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وجه النائ����ب مبارك اخلرينج 
سؤاال لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد جاء فيه: بعد 
ان صدر قرار من النائب العام بعدم 
احلديث عن الشبكة االرهابية التي 
تريد العبث باألمن العام وهذا القرار 
يستحق االحترام والتقدير وكذلك 
هناك جهد جبار لرجال امن الدولة 
ولرجال االمن كل في موقعه إللقاء 
القبض على مجموعة من املتمردين 
واخلارجني على القانون ووجهت 
لهم اتهامات امنية يحظر العمل بها 
ونحن نشد من ازرهم باعتبارهم 

العني الساهرة ألمن الكويت. أدعو سمو رئيس مجلس الوزراء الى االجابة 
عن االس����ئلة التالية من منطلق حرص نواب االمة على معرفة القضايا 

العامة التي ترتبط باألمن والسيادة:
1� ما حقيقة ما تداولته وسائل االعالم مؤخرا بإلقاء القبض على شبكة 

ارهابية تريد اخلراب ملؤسسات الدولة.
2� كم عدد املنتمني للشبكة؟ وما اسماؤهم واجلنسية التي يحملونها 
ووظائفهم التي يعملون بها؟ وما هي املعتقدات التي يؤمنون بها؟ يرجى 

تزويدي بكل على حدة؟
3� م����ا االنتماءات الفكرية واحلزبية التي يحملونها؟ يرجى تزويدي 

بكل على حدة.
4� مت����ى مت إلقاء القب����ض عليهم وفي اي وق����ت مت احالتهم للنيابة 

العامة؟
5� ما االتهامات التي وجهت لهم؟ يرجى تزويدي بكل على حدة.

6� يرج����ى تزويدي بتحقيقات اجلهات األمنية ف����ي وزارة الداخلية 
لكل متهم؟

7� هل هناك دول أو منظمات او احزاب او افراد سواء كانوا داخل او 
خارج الكويت تدعمهم ماليا؟

8� ما االهداف التي يري����دون تخريبها في املجتمع وما اخلطط التي 
يحملونها للنيل من املؤسسات العامة؟ وما نوعية االسلحة التي حصلوا 
عليها وكيف مت احلصول عليها؟ كم املبالغ املالية التي مت العثور عليها 

وما نوعية العملة؟ وفي اي بنك مت ايداعها؟ يرجى تزويدي ان وجد.

ص����رح النائ����ب د.ضي����ف 
اهلل أبورمية ب����أن عدم اقتناع 
املواطنني بصندوق املعس����رين 
جعل الوزير مصطفى الشمالي 
يطلق تبريراته الواهية عن ان 
عدم اقبال املواطنني على صندوق 

املعسرين ال يعني فشله.
أبورمي����ة: أقول  وأض����اف 
للش����مالي نحن نعلم ان حلمك 
في إجناح هذا الصندوق الفاشل 
انقلب كابوسا ولم تستطع  قد 
التخلص منه، فال حتاول اقناع 
املواطنني بأن هذا الصندوق هو 

احلل الوحيد لقضيته����م، فاملواطنون واعون وقد 
جربوا صناديقكم وتيقنوا من فشل احللول احلكومية 

التي تصب دائما في خانة بعض التجار.
وقال ابورمية ان وزير املالية يدعي ان املطالبات 
النيابية هي التي أربكت املعس����رين، وأنا أقول له: 
لوال املطالبات النيابية ملا حاولتم التحرك اليجاد 
مخارج للحكومة عبر قوانينكم الفاشلة وباملطالبات 
النيابية سوف نقر إن شاء اهلل في بداية دور االنعقاد 
قانون شراء فوائد قروض املواطنني ولن تستطيع 
ان تقف حجر عثرة أمام اإلرادة الشعبية، خصوصا 
بعد تيقن بعض النواب الذين كانوا يؤيدون صندوق 
املعسرين من فش����له وعدم جدواه، وأيضا سوف 

يشمل قانون اسقاط الفوائد من 
دخل في صندوق املعسرين كما 
شمل قانون صندوق املعسرين 
اجلديد من سجلوا في صندوق 

املعسرين القدمي.
وأضاف أبورمية ان ما يثبت 
فش����ل صندوق املعسرين هو 
إصرار احلكومة ووزير ماليتها 
على ان من يدير مديونية املواطن 
هو البنك الدائن، فكيف يبحث هذا 
البنك عن حل ملديونية املواطن 
وهو املستفيد منها والقادر على 
استرداد ديونه من راتب املواطن 
حتى لو استولى على أغلبه وترك للمواطن الفتات، 
ووزير املالية يعلم جي����دا انه من غير املقبول ان 
تك����ون البنوك هي اخلصم واحلكم في ذات الوقت 
ولكنه يكابر بسبب خضوعه لضغط بعض التجار 
املتنفذين مالك البنوك. واختتم أبورمية تصريحه 
قائال صندوق املعسرين اثبت فشله للمرة الثانية 
واحلكومة لو كانت ج����ادة في حل قضية قروض 
املواطنني ألوج����دت أي حل مقنع ألن املواطن يئن 
من وطأة القروض ويبحث عن أي مخرج، ونقول 
للشمالي ال حتاول ان تروج لصندوقك فحتى األطفال 
باتوا يعرفون انك تراوغ في حل هذه القضية، فعلى 

من تضحك يا وزير املالية؟

قدم النائب د.علي العمير اقتراحا حول تعيني 
عناصر من الش���رطة النسائية في اختبار رخص 

القيادة.
وجاء في نص االقتراح: تعيني عناصر من الشرطة 
النسائية في مراكز اختبار تعليم القيادة الختبار 

النساء الجتياز اختبارات رخص القيادة.

العمير: تعيين شرطة نسائية
في مراكز اختبار القيادة

مبارك اخلرينج 

د.ضيف اهلل أبورمية 

حسني احلريتي خالد الطاحوس 

الطاحوس يهدد العفاسي بالمساءلة في حال المساس بالعمل النقابي
الحريتي: وزارة الشؤون صمام األمان للحركة النقابية والوزير ال يستحق المساءلة

حذر النائب خالد الطاحوس 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي من التدخل في 
العمل النقابي باملخالفة للقانون 
الدولية  والدس���تور واالتفاقات 
الت���ي صادقت عليه���ا احلكومة 

الكويتية.
واضاف الطاحوس: نعلم ان 
هناك أطرافا تدفع وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل نحو املواجهة 
معنا في هذا امللف كما ان الوزارة 
بدورها لعبت دورا أسياسيا خالل 
املرحلة املاضية في تدمير احلركة 
النقابية برغم حتذيرنا للوزير من 
مثل هذه املمارسات التي نعتقد 
بأنها تستهدف النقابيني واملوقف 
النقابي خالل الفترة السابقة الى 
ان وصلنا الى مرحلة العبث الكامل 
بالقوانني واالتفاقات الدولية من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
واس���تغرب الطاح���وس من 
العفاس���ي حول  الوزير  حديث 

حسني احلريتي أن وزارة الشؤون 
هي صمام األمان للحركة النقابية 
الصحيحة نافيا أن يكون هناك 
تدخل من قبل الوزارة في العمل 
النقابي أو يستحق الوزير ان تقدم 

ضده مساءلة سياسية.
وأشاد احلريتي في تصريح 
العفاس���ي  للصحافيني بالوزير 
واركان وزارت���ه باحلفاظ على 
احلركة النقابية من العبث أو من 
أن يتم تسييس احلركات النقابية، 
مضيفا أن احلركات من واجبها 
االساس���ي الدفاع واحلفاظ على 

حقوق املوظفني في الوزارات.
وأضاف احلريت���ي أن هناك 
النقابية  ف���ي احلرك���ة  انحرافا 
»وأشد علي يد الوزير العفاسي 
للحفاظ على هذه احلركات وأن 
تكون غاياتها الدفاع عن حقوق 
املوظفني واحلرص على مكتسباتهم 

الوظيفية«.
وقال: »إذا كان هناك شك في 
أن الوزير قد تدخل  في احلركات 

تطبيق القانون متسائال أين هذا 
القان���ون الذي يطبقه وإذا كانت 
االتفاقات الدولية لم حتترم فعن 
أي قانون يتحدث الوزير وكيف 
س���يتم احترام احلركة النقابية 
في ظل ه���ذا الوضع وكيف يتم 
احترام احلركة النقابية واحلريات 
واملمارسات النقابية التي نصت 

عليها اتفاقيتا 1987، 1998؟!
وقال: هل يرضي الوضع الذي 
وصلت اليه حاليا احلركة النقابية 
وزير الشؤون أم ان هناك مخططا 
حكوميا بفعل فاعل لتدمير احلركة 

النقابية؟
واض���اف: لقد ذهب���ت أمس 
»االثن���ني« الى وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل والتقيت 
وكيل الوزارة وحتدثت معه حول 
تلك املمارسات وانه ال يوجد أحد 
يقبل بانهيار احلركة النقابية بهذا 
الشكل أو املساس بها خاصة في 
التي  ظل االتفاقي���ات واللوائح 

حتمي تلك احلركة.

النقابي���ة، فهناك جلان التحقيق 
أو االسئلة البرملانية وإذا وجدت 
مخالفات جسيمة فمن املمكن أن 
تتطور هذه االدوات الرقابية حسب 

جسامة املخالفات«.
وف���ي موض���وع آخ���ر قال 
احلريتي ان موقفه كان واضحا 
من ان الفتوى والتشريع وادارة 
التحقيق���ات ومحامني من بلدية 
الكويت كان���وا يتمتعون بكادر 
مش���ابه لكادر القضاة ويجب أال 
يتم سلبهم من وضعهم السابق 
بل عل���ى مجلس الوزراء أن يقر 
كادر هذه اجلهات الثالث بالسرعة 
املمكنة خاصة أنهم يقومون بعمل 
قانوني مهم ألجهزة الدولة والدفاع 

عن حقوق الدولة.
وعن ازدواجية اجلنسية قال 
احلريت���ي ان االزدواجية حددها 
قانون اجلنسية الذي مينع على 
كل كويتي أن يتمتع بجنس���ية 
أخ���رى وبالتالي يجب أن يكون 
لديه جنسية واحدة فقط، مضيفا 

الى تدخل  الطاحوس  واشار 
وزارة الشؤون في العمل النقابي 
وترجيحه���ا كفة طرف على كفة 
طرف آخر اضاف���ة الى ان هناك 
أمرا ما ُيحاك داخل الوزارة لضرب 
احلركة النقابية التي مت تأسيسها 
في بداية الستينيات وفق قانون 
38/ 1964 والتي وصلت اآلن الى 
مرحلة سيئة يتحمل مسؤوليتها 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
القانوني���ة  الش���ؤون  ووكي���ل 
الوزي���ر من خالل  ال���ذي ورط 
الفتاوى املعلب���ة التي يصدرها 
القانوني في االحتادات  بالعبث 

والنقابات.
وأكد الطاح���وس عدم قبول 
تلك األوضاع واس���تمرار العبث 
والتدخل في احلركة النقابية قائال: 
يا وزير الشؤون ال تعتبر ان هناك 
خطوطا حمراء جتاهك فاملسافة 
بيني وبينك يا وزير الشؤون هي 
املساءلة ان لم تكف يدك وايدي 
مسؤوليك بالوزارة عن احلركة 

»متى ما اكتشف بأنه لديه جنسية 
أخرى يتم استدعاؤه الدارة شؤون 
اجلنس���ية وُيخير بني اجلنسية 

الكويتية واجلنسية األخرى.
وقال احلريتي ان لديه معلومات 
عن حترك حكوم���ي اال ان األمر 
يحتاج الى التحريات ويحتاج إلى 
أن يكون هناك تلبس، وليس  أمر 
البحث في كل امللفات ولكن متى ما 
مت اكتشاف هذه احلالة من خالل 
التحريات أو االخبارية فسيتخذ 
االج���راء القانوني، مبينا ان من 
الصعوبة ان تبحث احلكومة في 

امللفات كافة وهي باآلالف.
وعن أبرز امللفات التي ستواجه 
الس���لطتني في الدور القادم قال 
احلريتي ان هناك قوانني منظومة 
مكافحة الفساد والتي وعد مجلس 
الوزراء بأن يرسلها إلى املجلس 
والى اآلن لم تص���ل الى اللجنة 
التشريعية »وسنضطر إلى النظر 
في االقتراح���ات النيابية الى ان 

يردنا املشروع احلكومي«.

النقابية وتلك املمارسات السيئة 
التي أساءت لسمعة الكويت.

وخاط���ب الطاح���وس وزير 
الرياضة قد  الشؤون قائال: اآلن 
»مس���حت باألرض كاملة« حتى 
وصلت الى أسوأ أوضاعها وأيضا 
اجلمعي���ات التعاوني���ة في أردأ 
حاالتها، فهل تريد ان جتهز على 

احلركة النقابية ايضا؟
وأشار الطاحوس الى ان الوزير 

العفاسي أخفق في حل هذه امللفات 
كاملة ولكن اي قرار سيصدر من 
الوزير به مساس باحلركة النقابية 
سنقول »قد أعذر من أنذر« خاصة 
ان هناك أطراف���ا حكومية تدفع 
الوزير الى هذا االجتاه وغدا لن 
تقف معه تلك األطراف ورسالتنا 
واضحة لوزير الشؤون االجتماعية 

والعمل.
وفي نفس السياق أكد النائب 

هناك اطراف تدفع وزير الشؤون نحو المواجهة واإلساءة للكويت خارجياً

الخرينج: ما حقيقة إلقاء القبض طلبت تزويدها بكشف تفصيلي عنها
على شبكة إرهابية في البالد؟

أبورمية: سنقّر قانون شراء فوائد القروض
في دور االنعقاد المقبل بقوة اإلرادة الشعبية

عدم اقتناع المواطنين بصندوق المعسرين جعل الشمالي يطلق تبريرات بعدم فشله

الحربش يسأل البصيري عن تجاوزات 
الخطوط الجوية الكويتية أسيل: كم عدد العناوين الممنوعة

وجه النائب د.جمعان احلربش من المشاركة في معرض الكويت للكتاب؟
س���ؤاال لوزير الدولة لش���ؤون 
مجلس االمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري جاء فيه: يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
 نس���خة من القرار الوزاري 
الذي مت مبوجبه تش���كيل جلنة 
التحقيق بشأن مالحظات اجلهات 
الرقابية حول جتاوزات اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة، موضح���ا 
تاريخ تشكيلها وما الفترة التي 
مت حتديده���ا النتهاء اللجنة من 
مهامها، وهل مت تغير طبيعة عمل 
اللجنة واملهام املطلوبة منها في 
فترة الحقة بعد قرار تش���كيلها 

وما مبررات ذلك؟
التي  وما ع���دد االجتماعات 
عقدتها اللجن���ة وعدد الزيارات 
الرسمية التي قام بها اعضاؤها 
الى مقر مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية م���ع ضرورة توضيح 
التقارير املبدئية والنهائية التي 
قدمتها اللجنة لوزير املواصالت، 
مع حتديد التوصيات النهائية التي 
انتهت اليها، وما هي االجراءات 
التي اتخذها وزير املواصالت على 

ضوء توصيات اللجنة.
وما النتائج النهائية لتحقيقات 
النيابة العامة مع مسؤولي مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية والذي 
جاء تنفيذا لطلب مجلس االمة، 
وما هو اسم ومسمى كل مسؤول 
الذين  من مسؤولي »الكويتية« 

وجهت النائبة د.أسيل العوضي 
سؤاال لوزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل جاء فيه اوردت وسائل 
االعالم مؤخرا اخبارا مفادها قيام 
وزارة االعالم مبخاطبة دور النشر 
املصرية وارسال قوائم بالكتب 
املمنوعة من العرض في معرض 
الكويت الدولي للكتاب اخلامس 
والثالثني املقرر اقامته بالكويت 
مما ادى الى ردة فعل سلبية من 
دور النشر وبعض املثقفني العرب 

جراء هذا املنع.
لذا يرج���ى افادتي وتزويدي 
مبا يأتي: ما مدى صحة ما اوردته 
الصحف حول منع عدد من الكتب 
من املشاركة في معرض الكويت 
للكتاب الدولي اخلامس والثالثني؟ 
وكم عدد العناوين التي منعتها 
وزارة االعالم من املش���اركة في 
املع���رض املذكور؟ برجاء ارفاق 
كشف تفصيلي يبني عنوان الكتاب 
املمنوع واسم املؤلف ودار النشر 
املنع لكل كتاب على  واس���باب 
حدة، وهل سبق السماح بعرض 
بعض الكتب املمنوعة في معرض 
الكويت الدولي للكتاب في دورات 
سابقة ومت منع هذه العناوين في 
الدولي للكتاب  الكويت  معرض 
اخلامس والثالث���ني؟ في حالة 
االجاب���ة بااليجاب، الرجاء بيان 
اسباب التراجع رغم السماح لهذه 

مثلوا امام النيابة العامة مع حتديد 
عدد مرات مثول كل منهم.

وما القطاعات القانونية التابعة 
او مؤسس���ة  لوزير املواصالت 
اخلطوط اجلوية الكويتية التي 
تابعت حتقيقات النيابة العامة، 
وما االج���راءات الت���ي اتخذتها 
بع���د ظهور الق���رارات النهائية 
للتحقيقات، وهل تقدمت بطلبات 
رسمية الحالة بعض التجاوزات 

الى القضاء الكويتي؟
وما عدد موظفي مؤسس���ة 
اخلط���وط اجلوية الكويتية من 
املواطنني الذي���ن متت ترقيتهم 
منذ تاريخ 2008/4/1 مع توضيح 
االسم واملسمى اجلديد لكل موظف 
الذي كان يشغله قبل  واملسمى 
الترقية، مع بيان الزيادة املالية 
ملرتب كل منهم بس���بب الترقية 

العناوين بالت���داول في دورات 
املعرض الس���ابقة، وهل تسبب 
ق���رار الوزارة مبن���ع الكتب في 
تراجع بعض دور النشر العربية 
او العاملية عن املشاركة بعد ان 
وافقت في السابق؟ مع بيان اسماء 
دور النشر التي اعتذرت عن عدم 
الدورة اخلامسة  املش���اركة في 
والثالثني للمعرض، وما اجلهة 
املخولة بقراءة الكتب واجازتها في 
وزارة االعالم او املجلس الوطني 
للثقافة والفن���ون واآلداب؟ مع 
بيان اس���ماء االشخاص املناطة 
بهم ه���ذه املهمة، ومس���مياتهم 
الوظيفي���ة ومؤهالتهم العلمية 
ومؤهالته���م االدبية � ان وجدت 
� والتي مكنتهم من احلكم على 

وتوضيح الدوائر التي يتبع لها 
هؤالء املوظفون.

وهل سيتم اعتماد املوظفني 
اصحاب العقود ضمن كش���وف 
املتقاعدين وفق نظام اخلصخصة، 
وهل ستصرف لهم مكافآت االمتياز، 
مع توضيح الرأي القانوني الذي 
مت االستناد عليه بهذا الشأن مع 
بيان اس���م ومسمى ومكان عمل 
كل منه���م وفترة متتعه بالعمل 

باملؤسسة وفق نظام العقد.
ويرجى تزويدي بكشف املهمات 
والزيارات الت���ي قام بها رئيس 
مجل���س ادارة اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة منذ تاري���خ تعيينه 
باملنصب مع ضرورة حتديد اجلهة 
والفترة واملخصصات املالية التي 
حصل عليها لكل مهمة مقرونة 
بالقيمة املالية لتذكرة السفر التي 
استغلها مع بيان شركة الطيران 
الناقلة لكل مهمة او زيارة عمل. 
الس���ماح جلميع  وهل س���يتم 
مس���ؤولي املؤسسة باالستفادة 
من قانون اخلصخصة ام سيتم 
انتهاء  ايقاف بعض منهم حلني 
جميع اجراءات التحقيق، خاصة 
الذين ترتبط اسماؤهم ببعض 
املمارس���ات اخلاطئة باملؤسسة 
مع توضيح اس���م ومسمى كل 
مسؤول س���يتم ايقاف اجراءات 
تقاعده وفق القانون مع توضيح 
الفترة الزمنية التي تتطلبها فترة 

ايقاف كل منهم.

التي قاموا  الكتب  الكتب، وعدد 
بإجازتها ملعرض الكتاب اخلامس 
والثالثني كل شخص على حدة، 
وما قائمة احملاذير الرقابية التي 
تضعها وزارة االعالم على الكتب � 
ان وجدت؟ برجاء ارفاق نسخ من 
اي تعاميم ادارية او قرارات ادارية 
او وزارية خاصة مبحاذير الرقابة 
الكتب، ويرج���ى تزويدنا  على 
بصور عن تقارير الرقباء حول 
الكتب املمنوعة من املشاركة في 
معرض الكويت للكتاب اخلامس 
والثالثني، مع بيان اسباب املنع 
والفقرات التي ادت الى منع هذه 
الكتب، على ان تكون التقارير لكل 
كتاب على حدة، وهل ترى الوزارة 
جدوى من الوصاية الفكرية على 
املجتمع من خالل تشديد الرقابة 
عل���ى املطبوعات؟ وما فلس���فة 
ال���وزارة في منع بع���ض املواد 
االدبية من التداول في املكتبات 
رغم سهولة احلصول على العديد 
منها بوس���ائل أخرى، وهل من 
بني قائمة الكت���ب املمنوعة من 
العرض في معرض الكتاب كتب 
سبق اجازتها من وزارة االعالم 
ومتوافرة في املكتبات احمللية؟ وان 
كانت االجابة بنعم فما الغرض من 
منع ما هو متوافر؟ وهل تختلف 
قائمة احملاذير الرقابية باختالف 

مكان العرض؟

د.جمعان احلربش 

د.أسيل العوضي 
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قدم النائب صالح عاشور 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جاب���ر اخلالد ج���اء فيه: ما 
االجراءات التي قامت بها وزارة 
الداخلية بحق مبارك البذالي 
بعد تهدي���ده لبعض أعضاء 
مجلس األمة بالقتل والضرب؟ 
وهل مت توجيه تهمة له على 

هذه األقوال؟
مع تزويدي بهذه التهمة؟ 
وإذا لم توجه تهمة له فلماذا 

لم توجه؟
وما أسباب اعتقال مبارك 
البذالي وهل سبق اعتقاله من 

قبل اجلهات األمنية ووجهت له تهم متس أمن 
البلد واستقراره؟

وهل له عالقات مع جهات خارجية حول قضايا 
متس البلد؟ وهل عليه حتفظات أمنية؟ من جانب 
آخر أكد النائب صالح عاشور ان الكويت تعيش 
حاليا تراجعا فيما يتعلق باحلريات والثقافة 
والفكر، وذلك بسبب ضغط من مجموعة تريد 
العودة بالبلد إلى ما قبل االستقالل والنفط، مبينا 
انه أمر مرفوض جملة وتفصيال. وطالب عاشور 

بضرورة إلغ���اء الرقابة على 
الكتب كون الناس ال يحتاجون 
القراءة والثقافة،  قيمني على 
مشيرا الى ان منع بعض الكتب 
أمر ال جدوى منه، خاصة في 
ظل التطور احلضاري ووجود 
اإلمكانيات احلديثة اخلاصة 
باالتصاالت واختيار الكويت 

كعاصمة ثقافية.
وتابع عاشور مستنكرا منع 
بعض الكتب لشخصيات لها 
ثقلها األدبي والفكري ملجرد 
النق���د، مس���تعرضا من هذه 
الكت���ب املمنوعة كتب كل من 
الكاتبني محمد حسنني هيكل وفهمي هويدي، 
مش���يرا الى ان هذين الكاتب���ني وامثالهم متى 

انتقدوا يكون النقد موضوعيا.
وأضاف ان الثقافة ينبغي ان تتاح للجميع 
ومن يتضرر من أي كتاب عليه اللجوء للقضاء 
خاص���ة ان الكتب املمنوع���ة طبعت ووزعت 
في بلدان ليس���ت أقل حرصا من الكويت على 
القيم واألخالق والدي���ن والعالقات بني الدول 

العربية.

املال  النائ���ب صالح  أعلن 
»ان استج�واب سم��و رئيس 
ال�����وزراء الش���ي��خ ناص��ر 
احملم��د بشأن امللف الرياضي 
اليزال قائم��ا، وسيق��دم ف��ي 
املقبل«  بداية دور االنعق���اد 
نافي���ا وج���ود أي خالف مع 
النائبني مرزوق الغامن وعادل 

الصرعاوي.
وقال املال ف���ي تصريحه 
للصحافيني: »ان االستجواب 
سيكون تاريخيا، وسنحشد 
له ش���عبيا، ول���ن نقدمه إال 
بع���د تنفيذ برنام���ج منظم، 
واالستجواب سيكون عبارة 

ع���ن وثيقة تاريخية، ألنه بات حتميا من أجل 
سيادة الدولة والدستور واحملافظة على املال 

العام«.
وبي��ن امل��ال: »ان االس���تج��واب ل��م يع��د 
مج��رد ك��رة ق��دم وامن��ا قضي��ة بل��د وسيادة 
قانون، وحماية للمال العام، وخصوص��ا ملف 
املجلس األوملبي اآلسيوي، ونحن نعرف مسبق��ا 

ان جلس�����ة االس���تج��واب 
س���تتحول ال��ى سرية لكننا 
سنخرج للرأي العام، ونكشف 

احلقائق كافة«.
ودعا املال وزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاسي الى تقدمي استقالته، 
وعليه ان يفي بتعهداته التي 
أطلقها مسبقا بحماية من يعمل 
معه، ولم يخالف القانون، بدال 
من ان يحمل نفسه وزر أخطاء 

اآلخرين.
وذك���ر امل���ال: »ان هن���اك 
وع���ودا س���ابقة م���ن كتلتي 
التنمية واإلص��الح والعم��ل 
الشعب��ي بدعم االستجواب، واعتقد ان املوقف 
لم يتغي��ر، ألن الوضع لم يتغير، وتاليا املواقف 

لن تتغير«.
وعلى سؤال وجه اليه عن تأثير االستجوابات 
األخ�����رى رد امل��ال: »ان االس���تج��واب ح��ق 
دستوري لكل نائ��ب، واننا سندعم هذا احلق 

ونؤيده«.

قال عض����و البرمل����ان العربي 
النائب علي الدقباسي ان اجتماعا 
جمع����ه امس مع رئي����س املكتب 
السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 
الفلسطينية )حماس( خالد مشعل 
وممثل حركة فتح وعضو البرملان 
العربي ع����زام األحم����د ورئيس 
وأعض����اء البرمل����ان العربي متيز 

بالصراحة والشفافية املطلقة.
وأضاف الدقباسي في تصريح 
ل����� »كون����ا« ان اللق����اء ركز على 
آخ����ر التط����ورات واملس����تجدات 
املتعلقة باملصاحلة الفلسطينية � 
الفلسطينية وضرورة انهاء االنقسام 

الفلسطيني وتوحيد الصف في مواجهة االحتالل االسرائيلي.
ووصف االجتماع بأنه »جلسة مصارحة«، مؤكدا ان البرملان العربي 
من بني أولى املؤسس����ات العربية التي عملت بشكل فاعل على حتقيق 
املصاحلة الفلسطينية � الفلسطينية وتقريب وجهات النظر وتضييق 

الفجوة بني أطراف النزاع.
وأش����ار الى اجلهد الذي بذله في هذا اإلط����ار كل من رئيس البرملان 
العربي الس����ابق واملؤسس محمد جاس����م الصقر وأعضاء البرملان في 
ذل����ك الوقت. وأعرب عن األمل في أن حتق����ق كل من حركتي »حماس« 
و»فتح« ما طرح اليوم في االجتماع من مؤشرات ايجابية نحو حتقيق 
املصاحلة الفلسطينية، مشيرا الى انه طالب احلركتني بوقف التراشق 
اإلعالمي والعمل بش����كل جاد وفعلي لتوحيد الصف الفلس����طيني. من 
ناحية أخرى، قال عضو البرملان العربي النائب مخلد العازمي ان جلنة 
الش����ؤون االجتماعية والثقافية واملرأة والش����باب ناقشت العديد من 
املوضوعات املدرجة على جدول أعمالها وأبرزها تنظيم ورشة عمل عن 
اإليدز بالتعاون مع البرنامج اإلقليمي ملقاومة االيدز في الدول العربية. 
وأشار العازمي في تصريح ل� »كونا« عقب االنتهاء من اجتماع اللجنة 
الى انه مت إقرار عقد ورش����ة العمل في 25 ديس����مبر في القاهرة، مؤكدا 
أهمية التوصل الى سن بعض القوانني والتشريعات العربية للحد من 
مخاطر مرض االيدز وحماية أبناء الوطن العربي من هذا املرض الفتاك. 
وأضاف ان اللجنة ستعرض موضوع عقد ورشة العمل اخلاصة بااليدز 
على اجتماع البرملان العربي في دورته العادية الثانية متهيدا ملناقشته 
وإقراره. وذكر أن اللجنة بحثت أيضا بعض املشاريع ومنها ما يتعلق 
مبذكرة التفاهم بني البرملان العرب����ي ومنظمة املرأة العربية باالضافة 
الى تعزي����ز العالقة بني البرملانيات العربي����ات واالفريقيات. وتابع ان 
اللجنة بحثت موضوع تنظيم ندوة حول مشاكل وآثار  الفقر واحلروب 
والصراعات والتصحر على العالم العربي والتنمية باالضافة الى موضوع 

تنظيم ندوة حول الثقافة العربية.

اس���تنكر عضو املكتب السياسي في احلركة السلفية مشعل 
املعلث، مقاطعة بعض الشركات للقنوات التي تبنت الدفاع عن 
ع���رض النبي ژ ورفعت لواء االنتص���ار ألم املؤمنني الصديقة 
عائشة رضي اهلل عنها، وتساءل املعلث: هل بلغ بنا احلد ان نتهم 
كل من يدافع عن النبي ژ وعرضه بأنه يثير الطائفية؟ ويقذف 

بأنه يسعى لضرب الوحدة الوطنية؟!
ولم يس���تبعد املعلث دخول أياد خفية لبعض التجار الذين 
أزعجهم الدفاع عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها فضغطوا 
– مبا أوتوا من قوة – على الشركات ما دفعها التخاذ قرار مقاطعة 
تلك القنوات وذلك عن طريق منع وصول رس���ائل املواطنني من 

خاللها.
واستغرب املعلث من تناقض هذه الشركات التي سكتت دهرا 
ونطقت كفرا فصمتت صمت القبور عن قنوات اإلعالم الفاس���د 
الفئوية، وذّكر املعلث أصحاب القرار في هذه الشركات مبخاصمة 
النبي ژ لهم يوم القيامة وسؤالهم عن وقوفهم في وجه من أراد 

الدفاع عن عائشة زوجة النبي ژ وأم املؤمنني.
وفي ختام تصريحه قال املعلث ان احلركة الس���لفية ستدعم 
كل حراك حكوميا كان أم ش���عبيا يدعو الى الدفاع عن عائش���ة 
رضي اهلل عنها وان أهل الكويت قد جبلوا على الدفاع عن ثوابت 
الشريعة وان الشعب الكويتي سيدعم هذه القنوات شاء من شاء 

وأبى من أبى.

صالح عاشور 

عاشور: ما إجراءات وزارة الداخلية
تجاه مبارك البذالي؟

حسني القالف 

القالف يسأل عن شكوى
من أستاذ يستهزئ بطلبته

طلب تزويده بسيرته الذاتية

دعا إللغاء لجنة الرقابة على الكتب

وجه النائب حس���ني القالف سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال���ي د.موضي احلمود جاء في���ه: ورد في جريدة 
»الوطن« بتاريخ 2009/5/12 خبرا بعنوان »أستاذ ورشة إنتاج 
يستهزئ بطلبة البدنية في احملاضرات« وشكوى رسمية ملكتب 

املدير العام. لذا يرجى إفادتي باآلتي:
ماذا مت بشأن هذه الشكوى إن كانت صحيحة؟ وان كان اخلبر 

صحيحا فهل مت اجراء حتقيق مع أستاذ املقرر؟
وماذا مت بش���أنه؟ ومل���اذا لم تعلق الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب على هذا املوض���وع تأكيدا او نفيا؟ كما 
يرجى تزويدي بالس���يرة الذاتية ألستاذ املقرر، وفي اي قسم 
علمي مدرج اسمه؟ وما دور العمادة في هذا الشأن؟ وما اإلجراء 

الذي اتخذته العمادة بحق أستاذ املقرر؟
وفي حالة ثبات الش���كوى على أس���تاذ املقرر ما اإلجراءات 
القانوني���ة واألكادميية املعمول بها ف���ي الهيئة التي تتخذ في 

هذه احلاالت الشاذة؟

الحركة السلفية: هل أصبح المدافع 
عن أم المؤمنين عائشة طائفيًا؟!

أين هذه الشركات من القنوات الفئوية؟

د.وليد الطبطبائي  د.فيصل املسلم

المسلم يدعو وزير الداخلية لالستقالة ما لم يعالج قضية 
ضابطي مخفر سلوى بعزل األطراف األمنية المتورطة

المال: استجواب رئيس الوزراء عن الملف الرياضي 
اليزال قائمًا وسيقدم بداية دور االنعقاد المقبل

وعود سابقة من »النتمية واالصالح« و»الشعبي« بدعمه

طالب بإجراء تحقيق حول وصول مياه الصرف إلى محطات تحلية مياه الشرب

دعا النائب د.فيصل املسلم وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد الى تقدمي استقالته ما 
لم يتم اتخاذ خطوات عملية فورية وعاجلة 
بعزل جميع االطراف االمنية املتورطة بحادثة 
الزج برجلي االمن في الس���جن العسكري 
لضبطهما فعال فاضحا في الطريق العام، 
وكذلك بحق املتورط���ني في حادثة الليلة 

احلمراء في منطقة سلوى. 
مؤكدا ان هذه القضايا وغيرها لن متر 
م���رور الكرام ما لم يطه���ر الوزير اخلالد 
اجلهاز األمني من القل���ة املخزية الداعية 
للفساد والتي اساءت لالكثرية اخليرة من 

العاملني في اجلهاز األمني.
وقال املسلم في تصريح صحافي ان وزير 
الداخلية مطالب اليوم بشكل فوري وسريع 
بعزل جميع العناصر االمنية املتورطة في 
حفالت السكر والدعارة واملخدرات والعربدة 
او الداعية لها خاص�����ة انهم قلة مخزية 

اس��اءت لالكثرية اخليرة من العاملني في هذا 
اجلهاز امله��م واملسؤول عن حفظ ورعاي��ة 
ام��ن واعراض املواطنني واملقيم��ني، مؤكدا 
انه من لم يراع محارم وحدود شرع الل��ه 
واالمانات ال ميكن بأي حال من االحوال ان 
يستأمن على اعراض املواطنني واملقيمني.

واوض���ح املس���لم ان وزي���ر الداخلية 
متى ما اراد ان يثبت مش���اطرته للشعب 
الكويت���ي وللجميع احل���رص على االمن 
وصيانة االعراض فعليه االس���تعجال في 
تطهي���ر اجلهاز االمني م���ن القلة املخزية 
الداعية حلفالت الدعارة والسكر واملج��ون 
واالفعال الفاضحة في الط��رق العامة والتي 
اساءت لالكثري��ة اخليرة وجمي��ع الشرفاء 
العاملني ف���ي اجله��از االمني ومن منطلق 
رعاية وصيانة االعراض وامن قاطني هذا 
البلد عليه االستعج�ال باتخ��اذ هذا القرار 
دون تهاون او تسويف، مبينا انه متى ما 

عجز اخلالد عن القيام بهذه اخلطوة فعليه 
ان يق��دم اس���تقالت��ه ليأتي من هو قادر 
على تطبيق القانون ومحاسب��ة الكبي��ر 
قبل الصغير »الننا لن نس���كت ولن متر 
هذه االحداث االخيرة التي شهدها اجلهاز 

االمني مرور الكرام«.
وتابع املس���لم ان ما شهدته البالد من 
حوادث متالحقة كش���ف حجم التس���يب 
والفلتان واحملسوبي��ة ورعاي��ة الدع��ارة 
الت��ي يش��رف عليها قلة متنفذة من العناصر 
االمنية، ويؤكد م���ا ذهبنا اليه في مواقف 
سابقة عن ان اوجه الدعارة والفساد املنتشرة 
في بعض املناطق الس���كنية دون غيرها 
تعزز رعاية بعض االطراف ملا تشهده هذه 
املناطق من فساد ومجون يعلمه القاصي 

والداني.
من جهة اخ���رى وجه النائب د.فيصل 
املسلم سؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان جاء فيه: تعاني 
منطقة خيطان – والزالت – من مشاكل مزمنة 
القت إهماال متعمدا من جميع الس���لطات 
ف���ي البلد مما جعل املواطن الكويتي الذي 
يعيش في هذه املنطقة يخشى على نفسه 

وعرضه وماله.
ورغم الوعود املتزايدة في الس���نوات 
األخيرة حلل مشاكل املنطقة إال أن الواقع 
يكذبها كلها. وملا كان مجلس الوزراء وفقا 
للمادة 123 من الدستور هو املهيم��ن على 
مصالح الدولة ومن يرسم السياسة العامة 
للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير 
العمل في اإلدارات احلكومية، م��ا الق��رارات 
أو الدراس��ات اخلاص��ة مبنطقة خيطان التي 
أصدرها مجلس الوزراء أو اإلدارات التابعة 
له منذ يوليو 2003 مع بيان أسباب صدورها 
وما مت تنفيذه منها؟ مع تزويدي بنسخة 

من كل تلك القرارات والدراسات.

سأل عن القرارات والدراسات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن منطقة خيطان

صالح املال 

علي الدقباسي
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الوعالن لسرعة االنتهاء من أعمال
ترميم مستوصف األندلس

طالب النائب مبارك الوعالن 
بس���رعة إنهاء أعم���ال الترميم 
في مستوصف األندلس والتي 
بدأت منذ م���ا يقرب من عامني، 
ولم تنته حتى هذه اللحظة، ما 
كبد املواطنني املش���قة والعناء 
ج���راء مراجعة مس���توصفات 
أخ���رى بعيدة عن املناطق التي 

يقطنون بها.
وقال الوعالن ان مستوصف 
األندلس من املستوصفات التي 
تتميز بكثافة مراجعيه من مناطق 
األندل���س والرقع���ي والنهضة 
وغيره���ا من مناط���ق محيطة، 
وعدم إنهاء الترميمات فيه أمر 
غير مقبول، قائال: »إذا كان ترميم 
مستوصف استغرق ما يقرب من 
عامني، فماذا س���يكون األمر في 

حال بناء مستشفى؟«.
وأض���اف ان وزارة الصحة 
تتبع أسلوبا خاطئا في سياستها 
في ترميم املستوصفات فاجلداول 
الزمني���ة املوضوع���ة طويلة 
ج���دا وتوزي���ع املراجعني على 
املستوصفات احمليطة ال يراعي 

مناطق سكن املواطنني، ما يؤثر 
عل���ى تقدمي اخلدم���ات الطبية 

املقدمة للمرضى واملراجعني.
من ناحيت���ه طالب الوعالن 
بسرعة إجراء حتقيق شامل حول 
حقيقة وصول مي���اه الصرف 
الصحي اآلتية من محطة مشرف 
التي تسكب في البحر الى محطات 
حتلية الشرب، وإصدار املسؤولني 
في وزارة الكهرباء واملاء تعليمات 
إلى الفنيني بزيادة كميات الكلور 

الش���رب حتسبا  املضافة ملياه 
لتلوثها، مؤكدا ان وصول مياه 
الصرف الصح���ي إلى محطات 
حتلية املياه كارثة تهدد صحة 
وحياة املواطنني واملقيمني على 

أرض الكويت.
وأوضح انه رغم مرور أكثر 
من عام على كارثة محطة مشرف 
إال ان أيا من اجلهات املسؤولة 
لم تتح���رك التخاذ اي خطوات 
عملي���ة للحيلولة دون وصول 
املياه امللوثة الى محطات املياه، 
أو حتى التنبه الى حجم املشكلة، 
وانتظر اجلميع حتى وقوع هذه 
الكارثة التي تهدد حياتنا جميعا، 
الفتا الى انه حذر مرارا وتكرارا 
من حجم كارثة محطة مشرف، 
وان ما يتم تصريفه في البحر 
من محطة مشرف مياه صرف 
صح���ي غير معاجل���ة حتتوي 
على كميات هائلة من البكتيريا 
والفطريات والديدان والڤيروسات 
وتؤدي ال���ى أخطار صحية مع 
احتمال انتشار الكوليرا بأنواعها 

وأمراض أخرى.

مبارك الوعالن

الدقباسي يأمل أن تحقق حماس وفتح
المصالحة الفلسطينية قريبًا

الطبطبائي يقترح منح المالزمين العدواني والعنزي رتبة مالزم أول
قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة 
ج����اء فيه: تقديرا للدور الش����جاع الذي قام به 
الضابطان املالزم ناصر خالد العدواني واملالزم 
عبدالرزاق فارس العنزي أثناء تأديتهما الواجب 
تطبيق القانون، ونظرا ملا حلق بهما من ضرر 
بإيداعهما السجن بدال من تقديرهما وتشجيعهما 
على العمل واحلفاظ على القانون فإن من واجب 

الدولة أن تقوم بتقديرهما، حيث انهما رمز فخر 
للشباب الكويتي في احلفاظ على القانون وأداء 
الواجب والتفاني في العم����ل. لذا فإنني أتقدم 
باقتراح برغبة كي يتم منح املالزم ناصر خالد 
العدواني واملالزم عبدالرزاق فارس العنزي رتبة 
مالزم أول تقديرا لدورهم وتفانيهما في العمل 

حفاظا على تطبيق القانون.


