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المال: إلغاء لجنة الشباب والرياضة رسالة
مفادها أن الحكومة عازمة على رعاية الفساد

»المرافق« زّكت مخلد رئيسًا وحماد مقررًا

ب�����نّ النائب صالح املال ان الغاء جلنة الش����باب 
والرياضة البرملانية قدم رسالة مفادها أن احلكومة 

عازمة على رعاية الفساد في البلد.
وقال املال، في تصريح للصحافي�: ان الرس����الة 
التي اس����تقرت في اذهان الرياضي� وغيرهم تشير 
الى ان االقصاء سيكون عقابا لكل جلنة تتجرأ على 
فضح الفس����اد، وعموما نحن سعداء بااللغاء الذي 

فضح احلكومة ورعاة الفساد فيها.
وذكر امل����ال ان اللجنة لم تكن تعتني بش����ؤون 
الرياضي� فحسب، امنا سلطت الضوء على مشاكل 
جميع الشباب، ولالسف ان من الغى اللجنة لم يضع 
اعتبارا للشباب الكويتي، خصوصا ان جلنة الشؤون 
الصحي����ة واالجتماعية والتي باتت املس����ؤولة عن 
مشاكل الش����باب ليس لديها الوقت الكافي ملتابعة 
امللف الرياضي، ألن جدولها مكتظ بامللفات املدرجة 
على جدولها مثل انش����اء مؤسسة للرعاية الصحية 
ومتابع����ة قانون التعاونيات والنظ����ر في القضايا 
التابعة لوزارة الشؤون ما يعني ان امللف الرياضي 

سيعطل ملدد طويلة.
واعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور 

ان اللجنة ستدعو وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي ومدير الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة د.فؤاد الفالح حلضور اجتماعها االسبوع 
املقبل. وقال عاشور، في تصريح للصحافي�، ان اللجنة 
تسعى الى انهاء مشكلة امللف الرياضي وستستمع 
الى الرأي احلكومي حتى من املداولة الثانية لقانون 
الرياضة، ونحيله الى املجلس ليتم الفصل بشأنه. 
واعتبر عاش����ور ان جلنة الش����باب اخفقت في حل 
القضي����ة الرياضية وان اعضاءها تأخروا في تقدمي 

تقريرهم »وهنا عالمة استفهام كبيرة«.
من جانبها، اعلنت النائب د.اس����يل العوضي ان 
اللجن����ة الصحية لم جتتمع حت����ى اآلن ولم حتدد 
اولوياتها، مبينة: كوني احد اعضاء اللجنة املاضية 
واحلالية فأنا لم ادع الى اي اجتماع ولم نتش����اور 
حول اي موض����وع، وقالت د.العوضي في تصريح 
للصحافي����� ان من »تكتك« اللغاء جلنة الش����باب 
والرياضة البرملانية ومن اس����تجاب الى ذلك عليه 
ان يتحمل مس����ؤولياته جت����اه تعطيل اجناز امللف 
الرياضي واهمال قضايا الشباب الذين وضعوا ثقتهم 

في جلنة الشباب.

عاشور: لجنة الشباب أخفقت في حل مشكلة الرياضة

د.اسيل العوضي صالح املال

د.معصومة املبارك

صالح عاشور

علي الراشد

العامة  املراف����ق  عقدت جلن����ة 
اجتماعا امس وزكت اللجنة باالجماع 
النائ����ب مخل����د العازمي رئيس����ا 
وسعدون حماد مقررا. وقال مقرر 
اللجنة النائب س����عدون حماد ان 
من أهم أولويات اللجنة هو قانون 
هيئ����ة االتصاالت، مش����يرا الى ان 
اول اجتماع لها سيكون بعد العيد 
مباشرة ملناقشة االقتراحات النيابية 
واملشروع املقدم من احلكومة اخلاص 
اللجنة  ان  باالتصاالت. وأوض����ح 
كانت قد أمهلت احلكومة اسبوع� 
لتقدمي مشروعها واآلن مضى أكثر 
من 3 أسابيع، مشيرا الى ان اللجنة 
في اجتماعها القادم ستقر التقرير 
وسيكون كامال متكامال، وهناك عدة 
اقتراحات مدرجة على جدول اعمال 
اللجنة منها تنظيم اقامة الدواوين 

املقدم من النائب شعيب املويزري، 
وقانون مجلس احملافظات املقدم من 
النائب ناجي العبدالهادي. وأضاف 
حماد أن اللجنة اتفقت على االجتماع 

كل خميس من كل أسبوع إلقرار هذه 
القوان� واالقتراحات إال أن قانون 
االتصاالت اخذ صفة االس����تعجال 

نظرا ألهميته.

الراشد: ال عالقة لي ومعصومة باإلفراج
عن اإليرانيين المتهمين بقضية المخدرات

القالف فشل تشكيل جلنة الشباب 
والرياضة بفش����ل االستجواب 
املزمع تقدميه على خلفية هذه 
الراش����د ان  القضي����ة، أوضح 
االستجواب مت االعالن عنه قبل أن 
يتم التصويت على اللجنة وقبل 
أن ينتهي دور االنعقاد املاضي، 
وبالتالي فإن����ه ال عالقة جتمع 
ب� القضيت�، مؤكدا ان النواب 
الرياضة  املقدم� الس����تجواب 
يستطيعون ان ميارسوا دورهم 
من دون وجود اللجنة. وقال »أنا 
ألوم ال� 34 نائب����ا الذي وقعوا 
اللجنة ووضعوا  طلب تشكيل 
اسماءهم وقالوا نريد هذه اللجنة، 
ووق����ت التصويت اصبحنا 25 

نائبا اشلون ما ادري.
من جان��بها است�غربت النائب 
املب����ارك: »الزج  د.معص�وم����ة 
باس����مها في قضي����ة الوافدين 
االيراني�، واملش����كل لها جلنة 
حتقيق برملانية« وقالت املبارك 
في تص�ريح للصحاف�ي�: »انه 
ام����ر مرفوض ومعي����ب وغير 
اخالق����ي ان يذك����ر اس����مي في 
قضي����ة االيراني�����، علما بأنه 
ليست لي عالقة بالقضية على 
املبارك: »ان  االطالق«. وذكرت 
البينة على من أدعى هذا االدعاء 
الكاذب، وعموما يجب ان يتوقف 
البعض عن اط����الق التهم على 
ان  عواهنها، فمن غير املعقول 

تتهم جزافا«.

قضية الرياضة التزال تشكل أزمة، 
بأنه إذا لم يطبق القانون فإنه بال 
شك س����يكون هناك من يريد ان 
يراقب ويحاسب، وكل ما ننشده 
هو تطبيق القانون، واألخوة الذين 
يهددون باالستجواب على خلفية 
هذا امللف كل ما يريدونه هو تطبيق 
القانون ال أكثر وب� أن طلب تشكيل 
جلنة الشباب والرياضة ال ميكن 
أن يقدم قبل مضي 4 أش����هر بعد 
أن رفض����ه املجلس في اجللس����ة 
املاضية، مؤكدا في الوقت ذاته ان 
اي اقتراح او قانون يقدم من قبل 
اللجنة الصحية يخضع إلى قناعات 
املجلس ولكن القضية هي قضية 
قانون قائم اآلن وعلينا أن نحترم 
سيادة البلد وتطبق قوانيننا قبل 

أي شيء آخر.
وبسؤاله عن ربط النائب حس� 

لي دور ورد ق���وي. واضاف: لم 
يجد شيئا على علي الراشد ولم 
يجد في ملف���ي اال البياض وهذا 
فضل من ربي ولذلك اخذ يبحث 
في قضايا تخص مكتب احملاماة، 
وهي مهنتنا ان ندافع عن املتهم 
حتى تثبت ادانته، اما ان تبحث 
في قضايا تخص شريكي وحتاول 
ان تلصقها بي بالقول ان املتهم� 
افرج عنهما استجابة لي فهذا امر 
غريب ومكشوف بالنسبة لنا وان 
شاء اهلل اللي جاي اعظم واذا كنت 
خاش اوراق فاحنا خاش�، و»اذا 
كان هناك استجواب فستكون لنا 
كلمة اقوى واقس���ى من الكلمات 
التي وجهت لك في االستجوابات 

السابقة«.
من جانب آخر رد الراشد على 
س����ؤال للصحافي� عما إذا كانت 

ال���ى ان كل القضايا التي انتهت 
بالبراءة بال استثناء توجد فيها 
تقارير باالدانة من قبل املباحث، 
واخرها قضية االخ املطيري، الذي 
اتهم بقتل ش���خص كندي وتب� 
بعد اعتراف���ه ومتثيله اجلرمية 
انه ليس الفاعل ب���ل »فلبينية« 
اذا كنا سنأخذ بالكالم  متسائال: 
املرسل فاذن  ملاذا احملاكم؟ واكد 
ان وزارة الداخلية تبينت على اثر 
كتاب احملامي يعقوب الصانع ان 
االتهامات مرسلة وليس بها ادلة 
او ش���هود او متضررون تقدموا 
بشكاوى سوى زوجة احد املتهم� 
خلالفات قد تكون زوجية ال اود 
احلديث عنها، و»اذا اضطر االمر 
فسأتكلم عنها«، وبالتالي بعد بحث 
االمر من قبل ال���وزارة مت اخالء 
سبيلهما شأنهما شأن الكثير من 
القضايا. وقال الراشد ان القصد 
من اثارة ه���ذه القضية ابعد من 
ذلك فهناك من اقسم لناخبيه أن 
يزيل وزير الداخلية عن منصبه 
ولكن الى هذا اليوم لم يبر بقسمه، 
ولذلك حاول مرة ومرت� وفشل 
في البر بهذا القسم، وانا اقول له 
»صم يا اخي وان���ا ازكي عنك«، 
ولك���ن ان تدخل البلد في قضايا 
من ه���ذا النوع وتش���غله وكأن 
هناك فسادا وابتزازا سياسيا بهذه 
الطريقة فهذا امر سأرد عليه في 
اجللسة املزمع تقدمي االستجواب 
لوزير الداخلية فيها وس���يكون 

نفى النائب علي الراشد ان تكون 
له والنائب د.معصومة املبارك اي 
عالقة باالفراج عن املتهم� االيراني� 
والغاء قرار االبعاد االداري عنهما، 
مبين����ا ان القضية مرتبطة بعمل 
شريكه في مكتب احملاماة يعقوب 
الصانع، متوعدا نائبا لم يس����مه 
برد قاس وقوي في جلسة مناقشة 
االستجواب املزمع تقدميه لوزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد.
ف���ي تصريح  الراش���د  وقال 
للصحافي� في مجلس االمة: اريد 
ان اتكلم عن نفس���ي ونيابة عن 
االخت د.معصومة املبارك بشأن 
احد املقاالت الذي حتدث عن تدخلنا 
في قضية االيراني� املبعدين واؤكد 
ان هذا الكالم ال صحة له ، والقضية 
وما فيها هي انن���ي محام ولدي 
مكتب محاماة وشريكي هو احملامي 
يعقوب الصانع، وهو محامي هذين 
االيراني���� وعندما القي القبض 
عليهما ووجهت اليهما االتهامات 
تقدم الصانع الى الداخلية بكتاب 
يطالب في���ه باحالة املتهم� الى 
احملكم���ة ليناال محاكم���ة عادلة 
وليس )خذوه فغلوه(، مش���يرا 
الى ان هذين االيراني� من مواليد 
الكويت واقرباءهم كويتيون وليس 
لهما اي عالق���ة بايران »اللهم اال 
اجلنسية«. وشدد على ان هذين 
االيراني� لم يطالبا اال مبحاكمة 
عادلة، فإما ان نثبت براءتنا او اذا 
كنا مدان� فعندها سفرونا، الفتا 

المبارك: مرفوض وغير أخالقي ومعيب الزج باسمي في هذه القضية

الخرافي: قادة دول مجلس التعاون متفقون على إرساء الديموقراطية
أداؤنا السياسي غير مطمئن.. مستاء من الماضي متفائل بالمستقبل

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء حديثه مع الزميل محمد عبدالعزيز

استقبل رئيس مؤسسة إغاثة الالجئين في الشرق

رئيس مجلس األمة بعث ببرقية تعزية 
في وفاة حاكم إمارة رأس الخيمة

بعث رئيس مجلس االمة جاس��م اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة 
الى رئي��س دولة االمارات العربية املتحدة صاحب الس��مو الش��يخ 
خليفة بن زايد آل نهيان اثر تلقيه نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
عضو املجلس االعلى حاكم امارة رأس اخليمة الشيخ صقر بن محمد 
القاسمي. كما بعث اخلرافي ببرقيتني مماثلتني الى كل من نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، وعضو املجلس االعلى حاكم امارة رأس 
اخليمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. كما استقبل 
الرئي��س اخلرافي ف��ي مكتبه صباح امس رئيس مجلس املؤسس��ة 
االميركي��ة الغاث��ة الالجئني في الش��رق )اينرا( »الس��فير االميركي 
االس��بق لدى الكويت« ادوارد سكيب غنيم. ومت خالل اللقاء مناقشة 
االمور ذات االهتمام املشترك وسبل التعاون بني الطرفني. من جانب 
آخر بعث اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس��ة مجلس النواب 
ميروس��الفا نيمكوفا ورئيس مجلس الشيوخ برمييسل سبوتكا في 

جمهورية التشيك، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالدهما.

تتعزز فيه العالقات االجتماعية 
وتترس����خ في إط����اره الوحدة 
الوطنية ويكون وسيلة للتقدم 
واالزده����ار، مبين����ا أن اإلدراك 
والوع����ي مبس����ؤولية وحدود 
ممارسة الدميوقراطية هو مؤشر 

أساسي لنضج تلك املمارسة.
وأضاف أن الواجب الوطني 
يحتم على اجلميع اليوم اإلدراك 
الدقي����ق لض����رورات املرحلة 
وحتدياته����ا والنظ����ر املتعمق 
التعثر ومعاجلتها  في أسباب 
وااللتفات إلى األولويات والتركيز 
عليها وتكريس عوامل االجناز 

وتعزيزها.
الوطني  وذكر أن االقتصاد 

مبادئها وقيمها.
وش����دد عل����ى أن املصلحة 
الوطنية العليا ومصلحة جميع 
أطي����اف املجتمع وفئاته في أن 
يس����تقر العمل السياسي على 
قاعدة متينة من الوحدة الوطنية 
يصونها اجلميع بسديد القول 
وحكيم اخلط����اب في معاجلة 
األحداث واملستجدات وبرشيد 
املمارسة السياسية في مواجهة 
الفنت وبنفوس صافية تتوجها 
املودة واالحترام وتنبذ الغيرة 

والغل واحلسد.
وأكد اخلرافي أن الدميوقراطية 
ليست مسرحا للنزاع واالنقسام 
ولكنها نظام للوحدة والوئام 

املجتمعات اخلليجية والعربية 
واإلسالمية.

ر  وعلى الصعيد احمللي عبنّ
رئيس مجلس األمة كعادته عن 
تفاؤله مبستقبل العمل السياسي 
بالكويت على الرغم من استيائه 
من األحداث التي جرت باملاضي 
القريب والتجاذبات والتهديدات 
القوى  وتدني لغة احلوار ب� 

السياسية بالبالد .
وشدد اخلرافي على ضرورة 
االلتزام باملضام� والتوجيهات 
األميرية الس����امية التي وردت 
في النطق الس����امي في افتتاح 
أعمال دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التشريعي الثالث عشر 
ملجل����س األمة، مؤك����دا أن هذه 
التوجيهات نبراس لنا جميعا، 
مش����يرا إلى أنها رسالة من أب 
حان إلى أبنائه، ودعا إلى حسن 

تدبرها.
وارتأى اخلراف����ي أن األداء 
السياسي خالل الفترة املاضية 
لم يبعث عل����ى االطمئنان كما 
أن العمل اإلمنائي لم يكن على 
مستوى التحديات. وأوضح أن 
االقتصاد الوطني عانى بعد أن 
ضرب الرك����ود القطاع� العام 
واخلاص، مشيرا إلى أهمية تقدمي 
السلطت� لألولويات، وتأجيل ما 
يحتمل التأجيل، إضافة إلى إبعاد 
ما يؤدي إلى التعطيل. وارتأى 
الس����احة  أن مجلس األمة هو 
البرملاني،  الدس����تورية للعمل 
ولذلك فان نقل القضايا البرملانية 
إلى أي ساحة أخرى ال ينسجم 
مع دولة املؤسسات وال يؤدي 
إلى أي عالج ناج����ح للقضايا 
الش����عبية. وب����� أن القرارات 
التنفيذية يجب أن تستند إلى 

محمد عبدالعزيز
أك����د رئيس مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي أن الدميوقراطية 
الكويتية ضربت أروع األمثلة 
إقليم����ا وعربيا،  التي حتتذى 
مشيدا باملساحة العريضة من 
القيادة  الت����ي توفرها  احلرية 
السياس����ية بالكويت للجميع 
بقيادة صاحب الس����مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأعرب اخلرافي في مقابلة 
متلفزة أجراها معه الزميل محمد 
عبدالعزيز مراس����ل تلفزيون 
البحري����ن بالكويت ظهر أمس 
مبجل����س األم����ة الكويتي عن 
سعادته باألجواء االيجابية التي 
البرملانية  شهدتها االنتخابات 
والبلدية مبملكة البحرين يوم 
الثالث والعش����رين من أكتوبر 
اجلاري وج����رت جولة اإلعادة 
عليه����ا أول من أمس، الفتا إلى 
ضرورة أن يسود التعاون ب� 
السلطت� بالبحرين والذي من 
دونه لن يتحقق اي جناح تصبو 

إليه أي مجتمعات.
وبارك لنواب مملكة البحرين 
ف����ي االنتخاب����ات  الفائزي����ن 
ودعاهم إلى حتقيق ما يصبو 
الناخبون الذين منحوهم  إليه 
اصواتا مكنتهم من حجز مقاعد 
في البرمل����ان واملجلس البلدي 

البحريني.
ومض����ى اخلراف����ي يؤك����د 
على وجود تش����اور ب� القادة 
والزعم����اء اخلليجي� في كل 
لقاءاته����م ح����ول تكريس مبدأ 
الدميوقراطية ببلدانهم وجعلها 
خيارا استراتيجيا لشعوبهم، 
ومتنى كمواطن خليجي أن تسود 
الرفاهية والعي����ش اآلمن لكل 

الي����زال يعاني نتائ����ج األزمة 
االقتصادية العاملية ويشهد حالة 
من الرك����ود والتراجع في اداء 
القطاع� العام واخلاص »نتيجة 
غياب املعاجلة اجلدية والفعالة 
الحتواء تلك النتائج« مبينا أن 
مواجهة ذلك تكتس����ب أهمية 
خاصة في هذه املرحلة ويجب 
أن تكون من خالل إجراءات فعالة 

وسريعة
وأضاف: علينا جميعا االلتزام 
بالدميوقراطية ونتائجها، وقبول 
التصويت في  إلي����ه  انتهى  ما 
اجللس����ة االفتتاحية. ونفى ما 
يتردد بأن اللجان املؤقتة عبء 
عل����ى اللجان الدائم����ة، مؤكدا 

قاعدة من التضامن احلكومي، 
وال تلق����ى بعد صدورها خالفا 
في الرأي واختالفا في املواقف 
ب� الوزراء مثلما هي احلال في 
مجلس األمة. وأكد رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي أن التعاون 
التش����ريعية  الس����لطت�  ب� 
والتنفيذية هو حجر األساس 
في املرحلة املقبلة مشددا على 
ضرورة أن يكون ذلك قاعدة ال 
استثناء. وقال اخلرافي: لم يكن 
أداؤنا السياسي في العام األخير 
يبعث على االطمئنان ولم يكن 
عملنا اإلمنائي يرقى الى مستوى 
التحديات، وكان العمل الوطني ال 
يخرج من أزمة إال ويدخل أخرى 

على ض����رورة القبول بنتائج 
التصويت.

وطالب احلكومة واملجلس 
م����ن   50 بامل����ادة  بااللت����زام 
الدستور التي تنص على فصل 
االختصاصات ب� السلطات مع 
التعاون فيما بينها. وزاد: من 
مصلحة السلطت� االتفاق، فهناك 
بعض القوان� التي عليها خالف، 
لكن في املقابل لدينا قوان� متفق 
عليها، ومن صاحلنا اجنازها، 
أم����ا القوان� املختل����ف عليها 
فيمكن حسمها من خالل اللجان 
املختصة، وبذلك نكون أسهمنا 
في تقريب وجهات النظر، قبل 

إجراء أي تصويت.

وصار التأمل باملستقبل في ظل 
ذلك يبعث على القلق.

وأض����اف إن فعالي����ة األداء 
احلكوم����ي ومصداقيت����ه هما 
املقياس، داعيا السلطة التنفيذية 
إلى االلتزام بتنفيذ برنامج عملها 
وفق معايير اجلودة والكفاءة 
والشفافية وبحرص على العدالة 
االجتماعية واملساواة وتكافؤ 

الفرص.
وب� أن مسؤوليات مساوية 
باحلجم ومماثل����ة في األهمية 
تقع على عات����ق مجلس األمة 
الذي ينبغي أن يكون منوذجا 
في األداء وقدوة في املمارس����ة 
الدميوقراطية ومثاال في ترسيخ 

قدم النائب سيد حس� القالف اقتراح بقانون 
بإضافة مادة جديدة  برقم 210 مكررا الى القانون 
رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون اجلزاء، وجاء 

في القانون:
)م���ادة أولى(: يضاف ال���ى القانون رقم 16 
لس���نة 1960 املش���ار اليه مادة جديدة رقم 210 
مكررا نصه���ا اآلتي: كل من ق���ذف اي فئة من 

فئات املجتمع س���واء من املواطن� او املقيم� 
بالكفر والشرك والزندقة بالكتابة او بالتلفظ، 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز خمس س���نوات 
وبغرام���ة ال جتاوز خمس آالف دينار او احدى 

هات� العقوبت�.
)مادة ثانية(: عل���ى رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ احكام هذا 

القانون.
وجاء في املذكرة االيضاحية للقانون: نظرا ملا 
يتعرض له البلد من الضرب للوحدة الوطنية 
والتعدي على ثوابت االمة في اتهام وقذف بالكفر 
والشرك بحيث تس���بب ذلك في إثارة النعرات 
الطائفية والفنت، لذلك اعد هذا االقتراح بقانون 

لكي يعالج هذه املشكلة.

القالف: الحبس 5 سنوات لمن يقذف مواطنًا أو مقيمًا بالكفر أو الشرك

مبارك الوعالن

الوعالن إلقرار الكادر المالي للقانونيين
طالب النائب مبارك الوعالن 
مجلس ال���وزراء بإقرار الكادر 
المال���ي للقانونيين العاملين 
في مؤسس���ات الدولة أس���وة 
الع��املي���ن في  بنظ��رائه���م 
الحكومية األخرى  ال��جه���ات 
مثل إدارة الفتوى والتش���ريع 
العام���ة للتحقيقات،  واإلدارة 
القانوني���ة ببلدي���ة  واإلدارة 
الكويت، تحقيقا لمبدأ المساواة 
وإعط���اء كل ذي ح���ق حقه، 
وإنصاف هذه الفئة وإع��طائهم 
ما يس��تحقونه من دعم مالي، 

فال يج�وز إقرار ك��وادر م�ح�ددة 
دون األخ�رى.

وقال النائب الوعالن ان هذه 
الكوادر المالية هي حق لجميع 
هؤالء القانونيين، نظرا لطبيعة 
عملهم ومؤهالتهم العلمية أسوة 
بباق���ي القانونيين من حاملي 
نفس المؤهل العلمي بمختلف 
قطاعات الدول���ة، الفتا الى ان 
المدنية ال  الخدم���ة  مجل���س 
يساوي بين القانونيين بجميع 
الجهات الحكومية، ومن العيوب 
التي تشوب قرار مجلس الخدمة 

المدنية األخيرة خلوه من أي 
ب���دالت خاص���ة بالقانونيين 
رغم استحقاقهم لتلك البدالت 
)بدل طبيعة عمل وبدل حضور 
جلس���ات وبدل انتق���ال وبدل 

تدريب وبدل إشراف(.
وتابع الوعالن قائال: نرفض 
رفضا باتا إق���رار كوادر دون 
األخرى، مشددا على ضرورة 
ان يتمتع ديوان الخدمة المدنية 
بالع���دل واإلنصاف في إقراره 
للكوادر، الفتا الى ان القانونيين 
طرقوا جمي���ع األبواب إلقرار 

كادره���م ولم نر أي تحرك من 
أي جهة استجابة لهذه المطالب 

وتحقيق المساواة.
النائ���ب مبارك  وتس���اءل 
الوعالن: أي���ن العدل في إقرار 
الجهات  الكوادر والبدالت في 
الحكومي���ة؟ مؤك���دا وقوفه 
ف���ي مطالبهم  القانونيين  مع 
المشروعة بإقرار الكادر المالي 
الخاص بهم، وتحقيق العدالة 
بين أبناء الشعب الكويتي في 
المزايا المالي���ة واالبتعاد عن 

التفاوت بين الموظفين.


