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أشادت النائبة د.أسيل العوضي بقرار مجلس الوزراء وحتركات وزارتي الشؤون االجتماعية 
والعمل واألوقاف مبنع جمع التبرعات بكل أشكالها في املساجد واملجمعات واالسواق اخليرية، 
مش��يرة الى ان هذا القرار س��يعود بالفائدة على قطاع العمل اخليري في الكويت. وقالت 
العوضي في تصريح صحافي ان الفوضى التي صاحبت عملية جمع التبرعات في الس��ابق 
أساءت للعمل اخليري الكويتي على املستويني احمللي والدولية، مؤكدة ان قرار التنظيم من 
ش��أنه وضع االمور في نصابها، وتوجيه التبرعات الى املس��تحقني لها.وأضافت العوضي 
ان احلكومة مطالبة اليوم بالتمس��ك بقراراتها وعدم التراجع، الس��يما أن قرار تنظيم جمع 
التبرعات اخليرية مت بالتنسيق مع اجلمعيات اخليرية ومبباركتها، مستغربة في الوقت ذاته 
من األصوات التي تطالب احلكومة بالتراجع عن القرار واستثناء شهر رمضان منه، مضيفة 
»أصحاب الشأن موافقون على عملية التنظيم، فلماذا يخرج البعض اليوم ويعارض القرار، 
خاصة أنه صادر في شهر مارس املاضي؟!«. وبينت العوضي ان اجلمعيات اخليرية وجلانها 
منتش��رة في جميع محافظات الكويت، وأبوابها مفتوحة جلم��ع التبرعات النقدية والعينية 

كذلك، واحملسنون من أهل الكويت واملقيمون يعرفون جيدا طرق الوصول لها.

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تعزية 
ومواساة الى رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق إياد 
السامرائي، إثر تلقيه نبأ تفجير عدة مواقع سقط على إثرها 
عدد كبير من القتلى األبرياء وجرح املئات، وقال اخلرافي 
في برقيته: »بينما وأنا خارج البالد، وافتني األنباء التي 
تنم عن بالغ األس����ى واالستياء في ظل ما تناقلته وكاالت 
األنب����اء عن امتداد يد اإلثم والغدر العبث بأمن جمهورية 

العراق الشقيق واستقرارها إثر قيام مجموعة من اخلارجني 
عن القانون باعتداء س����افر على أرواح اآلمنني من العزل 
واألطفال بتفجير عدة مواقع س����قط على إثرها عدد كبير 
من القتلى األبرياء وجرح املئات منهم، من جانب آخر، بعث 
اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة الى رئيس مجلس الدوما 
في روسيا االحتادية بوريس ف. غريزلوف إثر تلقيه نبأ 

احلرائق التي اجتاحت عددا من القرى الروسية.

الخرافي عّزى السامرائي ونظيره الروسي

قبل اجتماع مجلس الوزراء وتوضيح حقيقة قراره 

نواب يرفضون منع جمع التبرعات الخيرية في المساجد خالل رمضان
مخلد يعتذر عن عدم استقبال 

رواد ديوانه

الدويسان يسأل عن ميزانية البرامج 
والمسلسالت في شهر رمضان

يعت���ذر النائ���ب مخل���د 
العازمي عن عدم استقبال رواد 
ديوانه خالل الشهر الفضيل 
وذلك لس���فره خارج البالد 
وينتهز هذه الفرصة لتقدمي 
خالص التهاني القلبية بحلول 
شهر رمضان املبارك الى مقام 
حضرة صاحب السمو امير 
الب���الد املفدى وس���مو ولي 
عهده االمني والشعب الكويتي 
جميعا، اعاده اهلل علينا وعلى 
العربية واالس���المية  االمة 

باخلير واليمن والبركات.

وجه النائب فيصل الدويسان 
س����ؤاال الى وزير النفط ووزير 
االعالم الش����يخ احمد العبداهلل 
استفس����ر في����ه ع����ن امليزانية 
املخصصة لدورة شهر رمضان 
املبارك واخلاصة بانتاج البرامج 
التلفزيونية، وما  واملسلسالت 
البرامج واملسلسالت التي انتجها 
تلفزيون الكويت؟ وتلك املنتجة 
بطريق����ة املنتج املنفذ؟ وطالب 
انتاج جميع  تزويده مبيزانية 
البرامج واملسلسالت املنتجة في 
تلفزيون الكويت مباشرة، وكذلك 
ميزانية انت����اج جميع البرامج 

واملسلسالت املنتجة في تلفزيون الكويت بطريقة املنتج املنفذ )شامال 
تاريخ التعاقد ومواعيد التسليم والتسلم وشروط التأخير واملواصفات 
الفنية للتعاقد(، بآلية العمل املتبعة للتعاقد مع املنتج املنفذ.وس����أل 
الدويس����ان عما اذا كان مت تشكيل جلان متخصصة ملشاهدة االعمال 
املنتجة قبل تسلمها، وهل مت وضع تقارير عنها؟ وان وجدت يرجى 
تزويدنا بنسخ عنها، وهل مت تسلم االعمال في املواعيد احملددة للتعاقد، 
وما االجراءات املتخذة في حال تأخير التسليم؟ وهل مت الغاء التعاقد 
مع شركات معينة النتاج برامج مسابقات؟ وما اسباب الغاء التعاقد، 

وما االجراءات املترتبة على الغاء هذه البرامج والتكاليف املالية.

الذي  ال����وزراء  قبيل اجتماع مجلس 
نفي فيه ما تردد عن منع جمع التبرعات 
بكل أنواعها في املس����اجد واملبرات خالل 
رمضان وتأكيد  احلربش أن وزير االوقاف 
والش����ؤون اإلسالمية املستش����ار راشد  
احلم����اد  ابلغه بان جم����ع التبرعات عن 
طريق االستقطاعات او الكي نت مسموح 
به في املساجد واملجمعات التجارية للجان 
اخليرية املرخصة، كما جرت العادة وان 
التعميم الذي صدر باملنع سيسحب، داعيا 
حملاسبة من اصدر التعميم اخلاطئ. استنكر 
نواب تعميم وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وطلبها من وزارة االوقاف منع جمع 
التبرعات والصدقات في املساجد معتبرين 

إياه تصعيدا سياسيا ال مبرر له.
وطالبوا رئيس الوزراء باالنابة الشيخ 
جابر املبارك بالسماح للجمعيات اخليرية 
بجمع التبرعات في املساجد واملبرات في 

الشهر املبارك وفق الضوابط السابقة.
وقال النائب د.فيصل املسلم ان كتلة 
التنمية واالص����الح ترفض قرار مجلس 
الوزراء منع جمع التبرعات باملس����اجد، 
مضيفا ان الكتلة تعتبر هذا القرار تصعيدا 
سلبيا يثير عالمات االستفهام من دوافعه 

ومقاصده.
من جهته اكد النائب د.جمعان احلربش 
انه ال يوجد مبرر ملنع جمع التبرعات آمال 
ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا بالس����ماح 
بجمع التبرعات في شهر رمضان املبارك 
باملس����اجد وبذات الضوابط املعمول بها 

سنويا.
من جانبه ح����ث النائب محمد هايف 
على الس����ماح للجمعيات اخليرية بجمع 
التبرعات في املساجد واملبرات في مقارها 
خالل شهر رمضان وفق الضوابط السابقة، 
مستغربا متادي االدارة املختصة في وزارة 
الشؤون في التعسف والتضييق على العمل 

اخليري، خصوصا ان الكويت جبل اهلها 
على حب اخلير، قائال اننا نرفض التعسف 
وتضخيم اي جتاوز جلعله شماعة لشل 

العمل اخليري.
وطالب هايف وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بالغاء ق����رارات االدارة املختصة 

بالتبرعات واعادة تأهيلها.
واضاف هايف: نثق بحكمة رئيس 
الوزراء باالنابة الش���يخ جابر املبارك 
في السماح للجمعيات اخليرية بجمع 
التبرعات في املس���اجد واملبرات خالل 
الشهر املبارك وفي مقارها وفق الضوابط 
السابقة، واوضح هايف قائال: نستغرب 
متادي االدارة املختصة بوزارة الشؤون 
في التعس���ف والتضيي���ق على العمل 
اخليري وتهويل األمر، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان الكويت جبل أهلها على عمل 

اخلير منذ القدم.
بدوره قال النائب ف����الح الصواغ ان 
تعميم وزارة االوقاف مبنع جمع التبرعات 
مرفوض، مس����تغربا م����ن وزير االوقاف 
واحلكومة منع احملس����نني من مس����اعدة 
احملتاجني، ومشيرا الى ان التبرعات امر 
جبلت عليه الكويت واهلها، مس����تدركا: 
ستكون لنا وقفة مع الوزير ان لم يتراجع 

ويراع اهلل في هذا القرار.
النائب د.علي العمي����ر قال انه صدر 
تعميم من وزارة الشؤون طالبت فيه وزارة 
االوقاف مبنع جمع التبرعات في املساجد 
خالل شهر رمضان، مشيرا الى انه يرفض 
هذا التوجه دون ابداء اي مبررات.وأضاف 
انه ال ندري على أي أساس مت إصدار هذا 
التعميم، وهل هو مجرد أمر طارئ ال نعلم 
مبرراته، الفتا الى انه كان التبرع عن طريق 

ال� »كي نت« مقبوال وال نعلم ملاذا رفضوا 
التبرعات عن طريقها.

وأوضح انه مت منع التبرعات النقدية 
والعيني����ة حتى ال يك����ون هناك تالعب 
او اس����تغالل من قبل ضع����اف النفوس، 
رافضا هذا التوجه من قبل وزير الشؤون 
االجتماعية الذي قد يفت����ح املجال نحو 
اته����ام العمل اخليري بأنه ميول اإلرهاب 

والعمليات اإلرهابية.
من جانبه، اس����تغرب النائب شعيب 
املويزري قرار وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية مبنع جمع التبرعات في املساجد 
خالل شهر رمضان الكرمي الذي يعد فرصة 
لدعم احملتاجني والفقراء واملساكني، مؤكدا 
ان هذا القرار يتنافى مع طبيعة الشعب 
الكويت����ي الذي جبل عل����ى عمل اخلير.
وق����ال املويزري في تصري����ح صحافي: 

إننا نتمنى من املس����ؤولني في الوزارات 
الس����ماح للجمعيات  املختصة استمرار 
واملبرات اخليرية بجمع التبرعات خالل 
شهر اإلحس����ان، حيث يقبل الناس على 

الصدقات وفعل اخليرات.
وأضاف ان الشعب الكويتي جبل على 
أعم����ال اخلير والتب����رع للمحتاجني منذ 
القدم وقب����ل ظهور النفط وزيادة املوارد 
املالية للدولة، مشيرا الى ضرورة السماح 
بالتبرعات بشكل منظم مثلما كان يحدث 

في العام املاضي.
من جانب آخر، توجه النائب شعيب 
املويزري بالتهنئة الى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء 
وأعضاء احلكومة ورئيس مجلس األمة 
وأعضاء املجلس وإل����ى عموم املواطنني 
واملقيمني عل����ى أرض الكويت وإلى األمة 
العربية واإلسالمية مبناسبة حلول شهر 

رمضان املبارك.
وقال املويزري في تصريح صحافي: 
إننا نس����أل اهلل العلي العظيم ان جتتمع 
القلوب في هذا الش����هر الفضيل، ش����هر 
الرحمة واملغفرة، وان يبتعد كل من له شأن 
بالسياسة عن التصريحات التي ال تنفع، 

والتي تفرق املجتمع ومتزق وحدته.
معربا عن أمله في ان يكون شهر رمضان 
بداية للتوافق بني الس����لطتني ولترسيخ 
الوح����دة الوطنية، بعي����دا عن التصعيد 
وإثارة الفتنة بني الناس، مطالبا القنوات 
الفضائي����ة احلكومية واخلاصة بنش����ر 
التسامح والفضيلة والصفات احلقيقية 

الطيبة للمجتمع الكويتي.
ودعا املويزري الفضائيات الى االبتعاد 
عن االبتذال ونشر ما ال ينفع وما ال يتناسب 
مع تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف، مشيرا 
الى ان البعد عن هذه املفاسد األخالقية يجب 

ان يكون في رمضان وفي غير رمضان.

شعيب املويزري

مخلد العازمي

فالح الصواغ د.علي العمير محمد هايف

د.اسيل العوضي

د.جمعان احلربشد.فيصل املسلم

..وأسيل: قرار »الشؤون« يعود بالفائدة على العمل الخيري
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فيصل الدويسان

د.محمد احلويلة

الحويلة إلعفاء الكفيل من نفقات سفر الخادم المسجل بحقه قضية تغيب
أك���د مراقب مجل���س األمة 
النائب د.محم���د الحويلة أنه 
قد حان الوقت لتعديل قانون 
إقامة األجان���ب بعد ان كثرت 
ف���ي اآلونة األخي���رة عمليات 
التالع���ب والنصب واالحتيال 
التي تقوم به���ا بعض مكاتب 
الخدم بالتعاون والتنسيق مع 
الخدم أنفسهم ووقوع العديد من 
األسر الكويتية ضحية لعمليات 

التالعب تلك.
وأضاف الحويلة ان بعض 
الخدم يقوم بالهرب من منزل 
كفيله ويتم تس���جيل قضية 
هروب ضده في المخافر ويقوم 
هذا الخادم أو الخادمة بالعمل 
لدى الغير وعند رغبته بالسفر 

لبالده يتم إلزام كفيله بنفقات 
سفره والعائلة أو الجهة التي 
قامت باإليواء والتستر عليه 
ال تتحم���ل أي مصروف���ات أو 
حتى عقوبات فبأي منطق يتم 
مثل هذا األمر المجحف والذي 
استغله بعض ضعاف النفوس 
من أصحاب المكاتب أو من يقوم 

بالتستر عليهم.
وأوضح الحويلة انه سيتقدم 
بمشروع قانون بتعديل بعض 
مواد قانون إقامة األجانب حتى 
الكويتية  نحفظ حق األس���ر 
ونحميها من عمليات التالعب 
والنصب التي تتعرض لها فيما 

يتعلق بالعمالة المنزلية.
وق���ال الحويل���ة ان أهم 3 

نقاط سيتطرق لها في مشروع 
القانون المذكور: إعفاء الكفيل 
من نفقات سفر الخادم أو العامل 
الذي سجل بحقه قضية تغيب، 
أو  وإلزام من يق���وم باإليواء 
التستر على الخادم أو العامل 
بتحمل المسؤولية المالية من 

نفقات سفر ورواتب.
 إضافة الى تعويض الكفيل 
عن جميع المبالغ التي دفعها 
للخ���ادم أو العام���ل، ويحكم 
بالحبس م���دة ال تزيد على 3 
س���نوات وغرامة مالية قدرها 
5 آالف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من قام باإليواء 
أو التستر على خادم أو عامل 
س���واء كانت إقامته سارية أو 

منتهية.
م���ن جان���ب آخ���ر وج���ه 
د.الحويل���ة س���ؤاال الى وزير 

الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي ق���ال فيه: 
تعتبر الجمعي���ات التعاونية 
عنصرا مهما مؤثرا في ظاهرة 
ارتفاع األسعار والزيادات التي 
طرأت في اآلونة األخيرة، ولما 
ارتفاع أس���عار  كانت ظاهرة 
السلع من القضايا التي تشغل 
الكويتي وتشكل هما  الشارع 
المواطن والمقيم،  كبيرا لدى 
كان واجب���ا عل���ى الجمعيات 
التعاونية واتحاد الجمعيات 
التعاونية واالستهالكية القيام 
بدور إيجابي وفعال حيال ه�ذه 
القضي���ة، وبإش���راف وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
ب���دور  وطال���ب تزوي���ده 
التعاوني���ة  الجمعي���ات 
التعاونية  واتحاد الجمعيات 
واالستهالكية في الحد من ظاهرة 
ارتفاع األس���عار، ودور وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
في اتحاد الجمعيات التعاونية 
لضم���ان الت���زام الجمعي���ات 
التعاونية في األسعار والحد 
من ظاهرة ارتفاعها، وأس���ماء 
جميع الجمعيات التعاونية التي 
ُشكلت لها لجان تفتيش على 
أعماله���ا اإلدارية والمالية منذ 

يناير 2007 وحتى تاريخ ورود 
السؤال، مع بيان ما انتهت له 
هذه اللجان، كما يرجى تزويدي 
بنسخ عن تقارير هذه اللجان 
وما هي اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة في ضوء هذه التقارير؟ 
وأس���ماء جميع موظفي اتحاد 
الجمعيات التعاونية مع بيان 
الدراسية وسنوات  مؤهالتهم 
الخبرة لديهم ومنصب ودرجة 
كل منهم والعقود المبرمة مع 

موظفي االتحاد.
وق���دم الحويل���ة اقراح���ا 
برغبة ج���اء في���ه: أن تصدر 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعم���ل حظرا عل���ى جميع 
لجان المشتريات في الجمعيات 
التعاونية واالستهالكية إدخال 
أو شراء أو عرض سلع غذائية 
ما لم تكن حاصلة على شهادة 
صحية من قبل جهة حكومية 
معتمدة تحددها وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، وأن تعمل 
إنش���اء مختب���ر صحي  على 
يتم فيه فحص جميع الس���لع 
االس���تهالكية الت���ي تباع في 
الجمعيات التعاونية مع توفير 
الالزمة بالس���رعة  الميزانية 

القصوى.

الحربش يسأل  عن سرقة كيبالت المياه 
الصليبية خالل السنتين الماضيتين

هايف: الخيام الرمضانية
 تخالف هويتنا اإلسالمية

وجه النائب د.جمعان الحربش سؤاال لوزير الكهرباء والماء د.بدر 
الشريعان بشأن سرقة كيبالت المياه الصليبية.وطلب الحربش تزويده 
بعدد حاالت سرقة كيبالت المياه الصليبية )غير العذبة( التي سجلتها 
وزارة الكهرباء والماء خالل الس����نتين الماضيتين حتى تاريخه، وما 
االج����راءات التي اتخذتها الوزارة بش����أن كل حال����ة، مع ضرورة بيان 
القيمة المالية المقدرة وتاريخ وقوع كل حالة سرقة؟ وتساءل هل قامت 
الوزارة بمتابعة اجراءات التحقيق والبحث مع الجهات االمنية المعنية 
م����ع توضيح ما انتهت اليه كل حالة وهل تم القاء القبض على الجناة 
او محاسبة من ثبت تقصيرهم؟؟ مع ضرورة توفير جميع المستندات 
والمخاطبات الرسمية المتعلقة بذلك؟  وما االجراءات التفصيلية التي 
اتخذتها وزارة الكهرباء والماء بشأن التعاقد مع الشركة االمنية لحراسة 
كيبالت المياه الصليبية )غير العذبة( مع ذكر تاريخ بدء العمل بالعقد 
المبرم ومدته وقيمته التفصيلية، مع توضيح عدد واسماء الشركات 
االمنية التي تقدمت للحصول على العقد المذكور واسباب اختيار الشركة 

الحالية وذكر اسم ممثلها القانوني؟ 

اعتبر رئيس جلنة الظواهر السلبية البرملانية النائب محمد هايف، 
اخليام الرمضانية واملقاهي التي ال تخلو من احلفالت املختلطة مظهرا 
من املظاهر الدخيلة التي ألصقت بشهر رمضان، وهي ال متت الى اجوائه 
الروحانية بصلة.وقال هايف، في تصريح للصحافيني: ان مثل هذه االمور 
تخالف هويتنا االسالمية التي جبلنا عليها، وال تتسق مع الشهر الفضيل 
ومكانته ومنزلته، وتبعد الناس عن اعمال اخلير، وتشغلهم بأمور تفوت 
عليهم فرصة اقتناص ايام الشهر ولياليه بالعبادة، والتقرب الى اهلل. 
ودع����ا هايف وزارة الداخلية وكل اجلهات الرقابية الى التعاون، وعدم 
الس����ماح باقامة مثل هذه اخليام التي تقام في بعض الفنادق وجهات 
اخرى، فالبد ان تضع حدا ملن يريد التطاول على قدس����ية الشهر الذي 
انزل فيه القرآن. وبني هايف: نحن في جلنة الظواهر السلبية نتابع مثل 
هذه السلوكيات، ويهمنا ان تكون وزارة الداخلية حاضرة اذا استدعت 
احلاجة، وعموما في االعوام املاضية سجل تعاون ملموس مع اجلهات 

الرقابية ونأمل ان يستمر حتى ال يتعكر صفو شهر رمضان.


