
الجمعة 26 نوفمبر 2010   7مجلس األمة
الزلزلة: »األولويات« تسعى إليجاد جدول زمني 

لمناقشة القوانين بناء على تقارير السلمان

عسكر إلنصاف 220 ضابطًا عسكريًا متقاعدًا

»المرافق العامة« ناقشت »هيئة االتصاالت« 
ونقل األرقام بين الشركات

الالزمة واملتناغمة مع  بالقوانني 
اخلطة االستراتيجية للدولة ثم 
بعد ذلك القوانني االخرى وهذا االمر 

يعود الى جلنة االولويات.
واضاف: حرصن����ا في جلنة 
االولويات عل����ى ان تكون اغلب 
التقارير التي وردت على جدول 
اعمال مجلس االمة هي نفس����ها 
التي ستكون من االولويات وهي 
تتج����اوز )43( تقريرا مؤكدا ان 
اجتماع االحد املقبل سيشهد العدد 
النهائي والصحيح الذي س����يتم 
اجنازه ولفت الزلزلة الى رأي آخر 
مفاده انه اذا كانت هناك جلسات 
تخصص لقضاي����ا اخرى يجب 
اال تتعارض مع اجللس����ات التي 

ستخصص ملناقشة االولويات.

التقاعد  2008 اخلاص مبزايا 
للعسكريني ولم يشمل ال� 220 

ضابطا.
العنزي في تصريح  وقال 
صحافي : ان كل التوصيات الفنية 
املتخصصة أوصت وطالبت 
آلية معينة لش���مول  بوضع 
القياديني املتقاعدين  الضباط 
قبيل صدور القرار من مجلس 
الوزراء، ومنها توصية اللجنة 
للب���دالت واملكافآت  الرباعية 
الداخلية  وتوصي���ة جلن���ة 
والدف���اع البرملانية في 2009 
واملوافقات الضمنية واملبدئية 
من قبل وزارة الداخلية وموافقة 
قيادة احلرس الوطني وموافقة 

االدارة العامة لالطفاء.

احلكوم����ة »كم����ا ي����رى فري����ق 
االولوي����ات« يس����تحق ضرورة 
اجنازه خالل دور االنعقاد احلالي 
وما س����نقوم به ه����و ان نبتدئ 

وال���ذي مت العمل به في العام 
2005 وصدر م���ن اجله قرار 
مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 

الزلزلة  النائب د.يوسف  أكد 
ان دور االنعقاد املاضي كان اكثر 
ادوار االنعقاد التي شهدها مجلس 

االمة اجنازات للقوانني.
واوض����ح الزلزل����ة ان جلنة 
االولويات باملجلس تس����عى الى 
ايجاد جدول زمني ملناقشة القوانني 
املختلفة بناء على التقارير التي 
قدمتها اللجان ووضعت على جدول 

اعمال املجلس.
واض����اف: اجتمع����ت جلن����ة 
االولويات اليوم »امس« وستجتمع 
يوم االحد املقبل اجتماعها النهائي 
القرار جدول القوانني الذي يناقشها 
املجلس ثم جدول زمني لكل قانون 
من القوانني التي سيتم اقرارها.

وق����ال: لي����س كل م����ا قدمته 

طالب عضو جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية النائب عسكر 
العنزي مجلس الوزراء االخذ 
بالتوصية التي أصدرتها اللجنة 
وقت ترؤسه لها في 25 اكتوبر  
2009 واخلاصة بتعويض 220 
ضابطا في اجليش والشرطة 
الوطن���ي واالطفاء  واحلرس 
يحمل���ون الرتب القيادية من 
رتب���ة عقيد الى رتب���ة لواء 
أحيل���وا الى التقاع���د بعد أن 
خدموا وحافظ���وا على أمنها 
واستقرارها ملدد تتراوح بني 
25 و40 عام���ا، ورفع الضرر 
واالجح���اف الذي وقع عليهم 
ألنه لم يشملهم القرار اخلاص 
بالبدالت والع���الوات املوحد 

ناقش����ت جلنة املرافق العامة 
قانون هيئ����ة االتصاالت وتقنية 
املعلومات بحضور وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
د.محمد البصيري خصوصا فيما 
يتعلق بنقل االرقام بني شركات 
االتصاالت وكذلك ما يتعلق بتحديد 
الرسوم واسعار اخلدمات باالضافة 
اراض����ي االبراج  الى تخصيص 
لتكون اراضي مشتركة، السيما ان 
وزير املواصالت طالب مبهلة ثالثة 
اسابيع لتوفير كل البيانات للجنة. 
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون 
حماد في تصريح للصحافيني ان 

اللجنة اجتمع����ت اليوم )امس( 
بحضور وزير املواصالت وزير 
الدولة لش����ؤون مجل����س االمة 
د.محمد البصيري ووكيل وزارة 
املواصالت حيث كان مدرجا على 
جدول االعمال مناقشة االقتراحات 
املقدمة من النواب بش����أن قانون 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، 
موضحا ان االجتماع خصص بشكل 
مستفيض ملناقشة كل ما يتعلق 
بهيئة االتصاالت واستيضاح كل 
ما يتعلق بهذا الشأن. وبني حماد 
ان االجتماع اشتمل على مناقشة 
مواضيع مهمة م����ن ابرزها نقل 

االرقام بني ش����ركات االتصاالت 
في البالد وكذلك بحث ما يتعلق 
بتحديد الرسوم واسعار خدمات 
ش����ركات االتص����االت باالضافة 
الى مناقش����ة تخصيص اراضي 
االبراج لتكون اراضي مش����تركة 
للتخصيص اجلديد مع التخصيص 
القدمي، مشيرا الى ان اللجنة طلبت 
حصر اخلدمات الشاملة من الوزارة 
لتضمينها في مواد القانون، السيما 
ان احلكومة طلبت مهلة ملدة ثالثة 
اسابيع لتزويد اللجنة بالبيانات 
اخلاصة بقانون هيئة االتصاالت 

وتقنية املعلومات.

د.يوسف الزلزلة

النائب عسكر العنزي

السعدون وحماد واملطوع خالل اجتماع جلنة املرافق العامة أمس

الخرافي: المهم إنجاز األولويات وليس مجرد ترتيبها
أيّد عقد جلسات خاصة إذا كانت مصلحة البالد تتطلب ذلك

جاسم اخلرافي مترئسا االجتماع الدوري ملكتب املجلس أمس

أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي أنه لم يتس���لم حتى 
اآلن أي تقرير يخص األولويات 
املفترض عرضها على املجلس 
للتصويت عليها في اجللسة 
املقبلة، مشددا في الوقت ذاته 
ف���ي موضوع  املهم  ان  عل���ى 
األولويات هو االلتزام بإجنازها 

وليس مجرد ترتيبها.
وأضاف في تصريح له قبيل 
خروجه م���ن املجلس امس ان 
علينا كذلك عدم إضاعة الوقت 
ف���ي ترتيب األولوي���ات، وان 
يكون نقاش���ا ذا جدوى حتى 
نتمك���ن من اجن���از معظم او 
غالبية األولويات، مشيرا الى ان 
اخلطوة األولى تكمن في العمل 
وفق آلية صحيحة تضمن حسم 

وإجناز األولويات املهمة.
وعن التوجه لعقد جلسات 
خاصة، قال اخلرافي باإلمكان 
طلب عق���د هذه اجللس���ات، 
خصوصا اذا كانت هناك حاجة 
ماسة لقوانني حتتاجها البالد، 

وحينها باإلمكان االتفاق على 
عقد اجللس���ات اخلاصة طبقا 
الداخلية  الالئح���ة  لنصوص 

للمجلس.

وع���ن طبيع���ة األولويات 
املتوقع إجنازها، ذكر اخلرافي 
انه لم يتس���لم حت���ى اآلن اي 
قائم���ة باألولوي���ات من قبل 

الفريق النيابي املكلف من قبل 
املجلس، لكن لي���س املهم في 
عدد األولويات بل في إجنازها 

بالتعاون بني السلطتني.

عقد مكتب مجلس االمة 
اجتماعه الدوري ظهر أمس 
املجلس  رئي��س  برئاس��ة 
جاس��م اخلرافي وحضور 
أعضاء املكتب. وقال مراقب 
مجلس االمة د.علي العمير 
ان  في تصري��ح صحافي 
مكتب املجل��س وافق على 
طل��ب رئي��س البرملان في 
س��نغافورة زي��ارة البالد 
من حي��ث املب��دأ، على أن 
الزيارة الحقا  يحدد موعد 
الديبلوماس��ية،  بالط��رق 
مضيف��ا ان املكت��ب تاب��ع 
باملبنى  اخلاصة  االجراءات 

اجلديد امللحق باملجلس.

مكتب المجلس 
وافق على زيارة 

وفد سنغافورة

واملعمول بها؟ واستغرب الصرعاوي 
صدور مثل هذا القرار فاملادة »2« 
من املرس���وم 21 لسنة 1979 تنص 
على وضع اخلطط ملواجهة الكوارث 
العامة واعداد متطلباتها والتصدي 
لها، وايض���ا املادة »3« تنص على 
التلوث االشعاعي وغيره، ومادة »11« 
تؤكد على كيفية التعامل مع حاالت 

التعبئة والكوارث العامة.
وتابع الصرعاوي في حني ان قرار 
مجلس الوزراء يؤكد على التعامل 
مع مختلف الكوارث واالزمات فهل 
مجلس ال���وزراء يريد ان يوهمنا 
بأنه ليست لديه آلية في التعامل 

مع هذه االزمات.
وبالتالي ما اتخذه من اجراءات 
هو من باب االجراءات االحترازية 
وكأن مجلس ال���وزراء يبحث عن 

اجناز لهذا املوضوع.

املجلس الذي يلقي بظالله على آلية 
العمل  داخل مجلس الوزراء وآلية 
اصدار القرار فيه وهو األمر الذي 
يعكس أن لدينا حكومة لكل ازمة 
واال فماذا يعني قرار مجلس الوزراء 
املش���ار إليه وتعارض���ه الواضح 
والقاطع مع املرسوم بالقانون رقم 
21 لسنة 1979 بشأن الدفاع املدني 
وهو القانون الذي يغطي بطبيعته 
جميع تفاصيل مضمون قرار مجلس 

الوزراء.
وبني الصرعاوي ان���ه إذا كان 
مجلس الوزراء يعلم عن هذا القانون 
ولم يأخذه في االعتبار فهذه مشكلة 
وإن كان ال يعلم فاملشكلة اكبر، فأين 
دور األمني العام واالمناء املساعدين 
الذي���ن يقومون بإع���داد مثل هذه 
القرارات. هل االمانة العامة ملجلس 
الوزراء ال علم لها بالقوانني الصادرة 

تلك االزمات والك���وارث وتكليف 
اجلهات املعنية بتقدمي مش���روع 
الش���أن لدراسته في  مقترح بهذا 
االجتماع الق���ادم ملجلس الوزراء. 
وتابع الصرعاوي كما تابعنا قرار 

يس���تتبع بإجراءات جدية بحيث 
ال تطول عملية التش���خيص لهذا 
احلدث وبالتالي تكون على حساب 
العالج ومازال اجلميع بحاجة قاطعة 
كون هذا التسرب النفطي هو من 
انبعاث���ات جولوجي���ة من باطن 
األرض أو الشبكة القدمية النابيب 
الغاز، مؤكدا امنيتي أال تطول مدة 
التش���خيص حت���ى ال تكون على 

حساب اهالي املنطقة.
ق���رار مجلس  وأضاف تابعنا 
الوزراء من حيث املبدأ على إنشاء 
مركز ملواجهة االزمات في اجتماعه 
في 21 نوفمبر للتعامل مع مختلف 
الكوارث واالزمات التي تتعرض لها 
البالد في املستقبل على اسس منظمة 
ومدروسة تلتزم فيها جميع اجلهات 
املعنية وتكفل حس���ن التنس���يق 
والتنفيذ للخطط املوضوعة ملواجهة 

شدد النائب عادل الصرعاوي: 
تابعنا باهتمام ما يتعرض له أهالي 
منطقة األحمدي من تسرب لغازات 
مضرة بالصحة العامة، كما تابعنا 
ردة فعل احلكومة الس���ريعة في 
التعام���ل مع هذا احلدث واتخاذها 
بعض االجراءات الفورية سواء ما 
يتعلق باالخالء أو ايجاد سكن بديل 
وغيرها من عمليات البحث والتحري 
وظهورها االعالمي في عرض هذه 
القضية فإنن���ا إذ نقدر ردة الفعل 
السريعة اال اننا عادة تكون ردود  
الفعل ليست كافية لعالج قضايا 
ذات أهمية وحساسية عالية مثل 
هذا املوضوع وأن ردود هذا الفعل 
ال ميكن ان تكون أداة للتعامل مع 

أزمات وكوارث.
وق���ال الصرعاوي في تصريح 
صحاف���ي املوضوع بحاجة إلى أن 

الصرعاوي: ردود الفعل الحكومية تجاه كارثة األحمدي ليست كافية

عادل الصرعاوي

الطبطبائي يقاطع اجتماعات »حقوق اإلنسان«
العمير لـ »األنباء«: مكتب المجلس حسم الموضوع بعد استشارة الخبراء الدستوريين

ملدة نصف ساعة ال ينطبق على 
اجتماعات اللجان بل ينطبق على 

اجللسات فقط.
من جانب اخ����ر، أجنز فريق 
األولويات أم����س تقريره األولي 
)الدرافت( أكد النائب د.علي العمير 
ل� »األنباء« انه متت إضافة أولويات 
جديدة للقائمة منها قوانني مكافحة 
الفس����اد وإنش����اء الهيئة العامة 
لألغذية، موضحا انهما مشروعان 
مهمان وحيويان، إضافة الى باقي 

األولويات احلكومية.
ولفت العمير الى ان الفريق 
خصص جلس���تي 8 و9 مارس 
القادم ملناقشة قوانني مكافحة 
الفس���اد وهي 4 قوان���ني منها 
االقتراحات بقوانني بشأن الهيئة 
الفساد وكشف  العامة ملكافحة 
الذمة املالية وقانون حماية املبلغ، 
مؤكدا ان احلكومة لم تتقدم بأي 
قوانني في هذا الش���أن آمال ان 

تتقدم به في األيام القادمة.

رئيسا الئحي وليس به مخالفة.
وبن����اء عليه ق����ال العمير: ال 
نستطيع فعل شيء بعد ذلك وبعد 
ان حس����م اخلبراء الدستوريون 
املوضوع، حيث ان األمر مت وفق 

الدستور والالئحة.
وزاد العمير ان الرئيس اخلرافي 
التأجيل  أو  أبلغهم بأن االنتظار 

سامح عبدالحفيظ
فيما زكت جلنة حقوق اإلنسان 
النائب صالح املال مقررا لها، علمت 
»األنباء« م����ن مصادر مقربة من 
النائب د.وليد الطبطبائي انه قاطع 
اجتماع اللجنة أمس اعتراضا منه 
على االجتماع األول الذي انتخب 
فيه النائب فيصل الدويسان رئيسا 

للجنة.
وقالت املصادر ان الطبطبائي 
سيقاطع االجتماعات الالحقة للجنة 
حتى يأتيه رد مكتب املجلس حول 
الطعن املقدم منه في الئحية اختيار 

الرئيس.
في الس����ياق ذاته قال النائب 
د.علي العمير ل� »األنباء« ان رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي أبلغ 
مكتب املجلس انه قد مت حس����م 
املوضوع بعد استشارته اخلبراء 
الدس����توريني باملجلس والذين 
بدورهم أفادوه بأن االجتماع األول 
الذي مت فيه اختيار الدويس����ان 

د.وليد الطبطبائي

الوعالن يسأل العبداهلل عن المركز 
القانوني للوكالء المساعدين

وجه النائب مب����ارك الوعالن 
اسئلة الى وزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل حول الوكالء املساعدين 
املنتهية فترة توليهم مناصب في 
وزارة االعالم واالس����ماء اجلديدة 
املرشحة لشغل املناصب القيادية 
الشاغرة. وقال النائب الوعالن في 
مقدمة سؤاله ان وزارة االعالم تعج 
بالتجاوزات والبد من وضع حلول 
جذرية لهذه الوزارة وانتشالها من 
الوضع الراهن الذي يزداد سواء 
يوما بعد يوم، مؤكدا ان التجاوزات 
واملخالفات في وزارة االعالم بلغت 
حدا يستوجب التوقف عنده فنحن 
في حاجة الى وض����ع يغير آلية 
العمل، ويهدف الى اصالح اخللل 
الذي شاب قطاعات الوزارة ومن 
املالحظ ان ثمة ملفات في وزارة 
االعالم حتت����اج الى نفض الغبار 

عنها.
واضاف النائب مبارك الوعالن 
ان وزارة االعالم ف����ي حاجة الى 

ترميم، وفتح ملفات حملت الكثير 
من املخالفات ونحن نحرص على 
الذي  للقان����ون  امتث����ال اجلميع 
يعتب����ر احلل االمثل للمش����كالت 
كافة في جمي����ع وزارات الدولة، 
مؤكدا على ضرورة ايجاد حلول 
نهائية للمشاكل التي تعترض دوما 
تطوير وس����ائل االعالم لتجنيب 
البالد ازمات كثيرة تس����بب فيها 
ضعف هذه الوزارة وترهلها، وجاء 

نص االسئلة كالتالي:
م����ا املركز القانون����ي للوكالء 
املنتهية فترة توليهم  املساعدين 
املناصب اس����تنادا الى مرس����وم 
تعيينهم وهل يباشرون صالحيات 
املرك����ز منذ ذل����ك التاريخ؟ وهل 
تصرف له����م املخصص����ات لهذا 
املركز؟ ما اخلط����وات التي قامت 
بها الوزارة في تقدمي تصور لعملية 
تفكيك القطاعات او ما اللجان التي 
شكلت لها والغرض منها ومن هم 

اعضاؤها؟

الدقباسي: مشكلة المعاقين »مشكلة إدارة الدولة«
عادل الشنان

اكد رئيس جلنة ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة البرملاني����ة النائب علي 
الدقباس����ي ان مشكلة املعاقني امنا 
هي جزء من مشكلة االدارة العامة 
للدولة، مبينا ان االدارة العامة في 
حالة ترد غير مسبوق، ويوجد عليها 
الكثير من املالحظات في قطاعاتها 
املختلفة، موضحا انه لو لم تكن هذه 
القضايا في دولة تتمتع بقدر عال 
من الشفافية واحلرية ملا ظهرت هذه 

القضايا وطفت على السطح.
وبني الدقباسي خالل الندوة التي 
نظمها نادي العطاء مساء امس االول 
بعنوان »القضاء صدح بالبراءة، فما 
موقف املسؤولني من التجاوزات؟« 
انه خالل سنوات مشاركته الثالث 
ف����ي جلن����ة ذوي االعاقة اس����تمع 
وانصت للكثير من املعاقني وذويهم، 
مكتشفا انه امام عالم كبير يحتاج 
الى ادارة خاصة على مستوى عال 
من الكفاءة واملسوولية، مشيرا الى 
انه يتش����رف مبشاركته في وضع 

قانون املعاقني.
واستنكر الدقباسي عدم تفعيل 
القانون علما انه صدر في 28 فبراير 
املاضي وها نحن على اعتاب نهاية 

درجة االستئناف، وفي السابق صدح 
باحلق في اربع قضايا.

واضاف انن����ا امام جرمية ولن 
نتوقف عن طرح قضايا الفساد فنحن 
وراء اجلاني ولن نتركه مؤكدا اننا ال 
نريد استجواب وزير الشؤون اال اننا 
نريد اجلاني ووقف هذا العبث ولو 
اردنا رأس الوزير لسلمنا املستندات 
واألدلة مبا فيها من جرائم الى النائب 
السيد حسني القالف. وبدوره اكد 
مراق����ب املجلس االعلى لش����ؤون 
املعاق����ني عصام حي����در ان قانون 
املعاق����ني بدأ فعليا في التنفيذ منذ 
تسمية مدير عام للهيئة واالنتهاء 
من امليزاني����ة وتقدميها الى وزارة 
املالية. واوضح حي����در ان الهيئة 
العدي����د من اجلهات  اجتمعت مع 
احلكومية املعنية لتفعيل القانون، 
والقانون مت تفعيله، مشيرا الى ان 
النائب االول ووزير الدفاع ورئيس 
املجلس االعلى للمعاقني الشيخ جابر 
املبارك ومدير ع����ام الهيئة العامة 
لشؤون املعاقني جاسم التمار اعطيا 
التعليمات للعمل بوضوح بعيدا عن 
كل ما يشوب العمل داخل الهيئة، 
فضال عن ضرورة معاجلة السلبيات 

السابقة.

العام ول����م ينفذ، وق����ال: املعنون 
بالقانون يقولون انهم ماضون في 
تنفيذه اال اننا نقول انه لم ينفذ ولن 
نقف مكتوفي االيدي امنا سنؤكد اننا 
سنستخدم اسلحتنا الدستورية ضد 
العبث احلاصل في هذا امللف املهم، 
مشيرا الى ان هناك قوانني كثيرة 
لم تق����م احلكومة بتنفيذها وليس 
قانون املعاقني فحسب، مشيرا الى 
انه سيقدم استجوابا لسمو رئيس 
الوزراء في القريب على خلفية عدم 

تنفيذ القوانني الرياضية.
وبني الدقباسي ان املهتمني بذوي 
االحتياجات اخلاصة ليسوا خصوما 
للجهاز املعني امن����ا ما يفصل في 
العالقة بيننا ه����و تنفيذ القانون 
وجميعنا في مركب واحد لكل منا 

دور للوصول لشط االمان.
وقال ان اللجنة تقدمت بدعوة 
النائب األول ووزير الدفاع رئيس 
املجلس األعلى للمعاقني الشيخ جابر 
املبارك ووج����دت دعوتها ترحيبا 

وتقبال منه، وسيجتمع معنا حملاولة 
الوصول للهدف.

وكشف الدقباسي عن خطة عمل 
اللجنة البرملانية لذوي االحتياجات 
اخلاصة خالل املرحلة املقبلة، مشيرا 
الى ان����ه يوم االحد املقبل س����يتم 
االلتقاء مع اجلمعيات واملتخصصني 
ث����م يليه لقاء مع وزي����رة التربية 
واملختصني باالعاق����ات التعليمية 
وبعض مؤسسات املجتمع املدني، 
ثم لقاء م����ع وزير الداخلية لبحث 
مواقف املعاقني ثم مع وزير االشغال 
ملناقش����ة ما يتعلق مبرافق الدولة 

واحتياجات املعاقني منها.
وختم الدقباسي انها ليست قضية 
مبارزة، مؤكدا انه ملتزم مبا وعد، 
وسيعمل على تطبيقه، مشددا على 
انه في حال عدم تنفيذ القانون ستتم 
مساءلة رئيس احلكومة واعضائها 

املعنيني.
ومن جانبه قال رئيس اجلمعية 
الكويتية لذوي االحتياجات اخلاصة 
� حتت االش����هار � عايد الش����مري 
الي����وم االنتصار ليس لش����خصي 
امن����ا الخواني وابنائ����ي من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، فالقضاء صدح 
بالبراءة في قضيتني متتاليتني من 

استنكر عدم تفعيل القانون منذ فبراير الماضي

)كرم ذياب( علي الدقباسي متحدثا في الندوة أمس األول 

الدويسان: استدعاء جهات حكومية لبحث 
تجاهل العمالة المنزلية في قانون العمل

»حقوق اإلنسان« زكّت المال مقرراً لها

دعا اليه البعض من النواب وامنا 
يفترض التحقيق في هذه املسألة 
واحملاسبة عن طريق القضاء، مؤكدا 
ان هذا ما اوصى به تقرير ديوان 
الدويسان ان  احملاسبة. واضاف 
محور اس����تجوابه لوزير االعالم 
كان واحدا وهو املخالفات املالية 
واالدارية والتي عددها 30 مخالفة 
وان تقرير ديوان احملاسبة تضمنها 
جميعها وبالتال����ي من الضوابط 
التي وضعتها احملكمة الدستورية 
اال  في تفسيرها لالستجواب هو 
يكون املوضوع منظورا لدى القضاء 
ومبا ان تقرير ديوان احملاس����بة 
متت احالته الى النيابة العامة فإن 
تقدميي لالستجواب يعيبه بعدم 

دستوريته.
واستطرد الدويسان ليؤكد ان ما 
قام به وزير االعالم كاف حتى وان 
كان متأخرا اال ان فيه نوعا ما من 

السير على طريق االصالح.
ورد الدويس���ان على من يدعي 
أن تقرير ديوان احملاسبة ذهب الى 
النيابة العامة بغير ادلة او ادانة، 
قائال: ان التقرير في حد ذاته هو دليل 

وال يحتاج الى من يدعمه.

على مكاتب نواب االمة بتاريخ 26 
اكتوبر 2010 متسائال هل النواب 
يقرأون الصحف اكثر من التقارير. 
واوضح الدويس����ان ان ردة فعل 
بعض النواب جاءت متأخرة جدا 
وكان من املفترض ان تكون مبجرد 
وصول تقرير ديوان احملاس����بة. 
خاصة ان هناك مبلغا يزيد على 
20 مليونا قد ضاع سدى من غير 
طائ����ل على مش����اريع مكررة وال 
فائدة منها. ولفت الى ان املطلوب 
ليس تشكيل جلان للتحقيق كما 

اجتمعت جلنة الدفاع عن حقوق 
االنس����ان اليوم )ام����س( وقررت 
تزكية النائ����ب صالح املال مقررا 
للجنة وقال رئيس اللجنة النائب 
فيصل الدويسان ان االجتماع تناول 
مناقشة القانون املقدم من العضو 
صالح عاشور فيما يخص العمالة 
املنزلية، مش����يرا الى ان صاحب 
االقتراح النائب عاش����ور رأى ان 
قانون العمل في القطاع االهلي قد 
جتاوز عن فئة مهمة وهي العمالة 
املنزلي����ة، وعليه ق����ررت اللجنة 
استدعاء ممثلي وزارتي الداخلية 
والشؤون االجتماعية والعمل وذلك 
املقترح  الستكمال مناقش����ة هذا 
بقانون والوصول لرؤية مشتركة. 
وعلى صعي����د آخر وفيما يتعلق 
بتلويح الدويسان باستجواب وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل فيما يخص التجاوزات 
املالية واالدارية في وزارة االعالم 
وفي ظل ادانة ديوان احملاس����بة 
للوزارة قال الدويسان استغرب من 
ردة فعل كثير من النواب بخصوص 
هذا التقرير انه����ا جاءت متأخرة 
حيث ان التقري����ر كان موضوعا 

فيصل الدويسان


