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الصقر: أعارض تعديل الدستور وقانون جوهر عن الغرفة يولد الطائفية
الزلزلة عن أولويات المواطن: القبلية ثم الفئة ثم الوالء للوطن»واهلل يسترنا«

استجوابا تراد من ورائه مصلحة 
البلد وليس تشتيت البلد وإثارة 
القالقل والتأزمي وأنا عزفت عن 
الترش���ح ملجلس األمة اعتراضا 

على ما يحدث داخل البالد.
وواصل الصقر انتقاده ملجلس 
األمة، قائال: ان املجلس يس���تغل 
الدميوقراطية كي يسلب اآلخرين 
إياها مندهش���ا م���ن أن املجلس 
يصوت على إسقاط جلنة الشباب 
والرياضة ويبقي على غيرها من 
اللجان كلجنة »البدون« وجلنة 

ومجلس األم���ة والصحافة وقال 
»الوضع زفت واحلمدهلل« وانتقد 
مجلس األمة، قائال: انه يستقوي 
على احلكومة واحلكومة تتساهل 
في كثير من األحيان، وأعطى مثاال 
بالقول ان الدستور مت إقراره عام 
1962 ومت العمل في أول مجلس عام 
1963 وحتى عام 1996 كان املجلس 
يتضمن خمس���ة اس���تجوابات 
حتى وصل بنا احلال إلى ان عدد 
االستجوابات أصبح 50 استجوابا 
وهذا شيء ليس بالسيئ، ما دام 

بعض النواب لم يلتزموا باالتفاق 
خوفا من هذا األمر. وكان الصقر 
استهل حديثه متوجها بالشكر إلى 
األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي عبداهلل اخلميس 
على ندواته اإلعالمية الدس���مة، 
ومعبرا عن سعادته بوجوده مع 
د.يوس���ف الزلزلة الذي وصفه 

بالزميل السابق.
وعبر الصقر عن استيائه من 
الوض���ع الذي متر به البالد على 
كل املستويات وخاصة احلكومة 

غير صحيح ولي����س هناك ربط 
بني االثنني

 وبخص����وص تصويته ضد 
جلن����ة الش����باب والرياضة قال: 
هن����اك جلان أساس����ية وظيفتها 
عمل اللجان املؤقتة، مش����يرا الى 
ان الش����أن الرياض����ي من صميم 
عمل اللجن����ة الصحية وبالتالي 
هناك جلنة أساسية تقوم بعملها، 
مؤكدا ان الرأي كان هو ترك اللجان 
الدائم����ة تقوم بعمله����ا ولكن مت 
حتويلها ألمور سياس����ية ولذلك 

حظوظي في النجاح كبيرة
قال الصقر انه عزف عن الترش��ح ف��ي االنتخابات املاضية 
ملجل��س االمة احتجاجا عل��ى االوضاع في البل��د واحلالة التي 
وصل��ت اليها، الفتا الى انه لو ترش��ح فحظوظ��ه كانت كبيرة 
جدا في النجاح. وفي الوقت نفس��ه وردا على س��ؤال عن وعده 
للمرش��ح الس��ابق منصور احملارب بدعمه له خالل االنتخابات 
ق��ال لم اعده ولم اقل له ذل��ك ومع احترامي له فان هناك الكثير 

من التحالف الوطني ترشحوا وكان علي دعمهم.

مدينة أفالطون الفاضلة
ق��ال الصق��ر ان النظ��ام الدميوقراط��ي يحتاج ال��ى مناخ 
دميوقراط��ي ولكن لالس��ف كل الدول التي حتيط بنا ليس��ت 
دميوقراطي��ة او فيها دميوقراطية غير مكتملة، مش��يرا الى ان 
النظام الدميوقراط��ي يحتاج الى قانون انتخابات حقيقي، الفتا 
الى ان��ه ابدى دعمه للخم��س دوائر النها افض��ل من اخلمس 
وعش��رين دائرة ولكنه يفضل الدائرة الواحدة والترشح يكون 
على اس��اس حزبي اال انه استدرك بالقول ان هذه تكون املدينة 

الفاضلة ولن يتم الوصول اليها في هذه االوضاع السيئة.

ال مساس بالطائفة الشيعية
قال الصقر ان البعض اتهم املجلس الذي دعا اليه في 
ديوانه بخصوص غرفة التجارة بأنه مت التعرض خالله 
للطائفة الشيعية، مشيرا الى ان هذا الكالم ليس له اساس 
من الصحة وانا اكدت انني لن اقبل املساس باي طائفة اال 
ان وسائل االعالم تسوي االبيض اسود واالسود ابيض.
وتابع: قيل ان فيصل املرزوق قال الش���يعة ذبحونا، 
متسائال: كيف يقول ذلك وزوجته شيعية وهل من املعقول 
ان يسب شخص الشيعة وهو من اكثر الناس دفاعا عن 
الوحدة الوطنية؟! الفتا الى انه اتصل به مسؤولون كبار 
في الدولة وطلبوا الش���ريط، مؤكدا انه سمعه مرات عدة 

ولم يسمع اي مساس بأحد.
وكان العضو السابق في املجلس االعلى للبترول والكاتب 
موسى معرفي مساء أمس األول رفض ما قيل ان املرزوق 
قد تلفظ مبا يسيء للش���يعة، مؤكدا ان كالم املرزوق مت 
حتريفه وتضخيمه بشكل ال يليق وموجها نقده الى بعض 
وس���ائل االعالم التي كتبت »نواب الشيعة انسحبوا من 
ديوان الصقر ونواب مجلس االمة هم اهل الفنت« م�شددا 
على انه كان من بني من حضروا الديوانية وكل ما اشيع 

عار متاما من الصحة.

مجلس األمة أم���ر واقع وغياب 
مجل���س األمة يزيد من الفس���اد 
واملجلس ال ننكر أنه أحيانا كان 
السبب في إحياء بعض الفنت وذلك 
يرجع إلى العصبية والقبلية التي 
تطغى على تفكير بعض أعضائه 
ولكن مع كل ما ورد من مساوئ 
يبقى وجود املجلس أمرا حتميا 
الفتا الى قصور السلطة التنفيذية 
في إذكاء الروح الوطنية حيث ان 
احلكومات املتعاقبة لم تقم بالدور 
املطلوب منها في هذا اإلطار، مشيرا 
إلى دراسة قام بها األمن الوطني 
والتي ح���ددت أولويات املواطن 
كما يلي: القبلية أوال ثم الفئة ثم 
الوالء للوطن، وعلق بالقول: إذا 
لم يتم تدارك األمر »اهلل يسترنا«، 
مؤكدا ان التعويل اليوم على بعض 
العقالء في املجلس لتوجيه الرأي 
العام ودور السلطات املعنية في 

السلطة التنفيذية.
وكان قد رح���ب األمني العام 
لهيئة امللتق���ى اإلعالمي العربي 
الندوة  ماضي اخلميس بضيفي 
وباحلضور، وبني أن الندوة تشهد 
وجود قطبني في مجال السياسة 
واالقتصاد ع���الوة على اخلبرة 
الصحافية الكبيرة التي يتمتع بها 
رئيس مجلس العالقات العربية 
والدولية والنائب السابق محمد 
الصقر والذي ترأس حترير جريدة 
»القبس« في الفترة من 1983 حتى 
1999، وعضو مجلس األمة ورئيس 
الزلزلة  املالية د.يوسف  اللجنة 
وهو من الناش���طني في املجالني 
السياسي واالقتصادي سواء داخل 

أو خارج البرملان.

الظواهر السلبية، معتبرا انها ليس 
لها داع، مشيرا إلى ان بعض النواب 

هم أنفسهم ظواهر سلبية.
وأضاف مع ذلك فأنا ضد تعديل 
الدستور وأقول للوزراء ال تتهافتوا 
على كرس���ي الوزارة فهذا هو ما 
أوصل البالد إلى الدرك األس���فل 
من سوء األوضاع الن الوزراء ال 
يواجهون أعضاء املجلس وينفذون 

معامالتهم.
وعن الوضع اإلقليمي والدولي 
أوضح الصقر أن األميركان أخطأوا 
خطأ جسيما عندما أزالوا النظام 
العراقي وتركوا البلد في فوضى 
وحلوا اجليش ونصبوا إيران كي 
تتحكم في العراق فأصبح الوضع 
بالنار،  الرمضاء  كاملستجير من 
وأشاد بحزب اهلل رغم االنتقادات 
التي توج���ه له ورأى أن حماس 
القبول واملصداقية األكبر  لديها 

لدى الشارع الفلسطيني.
ومن جهته قال عضو مجلس 
األمة د.يوسف الزلزلة: ان الكويت 
ش���اء حظها أن تق���ع بني ثالث 
دول كبيرة وهي إيران والعراق 
والسعودية، ما أضفى عليها وضعا 
يجعلها حتسب حساب أي موقف 
سياسي تتخذه نحو أي من هذه 
الدول، ونحن حتى في تصريحاتنا 
يجب أن نكون حذرين فليس الكل 
يرغب في مصلحة الكويت وهناك 
من نادى صراحة وعالنية بضم 
إلى  الدول الصغي���رة كالكويت 
الدول الكبيرة التي حولها بحجة 
أن هذه اخلطوة ستعمل على تهدئة 

األوضاع في املنطقة.
أم���ا محليا فأك���د الزلزلة أن 

مجلس األمة جاسم اخلرافي إلى 
اللجنة املالية.

وأض���اف: عقدنا جلس���ة في 
اللجنة املالية وحضر أعضاء من 
الغرفة وزودونا مبعلومات، مشيرا 
إل���ى ان اللجنة املالية كانت أمام 
مجموعة كبيرة من القوانني بصفة 
الكالم كان في  االستعجال وهذا 

آخر دور االنعقاد املاضي.
الزلزلة: نحن لس����نا  وق����ال 
معصوم����ني من اخلطأ فما قدمته 
اللجنة املالي����ة اجتهاد ولم يكن 
هناك إجماع 100% في اللجنة على 
كل مواد القانون أو على التقرير 
نفسه وكان هناك تصويت حيث 
أخذنا ب����رأي األغلبية ونحن في 
بداية املشوار ولدينا مداولة أولى 
وثاني����ة لقان����ون الغرفة وهناك 
تعديالت عليه وانا شخصيا لدي 
12 تعديال على قانون الغرفة، كما 
س����جلت احلكومة حتفظها على 
بعض املواد، وطلب اإلخوان في 
التجارة والصناعة جلسة  غرفة 
اخرى مع اللجنة املالية فقلت على 
الرحب والسعة وقد ارتأى املجلس 
القانون للجنة للمزيد من  إعادة 
الدراس����ة واهلل يعلم ويشهد انه 
ليس هناك تعنت أو عناد، مؤكدا 
ان األمر مازال في البداية واملجلس 
سيناقش القانون وبالتالي الباب 
لم يغلق بعد وكل هذه اإلجراءات 

سيفصل فيها املجلس.
ونفى الزلزلة ان يكون قانون 
الغرفة مقابل قانون الرياضة حيث 
قال: بعض وسائل اإلعالم زايدت 
على اللجنة املالية بأن يكون قانون 
الغرفة مقابل قانون الرياضة وهذا 

بيان عاكوم
فيم���ا أك���د النائب الس���ابق 
العالق���ات  ورئي���س مجل���س 
اخلارجية والدولية محمد الصقر 
ان االقت���راح بقانون الذي قدمه 
النائب د.حسن جوهر بخصوص 
غرفة التج���ارة والصناعة يولد 
الطائفية والقبلية، بني ان الغرفة 
ساهمت في وضع الدستور، وقبل 
الدستور كان لرجال الغرفة دور 
في احلياة السياسية، مشيرا الى 
ان بعض أعضاء املجلس يريدون 
م���ن احلكومة ان تش���رف على 
الغرفة ولك���ن األصل هو إعطاء 
الغرفة استقالليتها، وكان لعضو 
مجل���س األمة ورئي���س اللجنة 
الزلزلة تعليق  املالية د.يوسف 
على املوضوع، مش���يرا إلى انه 
لم يتعرض احد للغرفة بس���وء 
ولم يكن هناك حديث عن مثالب 
شخصيات وإمنا مثالب في القانون، 
مشيرا الى ان قانون الغرفة يعود 
إلى 50 سنة ماضية وهذا يعني 

انه يحتاج إلى تطوير.
وأضاف الزلزلة خالل الندوة 
التي نظمها األم���ني العام لهيئة 
امللتق���ى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميس في الصالون اإلعالمي 
مساء أمس األول ان النائب د.حسن 
جوهر ق���دم اقتراحا بقانون ثم 
جاءت احلكومة وقدمت مشروعا 
بقانون، مش���يرا إلى ان االندفاع 
كان م���ن قب���ل احلكومة وليس 
املجلس الن القانون لم يكن من 
ضمن األولوي���ات وبالتالي جاء 
مشروع قانون احلكومة بصفة 
االس���تعجال حيث حوله رئيس 

تحدثا خالل مشاركتهما في الصالون اإلعالمي عن مختلف القضايا المثارة على الساحة

)كرم ذياب(د.يوسف الزلزلة خالل اللقاء .. وتكرمي محمد الصقر ماضي اخلميس مكرما د.يوسف الزلزلة محمد الصقر متحدثا

األشغال اطلعت على إجراءات
تحديث خطة الطوارئ

تزكية فايز العنزي رئيسًا للجنة االقتصادية 
واإلدارية باالتحاد العربي للمحاربين القدماء

زك����ت اجلمعية العمومية باالحت����اد العربي 
للمحاربني القدماء وضحايا احلرب فايز العنزي 
رئيس جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين 
الكويتية رئيسا للجنة االقتصادية واإلدارية وذلك 
خالل املؤمتر السنوي لالحتاد في دورته رقم 22 
والذي عقد االسبوع املاضي في مدينة أبوظبي.

وتختص هذه اللجنة � وهي احدى اللجنتني 
الدائمتني في االحتاد مع اللجنة السياسية � بالنظر 
في مش����اريع القوان����ني واالقتراحات املقدمة من 
الدول األعضاء والت����ي تهدف الى تطوير العمل 

في االحتاد العربي للمحاربني القدماء ودراس����ة 
لوائحه وأنظمته مبا يتالءم مع تطوير التشريعات 
اخلاصة باحملاربني القدماء والش����هداء في الدول 
العربي����ة، كذلك تختص اللجنة بدراس����ة أنواع 
التكرمي للشهداء العرب وتطوير واستحداث كل 
ما من شأنه املساهمة في تخليد أسماء الشهداء 

وسيرهم في ذاكرة األوطان والشعوب.
وقد مت في هذا املؤمتر اقرار جائزة أم الشهيد 
املثالي����ة ضمن م����ا أقرته اللجن����ة االقتصادية 

واإلدارية.

م.عبدالعزيز الكليب مترئسا االجتماع 

عقد وكيل وزارة األش����غال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب اجتماعا مع جلن����ة الطوارئ لالطالع على 
اإلجراءات املتخذة ف����ي مجال إعداد وحتديث خطة 

الطوارئ مبا يغطي متطلبات ومشاريع الوزارة.
ومت خ����الل االجتماع االطالع على مقترح خلطة 
الطوارئ حسب املعايير واملواصفات العاملية وهو 
مقدم من شركة متخصصة في مجال األمن والسالمة 

بهدف االطالع على آخر خطط السالمة وسبل تنفيذها 
والشروط الواجب توافرها.

كما متت مناقش����ة آخر خطط الس����المة إلعداد 
خطة شاملة قابلة للتحديث دوريا تغطي كل وسائل 
السالمة ملشاريع الوزارة. يذكر ان هذه اللقاءات تأتي 
في ظل حرص الوزارة على االستفادة واالطالع على 

كل اخلبرات العاملية في مجال األمن والسالمة. 

الكويت تقدم 300 ألف دوالر لدعم أنشطة 
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

السفير ضرار رزوقي يسلّم بيالي شيك التبرع

جنيڤ � كونا: جددت الكويت 
أمس دعمها للمفوضية السامية 
حلقوق االنسان في جنيڤ من 
خالل تقدمي مس����اهمة طوعية 
استثنائية لعام 2010 بلغت 300 
ألف دوالر سلمها مندوبنا الدائم 
لدى األمم املتح����دة واملنظمات 
الس����فير  ف����ي جنيڤ  الدولية 
ضرار رزوقي للمفوضة السامية 
حلقوق اإلنسان نافي بيالي. وأكد 
الس����فير رزوقي ل����� »كونا« ان 
بالده ستستمر في دعمها للدور 
االنساني الذي تلعبه مفوضية 
األمم املتحدة الس����امية حلقوق 
االنس����ان حول العالم من خالل 
املس����اهمات الطوعية لألنشطة 

والبرامج التي تقوم بها.
وأضاف بعد لقائه مع املفوضة 
الس����امية انه عبر له����ا مجددا 
ع����ن دعم الكوي����ت للمفوضية 
من خالل تقدمي تلك املس����اهمة 
الطوعية االستثنائية، موضحا 
ان حضرة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد أمر برفع 
املساهمة الطوعية الى 500 ألف 
دوالر س����نويا وذلك اثر لقائه 
األخير مع املفوضة السامية في 

الكويت.
من ناحيتها أوضحت املفوضة 
السامية بيالي ان الكويت »كانت 

ومازالت تعطي مثاال تقتدي به 
الدول في دعم حقوق االنسان 
داخليا وخارجيا«، كما أشادت 
بالعالقة اجليدة التي ترتبط بها 
املفوضية السامية مع السفير 
الدائم  الوفد  رزوقي وأعضاء 

لدولة الكويت في جنيڤ.

الحشاش: الكويت حريصة على دفع 
عملية التنمية محليًا ودوليًا

محمد احلشاش خالل االجتماع

الكوي����ت حرصها على  أكدت 
حتقيق الغايات االمنائية لاللفية 
احمل����ددة لع����ام 2015 بالرغم من 
التي تواجهها، خاصة  التحديات 

في موضوع البيئة.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت 
ألقاها  ل����دى االمم املتحدة  الدائم 
الس����كرتير الثال����ث محمد عادل 
احلشاش أمس األول أمام اللجنة 
االقتصادية التابعة للجمعية العامة 
في دورتها اخلامس����ة والس����تني 
خالل مناقش����تها بن����د »التنمية 

املستدامة«.
وق����ال احلش����اش ان الكويت 
تولي أهمية كبيرة لتعزيز التنمية 
والتطوير على املستويني احمللي 
والدول����ي وانها مس����تمرة أيضا 
في سعيها من اجل إحراز التقدم 
املنشود في مجال تنفيذ الغايات 
االمنائية لاللفي����ة، وان حرصها 
على ذلك »يش����كل حافزا لنا من 
اجل بلوغها بالرغم من التحديات 
التي تواجهنا، السيما فيما يتصل 

بالبعد البيئي«.
وأض����اف ان����ه ينبغي جلهود 
املجتمع الدولي ان تتضافر للحد 
من اآلث����ار البيئي����ة الضارة من 
خالل اجراءات منها تزويد البلدان 
املنتجة واملصدرة للطاقة النفطية 

بأحدث التكنولوجيات التي تسمح 
باستخراج وتكرير واحتراق الطاقة 
مع احلد من األضرار التي تلحق 

بالبيئة.
العالم، السيما  وبني ان بلدان 
النامية منها، وباألخص أقلها منوا 
اليوم حتديات تتمثل في  تواجه 
مختلف الصعوب����ات التي تعوق 
التنمي����ة في تلك البلدان كظاهرة 
الطبيعية  املناخ والكوارث  تغير 
واختالل توازن النظام االيكولوجي 
فضال عن التصحر وهشاشة النظام 
االقتصادي وتراكم الديون مما يثقل 
كاهلها ويزيد من صعوبة حتقيقها 
لالهداف االمنائية لاللفية بحلول 

عام 2015.
وأوضح ان النجاح في مواجهة 
تلك التحديات يتطلب احلرص على 
تطبيق مفهوم الش����راكة الدولية 
واملشاركة الفعالة في صنع القرار 
الدولي وجعله أكثر دميوقراطية 
وش����فافية واحلوار بني الش����مال 
واجلنوب وتأمني التمويل من اجل 
التنمية والوفاء بااللتزامات اخلاصة 
باملس����اعدات االمنائية، الس����يما 
الرسمية املتفق عليها دوليا بنسبة 
7.0% من الناجت القومي االجمالي 
والتي يج����ب على الدول املتقدمة 

تقدميها بحلول عام 2015.

»السكنية« وزعت 317 قسيمة
N1 في مدينة جابر األحمد بالقطاع

حمد العنزي
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس بإجراء القرعة على القسائم احلكومية ملدينة 
جابر األحمد في القطاع N1 والتي تشتمل على 317 

قسيمة مبساحة 400م2.
وأعلنت املؤسسة أسماء املواطنني املستحقني 
لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب اإلسكاني 
والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 1994/12/3. 
وتعتبر مدينة جابر األحمد أحد املشاريع اإلسكانية 
اجلديدة ويقع مش���روع مدينة جابر األحمد في 
اجلهة الغربية ملدينة الكويت وتبعد عنها 22كم، 

وتقدر مساحة املشروع ب� 1245 هكتارا، ويشمل 
املش���روع على 6679 وحدة سكنية مقسمة على 
)1475 بيت/ 4494 قسيمة( مبساحة 400 م2 وعدد 

710 شقق مبساحة 385 م2.
وبالنسبة للموقف التنفيذي ملدينة جابر األحمد 
فقد مت توزيع القسائم احلكومية على املواطنني 
ف���ي القطاعني B ,A5 لعدد 1835 قس���يمة ومتت 
مباش���رة التنفيذ لعدد 2659 قسيمة بالقطاعني 
N1 وN3 في مايو املاضي، إضافة الى ذلك فقد مت 
طرح عدد 1475 بيتا بالقطاع N2 ومت توقيع العقد 

في شهر سبتمبر.


