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العدوة لإلسراع في تشكيل
الهيئة العامة للمعاقين

العدوة  النائب خالد  واختتم 
تصريحه بضرورة العمل بأسرع 
وقت ممكن على رفع املعاناة عن 
فئ����ة ذوي االحتياجات اخلاصة 
القان����ون كاملة،  بتنفيذ م����واد 
الس����يما ان اولي����اء االمور لفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة قد ابدوا 
استياءهم من التأخير في تشكيل 
الهيئ����ة واعتب����روا ذلك تعطيال 

للقانون الذي طال انتظاره.

العدوة  النائ����ب خالد  طالب 
النائ����ب االول لرئي����س مجلس 
الدفاع بس����رعة  الوزراء ووزير 
تشكيل الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة التي وردت بقانون املعاقني 
وفقا للمادة 47 من الفصل الثامن 
والذي اقره املجلس واصبح نافذا 
التنفيذ منذ 28 املاضي  وواجب 
بعد مضي ثالثة اشهر على اقرار 

القانون.
واعتبر العدوة ان عدم تشكيل 
الهيئة العامة للمعاقني حتى اآلن 
املواد  ايقاف لتنفيذ اهم  مبنزلة 
التي وردت بالقانون كون الهيئة 
معنية بالقي����ام بجميع االعمال 
واملهام الكفيلة برعاية االشخاص 
ذوي االعاقة وتأهيلهم بداية من 
اقرار للسياس����ة العامة ووضع 
اللوائح واالعداد واالشراف على 
تنفيذ اخلط����ط واللجان وقبول 
املعونات فضال عن وضع القواعد 
البيانية واالحصائية بذوي االعاقة 

وتقدمي التقارير املختلفة.

خالد العدوة

الخرافي يبعث ببرقيتي تعزية ومواساة
إلى العيسائي والمنذري

أسيل تطلب من الروضان استيضاحًا
حول موقف الحكومة من مبادرة السالم

العبدالهادي: االنتهاء من قانون المدن 
اإلسكانية لتوفير 200 ألف وحدة

اللجنة البرلمانية أحالته إلى المجلس للتصويت عليه

بعث رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة الى 
رئيس مجلس الشورى في سلطنة 
عمان الشيخ احمد بن محمد العيسائي 
اثر تلقيه انباء االعصار املداري »فيت«. 
وقال اخلرافي ف���ي برقيته: بنفوس 
راضي���ة ألمر اهلل ال مفر منه اال اليه 
محتسبة لقضائه وقدره تابعنا ببالغ 
االلم مأساة االعصار املداري »فيت« 
الذي عصف في معظم أرجاء السلطنة 
مما خلف وراءه فاجعة انسانية راح 
ضحيته���ا عدد م���ن القتلى وإصابة 
وتشريد الكثيرين منهم، االمر الذي 
أجج مشاعر احلس���رة في نفوسنا 
جميعا، وإني اذ أشاطر معاليكم باسمي 
ونيابة ع���ن اخواني اعضاء مجلس 
االمة الكويتي خالص العزاء في هذا 
اخلطب اجللل، معربا لكم عن عميق 
مواساتنا، لنرفع أكف الضراعة الى 
املولى جلت قدرته ان يتقبل ضحايا 
هذه الفاجعة في فيض رحمته وواسع 
مغفرت���ه ورضوانه، وان يفرغ على 
أهليهم وذويهم صبرا من لدنه، وان 
يقي سلطنة عمان الشقيقة مصارع 
الس���وء انه ولي ذلك والقادر عليه. 
كما بعث اخلرافي ببرقية مماثلة الى 
رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان 

د.يحيى بن محفوظ املنذري.

التس���ليف  ومدير ع���ام بنك 
واالدخار محمد النومس.

وعلم���ت »األنب���اء« م���ن 
مصادرها ان اللجنة واحلكومة 
اتفقتا على ان يتم البدء باجناز 
3 مدن اس���كانية على سبيل 
التزام احلكومة  التجربة، مع 
بتوفير االراضي الصاحلة لبناء 
تلك املدن خالل 3 سنوات ليتم 
بعدها اجناز كل مدينة خالل 3 

سنوات اخرى.
واضافت املصادر انه تقرر 
ان يتم ادراج مش���روع مدينة 
اخلي���ران االس���كانية ضمن 
قانون املدن االس���كانية ليتم 
تنفيذ املشروع بنظام الشركات 
املساهمة ليمثل باكورة مشاريع 
املدن االسكانية، ومن املقرر ان 
توفر مدينة اخليران اكثر من 18 

الف وحدة اسكانية جديدة.

املدن االسكانية وطرح اسهمها 
في املزاد العلني امام شركات 

القطاع اخلاص.
وشارك في اجتماع اللجنة 
االسكانية ممثال عن احلكومة كل 
من مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م.علي الفوزان 

اجنزت اللجنة االس���كانية 
البرملانية امس تقريرها النهائي 
ع���ن مش���روع قان���ون املدن 
الف  االس���كانية لتوفير 200 
وحدة سكنية، وسيتم ارساله 
اليوم الى رئيس املجلس جاسم 
اخلرافي للتصويت عليه في 
الثانية في اجللس���ة  املداولة 

املقبلة.
العبداله���ادي، في  وق���ال 
تصري���ح للصحافيني: ان من 
ابرز التعدي���الت التي ادخلها 
االعضاء واحلكومة على مشروع 
القانون امس رفع سقف احلصة 
االرثية الى 300 الف دينار الى 
جانب حتديد مدة 6 س���نوات 
امام كل شركة مساهمة الجناز 
املدينة السكنية وحتديد مهلة 
9 اشهر لتأس���يس كل شركة 
مساهمة ستتولى بناء مدينة من 

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي أثناء دخوله مجلس األمة أمس 

ناجي العبدالهادي

الدولة لش���ؤون مجلس االمة 
البصيري، كما سارع  د.محمد 
مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول 
العربية السفير عبداهلل املنصور 
الكويت من  الى نفي انسحاب 
مبادرة السالم العربي، ما اوقع 
الكويت في حالة حرج سياسي 
دولي. ل���ذا وبناء على ما تقدم 
يرجى موافاتي وتزويدي بالتالي: 
مدى صحة ما ورد على لسان 
الناطق الرسمي باسم احلكومة 
وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري عن موافقة احلكومة 
عل���ى توصية مجل���س االمة 
الكويت من مبادرة  بانسحاب 

السالم العربية.

لم تصوت على هذه التوصية 
مناقض���ا بذلك التصريح الذي 
أدلى به الناطق الرسمي باسم 
احلكومة وزير املواصالت ووزير 

النائبة د.اس���يل  وجه���ت 
الدولة  العوضي سؤاال لوزير 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان جاء فيه، صرح الناطق 
الرسمي باسم احلكومة وزير 
املواص���الت ووزي���ر الدول���ة 
لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري في بيان صحافي نشر 
في الصح���ف اليومية بتاريخ 
2010/6/2 بأن احلكومة وافقت 
عل���ى توصية مجل���س االمة 
الص���ادرة بجلس���ته املنعقدة 
بتاريخ 2010/6/1 باالنس���حاب 
من مبادرة السالم العربية، وقد 
اكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي في تصريح صحافي 
في الي���وم التالي ان احلكومة 

د.اسيل العوضي

صالح عاشور

»التنمية واإلصالح« تعارض سرية االستجواب
أو اإلحالة لـ »التشريعية« أو »الدستورية«

البراك: لم نعقد صفقات مع أي جهة حول استجواب أم الهيمان

فاالولى ان تكون مع احلكومة � اي 
العمل الشعبي. واوضح البراك ان 
كتلة العمل الوطني كانت لبعض 
اعضائه����ا مواق����ف مس����بقة في 
استجوابات سابقة تقدمت بها كتلة 
العمل الشعبي، كما ان لهم نفس 
املواقف »املسبقة« من استجواب »ام 
الهيمان« اال ان هذا لم مينعنا من 
مساندة االستجواب املزمع تقدميه 

من قبل � ان صح ذلك.
وشدد البراك على ان كتلة العمل 
الشعبي ستقف مع احلق اينما كان 
بغض النظر عن مواقف اصحابه 
في الكتلة، مبينا انها ماضية في 
قضية الرياضة »وستس����ير الى 

االمام حلل هذه القضية«.
وطالب البراك بأن تكون جلسة 
االستجواب لقضية ام الهيمان غدا 
دون ان تطلب احلكومة التأجيل 
وان تكون اجللسة علنية، الفتا الى 
ان السرية تستحق ضمن احلدود 
الضيقة والتي ال تنطبق اشتراطاتها 
على ه����ذا االس����تجواب »فما هي 
الس����رية في مناقشة  احتياجات 
اله����واء امللوث؟«. وع����ن موقف 
الكتلة اذا ما مت حتويل استجواب 
الطاحوس الى جلسة سرية، قال 
»لكل حادث حديث، لكن االساس 
في اجللسات هو العلنية ال السرية، 
وال يوجد في هذا االستجواب ما 
يستحق السرية«. وذكر البراك ان 
كتلة العمل الشعبي كانت ومازالت 
احد االطراف الرئيسية في القضية 
الرياضية ولها دور رئيس����ي في 
اق����رار قوانني االصالح الرياضي، 
مؤكدا ان انقاذ الوضع الرياضي لن 
يتحقق اال باالجتاه الى استجواب 

سمو رئيس الوزراء.

اتصال من قب����ل االخوة األفاضل 
في كتلة العمل الوطني حول هذه 
املساءلة ولم يعرض علينا حتى 
اآلن اي تفاصيل حول هذه املساءلة 
ورغم ذلك يبقى موقفنا املبدئي من 
هذه املساءلة كأي موقف لنا من اي 
مساءلة بالتأكيد على أحقية النواب 
لتقدمي االستجوابات في موعدها 
الذي يرونه مناسبا،  ومضمونها 
مؤكدا على متسك الكتلة برفضها اي 
اجراء من شأنه التقليل او مصادرة 

ارادة اي نائب ممثال لألمة.
إلى ذلك اكد املتحدث الرسمي 
النائب  الش����عبي  العم����ل  لكتلة 
مس����لم الب����راك ان الكتلة لم تقم 
بعقد صفق����ات مع اي جهة كانت 
السيما كتلة العمل الوطني بشأن 
استجواب »ام الهيمان«، مشيرا الى 
ان الكتلة اذا كانت تريد عقد صفقات 

استجواب س����مو رئيس مجلس 
ال����وزراء وتعلن رفضها لتحويل 
االستجواب الى اللجنة التشريعية 
او االحالة للمحكمة الدستورية او 
تأجيل االستجواب، داعيا احلكومة 
ارادة األمة واالمتثال  الى احترام 
الدستورية من خالل  للنصوص 
االجابة عن جميع االستفسارات 
املثارة في االس����تجواب بجلسة 
علني����ة ألنها حق لألم����ة وليس 
للمجلس فقط االس����تماع للردود 

على هذه االستفسارات.
وتابع املسلم: اما فيما يتعلق 
باملل����ف الرياضي وما يثار حوله 
اعالميا وعن توج����ه كتلة العمل 
الوطني لتقدمي استجواب لسمو 
رئيس مجلس الوزراء حول تطبيق 
قوانني الرياض����ة فنحن في كتلة 
التنمي����ة واالصالح لم يصلنا اي 

املواطنني من اخلطوط احلمراء وال 
تقبل التهاون او التجاوز بأي حال 
من األحوال ف����ي اي قضية متس 

صحة وسالمة املواطنني.
وأوضح املس����لم ان احلكومة 
مسؤولة ازاء ما تتعرض له صحة 
املواطنني ف����ي منطقة أم الهيمان 
جراء السموم التي تبثها املصانع 
واملنشآت في هذه املنطقة والعاملة 
منذ س����نوات ولم تق����م احلكومة 
بأي اجراءات ترتقي الى مستوى 
احلدث رغم اثارة هذه القضية منذ 
س����نوات، مبينا ان مادة املساءلة 
متس قضية حقيقية وخطيرة وكان 
من املفت����رض بالفريق احلكومي 
اتخاذ اجراءات س����ريعة وفاعلة 
ترتقي ملستوى احلدث واملتصل 
بصحة املواطنني. وأعلن املس����لم 
ان الكتلة ال تقبل بسرية مناقشة 

أعلنت كتلة التنمية واإلصالح 
البرملاني����ة عن متس����كها بأحقية 
اعضاء الس����لطة التشريعية في 
تقدمي اي مس����اءلة سياسية وفق 
املضمون واملوعد الذي يراه مقدم 
االستجواب مناسبا، مؤكدة رفضها 
املطلق لتحويل جلسة مساءلة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد املقدمة من قبل النائب خالد 
الطاحوس على خلفية امللف البيئي 
في أم الهيمان إلى سرية او احالة 
التشريعية  مادة املساءلة للجنة 
الدستورية  او احملكمة  البرملانية 

أو تأجيل مناقشتها.
الرسمي للكتلة  الناطق  وقال 
النائب د.فيصل املسلم ان موقف 
القائم  الكتلة م����ن االس����تجواب 
اآلن واملقدم من قبل النائب خالد 
الطاحوس لسمو رئيس مجلس 
الوزراء واملدرج على جدول اعمال 
جلسة الغد موقف مبدئي حتكمه 
النصوص الدس����تورية والالئحة 
الداخلية ملجل����س األمة ويقضي 
بأن االستجواب هو اداة دستورية 
يعبر من خاللها اعضاء الس����لطة 
التش����ريعية عن دورهم الرقابي، 
مؤكدا على ان االس����تجواب حق 
للنائب ال ميكن بأي حال من األحوال 
القبول بسلبه او التقليل من شأنه 

من قبل السلطتني.
وأضاف املسلم: كما ان الكتلة 
تق����ر بأحقية مقدمه ف����ي اختيار 
مضمون وموعد تقدميه كما تقر 
الوزير  بوجوب االستماع لردود 
املستجوب وهو سمو رئيس مجلس 
الوزراء ازاء ملف التلوث البيئي في 
منطقة أم الهيمان، مؤكدا على ان 
الكتلة بالنسبة لها تعد قضية صحة 

أحمد السعدون ومسلم البراك خالل اجتماع »كتلة العمل الشعبي« في مكتب السعدون أمس

أيدت كتلة العمل الشعبي استجواب سمو 
رئيس الوزراء الش��يخ ناصر احملمد بش��أن 
»انته��اك القوانني الرياضي��ة«. جاء ذلك في 

بيان هذا نصه:
لق��د تفاءلنا كما تفاءل كل مهتم بالش��أن 
الرياض��ي منذ الي��وم االول لنش��ر القانون 
رق��م 5 لس��نة 2007 في اجلريدة الرس��مية 
بتاري��خ 15 م��ن ابريل 2007 وال��ذي اصبح 
نافذا من تاريخ نش��ره، على ان يسهم تنفيذ 
ه��ذا القانون وااللت��زام بأحكامه في حتقيق 
االصالح املنش��ود للوض��ع الرياضي الذي 
تردى قبل ذل��ك الى اس��وأ مراحل اوضاعه 

بفعل اكثر من فاعل.
ولكن املؤس��ف، انه عل��ى الرغم من هذا 
االم��ل، إال ان��ه كان واضحا من��ذ البداية ان 
احلكوم��ة اما انها لم تك��ن راغبة، او لم تكن 
لديه��ا االرادة، او لم تكن ق��ادرة اصال على 
التصدي لالط��راف التي اعلنت متردها على 
القانون فور ص��دوره، ورفضت االنصياع 

له وتطبيق احكامه، ب��ل ان هذه االطراف لم 
تكتف بذلك امنا اقحمت اطرافا دولية عديدة 
منه��ا اللجن��ة االوملبية الدولي��ة واالحتادات 
الدولي��ة لاللع��اب املختلفة واوله��ا االحتاد 

الدولي لكرة القدم.
ولق��د كان رأينا واضحا ف��ي كتلة العمل 
الش��عبي منذ ان اتضح التمرد على القانون، 
بأن الطريق الوحيد لوضع حد لكل ذلك العبث 
ومواجهته هو قيام احلكومة بتنفيذ القانون 
وفرض احكامه، فإن اس��تمرت احلكومة في 
ترددها او ف��ي عجزها فال مفر من حتميلها 

املسؤولية وحتريك املساءلة السياسية.
واذا كن��ا، والتزام��ا منا بإتاح��ة الفرصة 
لالخوة الذي��ن كانوا يتول��ون متابعة امللف 
الرياض��ي، قد امتنعنا ع��ن اتخاذ اي خطوة 
لتحريك املساءلة السياس��ية، فقد استغربنا 
وعارضنا وبشدة التعديالت التي تقدمت بها 
احلكومة على بعض القوانني املتعلقة بالشأن 
الرياض��ي، ب��ل وطالبنا بس��حبها، وذلك ملا 

تتسم به هذه التعديالت من استجابة ملطالب 
املتمردي��ن على القانون وحتقيقا الغراضهم 

بنسف قوانني االصالح الرياضي.
ولق��د اكدت كتلة العمل الش��عبي مجددا 
ه��ذا املوق��ف الثاب��ت الداعي ال��ى ضرورة 
تنفيذ القوانني الرياضية وااللتزام بأحكامها، 
ورف��ض التعدي��الت املقدمة م��ن احلكومة 
بش��أنها، وذلك خ��الل اللقاء ال��ذي عقد مع 
كل م��ن االخوة مرزوق عل��ي الغامن وصالح 
محمد املال يوم الثالثاء االول من يونيو 2010 
ملناقش��ة ما وصل اليه الوضع الرياضي من 
ترد بش��كل عام ومن ذل��ك الطريقة التي مت 
فيها االس��تيالء على مقر االحت��اد الكويتي 
لكرة القدم، وما ينتظر الوضع من احتماالت 
غير محم��ودة، في ظل حكوم��ة عاجزة عن 
تنفيذ القانون وفرض احكامه، وذكرنا كذلك 
ان��ه اذا كان ال��وزراء االربعة الذي��ن تعاقبوا 
عل��ى وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة والعمل 
منذ ص��دور القان��ون رقم 5 لس��نة 2007، 

يتحملون مس��ؤولية ما آلت الي��ه االوضاع 
الرياضية بحك��م مناصبهم، فإن االمر املؤكد 
ان مسؤولية اس��تمرار التمرد على القانون 
وخاصة الواقعة االخيرة يتحمل مسؤوليتها 
اكث��ر من وزير وه��م: باالضاف��ة الى وزير 
الش��ؤون االجتماعية والعم��ل كل من وزير 
الداخلي��ة ووزير املالية، بل انه حتى من دون 
تل��ك الواقعة فإن اس��تمرار انتهاك القوانني 
والتم��رد عليها طوال الس��نوات املاضية في 
ظل احلكومات التي ش��كلها وترأسها الشيخ 
ناصر احملمد جتعله مسؤوال عن عدم تنفيذ 

القوانني الرياضية وتعطيلها.
وتود كتلة العمل الشعبي في هذا السياق 
ان تؤكد ما اوضحته ف��ي اللقاء املذكور، من 
انه بسبب هذا االستمرار في انتهاك القوانني 
الرياضي��ة وتعطيل احكامها، فإن الكتلة تؤيد 
اس��تجواب س��مو رئي��س مجلس ال��وزراء 
قبل ان تتط��ور االوضاع وتتعق��د امكانات 

اصالحها.

»الشعبي«: نؤيد استجواب رئيس الوزراء بسبب االستمرار في انتهاك القوانين الرياضية

عاشور: اللجنة البرلمانية أحد أسباب تأزيم ملف الرياضة
استغرب النائب صالح عاشور 
موقف جلنة الش���باب والرياضة 
البرملانية لتأخرها في رفع التقرير 
املتعلق بتعديالت القوانني الرياضية 
املداولة  ف���ي  ملناقش���ته واقراره 
الثانية. وش���دد عاشور بأن على 
اللجنة سرعة رفعه حتى نتجاوز 

املش���كلة الرياضية، الفتا الى ان 
احد اس���باب تأزمي ملف الرياضة 
اللجنة تقريرها حول  عدم حسم 
العالقة. وطالب عاشور  القضايا 
وزير الشؤون باعطاء حل املشكلة 
الرياضية االولوية وعدم تأجيل 
الرياضية  موضوع االصالح���ات 

لكي ال نصل الى ازمة سياس���ية 
بني احلكومة واملجلس. كما طالب 
النائب صالح عاشور د.فؤاد الفالح 
رئي���س الهيئة العامة للش���باب 
اعادة االندية  والرياضة، بسرعة 
الرياضية الت���ي مت حلها من قبل 
الهيئة السابقة، مؤكدا ان على رئيس 

الهيئة احترام االرادة الشعبية من 
اعضاء اجلمعي���ة العمومية لهذه 
التي اختارت ممثليها في  االندية 
هذه االندية ولذلك جاء قرار احلل 
مخالفا لرغبة اجلمعية العمومية 
واعضائها وهذا مخالف ألبس���ط 

مبادئ العمل الدميوقراطي.
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