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يعتذر النائب مخلد 6
العازم���ي ع���ن ع���دم 
استقبال رواد ديوانيته 
يوم األحد وذلك بسبب 

ظروفه الصحية.

يعتذر النائب ش���عيب املويزري عن استقبال 
رواد ديوانيته يومي االحد 16 و23 مايو اجلاري، 
لتواجده خارج البالد ضمن الوفد البرملاني ملجلس 
االمة، ويعاود املويزري اس���تقبال رواد ديوانيته 

يوم االحد 30 اجلاري.

مخلد يعتذر 
لرواد ديوانيته

المويزري يعتذر عن استقبال
 رواد ديوانيته

الخرينج يترأس وفد الشعبة البرلمانية
للمشاركة في أعمال البرلمان العربي بدمشق

مبارك اخلرينج وعلي الدقباسي يتوسطان أعضاء وفد الشعبة البرملانية الذي غادر إلى دمشق

غ���ادر البالد أم���س وفد م���ن مجلس األمة 
برئاسة وكيل الشعبة البرملانية النائب مبارك 
اخلرينج متوجها للعاصمة السورية دمشق، 
وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية 
االولى للبرمل���ان العربي والتي تعقد يومي 13 

و14 من الشهر اجلاري.
ويتضمن جدول اعمال الدورة مناقشة عدد من 

املواضيع تشمل جتربة البرملان العربي االنتقالي 
وسبل االستفادة منها عند اطالق عمل البرملان 
العربي  الدائم وخطة عمل البرملان العربي خالل 
االعوام املقبلة، وتفعي���ل عمل اللجان الدائمة 

ومراجعة النظام الداخلي.
هذا ويضم الوفد اضافة الى اخلرينج النائب 

علي الدقباسي.

عسكر العنزي

د. علي العمير

د.سلوى اجلسار

الداخلية  دعا رئيس جلنة 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
وزير الداخلية الفريق متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد للنظر بعني 
األب إلى قضية البدون بشكل 
الذين  أولئك  عام، خصوص���ا 
اضطروا القتناء جوازات سفر 
مزورة بسبب الضغوطات التي 
كانت متارس عليهم في السنوات 
إثباتات  املاضية الس���تخراج 
وإن كانت مزورة للتخلص من 

مشكلة البدون.
وقال عسكر ان الوضع القائم 
غير صحيح، إذ يضطر البدون 
حليازة جواز سفر أجنبيا، حتى 
ميكن���ه احلصول عل���ى إقامة 
صاحلة ملدة 5 س���نوات على 
غرار العمالة الوافدة، فاضطر 
الكثي���ر منهم حتت اليأس الى 
شراء جوازات مزورة من بلدان 
مثل الصومال واليمن واريتريا 
وجمهورية الدومينيكان، وفي 

اجتمعت اللجن����ة التعليمية أمس بحضور وزيرة التربية وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود وناقش����ت االقتراح بقانون اخلاص 

بهيئة االعتماد األكادميي.
وقال مقرر اللجنة النائب د.عل����ي العمير ان هذا القانون من أهم 
القوانني التعليمية الت����ي تناقش في دور االنعقاد احلالي مضيفا أن 
وزيرة التربية قالت ان هناك مرسوما سيصدر بهذا الشأن يتعلق بإنشاء 
هيئة االعتماد األكادميي على أن تكون هيئة تعنى بش����ؤون االعتماد 

األكادميي وحماية التعليم وصيانته من أي مشاكل تقع فيه.
من جانبها، أشارت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الى ان اجتماع اللجنة التعليمية مبجلس األمة أمس كان مثمرا 
ألنه تناول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لالعتماد األكادميي   
واضافت: ركز االجتماع على تفعيل املركز الوطني لتطوير التعليم 
الذي انش���ئ عام 2006، الفتة الى وج���ود خطوات جادة لتفعيله 

والدفع بخدماته في مجال التعليم .

النائبة د.س���لوى  قدم���ت 
اجلسار اقتراحا برغبة جاء فيه: 
تلت���زم احلكومة بالعمل الدائم 
على االرتقاء مبستوى اخلدمات 
الصحية في البالد مع توفير سبل 
الوصول بها الى حد الكفاية وفقا 
ملس���تويات األداء الطبي عامليا 
ومع ذلك يشهد الضغط الشديد 
بفعل الزيادة املتواصلة في اعداد 
املراجعني من املواطنني والوافدين 

وحتى الزائرين.
وأضاف���ت: األمر الذي ميثل 
ضغطا على األبني���ة والقدرة 
االستيعابية للمستشفيات في 
بعض التخصص���ات، وتفاعال 
مع أهمية توفير الرعاية الطبية 
ألمراض النس���اء والوالدة فقد 
أضحى من ال���الزم العمل على 

املواطنني على  متييزهم ع���ن 
العكس من السابق عندما كانوا 
في السنوات املاضية يتمتعون 
باالمتيازات واخلدمات التي تقدم 
للمواطنني الى حد كبير، وهذه 
مسؤولية احلكومة ان تعاجلها، 
خصوصا ان البدون يشتركون 
مع املواطنني في الدين واللغة 
والثقافة وبعض األس���ر تضم 
أفرادا م���ن املواطنني وغيرهم 

من البدون.
وذكر عس���كر ان احلكومة 
اتخ���ذت عددا م���ن اخلطوات 
التش���ددية بعد التحرير لثني 
البدون عن االعتقاد بكويتيته، 
فطرد الكثير من وظائفهم، وحرم 
األطفال من ميالدياتهم، وألغيت 
رخص القيادة ومت التشدد بها، 
ومت تصعيب حمل جوازات سفر 
)املعروفة بجوازات سفر املادة 
17( حتى يغادروا البالد، وحان 

الوقت ملعاجلة هذا امللف.

وزارة الصح���ة بالتع���اون مع 
الوزارات ذات الصلة بإنش���اء 
مرك���ز طبي متكام���ل ألمراض 
النساء والوالدة مبحافظة مبارك 
الكبير مع األقسام املتخصصة 
مثل وحدة عالج العقم وأطفال 
األنابيب ووحدة الكشف املبكر 

عن أمراض السرطان.
كذلك انش���اء هذه األقس���ام 
املتخصصة في جميع أقس���ام 
النس���اء  ال���والدة وأم���راض 
باملستشفيات واملراكز الصحية 
بالبالد م���ع تزويدها باخلبراء 
واملتخصصني والكوادر الطبية 
املساعدة اضافة الى التجهيزات 
الطبية واملعملية وما حتتاجه 
من أدوية وكل ما يلزم من سبل 

العالج.

بعض احلاالت التي سافر فيها 
البدون بجوازات مزورة أعيدوا 
الكويت، فتفاقمت  الى  قس���را 
املشكلة، فهم لم يعودوا بدونا 
وصار وضعه���م غير قانوني 
ومعقد في الوقت نفسه، ومضى 
عسكر يقول ان غالبية البدون 
تسكن في مناطق بائسة ويتم 

زيادة القدرة االستيعابية للمراكز 
الطبية واملستشفيات وصوال بها 

الى احلد املأمول منه.
وينص االقتراح على: قيام 

عسكر: أناشد وزير الداخلية حل مشكلة 
جوازات السفر المزورة لدى »البدون«

»التعليمية«: إنشاء هيئة لالعتماد األكاديمي 
وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم

الجسار: إنشاء مركز طبي متكامل ألمراض 
النساء والوالدة بمحافظة مبارك الكبير

الوعالن يقترح أن يكون الحد األدنى لراتب 
المتقاعدين والمطلقات واألرامل 750 دينارًا

المطوع: هل توجد إدارة في وزارة المواصالت مختصة 
بالرقابة والتفتيش على شركات االتصاالت المتنقلة؟

النائ���ب مب���ارك  اقت���رح 
الوع���الن أال يقل احلد األدنى 
لراتب املتقاعدي���ن واألرامل 
واملطلق���ات ع���ن 750 دينارا 
لرواتبهم التقاعدية أو لرواتب 
الش���ؤون، مؤك���دا ان رواتب 
املتقاعدين متدنية  املواطنني 
بشكل كبير، وال تتماشى مع 
موجة الغالء التي سيطرت على 
البالد، مطالبا احلكومة ببحث 
هذا املقترح في أس���رع وقت 
ممكن رحمة باألسرة الكويتية 
التي أصبح معيلها يتقاضى 
راتبا تقاعدي���ا ال يكفي حتى 
لتوفير احتياجاتها الضرورية، 
الفتا الى ان الكثير من أس���ر 
املتقاعدين لديها أبناء مازالوا 
التعليم املختلفة  على مقاعد 

األمر الذي يتطلب توفير كثير 
من املستلزمات لهؤالء األبناء 
حتى يتمكنوا م���ن مواصلة 

حتصيلهم العلمي.
التجاهل  ان  الوعالن  وقال 
احلكوم���ي املتعم���د جت���اه 
فئ���ات األرام���ل واملطلق���ات 
واملتقاعدي���ن أمر ب���ات يثير 
الدهشة واالس���تغراب، وكأن 
م���ن ينتمون الى ه���ذه الفئة 
ليس���وا كويتي���ني لهم احلق 
الكرمية وتعليم  في احلي���اة 
أبنائهم وتوفير احتياجاتهم، 
مشددا على ضرورة ان تتعامل 
احلكومة وفق ميزان واحد، ألننا 
مجتمع واحد ال يقبل التمييز 
التفرقة  فهذا األسلوب يخلق 
الش���عب  أبناء  والتمييز بني 

وّجه النائ���ب عدنان املطوع 
سؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجل���س األمة 

د.محمد البصيري جاء فيه:
أصبح االتصال باس���تخدام 
النقالة من الضرورات  الهواتف 
التي يتعامل بها الفرد بشكل يومي 
بغض النظر عن دخله الشهري أو 
جنسه أو جنسيته، حيث تقوم 
بتقدمي تلك اخلدمات شركات خاصة 
تخضع ألح���كام وقوانني تنظم 
عملية بيع واستئجار اخلطوط 
واخلدمات وتسعيراتها، وتكون 
حتت رقابة وزارة املواصالت نظرا 
لوجود قوانني وأحكام غير مفعلة، 
فان ذلك أدى إلى قيام ش���ركات 
االتصاالت باستغالل املشتركني 
واملس���تهلكني أس���وأ استغالل 
بإلزامهم بخدمات واشتراكات ال 
علم لهم بها ودون موافقتهم أو 
إخطارهم، وتس���اءل: هل توجد 
إدارة او قطاع في وزارة املواصالت 
مختصان بالرقابة والتفتيش على 
إذا  شركات االتصاالت املتنقلة؟ 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:

هيكل تنظيمي

مسمى هذه اإلدارة أو القطاع 
وهيكله التنظيمي وأسماء شاغلي 
وظائفه من قيادة عليا مبستوى 
وكيل وزارة مس���اعد وموظفني 
ورؤساء أقسام مع بيان مهامهم 
الوظيفية، وهل توجد لدى موظفي 
ه���ذه اإلدارة او القط���اع صفة 
الضبطي���ة القضائية؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي 
بأس���ماء من لديهم هذه الصفة 
ومنصبه���م الوظيفي ومؤهلهم 
العلمي مشفوعا بكشف عن عدد 
الضبطيات القضائية لكل منهم 
ونوعي���ة الضبطية واإلجراءات 
التي اتخذت حيالها منذ 2001/4/1 

حتى تاريخه.
وطلب تزويده بأسماء من لهم 
حق حترير املخالفات واإلنذارات 
ومنصبه���م الوظيفي ومؤهلهم 
العلمي مشفوعا بكشف عن عدد 

املخالف���ات لكل منه���م ونوعية 
املخالف���ة واإلجراءات التي متت 
حيالها ف���ي نفس الفت���رة منذ 
2001/4/1 حتى تاريخه، وهل يوجد 
توجه إلنشاء هيئة لالتصاالت 
التنفيذية تنظم  تابعة للسلطة 
وتراق���ب ش���ركات االتصاالت 
وتس���تقبل شكاوى العمالء؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزوي���دي بتفاصيله���ا وإلى أي 
مستوى وصلت من التنفيذ؟ وإذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فما األسباب 

التي تعوق إنشاءها؟
وقال املط���وع: توفر وزارة 
املواصالت شبكة خطوط لشركات 
االتصاالت املتنقلة وبدورها تقوم 
تلك الشركات ببيعها للمستهلك 
كخطوط مسبقة الدفع أو بنظام 
االشتراك الشهري، فتصبح ملكية 
املبلغ  اخلط للمس���تهلك نظير 
املسدد واملتفق عليه، وعليه يرجى 

إفادتي باآلتي:
هل تق���دم وزارة املواصالت 
أرقام خطوط الهواتف لشركات 
االتصاالت مبقابل مادي؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فهل يتم ذلك 
مل���رة واحدة فقط او في كل مرة 
يتم فيها تغيير اسم العميل؟ وكم 
تبلغ هذه القيم���ة؟ وهل يوجد 
قانون أو قرار ينظم هذه العملية؟ 
يرجى تزويدي به إن وجد. وهل 
يحق للشركة سحب أو إلغاء أو 
مصادرة أي خط مبيع للمستهلك 
مبقابل مادي؟ وما احلاالت التي 
يسمح بها بذلك واحلاالت التي ال 
يسمح بها بذلك حسب القوانني 
واألحكام والشروط التي تنظمها؟ 
مع تزويدي بالقوانني والشروط 
اخلاصة بذل���ك؟ طالبا تزويده 
الوزاري  الق���رار  بصورة م���ن 
رقم 2007/239 اخلاص بعملية 
نقل أرق���ام الهواتف النقالة بني 
شركات االتصاالت؟ وهل هو مفعل 
وسار ومطبق على ارض الواقع 
مشفوعا بأسباب التطبيق او عدم 
التطبيق؟ وص���در قرار وزاري 
بتشكيل جلنة التخاذ اإلجراءات 
واخلطوات الالزمة لتنفيذ القرار 

تدني رواتبهم علما ان البعض 
منهم كانوا ضباطا ومسؤولني 
والبع���ض صغ���ار املوظفني 
وقفت رواتبهم بعدما مت الغاء 
بدالتهم، أي ان املعاشات ثابتة 
وااللتزامات األسرية بالنسبة 
اليهم تكبر أمام موجة الغالء 
البالد ألس���باب خارجية  في 
وداخلي���ة، وأيضا لعدم قدرة 
الدولة عل���ى مواجهة التجار 
أمام  وحتكمهم في األس���عار 
غياب الرقابة، مستنكرا تقدمي 
مئات املالي���ني كمنح وهبات 
خارج الكوي���ت، وفي الوقت 
نفسه احلكومة حترم املتقاعد 
من زيادة تعينه على مواجهة 

أعباء احلياة املتزايدة.
وقال الوعالن ان من أولى 

االقتراح���ات الت���ي يجب ان 
تبحثها احلكومة زيادة معاشات 
املتقاعدين ومتلقي املساعدات 
االجتماعية، فالغالء يطبق على 
املواطن م���ن كل جانب ومن 
الداخل واخل���ارج، مؤكدا ان 
الكويت بها نحو 55 ألف متقاعد 
يعان���ون مصاعب احلياة وال 
يجدون من يدافع عن حقوقهم 
ويبحث معاناتهم. وقال انه ملن 
العيب ان يكون هذا جزاء من 
خدم وطن���ه لفترة تصل الى 
أكثر من 30 عام���ا، لذلك البد 
من حتسني أوضاع املتقاعدين، 
وتبني مش���روعات تخدمهم 
وتساعدهم على مواجهة أعباء 
احلياة والتي تتزايد يوما بعد 

يوم.

وتراسل..«. ثم تقوم باستقطاع 
مبالغ من رصيد احلساب نظير 
تلك اخلدمة في كل مرة دون علم 
املشترك أو موافقته ما يعد تعديا 
واستغالال، وعليه يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
هل يس���مح بتقدمي خدمات 
إضافية غير مجانية من شركات 
االتص���االت عند فت���ح خطوط 
جديدة للمشتركني دون إفصاح؟ 
وما إج���راءات وزارة املواصالت 
حيال تلك املمارسات ان وجدت؟ 
وهل توجد ق���رارات حتكم تلك 
املمارس���ات؟ مع تزويدي بتلك 
القرارات إن وجدت، وهل يسمح 
بإرسال رسائل هاتفية ظاهرها 
خدمة مجانية وحقيقتها مبقابل 
يخصم من رصيد احلساب؟ مع 
تزويدي باإلجراءات التي اتخذتها 
او تتخذها ال���وزارة حيال تلك 

املمارسات.

شكاوى 

وقال: أما بالنسبة للشكاوى 
والتظلمات، فيرج���ى تزويدي 

وإفادتي باآلتي:
مس���مى اإلدارة أو القطاع أو 
القسم اخلاص باستقبال شكاوى 
وتظلمات املواطنني واملقيمني ضد 
شركات االتصاالت املتنقلة وأوقات 
ومراكز االستقبال، وكشف يوضح 
عدد الشكاوى التي استقبلتها هذه 
اإلدارة أو القطاع ضد ش���ركات 
االتصاالت كل ش���ركة على حدة 
ونوعي���ة ومضمون الش���كوى 
واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
حيالها ونتيجة هذه اإلجراءات منذ 

2001/4/1 حتى تاريخه.
وقال لوحظ في اآلونة األخيرة 
الش���كاوى مما مضمونه  كثرة 
احتساب مبالغ مضاعفة عن قيمة 
الثواني او الوحدات املستخدمة، 
وعليه يرجى تزويدي وإفادتي 
باآلتي: القانون الذي تخضع له 
شركات االتصاالت املتنقلة وينظم 
عمله���ا التج���اري، وهل حتتاج 
شركات االتصاالت املتنقلة ألخذ 
موافقة مسبقة من الوزارة عند 

تقدمي اي خدمة أو تسعيرة؟ وهل 
توجد أحكام تنظم كيفية تسعير 
مدة املكامل���ات؟ يرجى تزويدي 
بصورة من تلك األحكام مع كيفية 
مراقبته���ا وتطبيقها على أرض 
الواقع ان وجدت؟ وكيفية جتزئة 
احتس���اب تكلفة املكاملة )ثانية، 
وح���دة دقيقة... ال���خ( وكيفية 
احتساب قيمتها النهائية لكل شركة 
على حدة، وهل يجوز احتساب 
قيمة اي مكاملة مبا يتجاوز وقتها 
الفعلي؟ وصورة من الشكاوى 
اخلاصة بهذا النوع واالجراءات 
التي اتخذته���ا الوزارة للتحقق 
من ذلك ونتيجتها، مع تزويدي 
التالعب بأس���عار  بعدد حاالت 
املكامل���ات ومدتها التي ضبطتها 
وزارة املواصالت واإلجراءات التي 

اتخذت حيالها؟

مبالغ مالية

وتس���اءل: هل توجد شركة 
من شركات االتصاالت حتتسب 
املكاملات املستقبلية  مبالغ على 
عموما وم���ن اخلطوط األرضية 
بوجه خاص؟ مع تزويدي بأسماء 
هذه الشركات واجراءات وزارة 

املواصالت حيالها؟
منى الى علمي كثرة الشكاوى 
من عدم تزويد عدد من شركات 
االتصاالت املش���تركني بفواتير 
تفصيلية خاصة باش���تراكاتهم 
أو اتباع أساليب تعجيزية الصدار 
الكش���وف وكذل���ك فرض  تلك 
الكشوف،  رس���وم الصدار هذه 
ومدى أحقية شركات االتصاالت 
في عدم تقدمي كش���ف تفصيلي 
للعميل، وهل يوجد ما يلزم أو 
ال يلزم تقدمي كش���وف من هذا 
النوع بصفة دورية، مع تزويدي 
بالق���رارات واألح���كام اخلاصة 
بذلك؟ ما االجراءات التي اتخذتها 
وتتخذها الوزارة حيال شركات 
االتصاالت التي متتنع عن تقدمي 
كشف مكاملات تفصيلي وما تقدمه 

مبقابل رسم مادي؟

الكويتي. وتس���اءل الوعالن: 
»أال يستحق املتقاعدون الذين 
أفنوا زهرة شبابهم في العمل 
خلدمة بلدهم ان نراعيهم في ظل 

الوزاري رقم 2007/239، اخلاص 
بعملية نقل أرقام الهواتف النقالة 
بني ش���ركات االتصاالت والذي 
يشدد على ضرورة التزام شبكات 
االتصاالت املتنقلة بتوفير خدمة 
نقل أرق���ام الهواتف النقالة الى 
مشغلي الشبكات اآلخرين داخل 
الكويت اذا طلب املشترك، وعليه 

يرجى تزويدي باآلتي:
أ - ص���ورة م���ن القرار رقم 
اللجن���ة  2009/669 بتش���كيل 

وتاريخه.
ب - أس���ماء أعضاء اللجنة 
املشكلة ومس���مياتهم الوظيفية 
وتاريخ تشكيلها وعدد االجتماعات 
التي عقدتها وصورة من محاضر 
االجتماعات والقرارات والنتائج 
الصادرة عنها مع تزويدي بوضع 

اللجنة احلالي.
عند فتح او شراء خط خدمة 
من بعض ش���ركات االتصاالت 
يالحظ إضاف���ة خدمات ملحقة 
وغير أساس���ية مببالغ وأسعار 
مضاف���ة دون عل���م املس���تهلك 
الناف���ي للجهالة بها، ما يعرضه 
لدفع رس���وم ومبالغ إضافية أو 
اخلصم من رصيد احلساب دون 
احلاجة لتل���ك اخلدمات، إضافة 
الى ان بعض تلك الشركات ترسل 
رسائل أو تسمح لشركات أخرى 
قد يكون معها ارتباط ولكن بشكل 
غير معلن بإرسال رسائل جتارية 
على ش���كل »رن���ات، ومقاطع، 

مبارك الوعالن

عدنان املطوع 

الطبطبائي لمنح عالوة خبرة 200 دينار 
لمن أمضى عشر سنوات في التدريس

اقترح إنشاء إدارة التوعية الدينية في الصحة الحويلة: كم عدد المراكز الصحية الجديدة 
في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير؟

وجه النائب د.محمد احلويلة 
س����ؤاال لوزير الصح����ة د.هالل 
الساير أكد فيه أن: القطاع الصحي 
في الكوي����ت يعاني من قلة عدد 
املستشفيات، ومن هجرة العديد 
من االطباء ذوي الكفاءة العالية 
وخاص����ة محافظت����ي االحمدي 
الكبير، فوزارة الصحة  ومبارك 
تشتكي من العديد من االمراض، 
وفي حاجة ال����ى تكاتف اجلهود 
وتضافرها النتشالها مما هي فيه، 
مضيفا: واذا كانت »الصحة« كما 
عرفتها منظمة الصحة العاملية هي 
حال من اكتمال السالمة البدنية 

والنفس����ية والروحية والرفاه االجتماعي، وليست 
مجرد انعدام املرض او االعاقة، فان الوضع الصحي 
في اي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي: 
»العامل البشري، واملباني واالجهزة، ومدى ثقة املواطن 
بالوضع الصحي«، واذا ما قيمنا الوضع الصحي في 
الكويت بناء على تلك احملاور، فسنالحظ انه يعاني 
وجود خلل فيها جميعا، فإذا بدأنا من احملور الثاني 

»املباني واالجهزة«، فلعله قد يكون 
سببا رئيسيا في تدني املستوى 
الصحي في الكويت، مشيرا الى ان 
التجديدات والتحديثات احلاصلة 
على املستشفيات اصبحت تشكل 
عبئا عل����ى الدولة دون االضافة 
الفعلية الى عدد االسرة او السعة 
االستيعابية، كما ان املركزية في 
استقدام االجهزة واملعدات جعلت 
من الصعوبة توفير االجهزة خالل 
فترة قصيرة. وتساءل احلويلة: 
املراكز الصحية االولية  كم عدد 
قيد االنشاء في محافظتي االحمدي 
ومبارك الكبير، وما عدد املراكز 
الت����ي تقرر اجراء صيانة له����ا، وهل مت التعاقد مع 
الشركات التي تقوم بأعمال البناء والصيانة أم ال؟ 
والتي كانت حتت الصيانة متى تنتهي اعمال الصيانة 
بها؟ وتس����اءل: ما عدد االطباء املسجلني على قوة 
مستشفى العدان واملراكز الصحية االولية مبحافظتي 
االحمدي ومبارك الكبير وتخصصاتهم وجنسياتهم، 

وكم عدد الهيئة التمريضية وجنسياتهم؟

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة قال فيه: حرصا 
على تشجيع العاملني في مهنة 
التدريس باعتبارها أشرف املهن، 
ودعما للعملية التربوية باعتبار 
ان املدرس وأوضاعه املعنوية 
واملادية ركيزة جلذب الكفاءات 
لهذه املهنة، أقترح: منح عالوة 
خبرة مقداره���ا 200 دينار ملن 
أمضى عش���ر سنوات في مهنة 
التدري���س ف���ي وزارة التربية 
وع���الوة 300 دينار ملن أمضى 
15 سنة فأكثر بشرط ان يكون 
حاصال عل���ى تقدير امتياز في 

آخر تقرير كفاءة. كما قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة 
بشأن: »العمل على انشاء »ادارة التوعية الدينية« في وزارة الصحة 
مهمتها توعية املرضى باالحكام الش���رعية ورفع اجلانب املعنوي 

للمرضى خالل زيارتهم الى املستشفيات أو املراكز الصحية«.

د.وليد الطبطبائي

 د.محمد احلويلة 
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)متين غوزال(د. يوسف الزلزلة مرحبا بالشيخ أحمد الفهد ويبدو فواز السمارد.يوسف الزلزلة وأحمد السعدون والشيخ أحمد الفهد خالل اجتماع اللجنة املالية أمسمصافحة بني الشيخ أحمد الفهد وأحمد السعدون بحضور ناجي العبد الهادي

الزلزلة: اإلثنين المقبل سننجز الخطة السنوية للحكومة ونحيلها للمجلس

الخرافي: قانون الخصخصة يدعم العمالة الوطنية وعلينا البعد عن المزايدات 
وعدم التفكير في كيفية العودة لكرسي البرلمان والعمل لخدمة الكويت

الفهد:التخصيص أحد القوانين الرئيسـية للخطة التنموية  وهو بحاجه لتوفير بيئة تشريعية مناسبة مثل الـB.O.T والـ P.P.P والمشاركة بالتشغيل وإعادة المشاريع للدولة

أعرب رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن شكره وتقديره لرئيس 
واعضاء اللجنة املالية البرملانية الذين بذلوا جهدا كبيرا في سبيل اجناز 
قانون اخلصخصة، كما تقدم بالش����كر للنواب سواء من ايد القانون او 
عارضه. وأكد ان التصويت الدميوقراطي هو الذي حس����م املوضوع في 
النهاية بعد مناقش����ته في املكان املناس����ب، وهو قاعة عبداهلل السالم، 

ومناقشة املواد والتعديالت التي حسمت كذلك بالتصويت.
وأوضح ان من النتائج االيجابية لقانون اخلصخصة انه يدعم العمالة 
الوطنية ويحصن مواد الدستور التي نظمت مسألة جواز التخصيص 
م����ن عدمه لبعض املرافق، ومت ادراج نصوص دس����تورية في القانون، 
مؤك����دا ان في قانون اخلصخصة الكثير من الضمانات الكفيلة بطمأنة 

النواب واملواطنني، السيما العاملني منهم.
وب����نّي ان املهم في النظر الى هذا القانون هو النفوس ال النصوص، 
مشددا على عدم االساءة لبعضنا البعض، ألنه ال يوجد احد ابدا يرضى 
ببيع الكويت او يتوانى في احلفاظ عليها، فالكويت غالية علينا جميعا، 

وقال: قد جنتهد لكن ال ينبغي التشكيك في وطنية احد.
وسئل اخلرافي ان كان يؤيد اقرار قوانني مكملة كالضريبة وغيرها، 
فقال اخلرافي: ال يوجد ما مين����ع، فرحلة االلف ميل تبدأ بخطوة، لكن 
ينبغي ان تبدأ في االجتاه الصحيح، فاذا صفت النفوس واجتهدنا جميعا 
ملصلحة الكوي����ت وابتعدنا عن املزايدات، ودغدغة العواطف، والتفكير 
فقط في كيفية العودة الى كرسي البرملان، فإننا بذلك سنعمل بجد من 
اجل خدمة الكويت، مؤكدا انه ال يش����كك ف����ي زمالئه فكلهم مجتهدون، 

لكن ليس كل مجتهد مصيبا.
 من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لش����ؤون التنمية الشيخ احمد الفهد ان اللجنة املالية وضعت اللمسات 
النهائية للخطة السنوية للدولة بعد مراعاة الكثير من املالحظات السابقة 

وانعكاسها على النسخة النهائية للخطة.
وقال: نح����ن متفائلون باخلطة بعد ان قطعنا الش����وط األكبر ولم 
يتبق امامنا س����وى االجتماع املقبل حلسم ملف اخلطة التنموية ومن 
ثم عرضها على مجلس االمة، ونش����كر رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة 
واعضاءها على تفهمهم وتعاونهم من اجل اجناز اخلطة، وهو ما يؤكد 
حرص اجلميع على اجناز اخلطة من خالل املسؤولية املشتركة والشعور 
بروح املس����ؤولية خصوصا ان هذه هي املرة األولى في تاريخ الكويت 

التي يتم فيها وضع خطة سنوية.
وردا على اسئلة الصحافيني حول مخاوف النواب من عدم تطابق اخلطة 
مع األرقام املخصصة للموازنة قال ان اجتماع اللجنة امس تدارس هذه 
املالحظة وغيرها من املالحظات وتفعيلها لتالشي هذه املخاوف بحيث 

ال تتضارب االرقام واملشاريع مع املوازنة العامة واخلطة السنوية.
وبسؤاله عن الضمانات امللحقة بقانون »اخلصخصة« وانعكاساتها على 
املستثمر االجنبي قال: نشكر مجلس االمة على اقرار قانون اخلصخصة 
لكونه احد القوانني الرئيسية للخطة التنموية متوسطة املدى لتحديد 
رؤية الكويت، وهو من االدوات املس����تخدمة لتفعيل مش����اركة القطاع 
اخلاص ليكون مشاركا رئيسيا للقطاع العام في التنمية العامة للدولة، 
وهذا منط ليس بجديد وامنا فلس����فة اقتصادية عاملية مارستها الكثير 

من دول العالم.
واض����اف: نحن نقدر مخاوف البع����ض من »اخلصخصة« وهو حق 
مش����روع لهم خصوصا ان املوضوع من القضايا اجلدلية على مستوى 

العالم ونحن حريصون على مراعاة هذه املخاوف، ولكن النقطة الغائبة 
عن اجلميع هي ان احلكومة متلك ممارس����ة »اخلصخصة« دون قانون، 
خصوص����ا انها خصخصت اكثر من قط����اع دون قانون، ولكنها ارتأت 
امكانية تفعيل املوضوع مس����تقبال بش����كل اكبر ف����ي ظل اقرار اخلطة 
التنموية حيث سيكون القطاع اخلاص العبا اساسيا في االقتصاد احمللي 
والتنمية املستدامة، كما ارتأت احلكومة ان تقدم هذا القانون مبزيد من 
التنظيم حلماية املواطن والعامل في هذا اجلانب حيث قام  مجلس االمة 
واحلكومة بسن الكثير من القوانني التي تكفل حقوق املوظف واملواطن 
والدولة، لذا فان الهدف من القانون هو اجلانب التنظيمي حلماية احلقوق 

اكثر من املمارسة التي شهدتها الكويت في السابق.
وبسؤاله عن اخلطوات الالحقة القرار القانون اكد ان القانون بحاجة 
الى توفير بيئة مناسبة وهو ما يجري العمل عليه اآلن من خالل ثالث 
وسائل وهي ال� B.O.T وال� P.P.P واملشاركة بالتشغيل واعادة املشاريع 
للدولة، وبالتالي هناك اآلن ثالثة قوانني كأدوات رئيسية لتحرير القطاع 
اخلاص بحيث تكون ادوات داعمة له ومن ثم ميكن تشكيل بيئة مناسبة 
لالس����تثمارات. وفيما يتعلق بإلزامية السهم الذهبي وانعكاساته على 
مش����اركة القطاع اخلاص قال ان التجارب السابقة وخصوصا التجربة 
البريطانية عندما حاول احملافظون تطبيق هذا االشتراط في عهد تاتشر 
كنوع من التوازن لم يستخدم منها السهم الذهبي سوى مرة او اثنتني 
كضمان ولكن اذا كان الس����هم الذهبي ضمانا ف����ي هذه املرحلة األولية 
لتطبيق قانون اخلصخصة في الكوي����ت لطمأنة اصحاب الرأي اآلخر 
فسوف نتعامل معه في ضوء التجارب السابقة. وبسؤاله عن تفسيره 
الحتجاز الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم وما اذا كان يتعارض ذلك مع 

احلرية التي تنعم بها الكويت قال: »اسألوا النيابة هذا املوضوع مو عندي 
فالنيابة هي املسؤولة عن هذا اجلانب«. وعن آلية محاسبة القائمني على 
تنفيذ اخلطة الس����نوية اوضح الفهد انه طلب من اخلدمة املدنية وضع 
اللوائح والشروط اخلاصة بالتعامل مع تنفيذ اخلطة واالجهزة االدارية 
ودورها كمسؤولني واجهزة، واضاف ان وزارة االسكان تدارست موضوع 
الصوابر واطلعت على املش����كالت الت����ي يواجهها وخرجت بتقرير عن 
الصوابر ورفعت التقرير ملجلس الوزراء حتى يتم التعامل مع املشكلة 
ليكون احد احللول للقضية. من جانبه أكد رئيس اللجنة املالية النائب 
د.يوسف الزلزلة مناقشة اللجنة خالل اجتماعها أمس للتقرير اخلاص 
باخلطة الس����نوية الذي قدمته احلكومة. وأش����ار الزلزلة الى ان سبب 
التأخير في االنتهاء من مناقش����ة التقرير يعود الى س����فر وزير املالية 
خارج البالد وانشغال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير التنمية ووزير االسكان الشيخ أحمد الفهد ووجوده خارج البالد 
بصحبة صاحب السمو األمير. واكد الزلزلة انه مت االتفاق خالل االجتماع 
على القانون الذي سيقدم الى املجلس، الفتا الى ان مشروع القانون الذي 
قدمته احلكومة الى املجلس يتكون من 12 مادة ألغيت منها 4 مواد ومت 
االتف����اق على ان تظل فقط 8 مواد، بينما هناك مادة واحدة فقط بحاجة 
الى اعادة صياغة. وأوضح ان اجتماع اللجنة املالية يوم االثنني املقبل 
بوجود احلكومة سيتم خالله االنتهاء من الشكل النهائي لقانون اخلطة 
السنوية حتى يتم إدراجه على جدول اعمال املجلس والتصويت عليه كي 
يبدأ تنفيذ اخلطة السنوية. واضاف ان تنفيذ اخلطة السنوية سيمثل 
بدء تنفيذ اخلطة االس����تراتيجية التنموية فعليا، الفتا الى تناغمها مع 

امليزانية التي قدمتها احلكومة.

»الظواهر السلبية« بحثت قضية انتشار المخدرات 
وتأمين الخلوة الشرعية  للمساجين

فالح الصواغ ومحمد هايف خالل اجتماع جلنة الظواهر السلبية

بحثت جلنة الظواهر السلبية الدخيلة على 
املجتمع الكويتي بحضور ممثلي وزارة الداخلية 
اسباب تردي اوضاع السجن املركزي وانتشار 
ظاهرة تعاطي وجتارة املخدرات داخل اروقته 
نظرا لتقصير وزارة الداخلية باالهتمام بهذا 
املوق���ع والعاملني فيه من خالل حرمانهم من 
احلوافز وتوفير الكفاءات الالزمة لالش���راف 
على سير العمل فيه وعدم االستعانة باالجهزة 
احلديثة واملتطورة لضبط عمليات التفتيش فيه 
للحيلولة دون تسريب املخدرات الى الداخل.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في 
تصريح للصحافيني: عقدت اللجنة اجتماعها 
امس ملناقشة اوضاع السجن املركزي بحضور 
ممثلي وزارة الداخلية وحتديدا انتشار ظاهر 
جتارة املخدرات وادارتها من قبل بعض املساجني 
في الس���جن املركزي، مش���يرا الى ان اللجنة 
وجهت عدة اسئلة ملمثلي وزارة الداخلية حول 
غياب رقابة السجن املركزي على بعض جتار 
املخدرات القابعني داخل اروقة السجن وامكانية 
ادارتهم لهذه التجارة وترويجها في املجتمع 

الكويتي.
واثنى هايف في بداية حديثه على جهود مدير 
املؤسسات االصالحية اللواء خالد الديني في 
ادارته للسجن املركزي محمال وزارة الداخلية 
مس���ؤولية التهاون والتخلف والتسيب الذي 
يشهده السجن املركزي ومنها عدم االستعانة 
الرقابية املتطورة لضبط تس���رب  باالجهزة 
املمنوعات الى اروقة السجن وتأتي في مقدمتها 
املخدرات وكذلك عدم منح ضباط السجن املركزي 
حق الضبطية القضائية في السجن مما ترتب 

عليه تبرئة اكثر من تاجر للمخدرات.
واوضح هاي���ف ان وزارة الداخلية جردت 
العاملني في السجن املركزي من صالحياتهم 
الكاملة ناهيك عن غياب امتيازاتهم ومكافآتهم 
وغياب النظم الدقيقة لعمليات التدوير والتدقيق 

للعاملني فيها عالوة على موقع السجن الواقع 
بني املناطق الس���كنية والذي يشكل خطورة 
على اهالي املناطق املجاورة للس���جن، مبينا 
ان الس���جن املركزي اصبح في ذيل اهتمامات 
وزارة الداخلية وهو امر ال يبشر بخير وخطير 

للغاية.
وتاب���ع هايف كما ناقش���ت اللجنة ممثلي 
وزارة الداخلية في أسباب اعادة تعيني بعض 
االفراد والضباط من اصحاب السوابق الوظيفية 
في الس���جن املركزي االمر ال���ذي ال يدل على 
جدية وزارة الداخلية ويفتح املجال للتالعب 
بالس���جن املركزي وانتشار املخدرات فيه من 
خالل ش���بكات منظمة نافذة تستغل العاملني 
في الداخلية من اصحاب السوابق الوظيفية 
كاالهمال والتسيب والرشوة لترويج وجتارة 
املخدرات من داخل السجن املركزي، مشددا على 
ضرورة تش���كيل وزارة الداخلية جلنة تعنى 
بدراسة لظواهر الس���لبية بالسجن املركزي 
واملخالفات والتجاوزات احلاصلة فيه ومنها 

وصول املخدرات اليه وجتارتها من خالله.
واشار هايف الى ان اللجنة لم تنته من هذا 
امللف وستعقد عدة اجتماعات اخرى لبحثه من 
جميع جوانبه ومنها ما يتعلق بغياب تعيني 
االخصائيني االجتماعيني الكويتيني في السجن 
املركزي واالستعانة بوافدين بأجور منخفضة 
ما يعزز حظوظ قبولهم للرشاوى واستغاللهم 
من قبل السجناء الدخال املمنوعات الى السجن 
حالهم كحال العسكريني الذين ال يتمتعون بأي 

امتيازات في العمل بالسجن املركزي.
ولف���ت هايف ال���ى ان اللجنة بحثت ايضا 
اس���باب غياب العفو االميري للسجناء للعام 
الثاني على التوالي ما يعزز عزوف املساجني 
عن االنخراط في برامج اعادة التأهيل والعفو 
االميري وكذلك ضرورة توفير اخللوة الشرعية 

للمساجني،.

رئيس مجلس األمة  عن احتجاز الجاسم: في أيٍد أمينة  وسينال حقه  
من خالل القانون وحريصون على عدم التعسف في اإلجراءات

أسرته أصدرت بياناً حملت فيه الجهات المسؤولة الحفاظ على صحته بعد أن أضرب عن الطعام

ال تزال قضية احتجاز الكاتب 
واحملامي محمد عبد القادر اجلاسم 
تتفاعل على أكثر من صعيد حيث 
ق���ال رئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي ان اول من يثق في السلطة 
القضائي���ة هو االخ الفاضل محمد 
اجلاسم، وبالتالي هو في ايد امينة، 
وأثق في انه سينال حقه كامال من 
خالل القانون، واضافه في تصريح 
صحافي في مجلس األمه أمس نحن 
نحرص على اال يكون هناك خروج او 
تعسف في استخدام احلق القانوني، 
فاذا كانت االج���راءات املتخذة مع 
اجلاسم سليمة وبعيدة عن االساءة 

للكرامة فال خوف منها.
من جانبه استنكر النائب محمد 
هاي���ف املطيري احتج���از الكاتب 
الصحافي محمد عبدالقادر اجلاسم 
رغم اختالفنا معه فكريا، وان كنا 
نتفق معه في الكثير من القضايا، 
خصوص���ا فيما يتعل���ق ببعض 
التي وردت بحقها  الش���خصيات 
تقارير عاملية تبني خطورة وجودها 
في الكويت، فهذه الشخصيات يجب 
ان يلتفت اليها واجلاسم اشار اليها 
في مقاالته. وقال هايف، في تصريح 
للصحافي���ني، »ان التضييق على 
اآلراء واحلجر على افكار الكتاب ال 
نقبله، فإن ارتكب خطأ يحال الى 
النيابة العام���ة، وال تتم معاملته 
بهذه الطريقة التعسفية ويجب ان 
يوجه التحقيق جميع بطاقاته صوب 
الشبكات التجسسية التي بلغ احلد 
بها الى رفع العل���م االيراني فوق 

معسكرات اجليش الكويتي«.

»المحامين« لسرعة اإلفراج عنه

من جانبها، اص���درت جمعية 
احملامني بيانا حول املوضوع جاء 
فيه: تابعت جمعية احملامني الشكوى 
املقدمة ضد احملامي والكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم وتوقعنا في بداية 
االمر ان تلك الشكوى هي شكوى 
شخصية، وكما هو معروف فإن حق 
الشكوى مكفول للجميع لكن تبني 
الحقا بعد تقدمي محضر التحريات 
انه يشمل جميع مقاالته السابقة على 
مدى سنوات ماضية، وبالتالي تغير 
الوضع من شكوى شخصية فردية 
الى محاكمة سياسية لكاتب ذي رأي، 
وبالتالي يكون االختصاص لقانون 

اليوم  للمواطن، واعتقاله في هذا 
حتديدا وفي وقت مناقش���ة تقرير 
دولة الكويت حلقوق اإلنسان أمام 
محفل دولي هو استهتار وتخبط من 
احلكومة بسمعة الكويت ومكانتها 

الدولية.
لقد بينا نحن )اللجنة الشعبية 
التعبي���ر( في بياننا  لدعم حرية 
الس���ابق »ان االتفاق أو االختالف 
مع أفكار الكاتب محمد اجلاسم أو 
غيره يجب أال يكون معيار التحرك 
الشعبي في الدفاع عن حرية التعبير 
ومواجهة الطغيان وإذا كنا نختلف 
حول أفكار هذا الكاتب أو ذاك، فإننا 
لن نختلف أبدا حول حق املواطن 
في إبداء رأيه«. إن اعتقال الكاتب 
اجلاس���م حتت تهم���ة تهديد أمن 
الدولة والتحقيق معه استنادا إلى 
مقاالته وكتبه هو اعتقال لتحقيق 
غايات سياسية بحتة بعد أن أصبح 
اجلاس���م منبرا من منابر مواجهة 
احلكومة التي ترمي بالكويت إلى 
هاوية س���حيقة وفشل ذريع على 

كل الصعد واملستويات.
إن الكات���ب اجلاس���م اليوم ال 
ميثل نفسه ورأيه وفقط، بل ميثل 
كل كويت���ي ال يقبل الصمت حيال 
ما تتعرض له احلرية من انتهاك 
ومصادرة، ولهذا يأتي بياننا اليوم 
القاطع  الكويتيني  ليعلن رف���ض 
للممارس���ات احلكومية املتعسفة 
كما حتمل »اللجنة الشعبية لدعم 
حرية التعبير« احلكومة املسؤولية 
الكاملة ع���ن حياة وصحة الكاتب 
اجلاسم حيث انه دخل في إضراب 
مفتوح عن الطعام وتناول األدوية 
مضحيا بنفس���ه م���ن أجل وطنه 

وشعبه وضمان حرية رأيه.
وكان احملام���ي عبداهلل األحمد 
كشف في تصريح صحافي أن موكله 
الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر 
اجلاس���م أعلن ب���دء اإلضراب عن 
الطعام وتن���اول األدوية اخلاصة 
ب���ه احتجاجا على ك���ون محضر 
حتريات مباحث أمن الدولة يشمل 
جميع مقاالته، مبا يش���ير إلى أن 
تكون محاكمته محاكمة سياسية 

وليست قانونية.

املطبوعات والنشر وال تعتبر من 
قبيل جرائم امن الدولة الداخلي، كما 
اننا نأمل من النيابة العامة سرعة 
االفراج عن الزميل محمد اجلاسم 
بال ضمان وذلك بعد ان بدأ اضرابا 
عن الطعام والدواء حيث انه يعاني 

من مشاكل في القلب.
كما نشير الى اننا قد كلفنا فهد 
العجمي رئيس جلنة حقوق االنسان 
بجمعية احملامني الكويتية مبتابعة 
القضية وتقدمي املساعدة القانونية 
والدعم الالزم للزميل احملامي محمد 

عبدالقادر اجلاسم.

»تماهي«: تعسف ضد الحرية

من جانبه، أبدى تيار املس���ار 
االهلي )متاهي( قلقه الش���ديد من 
استمرار حجز الكاتب محمد اجلاسم 
مما يعد تعسفا وضد حرية الرأي 

والتعبير.
وطالب رئيس التيار م.عبداملانع 
الصوان بعدم حتميل االمور اكثر 
مما حتتمل، مطالبا باالفراج الفوري 
عن اجلاس���م. وحذر الصوان، في 
تصري���ح صحاف���ي، م���ن النهج 
احلكومي املتنامي في تكميم االفواه 
وكبت احلريات فيما يشير الى حتول 
الكويت الى دولة بوليسية بعيدا عن 
الدميوقراطية التي نتغنى بها امام 
الدول االخرى. وانتقد الصوان رفع 
احلصانة عن النواب مسلم البراك 
وخالد الطاحوس ومحمد هايف على 
خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي 
والتعبير في توجه مناقض ملا تعلنه 
احلكومة من دعم وتأييد للحريات. 
واشار الى انه في الوقت الذي كانت 
احلكومة تقدم تقريرها عن اجنازات 

الكويت في مجال حقوق االنسان 
واحلفاظ على احلريات في جنيڤ 
امام االمم املتحدة، كانت متارس في 
الوقت ذاته انتهاكا صارخا حلرية 
التعبير من خالل اس���تمرار حجز 
اجلاسم ورفع احلصانة عن النواب 

الثالثة.
وفيما حذر الصوان من استمرار 
هذه املمارسات احلكومية التي تسيء 
الى س���معة البالد اخلارجية امام 
املنظمات الدولية بسبب االجراءات 
التي تقوم به���ا على ارض الواقع 
وتناقض التقارير الرس���مية التي 
تقدمها وآخرها التقرير املقدم منذ 
يومني، دعا منظمات وشخصيات 
املجتمع املدني والناشطني احلقوقيني 
في مجال حقوق االنسان الى التحرك 
والتعبير عن رفض هذه املمارسات 
احلكومية البوليسية في الكويت.

وأكد الصوان ان تيار املس���ار 
االهلي يراقب بقلق هذه التطورات 
غير املسبوقة في التعاطي مع حرية 
ال���رأي والتعبير، محذرا من خطة 
حكومية ممنهج���ة لتكميم االفواه 
وترهيب معارضي سياساتها، داعيا 
الى افساح املجال اكثر فأكثر امام 
حرية التعبير والرأي وتقبل النقد 
البناء الذي يسهم في اصالح االخطاء 

والثغرات املوجودة.

أسرة الجاسم للحفاظ على صحته

من جهتها أصدرت أسرة الكاتب 
واحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
بيانا صحافيا أبدت فيه قلقها على 
صحته بسبب إضرابه عن الطعام 
منذ مساء أمس، وجاء في البيان: 
حتمل عائل���ة محم���د عبدالقادر 

العامة  اجلاسم احلكومة والنيابة 
وأم���ن الدولة مس���ؤولية احلفاظ 
على صحة وسالمة احملامي محمد 
عبدالقادر اجلاسم، خصوصا بعد 
إضرابه عن الطع���ام وعن تناول 
أدوية القلب، وما يجري من حتقيق 
سياسي معه حول جميع مقاالته 
وكتبه املنشورة منذ العام 2005، 
وتناش���د عائلة محمد عبدالقادر 
اجلاسم الشرفاء في الكويت القيام 
بواجباتهم للمطالبة باإلفراج عنه 
بأس���رع وقت، وعدم التعسف في 
تطبيق القانون، كما حتتفظ العائلة 
بحقها باللجوء إلى املنظمات الدولية 

لضمان سالمته.

»الشعبية«: االعتقال هدر للكرامة

م���ن جهتها، أص���درت اللجنة 
الشعبية لدعم حرية التعبير، بيانا 
صحافيا تعلن في���ه تضامنها مع 

اجلاسم، وفيما يلي نص البيان:
في اليوم التي يعرض فيه ملف 
الكويت حلقوق اإلنسان في جنيڤ 
امام منظمة حقوق اإلنسان يعتقل 
الكات���ب احملامي محمد عبد القادر 
اجلاسم في أمن الدولة ألنه يعبر 
ع���ن رأيه ومي���ارس حريته التي 
كفلتها الشريعة السماوية والقوانني 
اإلنسانية وسطرها دستورنا في 
املادة 36 منه إذ تنص على أن »حرية 
العلم���ي مكفولة،  الرأي والبحث 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه 
ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
وذلك وفقا للش���روط التي يبينها 

القانون«.
إن اعتقال اجلاسم هدر للكرامة 
اإلنس���انية واحلق���وق األصلي���ة 

م.عبداملانع الصوان احملامي عبداهلل األحمدمحمد عبدالقادر اجلاسم


