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تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراحني برغبة طالب في االول منهما 4
مبنح بدل طبيعة عمل لالخصائيني االجتماعيني والنفسيني في مدارس وزارة 
التربي���ة وقال في اقتراحه: نظرا الهمية الدور الذي يقوم به االخصائيون 
االجتماعيون والنفسيون في املدارس ملتابعة حاالت الطلبة واالتصال بأولياء 
امورهم، ونظرا لعزوف الكثيرين عن هذه املهنة، أتقدم باالقتراح الذي ينص 
على منح بدل طبيعة عمل لالخصائيني االجتماعيني والنفسيني العاملني في 
مدارس وزارة التربية يتراوح ما بني 150 و 200 دينار حسب االقدمية. وقال 

في اقتراحه الثاني: يضطر بعض املرضى االجانب غير القادرين على دفع 
تكاليف بعض الفحوصات املخبرية او االشعة التشخيصية او العمليات 
اجلراحية بسبب حادث او اذا كانت احلالة عاجلة وهم مجبرون على اجراء 
ه���ذه الفحوصات، وللحد من التجاوزات وتقليل جتارة االقامات واحلفاظ 
على املال العام، واقترح حتويل تكاليف الفحوصات املخبرية او االش���عة 
التش���خيصية او العمليات اجلراحية الالزمة للمرضى االجانب في حاالت 

الطوارئ واحلوادث الى اجلهات املعنية مثل الكفيل او الشركة.

الطبطبائي لمنح بدل طبيعة عمل لإلخصائيين االجتماعيين في مدارس »التربية«

أكد أن االجتماعات تناولت التركيز على جهود المصالحة بين الفلسطينيين

الخرافي عقب لقائه الريجاني: موقف موحد يتوافق مع الرؤية 
العربية والخليجية حول تحويل »االتحاد البرلماني« لمنظمة دولية

جنيڤ - كون���ا: اكد رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي امس 
توافق اآلراء مع رئيس مجلس 
الشورى االيراني علي الريجاني 
في القضايا املشتركة وذلك في 
اللقاء الثنائي الذي جمعهما على 
هامش اعمال املؤمتر الدولي الثالث 

لرؤوساء برملانات العالم.
وق���ال اخلرافي ل� »كونا« ان 
اللقاء تناول تنسيق املواقف داخل 
احتاد برملان الدول االس���المية 
حول االتفاقية املطروحة حاليا 
لتحويل االحتاد البرملاني الدولي 
ال���ى منظمة وذلك وفق ما اتفق 
عليه بني برملانات مجلس التعاون 
اخلليج���ي واحت���اد البرملانات 

العربية.
واضاف انه مت االتفاق ايضا 
على تنسيق هذه اجلهود داخل 
احتاد البرملانات اآلسيوية لبناء 
موقف موحد يتوافق مع الرؤية 
العربي���ة واخلليجي���ة في هذا 

الصدد.
وذكر ان املفاوضات تناولت 
ايضا »اهمية التركيز على جهود 
املصاحلة بني الفلسطينيني والتي 
يجب ان تصب في صالح سكان 
قطاع غ���زة والعم���ل على فك 

احلصار املفروض عليهم«.

وحضر اللقاء مندوب الكويت 
الدائم لدى االمم املتحدة في جنيڤ 
السفير ضرار الرزوقي واملستشار 
طالل املطي���ري وبرملانيون من 

البلدين.
وواصل رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي والوفد املرافق له 
البرملانية  الوفود  مباحثاته مع 
الثالث  املش���اركة في االجتماع 
لرؤساء البرملانات وذلك لتحويل 
االحت���اد البرملان���ي الدولي الى 

منظمة دولية فاعلة.
والتقى اخلرافي امس رئيس 
مجلس الشورى بجمهورية ايران 
االسالمية علي الريجاني والوفد 
املرافق له، وقد جرى خالل اللقاء 
بحث اللقاءات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها عالوة 
على بحث آخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
التق���ى اخلرافي رئيس  كما 
الوطن���ي باجلمهورية  املجلس 
السودانية الشقيقة احمد الطاهر 
والوفد املراف���ق له حيث بحث 
الطرفان القضايا املشتركة وسبل 
تعزيز العالقات الثنائية ودعمها 

برملانيا.
واستقبل اخلرافي رئيس جلنة 
الكويتية   � البلجيكية  الصداقة 

املفيدة للعرب واملسلمني.
واشار العمير الى ان القضية 
الفلسطينية لم تكن غائبة عن 
هذا االجتماع وهو ما اشار اليه 
اخلرافي في كلمته من ضرورة 
ان تطبق اسرائيل جميع القرارات 
الدولية وان ترضخ لها مستنكرا 
تعس���فها ض���د ابناء الش���عب 

الفلسطيني.
العمي���ر ان اجلانب  وب���ني 
الصهيوني تضايق من قوة كلمة 
اخلرافي ملا لها من قوة في ضرورة 
الزام اسرائيل بالقرارات الدولية، 
مشيرا الى ان االجماع اخلليجي 
والعربي كان بس���بب حتركات 
اخلراف���ي الت���ي ترفض بعض 
القرارات والقوانني التي تتعارض 
مع الدساتير العربية وعدم اقرارها 

في البيان اخلتامي.
من جانبه قال النائب مرزوق 
الغامن ان التحركات التي قادها 
الرئي���س اخلرافي ته���دف الى 
عمل ش���راكة م���ع منظمة االمم 
املتحدة، مش���يرا الى ان اجلدل 
البرملاني  حول حتويل االحتاد 
الدولي الى منظمة اسفر عن رأي 
عربي موحد يرفض هذا التوجه 
وهو ما يحدث للمرة االولي في 

تاريخ املجموعة العربية.

الغ���امن ان هناك  وأوض���ح 
بنودا ال تتوافق ومصالح الدول 
العربية االمر الذي استدعى حتركا 
كويتيا على املستويني اخلليجي 
والعربي، متوقعا ان يكون هذا 
هو عنوان البيان اخلتامي الذي 
يرفض حتويل االحتاد البرملاني 
الدولي الى هيئة. واشاد الغامن 
باملشاورات اجلانبية التي اجراها 
الرئيس اخلراف���ي على هامش 
االجتماع واسفرت عن توائم عربي 
تام حول ما طرح في االجتماعات. 
هذا واقام مندوبن���ا الدائم لدى 
االمم املتحدة في جنيڤ السفير 
ضرار رزوق���ي مأدبة غداء على 
شرف رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي بحضور سفيرنا لدى 
االحتاد السويسري سهيل شحيبر 
واعضاء البعثة الديبلوماسية في 

جنيڤ وبرن.
وحضر املأدبة الوفد البرملاني 
املرافق لرئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي واعضاء اجلالية الكويتية 

املقيمة في منطقة جنيڤ.
واثنى احلض���ور على كرم 
ضيافة السفير رزوقي واحلفاوة 
البالغة التي قابل بها ابناء اجلالية 
الكويتي���ة واهتمامه بالتواصل 

معهم والوقوف على اخبارهم.

املرافق  فرانس���وا دونا والوفد 
له ومت خالل اللقاء بحث س���بل 
التعاون الثنائي بني مجلس االمة 

الكويتي والبرملان البلجيكي.
النواب علي  اللقاءات  حضر 
الدقباسي ود.علي العمير ومرزوق 

الغامن ومندوب الكويت الدائم لدى 
االمم املتحدة في جنيڤ السفير 
ضرار الرزوقي واملستشار طالل 

املطيري.
م���ن جانب���ه،، ق���ال عضو 
الوف���د النائب د.علي العمير ان 

مش���اركة وفد مجلس االمة في 
االجتماع العاملي الثالث لرؤساء 
البرملانات تأتي اميانا من مجلس 
االمة بضرورة دعم عمل االحتاد 
الدولي والتأكيد على  البرملاني 

قيامه بدوره املطلوب.

واضاف العمير ان كلمة رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي كانت 
ش���املة ومتكاملة، الفتا الى ان 
الكويتي  ال���دور  ابرزت  الكلمة 
الريادي في دعم القضايا العربية 
القرارات  واالس���المية واصدار 

  العمير: كلمة الخرافي بإلزام إس�رائيل بالقرارات الدولية أوجع�ت الدولة الصهيونية وأبرزت دور الكويت الريادي
  الغانم: الموقف العربي الرافض لتحويل االتحاد البرلماني الدولي إلى منظمة لوجود بنود ال تتوافق مع المصالح العربية

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي والوفد املرافق له خالل اجتماعه بنظيره اإليراني علي الريجاني

رئيس جلنة العرائض والشكاوى النائب حسني مزيد خالل اجتماع جلنة العرائض أمس

أكد أن مجلس األمة ال يقبل بالتضليل من شركات المواشي

مزيد: »العرائض« ستتقصى حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم
قال رئيس جلنة الش���كاوى والعرائض البرملانية النائب حسني 
مزيد ان اللجنة ناقش���ت مع مسؤولي ش���ركة املواشي على هامش 

اجتماعها امس قضية ارتفاع اسعار اللحوم.
واش���ار مزيد الى ان املسؤولني في الش���ركة اكدوا على أن ما مت 
تداوله في بعض الصحف غير دقيق وليس���ت هناك ارتفاعات غير 

طبيعية في اسعار اللحوم وقد اصدروا بيانا في ذلك.
وش���دد مزيد: نحن بدورنا سنتقصى احلقيقة واذا ثبت ان بيان 
شركة املواشي غير صحيح فسنتخذ اإلجراءات الالزمة الفتا الى ان 
مجلس األمة لن يقبل أبدا بأن متارس اي ش���ركة التضليل وتزوير 
الوقائع ألن اي دور س���لبي ملثل هذه الشركات سينعكس بالسلب 

على املواطنني في توفير السلع األساسية.
وأوضح مزيد ان املسؤولني بالشركة اكدوا عدم وجود اي زيادات 
في اس���عار اللحوم وهي متوافرة ومحالت اجلزارة ال تعاني من اي 
نقص، مشيرا الى اننا بدورنا سنتأكد من هذه احلقائق واملعلومات 
وفي حال ثبت عدم صحتها فسنحاس���ب وزير التجارة الذي عليه 
تفعيل القوانني ومواجهة غالء األس���عار في اي سلع ومنها اللحوم 

خاصة اننا على أبواب شهر رمضان املبارك.

مسلم البراك م. خالد الطاحوساحمد السعدون

أكدت أن هناك ازدواجية في صرف الدعم المالي والمواقع لمؤسسات المجتمع المدني

»الشعبي« تستغرب التمييز الحكومي
في التعامل مع جمعيات النفع العام

استغرب الناطق الرس���مي باسم كتلة العمل 
الشعبي النائب مسلم البراك ازدواجية احلكومة 
في التعامل مع جمعيات النفع العام السيما فيما 
يتعلق بالدعم املالي الفتا الى ان احلكومة قدمت 
للجمعية االقتصادية مبلغ 3 ماليني دينار لبناء 
مقرها اجلديد وذلك لكون النائب د.روال دش���تي 

رئيسة لها.
وقال البراك في رده على س���ؤال للصحافيني 
بهذا اخلصوص أكاد اعرف اخلبث في هذا السؤال 
ورغم ذلك فسأجيب عنه، وأمر غير جائز اال تتعامل 
احلكومة مع جمعيات النفع العام بنفس املسطرة 
في الوق���ت الذي ندرك أنها ف���ي الفترة األخيرة 
حاولت ان تسيطر على مؤسسات املجتمع املدني 
والتي الحظنا ان موقف البعض منها في قضية 
احلريات كان اسوأ ما يكون من خالل ترديدها ملا 

تردده احلكومة.
وأوضح انه من املفترض ان يكون هناك دعم 
لهذه اجلمعيات وفق مسطرة واحدة في ظل القضايا 
وعلى رأس���ها احلق الكويتي في اخلارج مشيرا 
ال���ى ان اي موقف يأتي من هذه اجلمعيات جتاه 
اي قضية للكويت س���واء في اخلارج او الداخل 

هو موقف مقدر.
واس���تذكر البراك كلمات سمو األمير الراحل 
الش���يخ جابر االحمد رحمه اهلل »أمير القلوب« 
عند استقباله ممثلي جمعيات النفع العام عندما 
خاطبهم قائال »انا س���عيد كل السعادة جتاه اي 
موقف تأييد يخرج من احلركة النقابية ألنه يعني 
لنا الشيء الكثير ألنكم متلكون استقاللية كاملة 
واحلكومة غير مسيطرة عليكم وبالتالي يخرج 
موقفكم فيه الكثير من الش���فافية ويدعم القرار 
الرسمي« معتبرا كلمات أمير القلوب وسام فخر 

على صدر احلركة النقابية.
وش���دد البراك على انه من غي���ر املقبول ان 

تتعام���ل احلكومة مع جمعيات النفع العام بهذه 
الطريقة ويختلف التعامل مع جمعية عن جمعية 
اخرى ضاربا مثاال بإحدى جمعيات النفع العام 
وه���ي اجلمعية االقتصادية الت���ي تعاملت معها 
بخ���الف القرار الصادر والذي ال يس���مح بتقدمي 
الدع���م احلكومي لها ولذا ه���ي تعتمد فقط على 
اشتراكات منتس���بيها ولكم ان تتصوروا عندما 
تأتي اجلمعية االقتصادية من بني جمعيات النفع 
العام كلها لتصرف احلكومة لها ثالثة ماليني دينار 
لبناء مقرها متس���ائال ملاذا هذه اجلمعية بالذات 
رغم تقديرنا لدورها الفني وكيف يصرف لها هذا 
املبلغ الضخم الذي لو صرف في توفير الرعاية 

السكنية لغطى أكثر من 40 أسرة كويتية.
واس���تغرب البراك هذا التمييز من احلكومة 
في تعامله���ا مع اجلمعيات فلم���اذا لم تعط كل 
اجلمعي���ات االخرى مواقع ودعم���ا مثلما اعطت 
اجلمعية االقتصادية مستنكرا صرف هذا املبلغ 
الضخم لبن���اء مبنى اجلمعية الذي يخالف قرار 
مجلس الوزراء بشأن جمعيات النفع العام متسائال 
ما هو الس���بب في هذا التمييز؟ هل ألن رئيسة 
اجلمعية هي النائبة د.روال دشتي وهل هذا سبب 

مقنع؟
وأضاف أن كل جمعيات النفع العام اذا ما ارادت 
مثل هذا الدعم يقدم رؤساؤها استقاالتهم وتختار 
عضوا من اعضاء مجلس األمة ليرأس اجلمعية 
لكي تتفض���ل عليهم احلكومة وتصرف مثل هذا 

الدعم ثالثة ماليني دينار.
وطالب البراك الناطق الرسمي باسم احلكومة 
بأن يوض���ح هذا التمييز الس���يئ ويبرر ما هي 
االس���باب التي دعت احلكومة لصرف هذا املبلغ 
له���ذه اجلمعية الفتا الى انه ال يجد مبررا ملنحها 
هذا املبلغ اال بسبب واحد هو ان رئيستها عضو 

مجلس امة.

حسني احلريتي

طالب الحكومة بتفعيل قانون حماية المستهلك

الحريتي: التلويح باالستجوابات
في فترة العطلة »كالم مأخوذ خيره«

النائب حسني احلريتي  اعتبر 
ان التلويح باالستجوابات في فترة 
البرملاني���ة »كالم مأخوذ  العطلة 
خيره«، مبينا ان املفترض اما ان 
يقدم االستجواب بشكل فعلي اذا 
كان مس���تحقا او اال يتم التلويح 
به من األساس. وقال احلريتي في 
تصري���ح للصحافيني في مجلس 
األم���ة: »كفانا تأزمي���ا وتلويحا 
باالستجوابات ويجب ان نحترم هذه 
الدستورية بأن نستخدمها  األداة 
في املواضع التي شرعها من أجلها 
املشرع«، الفتا الى ان االستجواب 
يكون مس���تحقا في حال جتاوز 
القوان���ني او االعت���داء على املال 
العام، مشيرا الى ان االستجوابات 
التي مرت عل���ى املجلس في دور 
االنعقاد املاضي جميعها فش���لت 
وبالتالي فإن ه���ذا األمر يؤكد ان 
أداة االستجواب يجب ان تستخدم 
في محلها وألس���باب موضوعية. 
النائب حس���ني احلريتي  وأرجع 
تأخ���ر الن���واب في اق���رار حزمة 
قوانني مكافحة الفس���اد الى رغبة 
اللجنة التشريعية والقانونية في 
ضم اقتراح���ات النواب املهمة الى 

تقريره���ا، موضح���ا ان احلكومة 
ممثلة بالفتوى والتشريع طلبت منا 
التريث في اقرار تلك القوانني ألنها 
تعمل على مشروع مشابه. وأوضح 
احلريتي ان مجلس الوزراء أقر امس 
االول تل���ك القوانني، ومن املتوقع 
ان تصل الى املجلس االسبوع املقبل، 
موضحا ان »التشريعية« لم يصلها 
اقتراح النواب بشأن »اقتراح هيئة 
اللجنة س���تدرس  النزاهة«، وان 
مشروع احلكومة واقتراحات النواب 
حتى ترفع تقريرها النهائي خالل 

دور االنعقاد املقبل القرارها.
املتعلقة  القوانني  وعن تعديل 
باحلريات قال احلريتي ان القوانني 
املعمول بها حاليا كافية، موضحا 
ان القضاة ميلكون املعرفة الكافية 
في التمييز بني النقد املباح والسب 
والق���ذف، وان القوان���ني واضحة 
وصريحة في التفريق بينهما. ومن 
جانب آخر، طالب النائب حس���ني 
احلريتي احلكومة بأن تفعل قوانني 
حماية املستهلك بتشديد الرقابة على 
السلع الغذائية وخاصة اننا مقبلون 
على ش���هر رمضان املبارك. وقال 
احلريتي في تصريح للصحافيني: 
ارتفاع األس���عار قضية  قضي���ة 
مهمة النها متس جميع الش���رائح 
من املواطنني واملقيمني لذلك على 
القوانني  احلكومة تفعيل تطبيق 
للحد من ارتفاع األس���عار وعلينا 
كمجلس دعم احلكومة في حال كانت 
هناك حاجة لتشديد العقوبة على 
من يخالف ويتالعب في األسعار. 
وبني احلريت���ي ان ظاهرة ارتفاع 
األسعار يجب التعامل بشكل حاسم 
معها ألنها وصلت الى سلع ضرورية 

منها اللحوم.

جوهر يطالب »التجارة« بالتصدي 
للتالعب في أسعار السلع الغذائية

شدد النائب حسن جوهر على 
ضرورة قيام وزارة التجارة بدورها 
املطلوب من خالل اتخاذ اإلجراءات 
القانونية للتصدي لعملية التالعب 
في أسعار السلع الغذائية في ظل 
قرب حلول شهر رمضان املبارك. 
وقال جوهر في تصريح للصحافيني 
يجب على وزارة التجارة التحرك 
اجلاد في مواجهة ظاهرة ارتفاع 
األسعار خاصة في املناسبات ومنها 
شهر رمضان املبارك، الفتا الى ان 
هذه الظاهرة تستحق وقفة جادة 
في حال تراخي مسؤولي الوزارة 
املواد  عن ضبط ومراقبة أسعار 
الغذائية. واستغرب جوهر امتداد 
غالء األسعار ليصل الى اللحوم 
التي وصلت اس���عارها الى ارقام 
جنونية، مؤكدا ان هذا األمر له داللة 
واضحة عل���ى ان وزارة التجارة 
عاجزة عن القيام بدورها في ضبط 
ومراقبة األسعار فضال عن عدم 
اتخاذها االج���راءات واخلطوات 
الكفيلة باس���تقرار هذه األسعار 
ومنع اي عملية تالعب فيها. وأكد 
جوهر على ان املجلس س���بق ان 
طالب بالتوسع في انشاء شركات 
الغذائية وانشاء هيئة  اخلدمات 
عامة حلماية املس���تهلك، مشيرا 
الى ان انشاء شركة مواشي ثانية 
تهدف الى خلق املزيد من املنافسة 

والتنوع يصب في خدمة املستهلك. 
التجارة  وحّمل جوه���ر وزي���ر 
مس���ؤولية توفير األمن الغذائي 
من خالل القيام بسلسلة خطوات 
وإجراءات لضمان استقرار األسعار 

وتوافر السلع الغذائية. 
النائب  من جهة أخرى، وجه 
د.حس���ن جوهر س���ؤاال لوزيرة 
التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قال فيه: جلنة 
املناقصات املركزي���ة وبناء على 
طلب من جامع���ة الكويت قامت 
بطرح مناقصة لتوريد وتركيب 
وتشغيل البطاقة الذكية باجلامعة، 
ومتت ترسية املناقصة على احدى 

الشركات.

د. حسن جوهر

  المبل��غ الضخ��م لبن��اء مبن�ى الجمعية 
االقتصادي�ة يخال��ف ق��رار مجل��س الوزراء 


