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 عدã انعقاد جلسة األمس أدì لرفع الحصانة عن البراß والقالÝ.. وجلسة اليوã »في مهب الريح« 

 حصانة المسلم رهينة نجاÍ التكتيك الحكومي اليوم 
 حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ

  رفع رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي جلسة املجلس Ãمس لعدم اكتمال النصاب 
داخل القاعة.

  وقال الرومي: «نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع اجللسة نهائيا الى يوم غد االربعاء»¡ بعد 
Ãن كان رفعها نصف ساعة للسبب ذاته.

  وكان مÜÜن املقرر ان يناقش املجلس في جلسÜÜته عددا من املواضيÜÜع املدرجة على جدول 
Ãعمال اجللسÜÜة ومنها اخلطاب األميري وبند الرسائل الواردة اضافة الى تقرير جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية بشأن رفع احلصانة عن النواب مسلم البراك وحسني القالÝ وفيصل 

املسلم.
  وحمل عدد من النواب احلكومة مسÜÜؤولية فقدان نصاب اجللسÜÜة واتهموها بالتكتيك 
 ¡Ýة حتى ترفع احلصانة تلقائيا عن النائبني مسلم البراك وحسني القالÜÜال اجللسÜÜإلفش
كما وجهوا لها اتهاما Âخر مبحاولة ÅفشÜÜال اجللسÜÜات املقبلة حتى متضي املدة القانونية 
الواردة في املادة ٢٠ من الالئحة وينقضي شهر كامل على تاريخ طلب رفع احلصانة عن 

النائب د.فيصل املسلم.
  وفÜÜي هذا السÜÜياق قال وزيÜÜر املواصالت ووزير الدولة لشÜÜؤون مجلÜÜس االمة د.محمد 
البصيري ان مسؤولية انعقاد جلسة مجلس األمة تقع بالدرجة األولى على عاتق النواب وليس 

احلكومة¡ مشيرا الى ان هناك الكثير من اجللسات التي عقدت بحضور وزير واحد.
  واضاÝ البصيري في تصريح للصحافيني تعليقا على املوضوÚ ان حضورå اجللسة جاء 

«حتى ال تفقد نصابها السيما ان حضور وزير واحد هو شرØ انعقاد اجللسة دستوريا».
  وفيما يلي التفاصيل: 

 نقاÔ بني خالد الطاحوÓ وعالم الكندري حول كشف احلضور  د.محمد البصيري يحمل اوراقه بعد رفع اجللسة  د.فيصل املسلم ود.محمد البصيري وم. ناجي العبدالهادي ود.علي العمير ومبارك الوعالن

 الص�واÛ: تمثي�ل الحكوم�ة بوزي�ر واح�د يوض�ح ع�دم رغبته�ا ف�ي العم�ل

 المويزري: على النواب الحرص على حضور جلسة اليوم لتضييع الفرصة على الحكومة

 الخرين�ج: ال يج�وز رف�ع الحصان�ة ع�ن المس�لم دس�توريًا ول�ن أقب�ل بذلك

 مزيد: عدم عقد الجلس�ة ناتج ع�ن التقاعس النيابي أكثر م�ن التكتيك الحكومي

دائم����ا على تصرفات احلكومة في 
حالة عجزها عن تنفيذ شيء تريده 
موجها عتبه الشديد الى نواب االمة 
الذين افقدوا اجللسة نصابها، متمنيا 
م����ن جميع الن����واب احلضور الى 
جلس����ة »اليوم« النهاء ملف رفع 
احلصانة واحلفاظ على الدستور 

وهيبته.
الدوائ����ر  ان  ابورمي����ة     واك����د 
االنتخابية »ستنال« من نوابها الذين 
س����يتخاذلون عن حضور جلسة 
»اليوم« والتي س����تكون سببا في 
النواب  وجود عرف سائد بإحالة 
الى  القبة  الذين يتكلمون داخ����ل 

القضاء.

  الهروب الحكومي

  وفي الس����ياق ذاته اكد النائب 
مسلم البراك ان اكثر شيء جتيده 
الهروب مثلما حدث  احلكومة هو 
امس، متوقعا ان يتكرر السيناريو 

اليوم لتعطيل عقد اجللسة.
  وح����ذر الب����راك ف����ي تصريح 
للصحافيني احلكومة من استمرارها 
بتعطيل النصاب النه »س����يكون 
لنا موقف، وسترى احلكومة ماذا 
سنفعل، لن تكون األمور في صاحلها 

ابدا«.
  وقال: سيكون لنا موقف يتناسب 
الس����يئ والذي  مع ه����ذا الوضع 
ملسناه بهذا السوء وبهذا االسلوب 

اخلطير.
  واضاف: عندما فشلت احلكومة 
في حش����د االصوات التي تضمن 
الى  النيابية جلأوا  رفع احلصانة 
هذا اله����روب، واال فكيف يقتصر 
حضورها على وزير واحد ولديها 

احلصانة عن النائب املسلم لتضييع 
الفرصة على احلكومة التي تهدف 

الى رفعها عن املسلم تلقائيا.

  تقاعس نيابي

  وأوضح النائب حسني مزيد ان 
املقررة  انعقاد جلسة األمس  عدم 
ملناقشة مجموعة من القضايا أبرزها 
الطلب املق����دم لرفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املس����لم ناجت عن 
التقاعس النيابي أكثر من ان يكون 

تكتيكا حكوميا.
  وقال مزيد ان احلكومة من حقها 
ان »تتكتك« وتلعب سياسة، ولكن 
الذين  النواب  املسؤولية يتحملها 
حضر بعضهم بعد رفع اجللس����ة 
بدقائق قليلة، مؤكدا ان في غياب 

النواب مأخذا كبيرا عليهم.
  وبني انه وارد ان تكون احلكومة 
أرادت من خالل احلضور الشكلي 
التزام احلياد في هذه القضية، مشددا 
على انه طاملا ان احلكومة حضرت 
إلكمال النصاب فإن النواب هم من 

يتحملون املسؤولية.

Ýوالقال ßالبرا  

  من جهته، أعلن مراقب مجلس 
االمة د.علي العمير عن رفع احلصانة 
النيابية تلقائيا عن النائبني مسلم 
البراك وحسني القالف نظرا النقضاء 
املدة الدس����تورية للتصويت على 
طلبات رفع احلصانة عنهما، مؤكدا 
ف����ي الوقت ذات����ه ان االجل اليزال 
ممدودا أمام النائب د.فيصل املسلم 

لغاية 10 ديسمبر املقبل.
  وقال العمير ان جلسة غد )اليوم( 
تعتبر جلس����ة جديدة حتتاج من 
اجل اكتمال النصاب الى حضور 34 

  واوضح ان هذه اجللس����ة ملك 
للشعب الكويتي والدستور الكويتي 
وبالتالي فإن تعمد إلغاء اجللسة 
وتعطيلها جرمية ال تغتفر، مشددا 
على ان املوض����وع ال يتعلق فقط 
بطلبات رفع احلصانة وامنا هناك 
استكمال ملناقشة اخلطاب االميري 
وحقوق امل����رأة وعدد من القضايا 
املهمة وبالتالي من يدفع ثمن تأخير 
مناقش����ة هذه املواضي����ع وكيف 

سنواجه الشعب الكويتي؟
  واكد على انه يجب محاس����بة 
احلكومة على هذه التكتيكات التي 
افشلت انعقاد اجللسة وايضا النواب 
ان  يتحملون املس����ؤولية ويجب 
نبدأ بهم، مبينا انه عاد من مدينة 
»ميامي« االميركية من اجل حضور 
اجللسة واداء التزاماته الدستورية 

وفي النهاية يفاجأ بهذا املوقف.

  تكتيك حكومي

  من جانبه اكد النائب د.ضيف 
اهلل ابورمية ان ما حصل ملجلس 
االمة »امس« ف����ي فقدانه لنصابه 
هو تكتيك حكومي قوي جدا وذلك 
لعدم حصولها على اعداد كافية من 
النواب تساعدهم في رفع احلصانة 

عن النائب فيصل املسلم.
   واض����اف ابورمية ان ما قام به 
املسلم في استجوابه واملعلومات 
التي قدمها حتت قبة عبداهلل السالم 
هو حق من حقوقه الدس����تورية، 
مش����يرا الى ان احلكومة لم تنجح 
في سيناريو احلصول على مؤيدين 
الذي جعلها  لرفع احلصانة االمر 
تلجأ الى سيناريو افقاد »نصاب« 

اجللسة.
   واشار ابورمية اننا »متعودين« 

فيصل املسلم، متمنيا ان يحرص 
األعضاء على إكمال النصاب واتخاذ 
القرار املناسب، اما مع أو ضد رفع 
احلصانة وان يتم حسم هذه القضية 
الدس����تورية وليس  املبادئ  وفق 

املجامالت.

  كارثة سياسية

  واوضح النائب د.حسن جوهر 
انه في حال عدم انعقاد جلسة اليوم 
وتكرار سيناريو عدم اكتمال النصاب 
فإننا سنكون امام كارثة سياسية 
حقيقية، مشددا على ان تعمد تعطيل 

اجللسات جرمية ال تغتفر.
  وقال جوهر ان هناك تقاعس����ا 
متعمدا وهذا مكمن اخللل، ويجب 
ان يكون لنا وقفة جادة مع مثل هذا 
املوضوع، ويجب ان نبحث جيدا من 
الناحية الالئحية والقانونية، ومن 
ناحية تطبيق الالئحة من ناحية 
االمتناع عن حضور اجللسات، مؤكدا 
انه في حال تكرار مشهد عدم اكتمال 
النصاب في جلس����ة الغد )اليوم( 
فإننا سنكون امام كارثة سياسية 

حقيقية.

  وشدد الس����لطان على انه كان 
على احلكومة ان حتضر اجللسة 
وتعبر عن رأيها وفقا لألس����لوب 
الغياب فهو  اما هذا  الدميوقراطي 
ليس أس����لوبا لفرض الرأي وإمنا 
هو أسلوب خارج عن إطار تعاون 

السلطتني.
  وبني ان الصورة اآلن اتضحت 
وأصبح واجبا على النواب احلضور 
من أجل إكمال النصاب في جلسة 

الغد )اليوم(.
  وبس����ؤاله ان كان احلض����ور 
املتواضع للحكومة سببه رغبتها 
في التزام احلي����اد في قضية رفع 
احلصانة عن النائب فيصل املسلم، 
السيما انها طرف في القضية، قال 
السلطان ان احلياد ال يكون بالغياب 
ب����ل باحلضور واتخاذ هذا املوقف 
داخ����ل القاعة ولك����ن الغياب، هو 

إجهاض للجلسة.
  وأكد انه ف����ي حال عدم اكتمال 
النص����اب الالزم النعقاد جلس����ة 
اليوم س����يقدم وعدد م����ن النواب 
طلبا لعقد جلسة خاصة للتصويت 
على طلب رفع احلصانة عن النائب 

احلصانة قدم في 9 نوفمبر، الفتا 
الى ان عقد جلسة خاصة ملناقشة 
هذا الطلب قد يشكل مخرجا ولكن 
انعقادها مستبعد مادامت احلكومة 
أعلن����ت حتفظه����ا عل����ى حضور 

اجللسات اخلاصة.

  جلسة خاصة

  وأكد النائب خالد السلطان انه 
وعددا من النواب قد يلجأون الى 
تقدمي طلب لعقد جلس����ة خاصة 
ملناقش����ة طلب رفع احلصانة عن 
النائب فيصل املسلم قبل تاريخ 10 
ديسمبر، وذلك في حال عدم انعقاد 
اجللسة املقررة اليوم، معتبرا ان 
عدم حضور احلكومة جلسة األمس 

الهدف منه إجهاض اجللسة.
  وقال الس����لطان ف����ي تصريح 
للصحافيني في مجلس األمة انه كان 
واضحا ان احلكومة ال تريد انعقاد 
هذه اجللسة، وكان واضحا غيابها 
فيما عدا حضور وزير واحد فقط، 
معتبرا ان هذا احلضور املتواضع 
للحكومة يبعث على الريبة ويدل 

على عدم التعاون.

عضوا مع وجود ممثل عن احلكومة، 
ونحن نلوم أنفسنا كأعضاء لعدم 
انعقاد جلسة األمس، وال ننظر لها 
على أنها جلسة ملناقشة طلبات رفع 
احلصانة فقط، وإمنا هناك أشياء 
كثيرة مدرجة على جدول االعمال 
تنتظر النقاش، مؤكدا ان عدم اكتمال 
نصاب جلس����ة األمس خطأ كبير 

يتحمل مسؤوليته االعضاء.
  وأض����اف »أريد أن أبني حقيقة 
وهي انني كنت م����ع وفد برملاني 
في سورية واستأذنت من الرئيس 
اخلرافي وقطع����ت الرحلة وعدت 
فجر اليوم )ام����س( على ان أعود 
بعد ظهر اليوم )امس( ولذلك فإننا 
سنسافر الى هناك من اجل استكمال 
أعمالنا في البرملان اآلسيوي املنعقد 

في سورية.
  وبني ان احلصانة رفعت تلقائيا 
عن النائبني مسلم البراك وحسني 
القالف نظرا النقضاء املدة القانونية 
في حني ان األجل ممدود بالنسبة 
لطلب رف����ع احلصانة عن النائب 
د.فيصل املس����لم لغاية تاريخ 10 
ديس����مبر املقب����ل ألن طل����ب رفع 

 رفع نائب رئيس مجلس األمة 
عبداهلل الرومي اجللس����ة العادية 
نهائيا الى ي����وم غد )اليوم( لعدم 
اكتمال النصاب بعد ان كان قد رفعها 

في بداية اجللسة للسبب ذاته.
  وفيما حض����ر 29 نائبا ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجل����س االمة 
البصيري اعترض نواب  د.محمد 
كتلة التنمية واالصالح على رفع 
اجللسة مطالبني الرئيس الرومي 
برفعها مرة اخرى ملدة نصف ساعة 
وقال النائب د.وليد الطبطبائي: هذه 
حكومة تبي شغل تبي اصالح تبي 

تنمية عيب يا حكومة.
  احلربش قال: وباكر ما راح يكون 

في نصاب ايضا.

  عتب

  وفي هذا السياق، أبدى النائب 
شعيب املويزري عتبه على اجلانبني 
النيابي واحلكوم����ي لعدم اكتمال 
النصاب في جلسة األمس التي كان 
مقررا فيه����ا التصويت ع لى طلب 
رفع احلصانة عن النائب د.فيصل 

املسلم.
  وق����ال املويزري ف����ي تصريح 
للصحافيني أمس: بالرغم من أهمية 
جلسة اليوم )أمس( وحساسيتها، 
اال انه مت رفعها نتيجة لعدم اكتمال 
النصاب، مشيرا الى انه اذا استمر 
هذا النهج احلكومي من خالل رفع 
جلسة اليوم واجللسة املقبلة فإنها 
ستنجح في تفويت فترة الشهر على 
طلب النياب����ة برفع احلصانة عن 

املسلم، ومن ثم ترفع تلقائيا.
  ودعا املويزري كل النواب الى 
احلرص على حضور جلسة اليوم 
من اجل التصويت على طلب رفع 

 البقية ص 9 

 وفق قانون اإلسكان المعمول به حالياً  الحكومة كانت ستصوت مع رفع الحصانة  الحضور

 البصيري: اكتمال نصاب جلسة المجلس
  مسؤولية النواب وليس الحكومة

 العدوة لتوزيع قسائم أبوحليفة
  دون مزاد لطالبي الرعاية السكنية

 نواب دخلوا القاعة عقب رفع الجلسة
 1 � خالد الطاحوس 2 � عبدالرحمن العنجري 3 � د. روال دشتي 

 1 � أحمد السعدون
  2 � محمد املطير

  3 � ناجي العبدالهادي
  4 � سالم النمالن

  5 � جمعان احلربش
  6 � مبارك الوعالن

  7 � عادل الصرعاوي
  8 � حسني مزيد

  9 � علي الدقباسي
  10 � مرزوق الغامن
  11 � فيصل املسلم

  12 � خالد السلطان
  13 � عبداهلل الرومي

  14 � محمد هايف
  15 � علي العمير

  16 � أسيل العوضي
  17 � مسلم البراك
  18 � خالد العدوة

  19 � ضيف اهلل أبورمية
  20 � محمد احلويلة

  21 � صالح املال
  22 � معصومة املبارك

  23 � حسن جوهر
  24 � شعيب املويزري

  25 � الصيفي مبارك الصيفي
  26 � وليد الطبطبائي

  27 � عدنان عبدالصمد
  28 � فالح الصواغ

  29 � فيصل الدويسان
  30 � الوزير محمد البصيري

 قال وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة د.محمد البصيري ان مسؤولية 
انعقاد جلس���ة مجلس االم���ة تقع بالدرجة 
األولى على عات���ق النواب وليس احلكومة 
مشيرا الى ان هناك الكثير من اجللسات التي 

عقدت بحضور وزير واحد.
ف���ي تصريح  البص��ي���ري    واض������اف 
للصحافيني تعليقا على رفع رئيس مجلس 
االمة باالنابة عبداهلل الرومي جلسة املجلس 
امس لع���دم اكتمال النص���اب ان حضوره 
اجللسة جاء »حتى ال تفقد نصابها السيما ان 
حضور وزير واحد هو شرط انعقاد اجللسة 

دستوريا«.
  واشار في هذا السياق الى ان مسؤولية 

انعقاد اجللسة تقع »بالدرجة األولى« على 
عاتق النواب وليس احلكومة السيما ان هناك 
49 نائبا فيما يحت���اج اكتمال النصاب الى 
حضور 33 نائبا داخل قاعة عبداهلل السالم 
»وع���دم حضور هذا العدد من النواب ليس 

مسؤولية احلكومة«.
  وأك���د ان احلكومة »ل���و حضرت كانت 
س���تصوت« عل���ى تقرير جلنة الش���ؤون 
التشريعية والقانونية »مع رفع احلصانة 
البرملانية عن النواب الن هذا هو مبدؤها منذ 

الفصل التشريعي املاضي«.
  وعن توقعاته بشأن احتمال انعقاد جلسة 
الغد )اليوم( قال الوزير البصيري »ان الغد 

في علم الغيب وال نعلم الغيب«. 

 قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة جاء 
فيه: أصدر بعض املسؤولني في وزارة املالية 
واإلسكان تصريحات مفادها أن املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية تعكف على وضع املخططات 
اخلاصة مبنطقة جنوب أبوحليفة، متهيدا لبيعها 
بطريقة املزاد العلني، األمر الذي سيثقل كاهل 
املواطن ويجعله يقترض من البنوك لدخول املزاد 
قبل شراء األرض وقبل تشييد العقار، مما سيزيد 
التكاليف واألعباء املالية على األسرة الكويتية 
في ظل االرتفاع احلالي لألسعار، وسيؤدي ذلك 
ايضا الى استهالك مدخرات األسرة ويصعب 
الوضع املالي عليها في بداية تكوينها ويجعلها 
مديونة للبنوك، فضال عن ان تلك النوعية من 
املزادات سترفع أس���عار األراضي بشكل عام 

مما سيضر بالدورة العقارية للسوق احمللي 
وس���يؤثر بشكل سلبي على متوسطي الدخل 
من املواطنني لذلك ومتاشيا مع توجهات وسعي 
السياس���ات االقتصادية واإلسكانية احلالية 
للحكومة والتي أعلنت عنها من قبل واملتعلقة 
بتخصيص أراض ملش���اريع اخلطة التنموية 
الت���ي أقرها املجلس والتي جاء على رأس���ها 
املناسبة للمواطنني ولضمان  توفير املساكن 

عدم التالعب خالل عملية التوزيع.
  فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لتوزيع القسائم 
في منطقة أبوحليف���ة على املواطنني من قبل 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق قانون 
اإلسكان املعمول به من قبل، دون مزاد لطالبي 

الرعاية السكنية. 

 عاد فجر امس مراقب مجلس االمة د.علي العمير 
قاطعا سفره مع الوفد البرملاني الكويتي الذي كان 
في س���ورية حلضور املؤمتر البرملاني اآلس���يوي 
وذلك حلضور اجللس���ة للتصويت ضد طلب رفع 
احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم على ان يعود 
ملرافقة الوفد بعد حضور جلسة االمس الستكمال 

حضوره للمؤمتر.

  وأسف العمير لعدم انعقاد اجللسة بسبب عدم 
اكتم���ال النصاب، وقال العمير ه���ذا االمر لم نكن 
نتوقعه في ظل التصريح���ات النيابية التي ابدت 

مواقفها من رفع احلصانة.
  وعن مس���ؤولية النواب ق���ال العمير ان جدول 
االعمال فيه ام���ور مهمة كان يجب على النواب ان 

يكونوا اكثر حرصا على حضورها. 

 العمير يقطع مهمته ضمن الوفد البرلماني ويعود لحضور الجلسة

 )متين غوزال(  الرئيس باالنابة عبداهلل الرومي واملراقب د.علي العمير ود.روال دشتي على املنصة ويبدو شعيب املويزري 



االربعاء 1 ديسمبر 2010   9مجلس األمة

مرزوق الغامن وصالح املال ود.معصومة املبارك وحسني مزيد في القاعة

النواب بانتظار اكتمال النصاب

تتمة المنشور ص 8

خالد السلطان ومبارك الوعالن خالد العدوة ود.محمد احلويلة د.اسيل العوضي ود.روال دشتي ود.معصومة املبارك بعد رفع اجللسة

هذه اجللسة متثل اجللسة الفعلية 
األولى لالنطالق بدور االنعقاد الثالث 
نحو االجناز، مضيفا: من أهم ما هو 
مدرج على جدول األعمال طلب رفع 
احلصانة عن النائب فيصل املسلم 
واستكمال مناقشة اخلطاب األميري 
باالضافة الى قوانني املرأة الكويتية 
سواء املدنية او االسكانية وقانون 
اطالق حلى العسكريني ومنها ما مت 
التصويت عليه في املداولة األولى 

في دور االنعقاد املاضي.
وقال املطير في بيان صحافي 
ان غي���اب احلكومة عن جلس���ة 
مجلس األمة امس هو دليل قاطع 
على انها تقول ما ال تفعل ودليل 
على ع���دم التعاون مع املجلس، 
مشيرا الى ان جلسة امس لو عقدت 
كانت ستشهد رفض غالبية النواب 
لطلب رفع احلصانة عن النائب 
فيصل املسلم على اعتبار انه ميثل 
سابقة خطيرة ومخالفة دستورية 
صريحة خصوصا ان الطلب جاء 
مخالفا ملواد دستورية صريحة 
وهي ان النائب غير مساءل عما 
يطرحه حتت قبة البرملان او في 
جلانه، مؤكدا في الوقت ذاته ان 
طلب عقد جلسة خاصة إلسقاط 
طلب رفع احلصانة عن املس���لم 
سيكون أمرا محتوما ما لم تعقد 
جلسة اليوم حتى نوجه رسالة 
واضحة لكل من يريد ان يعبث في 
الدستور واملؤسسة الدميوقراطية 

ممثلة في مجلس األمة.
وتس����اءل املطي����ر: اذا كان����ت 
احلكومة تتعامل بهذه الطريقة مع 
مجلس األمة فمتى س����يتم اجناز 
جدول األولويات بني السلطتني؟! 
وكيف ستقوم احلكومة بتنفيذ خطة 
التنمية بال متطلبات تشريعية مقرة 
من الس����لطتني؟! مضيفا: يبدو ان 
احلكومة ال حتترم تعهداتها جتاه 
التعاون مع مجلس األمة والدليل 
حضورها بوزير واحد فقط، واصفا 
تصريحات وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس األمة ووزي����ر املواصالت 
د.محمد البصي����ري بأن احلكومة 
حضرت بوجوده بأنها غير مسؤولة 
وال تدل عل����ى ان احلكومة عازمة 
عل����ى التع����اون م����ع املجلس في 

املستقبل.

أسف

كما اعرب النائب صالح املال عن 
اسفه الشديد لعدم عقد جلسة اليوم 

البقية ص 10

تكرر مثل هذا اللبس في جلسات 
س����ابقة؟ معربا ع����ن مخاوفه من 
ان نص����ل ال����ى مرحلة يت����م فيها 
اعتماد اس����ماء الن����واب احلضور 

بالواسطة.

داخل القاعة

م����ن جانبه، أك����د النائب خالد 
الطاحوس ان����ه كان داخل القاعة 
عندم����ا رفعت اجللس����ة مبينا ان 
تواجد اسمه في الكشف من عدمه 
امر يخص االمانة العامة ومشيرا 
الى ان االصل ه����و دخولي الباب 

الرئيسي للقاعة.
وشدد الطاحوس على ان ما مت 
تداوله بأن هناك كشفا مزورا او غير 
ذلك شيء ال يعنيني الفتا الى انه 
كان متواجدا في أثناء رفع اجللسة 
سواء كان اسمي موجودا في كشف 

االمانة العامة أو غير ذلك.
وقال الطاحوس ان غدا )اليوم( 
ستكون هناك جلسة تتعلق بنفس 
األمر وسيتبني اخليط األبيض من 

اخليط األسود.

مسؤولية النواب

أوضح����ت النائبة د.معصومة 
املبارك ان فقدان نصاب جلسة اليوم 
يساءل عنه النواب وليس احلكومة 
التي كانت حاضرة مبا يكفي صحة 
انعقاد اجللس����ة، مش����يرة الى ان 
اضافة اس����ماء نواب كانوا غائبني 
عن اجللسة الى كشف احلضور امر 

خاطئ اجرائيا ومخالف اخالقيا.
واضافت ان املس����ألة هي عمل 
نياب����ي محترم ولي����س مجامالت 
و»حب خشوم« الفتة الى ان كشف 
حضور جلسات مجلس األمة محصن 
من اي عبث وجلسة اليوم حضرها 
29 نائبا فقط ووزير الدولة لشؤون 

مجلس األمة د.محمد البصيري.
النائب  وزادت: أن اضافة اسم 
خالد الطاحوس الى كشف حضور 
اجللس����ة يعتبر مخالفا للحقيقة، 
معبرة ع����ن احتجاجه����ا على اي 
عب����ث ألن األمر يتعلق بس����معة 
املجلس ولي����س مجامالت توزع 

هنا وهناك.

الحكومة غير جادة

وأكد النائ����ب محمد املطير ان 
احلكومة غير جادة في التعاون مع 
مجلس األمة والدليل عدم حضورها 
جلسة امس رغم أهميتها القصوى 
نظرا للموضوع����ات املدرجة على 
جدول األعمال م����ن ناحية وكون 

من الذي حصل وتعمد افقاد النصاب 
وعدم انعقاد اجللسة وليس فقط 
على القضية األساسية في التصويت 
على رفع احلصانة فقط بل وكذلك 
على جدول اعمال املجلس السيما 
ان آخر جلس����ة انعقدت كانت في 
4 نوفمبر واذا لم تنعقد جلس����ة 
اليوم ستكون اجللسة املقبلة في 
21 ديسمبر وهذا يعني ان 50 يوما 
ضاعت من عمر املجلس دون انعقاد 
اجللسات، مس����تغربا من التعامل 
بهذه الطريقة في دولة املؤسسات 
التي يفترض من املؤسسات فيها ان 
تنعقد للنظر في األولويات وكذلك 
للنظر في القوانني وحل املش����اكل 
مثل مش����كلة الغاز ف����ي االحمدي 
وكذلك اللحوم الفاس����دة، وأضاف 
املسلم: أن ما زادني أملا هو تصريح 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
ووزير املواصالت د.محمد البصيري 
خصوصا انه تصريح يدل على ان 
احلكومة ال تأبه باملؤسسات وال تهتم 
بالش����عب وأنها »فصخت احلياء« 
موضحا ان حكومة الضعف واجلنب 
ال تستطيع ان حتل اشكاليات وال 
تس����تطيع ان تواج����ه وتعبر عن 
إرادتها اال مبثل هذه األساليب و اننا 
كنا نتمنى من احلكومة ان حتضر 
للجلسة وتسطر قناعاتها وتدافع 
عنها بدال من اتباع هذه االساليب 

بإفشال اجللسات.
الوزي����ر  ان  وتاب����ع املس����لم: 
البصي����ري قال لي ش����خصيا إن 
احلكومة موجودة باجللسة ولكن 
ال تريد ان حتضر بجميع الوزراء 
ب����كل اعضائها  حتى ال تص����وت 
مع رفع احلصانة، مس����تغربا من 
تصري����ح الوزير البصيري عندما 
يقول ان مس����ؤولية ع����دم اكتمال 
النص����اب يتحملها الن����واب وأنها 
مش����كلة النواب وليست احلكومة 
والس����يما ان الوزير البصيري اذا 
كان يريد ان يخ����ادع النواب فإنه 
يخادع نفسه في الواقع ألن الوزراء 
اعضاء في املجلس وملاذا لم يحضر 
سوى وزير واحد؟ ونريد ان نسأل 
الوزير البصيري: ما األسباب التي 
حالت دون حضور الوزراء للجلسة؟ 
وما املش����اغل العظمى التي حتقق 
مصلحة األمة والدولة والتي كان 
مشغوال فيها الوزراء؟ مشيرا الى 
ان ال����وزراء تغيبوا عن اجللس����ة 
وانش����غلوا في افتت����اح املعارض 
واملؤمترات وغيرها من املناسبات 
االجتماعية ولم يحضروا للجلسة، 
وهل هذا أهم من ان يحضروا جلسة 

16 وزيرا.
وأمل الب����راك من الن����واب ان 
الطريق على  الطري����ق  يقطع����وا 
الهروب من اجللسة  احلكومة في 
وأال ميارس هذا االسلوب من جانب 

النواب.
واضاف: هناك ج����دول اعمال 
طوي����ل واحلكومة التي تتش����دق 
بالتنمية لم تضع اعتبارا لقوانني 

التنمية.

ضغط شعبي

النائ����ب الصيف����ي  وطال����ب 
مبارك الصيفي الش����عب الكويتي 
مبمارس����ة الضغط عل����ى النواب 
الذين لم يحضروا جلسة يوم امس 
للمش����اركة اليوم من اجل حماية 
الدس����تور والدفاع عن املكتسبات 

الدستورية.
ف����ي تصريح  واك����د الصيفي 
للصحافيني ان احلكومة اثبتت انها 
ال حتترم املجلس، معربا عن اسفه 
لقبول بعض النواب ان يكونوا اداة 

ومعول هدم لضرب الدستور.
واس����تغرب الصيفي ان تعطل 
جلس����ة برملانية بسبب طلب رفع 
حصانة في حني ان جدول االعمال 
مليء بالقوانني املهمة التي حتتاج 
الى قرار، فضال عن وجود مشكالت 

خطيرة ال ميكن السكوت عنها.
ومتن����ى الصيف����ي ان يتواجد 
النواب الذين غابوا عن اجللس����ة 
امس في قاعة عبداهلل السالم للدفاع 
عن املبادئ الدس����تورية وايصال 
رس����الة للحكومة تؤكد ان النواب 
لن يقبلوا ابدا بأن يضرب الدستور 

بهذه الطريقة.

الوزراء أعضاء

وفي هذا السياق انتقد النائب 
د.فيصل املسلم تصريحات وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
املواصالت د.محمد البصيري حول 
عدم انعقاد اجللسة بأن املسؤولية 
يتحملها النواب، موضحا ان الوزراء 
أعضاء باملجلس ومن املفترض ان 
يحضروا اجللسة ولكن ما حصل 
هو امر متوقع من حكومة الضعف 
واجلنب والتي ال تدافع عن قناعاتها 
وال تواجه بل إنها حالت دون انعقاد 
اجللسة وعطلت جدول األعمال الذي 

يتضمن قضايا وقوانني عديدة.
وق����ال املس����لم ف����ي تصريح 
للصحافيني: نحن في حالة استياء 

العمير: الحصانة رفعت تلقائيًا عن النائبين البراك والقالف النقضاء المدة الدستورية

جوه�ر: تعمد تعطي�ل الجلس�ات جريم�ة ال ُتغتفر ونح�ن أمام كارثة سياس�ية

الس�لطان: قد نلجأ لعقد جلس�ة خاصة للتصويت على رفع الحصانة عن المس�لم

أبورمي�ة: تكتي�ك حكوم�ي ق�وي ج�دًا نتيج�ة ع�دم حصوله�ا عل�ى األغلبية

إضافة نواب
وأكد النائب خلف دميثير العنزي 
ان لديه معلومات عن إضافة نواب 
الى كشف احلضور جللسة امس، 
مع انهم لم يكونوا متواجدين داخل 
القاعة اثناء رفع اجللس����ة نهائيا 
مشيرا الى ان هذا االجراء � لو صح � 
فإنه مرفوض ومخالف للحقيقة وال 

يجوز حدوث مثل هذا االختراق.
واضاف في تصريح له اذا كان 
ما س����معناه صحيح����ا، فمن باب 
العدالة اضافة اس����ماء كل النواب 
الذين كانوا متواجدين في املجلس 
حتى لو لم يكونوا في قاعة عبداهلل 
السالم، وتس����اءل: هل هذا هو ما 

يريده البعض؟
ووجه دميثير سؤاال الى األمانة 
العامة للمجلس مفاده: هل مت التأكد 
من حضور النواب قبل تس����جيل 
اسمائهم في كشف احلضور؟ وهل 

بتحركات لعدم انعقاد اجللسات.
واستغرب : من تصريح الوزير 
البصيري عندم����ا قال ان حضور 
اليوم في علم  احلكومة جللس����ة 
الغيب، متس����ائال ه����ل البصيري 
اوامر من رئيس احلكومة  ينتظر 
بحضور اجللسة من عدمه ولألسف 
هل يصل هذا االمر باحلكومة إلى 
تعطيل اجهزة الدولة حتى تالحق 
ش����خصا، وانني امتن����ى ان اكون 
مخطئا وان حتضر احلكومة جلسة 
اليوم حت����ى تدافع عن النصوص 
واملؤسسات وتصحح اخلطأ او ان 
تأتي حتى تدافع عن قناعتها بدال 
من الهروب ولكن لألسف ال نقول 
اال عظم اهلل اجركم، يا أهل الكويت 
بحكومة الكوي����ت التي قلنا عنها 
بالسابق والنزال نكرر إنها حكومة 
فشلت وعجزت في إدارة البلد ولذلك 
مصلحة البلد تستدعي ان تتم اقالتها 

وتشكيل حكومة جديدة.

رفع احلصانة فيه شبه دستورية 
وبأنه قائم على عمل النائب حتت 
القبة السيما انه محاولة الى عدم 
انعقاد اجللسة وكذلك جلسة اليوم 
وبالتالي حتى تس����قط احلصانة 
تلقائي����ا لعدم انعقاد اجللس����ات، 
مشيرا الى اننا كنا نتمنى ان تأتي 
احلكومة وتصوت مع رفض طلب 
رفع احلصانة دفاعا عن الدستور ألن 
الطلب غير دستوري ولكن لألسف 
احلكومة تريد رفع احلصانة عن 

الدستور وعن املجلس.
واستطرد املسلم: ان ما حصل 
من احلكومة هو تأكيد ملا جاء في 
االعالم الفاسد وبالتحديد في اثنتني 
من الصحف الصفراء بأن احلكومة 
ستفاجئ املجلس »بتكتيك« معني، 
موضحا اننا اصبحنا على يقني ان 
احلكومة ستتحمل الكلفة السياسية 
ولن حتضر جلس����ة اليوم السيما 
ان االمر اآلن بدأ يتضح للش����ارع 

فيها جدول اعمال يتضمن الكثير من 
القضايا والقوانني وهي جلسة تعد 

جزءا من إدارة شؤون الدولة.
وزاد املسلم: ان الوزير البصيري 
قال في تصريحه ان التصويت على 
رفع احلصانة هو مبدأ للحكومة منذ 
الفصل التشريعي السابق، ونحن 
نقول له من قال لك ال ترفع احلصانة 
عن النواب؟ الس����يما ان ما تفوه 
به الوزير اقرار على ان التصويت 
على طلب رفع احلصانة ليس فيه 
شبه دستورية وكما يقول الكثير 
من املراقبني واخلبراء الدستوريني، 
متسائال اذا كان الوزير يعترف بأن 
احلكومة لديها مبدأ في التصويت 
مع رفع احلصانة فلماذا لم حتضر 
اجللسة اليوم كي تصوت مع رفع 

احلصانة؟
وأوضح املسلم ان عدم حضور 
احلكومة في جلسة امس هو تأكيد 
على ان احلكومة تشعر بأن طلب 

)متين غوزال(جانب من جلسة امس بعد رفعها لعدم اكتمال النصاب

مشاري العنجري: طريقة تعاطي بعض النواب
مع االستجوابات ساهمت في تردي الوضع السياسي

الصرعاوي يأسف لطريقة تعامل الحكومة  مع تقارير ديوان المحاسبة

أكد النائب السابق مشاري العنجري 
ان الوضع الرياضي في الكويت غير 
جيد خصوصا بعد ان قل انفاق الدولة 
على الشأن الرياضي نتيجة لالختالسات 
والتجاوزات السابقة. كالم العنجري 
جاء في سياق املقابلة التلفزيونية التي 
اجرها الزميل عمار تقي في أولى حلقات 
برنامجه اجلديد »همزة وصل« الذي 
ستبثه قناة الكويت الفضائية مساء 
يوم اخلميس الساعة العاشرة مساء. 
العنجري اشار إلى انه قد وضع خطوات 

تفصيلية للخروج من االزمة الرياضية منذ العام 
2005 من خالل تطبيق القانون اال ان هذه املبادرة 
لم تر النور بعد. وحول الشأن السياسي، فقد اشار 
العنجري ال���ى ان طريق تعاطي بعض النواب مع 
االستجوابات ساهمت في تردي الوضع السياسي 
حيث ان االصل في مادة االس���تجواب االس���تفهام 
وبيان االخطاء وانه لو كان هذا حدث الرتقى واقعنا 

السياسي، اال ان ما يحدث عكس ذلك 
حيث بات االصل في االستجواب طلب 
طرح الثقة ورأس الوزير، حسب تعبير 
العنجري. وح���ول الوضع العام في 
الكويت، اشار العنجري الى ان املنطقة 
برمتها تعاني من الطائفية والعنصرية 
محذرا جميع االطراف من اللعب بهذه 
الورقة خصوصا بعد ان باتت الورقة 
الطائفية الطريق االسهل للوصول الى 
مجلس األمة. وع���ن احللول العملية 
التي يقترحها العنجري حلل املشكلة 
الطائفية، قال: »احلل األول يكمن في تعديل املناهج، 
واحلل الثاني من خالل سن تشريعات حازمة جتاه 

كل من يثير الفتنة الطائفية.
جدير بالذكر ان حلقة »همزة وصل« مع النائب 
السابق مش���اري العنجري تطرقت الى العديد من 
القضايا االسرية واالجتماعية وعن ذكريات احداث 

ديوانية االثنني وذكريات الغزو العراقي.

اعرب النائب عادل الصرعاوي عن اس����فه الش����ديد 
لتعاط����ي احلكومة مع تقارير ديوان احملاس����بة والتي 
اجنزها بناء على تكليف من مجلس االمة واحملفوظة لدى 
االمانة العامة، حيث لم حترك احلكومة ساكنا، ولم تكلف 
نفسها االطالع فقط على هذه التقارير. وقال الصرعاوي 
في تصريح صحافي: ان����ه باالضافة الى تقارير ديوان 
احملاسبة، فهناك تقرير جلنة شؤون البيئة البرملانية 
بشأن تكليف املجلس لها بالتحقيق حول التعويضات 
البيئية، االمر الذي يعكس حجم اجلدية التي تتعامل بها 
احلكومة مع تقارير الديوان، وهو االمر الذي اكد عليه 
س����مو رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة بأن مسطرة 
احلكومة في مكافحة الفساد هي تقارير ديوان احملاسبة، 
فأين احلكومة من هذه التقارير، باالضافة الى تقرير جلنة 
التحقيق في التعويضات البيئية؟ وذكر الصرعاوي ان من 
يطلع على هذه التقارير جميعها يدرك بشكل قاطع حجم 
الفساد واملمارسات غير القانونية التي تضر باملال العام 
ومصالح الدولة، الفتا الى ان تقرير التعويضات البيئية 
يعكس مدى التقاعس احلكومي وباالخص من قبل اللجنة 
املركزية اخلاصة باملطالبات البيئية واملسؤول عنها وزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل. وحذر الصرعاوي من ان 

هذا التهاون احلكومي من شأنه ان يضيع على الكويت 
املبالغ ا ملتسلمة من التعويضات البيئية، ويضعف من 
فرصتها لالس����تفادة من هذه املبالغ. واشار الى ان اي 
تس����ويات في هذا امللف وباالخص من يحملهم التقرير 
مس����ؤولية هذا التقاعس سيكون على حساب القانون 
وهيبته. واكد الصرعاوي انه من واقع متابعته وحتى 
هذه اللحظة لم يحضر اي من وزراء احلكومة لالطالع 
على هذه التقاري����ر املودعة لدى االمانة العامة ملجلس 
االمة، مشيرا الى انه بصدد التنسيق مع النواب للتعاطي 
مع هذه امللفات. واش����ار الى ان تقارير ديوان احملاسبة 
املودعة لدى االمان����ة العامة ولم تطلع عليها احلكومة 
هي: املالحظات اخلاصة بعق����د الطائرات C130 بوزارة 
الدفاع والتقرير اخلاص بتعويضات اعادة تأهيل البيئة 
والتقرير اخلاص بانش����اء مستش����فى امليدان )السيف 
حاليا( والتقرير اخلاص مبتابعة عمليات التحقيق في 
التداوالت التي متت قبل االعالن عن صفقة زين. من جهة 
اخرى، اشار الصرعاوي الى ان تقرير ديوان احملاسبة 
اخل����اص باملالحظات املتعلقة بأوج����ه العمل باملجلس 
األعلى لش����ؤون املعاقني يستحق التوقف عنده ملا ورد 

به من مالحظات ومخالفات خطيرة.

مشاري العنجري

سجال نيابي حول قرار سحب 
الجنسية من مزدوجين

ف���ي أول رد فعل نيابي على قرار س���حب اجلنس���ية من 63 
شخصا وورود معلومات عن النية لسحبها من 400 آخرين بسبب 
»االزدواجي���ة« قال النائب د.محمد احلويل���ة: نرفض اإلجراءات 
التعسفية التي متت لسحب جنسية بعض املواطنني دون التحقيق 
معهم أو حتى تبليغهم وقد صادروا حقهم بالتقاضي، وسبق أن 
حذرنا من خطورة التعاطي مع هذا املوضوع من غير سند قانوني 
وأخذ مب���دأ التكهنات واالجتهادات التي قد تك���ون لها تداعيات 
خطيرة جدا على األمن االجتماعي وس���نتابع هذا املوضوع حتى 
نضمن لهم حقوقهم املشروعة. وفي اإلطار ذاته قال النائب خالد 
العدوة: نس���تنكر ونرفض ما تقوم به إدارة اجلنسية من سحب 
للجنسية من مواطنني ومقيمني كويتيني بالتأسيس وفق إجراءات 
غير قانونية ومتعس���فة ومنافية ألبسط احلقوق املدنية بحجة 
االزدواجية، بل ان الكثير من هؤالء املواطنني مت سحب جنسيتهم 
بطريق املخاتلة واملخادعة والتدليس ولن نس���كت عن ذلك. في 
املقابل امتدحت النائبة د.روال دش���تي قرار السحب قائلة: نشيد 
باإلجراءات التصحيحية لفوضى وعبث التجنيس الذي ساد في 
السنوات املاضية ونطالب إدارة اجلنسية بعدم الرضوخ للضغوطات 

واالستمرار في إجراءاتها ألن أمن الكويت ليس للمساومة.
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د. حسن جوهر يستمع حلديث د. معصومة املبارك

لجأت إحدى العوائل إلى الساحة المقابلة لمجلس األمة »ساحة اإلرادة« للتعبير عن رفضها لقرار لجنة العالج بالخارج بوقف عالج أحد مرضاها بالرغم من التقارير التي تثبت حاجته للعالج حيث قامت العائلة بتعليق يافطات على السيارة الخاصة بها مستخدمة أحد الكراسي للتعبير عن حالة المريض الصحية

النواب على مدخل القاعة بعد رفع اجللسة عادل الصرعاوي في حوار مع مرزوق الغامن وصالح املال

الزمالء االخوة النواب اآلخرين الذين تتمة المنشور ص 9
يتحدث����ون ويتعاطون مع قضايا 
الشعب حتت قبة عبداهلل السالم، 
موضح����ا: كنت امتنى التواجد في 
جلس����ة مجلس االمة ولكن مرض 
والدتي يجبرني ان اكون برفقتها.

واشار اخلرينج الى ان اللجنة 
التش���ريعية وغالبية اعضائها 
رفضوا رف���ع احلصانة عن االخ 
النائب فيصل املسلم ومنهم زمالء 
قانونيون ومن بينهم االخ النائب 
عب���داهلل الرومي وعلينا احترام 
النهاية  وجهة نظرهم النه ف���ي 
اذا رفع���ت احلصانة عن الزميل 
تعتبر مخالفة للدستور والقانون 
الن نص املادة 110 من الدس���تور 
تضمن حري���ة النائب في كل ما 
يبديه من اراء في املجلس وجلانه 
وال جتوز مؤاخذته عنها، مؤكدا: اذا 
كان املجلس سيد قراراته وهذا ال 
يختلف عليه اثنان اال اننا اعتدنا 
ان نأخذ رأي اللجان بعني االعتبار 
وخصوصا عندما يكون من اللجنة 
التشريعية التي تعتبر من اللجان 
املهم���ة والتي تض���م كوكبة من 

الزمالء النواب االكفاء.

فإن رأت االغلبي����ة رفع احلصانة 
فنحن معها، اما اللجوء للتعطيل 
بعدم احلضور فلن يكون مقبوال 

من قبلنا.
واستغرب الصواغ من الغياب 
النياب����ي الذي حدث اليوم )امس( 
واعتب����ره هروبا م����ن الدفاع عن 
الدس����تور، آمال محاس����بة النواب 
النفسهم واحلضور في جلسة الغد 
)اليوم( انتصارا لهذا الدستور الذي 

اقسمنا على احلفاظ عليه.

ال يجوز دستوريًا

كما قال النائب مبارك اخلرينج: 
دس����توريا وقانونيا ال يحق رفع 
احلصان����ة عن الزميل االخ النائب 
فيصل املسلم اذن علينا ان نضع 
هذا التوجه في عني االعتبار الننا 
في نهاية املطاف اقس����منا كنواب 
ملجلس االمة ان نحافظ على الدستور 

والقانون.
واضاف في تصريح صحافي: 
برغم انن����ي برفقة والدتي للعالج 
في لندن اال انني ال اقبل نهائيا ان 
تنتزع احلصان����ة من االخ الزميل 
النائب فيصل املسلم وال حتى عن 

وأبدى الدقباسي أسفه الشديد 
حلضور احلكومة ممثلة في وزير 
واحد وهو وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس األم����ة د.محمد البصيري، 
مبينا ان احلكومة كان يفترض ان 
حتضر بكامل أعضائها ملناقش����ة 
مواضيع أخرى على جدول أعمال 
اجللسة ومنها األولويات التي قدمتها 
احلكومة ذاتها وحرصت على إدراج 
كامل املواضيع املدرجة في اخلطة 

السنوية ضمن قائمة األولويات.
ولفت الى انه من املعروف موقف 
احلكومة املسبق من رفع احلصانة 
عن النواب ولكن كان ينبغي عليها 
املواجهة حرصا على باب التعاون 
مع املجلس، مستدركا: ولكن هذا ما 
تعودن����ا عليه من احلكومة عندما 
تريد أال تناقش موضوعا ليس على 
»هواها« فتلجأ الى افشال اجللسة 
ع����ن طريق الضغ����ط على بعض 

النواب لعدم احلضور.
وأضاف: انه كان مدرجا على 
اجللسة مواضيع مهمة وخطيرة 
ككارثة األحمدي واألغذية الفاسدة 
واس���تكمال مناقش���ة اخلطاب 
القوانني  األميري وغيرها م���ن 

)امس(، مؤكدا ان احلكومة والنواب 
يتحملون مسؤولية ذلك.

وقال املال في تصريح صحافي: 
امر مؤسف ان نشهد تعطيل جلسات 
املجلس والكل يعلم ان جدول اعماله 
متخم باملواضيع والقضايا املهمة، 
منتقدا موقف احلكومة بأن تسعى 
لتضييع جلسة كاملة بسبب رفع 

حصانة عن عضو.
واكد املال ان تصرف احلكومة 
فيه داللة واضحة على عدم جديتها 
في التعاون مع املجلس، الفتا الى 
ان هذا االمر ال يعفي بعض النواب 

من املسؤولية.
وطالب املال بأن يتحمل كل نائب 
مسؤوليته لعدم تكرار ما حصل في 

جلسة امس.

انتكاسة

الدقباسي  النائب علي  واعتبر 
عدم عقد جلس����ة ام����س وفقدانها 
التعاون  انتكاس����ة ملبدأ  النصاب 
بني الس����لطتني محم����ال احلكومة 
وبع����ض النواب مس����ؤولية عدم 

انعقاد اجللسة.

ان مؤشر احلضور احلكومي يؤكد 
على عدم سعيها للتنمية لتحقيق 
رغبة امير البالد بتحويل الكويت 

ملركز مالي وجتاري.
واوضح الصواغ انه في حالة 
عدم انعقاد جلس���ة اليوم )امس( 
وغدا )اليوم( فأننا س���ننتظر الى 
تاريخ 17 ديسمبر ليعقد املجلس 
جلساته بعد 50 يوما من تعطيل 
املؤسس���ة الدس���تورية بس���بب 

احلكومة.
وطالب احلكومة باالرتضاء برأي 
االغلبية عبر حضورها اجللس����ة 

الت���ي كان اعضاء املجلس يودون 
طرحها اليوم قضية اللحوم الفاسدة 
وحادثة تس���رب الغاز في منطقة 
االحمدي وايض���ا جلنة التحقيق 
في ح���وادث مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتي���ة اال ان التهرب 
احلكومي الذي ظهر بعدم حضور 
اغلب اعضائها يؤكد عدم رغبتها 
في التعاون مع املجلس، وتخوف 
من تكرار عدم اكتمال النصاب في 
جلسة الغد )اليوم( بعدم حضور 
احلكومة، متسائال هل هذا السلوك 
هو من مظاهر الدميوقراطية معتبرا 

يؤشر بعدم رغبتها في العمل مع 
مجلس االم���ة لالنتهاء من جدول 

اعمال املجلس.
وق���ال ان جدول االعمال اليوم 
)امس( كان يزخر بالقضايا املهمة 
منه���ا رفع احلصانة ع���ن النائب 
فيصل املسلم الذي يتعرض لظلم 
كبير بإحالته للمحكمة على خلفية 
حديث قاله في جلس���ات مجلس 
االمة عن قضية قدم بها استجوابا 
لرئيس الوزراء وصف بعد االنتهاء 

منه بالراقي.
واضاف الصواغ ان من القضايا 

واملواضيع املهمة. 
وبني ان قضية رفع احلصانة 
ليس���ت دفاعا عن فيصل املسلم 
ولكن دفاعا عن الدستور ومواده 
ونصوصه وحمايته من محاوالت 
تفريغه م���ن محتواه والعبث به، 
مناش���دا جميع الن���واب حضور 
جلسة اليوم وعدم التخلف عنها 
لنص���رة الدس���تور ولتحمل كل 

مسؤولياته.
وفي هذا السياق وصف النائب 
فالح الصواغ متثيل احلكومة بوزير 
واحد هو د.محمد البصيري بأنه 

المويزري يعيد توجيه 3 أسئلة لوزير األوقاف لتأخره في اإلجابة عنها
أعاد النائب شعيب املويزري توجيه 3 أسئلة لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والش����ؤون 

االسالمية املستشار راشد احلماد جاء فيها:
من أجل تفعيل رقابة السلطة التشريعية سبق ان قمنا بتوجيه السؤال 
التالي بتاريخ 2010/10/18 ونظرا ملرور ما يزيد على الشهر الكامل دون 
استجابة من وزارة االوقاف أو موافاتنا بالرد على السؤال البرملاني االمر 

الذي يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه.
لذا نعيد ارس����ال وتكرار السؤال البرملاني دون أي تعديل أو تغيير 
راجني س����رعة موافاتنا بالرد على ما تضمنه من أسئلة، على أن يأتي 

الرد مدعما باملستندات املرتبطة وذات الصلة.

نص السؤال

باالشارة الى ما نشرته جريدة »األنباء« اليومية في عددها رقم 12410 
املؤرخ 2010/10/5 املتضمن ترقية املويزري موجها فنيا بالسراج املنير 
الذي قد تكون ترقيته قد متت طبقا ألحقيته واجتيازه لكل الش����روط 

املؤهلة للترقي وليس على سبيل االستثناء.
وملا كنا قد تقدمنا في اآلونة االخيرة بالعديد من االسئلة البرملانية 
للسيد وزير االوقاف والشؤون االسالمية بخصوص ما شاب أداء وزارة 
االوقاف والش����ؤون االس����المية من مخالفات ونواحي قصور وبعضها 
دفعت بديوان احملاسبة الى تضمني تقارير محضة للحسابات اخلتامية 
للوزارة العديد من املخالفات املتكررة ولس����نوات مالية متتابعة، االمر 
الذي دفعنا الى تقدمي االسئلة بغية طلب اتخاذ االجراءات التصحيحية 
وتالفي أسباب املخالفات منعا لتكرارها ومحاسبة املقصرين، وحيث ان 
اظهار اخلبر املنشور بجريدة »األنباء« بأنه قد متت ترقية املويزري الى 
درجة موجه فني قبل التأكد من دقته وصحته، وان الزج باسم املويزري 
في اخلبر قد يكون القصد منه دفعنا الى التهاون عن أداء واجبنا الوطني 
والذي هدفنا منه تقدمي االسئلة البرملانية كجزء من ادواتنا الدستورية 
ونؤكد استمرارنا في املطالبة باتخاذ االجراءات التصحيحية ومتابعة 
تنفيذها ومتابعة الكش����ف لنواحي النقص والقصور في أداء الوزارة، 

وان هذا الزج باالسم قد يكون مقصودا أو عن عمد.
لذا يرجى افادتي باآلتي ع لى أن يأتي الرد مدعما باملستندات املرتبطة 

وذات الصلة.

قرارات بالترقية

هل أصدرت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية أي قرارات بالترقية 
الى درجة موجه فني في االيام االخيرة؟ يرجى تزويدي بقرارات الترقية 
التي صدرت في هذا الشأن وفي حالة عدم صدور قرارات بالترقية فإن 
االمر يتطلب قيام الوزارة باتخاذ االجراءات الكفيلة بإزالة اللبس الذي 
نش����أ نتيجة نشر هذا اخلبر. وفي حالة التأكد من صدور قرار الترقية 
املنشور، هل تضمن قرار الترقية أسماء عديدة أم اقتصر على االسمني 
الواردين باخلبر املنش����ور باجلريدة؟ وهل من بني املرقيني واملنشور 

اخلبر عنهما من يحمل اسم املويزري في اسمه وعائلته؟
ما القواعد والضوابط التي متت على أساسها الترقية بوزارة االوقاف 
والش����ؤون االسالمية؟ وهل تس����مح هذه القواعد بالترقية على سبيل 
االسثتناء ودون اجتياز الشروط املؤهلة والضرورية للترقية؟ وفي حال 

صدور الترقية باالستثناء وبالتخطي لقواعد االقدمية: هل متت ترقية 
أي من املوجهني الفنيني على سبيل االستثناء ودون التطرق الى شروط 
الترقية؟ هل متت هذه الترقية باالستثناء نتيجة لضغوط برملانية أو 
خالفه؟ وما االس����باب التي دفعت بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
الى الترقية باالس����تثناء ان وجدت؟ ويرجى تزويدي بقرارات الترقية 
املذكورة وإظهار االس����باب والظروف واملالبسات احمليطة بالترقية مع 
ضرورة قيام الوزارة باتخاذ االجراءات التصحيحية ملا نشر باجلريدة 
املذكورة في حالة عدم صدور قرار بالترقية واتخاذ االجراءات الكفيلة 

لعدم تكرار الزج باسم النواب في أخبار غير دقيقة وال صحيحة.
وسأله أيضا: من اجل تفعيل رقابة السلطة التشريعية سبق ان قمنا 
بتوجيه الس����ؤال التالي بتاريخ 2010/10/12 ونظرا ملرور ما يزيد على 
الشهر ونصف الشهر دون استجابة من وزارة االوقاف أو موافاتنا بالرد 
على السؤال البرملاني، االمر الذي يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن 

أسبابه ودواعيه.
لذا أعيد إرس����ال وتكرار السؤال البرملاني دون أي تعديل أو تغيير 
راجني سرعة موافاتنا بالرد على ما تضمنه من اسئلة على أن يأتي الرد 

مدعما باملستندات املرتبطة وذات الصلة.
من أجل تقييم أداء االدارات التابعة لوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
ومن خالل املتابعة ألعمالها للتأكد من مدى االلتزام بالضوابط والقواعد 

املنظمة ألعمال االدارات أثناء تنفيذ اختصاصاتها.
لذا يرج����ى إفادتي باآلتي على ان يأتي الرد مدعما بكل املس����تندات 

املرتبطة وذات الصلة:

مجلس الخدمة المدنية

هل قامت الوزارة مبخالفة قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 25 لسنة 
2006 بشأن شروط شغل الوظائف االشرافية الشاغرة بالرغم من قيام 
دي����وان اخلدمة املدنية مبخاطبة ال����وزارة بتاريخ 19 مايو املاضي بهذا 
اخلص����وص؟ وهل عبر الديوان عن رفض����ه آللية التعيني التي تتبعها 
الوزارة في ش����غل الوظائف االشرافية الش����اغرة؟ وهل قامت الوزارة 
بالرد على الديوان في مخاطباتها الس����ابقة بأن الندب لشغل الوظائف 
االش����رافية مت وفقا لقواعد الندب املقررة بنظام اخلدمة املدنية بغرض 
تيس����ير العمل حلني القيام بتعيني من تتوافر فيهم الشروط املطلوبة؟ 
وهل أكد الديوان عدم قبوله احلجج التي قدمتها الوزارة بهذا الش����أن؟ 
وهل قامت الوزارة بتعيني من تتوافر فيهم الشروط املطلوبة؟ وهل هناك 
أي وظائف إش����رافية أو تعيينات ملناصب متت خالفا لشروط ولوائح 

ديوان اخلدمة املدنية؟
وهل صدر قرار من جلنة الوظائف اإلش����رافية مع إدارة الدراس����ات 
اإلسالمية أو إدارة السراج املنير أو منفردين حول حتديد سنوات اخلبرة 
املطلوبة واعتمادها من نظار ووكالء وموجهني في اإلدارتني املذكورتني؟ 
يرجى تزويدي مبحضر اجتماع اللجنة املذكورة وتزويدي باسم املسؤول 
الذي دعا إلى اجتماع هذه اللجنة ومن ترأسها أثناء اتخاذ هذا القرار؟ ومن 
هو املقرر؟ وتزويدي باخلطابات السابقة لإلدارتني حول العدد الفعلي 
املطلوب لألماكن الشاغرة وسنوات اخلبرة املطلوبة حسب كل فئة مع 
تزويدي بجميع القرارات الصادرة وأيضا القرارات الصادرة باملسميات 
التي صدرت من قبل اللجنة، وهل صدر أي قرار من قبل اللجنة أو بناء 

على رأيها ومت من خالله استثناء أي شخص من اخلبرة املطلوبة؟ مع 
تزويدي بأسماء كل من مت اس����تثناؤهم وأسباب االستثناء، وتزويدي 
بجميع محاضر اللجنة ومراس����التها وال����ردود من ومع جميع اإلدارات 

التابعة للوزارة أو ديوان اخلدمة املدنية أو أي جهات أخرى.
وهل هناك أي جتاوزات أو مخالفات مارستها اللجنة املعنية بشغل 

الوظائف اإلشرافية خالفا للوائح واألنظمة املعمول بها؟
وهل لديكم أي معلومات تشير إلى أي محاوالت من قبلي أنا النائب 
ش����عيب املويزري للتدخل في الوظائف اإلشرافية سواء بشكل مباشر 
أو غير مباش����ر س����واء كان هذا التدخل ألحد أقاربي أو غيرهم من أجل 
أي ش����خص ليس له احلق في أي وظيفة إش����رافية؟ وما هو اسم هذا 
الشخص؟ ومتى حاولت التدخل؟ وكيف؟ ومن هو املسؤول الذي متت 
معه محاوالتي للتدخل؟ يرجى تزويدي بجميع التفاصيل املتعلقة بهذا 

األمر إن وجدت.

قضايا ضد الوزارة

وك����م عدد القضايا املرفوع����ة ضد الوزارة مبا فيه����ا األمانة العامة 
لألوقاف وعدد القضايا التي خس����رتها ال����وزارة فيها يخص الوظائف 
اإلشرافية؟ وما األحكام التي صدرت ضد الوزارة ولم يتم تنفيذها حتى 

اآلن وأسباب عدم التنفيذ؟
وما عدد املعينني على بن����د املكافآت في الوزارة والقطاعات التابعة 
لها واألمانة العامة لألوقاف مع ذكر أس����مائهم وتاريخ التعيني ومبلغ 
املكافأة والوظيفة املعني كل منهم عليها؟ وهل هناك أي من هؤالء املعينني 
عل����ى بند املكافآت من هو موظف حكومي )في وزارة أخرى( أو موظف 
بالقط����اع اخلاص؟ وهل حصل هؤالء املوظفون املكلفون على موافقات 
من جهات عملهم؟ هل مت تعديل في نتائج اختبارات ومقابالت التعيني 
التي متت في: إدارة الدراسات اإلسالمية، وإدارة السراج املنير، وإدارة 

شؤون القرآن الكرمي.
وهل جلأت الوزارة إلى تكليف موظفني من خارج تلك اإلدارات خالفا 
لكتاب ديوان اخلدمة املدنية املوجه إلى وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية برقم 1744 واملؤرخ في 2006/4/11؟ وما عدد املكلفني بالوزارة 
الذين مت تكليفهم ومبا يخالف األنظمة واللوائح؟ يرجى تزويدي بصورة 
من الكش����وفات كاملة متضمنة أس����ماء املكلفني، وهل مت تكليف بعض 

املوظفني دون موافقة ديوان اخلدمة املدنية؟
وملاذا تصرف الوزارة مبالغ طائلة لتكليف بعض املوظفني وفي نفس 
الوقت ترفض تعيني أبنائنا وبناتنا الكويتيني الذين يتم ترشيحهم من 

قبل ديوان اخلدمة املدنية؟
وه����ل هناك نظام للحضور واالنص����راف للمكلفني في إدارات قطاع 
القرآن الكرمي واإلدارات األخرى؟ وهل يتم تطبيق هذا النظام عليهم كما 
هو مطبق على باقي اإلدارات بالفترتني الصباحية واملس����ائية؟ يرجى 
تزويدي بكش����ف احلضور واالنصراف في اإلدارات من تاريخ تكليفهم 

حتى تاريخه.
وهل مت تكليف أي من املوظفني بأكثر من جلنة أو فرق عمل؟ يرجى 
تزويدي بهذه األس����ماء وهل مت تكليف بعض منهم بفترات مسائية في 

الوقت نفسه؟
وهل مت تسجيل أي من املوظفني بلجان أو فرق عمل هي أساسا من 

طبيعة عملهم؟
ومن املسؤول عن تشكيل اللجان وفرق العمل؟ وما هذه اللجان والفرق؟ 

وهل أدرج هذا املسؤول اسمه في أغلب هذه اللجان وفرق العمل؟
وه����ل هناك مصروفات توجه من قبل مصرف املس����اجد إلى جهات 
تتبع الوزارة أو األمانة العامة لألوقاف سواء كانت )مكافآت أو رواتب 
أو ع����الوات أو قروض أو مهمات رس����مية أو تكليفات أو أي مصاريف 
أخرى( يتم صرفها من مصرف املساجد؟ وما هذه املصروفات إن وجدت؟ 

وأوجه صرفها؟
وهل قامت إدارة السراج املنير بتقليص أعداد موظفي املخيم الربيعي 
)2010/2009( ليتم إدراج أسماء أخرى للمخيم الصيفي بدال من أسماء 
موظفي املخيم الربيعي؟ وما السند القانوني لهذا التقليص؟ وما أسماء 

من مت تقليصهم؟ وما أسماء من مت إدراجهم؟
وهل قام����ت وزارة األوقاف أو األمانة العام����ة لألوقاف بتخصيص 
سيارات للمهندسني العاملني في اإلدارات وبعد تسليمها لهؤالء املهندسني 
مت سحبها منهم وتس����ليمها ملس����ؤولني آخرين مقابل تعويض هؤالء 

املهندسني بالعمل في اللجان أو فرق العمل؟
وهل متت إعادة تعيني أحد املؤذنني من غير محددي اجلنس����ية في 
إدارة مس����اجد محافظة اجلهراء بتاريخ 24 م����ن مارس املاضي على ما 
يس����مى بند مكافآت متفرقة؟ وما مؤهل املؤذن املذكور؟ وهل مت حبسه 
بتهمة الرشوة ودخوله السجن واإلفراج عنه مبوجب عفو أميري؟ يرجى 

تزويدي بجميع املعلومات عن هذا األمر.
وما األس����ماء التي مت اختيارها في مهمات رس����مية خالل السنوات 
ال� 3 املاضية؟ وهل تنتمي هذه األس����ماء إلى اإلدارات املعنية أو هي من 

خارجها؟
كما س����أل الوزير احلماد: من أجل تفعيل رقابة السلطة التشريعية 
س����بق ان قمنا بتوجيه السؤال التالي بتاريخ 2010/10/21 ونظرا ملرور 
ما يزيد على الشهر الكامل دون استجابة من وزارة األوقاف او موافاتنا 
بالرد على السؤال البرملاني، األمر الذي يستوجب التوقف أمامه والسؤال 

عن أسبابه ودواعيه.
لذا نعيد إرسال وتكرار السؤال البرملاني دون اي تعديل او تغيير، 
راجني سرعة موافاتنا بالرد على ما تضمنه من أسئلة على ان يأتي الرد 

مدعما باملستندات املرتبطة وذات الصلة.
وجاء في السؤال: يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

كش����ف باألسماء التي تضمنها قرار الترقية والتثبيت املذكور، وهل 
صدر هذا القرار بناء على اجتماع جلنة متت الدعوة لها مس����بقا؟ وهل 
كانت الدعوة متضمنة جلدول أعم����ال؟ ومتى كان هذا االجتماع؟ ومن 
ترأسه ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما جدول األعمال لهذه اللجنة؟ ومتى بدأ 

وانتهى هذا االجتماع؟ )يرجى تزويدي مبحضر االجتماع وقراراته(.
وه����ل اجتاز جميع من متت ترقيتهم وتثبيتهم في هذا القرار جميع 
االختبارات واملقابالت املقررة؟ وهل كانت هذه االختبارات او املقابالت 
لكل ش����خص على حدة أم انها متت ملجموعة من املوظفني؟ ومتى كانت 
هذه االختبارات واملقابالت؟ وهل كانت بدعوة رس����مية لها او بإجماع 
رسمي معد له مسبقا؟ يرجى تزويدي بالدعوة الرسمية اخلاصة بهذه 
املقاب����الت واالختبارات ومحضر االجتماع اخلاص باللجنة التي قابلت 

او اختبرت من متت ترقيتهم بهذا القرار.

الب�راك: أكثر ش�يء تجي�ده الحكومة ه�و اله�روب وأتوق�ع تكرار الس�يناريو

الدقباسي: فقدان النصاب انتكاسة والحكومة وبعض النواب يتحملون المسؤولية

الصيفي: الش�عب مطالب بالضغط على النواب للمشاركة في حضور جلسة اليوم

المس�لم: الوزراء أعضاء ف�ي المجلس والمف�روض أن يحضروا وم�ا حصل متوقع
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حمد العنزي
أن  البراك  النائب مس����لم  أكد 
تفعيل قانون املراعي هو أمر مهم 
جدا، قائال: ان هناك محاربة للثروة 
احليواني����ة، والذي يدل على ذلك 
ارتفاع س����عر األضاحي وإلى أين 

وصل؟
وتس����اءل البراك: كيف تكيف 
الدول����ة احتياجاته����ا م����ن األمن 
الغذائي؟ وكيف تكيف توفير هذا 
األمن الغذائي املطلوب؟ وأجاب بأن 
هيئة الزراعة أنشئت حلماية الثروة 
احليوانية في البلد، وبدال من هذا 
أجبرت أعدادا سواء من املواشي أو 
اإلبل أو غيرها على اخلروج إلى 
الس����عودية لوجود مجال خصب 
بالنسبة للعلف واملرعى، والذي 
لألس����ف في الكويت حرموا منه، 
فضال عن فرق اإلزالة التي بدأت 
تالحق املربني في البالد، مستغربا 
ه����ل يعقل أن في دولة عن طريق 
ف����رق اإلزالة تأت����ي لتحمل اإلبل 

»بونش«.
وتابع: إننا ال نطلب بأكثر أن 
يكون هناك توفيرا للعلف، وعدم 
تركه للسوق السوداء، خصوصا أن 
هناك أناسا تخصصوا مبص دماء 
الناس، واألخ صالح الكليب مطلوب 
منه أن يكون له موقف، ونحن لم 

نسمع عنه إال كل خير.
وذكر أنه سيتم التحرك في اطار 
القانون وتوسيع مجاالت املراعي، 
وفتح محميات في فترات معينة 
للحالل، وكل شخص يسجل العدد 
الذي مت إدخاله، وهو مسؤول في 
فترة املغرب أنه يخرجها، والذي 
الش����يء يطبق  يتقاعس في هذا 
عليه القانون، وذلك إلفادة األرض 

واحلالل.
واس����تطرد البراك قائال: نحن 
مدرك����ون لقضيتك����م ومدركون 
لأللم الذي تعانونه، وسوف نقوم 
بخطوات عملي����ة، أوالها توجيه 
دعوة للش����يخ أحمد الفهد واألخ 
إدارة املطاحن  رئي����س مجل����س 

الشيخة شيخة العبداهلل تتصدر احلضور خالل اللقاء التوعوي

خالل لقاء توعوي بعنوان »القانون الجديد لذوي اإلعاقة 2010/8.. طموحات وتطلعات«

الدقباسي: نأسف لتباطؤ الحكومة في تطبيق قانون المعاقين
العبدالهادي: االرتقاء بذوي االحتياجات الخاصة ارتقاء بالمجتمع 

في هذه احلالة بلوغ سن معينة.
بدوره، أكد كبير مستش����اري 
وزارة الش����ؤون د.زكي السليمي 
أن قانون األشخاص اجلديد لذوي 
اإلعاق����ة 2010/8 لم يك����ن قانون 
املعاقني األول حيث سبقه القانون 
96/49 الذي لم ميض على تطبيقه 
سوى عش����ر سنوات ولم تتح له 
الفرصة الكافية للتطبيق، موضحا 
أن أهم ما مييز القانون اجلديد هو 
أنه أعاد تعريف املعاق، مشددا على 
أن التعريف في القانون القدمي كان 
مطاطيا وتس����بب في ظهور فئة 
كبيرة من مدعي اإلعاقة ضخمت من 
أعداد املعاقني احلقيقيني وضيعت 

حقوقهم.
وأشار السليمي إلى أن القانون 
اجلديد لم ي����وكل حتديد اإلعاقة 
للجنة طبية ولكن أوكلها للجنة 
فنية باإلضافة إلى أن القانون ألزم 
اجلهات احلكومية بتوفير مكتب 
خاص يتعامل مع����ه املعاق، كما 
ألزم الدولة بإنشاء مراكز تدريب 
وتأهيل وورش ومراكز إيواء في 
كل احملافظات، الفتا إلى أن القانون 
أفرد للرعاية االجتماعية بابا كامال 
من املادة 24 إلى 28 لتحقيق الدمج 
الكامل للمعاق مع أفراد اس����رته 
وافراد املجتمع باإلضافة إلى انشاء 

األندية الرياضية لهم.
وبدوره، أك����د املراقب بالهيئة 
العامة للمعاقني عصام بن حيدر 
أن القانون اجلديد حمل عددا من 
املزايا للمعاقني، مثنيا على تعيني 
الهيئة  التمار على رأس  د.جاسم 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، مشيرا 
إلى أن الهيئة حصرت أعداد املعاقني 
ورصدت امليزانيات اخلاصة باملزايا 

التي أقرها القانون لهم.
في ح����ني اعتبرت الرئيس����ة 
الفخرية لنادي الكويت الرياضي 
للمعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
ان قان����ون املعاقني يش����كل نقلة 
نوعية تؤكد اهتمام الكويت بجميع 
مؤسساتها بهذه الفئة العزيزة على 
قلوب اجلميع، متوجهة بالشكر لكل 
من س����اهم في ان يبصر القانون 

النور.
وقالت العبداهلل نحن متفائلون 
بأن غدا سيكون اكثر اشراقا ألبنائنا 
املعاقني وس����يعالج جميع اشكال 
اخللل املوجودة في القانون املعمول 
به س����ابقا، متمنية ان يتم تفعيل 
القان����ون وتنفيذه بأس����رع وقت 

ممكن.

تنفيذ القانون.
ادارة  من جهته، أش����ار مدير 
ف����ي بنك  القانوني����ة  الش����ؤون 
التسليف واالدخار فهد املطيري 
الى ان املواد 31، 32 و33 من قانون 
االش����خاص اجلديد لذوي االعاقة 
2010/8 حت����دد مالمح العالقة بني 
املعاقني وبنك التسليف واالدخار، 
موضحا ان القانون حدد درجات 
البسيطة واملتوسطة  االعاقة من 
الى الش����ديدة، الفتا الى ان املادة 
30 من القانون نصت صراحة على 
املزايا واالعفاءات املمنوحة لذوي 
االعاقة الشديدة واملتوسطة ما لم 

يرد نص يخالف ذلك.
وأوضح املطيري ان املادة 31 من 
القانون تنص على ان االشخاص 
الكويتيني من ذوي االعاقة الشديدة 
واملتوس����طة يس����تحقون منحة 
زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم 
من غي����ر ذوي االعاق����ة حتى لو 
كان الشخص املعاق متزوجا من 
امرأة غي����ر كويتية مبوجب عقد 
زواج رسمي موثق بالكويت، الفتا 
الى ان القان����ون جتاهل أصحاب 
االعاقات البس����يطة، وبالتالي لن 
يكون لهم ح����ق في صرف منحة 
الزواج والتي تعادل 2000 دينار 
على ان يصرف لهم قرض بقيمة 
2000 دينار، معربا عن دهش����ته 
النتقاص القانون من حق املعاق 

بدال من ان يضيف له.
وأوضح ان املادة 32 من القانون 
ان االش����خاص ذوي  تنص على 
االعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم 
شروط التمتع بالرعاية السكنية 
يستحقون منحة مقدارها عشرة 
آالف دين����ار على قيم����ة القرض 
االس����كاني املخص����ص ألقرانهم 
من غي����ر ذوي االعاقة حتى يتم 
بناء الس����كن وفقا ملا يحتاجونه 
من مواصفات خاصة، وذلك وفقا 
للشروط والضوابط التي يصدر 
بها قرار من الهيئة العامة للمعاقني 
باالتفاق مع بنك التسليف واالدخار، 
الفتا الى ان القانون مينح األشخاص 
ذوي االعاقات البسيطة أو ذويهم 
مبلغا قيمته 5 آالف دينار، الفتا الى 
ان االقتطاع الشهري لقسط بنك 
التسليف ال يتجاوز 5% من راتبه 
الش����هري وبحد أقصى 50 دينارا 
شهريا، مبينا ان املادة 33 ميزت 
املعاقني، حيث رفعت سقف بيع أو 
تثمني البيت الذي ميلكه املعاق الى 

450 ألف دينار.

لنوع ودرجة اإلعاقة.
كما يستحق املوظف أو املوظفة 
ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي 
اإلعاقة إجازة خاصة مبرتب كامل 
ال حتسب من إجازته األخرى إذا 
كان مرافقا للمكلف برعايته للعالج 
في خارج أو داخل الكويت وفقا ملا 

تقرره اللجنة الفنية املختصة.
أما فيما يخص احملور الثالث 
والذي يتعلق بالعالوة االجتماعية 
فأشارت إلى أن أنها زيدت بنسبة 
100% معربة عن أملها في أن يصدر 
القرار من مجلس الوزراء في أسرع 

وقت ممكن.
أم����ا مدي����ر إدارة املعاش����ات 
العامة للتأمينات  في املؤسس����ة 
الفضالة فأشار  االجتماعية خالد 
إلى أن املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية كانت سباقة في معاجلة 
أوض����اع املعاقني وم����ن يرعاهم 
واملصابني بحاالت العجز، مشددا 
على حرص املؤسسة على وصول 
املزايا ملستحقيها وفق الطريقة التي 
حددها املشرع، موضحا أن املادة 
36 من القانون نصت على زيادة 
العالوة االجتماعية املقررة قانونا 
لألوالد بنس����بة 100% من قيمتها 
األصلية ع����ن كل ولد من األوالد 
ذوي اإلعاقة، ويستثنى األوالد ذوو 
اإلعاقة من عدد األوالد الذي حدده 

القانون ملنح تلك العالوة.
وتع����اد تس����وية املعاش����ات 
التقاعدية التي يستحق أصحابها 
ه����ذه الزيادة على أساس����ها، وال 
تصرف ف����روق مالية عن الفترة 
الس����ابقة على تاريخ العمل بهذا 

القانون.
في جمي����ع األحوال ال تخضع 
العالوة الواردة في هذه املادة إلى 
أي استقطاعات في حالة تسوية 
التقاعدي، ويحتفظ ذوو  املعاش 
اإلعاقة بالعالوة املشار إليها عند 
توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي 

على املستحقني.
امليزة  إل����ى  الفضالة  ولف����ت 
اخلاصة باملعاشات والتي ذكرها 
املش����رع في املادة 41 من القانون 
والتي نصت على استحقاق املؤمن 
عليه أو املستفيد الذي تقرر اللجنة 
الفنية املختصة أنه معاق معاشا 
تقاعديا يعادل 100% من املرتب إذا 
بلغت مدة اخلدمة احملس����وبة في 
املعاش 15 سنة على األقل بالنسبة 
للذكور و10 سنوات بالنسبة لإلناث، 
وال يشترط للحصول على املعاش 

احملور الثاني يتمثل في تخفيف 
ساعات العمل عن املوظف املعاق 
أو املوظف الذي يرعى ولدا معاقا، 
الفتة إل����ى أن القانون زاد إجازة 
الوضع للموظفة ذات اإلعاقة إجازة 
وضع ملدة سبعني يوما براتب كامل 
وإج����ازة رعاية األموم����ة التالية 
إلجازة الوضع ملدة أربعة أش����هر 
براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف 
رات����ب، موضحة أن القانون وفق 
نص املادة 39 يس����تثني املوظف 
واملوظف����ة ذوا اإلعاقة من أحكام 
تنظيم اإلجازات الطبية بناء على 
ما تقرره اللجنة الفنية املختصة 
وطبقا للشروط والضوابط التي 
يصدر بها قرار م����ن الهيئة وفقا 

للجهات احلكومية وفق ما نصت 
عليه امل����ادة 14 من القانون حيث 
تلتزم اجلهات احلكومية واألهلية 
والقطاع النفطي باستخدام نسبة 
من األشخاص ذوي اإلعاقة املؤهلني 
مهنيا ال تقل عن 4% من العاملني 
الكويتيني لديها، وال يجوز ألي من 
هذه اجلهات رفض تعيني املرشحني 
من األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل 
لديها دون س����بب مقبول خالف 

اإلعاقة.
وتوفر الدولة برامج حتفيزية 
جلهات العمل التي توظف ما يزيد 
على النس����ب احمل����ددة من ذوي 
اإلعاق����ة، ويجوز للحكومة تقدمي 
الدعم املادي للجهات التي تتجاوز 

هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم 
قرار من الس����لطة املختصة بناء 
على عرض الهيئة، مبينة أن املادة 
15 من القانون تلزم جهات العمل 
املختلفة بتحديد املهن والوظائف 
الشاغرة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
وفقا لتخصصاته����م وتقدم بيانا 
دوريا بذلك كل ستة أشهر لديوان 
املدنية والهيئة وبرنامج  اخلدمة 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي، كما ألزمت جهة العمل 
باتخ����اذ الترتيبات التيس����يرية 
وجتهي����ز بيئة العمل املناس����بة 
لتمكينهم م����ن االندماج في بيئة 

العمل.
إلى أن  وأش����ارت بن ناج����ي 

وأشار الجتماع تنسيقي جمع 
مسؤولي بنك التسليف واالدخار 
ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة لوضع ضوابط صرف 
املنحة أس����فر عن رفع الضوابط 
بالفعل للفتوى والتشريع أعادتها 
الهيئة إلصدار  بدورها ملدير عام 
القرار، على أن تتم املباش����رة في 
صرفها عن طريق بنك التسليف 

فور صدور القرار.
وبدورها، أك����دت مديرة ادارة 
الفتوى وال����رأي بديوان اخلدمة 
املدنية نهلة بن ناجي أن دور ديوان 
اخلدمة املدنية تقلص بعد صدور 
القانون، موضحة أن دوره ينحصر 
في 3 محاور أولها ترشيح املعاقني 

أسامة دياب
أك����د رئي����س جلن����ة املعاقني 
البرملانية النائب علي الدقابس����ي 
ان قضية املعاقني قضية انسانية 
املقام االول، حتتاج للتكاتف  في 
والتعاون للتخفيف عن هذه الفئة 
الغالي����ة على قلوبنا ودمجهم في 
املجتم����ع، الفت����ا ال����ى ان قانون 
االش����خاص لذوي االعاقة 2010/8 
الن����ور بعد مخاض  اجلديد رأى 
عس����ير وجدل على بعض مواده، 
معربا عن أسفه لتباطؤ السلطة 
التنفيذية في تطبيقه، معلنا رفضه 
حتويل قضي����ة املعاقني لقضية 

سياسية يتم املتاجرة بها.
جاء ذل����ك في مجم����ل كلمته 
التي ألقاها أثناء اللقاء التوعوي 
الذي أقيم ضمن انش����طة املوسم 
الثقاف����ي 2011/2010 لدار معرفي 
وبالتعاون مع اجلمعية الكويتية 
ألولياء أمور املعاقني بعنوان قانون 
االش����خاص اجلديد لذوي االعاقة 
2010/8 حتت ش����عار »طموحات 
وتطلع����ات« بحضور حش����د من 
املعاقني وأولي����اء أمورهم وعدد 
من الناش����طني واملهتمني بالشأن 

العام.
اذا  الدقباس����ي قائال:  وأضاف 
كانت احلكومة لديها أي مالحظات 
أو مواطن خلل فلتقدمها ونحن على 
استعداد للتعاون لتسويتها، مشيرا 
الى ان اللجنة البرملانية للمعاقني 
ستدعو اجلهات املعنية على مدار 
6 أس����ابيع للتعرف على مواطن 
اخللل ومحاولة تالفيها، معربا عن 
أمله في تعاون احلكومة في إقرار 
القانون ال����ذي وصفه باملتحضر 
الواقع  ال����ذي يحاكي  والعصري 

ويلبي الطموح.
ب����دوره، أكد النائ����ب م.ناجي 
الس����مو  العبدالهادي ان صاحب 
األمير هو من أص����ر على اصدار 
القان����ون اجلديد للمعاقني، مثمنا 
تعاون سمو رئيس الوزراء ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
العفاسي، الفتا الى ان ممثلي كل 
الوزارات حضرت اللجنة واطلعت 
على بنوده، معربا عن خشيته من 
وجود عدم تضامن حكومي لتطبيق 
القان����ون، داعيا لتش����كيل فريق 

حكومي لتفسير مواد القانون.
العبدالهادي ان االرتقاء  وبني 
بشريحة املعاقني يرتقي باملجتمع 
بصفة عام����ة، مطالب����ا االجهزة 
التنفيذية بضرورة االس����راع في 

خالل الملتقى الوطني الذي نظمته إدارة تنمية المجتمع في »الشؤون«

معصومة: قضايا المرأة ليست من أولويات الحكومة
الجسار: الدستور الكويتي ال يميز بين الرجل والمرأة

عادل الشنان
أكدت النائبة د.معصومة املبارك أن فرز قضايا 
املرأة من األمور الصعبة على من يتبنى هذه القضايا، 
مشيرة الى ان تلك القضايا دائما ما تطرح من قبل 
املهتمني اال ان اجلهات املعنية بالتنفيذ قد تقصر في 
بعض األحيان. واعربت املبارك خالل »امللتقى الوطني 
لتحديد القضايا ذات األولوية للمرأة الكويتية وآلية 
عالجها«، والذي نظمته إدارة تنمية املجتمع بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل مساء أمس األول، عن 
اسفها لغياب قضايا املرأة من أولويات احلكومة التي 
وصلت الى 102 أولوية، موضحة أن املرأة ليست من 

اولويات احلكومة.
وتابعت: تبني ذلك جليا خالل دور االنعقاد املاضي 
عند مناقشة مجموعة من التقارير التي ناقشتها جلنة 
املرأة وعقدت ما يقارب ال� 23 جلسة داخل اللجنة، 
والتقت ش����رائح عديدة م����ن املجتمع للوصول الى 
صياغة مقبولة، ومت عرضها في جلسة خاصة، اال 
ان احلكومة رفضت باالجماع جميع مواد التقرير، 
فض����ال عن انها رفضت أي تعديل على قانون مليء 
بالتمييز ضد املرأة، الفتة للصدمة التي القتها ازاء هذا 
املوقف احلكومي جتاه قضايا املرأة، وقالت املبارك 
ان تقرير التعدي����ل على قانون اخلدمة االجتماعية 

سيتم عرضه في املداولة الثانية.
وأضافت املبارك: كان هناك عدد من التقارير منها 
تعديل قوانني النصاف امل����رأة الكويتية املتزوجة 
من غير الكويتي وانصاف ابنائها أيضا، معربة عن 
تعجبه����ا من ان ابناء الكويتي����ة املتزوجة من غير 
الكويتي تكفلهم االم حتى سن 21 سنة، ومن زاد على 
ذلك دون قيده في دراسة او عمل معني عليه مغادرة 
البالد، مبينة ان اللجنة أيضا أضافت التعديالت على 
القانون العطاء املرأة حقها وانصافها اال ان احلكومة 
قابلت تلك التعديالت بالرفض مرة أخرى، مشيرة الى 
ان احلكومة ليست لديها النية في التجاوب مع أي 
تعديالت تقدم. وأعربت املبارك عن املها في تغيير 
املوقف احلكومي الس����لبي عند مناقشة التقرير في 
املداولة الثانية خلل����ق أرضية تنطلق منها حقوق 

املرأة انطالقة سليمة.
وبدورها اكدت عضوة مجلس األمة د.س����لوى 
اجلس����ار أن الدس����تور الكويتي ال مييز بني الرجل 
وامل����رأة في احلقوق والواجبات، وثمنت اجلس����ار 
بعض القوانني التي اعطي للمرأة فيها قدر من األهمية 

مشيرة الى قانون العمل في القطاع األهلي.
وأضافت: حرصت جلنة شؤون املرأة البرملانية 
على العمل من حيث انتهى اآلخرون، مستهجنة ما 

يردد عن ان امل����رأة داخل املجلس لم تنصف اختها 
خارجه، وان النساء عملن داخل املجلس ضد النساء، 
مؤكدة أن قضايا املرأة م����ن أهم اولويات النائبات 
األربع، مبينة أن مناقشة تشريعات وتقارير تهتم 
بقضايا املرأة بهذه الصورة داخل اللجنة الرسالها 
للتصويت عليها في قاعة عبداهلل السالم تعد اجنازا 

وقفزة ايجابية حتسب للجميع داخل اللجنة.
وأوضحت أنه متت مناقش����ة م����ا ال يقل عن 23 
مشروعًا بقانون في حضور اجلهات املعنية واملسؤولة 
في الدولة، وجميعها تسلط الضوء على قضايا املرأة، 
مشددة، على ان القضية ليست للحشد السياسي او 
حتقيق سبق سياسي بقدر ما هي وضع تشريعات 
قابلة للتطبيق. وأشارت اجلسار الى قانون االسكان 
وال����دور الذي لعبته اللجنة للخروج بتش����ريعات 
تنصف جميع الشرائح، الفتة حلضور احلكومة بعض 
االجتماعات لوضع مواد التقرير التي حتفظ حقوق 
املرأة االسكانية، مشيرة الى ان التقرير موجود على 
اعمال اجللسة القادمة، معربة عن آمالها في أن يتم 
التصويت عليه بالقبول.  وأوضحت اجلسار ان قضايا 
واولويات املرأة ليست مشكلتها في التشريعات امنا 

في كيفية تطبيقها.
وختمت بان املجتمع الكويتي يعمل على محاربة 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وانها ال تنظر ملشاكل 
املرأة بصورة تشاؤمية، مبينة ان املرأة حصلت على 
الكثير من حقوقها، »اال اننا ننتظر املناصب القيادية«، 
وقالت: وصول أربع نائبات الى املجلس عن طريق 

االنتخاب يعد اجنازا يحسب للكويت. 
من جانبها قالت عضو جلنة ش����ؤون املرأة في 
مجلس الوزراء د.حصة الشاهني: ال يوجد موضوع 
أخذ زخما اعالميا كمشاكل املرأة، ففي اخلمسينيات 
كانت املطالبات باقرار حقوق املرأة، وفي السبعينيات 
بدأت املطالبة باحلقوق السياسية للمرأة، مؤكدة ان 
برنامج عمل احلكومة مليء باالهتمام بقضايا املرأة 

والطفل واألسرة.
أما مديرة إدارة الرعاية األسرية بوزارة الشؤون 
االجتماعية منيرة الفضلي فبينت ان االدارة حتتوي 
على م����ا يقارب ال� 29 ألف����ا و594 ملفا و75% منها 
ملفات تخص املرأة سواء كانت مطلقة أو أرملة أو 
لديه����ا عجز مادي. وأوضحت الفضلي انه من واقع 
تلمسها حاالت كثيرة لس����يدات كويتيات تبني أنه 
من أهم األولويات توفير الس����كن، فاملرأة ال يوجد 
قانون إس����كاني يحميها، مطالبة بتش����ريع قانون 
يلزم األب بتوفير محل سكن ألبنائه بدال من البدل 

املادي للسكن.

طالبوا خالل ندوة أقيمت بديوان الخليفة بتوسيع مجاالت المراعي وفتح المحميات في فترات معينة

البراك والدقباسي: دعم مربي الماشية لحماية األمن الغذائي

الكويتية ص����الح الكليب، ومدير 
الهيئة العامة للزراعة جاسم البدر 
لالستماع بشكل مباشر لطبيعة 
اليومي����ة ومعاناتكم  مش����اكلكم 
ألنهم مس����ؤولون ع����ن هذا األمر 
ومسؤولون عن هذه املعاناة التي 
مير بها املربون، وثانيا س����نقوم 
بإع����ادة صياغة القانون بش����كل 
يتفق مع متطلبات مربي املاشية، 
ويتم اطالعكم على هذا األمر ويتم 
تش����كيل جلنة ثالثية من املربني 
لتعديل القانون وتقدميه ملجلس 

األمة للبت فيه.
وبني أنه لو خرج كل أصحاب 
احلالل إلى السعودية، كيف سيكون 
وضع البلد؟ متسائال: هل هناك بلد 
من دون ح����الل؟ وهل يجوز هذا 
الكالم؟ قائال: انهم مثلما ما يريدون 
في قضي����ة الفواكه املس����توردة 
يريدون الن����اس يأكلون اللحوم 

املجمدة واملستوردة، والفاسدة.
وأكمل: ان ه����ذه الفئة ال يعلم 
مبعاناته����ا إال اهلل م����ا بني نقص 
العل����ف، وما ب����ني مالحقة جلنة 
اإلزال����ة، حيث إذا لم جتد ش����يء 
إلزالته ف����ي املناطق اجتهت ألهل 
احلالل في منطقة الصبية، وبدال من 
هذا ملاذا ال تفتحون لهم املجاالت، 

وحتددون مواقع للمراعي، وفتح 
احملمي����ات، بحيث اذا كانت هناك 
مواقع عسكرية، أو منشآت نفطية 

يتم تبليغهم لعدم الرعي فيها.
وأك����د أن ه����ذه األمور جتري 
من وراء التجار أصحاب األغذية 
املس����توردة مب����ا فيه����ا اللحوم، 
ليجعلون����ا دائم����ا نحت����اج إلى 
االس����تيراد منهم، مشيرا إلى أننا 
إذا أعطين����ا أهمية لقضية العلف 
واحتياجات احلالل، فلن نحتاج إلى 
االستيراد، الفتا أيضا إلى عدم إعطاء 
املجال للسوق السوداء، خصوصا 
أن البنغالية وجدوا لهم مرتع في 
هذا السوق مع خروج كميات كبيرة 
فيه، متسائال أيضا: كيف يقبل األخ 

صالح الكليب هذا األمر؟
وقال: نحن معكم ألننا نعرف ما 
الدور الذي تؤدونه، ونعرف أنكم 
تؤدون هذا الدور ملش����اركتكم في 
الغذائي، واملستفيد  قضية األمن 
في النهاية من هذا األمر هي الدولة، 
وأكبر خسارة على الدولة أن تخرج 
هذه الكمية الكبيرة من املواش����ي 
واإلبل إلى السعودية بسبب نقص 
العلف، وجلنة االزالة، والس����وق 

السوداء.
من جانبه، ق����ال النائب علي 

الدقباسي إننا نعتز ونفخر بالدفاع 
عن فئة مربي املاش����ية وأصحاب 
احلالل ألنهم يحملون جزءا مهما 
من موروثاتنا الثقافية، ووجودنا 

اليوم هو التزام بقضيتهم.
وذكر أن معاناة مربي املاشية 
ليست غريبة علينا، كما أنها ليست 
غريبة على احلكومة التي لم تول 
الكثير من امللفات أي اهتمام مبا 
فيها هذا امللف، مشيرا إلى أن قلة 
العلف  املاش����ية وهجرتها وقلة 
أس����باب الرتفاع س����عر اللحوم 

واألضاحي.
وأض����اف: كل هذه الش����كاوى 
ليس����ت جديدة، ولألسف لم جتد 
القرار السليم واحلازم حلل هذه 
القضية، وأعتقد أن هذه القضية 
ليست بحاجة إلى جتمهر إمنا هي 
بحاجة لقرار من مجلس الوزراء، 
وهو قرار ليس مكلفا على العكس 
بل سيقوم بتأمني األمن الغذائي، 
ويش����جع على انخفاض السوق 
احمللية بأسعار متكن املواطن من 
شراء مس����تلزماته، واحتياجاته، 
وستوفر حماية ملصالح فئة مهمة 

باملجتمع.
وزاد »انه كان لي مجموعة من 
االقتراحات في هذا األمر، مبا في ذلك 

فتح بعض احملميات أمام املربني، 
وسنعمل يدا واحدة مع املسؤولني 
خالل استدعائهم، أما تزييد الكالم 
فأعتقد أن املواطن اليوم بدأ يفقد 
الثقة، ومع األسف أخشى أن تكون 
هذه سياس����ة متارسها احلكومة 
وأنا آس����ف عليها، ونحن ال نريد 
شيئا من احلكومة وليس لنا أي 
خصومة معها، حيث لدينا قوانني 
ومسطرة مطالب هدفنا تنفيذها 
وفق املمكن واملتاح ومبا ال يعارض 
مصلحة الدولة، ومبا يحقق مصلحة 
املواطنني مبا فيهم أصحاب احلالل 
للتخفيف عن معاناتهم املتكررة من 
قلة األع����الف، ومن العمالة، ومن 

ندرة أماكن الرعي.
النائب  من جانب����ه، أوض����ح 
السابق محمد اخلليفة: إننا لسنا 
ض����د احلكومة، لك����ن نريدها أن 
تقف مع شعبها عامة، وليس مع 
أفراد، قائال: »يا حكومة عليج من 

بشعبج«.
واس����تغرب تصرف احلكومة 
من خالل وقوفها دائما مع التاجر، 
ومحاربتها ملربي املاشية من خالل 
زيادة أسعار العلف، مشددا على أن 
التكتل الشعبي سيكون له وقفة 

جادة بهذا االمر.
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