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وجه النائب خالد الس����لطان سؤاال لنائب 6
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية الشيخ 
احمد الفهد جاء فيه: قامت املؤسسة خالل السنة 
املالية 2010/2009 بتوقيع عقد مع شركة االمناء 
رقم 1147 الع����ادة تأهيل عدد 135 بيتا مهجورا 

بالقطعة رقم 1 في منطقة الظهر.

ل����ذا يرجى افادتي باآلتي: ما املوقف احلالي 
للعقد موضحا ما مت اجنازه واالعمال املتبقية 
وامل����دة التعاقدي����ة لالنتهاء م����ن العقد واملدة 

املتوقعة؟
هل ق����ام املتعهد بتق����دمي اي مالحظات او 
حتفظات اع����ادة التأهيل لهذه الوحدات مما قد 
ينشأ عنه مشاكل انشائية خطيرة قد تؤثر على 

سالمة من يس����كن هذه البيوت مستقبال؟ هل 
اظه����رت الفحوصات التي قام املتعهد باجرائها 
اس����تمرار وجود فجوات ارضية في املنطقة؟ 
ارجو تزويدي بالدراسة الفنية التي قامت بها 
املؤسسة واس����ماء اجلهاز الفني الذي قام بها 
والت����ي اكدت امكانية اعادة تأهيل هذه البيوت 

وطرح املناقصة بناء عليها.

السلطان يسأل عن عقد إعادة تأهيل 135 بيتًا في الظهر

الراشد: ما مخالفات قناة »سكوب« ولماذا تم تحويل 
فجر السعيد إلى النيابة بـ»محاولة قلب نظام الحكم«؟

الخرينج: لجنة الشؤون الخارجية جاءت لإلنتاج 
وستعمل بداية من األسبوع القادم بجدول زمني

اجتماع اللجنة لم يعقد بسبب عدم اكتمال النصاب

»الداخلية والدفاع« لم تحسم
منصبي الرئيس والمقرر

تمت تزكيتها رئيسة للجنة والجسار مقررًا

معصومة: سنتابع إنجاز قانون الحقوق المدنية
في لجنة المرأة واألسرة

تزكية الحريتي رئيسًا لـ »التشريعية«
ومعصومة مقررًا باالنتخاب

اعلن النائب حس���ن احلريتي ع���ن تزكيته 
لرئاس�����ة اللجن������ة التش���ريعي��ة وانتخ��اب 
النائبة د.معصوم���ة املبارك ملنصب املق��رر وذلك 
بحصوله��ا على خمسة اصوات مقابل صوتي��ن 

ملنافسه��ا النائب د.وليد الطبطبائي.
واك���د احلريتي ألعضاء املجل���س ان اللجنة 

التشريعية س���تواصل جهودها في سبيل حسم 
العدي��د م��ن املقترح��ات واملش��اريع احملال��ة اليها، 
معربا عن امله في ان تكون اللجنة عند حس���ن 
ظن االعضاء، موجها ش���كره للجنة على قرارها 
وللزمالء خالد الطاحوس وسالم النمالن ومحمد 

هايف اعضاء اللجنة السابقة على جهودهم.

الراش���د  النائب علي  قدم 
سؤاال مطوال الى وزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل جاء فيه: 
تنص املادة 36 من الدس���تور 
على ان »حرية الرأي والبحث 
العلمي مكفولة، ولكل انسان 
حق التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول او الكتابة أو غيرهما، 
وذلك وفقا للشروط واالوضاع 
الت���ي يبينها القانون« يرجى 

افادتي عن اآلتي:
ما األسباب التي دفعت وكيل 
ال���ى حتويل رئيس  الوزارة 
مجلس ادارة محطة »سكوب« 
فج���ر الس���عيد ال���ى النيابة 
العام���ة بتهم���ة محاولة قلب 
نظام احلكم؟ يرجى تزويدي 
بنسخة من القرار ونسخة من 
السند القانوني الذي استندت 
اليه الوزارة، وهل هناك قرار 
سياسي أو وزاري بطلب ايقاف 
محطة »س���كوب« وحتويلها 
للنيابة العامة؟ يرجى تزويدي 
بنسخة من القرار ان وجد. وما 
املخالفات التي ارتكبتها محطة 
»س���كوب« وج���اءت مخالفة 
لش���روط الترخيص املمنوح 
له���ا »ان وجدت«؟ وهل قامت 
الوزارة بتلقي شكاوى رسمية 

اكد رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجي���ة النائ���ب مب���ارك 
اخلرينج ان هن���اك اجتماعا 
للجن���ة س���يعق��د االسبوع 
املقب���ل لوضع ج���دول زمني 
وخط��ة عم�ل واولويات ترتبط 
العامة موضحا ان  باملصلحة 
اجلميع ترشح للجنة من اجل 
العمل واالنت���اج وان تزكيته 
رئيسا للجنة الشؤون اخلارجية 
محل اعتزاز وتقدير من الزمالء 

النواب.
ف���ي تصري���ح  واض���اف 
صحاف���ي قائ���ال م���ن وجهة 
نظري الش���خصية ان تكون 
زيادة رواتب الدبلوماس���ين 
سواء داخل او خارج الكويت 
يجب اعادة النظر فيها واقرار 
زيادة لهم وكذلك قضية عمل 
الكويت  الدبلوماسين خارج 
يتطلب اتخاذ ق���رار وقانون 
ينظم عملهم باخلارج حيث انه 

أوضح عضو جلنة الداخلية 
والدفاع النائب سالم النمالن 
ان اجتماع اللجنة الذي كان من 
املفترض عقده امس النتخاب 
مقرر اللجنة ورئيسها لم يعقد 
النصاب،  اكتمال  بسبب عدم 
وذلك النشغال أعضاء اللجنة 
بارتباطات خارج مجلس األمة، 

مش���يرا الى انه سيتم حتديد 
موعد الح���ق للبت في هذين 

البندين.
وبن النم���الن انه بالفعل 
هناك مشاورات ودية ومازالت 
متداولة، بشأن من يود رئاسة 
اللجنة واحلصول على مقعد 
مقررها، مس���تدركا بانها لم 

الرسمي  الش���كل  تدخل ف��ي 
مادام لم يتم انتخاب املرشحن 
للمناصب في اجتماع رسمي، 
متمنيا ان تسود روح املودة 
ومصلحة البلد فوق كل اعتبار 
اللجنة  وأال يختلف أعض���اء 
وان يخ���دم اجلمي���ع الوطن 

واملواطن.

أعلنت النائب د.معصومة املبارك انه متت 
تزكيتها م���ن قبل زمالئها أعضاء جلنة »املرأة 
واألسرة« كرئيس���ة للجنة وبتزكية د.سلوى 
اجلسار مقررا للجنة، ومتت تزكية النائب حسن 
احلريتي رئيسا للجنة »التشريعية«، اما هي 

فقد مت انتخابها كمقر للجنة التشريعية.
وأك���د املب���ارك ان هناك قضاي���ا في جلنة 
»املرأة واألسرة« س���تتم متابعة اجنازها مثل 
متابعة املداولة الثاني���ة على تعديالت قانون 
اخلدمة املدنية وانتظار مناقشة التقرير الذي 
رف���ع للمجلس من قبل اللجنة املش���تركة بن 
»اإلس���كانية« و»املرأة« باالضافة الى مناقشة 
اللجنة للمقترحات التي رفضت من املجلس في 
الدور املاضي متعهدة بأنها ستتقدم باقتراحات 
تتعلق باحلقوق التعليمية والصحية واالقامة 
وبالطبع اللجنة ستتابعها وتناقشها، مضيفة ان 

هناك قوانن أخرى تتعلق باألسرة مثل قانون 
حقوق الطفل وسيكون اجناز اجلدول املزدحم 
هو الهدف األساسي للجنة. وردت املبارك على 
م���ن اتهم النائبات بعدم العم���ل لصالح املرأة 
الكويتية من خالل اللجنة بأن ما أجنزته جلنة 
»املرأة واألس���رة« خالل دور االنعقاد املاضي 
من اجن���از تقرير اخلدمة املدني���ة الذي يكفل 
احلقوق الوظيفية للمرأة، متوعدة بأن يكون 
س���جل االجنازات املقبل للجن���ة أبلغ رد على 
أولئك النواب، مضيفة ان من يحاربون اللجنة 
وعضواتها هم أنفسهم من يسيئهم وجود املرأة 
في مجلس األمة، مشيرة الفتقاد اللجنة نشاط 
وحماس د.أسيل العوضي في كل ما يهم املرأة 
وقضاياها مرحبة بعضوية النائبن د.جمعان 
احلربش وخالد الطاحوس معتبرة انهم اضافة 

مفيدة ألعمال اللجنة.

عن قي���ام محطة »س���كوب« 
ببث برامج حترض على قلب 
نظام احلكم؟ يرجى تزويدي 
بنسخة من هذه الشكاوى اذا 
كانت االجابة بنعم، وما هذه 
املادة اإلعالنية  البرامج؟ وما 
التي اس���تندت  او االخبارية 
اليه���ا ال���وزارة لتوجيه مثل 
هذا االتهام لصاحبة احملطة؟ 
وهل مت عرض هذا االتهام على 
وزير االعالم الخ���ذ رأيه في 
الوزير  املوضوع، وهل وافق 
على هذا االته���ام؟ وهل متت 
احالة احملط���ة الى جهاز أمن 
الدولة وهل مت تزويد جهاز أمن 

ال يعقل ان يبقى الديبلوماسي 
خارج الكويت اكثر من ربع قرن 

بال عودة الى الكويت.
ثم���ة  ان  ال���ى  واش���ار 
دبلوماس���ين اصب���ح لديهم 
اوالد ورمب���ا اصبحوا اجدادا 
وال يزالون خارج الكويت وهذا 
الوضع غير معقول ما يتطلب 

الدولة باملعلومات الدالة على 
محاولة قلب نظام احلكم من 

قبل احملطة وصاحبتها؟
في حالة النفي يرجى االجابة 

عن السؤال التالي:
كيف يتم توجيه اتهام خطير 
من هذه التهم دون ان يشترك 

جهاز أمن الدولة في ذلك؟
وفي حالة االيجاب يرجى 

االجابة عن السؤال التالي:
م���اذا كان دور جه���از أمن 
الدولة بهذا الشأن، وهل متت 
االحال���ة للنياب���ة العامة عن 
طريق جهاز أم���ن الدولة من 
عدمه؟ وما القواعد واالجراءات 
املتبع اتخاذها من قبل الوزارة 
في مثل هذه الشكاوى؟ وهل 
قامت وزارة االعالم بتوجيه لفت 
النظر او انذار للمحطة سابقا؟ 
يرجى تزويدي بنسخ من هذه 
الكتب ان كانت االجابة بنعم؟ 
وهل هن���اك جلنة في الوزارة 
ملراقبة القنوات الفضائية؟ وما 
مدى اهلية اعضائها، وماهية 
التوجيهات املعطاة لهم؟ وما 
االج���راءات التي س���تتخذها 
الوزارة لزيادة احلماية االمنية 
على محطات التلفزة والقنوات 

الفضائية داخل الكويت؟

العمل  وقفة جادة في تنظيم 
الديبلوماسي خارج الكويت.

ان  اخلرين���ج  واوض���ح 
الديبلوماسي عليه املسؤولية 
بالع��ودة ال���ى الكويت وهي 
الدولة األم ملعرفة مستجدات 
الساحة على مختلف االصعدة 
وعن قرب ومن ثم يتواجد فترة 
من الزمن وبعدها يتم سفره 
الكويت وهذا  ان رغب خارج 
ما يحدث في عالم السياس���ة 
املتعارف علي���ه دوليا ولكن 
لالس���ف نح���ن لدين���ا منذ 
التعين ف���ي اخلارجية حتى 
التقاعد ويكون املوظف خارج 

الكويت.
واختت���م قول���ه: ان جلنة 
الش���ؤون اخلارجي���ة جاءت 
للعمل والتعاون مع املسؤولن 
باخلارجية للخدمة التي تقتضي 
لها املصلحة العامة التي يتطلع 

لها اجلميع.

هل يعقل أن يكون الديبلوماسي خارج الكويت ربع قرن منذ الوظيفة حتى التقاعد؟

علي الراشد 

مبارك اخلرينج

سالم النمالن

)متين غوزال(مرزوق الغامن وخالد السلطان وعبدالرحمن العنجري ود.يوسف الزلزلة واحمد السعدون اثناء اجتماع اللجنة املالية 

سعدون حماد

عبداهلل الرومي ود.معصومة املبارك وحسني احلريتي وخالد العدوة اثناء اجتماع »التشريعية«

حماد يطالب بإنصاف العاملين في »الكويتية«
ومنحهم حقوقهم المقررة بالقانون كاملة

العنجري: سأطالب بسحب تقرير قانون »الغرفة«
فهو مثل »ساندوتش الهامبورغر« أعد على عجل

اعلن النائ���ب عبدالرحمن العنجري ان اللجنة »املالي���ة« زكته خالل اجتماع 
عقدته امس بحضور اربعة من اعضائها ملنصب املقرر كما زكت النائب د.يوسف 

الزلزلة للرئاسة.
واوضح العنج���ري ان هذه التزكية جاءت بناء على اقتراح قدمه النائب خالد 
السلطان، مشيرا الى ان النواب االربعة الذين اجتمعوا هم احمد السعدون ويوسف 
الزلزلة وخالد السلطان وعبدالرحمن العنجري وانضم الى االجتماع النائب مرزوق 

الغامن الذي اعلن تأييد قرار اللجنة.

سحب تقرير »الغرفة«

من جانب آخر جدد مقرر اللجنة املالية واالقتصادية النائب عبدالرحمن العنجري 
تأكيده انه سيطالب بسحب تقرير اللجنة عن مشروع قانون غرفة التجارة الذي 
احالته اللجنة الى املجلس قبل بدء دور االنعقاد اجلديد بعد ان وقعه رئيس اللجنة 

د.يوسف الزلزلة نيابة عن املقرر.

وقال العنجري في تصريح للصحافين فور اعادة انتخابه مقررا للجنة املالي: 
انه من حق املقرر س���حب تقرير جلنته بعد احالته للمجلس، وقد سلمت رئيس 

املجلس رسالة بهذا املعنى وادرجت على جدول اعمال اجللسة املقبلة.
ووص�����ف العنج��ري التقري�����ر اخل��اص بالغرف��ة بأن��ه مثل »س���اندوتش 

الهامبورغر«، النه مت اعداده على عجل ودون ت��رّو.
منت��قدا مش�����روع القان��ون النه اخضع غرفة التجارة لسلطة وزير التجارة، 
موضحا انه ال توجد دولة في العالم تخضع فيها غرفة التجارة للسلطة التنفيذية 
حتى الدول الشيوعية جعلت غرفة التجارة مستقلة عن احلكومة حتى ال تخضع 

لالبتزاز السياسي.
واض���اف ان قانون اخلصخصة الذي مت اصداره كان بهدف اضعاف س���يطرة 
الدولة واحلكومة على االنش���طة االقتصادية وفت���ح املجال امام القطاع اخلاص، 
بينما مشروع قانون غرفة التجارة يناقض هذا التوجه باخضاع الغرفة للحكومة 

مما سيعرض الغرفة للمساومات والصراعات واالبتزاز السياسي.

دع���ا عضو مجل���س األمة 
سعدون حماد العتيبي احلكومة 
الى الوقوف م���ع العاملن في 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية 
ومنحهم جميع مس���تحقاتهم 
وفقا للقانون، معتبرا جتربة 
الكويتية  تخصيص مؤسسة 
مليئ���ة بالثغ���رات وال حتقق 
الت���ي عبرنا  ف���ي احملاذي���ر 
عنها في قان���ون التخصيص 
بضرورة حماية مس���تحقات 
ومكتسبات املواطنن الكويتية 
العاملن في القطاعات احملالة 

للتخصيص.
وق���ال حماد ف���ي تصريح 
للصحافين ان القانون يرتب 
العاملن ويحميهم من  حقوق 
الش���ركات التي ي���ؤول اليها 
التخصي���ص، ولهذا فإن األمر 
إما أنه يتعل���ق بعدم تطبيق 
العادلة  القان���ون بالص���ورة 
الت���ي تلبي حاج���ة وظروف 
هذه الش���ريحة من املواطنن، 
أو انه تش���ريع تنقصه بعض 
التعدي�����الت ويحتاج إلعادة 
نظر فيه، ألن مثل هذه املثالب 

وإجحاف وهو أمر ال نرضاه، 
وس���يكون لنا موقف من هذا 
اجلحود لفئ���ة عملت وأفنت 
حياتها خلدمة املؤسسة، وآن 
األوان لتكرميه���م ومنحه���م 
حقوقه���م كامل���ة دون بخس 
القانون  ومن خالل مس���طرة 
دون انتق���اص، وأن يتم فتح 
قنوات حوار بن املسؤولن في 
املؤسسة والعاملن فيها للوقوف 
على مالحظاتهم وتلبيتها، كما 
ناشد وزير املواصالت د.محمد 

ال تظهر إال عند تطبيقها على 
أرض الواقع، مؤكدا استعداده 
لتقدمي أي تعديالت يراها االخوة 
في اخلطوط الكويتية تصحيح 

الوضع في القانون.
وأكد حماد ان االعتصامات 
السلمية التي مارسها العاملون 
في الكويتية هي حق مشروع 
لهم بع���د ان أغلق���ت االبواب 
في وجوهه���م »وأعطوا االذن 
الصمخ���ة« جت���اه مصيرهم 
املجه���ول فوق���ع عليهم ظلم 

البصيري التفهم ألوضاع هؤالء 
املوظف���ن ومنحه���م حقوقهم 
الكاملة وإال سيكون لنا موقف 
جتاه م���ا يحدث م���ن جتاهل 
حلقوقه���م في دول���ة القانون 

واملؤسسات.

تقاعس حكومي

من جانبه، استغرب النائب 
س���الم النمالن م���ن التقاعس 
احلكومي في حسم مصير أبنائنا 
العاملن في اخلطوط اجلوية 
الكويتية، السيما ان ما حدث 
من اعتصام لم يأت من فراغ، 
بل جاء مما يحسونه من ظلم 
وقع عليهم دون أي حترك يذكر 

من احلكومة.
وش���دد  النم���الن على ان 
االعتصامات دليل على ان طرق 
احلوار باتت مسدودة مع الطرف 
احلكومي، لذلك نحذرها من ترك 
االمور حتى تسوء، مبينا: اننا 
كنواب كلنا ثقة بسمو رئيس 
ال���وزراء حلل قضية  مجلس 
أبنائنا واخواننا في اخلطوط 

اجلوية الكويتية.

وقال النمالن ان تخصيص 
اخلطوط اجلوية الكويتية يهدد 
العامل���ن فيها ويجعل مصير 
مركزهم الوظيفي مجهول نظرا 
لعدم تنفيذ قانون خصخصة 
املؤسسة بالشكل الصحيح، وهو 
ما حذرنا من���ه مرارا وتكرارا، 
مؤكدا انه سيطلب حتديد موعد 
لقاء مع وزير املواصالت محمد 
البصي���ري للمطالبة بحقوق 

املوظفن.
وكشف النمالن أهمية حماية 
القوى العاملة الوطنية وإعطائها 
حقوقها دون نق���ص أو منة، 
ألنهم الثروة احلقيقية، محذرا 
من مغبة التساهل والتقاعس 
في حتصن حق���وق املوظفن 
مبوج���ب القان���ون والتعامل 
مع جميع املوظفن مبس���طرة 
القانون، الفتا الى انه لن يتوانى 
عن مساعدتهم في احلفاظ على 
حقوقهم ومزاياهم التي كفلها 
لهم قانون رقم 6 لسنة 2008 
بعد أن أصبح القانون عرضة 
للتفسير اجلائر لكل جهة من 

جهات الدولة كل على هواها.

النمالن: الحكومة متقاعسة في حسم مصير الموظفين

»المالية« زّكت الزلزلة رئيسًا

المقررالرئيساسم اللجنة )دائمة(

روال دشتيحسن جوهرجلنة اخلطاب األميري )رسميا(

محمد احلويلةجمعان احلربشالتعليمية

صالح عاشورروال دشتيالصحية

عبدالرحمن العنجرييوسف الزلزلةاملالية بالتزكية )رسميا(

فيصل املسلممسلم البراكحماية املال العام )غير رسمي(

معصومة املباركحسن احلريتياللجنة التشريعية

عادل الصرعاويعدنان عبدالصمدامليزانيات بالتزكية )رسميا(

دليهي الهاجريمبارك اخلرينجاخلارجية

حسن مزيدالعدوةالعرائض والشكاوى بالتزكية )رسميا(

المقررالرئيساسم اللجنة )مؤقتة(

فالح الصواغعلي الدقباسياملعاقن )رسميا(

بانتظار االجتماعوليد الطبطبائي )تزكية(حقوق اإلنسان )غير رسمي(

سلوى اجلسارمعصومة املباركاملرأة )غير رسمي(

وليد الطبطبائيمحمد هايفالظواهر السلبية )غير رسمية(

ناجي العبدالهاديأحمد السعدوناإلسكانية بالتزكية )رسميا(

أسيل العوضيعلي العميرالبيئة والطاقة بالتزكية )رسميا(

جدوالن يبينان نتائج انتخابات او تزكيات مناصب اللجان البرملانية يوم امس


