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الهاجري: زيادة رواتب العسكريين أولوية إلنصافهم وتحفيز للشباب على سد النقص

مزيد: البد أن يعطى القانون صفة االستعجال ونتحفظ على نسبة الزيادة المعتمدة

الحال�ي االنعق�اد  ف�ي  من�ه  االنته�اء  ويج�ب  انتظ�اره  ط�ال  القان�ون  عس�كر: 

جلس�ة أول  أعم�ال  ج�دول  عل�ى  القان�ون  مش�روع  ب�إدراج  أطال�ب  المي�ع: 

زنيفر: يخدم فئ�ة كبيرة من المواطنين وتجب مس�اندته حتى تت�م الموافقة عليه

الجن���از القوانني واالقتراحات 
املهمة الت���ي يحتاجها املواطن 
الكويت���ي الس���يما ان جدول 
االولويات تعث���ر عرضه منذ 
انط���اق دور االنعقاد احلالي 
بسبب حالة االحتقان السياسي 
التي عاش���تها الباد بس���بب 
تداعيات االس���تجواب، مشددا 
في الوقت ذاته على ان االلتزام 
الس���مو  بتعليم���ات صاحب 
الش���يخ صباح االحمد  األمير 
اتون  الب���اد والعب���اد  جنب 
ازمات طاحنة وفنت قد تعصف 
باجلميع مجددا تأكيده على ان 
الكويت واستقرارها  مصلحة 
فوق اجلميع وطاعة ولي االمر 

واجبة على اجلميع.
وطال���ب املي���ع ف���ي ختام 
تصريحه ان يدرج م��ش���روع 
قان���ون زي������ادة روات������ب 
العس���كريني ف���ي اجل���ي���ش 
الوطني  والش���رطة واحلرس 
ورج���ال االطفاء عل���ى جدول 
اع��م���ال اول جلس���ة ملجلس 
االم���ة الق���رارها خصوصا ان 
هناك اجم���اعا ني���ابيا على هذه 
الزي���ادات ومن ش���أنها ان تعمل 
على انخراط الشباب الكويتي 

في السلك العسكري.
انبه اشاد النائب سعد زنيفر 
مبوافق���ة مجلس الوزراء على 
مش���روع قانون زيادة رواتب 
العس���كريني، مش���يرا الى ان 
ه���ذا القانون يخدم فئة كبيرة 
من املواطنني الذين يس���هرون 
عل���ى حماية الوط���ن وحفظ 

استقراره.
وق���ال زنيفر انن���ا طالبنا 
في اكثر من مناسبة بضرورة 
دع���م العاملني ف���ي القطاعات 
العس���كرية ورج���ال االطفاء 
وحتسني اوضاعهم املعيشية 
ونش���د على يد احلكومة التي 
اس���تجابت لهذه املطالب عبر 
اصدار مش���روع قانون زيادة 

رواتب العسكريني.
واعرب زنيفر عن امله في ان 
الى املجلس  القانون  يحال هذا 
قريبا ليتم اقراره ويرى النور 
دون ان تكون هناك حتفظات عليه، 
وأكد زنيفر ان ابناء العسكريني 
يستحقون مثل هذه الزيادة في 
رواتبه����م ويأملون من املجلس 
الدعم واملس����اندة لهذا القانون 

حتى تتم املوافقة عليه.

طالب عدد من النواب بزيادة 
النسبة املعتمدة من قبل احلكومة 
لرواتب العسكريني الى 100 ٪ 
مش���ددين على ان ه���ذه الفئة 

تستحق كل الدعم.
فقد أك���د النائ���ب د.محمد 
العس���كريني  ان  احلويل���ة 
الدعم واملساندة  يس���تحقون 
نظرا لدورهم الكبير في حفظ 

األمن.
وأشاد مببادرة مجلس الوزراء 
ف���ي اجتماعه األخير لتحويله 
زيادة رواتب العس���كريني الى 
مجلس األمة وان هذه املبادرة 
تأتي متزامنة م���ع العديد من 
االقتراحات التي نادى بها أعضاء 

مجلس األمة.
وطالب احلكومة مبزيد من 
االهتم���ام بالعناص���ر األمنية 
العس���كرية ورج���ال اإلطفاء 
من خ���ال تأهيلهم وتدريبهم 
وتطوير قدراتهم مبا يتناسب 
مع آخر ما توصلت اليه العلوم 
األمنية والعسكرية وإيفادهم 

في دورات خارجية.
وزاد: نطالب احلكومة أيضا 
باالهتمام بتزويد املؤسس���ات 
األمنية والعس���كرية واإلطفاء 
املع���دات واآللي���ات  بأح���دث 
واألجهزة التقنية وربطها جميعا 
ضمن ش���بكة معلوماتية عن 
طريق الكمبيوتر ليتم التوصل 
للمعلومة بأسرع وقت ممكن، 
األمر الذي سيسهم في تطوير أداء 

القطاع األمني والعسكري.
وشدد احلويلة على ضرورة 
مكاف���أة املتميزي���ن من رجال 
الش���رطة واجليش واحلرس 
الوطن���ي واإلطفاء وحتفزيهم 
على األداء املتميز خللق روح 
م���ن املنافس���ة اإليجابية بني 
هذه القطاعات وذلك من خال 
جوائز سنوية مجزية وشهادات 
تقديرية متنح للقيادي املتميز 
وللعناصر املتميزة من األفراد 
والقطاع املتميز مقترحا ان تكون 
تلك اجلوائز باسم صاحب السمو 
حتى يك���ون للجائزة مدلولها 
ومعناها األدبي الكبير، اضافة 
الى كون صاحب الس���مو هو 
القائد األعلى للقوات املسلحة.

النائب  من ناحيته، ش���دد 
الهاج���ري على أهمية  دليهي 
االستعجال بإقرار زيادة رواتب 
العسكريني في الدفاع والداخلية 

الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد وقراءة نتائج االستجواب 
جيدا من خال مراجعة القضايا 
التي يثيرها النواب جتاه االداء 
ال���وزاري وتصحيح االخطاء 
احلكومية في القادم من االيام 
مشددا على ضرورة ان يتقبل 
اجلميع نتيجة التصويت وان 
حتترم االقلية رأي االغلبية بعد 
ان هدأت عاصفة االس���تجواب 

وما سبقه من تأزمي.
ف���ي تصريح  امليع  وق���ال 
صحاف���ي ان الكوي���ت بحاجة 
لاستقرار السياسي وهذا لن 
يتحقق اال بتعاون الس���لطتني 
والتزام جميع النواب بالقنوات 
الدستورية واالبتعاد عن شحن 
الناس بالنزول للشارع اعتراضا 
على نتيجة االستجواب الذي مت 
وفق االطر الدستورية حتت قبة 

عبداهلل السالم.
مش���يرا الى ان النزول الى 
الش���ارع لن يزيد املشاكل اال 
الفنت ويعطل  تعقيدا ويثي���ر 

التقدم املنشود للباد.
وزاد امليع ان جدول االولويات 
مزدح���م باالقتراحات بقوانني 
واملش���اريع بقوانني والتي من 
شأنها حتسني مستوى معيشة 
املواطن الكويتي والدفع بعجلة 
التنمي���ة الى االم���ام وتعزيز 
الوضع االقتص���ادي واطاق 
التحتي���ة  البني���ة  مش���اريع 
العماقة التي حتتاجها الباد في 
املستقبل، مشددا على ضرورة 
ان يعي اجلميع اهمية التعاون 
وااللتزام بالقنوات الدستورية 
في معاجلة اي خطأ من السلطة 

التنفيذية.
وأكد امليع ان اقرار املجلس 
لقوانني اسكان املرأة ميثل بداية 

غالبية أعضاء املجلس لديهم 
قناع���ة تامة بض���رورة زيادة 
رواتب العس���كريني دعما لهم 
وملا يقومون به من حفظ األمن 

والدفاع عن تراب الوطن.
اما النائب حسني مزيد فأشاد 
بدعم مجل���س الوزراء لقانون 
زيادة رواتب العسكريني واحالة 
القانون ملجلس االمة  مشروع 
الق���رار ملهنيي  وش���مول هذا 
القطاعات العسكرية، مبينا ان 
القانون الب���د ان يعطى صفة 
االس���تعجال في مجلس االمة 
ملناقشته واقراره كونه مرتبطا 
بقطاعات امنية تستحق الشكر 
والثناء عبر س���رعة اقرار هذا 

القانون.
وق���ال مزيد ف���ي تصريح 
صحافي رغم حتفظنا عل نسبة 
الزي���ادة التي اعتمدها مجلس 
ال���وزراء والتي كنا نطمح الن 
تكون 100٪ من اجمالي الراتب 
االساسي اال اننا سوف نسعى 
لرفعها عند مناقشة القانون حتت 
قبة البرملان مبا يحقق الفائدة 

ذاته مؤسسة البترول الوطنية 
ملراجعة سلم الرواتب في ظل 
املتغيرات في األسواق احمللية 
والعاملي���ة خصوص���ا زيادات 
املهندس���ني للحد من تسربهم 
من القطاع احلكومي والتحاقهم 
بالقط���اع اخلاص الذي أصبح 
منافس���ا قويا للقطاع النفطي 
احلكوم���ي الذي بدأ يعاني من 
التطويرية  تس���رب اخلبرات 
القطاع  الكويتي���ة لش���ركات 
الكويت  ف���ي داخ���ل  اخلاص 
أو ف���ي الدول املج���اورة التي 
تبلغ رواتبها أضعاف رواتب 

املهندسني الكويتيني«.
وتاب���ع »ان القطاع النفطي 
يحت���اج الى عناي���ة حكومية 
خاصة لكي ترقى به وتخرج من 
اعت��مادها على الش��ركات العاملية 
التي هي ذاتها تستعني ببعض 
الكفاءات الكويتية لتولي إدارة 
مكاتبها في الكويت واخلليج، 
القطاع  الى ان موظفي  مشيرا 
النفطي يحتاجون الى مراجعة 
جادة لس���لم رواتبهم الذي بدأ 

املرجوة من اقرار هذا القانون 
القطاعات  ف���ي  العاملني  كون 
العس���كرية يبذلون جهودا ال 
تتواءم ورواتبهم مس���تغربا 
اعتراض وزي���ر املالية املتكرر 
على هذه الزيادة بحجة كلفتها 
املالية رغم اجماع الس���لطتني 
التنفيذية والتش���ريعية على 

العمل القرارها.
ودعا مزيد الى ان تكون هذه 
اقرارها  الزيادة متساوية بعد 
في جميع القطاعات العسكرية 
الثاثة وان يتم سد التفاوت في 
الزيادة بني الرت���ب العسكرية 
فيم���ا بينها حتقيق���ا للعدالة 
واملساواة، متم��نيا ان يتبع هذه 
اخلطوة اقرار زيادة كادر املعلمني 
في وزارة التربية كذلك واقراره 
وهو الذي طال انتظاره كونهم 
جنودا ايضا ويعملون في ميدان 
العلم وصناعة االجيال لنهضة 

ورفعة الكويت احلبيبة.
وكذلك دعا النائب غامن امليع 
احلكومة الى االستفادة من جتديد 
ثقة مجلس االمة في سمو رئيس 

يضعف أمام الزيادات الكبيرة 
في أسعار الغذاء والكساء وزيادة 

أسعار اخلدمات كذلك.
بدوره، أكد النائب عس���كر 
العنزي على أهمية إعطاء زيادة 
العس���كريني األولوية  رواتب 
وإقرارها بصفة عاجلة، مشيرا 
الى ان هذا املوضوع طال انتظاره 
ويجب ان يتم االنتهاء منه خال 

دور االنعقاد احلالي.
وشكر العنزي سمو رئيس 
مجلس الوزراء لتفهمه ملعاناة 
العسكريني في اجليش  أبنائه 
الوطني  والش���رطة واحلرس 
واإلطفاء العام وحرصه الشديد 
على حتسني أوضاعهم املعيشية 
من خال إقرار مجلس الوزراء 
ملش���روع قانون زيادة رواتب 

العسكريني.
العنزي مجلس األمة  ودعا 
للتصويت على مشروع القانون 
احملال من احلكومة  بعد دراسته 
الداخلي���ة والدفاع،  في جلنة 
مش���يرا الى ان القانون سيمر 
وستتم املوافقة عليه حيث ان 

واحلرس الوطني واإلطفاء بعد 
ان واف���ق مجلس الوزراء على 
إحالتها على مجلس األمة، مطالبا 
بأن تكون أولوية أعضاء مجلس 
األمة إلنصاف منتسبي السلك 
العسكري بجميع مجاالته وذلك 
لتحفيز الشباب الكويتي على 
االنتساب لهذه القطاعات التي 
تعاني نقصا كبيرا في كوادرها 

البشرية.
وقال الهاجري: إن العسكريني 
في جميع القطاعات يحتاجون 
الى زيادة رواتبهم التي أصبحت 
ال تستوعب الزيادة املتصاعدة 
في أسعار السلع الغذائية وغيرها 
من االحتياجات االستهاكية، 
الفتا الى ان منتس���بي السلك 
العس���كري بجمي���ع قطاعاته 
يتعرض���ون للخطر من خال 
أعمالهم ويعان���ون الكثير من 
املتاع���ب التي يصبرون عليها 

من أجل خدمة الوطن«.
وأضاف »ان ط���ول مكوث 
مش���روع قانون زيادة رواتب 
العسكريني في أروقة احلكومة 
اثر كثي���را على العس���كريني 
وس���اهم في تس���رب الكوادر 
القطاعات  الكويتية من جميع 
العس���كرية واإلطفاء على مر 
السنوات املاضية مما اثر سلبا 
على إدارة هذه القطاعات التي 
أصبحت تعاني نقصا بش���ريا 
ال تس���تطيع سده إال من خال 
الوطنية«،  الك���وادر  حتفي���ز 
موضح���ا »مثل هذه القطاعات 
احلساسة وذات املخاطر العالية 
محصورة في الشباب الكويتي 
التي يتوجب على احلكومة ان 
توفر له جميع االمتيازات لكي 

يسد النقص فيها«.
ودع���ا الهاجري »في اإلطار 

استنادا للمذكرة االيضاحية 
للمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 
1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية والتي 
تنص على ان حترص الدولة على 
احملافظة على الثروات الزراعية 
واحليوانية والسمكية في الباد، 
وتولي اهتمام���ا كبيرا من أجل 
الث���روات لزيادة  تنمية ه���ذه 
انتاجيتها املختلفة لاعتماد عليها 
كأحد املصادر الرئيسية للغذاء في 
الدولة، وملا كان هناك مواطنون 
يقومون بتربية املاشية واالبل في 
الباد، ونظرا للزيادة املطردة في 
أسعار االعاف، وتشجيعا لهم 

على االستمرار في هذا املجال.
أتق���دم باالقتراح  لذا فإنني 
برغب���ة التال���ي نص���ه برجاء 
التفضل بعرض���ه على مجلس 

تقدم النائب حسني احلريتي 
باقتراح بقان���ون يطلب فيه ان 
تستبدل الفقرة االولى من القانون 
رقم )10( لس���نة 2010 في شأن 
تنظيم اجراءات دعاوى النسب 
وتصحيح االس���ماء املشار اليه 

بالنص التالي:
النس���ب  »ال تقب���ل دعاوى 
وطلب���ات تصحي���ح او تغيير 
االسماء التي تنطوي على مساس 
بالنس���ب، اال اذا سبقها حتقيق 
جتريه جلنة برئاسة احد رجال 
القضاء او النيابة العامة وعضوية 
أح���د رجال القض���اء او النيابة 
العامة وممثل عن كل من وزارة 
الداخلية ووزارة الصحة ووزارة 
التخطيط ووزارة التربية والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية واالمانة 

دعا النائب فيصل الدويس����ان 
احلكومة الى املبادرة بإجراء تعديل 
ال����ى فرض هدنة  وزاري يفضي 
سياسية تسهم في تخفيف االحتقان 
السياسية  الس����احة  الذي يسود 
راهنا، وتخلق حالة من االستقرار 
مؤكدا انه ليس امله����م ما اذا كان 
التغيير الوزاري سيفسر لصالح 
الطرف اآلخر، بل األهم ايجاد فترة 
من الهدوء. وقال الدويس����ان في 
تصريح صحافي من املهم جدا ان 
يصار الى تشكيل حكومي جديد 
حتى تتخلص احلكومة من وجع 

الرأس، واستجوابات مقبلة.
وتعليقا على ما ذكره رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي عن 
عدم مواءمة التعديل احلكومي في 
الظروف احلالية لكونه قد يعطي 
تفسيرات خاطئة، قال الدويسان 
ايهما اهم ان يفس����ر التغيير في 
تشكيلة احلكومة تفسيرات اخرى 
ام ايجاد فترة هدنة؟ مبينا ان تعديل 
تشكيلة احلكومة سيفرض جوا من 

الهدنة يقبل به كل االطراف.

كش����فت النائب����ة د.معصومة 
املب����ارك ان جلن����ة امل����رأة عقدت 
اجتماعات مع املسؤولني في وزارة 
الداخلية ووزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء واملس����ؤولني في 
اخلدمة املدنية بش����أن التعديات 
على قانون اخلدمة املدنية واقامة 
االجانب، مبين����ة انه مت التوصل 
التعديات فيما  التفاق تام حول 
يتعل����ق بابن����اء الكويتية وزوج 
الكويتية االجنبي، وس����يتم رفع 
تقري����ر للمجلس للتصويت على 
هذه التعديات، مشيرة الى وجود 
الكثير من االيجابيات التي تصب في 
مصلحة املرأة الكويتية، ونقول لها 

هنيئا لك وللمجتمع الكويتي.
ومن جانب آخر قالت النائبة 
د.معصوم����ة إن االس����تجواب قد 
انتهى واس����تكمل الشق اخلاص 
بعدم امكانية التعاون، فا وجود 
مبرر الية اثارة لهذه القضية مرة 

اخرى.
وناشدت املبارك زماءها النواب 
أن هذه املرحلة يجب ان نش����مر 
عن سواعدنا للعمل اجلاد والعمل 

الطبطبائي يقترح زيادة دعم األعالف 
لمربي الماشية واإلبل في ظل ارتفاعها

»الحريتي« يقترح تعديل إجراءات 
»دعاوى النسب« و»األسماء«

الدويسان: التعديل الوزاري سيساهم 
في تخفيف االحتقان السياسي

د.معصومة: االستجواب استكمل الشق 
الخاص بعدم التعاون وال مبرر ألية إثارة 

االمة املوقر:
زي���ادة دعم االع���اف ملربي 
املاش���ية واالبل في ظل ارتفاع 
أسعار االعاف وقلة أماكن الرعي 

وانعدامها في الباد.

العامة ملجلس الوزراء، وتصدر 
قرارات اللجنة باالغلبية، وعند 
تساوي االصوات يرجح اجلانب 

الذي فيه الرئيس«.

لي����س مهما االيحاء  واضاف: 
لآلخرين بأن االستجواب لم يؤثر 
في احلكومة بقدر ايجاد فترة من 
الهدوء وليس املهم ان اظهر خلصمي 

انني انتصرت في االستجواب.
وعن عدد املقاعد الوزارية التي 
يعتقد ان التعديل يجب ان يطولها 
قال الدويسان: سمو الرئيس ابخص 
بوزرائه وهو الذي يعرف يبدل او 

يغير او يزيح من ويأتي مبن.

لتطلعات صاحب الس����مو االمير 
وتطلعاتن����ا واجناز ما هو مدرج 
باخلط����ة االمنائية، مش����يرة الى 
انه مت اقرار العديد من االولويات 
حتتاج الى ان ننفذها واالستجواب 
اصبح وراء ظهورنا وعلينا التطلع 
للمس����تقبل بتف����اؤل وال ننبش 
في املاضي وط����رح امور ال متت 
للدستور بصلة ومنها ما يطرحه 
بعض النواب ومطالبتهم باستقالة 

رئيس الوزراء.

أكدوا أنهم يستحقون الدعم والمساندة لتحسين أوضاعهم المعيشية

نواب أجمعوا على إقرار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين »بصفة االستعجال«

عقد نواب كتلة »إال الدستور« 
اجتماعا ف����ي مجلس االمة أمس، 
اتفق����وا خاله عل����ى إصدار بيان 
اليوم يتضمن موقفهم السياسي من 
االجراءات احلكومية التي اتخذت 
بعد االستجواب، وكذلك موقفهم 
من احلكومة ف����ي ضوء النتيجة 
التي آلت اليها في التصويت على 

كتاب عدم التعاون.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي 
في تصريح للصحافيني أمس ان 
االجتماع ضم 22 نائبا الذين وقعوا 
على كتاب عدم التعاون، وان غاب 
بعضهم بسبب دواعي السفر، اال 
انهم أعرب����وا عن تأييدهم لكل ما 

يخرج عنه االجتماع.
انتهى  ان االجتم����اع  وأضاف 
الى االس����تمرار بهذا التجمع، من 
أجل الدفاع عن قضايا أساس����ية 
مت االتف����اق عليه����ا، م����ن بينها 
احلفاظ على الدستور والذود عن 
احلريات العامة، وحماية الوحدة 
الوطنية، ومت االتفاق على مواصلة 
االجتماعات من أجل التنسيق حول 
الطبطبائي  القضايا. وأشار  هذه 
ال����ى ان اعض����اء الكتل����ة عبروا 

املواقع  املع����ارض، وكذلك  الرأي 
االلكترونية مثل »تويتر« وغيره، 
وهو م����ا يؤكد النه����ج احلكومي 
املستمر في التضييق على احلريات، 
مشيرا الى ان تصريحه هو تعبير 
عن وجهة نظره الشخصية ملا دار 
ف����ي االجتم����اع، والنائب جمعان 
احلرب����ش هو املكل����ف باحلديث 
باس����م الكتلة. وشدد الطبطبائي 
على ان أي تقييد أو ماحقات البد 
أن تكون في اطار القانون، رافضا 
العش����وائية للمدونني  املاحقات 

ونهج ما وصفه بتعليب التهم.
من جانبه، قال النائب د.جمعان 
احلربش ان اجتماع اليوم )أمس( 
ضم الكتل الثاث التي شاركت في 
استجواب س����مو رئيس الوزراء 
وهي »العمل الشعبي« و»التنمية 
واالصاح« و»العمل الوطني«، كما 
ضم االجتماع النواب املس����تقلني 
الذي����ن ش����اركوا ف����ي دع����م هذا 
االستجواب بكل مراحله. وأشار 
احلربش الى انه مت خال االجتماع 
طرح العديد من القضايا من بينها 
املوقف املعلن السابق بشأن الدفاع 
ع����ن احلريات، وكذلك املوقف من 

احلكومة الذي توج باالستجواب، 
وكتاب عدم التعاون.

وأوضح احلرب����ش ان بعض 
الن����واب أثاروا خ����ال االجتماع 
التي  موضوع املاحقات األمنية، 
طالت ايضا املشاركني في »تويتر«، 
مبدي����ا تخوفه من ه����ذا املنحى، 
كذلك منحى تصفية احلس����ابات 
الش����خصية، الذي يت����م اآلن في 
املنطقة احلرة حتت مسمى تطبيق 
القانون، وكذلك ما يتم مع بعض 

القنوات الفضائية.
وأش����ار احلربش ال����ى انه مت 
االتفاق على إصدار بيان باسم كتلة 
»إال الدس����تور« غدا )اليوم( يتم 
حتديد موقفهم السياسي به جتاه 
كل االحداث واإلجراءات التي متت، 
كما سيتضمن موقفهم من احلكومة 
على ضوء نتيجة االس����تجواب، 

ونتيجة عدم التعاون.
وشدد احلربش على أن بعض 
االطراف احلكومية التي تعول على 
تقويض هذه الكتلة سيخيب ظنها، 
وسيرون موقفا صلبا من قبل »إال 
الدستور« في الدفاع عن هذه املبادئ 

الدستورية.

خال االجتماع عن استيائهم مما 
يشاع بشأن فواتير تدفع من قبل 
جه����ات حكومية مل����ن وقف معها 
في االستجواب، والتي من بينها 
املناصب القيادية ومعامات العاج 
في اخلارج وما ش����ابه، كما أبدوا 
استياءهم ازاء بعض وسائل االعام 
الفاسدة التي تضرب النواب حتت 

رعاية حكومية.
وأوضح انه وردتنا محاوالت 
لتضييق احلريات العامة، وماحقة 
بعض الفضائيات التي تستضيف 

في اجتماعها الذي ضم 22 نائبًا أمس

كتلة »إال الدستور« ترسم خارطة طريقها في بيان لها اليوم
الحربش: موقف صلب في الدفاع عن المبادئ الدستورية

عاشور: »الداخلية« فندت معظم مالحظات »المحاسبة«
عقدت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل البرملانية برئاسة النائبة د.روال دشتي 
أمس اجتماعها كلجنة حتقيق الستكمال التحقيق 
في جتاوزات العاج باخلارج، وبحثت ما يتعلق 
بوزارة الداخلية. وقال مق����رر اللجنة النائب 
صالح عاش����ور في تصريح للصحافيني: اننا 
في االس����بوع قبل املاضي اجتمعنا مع ممثلي 
وزارة الدف����اع، واليوم � أم����س � اجتمعنا مع 
ممثلي وزارة الداخلية ملناقش����ة تقرير ديوان 
احملاس����بة عن مخالفات الع����اج باخلارج في 
اجلهات احلكومية وهي وزارة الصحة ووزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية. وأضاف عاش����ور ان 
ممثلي وزارة الداخلية قدموا تبريراتهم وردودهم 
عل����ى ماحظات ديوان احملاس����بة عن العاج 

باخلارج وستقوم اللجنة بدراسة هذه الردود. 
وأشار عاشور الى ان الداخلية قامت بتفنيد معظم 
ماحظات ديوان احملاسبة، وهناك ماحظات 
اخرى حتتاج الى مراجعة لتتأكد منها، ومن ثم 
حتتاج اللجنة الى وقت اضافي لتقدمي تقرير 
ش����امل حول موضوع العاج باخلارج. وعن 
مخالفات املكاتب الصحية اخلارجية في ملف 
العاج باخلارج، قال: اننا ننتظر ردود وزارة 
الصحة على األسئلة النيابية التي مت تقدميها 
حول هذا املوضوع، ومن ثم س����يتم تضمينها 
في التقرير النهائي. وأوضح أن املهلة املمنوحة 
للجنة الصحية إلنهاء حتقيقها في ملف العاج 
باخلارج تنتهي في ش����هر مارس املقبل، الفتا 
الى انه بحلول هذا املوعد ستنتهي اللجنة من 

العرائض والشكاوى  تقريرها. وعقدت جلنة 
اجتماعها مع وزارة النفط وشركاتها التابعة حيث 
تناولت شكوى متعلقة بشركة ناقات النفط 
والتي تتعلق بإنهاء خدمات احد املوظفني لكثرة 
حاالته املرضية، وقد أوصت اللجنة بإعادته الى 

العمل، حيث إنه من أصحاب اخلبرة.
من جانب آخر، ناقش����ت اللجنة الشكوى 
املتعلقة بشركة صناعة الكيماويات البترولية 
والت����ي تتعلق مبطالبة ضباط اإلطفاء واألمن 
بالشركة باملس����اواة بنظرائهم ممن يتساوون 
معهم في املسمى الوظيفي في الشركات النفطية 
األخرى وقد طلبت اللجنة من الش����ركة إعادة 
تقييم لكل من إدارة االمن واالطفاء وفق االجراءات 

واللوائح املنظمة.


