
االربعاء 6 اكتوبر 2010   5مجلس األمة

»الداخلية والدفاع« واصلت التحقيق
 في قضية إلغاء اإلبعاد عن تاجري مخدرات

الرومي استقبل فيليب ماريني

الدويسان: ما مبرر صرف مكافآت
لموظفين منقطعين عن العمل في »اإلعالم«؟

المسلم: كم عدد العاملين 
في المركز الوطني لتطوير التعليم؟

وجه النائب د.فيصل املسلم سؤاال لوزيرة التربية د.موضي احلمود 
جاء فيه: كم عدد العاملني ف����ي املركز الوطني لتطوير التعليم؟ وما 
مؤهالتهم ومس����مياتهم وخبرتهم الوظيفي����ة؟ وكم عدد الذين نقلوا 
للمركز الوطني لتطوير التعليم بعد تاريخ 2010/6/21؟ وما مؤهالتهم 
ومسمياتهم وخبراتهم الوظيفية؟ وهل مت تفعيل العمل في املركز الوطني 
لتطوير التعليم؟ واذا كانت االجابة بنعم فما هيكلته التنظيمية وهل 
سيكون تنظيمها وفق املرسوم األميري رقم 308 لسنة 2006 اخلاص 

بإنشاء املركز الوطني لتطوير التعليم؟
وقال املسلم: دأبت قيادات وزارة التربية طول فترة الصيف على 
التصريح بأن جلنة االستعداد الدراسي اجلديد قامت مبا يجب وغطت 
أي قصور متوقع، ولكن ما مت اكتش����افه عند بداية الدراس����ة ان هذا 
الكالم غير صحيح حيث فوجئ كثير من املدرس����ني والطلبة وأولياء 
األمور في عدد من املدارس ان بعض اجهزة التكييف معطلة أو حارة، 
وبعض السبورات ال تصلح لالستعمال وبعض املعلمني ال توجد لهم 
مكاتب، ونقص في كتب مواد الرياضيات املنهج اجلديد واالجتماعيات 
والقرآن الكرمي واحلاسوب مما يثير تساؤال مهما: أين هذا االستعداد 

املزعوم للجنة؟

اس����تقبل رئيس مجلس األم����ة باإلنابة عبداهلل 
الرومي في مكتبه صباح أمس عضو مجلس الشيوخ 
الفرنسي فيليب ماريني والوفد املرافق له.وأكد عضو 
مجلس الشيوخ الفرنسي خالل اللقاء على أهمية جلان 

الصداقة والدور البارز الذي تلعبه في تنمية العالقات 
االقتصادية والثقافية والسياسية بني الدولتني.ومت 
في هذا اللقاء مناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك 

بني البلدين والعمل على تطويرها.

وجه النائب فيصل الدويسان 
سؤاال لوزير املواصالت د.محمد 
البصيري جاء فيه: اهتمت االدارة 
العام����ة للطيران املدني بتطوير 
خدمات نقل امتع����ة الركاب في 
مطار الكويت الدولي ونص محضر 
االجتماع التمهيدي لطرح املزايدة 
املفاضلة  رقم 2011/2010/3 على 
في االنسب سعرا، لذا: ما اسباب 
الفائز باملركز  املزايد  انس����حاب 
االول؟ ومل����اذا جتاهل����ت االدارة 
العام����ة للطي����ران املزايد الفائز 
املزايد  الثاني لتتفق مع  باملركز 
الثالث؟ وملاذا ضيع����ت االدارة 

الفرصة عل����ى املال العام من االس����تفادة من فارق 
املبل����غ املقدم من املزايد الثاني والذي يبلغ 417600 
دينار؟ يرجى تزويدنا باالسباب مرفقة باملستندات 

واملراسالت التي متت بهذا اخلصوص.
كما وجه الدويسان سؤاال لوزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل نص عل���ى: قامت وزارة االعالم 
مؤخرا بايقاف صرف رواتب مجموعة كبيرة من 
الذين  املسؤولني والفنيني واملذيعني واملخرجني 
يعملون في الوزارة في مختلف قطاعاتها بحجة 
انقطاعهم عن الدوام الرسمي واجلمع بني وظيفتني، 
لذا ارجو تزويدي بالتالي: ما املبرر القانوني لصرف 
مكاف���آت اعمال ممتازة س���نوية لعدد من هؤالء 
املنقطعني عن اعماله���م بينما يتم ايقاف صرف 
رواتبهم؟ وما الذي اخر هذا االجراء بعد سنوات 
من االنقطاع؟ وملاذا لم تقم وزارة االعالم باحالة 
املذكورين الى ادارة الشؤون القانونية للتحقيق 
عهم بعد انقطاعهم ملدة 15 يوما منذ بداية االنقطاع 
ومن ثم ملاذا لم يت���م اتخاذ االجراءات القانونية 
في مثل ح���االت االنقطاع عن العمل واجلمع بني 
وظيفت���ني منذ البداية وليس بعد مرور اكثر من 
ثالث سنوات على انقطاعهم عن اعمالهم؟ وكيف 
تقوم ال���وزارة باصدار قرارات نقل غير قانونية 
بحق معظم هؤالء ليصبحوا بال مناصب محددة 
وال مهام وظيفية وال مسؤوليات وال مواقع عمل 
)مكاتب( بل ومطالبتهم صراحة وبشكل شفوي 
باجللوس في بيوتهم ثم تقوم الوزارة بوقف صرف 
رواتبهم في تناقض غريب بني القرارات واملساءلة، 
وارجو تزويدي مبا يلي: الئحة تضم اسماء من مت 

ايقاف صرف رواتبهم ومناصبهم 
الوظيفية واجلهات التي يعملون 
بها واسماء مسؤوليهم املباشرين 
وتاري���خ بداي���ة ايقاف صرف 
رواتبهم واسباب االيقاف واملدة 
التي تغيبوا به���ا عن دوامهم 
الرسمي والتي تسببت في ايقاف 
صرف رواتبهم، وتقريرا يتضمن 
صورا عن تقارير الكفاءة التي 
مت منحه���ا لبعض هؤالء خالل 
االربع سنوات املاضية اي من 
االول من يناير 2007 الى تاريخ 
وقف صرف رواتبهم، وصورا 
الش���ؤون  ادارة  عن حتقيقات 
القانونية مع جميع م���ن اوقفت الوزارة صرف 

رواتبهم )اذا مت فعال اجراء هذا التحقيق(.
واوضح النائب الدويسان ان الهدف من السؤال 
الذي وجهه الى وزير االعالم رفع الظلم عن املوظفني 
الذين طالهم االجراء الذي اتخذته الوزارة بقطع 
الروات���ب عنهم من دون احالتهم الى الش���ؤون 
القانونية لتحديد من منهم الذي يستحق ان يقطع 

عنه الراتب ومن الذي ظلم بهذا القرار.
وذكر الدويسان، في تصريح صحافي، ان الوزارة 
ش���ملت بهذا القرار اجلميع مبن فيهم املوظفون 
الذين مت جتميدهم من قبل الوزارة او الذين طلب 
منهم عدم احلضور الى العمل او مت حرمانهم من 
املش���اركة في البرامج التلفزيونية او االذاعية، 
مبينا انه كان املفترض ان توقع العقوبة بالذين 
اخت���اروا العمل في جهات اخ���رى وليس الذين 

اجبروا على هذا االمر.
وبني ان هناك من يلتحق بعمله منذ س���نوات 
من دون مسببات مشروعة ويتقاضى الرواتب من 
الوزارة مقابل ال شيء باالضافة الى الراتب الذي 
يتقاضاه من اجلهات االخرى التي عمل فيها مختارا 
وهو الذي يفترض ان تتم معاقبته بقطع الراتب في 
حني ان حاالت اخرى مت جتميدها من قبل الوزارة 
وبالتالي ال ميكن ان يبقى هؤالء في منازلهم وكل 

منهم يضع يده على خده من دون عمل.
وشدد على ضرورة التحقيق في هذه املسألة 
واعطاء كل ذي حق حقه فهدفنا في النهاية اصالح 
اخللل وليس التعسف في االجراءات مع اجلميع 

سواء كانوا ظاملني او مظلومني.

عبداهلل الرومي أثناء استقباله فيليب ماريني

فيصل الدويسان

د. فيصل املسلم

السعدون: يجوز بقانون منح الجنسية لمن أدى خدمات جليلة 
ويجب نشر اسمه بالجريدة الرسمية والصحف اليومية

البراك: هل لدى مؤسسة البترول لوائح ونظم
إلتمام عقود شراء فورية للمنتجات البترولية؟

منحه اجلنسية الكويتية، وان يقدم 
ل����وزارة الداخلية خالل هذه املدة 
م����ا يثبت ذل����ك وإال اعتبر النص 
الوارد في القانون مبنحه اجلنسية 
الكويتي����ة الغيا وكأن لم يكن من 

تاريخ العمل بالقانون ذاته.

مادة ثانية

يلغى البند أوال من املادة 5 من 
املرسوم رقم 15 لسنة 1959 املشار 

اليه.

مادة ثالثة

يلغى كل ن����ص يتعارض مع 
أحكام هذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجل����س الوزراء 
وال����وزراء كل فيما يخصه تنفيذ 

هذا القانون.

واملؤهالت وعدد الزيارات وعدد 
أيام كل مهمة وتكاليفها ومتى 
باش����رت أعمالها مع تزويدي 
مبحاض����ر االجتماع����ات لكل 
زيارة عمل ومحاضر اجتماعات 
اللجنة داخل الكويت وأسماء من 

قابلوهم ومناصبهم.
وما اآللية واإلجراءات املتبعة 
التسويق  واملعتمدة في قطاع 
العاملي إلمتام عملية الشراء من 
السوق الفوري والشراء بعقود 
طويل����ة األمد؟ وهل مت التعاقد 
مع شركات جتارية وسيطة في 
السابق بعقود طويلة األجل أو 
قصيرة األجل؟ وهل متت مناقشة 
املوضوع بصورة تفصيلية مع 
مديري التسويق ونواب العضو 
املنتدب؟ م����ع تزويدي بجميع 

املستندات الدالة على ذلك.
وهل هناك نظام تأهيل متكامل 
العليا  اإلدارة  معتمد م����ن قب����ل 
للتس����ويق العامل����ي فيما يتعلق 
بعملية ش����راء الغاز املس����ال من 
املزودي����ن والش����ركات التجارية 

الوسيطة؟ .

ألحكام الفقرة السابقة.
وال يجوز ان يتضمن مشروع 
القانون أسماء أخرى غير التي مت 
نشرها.ويجب أن ترفق مع مشروع 
القانون جمي����ع البيانات املؤيدة 
القتراح منح اجلنسية الكويتية 
ملن وردت أسماؤهم فيه وفقا ألحكام 

هذه املادة.

مادة 5 مكررا )أ(:

تس����ري على من يحصل على 
اجلنس����ية الكويتية وفقا ألحكام 
املادة السابقة أحكام املادتني 6 و13 

من هذا القانون.
وعلى األجنب����ي الذي حصل 
على اجلنس����ية الكويتي����ة وفقا 
ألحكام املادة الس����ابقة ان يتنازل 
عن جنسيته األجنبية � اذا كانت 
له جنسية اخرى � خالل 3 أشهر 
من تاريخ العمل بالقانون املتضمن 

املستندات الداعمة لإلجابة.
وما العروض التي قدمت من 
قبل املزودين وكيفية استجالب 
العروض؟ هل طرحت املؤسسة 
مناقصة عاملية لشراء واستيراد 
الغاز املسال خالل عام 2009 وعام 
2010؟ اطلب تزويدي بنسخ من 
هذه املناقصة العاملية وإلى من 
أرسلت فإذا لم تقم املؤسسة بعمل 
مناقصة أطلب ذكر األسباب هل 
اتبعت املؤسسة اسلوب التعاقد 
املباشر؟ ومن هي الشركات التي 
مت االتص���ال بها؟ وما األس���س 
واملعايي���ر التي على ضوئها مت 
اختيارها؟ مع تزويدي بجميع 

املستندات الداعمة لإلجابة.
املنت����دب  العض����و  ق����ام 
العاملي بتش����كيل  للتس����ويق 
جلنة مختصة لشراء واستيراد 
الغاز املس����ال اطل����ب تزويدي 
التي مت  باألس����س والضوابط 
عل����ى ضوئها اختي����ار اعضاء 
اللجنة، وما خبراتهم في مجال 
الغاز املسال؟  شراء واستيراد 
مع تزويدي بقائمة اس����مائهم 

تبرر منحه اجلنسية الكويتية وفقا 
ألحكام هذه املادة.

وال يج���وز تقدمي مش���روع 
القانون ملنح اجلنسية الكويتية 
قبل انقضاء 90 يوما على األقل 
بعد آخر يوم مت فيه النشر وفقا 

من قبل التس����ويق العاملي المتام 
اتفاقيات شراء الغاز املسال؟ مع 
تبيان تاريخ اعتمادها وتنفيذها 
السابقة  الش����راء  وتبيان حاالت 
لكل العقود مع شركة اكسيليرت 
وشل وفيتول وكيفية اجراء اتفاق 
فوري او قصي����ر او طويل االمد 
وتزويدي بنسخ من جميع العقود 
واملستندات وفواتير الدفع النهائية 
لكل حاالت الشراء خالل عام 2009 
وعام 2010 م����ع تزويدي بجميع 

برقمي 5 مكررا و5 مكررا )أ( نصهما 
كاآلتي:

مادة 5 مكررا:

يجوز بقانون أن متنح اجلنسية 
الكويتية مل����ن أدى لدولة الكويت 
خدمات جليل����ة عادت على البالد 

بنفع كبير.
ويجب نشر اس����م من يقترح 
منحه اجلنسية الكويتية وفقا لهذه 
املادة في اجلريدة الرس����مية وفي 
جميع الصحف الكويتية اليومية 
التي تصدر باللغة العربية مشفوعا 
ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة 
األعمال اجلليلة التي قدمها لدولة 
لكويت، وموضحا به جنس����يته 
األجنبية � إذا كانت له جنس����ية � 
وكذلك بيان املس����ؤوليات واملهام 
واألعمال التي تقلدها أو قام بها في 
بلده او في غيرها وأي بيانات أخرى 

األثر القانوني والسياسي واملالي 
على مركز املؤسسة اململوكة للدولة 
وتأثير ذلك على س����معة الكويت 
عامة وس����معة املوظفني العاملني 

في قطاع التسويق خاصة.
هل لدى املؤسسة لوائح ونظم 
وشروط المتام عقود شراء فورية 
او قصيرة او طويلة األمد للمنتجات 
البترولية والغازية بحيث تكون 
ملزم����ة للبائع وحتف����ظ حقوق 
املؤسسة؟ أرجو تزويدي بنسخ 
من تلك اللوائح والشروط مع تبيان 
تاريخ اعتمادها من قبل التسويق 
العاملي ومجلس ادارة املؤسسة وإذا 
لم تتوافر ارجو توضيح األسباب 
هل هناك قرار حديث من قبل وزير 
النفط يجيز ويسمح التعامل مع 
الشركات التجارية الوسيطة فيما 
يخص حاالت الشراء بعقود طويلة 
األم����د خالفا لق����رار وزير النفط 
الذي  األس����بق املؤرخ 2003/5/5 
مينع التعامل معه؟ مع ذكر دواعي 
وأسباب الشراء وتزويدي بجميع 

املستندات الدالة على ذلك.
وما االجراءات املتبعة واملعتمدة 

النائب أحمد الس����عدون  قدم 
اقتراحا بقانون جاء فيه: لقد سبق 
ان تقدمت باالقتراح بقانون املرفق 
في فصول تشريعية سابقة كان 
آخرها بتاريخ 2008/1/18، إال ان حل 
مجلس األمة عامي 2008 و2009 حال 
دون نظره، وملا كانت جلنة الشؤون 
الداخلية والدفاع تنظر في بعض 
االقتراح����ات بقوانني والتعديالت 
املقترحة على املرسوم األميري رقم 
15 لس����نة 1959 بقانون اجلنسية 
الكويتية، فإنني أتقدم باالقتراح 
املرفق بتعديل بعض أحكام املرسوم 
األميري رقم 15 لسنة 1959 املشار 

إليه، وجاء في االقتراح بقانون:

مادة أولى

تضاف الى املرس����وم األميري 
رقم 15 لس����نة 1959 املش����ار إليه 
بعد املادة 5 منه، مادتان جديدتان 

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لوزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل 
جاء فيه: »تنص الرؤية املستقبلية 
للمؤسسة على انها تسعى للوصول 
الى مستوى عال ومتميز من حيث 
الربحية واألداء كما تسعى لتعزيز 
العاملية جلميع  السمعة واملكانة 
أنش����طة املؤسسة«، من لعلمنا ان 
مؤسسة البترول الكويتية � قطاع 
التسويق العاملي قد ارتبط بعقود 
شراء الغاز املس����ال LNG طويلة 
األمد مع احدى الشركات التجارية 
الوس����يطة Vitol التي أثير حولها 
الكثي����ر من الش����بهات وصدرت 
بحقها أحكام قضائي����ة وادانتها 
بدفع رش����اوى للمتعاملني معها 
فكيف س����تتمكن املؤسس����ة من 
تعزيز الس����معة واملكانة العاملية 
بارتباطها مع هذه الشركة؟ وعليه 
أطلب افادتي هل قانون املؤسسة 
يسمح بالتعامل مع شركات صدرت 
بحقها احكام قضائية نهائية متس 
الرشاوى؟  السمعة واألمانة مثل 
مع تزويدي برأي االدارة القانونية 
ورأي ادارة الفتوى والتشريع حول 

مع بيان طبيعة األعمال الجليلة التي قدمها للدولة

أحمد السعدون

مسلم البراك

وجه النائب احمد السعدون سؤالني لوزير املالية مصطفى 
الشمالي جاء في األول: اس��تمرارا للمحاوالت التي تقوم 
بها اطراف عدة لاللتفاف على القانون رقم 7 لس��نة 2008 
بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظمة املشابهة 
وتعديل احكام املرس��وم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في 
ش��أن نظام امالك الدول��ة، تقوم احدى ش��ركات االجارة 
واالستثمار مبمارس��ة الضغوط للحصول على ما يسمى 
بعمل دمج املمرات التي تفصل االراضي املؤجرة من شركة 
النقل العام الكويتية لتصل مساحة االرض بعد دمجها الى 
ما يقارب الثمانني الف مت��ر مربع من امالح الدولة إلقامة 
مش��روع عليها قد يكون موال جتاريا وقد يكون غير ذلك 
من املشروعات وهو ما يتعارض جملة وتفصيال مع القانون 

السالف بيانه.
ورغبة في متابعة هذا املوضوع والعمل على وضع حد 
حملاوالت االستئثار بأمالك الدولة باملخالفة ألحكام القانون 

يرجى موافاتي مبا يلي:
صور من عقود اإليجار التي ابرمتها شركة النقل العام 

الكويتية مع اي ش��خص طبيع��ي أو اعتباري على امالك 
الدولة التي تتمتع الشركة بحق االنتفاع فيها.

وصور من جميع املراس��الت املتبادلة بني شركة النقل 
العام الكويتية واي من املستأجرين خاصة من التقدم بطلبات 
لدمج ممرات تفصل اراض مؤجرة ومساحة هذه االراضي 

املؤجرة ومساحتها بعد الدمج.
ورد شركة النقل العام الكويتية على هذه الطلبات.

وجاء في سؤاله الثاني: على الرغم مما تضمنه القانون 
رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل 
واألنظمة املشابهة وتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون 
رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام امالك الدولة، وما تضمنه 
كذلك املرس��وم بالقانون رقم 105 لس��نة 1980 في كيفية 
التص��رف في أمالك الدولة، اال ان محاوالت االلتفاف على 
القانونني املشار إليهما مستمرة حتت مسميات مختلفة، من 
ذلك محاوالت التصرف في أمالك الدولة باملخالفة ألحكام 
القانونني املشار إليهما حتت مسميات مختلفة مثل تعزيز 
التصميم وف��راغ داخلي مغطى ومكيف كعنصر معماري 

جتميلي وتعزيز التنظيم وجس��ر مشاة علوي يربط عقار 
اصحاب العالقة مع مبنى مواقف السيارات وغير ذلك من 

احملاوالت.
ورغبة في متابعة هذا املوضوع يرجى موافاتي بكشف 
مبينة فيه جميع الطلبات التي قدمت من اصحاب العقارات 
باملطالبة مبساحات من امالك الدولة حتت مسميات: تعزيز 
التصميم وف��راغ داخلي مغطى ومكيف كعنصر معماري 

جتميلي.
وتعزيز التصميم وجسر مشاة علوي يربط عقار اصحاب 

العالقة مع مبنى مواقف السيارات.
وأي مطالبات اخرى من أصحاب العقارات غير ما ورد 

في البندين أ و ب.
وبيان املس��احات املطلوب��ة او املتعاقد عليها من امالك 

الدولة وفقا للبنود السابقة، وقيمتها السوقية.
وصور من املراس��الت التي متت بني أي جهة رس��مية 
واخرى أو بني اي جهة رس��مية واي من اصحاب العقارات 

في شأن املوضوعات املشار إليها في البنود السابقة.

ما عقود النقل العام مع أي شخص طبيعي أو اعتباري على أمالك الدولة؟

وافقت على تنظيم رحالت العمرة وإنشاء هيئة عامة لطباعة القرآن

»التشريعية«: 15 عامًا عقوبة السطو المسلح
وتشديد عقوبة من تقتل وليدها 

التش���ريعية  اللجنة  عقدت 
البرملاني���ة امس  والقانوني���ة 
اجتماعا أقرت فيه القانون امللزم 
باضاف���ة تنظيم رحالت العمرة 
الى اختصاصات وزارة االوقاف 
وتوس���يع مهام اللجن���ة العليا 

للحج.
النائب  اللجن���ة  وقال مقرر 
الطبطبائي في تصريح  د.وليد 
للصحافيني ان اللجنة ناقش���ت 

عددا من االقتراح���ات بقوانني، 
واق���رت تنظيم رحالت العمرة، 
واعتمدت ايضا اقرار الهيئة العامة 
للعناي���ة بطباعة القرآن الكرمي 
ونش���ر علومه، وستكون حتت 
اشراف وزير األوقاف والشؤون 
االسالمية، وستكون لها ميزانية 

ملحقة بالوزارة.
وذكر الطبطبائي: نوقش في 
االجتماع تش���ديد العقوبة على 
السطو املسلح لتصبح عقوبته 
السجن 15 عاما بدال من 10 سنوات، 
وجرت املوافق���ة عليه من قبل 
اعضاء اللجنة، وال ريب ان تزايد 
عمليات السطو دعا اللجنة الى 

املطالبة بتشديد العقوبة.
واضاف: كما شددت العقوبة 
على من تقتل وليدها خش���ية 
الع���ار، او من تترك طفلها على 
قارعة الطريق، وتعرضه للخطر 
فهذا اجلرم بدأ يتفاقم والبد ان 

يوضع له حد.
وب���ني الطبطبائي ان قوانني 
مكافحة الفساد حدد لها 23 اجلاري 
ملناقشتها وستتم دعوة الوزراء 
الى حضور االجتماع،  املعنيني 
الى ذلك قال الطبطبائي ان جلنة 
حقوق االنسان البرملانية اجتمعت 
امس مع ممثلي منظمة هيومن 
رايتس املعنية باوضاع حقوق 
االنسان، وتناولنا ملف العمالة 

املنزلية وتضخمه.
واعلن الطبطبائي عن اصدار 
اتفاقية دولية تتعلق بالعمالة 
املنزلية وتدعو الى وضع قانون 
الذي ش���ابه  ينظم ملف اخلدم 

الكثير من األخطاء.
الطبطبائ���ي ان جلنة  واكد 
حقوق االنسان س���تقر قانون 
العمال���ة املنزلية ليصبح هناك 
قان���ون خ���اص بالعمالة خالل 

الثالثة اشهر املقبلة.

واصلت جلنة شؤون الداخلية 
والدفاع البرملانية خالل اجتماعها 
امس التحقيق في قضية إلغاء 
وزارة الداخلية اإلبعاد اإلداري 
عن الوافدين اإليرانيني املتهمني 
بقضاي���ا االجت���ار باملخدرات 
وإجراء عمليات اإلجهاض، وذلك 
بحضور الوكيل املساعد لوزارة 
الداخلية الفريق غازي العمر.
وأوضح مق���رر اللجنة النائب 
شعيب املويزري في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع ان 
اللجنة ستستدعي العميد الشيخ 
مازن اجلراح حلضور اجتماعها 

األحد املقبل متهيدا التخاذ القرار النهائي للجنة بشأن إدارة وزير 
الداخلية في هذه القضية من عدمها.من جانب آخر، عتب املويزري 
بشدة على وزارة الداخلية ملا تقوم به من منع للندوات والتضييق 
على حرية الرأي املكفولة وفق الدستور مشددا على ان اإلجراءات 

التي اتخذتها وزارة الداخلية غير دستورية.
وقال املويزري انه بدال من هذه االجراءات والش���حن الذي قد 
ينت���ج عنه احتكاك بني املواطنني ورج���ال األمن ميكن ان يحضر 
ممثل عن وزارة الداخلية في هذه الندوات ويقوم بتسجيلها وفي 
حالة وجود اي اطروحات مخالفة للقوانني حتال الى النيابة العامة 
حتى يأخذ القانون مجراه حملاسبة املخالفني مؤكدا ان هيبة االمن 

تتحقق بتطبيق القانون بعقالنية وليس بالعضالت.

شعيب املويزري

الحربش ينتقد تأخير قانون 
زيادة رواتب العسكريين

انتقد النائب د.جمعان احلربش 
تعمد احلكومة تأخير وتعطيل إحالة 
املشروع بقانون اخلاص بزيادة 
رواتب العسكريني إلى مجلس األمة، 
وذلك رغم اق����رار مجلس الدفاع 
االعلى له منذ فترة كما مت اإلعالن 
عنه من خالل تصريحات عدد من 
املسؤولني عنه في وسائل اإلعالم 
املختلفة، مشددا على أن تعطيل 
إحالة القانون يعكس بشكل واضح 
حجم اخلالفات والتباين الكبير في 
وجهات نظر اعضاء مجلس الوزراء 
بشأن عدد من القوانني والقضايا 
املهمة التي تعني عددا من شرائح 

املجتمع الكويتي بشكل مباشر.


