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تقدم النائب د.ولي���د الطبطبائي باقتراح برغبة قال 6
فيه: نظرا للنقص الكبير في احلدائق العامة في منطقة 
السالم، وألهمية وجود مس���طحات زراعية خضراء في 
املناطق السكنية ملا لها من دور صحي وترفيهي ألهالي 

املنطقة.
لذا فإنني أقترح ان تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية باستكمال احلدائق في منطقة السالم.

الطبطبائي يقترح استكمال الحدائق في »السالم«

)سعود سالم(جانب من املتجمهرين أمام ديوان الشليمي مساء أمس األولمحمد هايف ومسلم البراك وخالد الشليمي ود.ضيف اهلل أبورمية أثناء الندوة

حسن جوهر

دليهي الهاجري

علي الغامن

نواب في ندوة الشليمي: نرفض قمع الحريات وتكميم األفواه

بكشف الستر معلنا ان الداخلية 
متناقض���ة، مؤك���دا ان الن���واب 

يدافعون عن تطبيق القانون.
وحمل هايف مسؤولية تراجع 
الداخلي���ة، داعيا  االمن لوزي���ر 
الوزارة الى الشجاعة باالعتراف 
باالخطاء وليس استمرار اخلطأ 
وتبريره دون منطق وبشكل ردود 
افعال انفعالية، متحديا اخلالد ان 
يكشف معامالت بعض النواب غير 
القانونية، مستدركا بأن حديث 
اخلالد بهذا الشكل يثبت العكس 
انه يكاف���ئ النواب الذين يقفون 

في صفه.
واكد هايف: ليس لدينا عداءات 
مع الوزير ووكيله، مستدركا بأنهم 
فقط يصوب���ون االخطاء مكررا 
دعوته الس���تقالة اخلالد ووكيل 

الوزارة.
ودعا هايف النواب للتوقيع على 
طلب تشكيل جلنة التحقيق في 
قضية حبس الضابطني، موضحا 
ان وزارة الداخلي���ة تكرس عدم 
تطبيق القانون وترهب منتسبيها 
الشرفاء في حال لم ينفذوا اوامر 
مرؤوسيهم التي متثل تعديا على 
القانون بل دعوة من يضبطون 
االمن للرجوع اليهم قبل تسجيل 

اي قضية.

كانت النسخة املنقحة من الدستور 
التي تخطط لها احلكومة إلخراجها 

في الوقت املناسب.
ودع����ا البراك الى ثورة إلنقاذ 
البلد ومحاسبة املواطنني لنوابهم 
وممثليهم وليس معامالتهم كأنهم 
ضيوف شرف مقسما اإلعالم الى 
إعالم فاسد وإعالم صادق وشريف 

موجها حتيته للثاني.
وتوعد البراك وزير الداخلية 
باق����رار جلن����ة التحقيق في يوم 
افتتاح دور االنعقاد املقبل، مشيرا 
ال����ى ان افعال وزير الداخلية هي 
النواب،  التي تالحق����ه ولي����س 
موجها حديثه للش����ليمي مثلما 
اغلقوا اجلهراء وقفوا الشعب مع 
النواب وباذن اهلل سيقفون معك 
ويكافئون����ك اهالي االندلس بعد 

اغالق الداخلية لالندلس.
وتساءل النائب محمد هايف: 
ما الذي يريده وزير الداخلية من 
منع الندوة سوى تكميم االفواه 
وقم���ع احلريات وعدم س���ماع 
النقد، مستنكرا منع نواب االمة 
من احلديث قائال: من يتحدث اذا 
نحن ال نتحدث؟ مبينا ان قيادات 
الداخلية هم من يفضحون ضباط 
الداخلية وافرادها من خالل تسريب 
املعلومات للصحف، رافضا اتهامه 

نهاجمه بس����بب ايقافها ونطالبه 
ايضا بإعالن معامالت النواب الذين 
يكافئهم قائ����ال »يبدو ان الوزير 

بالفعل في ديرة بطيخ«.
وأش����ار البراك الى احلذر مما 
س����يصل له الوضع في ظل هذا 
الوزير الذي وجد أمامه مجلسا ال 
يعوض داعيا رئيس الوزراء إلخراج 
الدستور من جيبه ومحاسبة اخلالد 
مستغربا من هذا الدستور اال اذا 

ووجه البراك حديثه للصحافيني 
آسفا لس����كوتهم على اتهام بيان 
»الداخلية« بت����ورط الصحافيني 
بقضايا أخالقية قائال »الداخلية 
عندها مش����كلة مع »عالم اليوم« 
و»ال����راي« وانا أحيي رئيس����ي 
الدعاس  حتريرهم����ا عبداحلميد 
وجاسم بودي«، متحديا »الداخلية« 
والوزير باثبات وإعالن معامالتنا 
اننا  الت����ي يدعي  القانونية  غير 

قوة وسلطة العاهرة التي هددت 
الضباط، مبينا ان تهديد قيادات 
الداخلية ملن أثاروا احلادثة برفع 
دعاوى إهدار كرامتهم هو بتحريض 
من وزير الداخلية ألنه دائما يبحث 

عن ستر ألفعاله وقيادته.
وش����رح البراك ان الضابطني 
ألقيا في احلبس ألنهما لم ينفذا 
األمر الذي جاءهما بعدم تسجيل 

القضية وإحالتها للتحقيق.

يلقي التهم على غيره مثلما عمل 
»وقطها براس غازي العمر«.

ووص����ف البراك ما حدث أمام 
منزل الشليمي بأنه إجراء قمعي، 
مؤك����دا ان وزي����ر الداخلية جابر 
اخلالد ميئوس منه متهما اخلالد 
الوزراء والرأي  بتضليل مجلس 
العام حول معلومات حادثة ضابطي 
»الداخلية« اللذين ضبطا مواطنة 
ووافدا في فعل فاضح بل اثبتوا 

احلريات.
وق����ال أبورمي����ة ان »البنت« 
التي مت ضبطها من قبل ضابطي 
الداخلية صدقت في كالمها حني 
ه����ددت الضب����اط عندم����ا قالت 
سأرميكم في السجن وأنا أخرج، 
وهذا غريب ان يكافأ املجرم بينما 
من يطبق القانون يعاقب وكل هذا 

يحدث بحماية الداخلية.
ولفت الشليمي الى ان وزارة 
الداخلية ال تس����تطيع ان حتافظ 
على األمن بسبب قياداتها العابثني، 
مضيفا: جتار املخدرات والعاهرات 
أقوى من ضباط الداخلية، بل ان 
ناسا في وزارة الداخلية أصبحوا 
فوق القان����ون ويعرقلون تنفيذ 
القان����ون، موجها كالم����ه لوزير 
الداخلية: أنت املسؤول عما يحدث، 
متوعدا الوزير مبوقف حاسم في 

دور االنعقاد املقبل.
قال النائب مسلم البراك رغما 
عن انف وزير الداخلية س����يصل 
صوتن����ا للمواطن����ني مبينا: لن 
نتيح للوزير فرصة تغيير مجرى 

الندوة.
وأض����اف البراك وضع اخلالد 
في جلنة التحقيق ال يحسد عليه، 
مبينا ان أعذاره التي قدمها أقبح من 
ذنبه وهو كعادته في نهاية املطاف 

الناشط السياسي خالد  اتهم 
الش����ليمي وزارة الداخلية بخرق 
القانون بدعوى تطبيقه، موجها 
كالمه الى رئيس مجلس الوزراء 
بالنياب����ة »اح����ذر أن تنزلق في 
منزلق قمع احلريات« في اشارة 

الى محاصرة الداخلية لديوانه.
وأفاد الش����ليمي ب����أن الندوة 
كانت ستقام داخل ديوانه وليس 
في اخلارج، وهذا من حقه، مبينا 
رفض قائد املنطقة تسجيل إثبات 
حالة عن مضايقة رجال األمن ألهله 

وزواره وساكني املنطقة.
وأوضح الش����ليمي ان وزارة 
الداخلية اليوم مارست الفساد في 
تطبيق القانون، وانها متخوفة من 
الفساد املتفشي من خالل  كشف 
الشقق والسهرات في أبواحلصانية 
وبنيد القار، متوعدا )وهو يقسم( 
ان يكش����ف املتنفذي����ن أصحاب 
الليالي احلمراء، م����ع العلم انها 
تدعي احلف����اظ على األمن العام، 
بينما أفرادها وقوادها ال يشعرون 

باألمان.
أما النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
فأفاد بأن حادثة منع رجال األمن 
للمواطنني من املرور نحو الشارع 
حت����دث ألول مرة، مس����تنكرا ان 
تتحول الكوي����ت الى دولة لقمع 

اعتبروا محاصرة »الداخلية« للمداخل والمخارج المؤدية إلى مقرها مخالفة دستورية وقانونية

علي الغانم: غرفة التجارة تدفع ثمن الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها
واستعجل د.جوهر الوزيرة 
د.احلمود لتشكيل جلنة الختيار 
مدي����ر اجلامع����ة لين����اط بها 
مسؤولية هذا القرار التاريخي، 
مناشدا اعضاء اللجنة مواجهة 
امللف����ات املثخنة  العديد م����ن 
باجلراح والتجاوزات االكادميية 
واملالية واالدارية، وان يضعوا 
هذه امللفات نصب اعينهم لدى 
مقابلة املرشحني ملنصب مدير 

اجلامعة.
وايد د.جوهر بشدة مطالب 
جمعية اعضاء هيئة التدريس، 
مؤكدا ض����رورة وجود متثيل 
لهم في هذه اللجنة بحسب ما 
النظ����م واللوائح  نصت عليه 

اجلامعية.

ان العديد من الوزراء يرضخون 
لضغوط اجلهات املتنفذة.

وقال: ال خصومة مع اي وزير 
لكن الغالء يعاني منه الشعب 
الكويت����ي والبد م����ن مواجهة 

صريحة لهذا امللف.
وتطرق الى موضوع صاحبه 
جدل كبير في االوساط الشعبية 
ويتعلق بتشكيل جلنة الختيار 
مدير جدي����د جلامعة الكويت، 
مؤكدا ان هذا القرار � رغم تأخره 
� اال انه صائب، وهو تصحيح 
ملطبات كثيرة تعرضت لها وزيرة 
التربية د.موضي احلمود التي 
تأخرت كثي����را في االعالن عن 
تش����كيل هذه اللجنة، ما وضع 

املؤسسة اجلامعية في فراغ.

البورصة وعدم تطبيق قوانني 
صادرة منذ العام 2007 ومنها 
كسر االحتكار وتوفير املنافسة 
التجاري����ة وغيرها من امللفات 
املهمة التي ينبغي التصدي لها 
الكويتي  حتى نطمئن الشعب 
اننا جئن����ا للدفاع عن صفوفه 

وحتسني مستواه املعيشي.
واضاف: ان من اولوياته كذلك 
اقتراح تأس����يس شركة  تبني 
اتصاالت رابعة، مشيرا الى ان 
موقف وزير املواصالت د.محمد 
البصيري فاجأه بعدم القدرة على 
مواجهة شركات االتصاالت وعدم 
االيفاء بتعهده بالزام الشركات 
احتساب كلفة املكاملات بالثانية، 
والسماح بنقل االرقام، معتبرا 

وقال: كنت امتنى ان يكون 
حماس الوزير الهارون واندفاعه 
ملواجهة غالء االسعار ومشاكل 

الرأي وال����رأي اآلخر لنحتكم 
ال����ى التصويت اخيرا في قاعة 

عبداهلل السالم.

على طرف ضد اآلخر.
واوضح د.جوهر، في تصريح 
للصحافيني، انه س����يتم تقدمي 
طلب باستعجال نظر هذا التقرير 
ومنحه اولوية في دور االنعقاد 
املقبل، ولو تطلب ذلك عقد جلسة 
خاصة لهذا الغرض، خصوصا 
اننا مقبلون على حتويل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، وتنفيذا 

خلطة التنمية.
وابدى د.جوهر اس����تغرابه 
من موقف وزير التجارة احمد 
اللجنة  الهارون خالل اجتماع 
املالية االربعاء، ورأى د.جوهر 
ان اله����ارون ال يحت����رم القرار 
ال����ذي اتخذته  الدميوقراط����ي 
اللجن����ة وكان علي����ه احترام 

انها  التنمية كانت تدرك متاما 
س����تدفع ثمن حرية الرأي في 
الكويت  الدفاع عن مس����تقبل 

وأجيالها القادمة.
النائب  من جانبه وص����ف 
د.حسن جوهر موافقة اللجنة 
املالية على قانون غرفة التجار 
باالجناز التاريخي الذي يحسب 
للجنة، مؤك����دا ان هذا القانون 
الذي طالب به الكثير من االعضاء 
ال يستهدف اشخاصا نكن لهم 
التقدي����ر واالحت����رام، بل هو 
لسد بعض الثغرات القانونية 
والدس����تورية، السيما مع عدم 
وجود قانون للغرفة حتى اآلن 
لتنظيم عملها، داعيا احلكومة 
الى احلياد كي ال تكون محسوبة 

في أول تعليق لغرفة جتارة 
وصناعة الكويت على رفض جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة االستماع الى آراء 
احلكومة والغرف����ة واجلهات 
املعني����ة بقان����ون الغرفة، قال 
رئي����س الغرفة علي الغامن: إن 
أحدا ال يناقش حق اللجنة املطلق 
في ان ترف����ع الى مجلس األمة 
الذي تريد. وباملقابل،  التقرير 
ان أحدا ال يس����تطيع ان يدعي 
الدميوقراطية طاملا كان صدره 
أضي����ق من ان يس����تمع للرأي 
اآلخر، والغرفة عندما نش����رت 
رأيها مبقترحات إسقاط الديون، 
وعندما نشرت رأيها باألسلوب 
األفضل لتمويل مشاريع خطة 

جوهر: موافقة »المالية« على قانون »الغرفة« إنجاز تاريخي

»تماهي«: »الداخلية« تصادر الحريات وتمارس التهويل والترهيب األمني
رفض تيار املس��ار األهلي )متاهي( النهج احلكومي وأسلوب وزارة الداخلية في مصادرة حريات املواطنني التي 
كفلها لهم الدستور، معتبرا ان وزارة الداخلية بقيادة الشيخ جابر اخلالد باتت تعتمد نهجا قمعيا في تعاطيها مع قضايا 
املواطنني والشارع الكويتي. وقال التيار في بيان صحافي لرئيسه م.عبداملانع الصوان ان تعاطي وزير الداخلية مع 
مختلف األحداث ال يتجاوز ردات الفعل على االنتقادات التي توجه الى أس��لوب عمل الوزارة، فيما ان موقعه يحتم 
عليه وهو على رأس الهرم األمني في البالد ان تتسم تصرفاته بالواقعية والشفافية واملنطقية في القضايا املتعلقة 
بالوزارة وعدم االكتفاء بردود الفعل على األحداث أو التصريحات النيابية وغيرها، مشيرا الى ان هذه األمور حتتاج 
الى رجال يتعاطون معها بحكمة وعلى قدر عال من املسؤولية. وشدد على رفض التيار ملصادرة حريات املواطنني 
بحجج وذرائع واهية ال وجود لها على أرض الواقع، متسائال عن مبررات التهويل الذي تقوم به وزارة الداخلية من 
خالل االستعراضات العسكرية بنشرها الدوريات والقوات اخلاصة مع كل ندوة سياسية يراد بها كشف املزيد من 
احلقائق للشعب الكويتي. وبني الصوان ان قرار منع الندوات التي اتخذه مجلس الوزراء حلماية الوحدة الوطنية لقي 
جتاوبا من األطياف السياسية التي جتتمع كلها في سبيل احلفاظ على وحدة املجتمع وعدم املساس بها، رافضا في 
الوقت نفسه حترك »الداخلية« لترهيب املشاركني في الندوة التي اقيمت أول من أمس لكشف الفساد في الوزارة من 

م. عبداملانع الصوانخالل اقفال الطرقات املؤدية الى مكان عقدها بحجة تنظيم السير واحلفاظ على األمن.

)متين غوزال(صالح عاشور ومرزوق الغامن وخالد السلطان أثناء اجتماع اللجنة اخلارجية

»الخارجية«: انضمام الكويت لالتفاقية العالمية لذوي اإلعاقة
الش����ؤون  أعلن رئيس جلنة 
اخلارجية البرملانية النائب مرزوق 
الغامن عن موافقة اللجنة باالتفاق 
مع احلكومة واجلهات املعنية على 
انضم����ام الكويت ال����ى االتفاقية 
العاملية لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
مبينا ان املوضوع كان مثار جدل 

ومناقشة.
وق����ال الغ����امن ف����ي تصريح 
للصحافيني أمس بع����د اجتماع 
اللجنة اخلارجية: »نحن حريصون 
كل احلرص على ان تكون الكويت 
من ضم����ن ال����دول املوقعة على 
اتفاقية املعاقني، ولكننا في الوقت 
نفسه نريد حماية القوانني األخرى 
التي تتعارض مع هذه االتفاقية، 
خصوصا اننا في زمن الكل بات 
يستقوي باالتفاقيات اخلارجية، 
وكان����ت موافقتنا على مش����روع 
القانون باتفاق كامل مع احلكومة، 
على ان تدرج التحفظات املتعلقة 
باجلنس����ية والتبن����ي ملخالفتها 
الى  للقواعد الشرعية، باإلضافة 
إدراج إعالنات تفسيرية، وذلك لن 
يعيق االنضمام لالتفاقية، وقامت 

به العديد من الدول، ونحن ال نريد 
ان ينض����م األصحاء الى املعاقني، 
ويعيقوا التمتع باالتفاقية من أجل 

احلصول على اجلنسية«.
وذكر الغامن »ان هناك 3 إعالنات 
تفسيرية، فبعض املواد املوجودة 
في اتفاقية املعاقني، غير مفهومة 
بوضوح، وادرجت الكويت في ملفها 

التفسير اخلاص لهذه املواد، ونحن 
ننتظر ان تتم املوافقة على املشروع 
بقانون في أولى جلسات مجلس 
األم����ة، وتنتهي اجراءات انضمام 
الكوي����ت الى االتفاقي����ة الدولية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة«.
وأكد الغامن ان جلنة اخلارجية 
وافقت على مشروع قانون بشأن 

اتفاقية الكويت والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بخصوص تعديل 
املرف����ق باالتفاق  البروتوك����ول 
لتطبي����ق الضمان����ات ف����ي إطار 
معاهدة عدم انتش����ار األس����لحة 
النووي����ة، وهذه االتفاقية وقعت 
عليها الكويت سابقا، ولكن ما جرى 
االتفاق عليه أمس تعديل في مرفق 

االتفاقية بحيث يقلل الضوابط على 
الكويت الستخدام الطاقة النووية 

في األمور السلمية.
الى ذلك، اس����تغرب الغامن ما 
يتردد بشأن عملية متويل املشاريع 
التنموية، قائال: فلو رجعنا الى ما 
يس����مى بخطة التنمية، وحتديدا 
الى املتطلبات التشريعية، فهناك 
45 متطلبا تش����ريعيا وال يوجد 
متطلب يتعلق بالتمويل، فهل يعقل 
خطة تعد ب� 37 مليار دينار وأفقنا 

صباحا ولم جند خطة متويل؟!
واض����اف الغ����امن: »لو حتقق 
جزء من اخلطة، لكنا أول الداعمني 
والشاكرين، ولكن معارضتنا كانت 
لها أسباب، ونستغرب ما يثيره 

النواب بشأن التمويل«.
وبني الغ����امن وقوفه ضد قيام 
بعض أف����راد في احلكومة بادارة 
قطاع مصرفي حكومي ميول من 
يشاء ويترك من يشاء، قائال: أنا 
مع وجود ضواب����ط على القطاع 
املصرفي تخض����ع ملراقبة البنك 
املركزي ان كان هناك حاجة ملثل 

هذا األمر.

الهاجري: نحذر الحكومة من االستعجال في تطبيق 
»الخصخصة« كونها بيع لممتلكات ومقدرات الشعب

احلياة للبلد ف���ي ظل جتاهلها 
القطاعات اخلاسرة  خصخصة 
وتركها حت���ى تكون عبئا ماليا 

على الدولة.
وأش���ار الهاج���ري إل���ى ان 
اخلصخصة حتتاج الى ان تسبقها 
قوان���ني منظمة لعم���ل املواطن 
الكويتي في القطاع اخلاص والتي 
سنتبناها بشكل فعلي، فاملواطن ال 
يحس باألمان الوظيفي في القطاع 
اخل���اص ولنا عبرة فيما فعلته 
الش���ركات باملواطنني في بداية 
األزم���ة املالية، حيث تخلت عن 
املواطنني وتركت الوافدين على 
رأس عمله���م، موضحا يجب ان 
يكون هناك قانون يحدد النسبة 
الدنيا ألجور العاملني في القطاع 
اخلاص، وان يكون هناك تأمني 
وظيفي لهم يضمن لهم الراتب بعد 
فصلهم من أعمالهم واال يكونوا 
الدول���ة وغيرها من  عبئا على 
القوان���ني التي تضمن للمواطن 
أولويته ف���ي العمل في القطاع 

اخلاص وفق امتيازات معينة.

واالتصاالت.
وأضاف: كان األولى باحلكومة 
ان تنطلق في خطة التنمية وتقوم 
القطاعات اخلدمية  بخصخصة 
اخلاسرة والقطاعات ذات العبء 
املالي عل���ى الدول���ة من خالل 
مشاريع اخلصخصة املدرجة في 
خطة التنمية، الفتا الى ان ما نراه 
هو توجه حكومي خلصخصة 
قطاعات حيوية تش���كل عصب 

حّذر أمني س���ر مجلس األمة 
النائب دليهي الهاجري احلكومة 
م���ن االس���تعجال والهرولة في 
تطبي���ق قان���ون اخلصخصة 
بصيغته احلالية، داعيا احلكومة 
في الوقت ذاته الى التقليل من 
درجة التفاؤل التي حتدوها في 
اجناز هذا القانون ألنها اآلن أمام 
اختبار حقيقي للنجاح في التنمية 
والتطبي���ق الصحي���ح لقانون 

اخلصخصة.
الهاجري ف���ي تصريح  قال 
صحاف���ي ان التفاؤل احلكومي 
في إجناز مشروع اخلصخصة في 
صيغته احلالية أمر غير مرحب 
ب���ه نهائيا، فالصيغ���ة احلالية 
لقان���ون اخلصخصة ما هي اال 
بيع ملمتلكات ومقدرات الشعب 
املتنفذي���ن حتى ان  الى بعض 
طرح بشكل مس���اهم، مبينا ان 
البلد ليس بحاجة الى خصخصة 
القطاع���ات احلكومية الناجحة 
أرباح���ا هائلة على  والتي تدر 
الدولة مثل قطاع النفط والكهرباء 


