجلس األمة أمس

د. غامن النجارعلي الدقباسي

  النج�ار: تواط�ؤ حكومي في إبع�اد ضحايا العمالة 
دون معاقبة تجار اإلقامات وأصحاب الشركات الوهمية

الحربش إلنشاء مناطق تخزين تابعة للجمعيات 
التعاونية للمحافظة على ثبات أسعار السلع

قدم النائب د.جمعان احلربش اقتراحا برغبة 
جاء فيه: ان مشكلة غالء االسعار في الكويت قد 
اتخذت منحى من اخلط����ورة مبكان بعد ان طال 
تأثيرها السلبي عموم البيوت واألسر الكويتية 
وباتت مشكلة تؤرق املواطنني واملقيمني على حد 
س����واء يش����كو منها الكل بعد ان اثقلت الكواهل 
وارهق����ت امليزانيات وذلك في الوقت الذي انتهت 
فيه ال����دول املجاورة من اتخاذ االجراءات الفعالة 
لتثبيت اس����عار الس����لع ملصلحة مواطنيها ومن 
ضمنها اململكة العربية السعودية ودولة االمارات 
العربية املتحدة حيث قامتا بتثبيت اسعار مئات 
من الس����لع لتكون في متناول أيدي األس����ر ذات 

الدخل املتوسط.
وال ش����ك في ان ارتفاع قيم����ة ايجارات اماكن 
تخزين السلع الغذائية واملغاالة فيها يعد من اهم 
العوامل املؤدية الرتفاع االسعار الضطرار الشركات 
املوردة واملس����توردة لسداد قيمة هذه االيجارات 
رغم ذلك حيث انه����م اوال واخيرا يحملون قيمة 
هذه االيجارات الباهظة للسلع فيتحملها املواطن 

املستهلك فال يضار اال هو.
ومل����ا كان واقع احلال ان قيم����ة ايجارات تلك 
املخازن تزيد على مثيالته����ا في الدول املجاورة 
زيادة فاحش����ة تتراوح بني 5 و10 أضعاف القيمة 
فارتفعت بسبب ذلك القيمة مقابل التخزين بنسبة 
165% مبا يزيد العبء عل����ى املورد اوال وبالتالي 

يزيد السعر على املواطن واملستهلك.

وتأتي اهمية امتالك اجلمعيات التعاونية ملخازن 
خاصة بها لضمان توفير جزء  ال يستهان به من 
قيمة االيجارات التي تدفع مقابل االنتفاع بها في 
التخزين سنويا والتي تصل تقريبا الى 100 ألف 
دينار س����نويا، باالضافة الى ضمان اذكاء مبادئ 
وروح وسياس����ات العم����ل التعاونية والرقي به 
وتطويره ليتمكن من تطوير اخلدمات التي يقدمها 

للمواطنني واملقيمني.

نص االقتراح

تخصيص قطع اراض كل منها مبساحة 5000م2 
لكل جمعية تعاونية النش����اء مخ����ازن متعددة 
االس����تخدام والتجهيزات تتوافر فيها الش����روط 
القياسية ومتطلبات تخزين السلع وكل اخلدمات 
اللوجيس����تية والتحميل والتفريغ والنقل خالل 
زمن قياس����ي وذلك مقابل قيم����ة ايجارية رمزية 
عادلة حتقق آمال واهداف العمل التعاوني بتحقيق 
ربح عادل وضمان بقاء اسعار السلع في متناول 
يد املستهلك وعدم جتاوزها االسعار العاملية كما 

هو حاصل في الوقت احلاضر.
ومن ناحية اخرى تكون وسيلة خللق منافسة 
جتارية مشروعة من خالل سوق مفتوح وتعدد 
ملقدم����ي اخلدمة لضمان عدم اتب����اع اكبر مقدمي 
اخلدمة بني الش����ركات لسياسات احتكارية لعدم 
وجود منافس حقيقي يتمتع بذات قدراتها وهو ما 

سيؤدي حتما الى مزيد من تخفيض االسعار.

)متين غوزال(


