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ناشد النائب خالد العدوة وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 6
الوقوف الى جانب أس���رة شهيد الواجب املرحوم املالزم فالح 
ناصر بن داهش العجمي والذي استشهد أثناء قيامه بتمشيط 
املنطقة احلدودية الش���مالية اثر حادث مؤسف. واكد العدوة 
أن الشيخ جابر اخلالد أول من هب للوقوف الى جانب أسرته 
بقيامه بتضميد جراحهم في مواساة والدي الشهيد وتخفيف 
فاجعة األلم عليهما، كما وعد مببادرة إنس���انية بالوقوف الى 

جانب أسرة الش���هيد وان يعوضهم بعد اهلل خيرا في اإلطار 
املت���اح له ولوزارته. وثمن النائب خالد العدوة موقف الوزير 
بقيامه بالفعل مبخاطبة »مكتب الشهيد« الختصار اإلجراءات 
املتبعة في اعتباره شهيدا لكن األمر ما زال معلقا ودون تنفيذ. 
وقال العدوة: أننا قد نختلف مع وزير الداخلية او نتفق معه، 
لكن املواقف الوطنية والبطولية وامالءات الواجب جتاه وطننا 
الغالي وش���عبنا وقيادتنا يجب ان يلتف حولها اجلميع وان 

نتفق على مقاصدها السامية. واشار العدوة الى أن الشهيد عليه 
استحقاقات مالية وعد وزير الداخلية بحلها من قبل، كما وعد 
بالوقوف معنويا وأدبيا مع أسرة الشهيد ليخفف عنهم فجيعة 
رحيل ابنهم. ومتنى العدوة في ختام بيانه من وزير الداخلية 
والذي كان رئيسا لألركان وعسكريا متمرسا قبل ان يكون وزيرًا 
للداخلية ان يقف وقفته اإلنسانية املعهودة واملنتظرة مع هذه 

األسرة التي لم يلتفت إليها احد حتى هذه اللحظة.

العدوة يناشد وزير الداخلية إنصاف أسرة الشهيد فالح العجمي

الدكتور/ حممد املهدي طلبة

يـنــعـــى
رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

والأ�ضــــرة الـ�ضـحــافـيــة

املغفور له باإذن اهلل الزميل

ع�ضو جمعية ال�ضحافيني الكويتية

الكاتب ال�ضحفي مبجلة الكويت

تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته

واألهم اأهله وذويه جميل ال�ضرب وال�ضلوان

الذي انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم الثالثاء
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جمعية ال�ضحافيني الكويتية

أشاد بالدور الكبير لرجاالت الكويت الذين أنشأوها واستذكر دورها في مساعدة المحتاجين داخل وخارج الكويت

عاشور: لماذا ال تطبق وزارة الشؤون قانون العمل الخيري
على اللجنة الشعبية أسوة بباقي اللجان؟..وال رابط بينها وبين »الغرفة«

رفض النائب صالح عاشور 
»الهجمة الشرسة الهستيرية 
وغير املتوقعة وغير املبررة« 
التي يتع���رض لها من بعض 
الصحف، مؤكدا انه تفاجأ بهذه 
الهجمة التي اعقبت استخدامه 
حقه الدس���توري في توجيه 
التجارة  الى وزي���ر  س���ؤال 
حول احملفظ���ة املالية للجنة 
الشعبية جلمع التبرعات في 

البورصة.
وقال عاشور في تصريح 
للصحافيني ان دور هذه اللجنة 
كبي���ر في تقدمي املس���اعدات 
للمحتاج���ني داخ���ل وخارج 
الكويت واملتضررين من حرب 
1967، وذلك حتى العام 2004 
حيث مت ايقاف عمل هذه اللجنة 
الش���عبية، االمر الذي يوجب 
عليها – طبقا للقوانني – حتويل 
اموالها الى جل���ان مماثلة او 
الى وزارة الش���ؤون لصرفها 
في نفس الغرض الذي انشئت 

اللجنة من اجله.
واشاد عاشور بالدور الكبير 
للرجال االفاضل والكرماء الذين 
انش���أوا هذه اللجنة ملساعدة 
مصر وفلسطني وسورية جراء 
العدوان االسرائيلي، ومن اجل 
العمل اخلي���ري للمحتاجني، 
مؤكدا ان القانون يوجب حتويل 
اموال هذه اللجنة الى وزارة 

الش���ؤون لصرفها في نفس 
الغرض املنشأة من اجله.

واشار عاشور الى عدم وجود 
رابط بني »اللجنة الشعبية« 
وغرفة التجارة باستثناء وجود 
اللجنة  اسماء مش���تركة في 
والغرفة، لكن هذا ال يكون عائقا 
امام السؤال البرملاني، وبالتالي 
ال عالقة للغرفة بسؤالي حول 

»اللجنة«.
ورفض عاش���ور زج اسم 
صاحب السمو االمير في هذه 
القضية، في محاولة لاليهام 
باننا دخلن���ا مناطق حمراء 
محظورة ال يحق لنا الدخول 
فيها، على اعتبار ان صاحب 
الس���مو االمير ه���و الرئيس 
الفخري للجنة الشعبية، مشيرا 
الى ان البعض فهم الرس���الة 
خطأ، فكثير من ابناء االسرة 
احلاكم���ة يترأس���ون هيئات 
وجمعيات نف���ع عام وجلانا 
شعبية واندية رياضية، وهذا 
ال مينع من توجيه االس���ئلة 

حول هذه اجلهات.
الديوان  وطالب عاش���ور 
االميري بتوجيه رسالة بحظر 
الزج باسم صاحب السمو االمير 
من قبل اي جهة او طرف، قبل 
اخذ موافقة خطية من الديوان 
االميري نفسه، النه ال يجوز 
الزج باسم رمز البالد في كل 

صغيرة وكبيرة، مشددا على 
النأي بأبي السلطات صاحب 
الس���مو االمير عن قضايانا 

ومواضيعنا الشخصية.
وتساءل، ملاذا ال يتم مطالبة 
وزارة الشؤون بتطبيق قانون 
العمل اخلي���ري على اللجنة 
الشعبية، كما يحصل مع بقية 

اللجان اخليرية؟
واشار الى ان املجلس طلب 
متابعة االمور املالية في الديوان 
االمي���ري، واحالة مصروفات 
ديواني ول���ي العهد ورئيس 
احلكومة الى ديوان احملاسبة، 
وقال: اذا كان الديوان االميري 
وولي العهد ورئيس احلكومة 
يخضع���ون للرقابة وديوان 
احملاسبة والنيابة العامة، فهل 
تكون »اللجنة الشعبية« أكبر 

من كل هذه اجلهات.
وأكد انه ل���م يتعرض الى 
رجاالت الكويت، وقال أنا لم 
آت على ذكر أي اسم من هذه 
الشخصيات الكويتية فمن أين 
جاءوا بأنني هاجمت رجاالت 
الكويت؟ موضحا ان توجيه 
سؤال عن »اللجنة« ال يعني 

التعرض ألحد.
وأضاف: رمبا يكون جواب 
وزي���ر التجارة عن س���ؤالي 
ملصلح���ة م���ن يهاجمونني، 
وتقدي���را لدوره���م، فلم���اذا 

يقولوا لي بحكم الزمالة: أنت 
دخلت في موضوع ال تعرف 
عنه ش���يئا، ويا ليت تسحب 
السؤال، وحينها كنت سأسحب 
السؤال، لكني اآلن متمسك به 
وأصر عليه ولن أتراجع، ألني 
ال أقبل الطريقة التي متت في 
التعام���ل معي، وأنا ال أتنازل 

بهذا األسلوب.
ووجه عاش���ور كالمه الى 
النائب مرزوق الغامن بالقول: 
اذا كنت تقصدني بكالمك عن 
اجلاح���د واحلاقد، ف���كل إناء 
مبا فيه ينضح، وإذا لم تكن 
تقصدني فهذا شأنك، لكن أقول 
لك بكل وض���وح ومن خالل 
اإلعالم، إذا جتاوزت مدة ثانية 
بكالمك عني فستس���مع ما ال 
يرضيك وما ال يسرك وبكالم 
أقوى من كالمك عشر مرات، 
الزمالة واال  فأرجو احت���رام 
نتجاوز الى أمور يفترض اال 
ندخل بها ولنحافظ على االخوة 

واالحترام املتبادل.
ودعا عاشور وزيري التجارة 
والشؤون الى الرد على سؤاله 
بال نقص، وفي أس���رع وقت 
ممكن، ولن أقبل اجابات مبتورة 
وغير واضحة، وس���أحملهما 
املسؤولية السياسية عن أي 

تردد أو نقص في االجابة.
وقال: أنا ال أرغب شخصيا 

في دخول صراعات شخصية 
بني قوى سياسية واقتصادية، 
فأنا ال أمثل اال نفسي، وأسئلتي 
هي انطالق من حرصي على 
الدستور والقانون واملال العام 
واملصلحة العامة كنائب أمّثل 
األمة، وعلي التعامل مع القضايا 
واألس���ئلة الت���ي تردني من 
الناخبني والشخصيات العامة، 
معربا عن أسفه جلنوح البعض 
ف���ي اخلصومة،  الفجور  الى 
والهس���تيريا التي لم نعتدها 

في اإلعالم الكويتي.
من جانبه رف���ض النائب 
خالد العدوة وصف تقرير جلنة 
املالية واالقتصادية  الشؤون 
البرملانية اخلاص ب� »الغرفة« 
بأنه أعد في ليلة ظلماء، خاصة 
أنها اس���تمعت إلى رأي وزير 
التج���ارة والصناع���ة احمد 
الهارون الذي س���جل حتفظه 
عل���ى اي تعديالت تقدم على 

املقترح احلكومي.
وق���ال العدوة في تصريح 
للصحافي���ني مبجل���س األمة 
املالي���ة  اللجن���ة  ام���س ان 
قامت مبس���ؤولياتها ورفعت 
تقريرها الى املجلس صاحب 
الق���رار النهائ���ي باملوضوع، 
مش���يرا الى ان اللجنة ترغب 
الغرفة،  في تصحيح اوضاع 
وبالنسبة إلعطاء القانون صفة 

االستعجال فإن ذلك ال يعنينا 
وبشأن اللجنة الشعبية ومدى 
احلاجة إلى إخضاعها للرقابة، 
قال العدوة ان كل اجلمعيات 
اخليرية تخضع حتت رقابة 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل فما الذي مينع اخضاع 
اللجنة الش���عبية التي تقوم 
بأنشطة اجتماعية للرقابة؟!

العدوة رفضه ألن  وابدى 
تكون هناك محاباة ألي طرف 
على حساب طرف آخر، مطالبا 
احلكومة بالتعامل مبسطرة 
واح���دة والوقوف مبس���افة 
مساوية من اجلميع، حتى ال 
نعتقد أن هناك كيانات داخل 
الدول���ة تس���تطيع االنفراد 
بالق���رار، مبعزل عن اجلهات 

الرقابية احلكومية.
وردا على س���ؤال بش���أن 
موقفه من ملف غالء األسعار، 
قال العدوة: نحن بحاجة الى 
مناقش���ة هذا امللف مع بداية 
دور االنعقاد املقبل السيما ان 
وزارة التجارة يبدو انها عاجزة 
عن كبح جماح الغالء املفتعل، 
مش���يرا الى ان هناك وافدين 
يتدخلون في غالء االس���عار، 
من خالل ممارس���ة االحتكار، 
ل���ذا يج���ب ان يك���ون ملف 
االس���عار على رأس اولويات 

السلطتني.

االس���تعجال قب���ل وص���ول 
اجلواب؟

وأكد ان أحدا ال ينكر دور 
رجاالت الكوي���ت، كما ان كل 
أيام  الكويتيني كان���وا رجاال 
الغزو العراقي، وكل من يقدم 
البلد  له���ذا  خدم���ات جليلة 
ه���م م���ن رج���االت الكويت، 
فال نقتص���ر رجاالت الكويت 
التجارة  على مؤسسي غرفة 
واللجنة الشعبية فقط دون 
غيرهم، فهناك رجاالت عدة في 
الكويت لكن يغيب عنهم البروز 
االعالمي ومت بخس حقهم، رغم 
ان بعضهم قّدم خدمات جليلة 

للكويت.
واستغرب عاشور استخدام 

البعض كلمات غير الئقة، وقال: 
الكويت  هل يتكلم رج���االت 
األفاضل بهذا األسلوب الوقح 
وبهذه األلفاظ السوقية؟ مشيرا 
الى ان البعض استخدم كلمات 
مثل »سفهاء وصغار ووقاحة 
وجحد«، مؤكدا ان من استخدم 
هذا األسلوب الفظ قد أنزل من 

قدره ومستواه.
وكش���ف عن انه كان على 
استعداد لسحب السؤال املثير 
للجدل، وقال: لو طلبوا مني 
ذلك في البداية لسحبته، وهذا 
حص���ل في الس���ابق من قبل 
أشخاص تربطني بهم عالقة 

زمالة واخوة.
وأض���اف: كان باإلمكان ان 

خالد اخلالد

الوفد البرلماني يشيد بنتائج زيارته إلسبانيا
ويدعو إلى تطوير العالقات الثنائية

مدريد � كونا: أش���اد اعضاء وفد مجلس االمة الزائر الس���بانيا 
بالنتائج التي اسفرت عنها اللقاءات التي اجروها امس مع اعضاء 
مجلسي النواب والشيوخ االس���بانيني في مجال تعزيز العالقات 
الثنائي���ة املتميزة القائمة بني البلدين والس���يما في مجال توطيد 
التعاون البرملاني. وقال رئيس الوفد النائب خالد السلطان ل� »كونا« 
عقب اجتماع الوفد مع جلنة الشؤون اخلارجية في البرملان االسباني 
ان اجلانبني تطرقا ملختلف القضايا االقليمية والشرق اوسطية مبا 
فيها االنسحاب األميركي من العراق ومسألة ايران والتسلح النووي 

والقضايا االخرى ذات االهمية على الساحة الدولية.
وأعرب الس���لطان عن أمل���ه في أن تثمر ه���ذه الزيارة تطوير 
العالقات الديبلوماسية واالقتصادية بني البلدين نظرا لالهمية التي 
يتمتع بها كل منهما في االطار االقليمي والعاملي داعيا الى مزيد من 
التواصل والزيارات بني املسؤولني االسبان والكويتيني وضرورة 

متابعة هذه اجلهود واستمرارها.
من جانبه، وصف النائب سعد زنيفر الزيارة التي بدأها الوفد 
امس بانها كان���ت ايجابية جدا في جميع املج���االت التي تطرقت 
اليها السيما املجال االقتصادي حيث طرح الوفد الكويتي املشاريع 

التنموية التي ستنفذ في الكويت في الفترة املقبلة.
وقال ان املشاريع االس���تثمارية التي طرحها وفد مجلس االمة 
الكويتي القت اقباال وترحيبا كبيرين من اجلانب االسباني ما سيعمل 
على تقوية وتعزيز العالقات الثنائية السيما في سياق الدعوة التي 
وجهها مجلس االمة الكويتي لرئيس البرملان االسباني خوسيه بونو 
مارتينيز لزيارة الكويت قريبا لتعزيز مس���يرة العالقات الثنائية 
في شتى املجاالت. من جهته اكد النائب خالد الطاحوس أهمية هذه 
الزيارة في توطيد العالقات بني مملكة اسبانيا والكويت حيث مت طرح 
عدة مسائل اقتصادية وسياسية وجتارية خالل اللقاءات املختلفة 
مع اعضاء مجلس���ي النواب والشيوخ. وقال انه مت خالل اللقاءات 
تبادل وجهات النظر في القضايا املشتركة بني الطرفني مضيفا أن 
التعاون بني الكويت واس���بانيا سيكون امرا ايجابيا نظرا لطاقات 
وامكانيات اس���بانيا الكبيرة التي من شأنها دعم خطة التنمية في 
الكويت. وقال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في البرملان االسباني 
جوزيف انتون���ي دوران ييدا ان االجتماع م���ع وفد مجلس االمة 
الكويتي كان مثمرا وايجابيا مضيفا ان مثل هذه اللقاءات ستؤدي 

الى تعزيز العالقات البرملانية بني اجلانبني.

  العدوة: على الحكومة الوقوف بمس�افة واحدة والتعامل مع اللجان الخيرية بذات المس�طرة و ال توجد كيانات داخل الدولة تستطيع االنفراد بالقرار

صالح عاشورخالد العدوة

الخالد: االنحراف التشريعي أصبح سمة مالصقة لكتلة نواب 
»قوى الفساد« لضرب المؤسسات الوطنية وعلى رأسها »الغرفة«

أكد أمني عام التحالف الوطني خالد عبدالرزاق 
اخلالد ان االنحراف التش���ريعي اصبح س���مة 
مالصقة لكتلة نواب »قوى الفساد« في مجلس 
األمة، مش���يرا الى ان هذه الكتلة تتحرك وفق 
أجندات محددة وضعت لها لضرب املؤسسات 
الوطني���ة وعلى رأس���ه���ا غرف�������ة جت���ارة 
وصناعة الكويت واللجن���ة الشعبي���ة جلم���ع 

التبرع��ات.
مضيفا ان قوى الفس���اد وسراق املال العام 
و»شيوخ الرياضة« يريدون اليوم أن يحصدوا 
زرعهم »النيابي« بتشويه تاريخ العمل الوطني 

للغرفة وأعضاء اللجنة.
وقال اخلال���د في تصريح صحافي أمس ان 

احلملة التي تشنها كتلة نواب قوى الفساد ضد 
»الغرفة« واللجنة الشعبية أصبحت مكشوفة 
وواضح���ة، الفتا الى ان ه���ذه القوى ونوابها 
يقف���ون وراء جميع االزمات التي مرت بالبالد 
بدءا من قضية الرياضة ومرورا بتأجيج القضايا 
الطائفية والقبلية ووصوال إلى »الغرفة« واللجنة 

الشعبية.
وختم اخلالد تصريحه بقوله إن التاريخ مثلما 
سطر بأحرف من نور أسماء من حملوا مشعل 
الكويتي  الدميوقراطية والتنويع في املجتمع 
من بدايات تأسيس���ه فإنه سيتذكر دون شك 
املواقف املشبوهة في مجمل القضايا الوطنية 

من قوى الفساد وأدواتها.
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