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ه النائب علي الدقباس����ي س����ؤاال لوزير النفط ووزير  6  øوج 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل جاء فيه: تعكف مؤسسة البترول 
الكويتية ممثلة في قطاع الشؤون االدارية واملالية على اعداد 
لزيادة مرتبات املوظفني بالقطاع احلكومي.لذا يرجى تزويدي 
باآلتي: نسخة من الدراسة التي مت اعدادها، مع بيان خلل الرواتب 
باملقارنة مع س����وق العمل ابتداء من شريحة العمال � الفنيني 
� مس����اعدي املهندسني � اجلامعيني � املهندسني � اإلداريني )كل 

على حدة(.وما حقيقة ما يشاع بأنه مت رصد مبلغ 60 مليون 
دينار للزيادة لتوزيعها على شرائح املوظفني والدرجات وانه 
سيتم توزيعها باالتفاق مع ممثل العمال الشرعي؟ فما جدوى 
الدراسة؟ وما جدوى التأخير بإقرار زيادة املرتبات اذا كان هذا 
هو التوجه؟ وهل مت أخذ موافقة املمثل الشرعي للعمال للزيادة 

العامة بديال لكادر املهندسني املمثل بقرار 27 لسنة 2006؟
  وصرح الوزير بأن القطاع النفطي يس����تحق زيادة وانها 

ستقر بنهاية ش����هر أكتوبر الفائت وحتى تاريخه لم يقر أي 
شيء فما أسباب هذا التأخير؟ ومت االتفاق بني املمثل الشرعي 
للعمال وفريق العمل املكل����ف بإعداد الزيادة للقطاع النفطي 
لعق����د اجتماعات دورية كل اس����بوع الط����الع املوظفني بآخر 
مستجدات الزيادة ومع ذلك لم يعقد اي اجتماع منذ مدة شهر 
بآخر مستجدات الزيادة فلماذا لم يتم عقد هذه االجتماعات؟ 

مع تزويدي مبحاضر االجتماعات التي عقدت. 

 الدقباسي يطلب نسخة من دراسة »البترول« عن زيادة رواتب الموظفين

 الجلسة التكميلية لم تعقد لعدã اكتماá النصاÈ بعد حضوÑ ٢٦ نائباæ ðالبصيرí الممثل الوحيد للحكومة 

 المسلم.. بانتظار الجلسة الخاصة 

 الحربش: عدم انعقاد الجلس�ات مؤشر على عدم جدية الحكومة  الصرعاوي: األولويات وزعت على قضايا التعليم واالقتصاد والفساد

 حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
  مرÉ أخرì لم يكتب جللسÜÜة مجلس األمة أمس حظ االنعقاد بسبب عدم 
اكتماá النصاب¡ حيث كان من املقرر التصويت على تقرير اللجنة التشريعية 

اخلاÕ برفع احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم.
  وقد حضر Åلى القاعة أمس ٢٦ نائبا فقط يشاركهم من اجلانب احلكومي 
الوÒيÜÜر د.محمد البصيرí األمر الذí أفقد اجللسÜÜة نصÜÜاب انعقادها على 

فترتني ليقوم الرئيس باإلنابة عبداهلل الرومي برفعها نهائيا.
 Êلة اجتماعاÜÜية سلسÜÜالعديد من الكتل السياس ÊدÜÜة عقÜÜوبعد اجللس  
 áر جلنة حماية األمواÜÜعدون ثم في مقÜÜة في مكتب النائب أحمد السÜÜمتتالي
العامة لتدارÓ الفرضياÊ واالقتراحاÊ التي سÜÜيقوم النواب باتباعها نتيجة 

مقاطعة احلكومة للجلساÊ ومشاركة بعض النواب لها في هذا التوجه.
  وقد أصدر ٢٣ نائبا بيانا طالبوا فيه احلكومة بسحب طلب رفع احلصانة 
عن النائب املسلم على اعتبار انه غير دستورí انطالقا من املواد الدستورية 
التي أكدÊ حرية النائب في قوá ما يريد داخل قاعة البرملان دون محاسبة.

  كما قدم عشÜÜرÉ نواب طلبا لعقد جلسÜÜة خاصة االثنني املقبل ملناقشÜÜة 
تقرير اللجنة التشÜÜريعية عن رفÜÜع احلصانة عن النائب د.فيصل املسÜÜلم 

وÅسقاطه من جدوá األعماá في حاá حضرÊ احلكومة اجللسة.
  ثم أصدرÊ كتلة التنمية واإلصالح بيانا أوضحت فيه ان احلكومة وبعض 
 .ÊاÜÜعدم حضور اجللس áتور من خالÜÜعن الدس Úثروا عدم الدفاÂ وابÜÜالن

وفيما يلي التفاصيل: 
(متين غوزال)   رئيس املجلس باإلنابة عبداهلل الرومي وبجانبه مرÒوÞ الغامن وأمامه عدنان عبدالصمد على املنصة بانتظار اكتماá نصاب اجللسة   

 أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجرí ود.أسيل العوضي في القاعة فالح الصواغ وسعدون حماد والصيفي مبارß الصيفي قبل رفع اجللسة

 رفع رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبداهلل الرومي جلسة األمس نهائيا 
»كسابقتها« بعد ان رفعها ملدة نصف 
ساعة في البداية على أمل أن يكتمل 

النصاب.
  وحضر اجللسة 26 نائبا اضافة 
الى وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري فيما طالب 
النواب رئيس اجللس����ة  عدد من 

برفعها ملدة نصف ساعة أخرى.
  وقال الرومي: »مع األسف الشديد 
حتى لو أجلت اجللسة ساعتني ما 
راح تكون هناك جلسة، ألن أحدا ال 

يوجد في قاعة االستراحة«.
  وقبل رفع اجللس����ة بلحظات 
طلب الرئيس الرومي من موظفي 
األمانة استدعاء النواب املوجودين 
باالستراحة قائال »شوف لنا واحد، 
حرام تضيع اجللسة«، اال ان اجللسة 
خلت من األعض����اء وبالطبع من 
احلكومة فاضطر الرومي الى رفع 
اجللسة، وخالل البحث عن النصاب 
علق النائب مسلم البراك على طلب 
الرومي باستدعاء اي عضو موجود 
باالستراحة بقوله »ان دÔ واحد 
انحاشت احلكومة«، فعقب وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري مبتس����ما »احلكومة ما 

.»Ôتنحا
  وعقب رفع اجللس����ة مباشرة 
تعالت أصوات نواب كتلة التنمية 
واإلص����الح مخاطب����ني احلكومة 

بالعبارات التالية:
  فيصل املسلم: احلني تشوفون 

ما راح تواجهون.
  فالح الصواغ: اهلل يعينكم على 

كتلة نيابية للدفاع عن الدستور على 
غرار كتلة الدوائر االنتخابية وتكتل 

الكتل ملواجهة هذه املؤامرة.
  وأضاف انه برأيهم ككتلة التنمية 
أن هذه اخليارات هي املتاحة والتي 
سنعرضها على االخوة في االجتماع 
الذي سندعو اليه بعد صالة الظهر 
في جلنة األموال العامة للتشاور 
والتباحث، معلنا وجهة نظر الكتلة 
بعقد جلسة خاصة االثنني املقبل 
على ان تلتزم احلكومة باحلضور 
الى  واالنتصار للدس����تور، داعيا 
ف����ي حال لم  اس����تقالة احلكومة 
حتضر جلسة االثنني واعالن النواب 
املقاطعة السياسية من خالل مقاطعة 
اجللسات العامة وااللتزام بواجبهم 
اللجان والقيام  كأعضاء بحضور 

باملسؤوليات.
  وبنيø املسلم ان خيار االستقالة 
اجلماعية قائم، مذكرا باس����تقالة 
النواب ال� 8 في مجلس 1965 الذي 
كان على أمر أقل من ذلك واستقالة 
النواب ال� 6 في مجلس 1967 والتي 
كانت بس����بب التزوير والتطاول 
على ارادة األمة، واليوم هو أعظم 
للتطاول على األمة ودس����تورها 

ومؤسساتها ومستقبلها.
  ووجه املسلم رسالة الى الشعب 
اب وأصحاب  øالكويتي عامة والكت
الرأي ملس����اندة احلمل����ة النيابية 
للدفاع عن الدس����تور، موضحا ان 
البعض يراهن على ان الشعب لم 
يعد يبالي بهذه األمور وان اإلعالم 
الفاس����د ومنهج شراء الذمم جنحا 

اللي جايكم.
  جمعان احلربش: داسوا في بطن 

الدستور مبشاركة النواب.
  الطبطبائي للحكومة: حتملي 

املسؤولية.
  بعد ذلك أصدرت كتلة التنمية 
واالصالح بيانا تدين فيه االجراءات 
التي صاحبت جلسة االمس، مناشدة 
التدخل  الس����مو األمي����ر  صاحب 
واصدار األوامر للحكومة باحلضور 
الى جلسة االثنني اخلاصة بشأن 
النائب  طلب رفع احلصان����ة عن 

د.فيصل املسلم.
  وبنيø النائب د.فيصل املس����لم 
انه سيتلو هذا البيان ردا على ما 
حصل من اجراء في جلسة اليوم 
)أمس(، حيث قال: كم كان بودنا ان 
كان املوقف نوابا وحكومة موحدا 
اليوم دفاعا عن الدستور وحماية 
إلرادة األمة، ولكن مع األسف آثرت 
احلكوم����ة ومن ورائها مؤسس����ة 
الفساد ومعها بكل ألم نواب انتخبهم 
الشعب ليعبروا عن ارادته ويدافعوا 
عن مكتسباته الوطنية عدم حضور 

جلسة اليوم.
  وأضاف ان هؤالء النواب آثروا ان 
يكونوا نوابا للرئيس او للمصالح، 
والشعب سيحاسب اجلميع »نحن 
وهم«، موضحا ان ما حصل اليوم 
كان هدفه تفريغ الدستور وضرب 
أحد أركان عمل املؤسسة التشريعية 
وهي الرقابة والتي هي الهم الثقيل 

على صدر املفسدين.
  وزاد: كان البد لنا كطرف مباشر 
من تسجيل موقف يحفظه التاريخ 
ويعرف����ه القاصي والداني وتطلع 

عليه األجيال القادمة، مشيرا الى 
انه حرم من الدفاع عن وجهة نظره 
بإسقاط جلستي األمس وامس االول 
ولم يعد هناك من بد إال مخاطبة أهل 
الكويت من خالل وسائل اإلعالم.

  وأوض����ح املس����لم ان كلمت����ه 
ستنقسم الى قسمني، األول سيذكره 
اآلن، واآلخر سيكون في تصريح 
منفصل بعد »صالة الظهر«، الفتا 
الى انه س����يدعى ال����ى اجتماعات 
م����ع باقي الن����واب ف����ي املجلس 
»وسنعرض عليهم وجهة نظرنا 

بهذا اخلصوص.
  وق����ال املس����لم ان كلمته اآلن 
سيرس����ل من خاللها 4 رس����ائل، 
مناش����دا في الرس����الة األول والد 
اجلميع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد انطالقا من املادة 91 في 
الدستور واملادة 108 و55 و56 و58 
اضافة الى املادة 105 التي تنص على 
ان يبدي املجلس مالحظاته وأمانيه 
باجلواب على اخلطاب األميري وقد 
ألغيت هذه اجللسة حتى ال نعبر 

عن هذه األماني.

  وناشد املسلم صاحب السمو 
األمير بإنقاذ البلد من هذه األزمة 
وتداعياتها بأمر احلكومة بالتعاون 
م����ع املجلس واحلضور جللس����ة 
خاصة صيانة للدس����تور وحفظا 

إلرادة األمة.
  ووجه املسلم رسالته الثانية الى 
نواب األمة األحرار الذين تبنوا حملة 
الدفاع عن الدستور بأن األمر يتطلب 
موقفا على قدر اجلرم واجلرمية التي 
حتاك ضد الدستور ومجلس األمة 
 البقية ص 7 وارادتها، داعيا النواب الى تشكيل 

 ÃصدæÑا بياناð طالبوا فيه بسحب طلب Ñفع الحصانة عن المسلم لعدÏ ãستوÑيته 

 26 نائبًا يرفضون االنتهاك الحكومي
  ألحكام الدستور ومحاوالت تعطيله

 أصدر 26 نائبا هم: أحمد السعدون ود.فيصل 
املسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش 
ومبارك الوعالن وفالح الصواغ وعلي الدقباسي 
ومسلم البراك وصالح املال ومرزوق الغامن وشعيب 
املويزري ود.أس���يل العوضي والصيفي مبارك 
الصيفي ود.ضيف اهلل ابورمية وسالم النمالن 
وعادل الصرعاوي ومحمد هايف وخالد السلطان 
وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومحمد 
املطير ود.حسن جوهر وعبداهلل الرومي وحسني 
مزيد وخالد العدوة وعلي العمير، بيانا جاء فيه: 
يقول احلق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: 
)إن الذين يشترون بعهد اهلل وأميانهم ثمنا قليال 

أولئك ال خالق لهم( آل عمران: 77.
  في حلقة من حلقات العمل على  تعطيل أحكام 
الدس���تور وتفريغه من محتواه وتنقيحه بغير 
الطريقة التي رس���مها الدستور، وفي سابقة لم 
جترؤ عليها أي حكومة من احلكومات السابقة 
على امتداد احلياة الدستورية بالكويت منذ العمل 
بالدستور في يناير 1963، اقدمت احلكومة ممثلة 
بوزير العدل على تقدمي طلب رفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل علي املسلم ملؤاخذته عن أدائه 
في جلسة مجلس األمة بتاريخ 2009/11/4 وهو 
اجراء باطل ويتناقض مع صراحة نص املادتني 

110/108 من الدستور:
  املادة 108: عضو املجلس ميثل األمة بأسرها، 
ويرعى املصلحة العامة، وال س���لطان ألي هيئة 

عليه في عمله باملجلس أو جلانه.
  املادة 110: عضو مجلس األمة حر فيما يبديه 
من اآلراء واألفكار باملجلس أو جلانه، وال جتوز 

مؤاخذته عن ذلك بحال من األحوال.
  وكانت احلكومة قبل ذلك قد خالفت صريح 

نص املادة 111 من الدستور:
  املادة 111: ال يجوز اثناء دور االنعقاد، في غير 
حالة اجلرم املشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات 
التحقيق او التفتيش او القبض أو احلبس أو أي  
اجراء جزائي آخر إال بإذن املجلس، ويتعني اخطار 
املجلس مبا قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء 

انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما 
ف���ي أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في  غيبته 
ضد أي عضو من اعضائه، وفي جميع االحوال 
إذا لم يصدر املجلس قراره في طلب االذن خالل 
ش���هر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك مبثابة 
إذن. وذلك بعدم اخطار املجلس في أول اجتماع 
له بإج���راءات التحقيق التي اتخذت ضد عضو 
مجل���س االمة في غيبة املجلس، ولم يقف األمر 
عند هذا احلد ليقني احلكومة بعدم دستورية ما 
اقدمت عليه من اج���راءات باطلة بل تعدى ذلك 
إلى العمل وبقصد على تعطيل انعقاد اجللسات 
سعيا منها لفرض األمر الواقع مبرور شهر على 
الطلب املقدم منها كي ال يقول مجلس األمة كلمته 
في بطالن هذا الطلب وعدم دستوريته وهو ما 
انتهت إليه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
في املجلس في تقريرها رقم 3 بتاريخ 29 نوفمبر 
2010 وخلصت فيه الى عدم دستورية هذا الطلب 
لتعارضه مع املادة 110 من الدستور. وأمام هذا 
النهج اخلطير وفي هذه املرحلة التاريخية من 
املسيرة الدستورية على الرغم من تقدمي طلب 
من بعض النواب لعقد جلسة خاصة يوم االثنني 
2010/12/6 من أجل رفض الطلب من حيث املبدأ 
لبطالن���ه وتناقضه مع احكام الدس���تور، فإننا 
نطالب احلكومة بسحب الطلب املقدم من قبلها 

قبل ذلك التاريخ واعتباره كأن لم يكن.
  وفي جميع االحوال والتزاما منا بالقسم الذي 
بدأنا به مسؤوليتنا الدستورية باحملافظة على 
الدس���تور بكل الوسائل  الدس���تورية املتاحة، 
وعمال بأحكام املادة 6 من الدستور باعتبار األمة 
مصدر السلطات جميعا، فإننا نعلن بدء حملة 
»إال الدس���تور بأولى ندواتنا في ديوان النائب 
الفاضل أحمد عبدالعزيز السعدون يوم السبت 
املوافق 2010/12/4 ان ش���اء اهلل، وس���يعلن عن 
مواعيد وأماكن الندوات االخرى تباعا« وختاما 
يقول احلق جل ش���أنه في محكم تنزيله: )ومن 
أوفى مبا عاهد عليه  اهلل فسيؤتيه أجرا عظيما( 

الفتح: 10. 

بالتعاون مع جريدة

بانتظارك العديد من اجل�ائز القيمة واملقدمة من عدة جهات وم�ؤ�س�سات

الإجابة على جميع ا�س��ئلة امل�سابقة )15 �س�ؤال( وت�سليمها يف ظرف 

واحد ملركز الك�يت للت�حد يف م�عد اأق�ساه 2011/1/5

امل�سابقة التعريفية ال�سابعة بالتوحد

للمزيد من املعل�مات وال�ستف�سار الرجاء مراجعة مركز الك�يت للت�حد - غرب م�سرف 

�ساحية مبارك العبداهلل - ق 6 - �ش 3 - مقابل الكلية ال�سرتالية - تلف�ن: 25309300

Email: kwautism@qualitynet.net

ج�����ائ���ز امل�س�اب�ق���ة

�س�����روط امل�س�اب�ق���ة

ا�سم امل�سارك:

تلف�ن:

الرقم املدين:

اخرت الإجابة ال�سحيحة

مركز الكويت للتوحد

1997
1999
2000

�سرخ��ة  جمل��ة  م��ن  التجريب��ي  الأول  الع��دد  �س��در   -  2
�سامتة عام:

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سرورية ملحط��ات التحويل الثانوي��ة،  مما �سيرتتب 

علي��ه قطع التي��ار الكهربائي ع��ن  بع�ض املناط��ق ح�سب الأيام 

واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

اأم الهيمان )37( 2010/12/5الأحد

الأحمدي )33(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )38( 2010/12/6الثنني

الأحمدي )27(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )39( 2010/12/7الثالثاء

الأحمدي )21(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )40( 2010/12/8الأربعاء

الأحمدي )13(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )41( 2010/12/9اخلمي�س

SEG3 الرقة

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا
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 »التنمية واإلصالÍ«: الحكومة ومن ورائها مؤسسة الفساد وبعض النواب

  Âثروا عدم حضور الجلسات ليدافعوا عن المكتسبات الدستورية

 المويزري: أحذøر من أن الش�عب س�يرì قريباً كثيراً من محاوالت ضرب الدستور 

 الوعالن: الحكومة تعلن رغبتها في رفع الحصانة عن المسلم من خالل عدم الحضور

 محمد املطير يستمع حلديث شعيب املويزرí ويبدو خالد السلطان

 مسلم البراك وخالد الطاحوÓ وخالد الفضالة شاركوا مساء أمس األول ضمن االعتصام الذي تنظمه أسرة الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم أمام منزل سمو رئيس الوزراء للمطالبة باإلفراÌ عنه 

 د.محمد البصيرí في حديث مع د.جمعان احلربش علي الدقباسي وشعيب املويزرí وأحمد السعدون ومبارß الوعالن والصيفي مبارß وخالد الطاحوÓ ومسلم البراß في القاعة

في إله����اء الناس عن احلفاÙ على 
الدستور.

  وطالب الشعب بااللتفاف حول 
التحركات  هذه احلمل����ة وتذك����ر 
الش����عبية في مجلس 1981 عندما 
أريد تنقيح الدس����تور وعندما مت 
التطاول على ارادة األمة في مجلس 
1986 بعد حله حال غير دستوري 
لتنطلق دواوين االثنني الستعادة 

ارادة األمة.
  وبعث املسلم رسالته األخيرة 
الى االعالم »احلر«، شاكرا في البداية 
الصحف االلكتروني����ة واملدونني 
الوطنية »وليعذرنا من  والشبكة 
نس����ينا«، معاتبا االع����الم املرئي 
واملس����موع »احلر« لغيابه خالل 

األسابيع املاضية »اال ما ندر«.
  وخص املسلم صحف )الراي، 
عال����م الي����وم، القب����س، األنباء(، 

اضافة ال����ى »اجلريدة« مبطالبته 
باس����م الدس����تور باحلفاÙ عليه 
»وان تصلوا متأخرين أفضل من 
اب الرأي  øأال تصلوا«، كما طالب كت
الذين كانت مواقفهم رائعة خالل 
األس����ابيع املاضية بكتابة مقاالت 
تشرح وتبني خطورة املرحلة وما 

يراد للدستور واألمة.
  وقال املس����لم: »أريد أن أوجه 
كلمة خاصة وبشكل شخصي معبرا 
عن الكتلة واستميحهم عذرا بهذه 
 Îاالضافة.. أوج����ه خطابا الى األ

الفاضل جاسم بودي«.
  وأضاف: »بومرزوق، أنا أذكر في 
أيام االنتخابات عندما كنت قررت اال 
أنزل االنتخابات اتصل علي كثيرون 
ومن بينهم جاس����م بودي، لم أكن 
رأيته اال م����رة واحدة في لقاء في 
جريدة الراي، وال أعرف الرجل ومن 
ذلك اليوم الى اليوم، لم تسمع أذني 

صوته ولم تر عيني وجهه«.

النيابية ال  وتقبل رأي األغلبي����ة 
الهروب وتعطيل اجللسات.

  وحول رفع احلصانة عن النائب 
املسلم قالت العوضي انها مؤمنة 
بعدم ج����واز رف����ع احلصانة عن 
املس����لم انطالقا من موقف مبدئي 
ودس����توري يتمثل في ان ما قاله 
النائب املسلم كان حتت قبة البرملان 
وال سلطان عليه في ذلك حسب نص 
الدس����تور، مشددة على ان هروب 
احلكومة من هاتني اجللستني يعد 
استمرارا لتشجيع نهج املالحقات 
السياسية الذي شهدته البالد مؤخرا 
وهو أمر مؤسف، معربة عن ثقتها 
العادل  الكويتي  التامة بالقض����اء 
في االنتصار لصالح احلفاÙ على 
املبادئ الدستورية الواضحة بهذا 

الشأن.

  المرحلة المقبلة

  كما أكد النائب محمد املطير ان 

احلكومة ليست على قدر املسؤولية 
وال تعي أهمية املرحلة املقبلة.

  وطال����ب املطير ف����ي تصريح 
صحافي بعد رفع اجللسة رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ومكتب 
املجلس بتطبيق الالئحة الداخلية 
املتغيبني من دون  ال����وزراء  على 

عذر مقنع.

  ÅعالÑ äغبة

  من جهته، أك����د الن�ائب مبارك 
الوع��الن ان احلكومة وبت�ع�مدها 
احلضور بوزير واحد كأنها تعلن 
رغب��تها في رف�����ع احلصانة عن 
النائب فيصل ال�مسلم، مشيرا الى 
ان هذا دليل ايضا على انها ضغطت 
على من يسير بركبها من النواب.

  وقال الوعالن للصحافيني عقب 
رفع اجللسة ان ما حدث اليوم لهو 

  وتابع قائال: »واعلم عندما كتب 
الفيصل ي����ا فيصل وكتب لغيري 
أيضا ان منطلقاته هي البلد والشعب 
واملؤسسة واحلفاÙ على مصالح 
األمة واعلم انه لم يطالبني بشيء 
بعد ذلك لكن����ي أقول اليوم انه ال 
تخلق هذه احلملة وال جتد اعالما 
مرئيا تصل من خالله الى الشعب 
وانت الذي تق����ول الرأي رأيكم..« 
)تصفي����ق من احلض����ور(. وزاد: 
»بوم����رزوق، نطالب����ك بان تكون 
»ال����راي« رأيا للبلد وان تفتح هذا 
الداعني  احلصار املفروض عل����ى 
حلماية الدستور، ال نقول تشكيكا، 

امنا نقوله مطالبني وليس املقصد 
»ال����راي« وامنا اجلميع ولكن هذه 

وجهة نظري اخلاصة«.

  هرÈæ حكومي

  وفي هذا السياق، أعربت النائبة 
أس����يل العوضي عن اس����تهجانها 
لتصرف احلكومة وبعض النواب 
خالل جلستي امس واول من امس، 
مشيرة الى ان احلكومة التي اعتدنا 
على تواجدها شبه الكامل مبا في 
ذلك حضور س����مو رئيس مجلس 
الوزراء جللسات مجلس األمة منذ 
بدء الفصل التشريعي، تعمدت خالل 

جلسات هذا األسبوع باحلضور بأقل 
متثيل ممكن ألسباب تتعلق برفع 
احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم، 
مشيرة الى انها بذلك ادخلت نفسها 
طرفا ف����ي القضية املرفوعة ضده 
من احد البنوك احمللية وتعاملت 
مع األمر من خالل الهروب بطبيعة 
ش����خصانية واضحة ضد النائب 
املس����لم ال تليق بحكومة يفترض 
بها قيادة الدولة، مبينة ان احلكومة 
بعد ان تبني ع����دم حصولها على 
اغلبية لرفع احلصانة باملسلم ارتأت 

افشال اجللسات.
  ودعت العوضي الشعب الكويتي 

لإلمعان في النظر بأسماء النواب 
الذين تغيبوا عن جلسات اليومني 
املاضيني وربط غيابهم مبواقفهم 
وتصويتاتهم في املجلس حتى يتبني 
لهم من دخل في كنف احلكومة وعمل 
على حتقيق أجندتها ومن حافظ 
على رأيه حرا نزيها مستقال، معربة 
عن أسفها في الوقت الذي تسعى به 
البالد إلقرار تشريعات مهمة تواكب 
عملية التنمي����ة، ان يتوقف عمل 
املجلس ألكثر من شهر مما يعطل 
هذه القوانني، مبينة ان ادارة البلد 
تصاحبها مسؤولية على احلكومة 
تتمثل في قدرته����ا على املواجهة 

 تتمة المنشور ص6 

 الحضور لدì رفع 
الجلسة نهائيًا

 1 � عبداهللا الرومي
  2 � مسلم البراك

  3 � علي الدقباسي
  ٤ � مبارك الوعالن

Ó5 � خالد الطاحو  
  6 � فيصل المسلم

  7 � وليد الطبطبائي
Ûالصوا Í٨ � فال  

  9 � ضيف اهللا أبورمية
  10 � سعدون العتيبي
  11 � جمعان الحربش

  12 � سالم النمالن
  13 � الصيفي مبارك

  1٤ � عبدالرحمن العنجري
  15 � عدنان عبدالصمد

  16 � أحمد السعدون
  17 � عادل الصرعاوي

  1٨ � حسن جوهر
  19 � أسيل العوضي

  20 � ناجي العبدالهادي
  21 � مرزوÞ الغانم

  22 � صالح المال
  23 � خالد السلطان

  2٤ � محمد المطير
  25 � محمد هايف

  26 � شعيب المويزري
  27 � محمد البصيري 

 البقية ص٨  

تعلـن جمعـيـة �ساحية �سباح ال�سامل التعاونية
عن طرح الفروع التالية لال�شتثمار من قبل اأ�شحاب االخت�شا�ص ح�شب موافقة وزارة ال�شئون 

االجتماعية والعمل رقم )280( بتاريخ 2010/11/30وفقًا لالآتي :

امل�شاحةالن�شاطم
القيمة

االإيجارية
املوقــــع

بيع وت�شويق البطاقات م�شبقة الدفع 1

)االإنرتنت، البنزين، االت�شاالت(

3م بكل 

�شوق

االأ�شواق املركزية-/3750 د.ك

والفروع

وفقا لل�سروط التالية :

1( اأن يكون املتقدم من اأ�شحاب االخت�شا�ص وممن ميار�شون الن�شاط باأنف�شهم ولديه ترخي�ص جتاري 

�شاري املفعول للن�شاط املتقدم له وال تقبل التوكيالت.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناًء على تعليمات وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل.

3( يلتزم مقدم الطلب بدفع �شيك م�شدق مببلغ وقدره )250د.ك( ح�شب قرار وزارة ال�شئون االجتماعية 

والعمل يتم ا�شرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�ص له عالقة مببلغ 

التاأمني املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4( تكون االأولوية للم�شاهم عند ت�شاوي الدعم.

5( �شــوف يتــم االختيــار للمتقـــدم باأعلـــى دعـــم مـــادي للجمعيـــة على اأن يكــــون ب�شيـــك واحد م�شدق.

6( �شوف يتم االختيار النهائي بح�شور مندوب وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل يف موعد يحدد يف حينه.

7( من �شيقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�شبوعني من تاريخ االختيار الإمتام 

خال�شًا  حقا  الــتــاأمــني  مبلغ  وي�شبح  الغــيــًا  طلبه  يعترب  واإال  العقد  وتــوقــيــع  الــالزمــة  االإجـــــراءات 

للجمعية.

8( يقدم الطلب نظري ر�شم ثالثني دينارًا غري قابلة للرد اعتبارًا من يوم االربعاء املوافق 2010/12/1م 

وحتى نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2010/12/7 وتودع الطلبات داخل ال�شندوق املخت�ص مبكتب 

ال�شيد/ املدير العام ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد علمًا باأن الدوام 

كالتايل :

من االأحد اإىل اخلمي�ص من ال�شاعة 7.30 �شباحًا وحتى ال�شاعة 3:00 ع�شرًا.

9( تطبـق اأحكـــام القانون رقم )24( ل�شنة 1979 ب�شاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�شاأن.

10( اأن يقدم طالب اال�شتثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وجود اأي ن�شاط لدى اجلمعية م�شتثمر من قبله حاليًا  ويف 

حالة ثبوت عك�ص ذلك �شيتم �شحب اال�شتثمار اجلديد منه.

امل�ستنــدات املطلوبــة :

)اأ( �شورة البطاقة املدنية ل�شاحب الرتخي�ص.   

)ب( �شورة الرتخي�ص التجاري �شاري املفعول للن�شاط نف�شه. 

)ج( �شورة اعتماد التوقيع �شاري املفعول.

اإعــــالن

جمعية �ساحية �سباح ال�سالـم التعاونية

جملــ�س الإدارة
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د.فيصل املسلم متحدثا وبجانبه د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغالنواب في القاعة قبل رفع اجللسة نهائيا د.ضيف اهلل أبورمية وسعدون حماد

العوضي: هروب الحكومة شخصانية ضد المسلم ال تليق بمن يفترض فيه قيادة الدولة

المطير: الحكومة ليس�ت على قدر المس�ؤولية وال تعي أهمي�ة المرحلة المقبلة
أكبر دليل على عدم االميان باملؤسسة 
التشريعية والتي تواجه الكثير من 
األسهم واحملاربة وهناك من يريد 
ان يقوم بتحطيم هذه املؤسس����ة 
والتي باتت مفخرة للكويتيني في 

املنطقة.
وأوضح الوعالن ان املواقف اآلن 
اصبحت واضحة وهذه رسالة الى 
الشعب الكويتي ونحن نتحدث عن 
عقد ارتضيناه بني األسرة والشعب 
وهو الدستور، مشيرا الى ان هذا 
الغياب عن حضور اجللسة سواء 
من اجلانب احلكومي او النواب بعدد 
يدل على عدم اميان بالدميوقراطية 
ومن املعيب جدا ان تكون جلسة 

أمس األول تفوق جلسة أمس بعد 
احلضور.

مرحلة جديدة

النائب عادل الصرعاوي  وأكد 
اننا أمام مرحلة جديدة من مراحل 
تنقيح الدستور واالنقضاض عليه 
من واق����ع تفريغه م����ن محتواه، 
ومن ال�مؤسف ان يتزامن ذلك مع 
الدستور  احتفالنا بذكرى صدور 

في 1962/11/11.
وأضاف الصرع����اوي ان اعداء 
الدميوقراطية كانوا دائما يتربصون 
بالدستور وينتظرون الفرصة تلو 
األخ����رى لالنقض����اض عليه، وما 
تش����هده احلياة الدميوقراطية في 
الكويت خالل هذه األيام من طلب 

ان بحث هذا املوضوع من حيث املبدأ 
أمر غير مقبول دستوريا حتى ال 

يسجل سابقة على املجلس.
واختت����م الصرع����اوي حديثه 
بالتأكيد على احملافظة على الثوابت 
الدستورية وأنها واجب وطني قبل 

كل شيء.

تحذير

وحذر النائب شعيب املويزري 
من ان الشعب الكويتي سيرى قريبا 
الكثير من احملاوالت لضرب الدستور 
والتي سيستخدم فيها البعض ثوب 
الصاحلني خلداع الناس كي يحققوا 
اهدافهم بضرب الدستور الذي بعد 
اهلل حمانا وقاد الوطن الى بر األمان 

في عدة ازمات.

وق����ال املويزري ف����ي تصريح 
للصحافيني عق����ب انتهاء اجتماع 
النواب امس ملناقش����ة ازمة طلب 
النياب����ة العامة رفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املسلم الظهاره شيك 
بنك برقان داخل قاعة املجلس: ان 
احلكومة تعلم وتفهم جيدا ان طلبها 
غير دس����توري وتابع املويزري: 
ونقول للحكومة اننا متمس����كون 
بالدستور وس����نظل متمسكني به 
وسنقوم بحمايته مهما كلفنا االمر، 
فهذا واجبنا جتاه الكويت وأهلها.
امانة،  الدس����تور  ان  واضاف: 
واطالب اجلميع بالعمل على حفظ 
هذه االمانة التي ان لم نحافظ عليها 
ضيعن����ا البلد وضيعن����ا االجيال 

املقبلة.

لرف����ع احلصانة ع����ن احد اعضاء 
مجلس األمة وهو د.فيصل املسلم 
عن قضايا ومعلومات وبيانات مت 
تداولها وعرضها مبجلس األمة أمر 
يس����تحق بل من الواجب الوطني 
الوقوف عنده بثبات حفاظا على 
انه  الدس����تور ومضامينه، حيث 
لصي����ق باجلان����ب الرقابي لعمل 
التشريعية واملساس به  السلطة 
قد يفرغ الشق الرقابي ألعمال عضو 

البرملان وهو األمر الذي كان محل 
تداول وتأكيد في محاضر املجلس 
التأسيس����ي ففي اجللس����ة )12( 
وبتاريخ 1962/6/9 أكد املؤسسون 
األوائل وواضعو الدستور ان مبدأ 
احلصانة هو ملنع تخوف األعضاء 
من اتخاذ السلطة التنفيذية اجراءات 
ضدهم وطمأنة الشعب بأن ممثليه 
في أمان، كل ذلك مت اس����تقاؤه مما 
ورد في املادة )110( من الدس����تور 

والتي تنص على ان »عضو مجلس 
األمة ح����ر فيما يبدي����ه من اآلراء 
واألفكار باملجل����س أو جلانه، وال 
جتوز مؤاخذته عن ذلك بحال من 

األحوال«.
من جهة أخرى، أكد النائب عادل 
الصرعاوي أن بحث هذا املوضوع 
ليس من باب توافر الكيدية من عدمها 
اس����تنادا للمادة )22( من الالئحة 
الداخلية امنا من باب الدستورية 

او عدم الدستورية استنادا للمادة 
)110( م����ن الدس����تور، وكان على 
احلكومة اس����تحقاقا بالتعامل مع 
ه����ذا الطلب من خالل وزير العدل 
وبحث دستوريته من عدمها قبل 
ارساله الى مجلس األمة حتى تعكس 
من جانبها حرصها على الدستور 
ومضامينه، لذلك نحن أمام مرحلة 
تاريخية في التعامل والتعاطي مع 
الدستور وتفريغه من محتواه، كما 

تتمة المنشور ص7

..و17 للتحقيق 
في أعطال طائرات »الكويتية«

قدم 17 نائبا طلبا لتش���كيل جلنة حتقيق وفقا للمادة 114 من 
الدس���تور يتعلق بأعطال الطائرات التابعة ملؤسس���ة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وجاء  في الطلب: يتحدث سجل الطيران املدني في الكويت 
عن اعطال واهمال في تشغيل طائرات مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، وحيث ان الس����يد وزير املواصالت قد اكد ما حصل 
للرحلة رقم )1( املتجهة الى منغوليا والتابعة لالسطول االميري، 
والرحل����ة رقم  274 للكويتية القادمة من »دكا« واقترابهما في 
االجواء نتيجة اعطائهما ح����ق االرتفاع الى 28 الف قدم ولوال 
عناي����ة اهلل حلدثت كارثة جوية حيث ان في الطائرة االميرية 
حضرة صاحب السمو االمير حفظه اهلل وفي الطائرة االخرى 

مجموعة كبيرة من الركاب.
وحيث ان وزير املواصالت قال: ان احلادثة مازالت في التحقيق 
ولم يتم االنتهاء منها ومما يؤسف له ان يقال هذا الكالم واحلادثة 
متت في اول ايام عيد الفطر املبارك السابق 10 سبتمبر 2010.

احلادث الثاني مت للرحلة رقم 283 في 10 نوفمبر 2010 للطائرة 
الكويتية املتجهة الى »دكا« حيث تعرضت الطائرة خللل في 
االس���الك بقمرة القيادة مما ادى الى تكوين دخان، االمر الذي 
استدعى ان يتخذ قائد الطائرة قراره باعادة الطائرة الى مطار 
الكويت الدولي خصوصا بعد ان اعطى كمبيوتر الطائرة انذارا 
بوجود اخللل ومع ان قائد الطائرة قد اعلن من خالل اتصاله 
بالبرج أنه س���وف ينزل اضطراريا وثبت بعد نزول الطائرة 
عدم وجود البطارية اخلاصة بانارة الطائرة في خطوط ارضية 
الطائرة الدالة على مخارج الطوارئ وفوجئ قائد الطائرة بعدم 
وجود سيارات االطفاء والتي وصلت بعد النزول االضطراري 
ب� 15 دقيقة او سيارات االسعاف التي وصلت بعد 35 دقيقة.
لذا نقت����رح نحن املوقعني ادناه بإحالة ه����ذا الطلب الى جلنة 
املرافق العامة وحتويلها الى جلنة حتقيق ولها االستعانة مبن 
تشاء للقيام بدورها وعلى الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي 
الشهادات والبيانات والوثائق التي تطلب منهم وذلك وفقا ملا 

ورد في نص املادة 147 من الالئحة الداخلية.

بناء على نص املادة 181 من الالئحة الداخلية وذلك ملناقشة اسباب 
وتداعي���ات ذلك املوضوع املهم مع احلكومة ملعرفة النتائج التي 
توصلت اليها واالجراءات التي اتخذتها بصدد تعويض املواطنني 
عن اخلس���ائر املادية والصحية التي تكبدوها جراء تلك الكارثة 
البيئية التي مازالت اضرارها مستمرة وتهدد حياة ساكني تلك 
املنطقة، كما نناشد احلكومة باتخاذ جميع االجراءات التي تنص 
عليها املادة 25 من الدس���تور حلماية ارواح االهالي وتعويضهم 

عن منازلهم املتضررة.

..و36 للتحقيق في قضية اللحوم
والمواد الغذائية الفاسدة

قدم 36 نائبا طلبا لتشكيل جلنة حتقيق حول قضية اللحوم 
واملواد الغذائية الفاسدة، وجاء في الطلب: مت في اآلونة األخيرة 
ضبط كميات كبيرة من االغذية واللحوم الفاسدة غير الصاحلة 
لالس���تهالك اآلدمي في مخازن التجار واسواق اجلملة واحملالت 
التجارية وبعض هذه االغذية انتهت صالحيتها منذ سنوات عدة 
ومت التالعب في تواري���خ صالحيتها وفي تاريخ انتاجها، وتقع 
على بلدية الكويت مس���ؤولية التحقق من سالمة املواد الغذائية 
طبقا للمادتني 2 و27 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية 

الكويت.
وملا كان األمر يتعلق ب���أرواح املواطنني واملقيمني مما يتعني 
معه الكش���ف عن اسماء الشركات والتجار املتورطني في االجتار 
باألغذية واللحوم الفاس���دة وتوزيعها والتعرف على ما اتخذته 

البلدية في هذا الشأن من اجراءات قانونية.
لذل���ك نطلب نحن املوقعني ادناه عرض األمر على املجلس 
املوقر لتشكيل جلنة حتقيق في ازمة املواد الغذائية واللحوم 
الفاسدة لكشف املتورطني من املسؤولني والشركات والتجار 
في هذه السلع مع ما يتضمنه ذلك من اضرار بصحة املواطنني 
واملقيمني وتعريضهم للخطر على أن تكون اللجنة مشكلة من 
خمس���ة اعضاء وان تقدم تقريرها في هذا الشأن الى املجلس 
املوقر خالل 3 أش���ه�ر وذلك حس�����ب املادة 114 من الدستور 
وامل���ادة 147 من الالئحة الداخلية، عل���ى أن يكون التصويت 

نداء باالسم.

على ان تقدم اللجنة املقترح تش���كيل في موعد اقصاه ش���هر 
من تاريخ تش���كيلها وذلك ألهمية وخطورة املواضيع املطروحة 

محل حتقيق اللجنة.
مع رجاء التصويت على هذا الطلب بالنداء باالسم.

..و10 لعقد جلسة خاصة االثنين المقبل
للتصويت على رفع الحصانة عن المسلم

قدم الن���واب: فالح الصواغ، مبارك الوعالن، س���الم النمالن، 
ناجي العبدالهادي، صالح املال، شعيب املويزري، الصيفي مبارك 
الصيفي، محم���د املطير، خالد الطاح���وس ود.جمعان احلربش 
طلبا جاد فيه: استنادا الى املادة 72 من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة ندعو نحن املوقعني أدناه الى طلب عقد جلسة خاصة يوم 
االثنني املوافق 2010/12/6 ملناقشة التقرير الثالث للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة اإلذن برفع احلصانة 
النيابية عن العضو د.فيصل املسلم في القضية رقم 2009/963 

حصر العاصمة املقيدة برقم 26 جنح املباحث.

..و19 يطلبون التحقيق في تسرب
غاز الميثان في األحمدي

قدم 19 نائبا طلبا لتش���كيل جلنة حتقيق حول تسرب الغاز 
ف���ي منطقة االحم���دي وجاء في الطلب: اس���تنادا للمادة 114 من 
الدس���تور واملادة 147 من الالئحة الداخلية ملجلس االمة، نطالب 
نحن املوقعني ادناه بتش���كيل جلنة حتقي���ق برملانية مؤلفة من 
خمسة اعضاء لتتولى التحقيق فيما اثير حول وجود تسرب لغاز 
امليثان في منطقة االحمدي، على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا 
الشأن خالل ثالثة اشهر من تاريخه على ان يتم التصويت على 

هذا الطلب نداء باالسم.
كما قدم نواب الدائرة اخلامسة طلبا آخر جاء فيه: نظرا لوقوع 
كارثة تسرب الغازات السامة مبنطقة االحمدي، فاننا نرجو التكرم 
بتخصيص س���اعتني من عمر جلسة الثالثاء املوافق 2010/12/14 

15 نائبًا للتحقيق في ظروف
اإلدارة القانونية في البلدية

قدم 15 نائبا طلبا لتشكيل جلنة حتقيق وفقا للمادة )114( من 
الدستور في شأن االمور املتعلقة باألداء في ادارة الشؤون القانونية 
ببلدية الكويت، وجاء في الطلب اوال: في ظل ظروف استثنائية 
طارئة تؤثر على األداء باالدارة وعلى موظفيها، ونظرا للظروف 
الطارئة واالستثنائية التي تعاني منها االدارة القانونية ببلدية 
الكويت واملتمثلة في انهاء خدمات بعض املستشارين واحالتهم 
للتقاعد وفقا لنص املادة )76( من املرسوم رقم )15( لسنة 1979 
في شأن نظام اخلدمة املدنية والتي متثلت في انهاء خدمات اربعة 
مستشارين يعملون باالدارة القانونية وذلك باملخالفة لنص املادة 

)33( من القانون رقم )5( لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
ثانيا: متديد التكليف ملدير ادارة الشؤون القانونية احلالي للسنة 
الرابعة على التوالي بالرغم من وجود مستش���ارين اكثر خبرة 
واقدمية وسنوات العمل، وبالرغم من صدور احكام قضائية بشأن 
وظيفة مدير االدارة القانونية حيث لم تقم البلدية بتنفيذها خاصة 

عندما اكد احلكم على تغليب االقدمية في تولي تلك الوظيفة.
ثالثا: املماطلة في ترقية اعضاء االدارة القانونية املستحقني 
للترقية وباملخالفة ملوافقات ادارة شؤون املوظفني بالبلدية باملوافقة 

على ترقياتهم واستحقاقهم لها.
رابعا: تكرار احالة اعضاء االدارة القانونية للتحقيق من دون 
اسباب او دراسة بقصد االضرار بهم في محاوالت للضغط عليهم 
واخضاعهم المور قد تغير مستقبلهم الوظيفي، وفي غير صالح 

بلدية الكويت.
خامسا: املخالفة للهيكل التنظيمي لالدارة القانونية في بلدية 
الكوي���ت الذي حدد وظائف لكل موظف بها وال يس���مح بتكليف 
املوظف اال بالوظيفة احملدد له اختصاصاتها، فإن تقرير تكوين فرق 
قانونية باحملافظات قد جاء هادفا الى اقصاء العديد من الكفاءات 
املوجودة ب���االدارة القانونية الى غير اختصاصاتهم وبعيدا عن 

االدارة التي ينتمون اليها والتي حددها الهيكل التنظيمي.
سادسا: صدور بعض القرارات االدارية من مدير االدارة القانونية 
بتهميش دور املراقبني ورؤساء االقسام باالدارة القانونية بالبلدية 
وذلك اضعافا لدورهم وحلرصه على عدم تكوين كوادر قانونية 

ذات خبرة ودراية.

خالد اخلالد

الطبطبائي: هل هناك رقابة على دواء األنسولين؟
وجه النائب د.وليد الطب�طبائي سؤاال لوزير 
الصحة د.هالل الس���اير جاء فيه: ادارة الرقابة 
الدوائية من اهم االدارات بوزارة الصحة وهي التي 
من اهم اختصاصها مراقبة االدوية الواردة الى 
الكويت من دول الخارج، ولعل دواء االنسولين 
من اهم االدوية التي ترد الى البلد وذلك لزيادة 
عدد مرضى السكر بالكويت، وقد ورد في الفقرة 
االخيرة بعض االخبار عن ان الدواء ال يتم فحصه 
بالطريق���ة الصحيحة مما ي���ؤدي الى تعرض 

المرضى للمخاطر.
لذا، يرجى افادتي وتزويدي باآلتي: هل تقوم 
وزارة الصح���ة بعمل رقاب���ة دورية على دواء 
االنسولين، وما صحة ما نشر في احدى الصحف 
حول وجود مخالفات في احد التحاليل الخاصة 
بأدوية االنسولين، وهل تم اتخاذ اجراء قانوني 
تجاه االشخاص المخالفين في تلك التحاليل؟ 
وان تم اجراء التحقيق فيرجى تزويدي بصورة 

من محاضر التحقيق.

التحالف الوطني: إفشال جلسات 
مجلس األمة استفزاز حكومي � نيابي

المويزري يطالب الحكومة باعتبار 
قطعة 1 في األحمدي منطقة كوارث

طالب النائب شعيب المويزري الحكومة باعتبار قطعة 1 
في األحمدي منطقة كوارث ويجب عليها إجراء مسح صحي 
ألهال���ي هذه المنطقة، قائال يجب على الجهات المختصة في 
الدولة التكفل بعالج وتعويض سكان هذه المنطقة عن الضرر 

الذي لحق بهم من تسرب غاز الميثان السام.
وش���دد المويزري على ضرورة إقرار بدل إيجار لكل رب 
أس���رة ال يقل عن ألف دينار وبدل أثاث إلى حين االنتهاء من 
اإلج���راءات الالزمة للتثمين والتعوي���ض خالل فترة زمنية 
محددة، مؤكدا ان���ه يجب تثمين وتعويض أصحاب المنازل 
ليتسنى لهم شراء منازل بديلة تليق بحياة كريمة لهم وأسرهم 

لما عانوه من ظروف بيئية وصحية سيئة.

انتق���د أمني عام التحالف 
الدميوقراطي خالد  الوطني 
اخلالد االستفزاز احلكومي � 
النيابي واملتمثل في تعطيل 
جلسات مجلس األمة وتفريغ 
الدستور من محتواه وتسجيل 
سابقة تاريخية برفع احلصانة 
عن نائب ملا أب���داه من رأي 
حتت قبة عبداهلل الس���الم، 
مشيرا الى ان عقد اجللسات 
حق أصيل للشعب الكويتي 
لتحقيق تطلعاته ومناقشة 

قضاياه.
واس���تغرب اخلال���د في 
تصري���ح صحاف���ي ام���س 
موق���ف احلكومة وهي التي 
تنادي دائما بالتعاون معها 
لتحقيق الرغبة السامية في 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري، متسائال: هل ميكن 
حتقيق رغبة سموه مبقاطعة 
اجللس���ات بش���كل متعمد 
وتعطيل أعمال التش���ريع؟ 
مضيف���ا: ان إفش���ال عق���د 

اجللسات يعني الوقوف ضد 
رغبة صاحب السمو األمير، 
وتفريغ واضح للدستور من 

محتواه.
وقال اخلال���د ان النواب 
أقسموا على احترام الدس��تور 
وحمايت���ه، إال ان بعضه���م 
خالف قسمه وآثر االشتراك 
الدستور  في جرمية تنقيح 
بص���ورة جدي���دة وتعطيل 

العمل البرملاني.

تيار »المسار األهلي« يشيد بتشكيل »كتلة الدستور«
ويؤيد توجه النواب إلى تقديم استقالة جماعية

الذي���ن أعطوهم الثق���ة، وداعيا 
إياهم الى وقفة مشرفة دفاعا عن 
الدميوقراطية واحلقوق الدستورية 

ألعضاء مجلس األمة.
وأب���دى الص���وان تأييد تيار 
»املس���ار األهل���ي« ألي خط���وة 
يتخذها نواب مجلس األمة دفاعا 
عن الدستور مبا في ذلك التوجه 
نحو استقالة جماعية تفرض هيبة 
التراخي احلكومي  أمام  املجلس 
املتواصل، مشيدا بتشكيل »كتلة 
الدستور« في مواجهة املمارسات 

احلكومية.
وجدد تأكيده حلصانة النائب 
عن أعماله وأقوال���ه داخل قاعة 
عبداهلل السالم، ورفض مبررات 
طلب رفع احلصانة عن املسلم، 
خصوصا انه يأتي على خلفية ما 
أثاره داخل املجلس وبالتالي فإن 
املوافقة على هذا الطالب ستكون 
سابقة يس���جلها التاريخ خلرق 
الدستور، وسابقة ستتوالى من 
بعدها الطلبات املماثلة ملصادرة 
احدى أدوات ممارسة النائب لدوره 

في املجلس.

والقانون.
وقال الصوان ان تغيب النواب 
عن اجللسات أمر مرفوض وغير 
انه يتماش���ى مع  مبرر، معتبرا 
التوجه احلكومي لرفع احلصانة 
عن النائب املسلم ونهج احلكومة 
في تعطيل جلسات مجلس األمة، 
مجددا الدع���وة للنواب املؤيدين 
لرف���ع احلصانة الى اعادة النظر 
في قرارهم الذي سيكون سابقة 
يسجلها التاريخ لهم وأمام ناخبيهم 

أعرب تيار »املسار األهلي« عن 
أسفه للنهج احلكومي غير املسؤول 
في التعاطي مع مختلف القضايا 
او االقتصادية  سواء السياسية 

او االجتماعية.
التيار  وفيما ج���دد رئي���س 
م.عبداملانع الصوان رفض التيار 
رفع احلصانة عن النائب د.فيصل 
املسلم، اعتبر ان تعطيل احلكومة 
لنصاب جلس���تي مجلس األمة 
اليومني املاضيني يهدف الى رفع 
احلصانة عن املسلم تلقائيا من 
خالل من���ع النواب الرافضني من 
التصويت على هذا الطلب داخل 

قاعة عبداهلل السالم.
وأشاد الصوان بالتحرك النيابي 
ملواجه���ة االس���تهتار احلكومي 
مبمثلي الشعب ومحاولة مصادرة 
حقهم في التعبير عن رأي الشارع 
من خالل تعطيل جلسات مجلس 
األمة ومخالفة الالئحة الداخلية، 
مس���تنكرا في هذا اإلطار ارمتاء 
بعض النواب في أحضان احلكومة 
وتراخيهم في ممارسة الدور املأمول 
منه���م في الدفاع عن الدس���تور 

استنكر النهج الحكومي في تعطيل الجلسات

م.عبداملانع الصوان


