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5 ثمن النائب مخلد العازمي موقف صاحب السمو األمير 
وتفهمه مطالب أبنائه الصيادين عندما أصدر س���موه 
توجيهاته بتأجيل إزالة ديوانية الصيادين بالس���املية 
مبديا ش���كره لصاحب الس���مو، كما تقدم بالشكر إلى 
رئي���س مجلس الوزراء باالنابه الش���يخ جابر املبارك 
ووزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 

لتلبية املناشدات لوقف قرار اإلزالة.

مخلد يثمن قرار تأجيل إزالة ديوانية الصيادين

عادل الصرعاوي

الرئيس اخلرافي في حوار مع رئيس االحتاد البرملاني الدولي في جنيڤ

الصرعاوي: آن األوان لالهتمام بقطاع الشباب 
وعلينا مراجعة الخطط والبرامج الحكومية الخرافي: الموقف العربي الموحد نجح في تأجيل خطوة 

تحويل االتحاد البرلماني الدولي إلى منظمة دولية

أكد أن هذه الخطوة كانت ستتعارض مع الدساتير العربية والقوانين المحلية

المويزري يطالب الحكومة بالموافقة على تقارير »الداخلية والدفاع« 
أكد مقرر جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية النائب شعيب املويزري 
ان اللجنة كانت من أنشط اللجان 
البرملانية في دور االنعقاد الثاني 
املنتهي، الفتا الى انها أجنزت 130 
تقريرا تضمنت نحو 157 اقتراحا 
وقانون����ا، ومت إجناز 140 اقتراحا 
برغبة م����ن النواب، إضافة الى 12 
اقتراحا نيابيا بقوانني و5 مشاريع 
حكومية بقوانني ومرسوم واحد.

 وقال املوي����زري في تصريح 
صحاف����ي: إن مصلح����ة الوط����ن 
واملواطنني تتطلب تعاونا إيجابيا 
ومثمرا بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية خ����ال الفترة املقبلة 
إلجناز خطة التنمية وحل مشاكل 
الناس، مطالبا احلكومة باملوافقة 

كلية الش����رطة، وتعديل القانون 
لتقليص امل����دة املنصوص عليها 
الازمة لترقية ضباط الصف من 
10 الى 5 س����نوات، ووافقت على 

التي  على املقترح����ات والقوانني 
درستها وناقشتها جلنة الداخلية 
والدفاع حلفظ األمن في الباد في 
الداخل وعلى احلدود وعاج األزمات 
املرورية، وحل مشاكل العاملني في 
اجلهات العسكرية الثاث: وزارة 
الداخلي����ة، وزارة الدفاع، احلرس 
الوطني، إضافة الى اإلدارة العامة 

لإلطفاء. 
ولفت املوي����زري الى انه متت 
املوافقة على تعديل القانون رقم 
23 لسنة 1968 بش����أن نظام قوة 
الش����رطة لترقية ضباط الصف 
احلاصلني عل����ى املؤهل اجلامعي 
اثناء اخلدمة الى رتبة مازم أول 
بعد قضائهم سنة في رتبة مازم 
أسوة بزمائهم الضباط من خريجي 

منح رجال قوة الش����رطة إجازة 
دورية 60 يوما، وجواز صرف بدل 
إجازات نقدا، ووافقت على االقتراح 
بقانون املقدم من األعضاء بشأن حق 
العسكريني في إعفاء اللحى. وأشار 
املويزري الى املوافقة على تعديل 
قانون اجليش رقم 32 لسنة 1967 
لتصنيف رتب ضباط اجليش الى 

أعوان وقادة وأمراء. 
أما عن االقتراحات برغبة فقال 
اللجنة وافقت على  املويزري: ان 
إنش����اء قوة عسكرية تتبع وزارة 
الداخلية من رجال الشرطة ومن 
املتقاعدي����ن من رج����ال الداخلية 
واحل����رس الوطن����ي واجلي����ش 
العام  لتتخصص في حفظ األمن 
والسكنية العامة واآلداب في األماكن 

العامة التي ترتادها األس����ر مثل 
األسواق واحلدائق والسواحل تكون 
مهمتها التصدي لبعض السلوكيات 
املنحرفة، وفتح املجال للش����باب 
الكويتي للدخول في دورات تدريبية 
متخصصة للعمل كضباط أمن في 
جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا 
البدالت  معاملة العس����كريني في 
واملزايا املادية.  ووافقت على صيانة 
وتطوير شامل للمنافذ احلدودية 
البرية وتزويدها باخلدمات الازمة 
والائقة مبستوى وسمعة الكويت، 
وطرح املساحات املجاورة لاستثمار 
من قبل املستثمرين لفتح محات 
جتارية واستراحات وفنادق على 
احلدود، وكذلك إعادة بناء وحتديث 

املراكز احلدودية.

اعرب رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي امس عن ارتياحه لنتائج 
املؤمت����ر الدولي الثالث لرؤس����اء 
البرملانات الذي اختتم اعماله بعد 
ثاثة أيام من املناقشات حول عدد 
من املوضوعات. وأوضح اخلرافي 
في تصريح لتلفزيون الكويت »ان 
هذا االجتماع كان جيدا بحمد اهلل 
وذلك بسبب التنسيق اخلليجي - 
اخلليجي ومنه الى املوقف العربي 
املوحد الذي تبلور في احلوارات 
واالتصاالت مع املجاميع املختلفة 
األفريقية واألوروبية واآلسيوية 
حيث جنحت في شطب املادة 33 
من البيان اخلتامي للمؤمتر والتي 
كانت تهدف الى حتويل االحتاد الى 
منظمة«. واشار اخلرافي الى أن »مثل 

تلك اخلطوة كانت ستضع شروطا 
قد تكون ملزمة لبادنا تتعارض 
مع دساتيرنا وقوانيننا احمللية« 
معتبرا ان تلك اخلطوة تكليل جلهد 
املجاميع املشاركة في املؤمتر. كما 
اشار اخلرافي الى لقاءاته مع رؤساء 
بعض البرملانات املشاركة في املؤمتر 
من مصر وسورية ولبنان وايران 
الستعراض العاقات الثنائية مع 
تلك الدول متمنيا أن تكون الكويت 
سباقة في دعم اجلهود اخلليجية 

والعربية واالسامية.
من ناحيته أكد النائب مرزوق 
الغامن ل� »كونا« ان املوقف اخلليجي 
املوح����د الذي حت����ول الى موقف 
عربي موحد هو من ابرز اجنازات 
هذا املؤمت����ر وظاهرة تس����تحق 

الوقوف عندها حيث اس����تطاعت 
املجموعة العربية اقناع نظيراتها 
في املجموعات االقليمية األخرى. 
وقال الغامن ان تلك اجلهود متضافرة 
قد أدت الى حذف كل القرارات التي 
متس س����يادة الدول ودساتيرها 
وقوانينها احمللي����ة وحالت دون 
وجود ام����اءات دولية ال تتوافق 
مع الدس����اتير والقوانني احمللية. 
وثمن الغامن جهود الوفد البرملاني 
الكويتي برئاسة رئيس املجلس 
جاسم اخلرافي الذي ترأس اجتماع 
املجموعة اخلليجية ونسق مواقفها 
وكان ل����ه دور حاضر في اجتماع 
املجموع����ة العربي����ة الذي افضى 
ال����ى اجماع عربي متكن من اقناع 

املجاميع األخرى.

كما ان هناك مجموعة من األفكار 
العاملية ميكن للمجتمع تبنيها من 
خال اجلهات الرسمية او جمعيات 

النفع العام منها:
- تكثي����ف نوعي����ة البرامج 
احلوارية اخلاصة بهموم الشباب، 
عن طريق االذاعة او التلفزيون.

او تنظيم  ن����دوات  - عم����ل 
اجتماعات عامة للمناقشة املفتوحة 
للمساهمة الشعبية الشبابية في 

مختلف القضايا.
- انشاء ما يعرف مبناقشات 
الدائرة املس����تديرة ب����ني الكبار 
والشباب من أجل تعزيز التفاهم 

بني األجيال.
- تنظيم منتديات للشباب لتبادل 
األفكار ومناقشة اخللفيات الثقافية 
من أجل مساعدة الشباب على قبول 

اآلخرين ونشر ثقافة الاعنف.
- تنظي����م مع����ارض خاصة 
مبنتجات الشباب وملبوساتهم 

العطائهم األهمية في املجتمع.
وأضاف الصرعاوي: مبناسبة 
الش���باب فرصة ملراجعة  يوم 
اخلطط والبرام���ج احلكومية 
وغير احلكومية بهذا اخلصوص 
ويجب ان يوضع كشف حساب 
حكومي لاجنازات لهذا القطاع 
املهم واحليوي )قطاع الشباب( 
سواء على مستوى خطة التنمية 
او اخلطة السنوية للدولة، كما 

انها فرصة س���نوية لاعتراف 
والعمل على اشراكهم في اجلوانب 
التنفيذية على  او  التخطيطية 
القطاعات وفي  مستوى جميع 
كل جوانب احلياة، وقال يجب 
على صانعي القرار في احلكومة 
وأصحاب القرار في املجتمعات ان 
يتحملوا مسؤولياتهم وال أعفي 
هنا املؤسسة التشريعية )مجلس 
األمة( من حتمل املسؤولية في 
مواجه���ة القضاي���ا التي تؤثر 
عل���ى قطاع الش���باب وضمان 
مشاركتهم في التنمية االجتماعية 
التي  واالقتصادية والسياسية 
تش���كل حياتهم في الس���نوات 
املقبلة من خال توفير اخلدمات 
املواطنة  الشبابية وغرس قيم 
واالنتماء وتوس���يع مش���اركة 
الشباب في احلياة العامة ورعاية 

املوهوبني واملبتكرين.
واختت����م الصرعاوي حديثه 
بأن عل����ى اجلمي����ع االجابة عن 
التالي: ماذا يستحق  التس����اؤل 
شباب الكويت؟ وماذا قدمنا لهم؟ 
وما التش����ريعات املطلوبة؟ وما 
املدرجة على جدول  التشريعات 

اعمال املجلس وجلانه؟
وأكد في هذا الصدد أنه سيعمل 
بالتنس����يق مع االخ����وة اعضاء 
املجلس على متابعة هذا املوضوع 
والعمل اجلماعي لنقل االهتمام بهذا 
القطاع بالطريقة التي يستحقها 
وفق التشريعات املطلوبة او من 
خال تكليف احدى جلان املجلس 
ببحث هذا املوضوع مع احلكومة 
وتقدمي تقرير الى املجلس او تقدمي 
املناقش����ة واس����تيضاح  طلبات 
سياس����ة احلكومة الس����تطاع 
اخلطوات اجل����ادة للحكومة في 
هذا الش����أن مبا يكفل االطمئنان 
للجهود احلكومية، مؤكدا أن قضية 
الشباب واالهتمام به هي قضية 
مجتمع وليست قضية احلكومة 
مبفردها او مجلس االمة مبفرده 

امنا مسؤولية اجلميع.

النائب عادل الصرعاوي  أكد 
على اهمية اليوم العاملي للشباب 
الذي يتم االحتفال به بتاريخ 12 
أغسطس من كل عام، حيث جاء 
موضوع السنة الدولية لهذا اليوم 
بعنوان »احلوار والتفاهم املتبادل« 
مبا يعكس التقدير لقيمة احلوار 
بني الشباب من مختلف الثقافات 

وكذلك بني مختلف األجيال.
وقال: تشكل مناسبة احياء هذا 
اليوم فرصة من اجل تأكيد ضرورة 
التزام الدول بتعزيز حماية حقوق 
االنس����ان واحلريات األساس����ية 
للتعبير عن اآلراء املختلفة ومتتع 
الش����باب بها من اجلنسني وذلك 
التزام����ا بالق����رار املتخذ من قبل 
األمم املتحدة في دورتها الرابعة 
واخلمسني املنعقدة في 20 يناير 
2000، وطبقا لاحصائية املتاحة 
فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بني 15 و24 سنة تقارب نسبتهم 
60% من اجمالي الكويتيني حيث 
متثل الكتلة الشبابية ثروة بشرية 
يجب االستثمار بها واالستفادة 
منه����ا قدر االم����كان، وتس����اءل 
الصرعاوي بهذا الصدد ما الدور 
او التص����ور احلكومي لاحتفال 
بهذا اليوم وما دور احلكومة في 
الش����بابية وما  تطوير املنشآت 
تصور احلكومة لتعزيز املشاركة 
الشبابية وبرامج التمكني السياسي 
وما تص����ور احلكوم����ة لتعزيز 
املش����اركة املجتمعية للش����باب 
وم����ا دور احلكومة ف����ي التمكني 
االقتصادي للش����باب، مش����يرا 
في هذا الصدد ال����ى دور كل من 
وزارة التربية ووزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل ووزارة 
اإلعام ووزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية والهيئة العامة للشباب 
والرياضة وجامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وغيرها من اجله����ات احلكومية 
باالضافة الى مؤسسات املجتمع 
املدني والصحافة ووسائل اإلعام، 

ثمن مدير ادارة املراسم والعاقات العامة باالمانة 
العامة ملجلس األمة جمال الدغيش����م جهود موظفي 
االدارة خال دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل 
التشريعي الثالث عشر، مشيدا بدور كل من رئيس 
قسم املراسم والتشريفات فالح العتيبي ورئيس قسم 
العاقات العامة وليد القديري ورئيس قسم االستقبال 
ناصر اجلحمة، وموظفي االدارة كل من جاسم النصف، 
سعد املعوشرجي، مبارك العجمي، ناصر املطيري، 
عادل العوض، جاسم املتروك، خليفة الرباح، جابر 
نصراهلل، يوسف العميري، سالم العدواني، عبدالرحمن 
البداح، ماجد الطامي، محمد العنزي، نواف الصليلي، 
طال الفضل، باالضافة الى جهود كل من نايفة املطيري 
ومها اللوغاني وألطاف البنا وس����هام الشريعان في 

استقبال الوفود النسائية الزائرة ملجلس األمة.
وأضاف الدغيشم في تصريح صحافي له ان االدارة تستمد دورها 
من خال الدعم من قبل االمني العام ملجلس األمة عام الكندري، وذلك 
في اطار تعاون بقية ادارات االمانة العامة املساهم في إجناح عمل ادارة 
املراسم والعاقات العامة، موضحا ان االدارة استقبلت خال دور االنعقاد 
املاضي خمسة عش����ر وفدا برملانيا زائرا ملجلس االمة، كذلك استقبال 
الوفود املشاركة في انشطة املؤمترات التي تنظمها االمانة العامة ملجلس 

األمة ومرافقتها طوال فترة وجودها في الباد.

مشيرا الى ان االدارة استقبلت ايضا طلبة وطالبات 
36 مدرسة ثانوية و13 وفدا طابيا من جامعة الكويت 
واجلامعة االميركية وامل����دارس اخلاصة، ووفدين 
ألطباء من داخل وخارج الكويت، وكذلك وفد نسائي 
أكادميي من الواليات املتحدة االميركية، ومؤخرا مت 
استقبال وفدين معنيني باالنشطة الصيفية من جمعية 
النجاة اخليرية ومركز الزهراء وأوضح الدغيشم انه 
قام بزيارة مبنى املجلس كثير من الوفود السياسية 
واالعامية، باالضافة الى استقبال الكثير من زوار 
رئ يس مجلس األمة ونائ����ب الرئيس واالمني العام 
واالعضاء واصطحابهم بجوالت في أركان املجلس وفي 
قاعة عبداهلل السالم. وبني ان االدارة قامت باستقبال 
ممثلي اجلهات احلكومية والرسمية املدعوين حلضور 
اجتماعات اللجان وتنظيم وترتيب لقاءات ومقابات 
االعضاء مع الوفود واجلهات الديبلوماسية، وأيضا مرافقة كبار الزوار 
والشخصيات املهمة الى أماكن اجتماعاتها، كما ان االدارة تقوم بتنظيم 
عملية حضور اجلمهور للجلسات العلنية ودخوله القاعة وتنظيم عملية 
اجللوس للضيوف في القاعة وإخائها في اجللسات السرية بالتعاون 
مع حرس املجلس. واختتم الدغيش����م حديثه بأن االدارة بصدد االعداد 
حلفل دور االنعقاد املقبل 26 اكتوبر 2010 وان االدارة س����تبذل قصارى 

جهدها إلجناحه بإذن اهلل.

أعرب النائب حسني احلريتي عن شكره وتقديره 
لصاحب السمو األمير على مبادرته بإصدار توجيهاته 
لتأجيل إزالة ديوانية الصيادين في منطقة الساملية 

إلى حني إيجاد موقع بديل.
وقال احلريتي في تصريح للصحافيني في مجلس 
األمة: أتوجه بالشكر اجلزيل وكامل االحترام والتقدير 
إلى صاحب السمو األمير، حفظه اهلل ورعاه، الذي 
أمر امس بتأجيل إزالة ديوانية الصيادين في الساملية 
الى حني إيجاد البديل وأتقدم بالش����كر الى رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة الش����يخ جابر املبارك الذي 
قابلته شخصيا وتفهم األمر بضرورة تأجيل اإلزالة 
وكذلك وزير الشؤون الذي أرسل كتابا الى مجلس 

الوزراء بهذا الشأن. 
ورحب النائب حسني احلريتي بإعان احلكومة 

التوجه لدع����م البورصة وإنعاش االقتصاد احمللي عبر سلس����لة من 
اإلجراءات املتعلقة بهذا اجلانب، مؤكدا في الوقت ذاته ارتياحه للشفافية 
التي تتسم بها عملية اختيار مدير هيئة سوق املال بناء على الشروط 

التي وضعها سمو رئيس مجلس الوزراء. 
وقال احلريتي في تعليقه على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير التنمية واإلسكان الشيخ احمد الفهد عندما 
قال »انه امر جيد اننا اصبحنا نحاس����ب على االجناز وقال نحن ايضا 
نتمنى ان تكون احملاس����بة على األعمال واخلطوات املنصوص عليها 
دس����توريا ومتفائلون جدا بأن تكون هناك انطاقة في تنفيذ اخلطة 
بشكل ملموس الفتا الى ان احلكومة مطالبة بتقدمي تقرير بشأن ما مت 

اجنازه كل ثاثة اشهر«.
وبس����ؤاله عما اذا كان متفائا بإجناز اخلطة التنموية السيما بعد 

اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة حتى اآلن بش����أن 
تفعيل اخلطة اوض����ح احلريتي ان هذه اإلجراءات 
هي مجرد تصريحات حتى اآلن ال نستطيع احلكم 
عليها إال بعد أن تزودنا احلكومة بالتقرير املفصل 
حسب ما نص عليه قانون اخلطة حتى تكون هناك 
متابعة حثيثة م����ن قبل نواب األمة. وأيد احلريتي 
بش����دة التدخل احلكومي لدع����م البورصة وحماية 
املتعاملني، خصوصا صغار املستثمرين الذين حلق 
بهم األذى الكبير نتيجة األزمة املالية، مطالبا احلكومة 
باالستعجال في تعيني مدير لهيئة سوق املال وتشكيل 
مجلس اإلدارة لضبط الفوضى احلاصلة اآلن والتي 
يجب أال تس����تمر حلفظ حقوق املستثمرين. وعن 
أسباب اعتذار 18 مرشحا عن تولي منصب مدير هيئة 
سوق املال، ذكر احلريتي انه وجه هذا السؤال الى 
س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد فأبلغه سموه بأنه 
اش����ترط على من يتولى هذا املنصب ان يكون من املختصني والفنيني 
وأال تكون له مصلحة في البورصة. وأشار الى ان 17 مرشحا أفصحوا 
لسمو الرئيس عن أنهم يتعاملون في السوق وطلبوا إعفاءهم من هذا 
املنصب في حني ان مرشحا واحدا اعتذر عن املنصب لكبر سنه. وقال 
احلريتي نحن متفائلون بهذه الشفافية بأن تنتهي بحسن االختيار وأن 

يتولى هذا املنصب الشخص املناسب وأال تطول املدة.
من جانب آخر، أوضح احلريتي ان ما قصده من قوله ان التلويح 
باالس���تجواب أثناء العطلة البرملانية »كام مأخوذ خيره« هو انه 
ال يوجد برملان أو أعضاء خال العطلة حتى تناقش االستجوابات 
وبالتالي فأنا أطالب بأن تناقش االستجوابات في محلها وان توجه 

الى الوزير املعني متضمنة املخالفات او التجاوزات على املال.

الدغيشم يثمن جهود موظفي
 إدارة المراسم والعالقات العامة بمجلس األمة

الحريتي: دعم الحكومة للبورصة يُنعش االقتصاد
طالب باالستعجال في تعيين مدير لهيئة سوق المال
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