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 الرئيس جاسم اخلرافي على املنصة محاطا بل د.اسيل العوضي ومرزوق الغامن وخالد الطاحوس ومسلم البراك  )متين غوزال( 

 جانب من اجللسة

 خمس توصيات لزيادة عدد المستفيدين من المنحة األميرية
 قدم عدد من النواب خمس توصيات اثناء مناقشة املنحة األميرية وجرت 
التوصيللات كالتالي: التوصية االولى: يصرف مبلغ كمنحة البناء الكويتيات 
تقديرا للمرأة الكويتية حيث ان ابناءها أصبحوا جزءا من هذا البلد. التوصية 
الثانيللة: تصرف املنحة لكل مواطن او مواطنة كان على قيد احلياة عندما مت 
االعللالن عن املنحة االميرية وتوفاه اهللا بعد ذلك تصرف لورثته 1٠٠٠ دينار 
عللن املتوفى خالل تلك الفترة. التوصية الثالثة: متنح ألبناء الشللهداء الذين 

ضحى ÂباÄهم بأرواحهم فداء للكويت.
  التوصيللة الرابعة: تصرف املنحة لكل مشللارك في احلروب القومية من 

رجال القوات املسلللحة تقديرا لدورهم البطولي. التوصية اخلامسة: مساواة 
رجال القوات املسلللحة والشللرطة باخوانهم الكويتيني بالقوات املسلحة من 
خالل شللمولهم باملنحة األميرية تقديرا لدورهم في حماية الكويت والدفاع 
عنها، واملتقاعدين من رجال القوات املسلحة من غير الكويتيني. وكان النواب 
الذين قدموا التوصيات هم: مسلللم البراك، صالح عاشور، خالد الطاحوس، 
الصيفي مبارك، علي الدقباسي، فالح الصواغ، وليد الطبطبائي، مبارك الوعالن، 
د.جمعان احلربش، د.فيصل املسلم، شعيب املويزري، د.ضيف اهللا ابورمية، 

دليهي الهاجري وخالد العدوة. 

 المجلس وافق على المكرمة األميرية وفوÖ الحكومة ÅصداÒ Ñيادات العسكريين بمرسوã وأقرø تعديل «Åقامة األجانب» لصالح الكويتية المتزوجة بغير كويتي

 جلس�ة إنج�از
 حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ

   ج�دد نواÈ األمة في جلس�ة مجلس األمة التكميلية أمس ش�كرهم وتقديرهم 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على املكرمة األميرية التي أهداها ألبنائه 
 Èاملواطنني وتلمس سموه حاجاتهم ومعاناتهم بش�كل دائم. وقال عدد من النوا
خالل مناقش�ة مش�روÚ القانون بصرÝ املكرمة األميرية ان املكرمة »ليست بغريبة 
على صاحب السمو األمير الش�يخ صباح األحمد« في إشارة إلى كرم سموه املستمر 
وعطائه الكبير. وأضافوا ان مكرمة سموه »املجزية جاءت في وقت المست من خالله 
احتياجات األسرة الكويتية واملواطنني وهمومهم«¡ معتبرين املكرمة بلسما للشعب 
الكويتي »وقدمت عنوانا بارزا الهتمام صاحب السمو األمير بأبناء شعبه«. ودعوا اهللا ان 
يحفظ الكويت وشعبها في ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وان 
ميتعه سبحانه وتعالى مبوفور الصحة والعافية. وطالبوا احلكومة ممثلة في وزارة التجارة 
والصناعة بالعمل »جديا« على ضبط أس�عار السلع واخلدمات واستقرارها »حتى يفرح 
املواطنون باملكرمة« السيما ان مشروÚ القانون مينع احلجز على املكرمة أو خصم أي 
قدر منها ألي سبب من األسباÈ. وأقر املجلس باإلجماÚ مشروÚ القانون بصرÝ املكرمة 

األميري�ة لكل مواطن كويتي ملرة واحدة مقدارها ألف دينار إضافة إلى مواد متوينية 
مدعومة باملجان حلاملي البطاقة التموينية وأحاله الى احلكومة. وجاء في املذكرة 
اإليضاحية ملشروÚ القانون انه مبناسبة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم فقد أمر سموه بصرÝ مكرمة أميرية للمواطنني 
الكويتيني. ونصت املادة األولى من مشروÚ القانون على انه »تصرÝ لكل فرد كويتي 
)موجود بتاريخ األول من فبراير 2011( مكرمة أميرية ملرة واحدة مقدارها الف دينار 
وال يجوز احلجز على هذه املكرمة او خصم أي قدر منها ألي سبب من األسباÈ«. ونصت 
املادة الثانية من القانون عل�ى انه »يتم صرÝ املواد التموينية املدعومة للكويتيني 
وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية باملجان وذلك اعتبارا من األول من شهر فبراير 
املقبل 2011 حتى نهاية شهر مارÓ 2012«. ونصت املادة الثالثة من القانون على 
أن تؤخذ املبالغ الالزمة لصرÝ املكرمة وقيمة املواد التموينية من االحتياطي العام 
للدولة. كما اقر املجلس مشروعي القانون في شأن تعديل نظام قوة الشرطة وتعديل 
القانون في شأن اجليش مبا من شأنه حتديد كل من رواتب أعضاء قوة الشرطة ورجال 

اجليش مبرسوم وأحالهما الى احلكومة. وفيما يلي التفاصيل: 

 افتت���ح رئيس مجل���س األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة التكميلية 
في الس���اعة التاسعة وتال األمني 
العام أسماء االعضاء احلاضرين 
واملعتذري���ن والغائبني دون اذن 

او اخطار.
  مسلم البراك: »نظام« باالمس 
طرح اقت���راح ال نعرف من قدمه 
وسألنا األمني العام هل هناك اقتراح 
مكتوب قال م���ا عندي، والوحيد 
الذي يس���تطيع تغييب جلسات 
وأعمال املجلس هو صاحب السمو 
األمير، وهناك اس���تجواب مدرج 
املقبلة، واالجراء  على اجللس���ة 
كان غير سليم، نحن لدينا اقتراح 
ارجو عرضه على املجلس البقاء 
جلستي الثامن والتاسع من فبراير 
واالقتراح الذي قدم باالسم يفتقد 

اجلوانب الالئحية.
  فيصل املسلم: »نظام« االجراء 
خاطئ وبدأت اجللسة باملضبطة 
ثم انتقلت الى الرس���ائل الواردة 
وكانت لم توزع، واخذت االذن من 
املجلس القن���اع القالف بالعدول 
عن االستقالة ودخلت في بند ثم 
رجعت الى بند آخر لذا نرجو اعادة 

التصويت.
  خالد السلطان: »نظام« املجلس 
مت تعطيله 50 يوما قبل شهر واآلن 
45 يوما ارجو اذن صاروا 90 يوما 
 Îارجو اال يس���جل عليك ذلك األ

الرئيس.
  جمعان احلربش: ما مت باألمس 
قرار خاطئ الئحيا وما يبنى عليه 

باطل.
  جاس���م اخل�رافي: االجراء الئحي 
ومت وف���ق االج�راءات املتبعة وبند 
ما يستجد كان موجودا، ولم يثر 
أحد اعتراضا اال خالد الس���لطان 
التصوي���ت  ولذل���ك عرض������ت 
وواف���قتم، وهن��اك بعض االخوة 
منكم ص���وتوا مع االقت�راح واطمئن 

  فاضل صفر: التكليف الصادر 
من مجلس االمة الى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في شأن اعمال 
الهيئات الرياضية، واآلن مت حثهم 
التزويد االندية ديوان احملاسبة 
باملعلومات، وهناك ردود كثيرة 
وردت الى الديوان وارس���لنا لهم 
تذكيرا لتزويد الديوان باملعلومات، 
وفي انتظار بقية املعلومات ونحيله 

الى ديوان احملاسبة.
  عادل الصرعاوي: من االندية 
التي ردت والتي لم ترد وأمتنى أن 
يقول ان خالل الفهد شقيق وزير 
تنمية الفساد، أندية التكتل هذه 
حكومة، النها تقول لرئيس الوزراء 
ال يهمنا ق���رار املجلس، ال يهمنا 
احلكومة، هذا وزير تنمية الفساد 
هرب من القاعة النه مارس الفساد 
في امليزانية لالندية، ام انت خايف 
من اكتشاف العقد الذي ليس له 
اثباتات في النادي، ام من اكتشاف 
البنايات الثالث في القادسية، سمو 
الرئيس أين القانون، أين التعاون 

مع ديوان احملاسبة.
الغامن: د.فاضل صفر    مرزوق 
املوضوع ال ناقة لك فيه وال جمل، 
لكن سمو رئيس مجلس الوزراء 
قال لوزرائه البد من التحقيق في 
املوضوع وتطلعوا فيه نتائج، فماذا 
فعلت من أعمار القياديني؟ شهادات 
ميالد مزورة مستصدرة في 2010، 
والى اآلن لم تعطنا جوابا، والعمر 
املزور انتهى في 25 نوفمبر 2010 
فماذا فعلت م���ن 26 نوفمبر الى 

اليوم؟
  هناك وثيقة موقعة من 7 أشهر، 
ال نس���تغرب عدم احترام رسالة 
من الدي���وان، فهم ل���م يحترموا 
احلكومة أو قرار مجلس الوزراء، 
نعلم ان الش���يخ أحمد الفهد هو 
رئيس الوزراء الفعلي وهو الذي 
يدير األمور، واما ان يكون الوزراء 

انك وزير تنمية الفساد.
  اين اخاطب الوزير اس���ئلة ما 
يرد عليها، عندما استنزف امليزانية 
وراح، عندم���ا طق الطائرة وراح 
الكويت حتتاج فزعة امام وزراء 

كوزير تنمية الفساد تعال رد.

التكتل برئاسة  الكويتية وأندية 
طالل الفهد يقولون ما احد يراقبنا 
حتى لو يكون ديوان احملاس���بة، 
الن فيه���ا لعبا، وقدرك اليوم انك 
في القاعة، ملاذا لم تتعاون يالفهد 
مع ديوان احملاسبة، استخدمت هذا 

املوضوع في ضرب الدميوقراطية 
واستنزفوا املاليني، واسجل عليه 
املخالفات في خليجي 16، ملاذا لم 
اندية  ترد على ديوان احملاسبة، 
التكتل، تعال االÎ احمد ال يخرج 
من القاعة، تلوموني عندما اقول 

التعاون وأين  بالبيانات، فأي���ن 
التطبيق وأين التعاون مع ديوان 
احملاسبة أين مسطرتك، مسطرتك 
تأتي الى اوالد عمك وتقف واملعنى 
هو الشيخ أحمد الفهد والتكليف، 
فه���و رئي���س اللجن���ة االوملبية 

مسلم انا لن اسافر.
  مسلم البراك: عبداهلل الرومي 

قال لي انك مسافر.
  اخلرافي: وعلى استعداد لترتيب 
اي جلسة خاصة لهذا املوضوع انا 
حاضرين، اآلن س���أبدأ باجراءات 

اجلدول بالرسائل واملنحة.
  مس���لم البراك: ه���ذا االقتراح 
مختل���ف فنحن نطال���ب باالبقاء 
على جلس���تي 8 و9 فبراير وفقا 
ملا هو موجود بالالئحة، ملناقشة 

االستجواب واجلدول.
  مسلم البراك: ما يصير تلغي 
اجللس���ة العامة وتسوي جلسة 

خاصة.
  دليه���ي الهاجري: هل اجلانب 
الى  اليس���ار يخوف، انت تنظر 
جانبهم فقط حت���ى يكون هناك 

عدالة.
الدقباس���ي: اطلب من    عل���ي 
املجل���س احللم، نح���ن مهتمون 
باحلكومة وزيادة العسكريني نحن 
نريد عدم تعطيل اعمال املجلس 

40 يوما.
  جاس���م اخلرافي: انت يا علي 
ص���وت باملوافق���ة عل���ى القرار 

امس.

  بند الرسائل الواÑدة

  يوسف الزلزلة: البد ان نرجع 
الى العالق���ة الطيبة بني املجلس 
واحلكومة الس���يد حسني القالف 
يبقى زميال لنا في املجلس، وعلينا 
اقناع���ه بالعدول عن  ان نحاول 
اس���تقالته، الن كل نائب له دور 
في جعل القرار التشريعي والرقابي 

مهذبا، والكمال مسيرة املجلس.
  ع���ادل الصرعاوي: س���أتكلم 
عن رس���الة ديوان احملاسبة هذه 
هي الرس���الة الثاني���ة، نحن في 
ش���هر 2001/1 يعني بعد 7 شهور 
من التكليف ولم ي���زود الديوان 

قابلني به���ذا املوضوع أو يقدموا 
الفالح مزور  اس���تقاالتهم، فؤاد 
عمره وهناك فوضى في قطاعات 

الدولة.
  فاضل صفر: بدأنا حل املشاكل 
بعيدا ع���ن األس���ماء وأمتنى ان 
حتل املشكلة الرياضية بعيدا عن 
التس���ييس، وأمتنى ان يساعدنا 
االخ���وان في حل هذه املش���كلة، 
ووجهنا كتابا بإفادة الفالح بأنه 
وفق قانون اخلدم���ة املدنية فقد 
أصبح عمره 65 عاما والتزم الرجل 
بالتقاعد ووفق الفتوى والتشريع 
يعني باإلنابة شخص يقوم بأعمال 
املدير العام، وجاءني الرد من أحد 
نواب املدير العام، ولم نس���تبعد 
فؤاد الفالح اال بسبب العمر وليس 

بسبب احلكم.
  مرزوق الغامن: األÎ فاضل صفر 
يقول ان القان���ون مفتوح، ال أنا 
أقول ان القانون منتهك ومشروح 
ومنداس في بطنه، أندية التكتل 
أوقفت عمل ديوان احملاسبة، فإلى 
أين سنصل؟ منشآت تكسر أبوابها 
والقانون ينتهك، وصلنا الى قتل 
النفس البريئة، وعندنا أجهزة إعالم 

فاسدة تستطيع تضليل الناس.
  ضيف اهلل بورمية: الرس���الة 
الواردة من رئيس جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي عن مالحظات 
ديوان احملاس���بة حول حتصيل 
رسوم التأمني الصحي 19 مليونا 
و930 ألف دين���ار، هذا املوضوع 
من ع���ام 2001 وكان أحد محاور 
السابق  استجواب وزير الصحة 
وهو استيالء شركات تأمني على 
األموال العامة، وزارة الصحة لم 
يكن لديها أي أوراق تثبت ان لديها 
حقا لدى ش���ركات التأمني، وكان 
هناك تباطؤ من قبل قياديني في 

الب����الد صباح امس   غادرت 
النيابي في  رئيس����ة املجل����س 
جمهورية األورغواي ايفون باسادا 
والوفد املراف����ق لها، بعد زيارة 

رسمية استغرقت خمسة أيام. 

 اوض���ح رئيس جلنة حقوق االنس���ان في 
مجلس االمة النائب فيصل الدويسان ان اللجنة 
وبعض اعضاء مجلس االمة سيقومون بزيارة 
السجن املركزي وسجن االبعاد في متام الساعة 
9 صباح���ا من يوم االثنني 31 يناير 2011 حيث 
ستلتقي اللجنة بشكل عشوائي بعضا من النزالء 
للوقوف على مدى االلتزام باحترام حقوق االنسان 

في املؤسسات العقابية، تأخر وزارة الداخلية 
باملوافقة على الزيارة التي جاءت متأخرة عن 

الوقت الذي طلبته اللجنة.
  ومن جهة اخرى ستجتمع اللجنة اليوم مع 
وفد من مفوضية األمم املتحدة حلقوق االنسان، 
في متام الساعة 12 ظهرا وذلك للتشاور حول 

وضع ملف حقوق االنسان في الكويت. 

 مغادرة وفد رئيسة المجلس 
النيابي األورغوياني

 »حقوق اإلنسان« البرلمانية تزور السجن المركزي واإلبعاد ٣1 الجاري

 البقية ص9 

 الغانم: لدينا في الكويت حكومة عاصمتها الرياضة الفهد للصرعاوي: لن أرد احتراماð للدستور والالئحة الصرعاوي: الفهد ال يمتلك ردوداð لما طرحته
 قال نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير التخطيط واإلسكان الشيخ أحمد الفهد انه 
فضل عدم الرد على النائب عادل الصرعاوي خالل 
جلسللة اليوم (امس) احتراما للدستور والالئحة، 
مشيرا الى انه كان على النائب الصرعاوي توجيه 
حديثه الى رئيس مجلس األمة وليس إليه مباشرة، 
فضال عن ان املعني باحلديث عن الرياضة هو وزير 
الشؤون. وأضاف الفهد في تصريح صحافي: »لم 
أرغب في الرد حتى ال يفهم أنه أمر شخصي وقد 
تركت القاعة وانصرفللت مع رئيس مجلس األمة 
حلضور مراسللم رفع العلم مع صاحب السللمو 

األمير في قصر بيان«.
  مللن جانبه أوضح النائب عادل الصرعاوي ان 
جلسة االمس من خالل مناقشة رسالة ديوان احملاسبة 
بشأن الهيئات الرياضية للتدقيق في امورها االدارية 
واملالية، والعنوان الرئيسللي للجلسة هو الهروب 
الكبير لنائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
احمللد الفهد من اجللسللة، وÂثر ان يرد علي ليس 
وفق الالئحة والدستور أو حتى داخل قاعة عبداهللا 

السالم وامنا عبر رسالة هاتفية قصيرة!
  واشار الى ان سبب عدم قدرة رد الفهد حسب 
تصريحه، النه ال يسللتطيع الرد استنادا لالئحة، 
مشللددا على انلله من الطبيعي ان ميللارس الفهد 
صالحياته، وتعترض على كالمي بأنك خرجت عن 
الالئحللة، وارد: اذا خرجت فعال عن الالئحة اوال، 
موضحا »نحن الذين نطالبك ونحتكم معك داخل 

القاعة وفق االحكام والدستور«.
  وتابع »ولكن تكون داخل القاعة، وانبهك واقول 
لك ان الكالم موجه لك، وتعتذر انك سللتصعد الى 
منصبة الرئاسللة، وتخرج من القاعة بعدها لتقول 
انه اسللتنادا الى الالئحة اني وجهت كالمي لوزير 

الشؤون االجتماعية والعمل والرئاسة¿«.

  وبنيø انه ال يوجد تغيير ملا جرى سوى ان الفهد 
ال ميتلك الردود ملا طرحته في اجللسة، او باالحرى 
فإنه من يقود املعارضة الى متكني الديوان في هذا 
الشيء، والدليل على ذلك ما قاله الفهد الحد االعضاء 
بأن االندية لديها وجهة نظر في دور احملاسبة، في 

مراقبة اعمال الهيئات الرياضية.
  ولفت الى ان الهيئات الرياضية تستلم سنويا 
نحللو ٥٠٠ ألف دينار من املال العللام، ومن حقنا 
كمجلس امة بناء على تكليف »احملاسبة« استنادا 
الى املادة 2٥ من قانون الديوان مبا فيهم احلكومة 
التي وافقللت عليها، واآلن نتراجع بللأن الهيئات 

لديها وجهة نظر¿
  وقال ان الفهد هو رئيس احدى الهيئات الرياضية، 
وهي اللجنة االوملبية الكويتية، وبالتالي من حقنا ان 
نعرف، لكن هناك شيئا مهما ال يعرفونه وال يريدونه 
ان يخرج للشارع والشعب، متسائال ملاذا ال يكون 

الديوان الفيصل الذي يكشف عن الهيئات¿
  وتساءل الصرعاوي عن السبب احلقيقي في 
عللدم رد الفهد عليه داخل القاعة، مشلليرا الى ان 
احلرج الذي وقع فيه الفهد، وهو انه لم يكن خارج 
القاعة لكي يستعني بصديق للرد علي، لذلك حتى 
من اعتادوا الرد نيابة عنه لم يستطيعوا الرد النه 
موجود. واضاف انه ال يوجد تغيير ملا حدث سوى 
انه اساس يسعى الى عدم متكني الديوان، متسائال 
عن القانون والشفافية، واين مكافحة الفساد التي 
يتحدث عنهللا¿ اين خطة التنمية التي ترتكز على 

كل ما سبق¿
  وقال: وجهت خطابا الى وزير الشؤون شددت 
فيه على ان اندية التكتل بعثت كتابا الى هيئة الشباب 
والرياضة انها متكن ديوان احملاسبة ولن تعطيها 
اي مستندات او بيانات، النهم يعتقدون هناك لهم 

ظهر ودعم في هذه اجلزئية.

  وبشأن رد الفهد بأنه غير معني بالرياضة، قال 
الصرعاوي: اذن من هو املسؤول عن تغيير مجلس 
ادارة هيئة الشللباب والرياضة في ليلة ظلماء في 
رمضان¿، ومن اعطى الوزير القائمة من 4٠ اسما، 
واختاروا منها، ومن رتب في يوم من االيام لقاء مع 

صاحب السمو األمير مع مدير عام الهيئة¿
  وتسللاءل من الذي قللال في احللدى اللقاءات 
الصحافية في الدوحة »انا قائد الرياضة في الكويت، 
وانا الرئيللس الفخري لل »القدم«، ورئيس اللجنة 
االوملبية«. وتابع »واآلن ملا يطرح املوضوع يقول 
أل، وعندما يصير اجناز ارفع إيدي والعصاة وياها، 
انا يايبلكم، سبحان اهللا، ومن يصير العكس ينزلها 
بالعكس« لذلك يجب على هذا املوضوع يقف عندها 
رئيس احلكومة، متسائال مع اي حكومة نتعامل معها¿ 
مع تلك التي توافق في املجلس على التكليف، ام ان 
مع تلك التي تقول ان املوضوع ليس من اختصاص 
الديوان. واضاف اعتقد انه ال احد يستطيع ان يشير 
الى الشعب بأن يقنعهم بأن االمر شخصي، ممكن 
ان يكون االمر شخصيا عندما نكون في ديوانية، 
لكن عندما ندخل قاعة عبداهللا السللالم نحتكم الى 
الدسللتور، وال مجال لالمر الشللخصي. وتساءل 
من الذي يقول انه يفتخر بإسللقاط هيئة الشباب 
والرياضة¿ وكنت اسعى ضدها¿، االمر واضح لدى 

الشعب الكويتي.
  واضللاف هناك فرصة أخيرة للوزير الفهد اال 
يستعني بصديق وميارس صالحياته وفق الالئحة 
عند التصديق على املضبطة في اجللسللة املقبلة، 

ويفند املالحظات التي قيلت.
  وتابع اما اخلروج بسبب ذهابه ملناسبة رفع العلم، 
لكن هذه القضايا ال ميكن ان متشي، الناس تعرف 
مللن الذين مع التنمية ومن الذين ضدها، من يرى 
الفسللاد هو هذا الفساد لذلك، هذه اجللسة جلسة 

1/26 جلسة الهروب الكبير للوزير الفهد.
ل النائب مرزوق الغامن  øوفي نفس السياق حم  
رئيس الوزراء الفعلي الشيخ أحمد الفهد املسؤولية 
السياسية مللف الفساد الذي تقوده احلكومة الفعلية 
والتي عاصمتها الرياضة بعد أن أصبح نهج الوالءات 
مقدما على الكفاءات في القطاع الرياضي وانتقاله 
لقطاعات الدولة املختلفللة مؤكدا ان هذا امللف لن 
يطوى وال يظن البعض أنه طوي ألن كلفته ستكون 
عالية على الفهد واحلكومة الرسمية بعد ان فقدت 
اغلبيتها غير املنتفعة واسللتبدالها بأغلبية ضئيلة 
لللن حتميها والتعويل على قوة أحد وزرائها الذي 

يعتقد انه أقوى من القانون.
  وقال الغامن في تصريح للصحافيني عقب جلسة 
أمس »بالنسبة للرسللالة الواردة اليوم من ديوان 
احملاسللبة التي تفيد بأنه لم يتمكن من أداء مهامه 
فيما يتعلق بتكليف املجلس برقابة الهيئات الرياضية 
لهو دليل واضح على أن لدينا في الكويت حكومة 
عاصمتهللا الرياضة متلك ما متلك من قوة ونفوز 
تفوق قوة احلكومة الرسمية وهو ما رددناه مرارا 
وتكرارا ولكن لألسف وجدت من يشكك في ذلك، أما 
اليوم وما حدث من خالل هذه الرسالة يدحض مبا ال 
يدع مجاال للشك اعتقاد وادعاء البعض حولنا رأينا 
بأن حكومة الرياضة أقوى من احلكومة احلالية«. 
وتابع الغامن كما أن ما يعزز إدعاءنا واعتقادنا بهذه 
احلكومللة هو عدم رد نائب سللمو رئيس مجلس 
الوزراء للشللؤون االقتصادية الشلليخ أحمد على 
استفسارات النائب عادل الصرعاوي خالل جلسة 
اليوم وتعذره باالرتباطللات خارج املجلس مدعيا 
بأنه ال عالقه له بامللف الرياضي وأن هذا امللف من 
مسؤوليات وزير الشؤون االجتماعية والعمل وهو 
ما نسللتغربه فمن العجيب أال يكون اليوم للشيخ 
أحمد  الفهد عالقة بامللف الرياضي وهو من ذهب 

للمرجعيات العليا وتسبب في طرد الشرفاء من أهل 
الكويت من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

  وتساءل الغامن اذا كان الفهد ال عالقة له بامللف 
الرياضي وهذا امللف من مسؤوليات وزير الشؤون 
ملاذا يتسللبب في طرد هؤالء الشرفاء، دون سبب 
وملجرد تطبيقهم للقانون¿ وملاذا لم يقل ان تعيينات 
الهيئة مسللؤولية وزير الشؤون¿ وملاذا لم يحترم 
صالحيات واختصاصات الوزراء اآلخرين¿ وملاذا 
لم يتفرغ للتنمية ويبتعد عن امللف الرياضي، بدال 
من وضع هذا امللف على رأس أولوياته حتى يكون 
شقيقه »مستانس ومرتاح« على ظهر القانون وسمعة 
الشرفاء ممن عزلوا وهم يصلون في رمضان صالة 
القيام ولم يعلموا بهذا القرار إال من خالل مسچات 
وخدمات »SMS« في امتهان ملشاعرهم وكراماتهم. 
وأكد الغامن ان الفهد واحلكومة سيدفعون ثمن هذه 
االجراءات التي امتهنت كرامات الشرفاء واحلكومة 
اليوم ضعيفة ومهلهلللة النها فقدت االغلبية غير 
املنتفخة واستبدلتها بأغلبية ضئيلة لن تساعدها 
على مراجعة أي مساءلة سياسية وعلى الشيخ أحمد 
الفهد اليوم ان ينقذ هذه احلكومة من أي مساءلة 
بعد أن أصبحت االمور واضحة للشللعب الكويتي 
فهو (أي الفهللد) كان يردد أن املجلس في مخباته 
وبخزة يدخل النواب لللدورات املياه، كرمكم اهللا، 

واقول للحكومة فليحمك الشيخ أحمد الفهد.
  واضاف الغامن »لن ينقللذ احلكومة إال تطبيق 
القانون وال شلليء Âخر وال أي وزير من وزرائها 
مهما بلغ من قوة ونفوذ وسطوة إعالمية فإن هذا 
لن يقف امام ما منلكه من حق واحلق أحق أن يتبع 
فقد يكونون أقوى بشراء الوالءات والنفوذ بحكم 
وجودهم بالسلطة وتسخير االجهزة االمنية التي 
لم تعد متفرغللة حلفظ أمن البالد وإمنا للرياضة، 

وأمور أخرى لكن باحلق والعدل«.

  واشللار الغامن الى ان ما حدث من فسللاد في 
القطاع الرياضي ألقى بظالله على مختلف القطاعات 
فللي الدولة واصبح تولي املناصللب القيادية قائما 
علللى نهج الللوالءات وليس الكفللاءات ورغم ذلك 
اõعيد وأكرر لسمو رئيس مجلس الوزراء ولرئيس 
مجلس الوزراء الفعلي الشيخ أحمد الفهد اعدل يا 
بوفهد وإن كان هذا األمر بعيدا جدا عنك ألن كلفة 
هذا النهج سللتكون باهظة الثمن، الفتا الى ان ما 
يحدث في القطاع الرياضي يتحمل الشلليخ أحمد 
الفهد مسؤوليته السياسية كما يتحمل مسؤولية 
أمور أخرى في تخصصه وخارج نطاق تخصصه، 
متسللائال اين وفي أي دولة جنللد اليوم قياديا له 
تاريخا ميالد وليس تاريخا واحدا، فقد كنا نقول 
ان هناك حكومة برأسللني لكننللا اليوم ألول مرة 
نللرى قياديا بعمرين أحدهما مزور حتى يظل في 
منصبه وميرر جميع املخالفات التي تريدها احلكومة 
الفعلية والتللي عاصمتها الرياضة ومع ذلك فعمر 
هذا القيادي املزور جتاوز السللن القانوني لتولي 
املنصب وال يزال يحتفظ مبنصبه وال تسللتطيع 

احلكومة الرسمية اتخاذ اي قرار بحقه.
  وتابع الغامن تساÄالته »أين وفي أي بلد يحدث 
مثل هذا األمر¿! وحكومة اليوم موقعة على وثيقة 
والى اليوم لم تنفذ هذه الوثيقة، وبعد كل هذا يقول 
الشيخ أحمد الفهد ان الرياضة ليست مسؤوليته وهي 
مسؤولية وزير الشؤون، وهذا غير صحيح فأنت 
الرئيس الفخري لالحتاد ورئيس اللجنة االوملبية 
واالوملبي اآلسيوي وعضو اللجنة التنفيذية للجنة 
االوملبية الدولية ورئيس االحتاد اآلسلليوي لكرة 
اليللد وغيرها من الهيئللات العاملية واحمللية، ومن 
أيللن لديك وقت مع كل هذه املناصب لتنفيذ خطة 
التنمية¿! وهو مسللخر معظم وقته لدعم حكومة 

الفساد بالرياضة. 
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الروضان: إصدار زيادة العسكريين بمرسوم يعطي الحكومة المرونة في اتخاذ القرار
الدقباسي: سياسة الحكومة خاطئة فالمواطن محروم من الجمع بين الوظيفة والتجارة

الوزارة مع شركات التأمني.
ووزارة الصح���ة في خالل 5 
سنوات يفترض ان تصل املبالغ 
الى 375 مليونا وضاعت بسبب 
القيادات الفاسدة في ذلك الوقت، 
والوزارة غير قادرة على حتصيل 

األموال من شركات التأمني.
فيصل املسلم: الرسالة املتعلقة 
بخصوص استقالة حسني القالف، 
وحق األمة من املهم ان متثل وأرجئ 

تعليقي الى اجللسة القادم.
الواردة من  الثانية  الرس���الة 
ديوان احملاس���بة، تأت���ي األمثال 
مثال وراء مثل تؤكد ان احلكومة 
ال تستحق البقاء، سبق ان وقفنا 
هن���ا واعت���ذر ديوان احملاس���بة 
للمجلس على ع���دم قدرته على 
القيام بدوره نتيجة عدم تعاون 
اجلهات احلكومي���ة، احلكومة ال 
حتترم دولة املؤسس���ات، رئيس 
مجلس ال���وزراء ال يحترم دولة 
املؤسس���ات، فما معنى ان يعطل 
املجلس 90 يوما، فهي في األموال 
غير مؤمتنة على احلريات تقمعها، 
وعلى الدماء ال حتترمها وتضيع 
هدرا في هذه احلكومة، يجب ان 
تكون هناك رسالة واضحة، ملاذا 
تعطون احلكومة شيكا على بياض، 

هذه احلكومة لم حتضر.
الرومي: بصفتي رئس اجللسة 
أأس���ف ان يأتي الدي���وان للمرة 
الثانية ويش���كو من عدم تعاون 
اجلهات احلكومية وعدم احترام 
تكليف املجلس نحو دولة دستور 

ومؤسسات.
جمعان احلربش: أش���كر هذا 

التنبيه لكن ال حياة ملن تنادي.

بند المكرمة األميرية

تال مقرر اللجنة النائب عادل 
الصرعاوي مواد التقرير اخلاص 

باملكرمة األميرية.
علي الدقباسي: أتوجه بالشكر 
والتحية الى مقام صاحب السمو 
البالد املفدى، واملكرمة تدل  أمير 
على تلمس سموه احتياجات أبنائه، 
ونهنئ س���موه مبناسبة مرور 5 
س���نوات على تقلد سموه مقاليد 
احلكم، كنا ن���ود ان نقر املكرمة 
أمس لكن احلكومة جاءت باثني 
عشر وزيرا والتاريخ سيشهد على 
هذه االيام، أمتن���ى من احلكومة 
تعديل السياسات املالية حتى تكون 
املتقاعدين،  مالمسة الحتياجات 
وإيجاد فرص عمل لعشرات اآلالف 
الكويتيني، إلنعاش  العاطلني  من 
الكويتي���ة، سياس���ات  االس���رة 
املواطن  املالية خاطئة،  احلكومة 
الكويتي محروم من أن يجمع بني 
الوظيفة والتجارة، ندعو لسمو 
األمير بالصحة والعافية واستقرار 

الكويت.
فيصل املسلم: نشكر سمو األمير 
حفظه اهلل على هذه املنحة لتلمسه 
معاناة الناس  واحتياجاتهم، وأن 
يعيد على الكويت احلرية وحفظه 

للكرامة.
ويجب ان يضاف السم القانون 
صرف املواد التموينية املدعومة، 
أمتنى ان يك���ون الصرف ملن هو 
موجود حتى آخر فبراير وليس 
أوله، ألن االفراح تستمر الى نهاية 
فبراير وأستنكر صرفها في أواخر 
فبراير، ملاذا ال تصرف في تاريخ 
10 فبراير خاصة ان هناك 5 أيام 

اجازة.
ضيف اهلل أبورمية: الش���عب 
يعان���ي من موجة غالء وأناش���د 
س���موه أن يتدخل حلل مش���كلة 
القروض، وأرجو من وزارة التجارة 
كبح جم���اح االس���عار ومراقبة 
االرتفاع والزيادة على االس���عار 

غير املبررة.
أتعجب من احلكومة التي أتت 
بكل أعضائها أمس إلغالق مجلس 
االمة وتعطيل جلس���اته، واليوم 

ورعاية سكنية أو غيرها، وأقول 
لهم اتقوا اهلل في أنفسكم، املكرمة 
جاءت من سمو األمير وليس من 
احلكومة، وهناك إجماع نيابي على 

إقرارها فلنصوت عليها.
املقبل  الشهر  د.حسن جوهر: 
س���نحتفل بذكرى 50 سنة على 
االستقالل و20 سنة على االحتالل 
العراقي الغاشم، و5 سنوات على 
تولي سموه مقاليد احلكم، وجسد 
الوفاء والتواصل  س���موه معنى 
وتقدي���ر أبناء ش���عبه على هذه 
املكرمة السخية، نصف قرن من 
تدشني دولة الدستور واالستقالل 
السياسي، ال شك أن هناك قصورا 
ومش���اكل، هناك من يدق إسفني 
الفرقة والفتنة بني أبناء الشعب 

الكويتي.
وندعو جميعا لنكون قدوة، وأن 
نحيي الضمير الوطني واالخالص 
للبلد وللمسؤولية لنجسد مفهوم 

املواطنة والعطاء للكويت.
وأوصي وأحذر وزير التجارة 
بأن تبدأ النسب واالسعار وأدعوه 
بقراءة التقارير الرسمية الصادرة 
م���ن اجلهات املعني���ة مبوضوع 

االسعار.
روال دشتي: أشكر سمو األمير 
على هذه املكرمة األميرية، ليعيش 
املواطن الكويتي حياة كرمية، وال 

نريدها سعادة مؤقتة بل دائمة.
صالح عاشور: كنا نتمنى ان 
نصدر بيانا باسم املجلس ونختصر 
الوقت وننتقل الى جدول االعمال، 
لكن في ظل التش���نج السياسي 
ج���اءت املكرم���ة األميرية فردت 
البسمة والفرح الى قلوب املواطن 
بعد سلسلة مشاكل سياسية وأمنية 
ويا حبذا ل���و يخصص جزء من 
هذه املكرمة الى االس���ر احملتاجة 
واملقيمني لف���ك أزمات وحاجيات 
شرائح كبيرة من املواطنني، و%89 
من املواطنني مديونون للبنوك، 
فيجب صرفها في االماكن السليمة. 
العالق���ة بني احلاكم  بينت عمق 
واحملكوم في الكويت، ومن الظلم 
الكبير مقارنة الكويت بأي دولة من 
الدول العربية أو االسالمية االخرى، 
ننح���ن ننطلق من الدميوقراطية 
الكاملة، ولننظر نظرة  واحلرية 
كبيرة ألبناء الكويتيات فهم أبناؤنا 

وتفانوا حبا ألرض الكويت.
التجارة:  الهارون وزير  أحمد 
أؤكد أن الوزارة طوال عملها خالل 
الفترة املاضية تراقب مراقبة دقيقة 
لكل ما يتم في االسواق بداية من 
مراقبة الشركات واحملال التجارية 
الى الغش أو التدليس أو التزوير 
في بعض البيانات ويالحظ الكثير 
من احلاالت ال���ى النيابة العامة. 
لن نسمح ألي كان باستغالل هذه 

الظروف في رفع االسعار.
وأناشد االعضاء والشعب أنه إن 
وجد أي رفع غير مبرر لألسعار اال 
يتوانى عن إبالغ وزارة التجارة.

مخلد العازمي: املكرمة أثلجت 
صدور الكويتيني، نحن محسودون 
على هذه االس���رة، وه���ي أيضا 
محسودة على هذا الشعب الطيب، 
هذا دليل على حب احلاكم للمحكوم 
والعكس، احلكومة واملجلس دائما 
بينهما تشنجات و»كهرباء«، نحن 
في بلد احلري���ة، لنحمد اهلل عز 
وجل ونفتح صفحة جديدة، ونبني 
دولتن���ا، أرجو م���ن احلكومة أن 
تصلح وضعها وتعدل نفس���ها. 
ونقول ملن يريد التأزمي اتقوا اهلل 

في الكويت.
وقدم النائب فيصل الدويسان 
الس���مو األمير،  الشكر لصاحب 
واملكرم���ات نهج اصي���ل خللفاء 
املسلمني مشددا على ان املساواة 
بني ابناء الش���عب جتنبه النزاع، 
ووسائل االعالم س���بب رئيسي 

النقسام مكونات املجتمع.
واضاف الدويسان أن مجلس 
االمة يحظ���ى بتغطية اعالمية ال 
يحظى بها اي مجلس في العالم، 

في يوم املكرمة أين هم الوزراء، ال 
يوجد إال وزير واحد، ما يدل على 
ان احلكوم���ة ال تريد هذه املكرمة 

للناس.
الزلزلة: نرفع الشكر  يوسف 
اجلزيل ملقام صاحب السمو وهي 
ليست بغريبة عليه، ونشكر أعضاء 
امليزانيات، ونشكر سموه  جلنة 
على صرف املواد التموينية مجانا، 
من املفترض ان يكون هناك دور 
رقابي شديد على قضية االسعار، 
لك���ن الغريب كلما ات���ت مكرمة 
جند هناك زيادة في االسعار غير 
معقولة وفرق االسعار يصل الى 

60 او %70.
ونرجو من احلكومة محاسبة 
التجار اجلشعني ومراقبة  هؤالء 

االرتفاع املصطنع.
خال���د العدوة: نح���ن في هذا 
املقام نقول ان كرم س���مو األمير 
جاء على قدر الك���رام ألنه منهم 
وف���ي صميمهم فمكرمة س���موه 
تعتبر األعظم واألكثر في تاريخ 
املكرمات، لقد وصلنا الى حد بعيد 
من املعاناة وغالء االسعار والبطالة 
والتي � نحن مجلس���ا وحكومة � 
لم نتوصل الى حل لها وابتعدنا 
االم���ور احلياتية،  البعد عن  كل 
وجاءت املكرمة بالبس���مة، يجب 
ان نتمسك بعروبتنا وحلمتنا في 
وقت تتمس���ك فيه أوروبا، نحن 
شركاء في الس���لطة وشركاء في 
الثروة ويجب أن تنهض احلكومة 

من كسلها ملراقبة االسعار.
حسني مزيد: هذه مناسبة عزيزة 
ونشكر س���مو األمير على تلمس 
معاناة املجتمع الكويتي، وجاءت 
انفراجا ألزمته املالية واملعيشية، 
وانفراجا ألزمات عديدة، وهي مكرمة 
من كرمي، مكرمة مجزية، ولن تكتمل 
إال اذا كان هناك تفاعل من وزارات 
الدولة حتى يستفيد منها املواطن 
الكويتي، وخاصة وزارة التجارة 
لضبط االسعار والتجار اجلشعني 
الذين يعكرون فرحة املواطن بزيادة 
االسعار املصطنعة. ولكن احلكومة 
آخر ما تفكر فيه هو املواطن، وأيضا 
كل املوجودين على أرض الكويت 

من البدون والوافدين.
مس���لم البراك: أمر مؤسف أن 
يكون موجودا في القاعة س���اعة 
مناقشة املكرمة وزير واحد فقط، 
فلم���اذا ال نق���دم اقتراحات على 
املكرمة، هل يجوز عدم ش���مول 
أبن���اء الكويتية وله���ا أوالد، هل 
نقاضي الكويتية على زواجها من 
غير كويتي متوفى أو مريض، هل 
يعقل ان جنعلها مكسورة حزينة، 
وقضية العسكريني وأبناء الشهداء 
هل يعقل أال يكرموا مثل الكويتيني، 
هناك فئ���ة أبناء املتوفني في هذه 
الفترة بعد أن س���معت اخلبر من 
صاحب الس���مو، أرج���و إنصاف 
الكويتية وأبنائه���ا واملتوفى أو 
املتوفاة بعد أن سمعوا اخلبر، واهلل 
نحن متأكدون لو نقلت احلكومة 
هذه القضايا الى صاحب السمو، 
أن سموه سيتلمسها ويأخذها في 

االعتبار.
خالد الس���لطان: ه���ذا املبلغ 
سيس���حب من االحتياطي العام، 
فأرجو أن يس���تثمروا هذا املبلغ 
كادخار واستثمار لهذه االسر بدال 
من ضياعها في قضايا استهالكية، 
أرجو تشكيل جلنة لفك التشابك 
فيما يتعلق بالقصر، ومن يتسلم 
املبالغ واللجنة تتابع هذه  عنهم 

القضايا.
وليد الطبطبائي: نوجه الشكر 
الى صاحب الفضل واالحسان سمو 
األمير، وهذا لي���س بغريب على 
س���موه، هذه املكرمة تصرف من 
االحتياطي العام وهي أموال الشعب 
الكويتي الذي قاوم االحتالل وقاوم 
حتى تعود الشرعية، الذي يستحق 
كل بذل، ويش���كر صاحب السمو 

على ربطها بالتموين.

واذا احترم النواب بعضهم بعضا 
فس���يكون هكذا حال الناس، لكن 
االحتقان ومتزق الشعب يبدأ من 

هنا.
وب���نينّ الوزير احم���د الهارون 
ان الرق���م 135 اصب���ح متعط���ال 
واآلن جنهز الوزارة بتكنولوجيا 
متطورة للرد على جميع الشكاوى 
واعتبارا من اليوم ستنشر الصحف 
ارق���ام تلفون���ات ل���كل مراكزنا 

باحملافظات.

عدل العطايا

واعتبر النائب د.علي العمير ان 
في قول النائب فيصل الدويسان 
بأن���ه كان مييز بع���ض اخللفاء 
املسلمني بني البدوي وغير البدوي 
وان سيدنا علي هو اول من عدل 
في العطية اساسا، ومطالبا بشطب 

هذه الكلمات.
واكد النائب فيصل الدويسان 
ان س���يدنا علي اول من عدل في 
العطية واآلخرون كانوا مييزون 
مببررات سجلها التاريخ وكان لهم 

وجهات نظر في ذلك.
وبني النائب د.جمعان احلربش 
ان الصحاب���ة كانوا يعطون على 
السابقة في االسالم ثم اتى سيدنا 
عمر بن اخلطاب فقدم آل بيت النبي 
ابنائ���ه رافضا محاولة  ژ على 
تصوير اخللفاء الراشدين العدول 

بأن احدهم عدل وغيره ال.

المواد التموينية

وشددت النائبة د.سلوى اجلسار 
على ضرورة ضبط االسعار ووجود 
اسعار رسمية من الوزارة للسلع 
ودعوة املواطنني لعدم الشراء اال 
وفقا لها، داعية الى تشديد الرقابة 
حتى ال يظهر جتار السوق السوداء 
في املواد التموينية، كما نتمنى ان 

تستلم املرأة احلاضنة املنحة.
واكد النائب عادل الصرعاوي 
ان اول م���ن بدأ في املس���اواة في 
العطاي���ا هو الرس���ول ژ حيث 
انه هو من ارس���ى جوانب العدل 
داعيا الى شطب كلمة النائب فيصل 

الدويسان.
وقال وزير التجارة احمد الهارون 
ان الوزارة حريصة على مراقبة كل 
التعاونية،  االسواق واجلمعيات 
وهناك اجتماع سيعقد غدا مساء 
»اليوم« مع اجلمعيات التعاونية 
بش���أن قضية امل���واد التموينية 
واحلصر على توفير جميع السلع 

في مخازن اجلمعيات.
وزاد اله���ارون انه اعتبارا من 
اليوم )امس( س���يبث التلفزيون 
والصحف نشرة رسمية جلميع 
اسعار السلع االساسية من دون 

االشارة الى ماركات السلع.
عدنان املطوع: نشكر صاحب 
السمو االمير هذه املكرمة ونطلب له 
طول العمر ونطالب باستغالل هذه 
الفرصة لتعزيز االستقرار الكويتي 
ونؤكد قيادتنا السياسية ونحترم 
وجهات نظر بعضنا البعض ويجب 
التمسك بالدستور، ونكون القدوة 
واملبادئ حت���ى تنتقل بالطريقة 

الصحيحة.
محمد هايف: يجب ان تتدارك 
احلكومة ابناء الكويتية والشهداء 
املواد  ان  والعس���كريني واق���ول 
الغذائية غير متوافرة ومن ثم تبدأ 
املطالبات من النواب، ال ميكن ان 
يزايد احد على حب اهل البيت، لكن 
ان يأتي املدح بصيغة ذم اآلخرين 
فهذا مرفوض، ومدح االمام علي على 
حساب من سبقه وانهم لم يقيموا 
الع���دل كعلي فه���ذا امر مرفوض 
ايضا، وش���هد لعمر اعداؤه حتى 
الفرس واحلق ما شهدت به االعداء، 
واستمدوا العدل من النبي ژ وهم 
لم يبدلوا سنة النبي ژ في اعطاء 
مكانة املهاجرين واالنصار، ألنهم 
سبقوا غيرهم في اجلهاد والدفاع 

تعديل قانون اإلقامة
لصالح المرأة

مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر 
الى املرسوم األميري رقم 17 لسنة 1959 املشار 

اليه نصها كالتالي:
- يحق للكويتية احلصول على ترخيص 
باالقامة لزوجها واوالدها االجانب بشرط اال 
يكون اي منهم يعمل لدى جهة عامة او خاصة 
وش���ريطة اال تكون الكويتية حصلت على 

اجلنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
- يحق لغير الكويتية ارملة الكويتي ولديها 

ابناء منه احلصول على ترخيص باالقامة.
مادة ثانية: تضاف فقرة ثانية للمادة 23 من 
املرس���وم االميري رقم 17 لسنة 1959 نصها 

كالتالي:
يعف���ى من هذه الرس���وم اوالد الكويتية 
احلاصلون على تراخيص باالقامة وفقا لنص 

املادة 9 مكرر من هذا القانون.
م�ادة ثالث�ة: على رئيس مجل���س الوزراء 
والوزراء كل فيم���ا يخصه تنفيذ احكام هذا 

القانون.

الدقباسي ناقش مع فرحات زيارة مجموعة الصداقة للقاهرة

الدقباسي ظهر  النائب علي  اجتمع 
أمس بس����فير جمهورية مصر العربية 
لدى الكويت طاهر فرحات. حيث ستقوم 
الكويتية  البرملانية  مجموعة الصداقة 
� املصرية بزيارة ملص����ر خالل الفترة 
من 15 - 17 فبراير. وقال الدقباسي في 
تصريح صحاف����ي انه يحمل مجموعة 
من التصورات من اجل تعزيز التبادل 

بني البرملانني الكويتي واملصري تتناول 
البرملانيني  ان  جميع االمور، مضيف����ا 
قد حتاوروا فيم����ا بينهم حول االمور 
البروتوكولية. من جانبه، قال السفير 
فرحات ان مجلس الشعب يرحب دائما 
بالوفود البرملانية الكويتية، السيما ان 
تبادل الزيارات بني البرملانيني متطور 

بشكل جيد وله انعكاسات ايجابية.

املكرمة، نتمنى على جلنة الصرف 
ان تض���ع ضوابط على موضوع 
املطلق���ات، ونتمنى ان تذهب ملن 

يعول األبناء.
ولي���د الطبطبائ���ي: األخ���ت 
معصومة حتاول التصيد في املاء 
العكر، ان���ا تكلمت عن أال حتاول 
احلكومة ان تخفي قصورها جتاه 
املواطن���ني من طاب���ور الوظائف 
والبطالة وغيرها من التقصير في 
اخلدمات، الناس ليس���ت راضية 
عن أداء احلكوم���ة، ال أتكلم عن 
مبادرة صاحب السمو فهي مكرمة 

كرمية.
د.معصومة املبارك: لست ممن 
يتصيدون في املياه العكرة وحتى 
غير العكرة، وكلنا ننتقد جزئية 
انتقدت  قصور احلكومة، ولكني 

التشبيه غير املوفق.
س���عدون حماد: البعض كان 
يقارن بني النظام احلاكم في تونس 
والكويت، ففي الكويت الدولة تتكفل 
باملواطن من املهد الى اللحد، وفي 
تونس ال يوجد لديهم فرص عمل 

صاحب السمو يشعر مبا يشعر به 
املواطن من هموم ومعاناة، ومنظمة 
الفاو قالت ان هناك في 2011 سيكون 

هناك شح في املواد الغذائية.
نحن ش���عب محسود دينارنا 
أقوى عملة في العالم، عندنا أسرة 
ان  حاكمة ودميوقراطية، ويجب 
نحمد ونشكر اهلل على هذه النعم، 
ونتمنى ان هذه املكرمة تذهب في 
محله���ا. كان يفترض على وزير 
التجارة أن يكون أحرص الوزراء 
على حضور اجللسة ويبني لنا ما 

هي اجراءاته لضبط االسعار.
معصومة املب���ارك: من القلب 
نقول لصاحب السمو شكرا على 
الس���امية السخية،  هذه املكرمة 
الفرحة بني  فجاءت لكي تنش���ر 
أبناء الشعب، وهي ليست كإبرة 
»مورفني« بل هي مكرمة لها تأثير 
ايجابي، ولكن وزارة التجارة لها 
دور في اتخاذ إجراءات لكبح جماح 
األس���عار حتى ال تلتهم من قبل 
التجار، وهناك اس���تعداد  بعض 
من جهات جتاري���ة اللتهام هذه 

خالد الطاحوس )نظام(: قدمنا 
طلبا أرجو تالوته.

مبارك الوعالن: نتقدم بجزيل 
الشكر واالمتنان لصاحب السمو 
على تلمسه هموم ومعاناة الشعب 
وأوجه رسالة للحكومة بأن تصل 
هذه املكرمة الى 26 فبراير ويستفيد 
منها املواليد القادمون ايضا، ليت 
احلكومة تتعلم من مدرسة صباح 
األحمد، احلكومة عطلت املجلس 
وعطل���ت أعماله وخربت الوحدة 
الوطنية، احلكومة امتازت بضرب 
وإهدار كرام���ة املواطنني وضرب 
وس���حل د.عبيد الوسمي، صباح 
األحمد عطوف على ش���عبه ولن 
يرضى بضرب أبناء الشعب وإهدار 
كرامته، كي���ف تضبط احلكومة 
التجار فهي ال  االسعار وجش���ع 
تقدر على جشع التجار، أي حكومة 
ميكنها ان تضبط االس���عار وهي 

غائبة عن اجللسة اليوم.
جمعان احلربش: نقول لسمو 
أمير البالد جزاك اهلل خيرا، وهذه 
املكرمة ليست بدعة، مبادرة سمو 

أمير البالد أغرب رد وأبلغ رسالة، 
هذه املكرمة تأت���ي بأجواء حزن 
وألم، وأول مرة تش���اهدون جر 
التعذيب  ث���م  وضرب املواطنني 
حتى املوت، هي كالبلسم ولكنها 
جاءت في أجواء امتهان عظيم عند 
الشعب الكويتي، ونشيد ببعض 
الش���يخ  املبادرات مثل مبادرات 
العلي، وعطاءات االسرة  س���الم 
مثال يحتذى به، وأناشد سمو أمير 
البالد أن تخصص أموال توضع 
في بي���ت الزكاة للفقراء والبدون 
واملستضعفني، هذه االموال يجب 

أال تذهب الى جشع التجار.
عبدالصمد: اخلشية من ارتفاع 
االسعار هاجس لدى اللجنة، وكان 
هناك اقتراح بتقسيط هذه املكرمة، 
ولكن خش���ينا رفض املواطنني، 
وكان���ت هناك اقتراح���ات كثيرة 
ولكن خش���ينا من ع���دم قبولها، 
وأوصينا ديوان احملاسبة مبراقبة 

االسعار.
املكرمة  حسني احلريتي: هذه 
جاءت في وقته���ا، وتدل على ان 

أبورمية: يجب على »التجارة« كبح جماح األسعار والزيادة غير المبررة

مزيد: جشع التجار يعكر فرحة المواطنين والحكومة آخر من يعلم
العدوة: شركاء في السلطة والثروة ويجب أن تنهض الحكومة من الكسل

السلطان: من الضروري تشكيل لجنة لفك التشابك فيما يتعلق بالقّصر

البقية ص10

تتمة المنشور ص8

النائب علي الدقباسي مستقبال السفير املصري طاهر فرحات
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فيصل الدويسان

)انور الكندري(شعيب املويزري ود.جمعان احلربش واخلبير الدستوري د.محمد الفيلي ود.عادل الدمخي ويبدو د.ناصر الصانع متحدثا اثناء الندوة

د.روال دشتي ود.معصومة املبارك تعبران عن فرحتهما بإقرار قانون حقوق املرأة بحضور عدنان عبد الصمد ود.سلوى اجلسار

خالد السلطان حسني مزيد وفالح الصواغ ومبارك الوعالن ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش اثناء اجللسة

الطبطبائي: الحكومة تخفي قصورها تجاه المواطنين في البطالة والخدمات
المسلم: »المرأة« خانت المرأة من خالل عدم إدراج الحقوق الوظيفية

عن دين رسول اهلل ژ، وكرمهم 
القرآن والطعن في صحابة الرسول 

طعن في النبي ژ.
عادل الصرعاوي )املقرر(: وزارة 
التجارة اكدت للجنة آليات الصرف 
واصدار الالئحة التنفيذية للقانون، 
وهناك اج����راءات خاصة للصرف 

بالتنسيق مع البنوك.
الرومي )رئيس اجللسة(: هل 
يوافق املجلس على املش����روع من 
حيث املبدأ وتال املقرر النائب عادل 
الصرعاوي مواد املشروع ووافق 
املجلس عليه����ا مادة مادة، وجرى 
التصويت نداء باالسم على املداولة 
االولى وكانت النتيجة: موافقة 53، 
احلض����ور 53، موافق����ة باالجماع 

ويحال للحكومة.
وتال األمني العام التوصية اآلتية: 
يتم توزيع املكرمة االميرية بتاريخ 

.2011/2/10
محمد البصيري: غير موافقني 
على تاريخ 2/10 ال ميكننا ان ننتهي 
منها قبل 2/10 وانشاء اهلل ستكون 

في 2/24 في حسابات املواطنني.
اخلراف����ي: التوصية للحكومة 
وبامكانه����ا رفضها او تردوا علينا 
بالنفي، )موافقة( وتال األمني العام 

توصية أخرى بشأن:
تضع وزارة التجارة والصناعة 
املواد  الالزم����ة لصرف  الضوابط 

التموينية.
يقوم ديوان احملاسبة مبتابعة 
صحة االج����راءات لصرف املكرمة 
األميرية ويقوم ديوان احملاس����بة 
مبتابعة صحة االجراءات التموينية 
والتي س����تصرف باملجان حلاملي 
البطاقة التمويني����ة على ان يقدم 
الديوان تقريرا عنها قبل 6 أشهر.

موافقة

وتال األم����ني العام اقتراحا آخر 
باضافة اجلمل����ة التالية في صدر 
املذكرة االيضاحية »مبناس����بة 50 
سنة على اس����تقالل الكويت و20 
سنة على حترير الكويت و5 سنوات 
على تولي صاحب الس����مو األمير 

مقاليد احلكم«.

غير موافقة

عدنان عبدالصمد: ال ميكن اضافة 
هذه اجلملة ألن االخوان صوتوا على 
القانون متضمنا املذكرة التفسيرية 
وكان يج����ب ان يقدم التعديل قبل 

وتنص املادة املعدلة على ان:
»حت���دد رواتب اعض���اء قوة 
الشرطة مبرسوم«. وجرى التصويت 
نداء باالس���م على املداولة االولى 
للقانون وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي:
موافق���ة 53، غي���ر موافق -، 
حضور 53. وافق املجلس باالجماع 
على املداولة الثانية للقانون وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافق���ة 53، غي���ر موافق -، 

حضور 53.
موافق���ة باالجم���اع واحال���ة 

للحكومة.

قوانين المرأة

انتق���ل املجلس الى مناقش���ة 
املداول���ة الثانية بش���أن القانون 

اخلاص بإقامة االجانب.
النائب د.س���لوى  املقرر  وتال 

اجلسار مواد القانون.
مادة 1: يح���ق للكويتية كفالة 
زوجها بشرط أال يعمل في وظيفة 
عامة في دولته وأال تكون أعطيت 

اجلنسية له بناء زواجهما.
مادة 2: اعف���اء زوج الكويتية 

وأبنائها من مصاريف االقامة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة الثانية وكانت نتيجة 

التصويت كاآلتي:
موافقة 51، عدم موافقة -، امتناع 

-، حضور 51.
موافق���ة باالجم���اع ويح���ال 

للحكومة.
االم���ني توصي���ة نصها  وتال 

كاآلتي:
املتقاعدين  اضافة العسكريني 
واخلليجيني العسكريني الى مرسوم 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني. 

)موافقة(.
وتال االمني العام توصية أخرى 

نصها:
اللج���ان املختص���ة  تكلي���ف 
بالتقارير اخلاص���ة يضم االدارة 
العام���ة للتحقيقات ال���ى النيابة 

العامة.
)موافقة(.

اخلرافي: ترفع اجللسة وكانت 
الساعة تشير الى 1.55 دقيقة.

فيصل املسلم: جلنة املرأة خانت 
املرأة، ملاذا اكتفيتم بقانون االقامة 

ولم تدرجوا احلقوق الوظيفية؟
9 شهور نشتعل معكم، واحلني 
تتفقوا مع احلكوم���ة، والرئيس 

يرفعها قبل موعدها الرسمي.

قضية زيادة العسكريني الى احلكومة 
ال يصير هناك نوع من املزايدة من 
حيث اجبار احلكومة أو عدم اجبارها، 
بل يجب ان تكون للحكومة مسطرة 
واحدة، احلكومة غير جادة. والقانون 
رق���م 82/49 طلب دراس���ة رواتب 
موظفي الدولة ولم يطلب القانون 
الرواتب. وال تأتي احلكومة  زيادة 
كل س���نتني وتراجع شيئا من هذه 
الرواتب، حتى أصبحت هناك زيادة 
في رواتب املهندسني في القطاع العام 
بعكس القطاع اخلاص وهي هجرة 
عكسية بالرغم من ان اخلطة حتفز 
وحتض على مشاركة القطاع اخلاص. 
أول من يجب أن ينظر الى رواتبهم 
هم املعلمون ألننا نسلم لهم أغلى 
ما منلك ويجب ان تدرس الرواتب 
دراسة شافية وعلمية وجادة. وتطبق 

املادة 1982/49 بصورة جيدة.
امل���ادة 10 من  اخلرافي: تعديل 
القانون 67/32 بشأن اجليش موافقة، 
هل يوافق عل���ى القانون من حيث 

املبدأ؟ موافقة.
املادة االولى: حتدد رواتب رجال 

اجليش مبرسوم.
ع���ادل الصرع���اوي: االقتراح 
احلكومي يفتقد فلس���فة صدوره 
مبرس���وم بدال من مشروع قانون 
فذلك يعطي سلطة مطلقة للحكومة 
وأخش���ى أن تتفرد احلكومة بهذا 

القانون.
روضان الروضان: فيما يخص 
احلكوم���ة ه���ذا القان���ون يخص 
العسكريني املرسوم يعطي احلكومة 
أريحية التخاذ القرار غير الكوادر، 

فمن املمكن ان تصدر بقانون.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداول���ة االولى من القانون، 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

مواف���ق 52، غي���ر موافق -، 
حض���ور 52. موافقة على املداولة 
االولى باإلجماع، هل يوافق املجلس 
على املداولة الثانية واالستثناء من 

املادة 104. ووافق املجلس.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة الثانية للقانون، وكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
موافق���ة 53، غي���ر موافق-، 

حضور 53.
موافقة ويحال للحكومة.

قوة الشرطة

اخلرافي: القانون التالي بشأن 
تعديل املادة رقم 8 من القانون رقم 
68/23 بش���أن نظام قوة الشرطة 

التصويت.
وتال األم����ني العام اقتراحا آخر 
ونصه: يودع مبلغ 50 مليون دينار 
في بيت الزكاة الكويتي ليتم توزيعها 
على املسجلني في البيت مبناسبة 
50 سنة على االستقالل و20 سنة 
على التحرير و5 سنوات على تولي 

سموه مقاليد احلكم.
وجرى التصويت وكانت نتيجة 

التصويت

موافقة 18

احلضور 47

ال يوجد موافقة

عدنان عبدالصمد: هذه التوصية 
تتعارض م����ع النصوص ويجب 
أال ترقى عل����ى القانون ويجب أال 

نتعارض مع القانون.
وتال األمني العام توصيات أخرى 

وهي:
� يصرف مبل����غ كمنحة ألبناء 

الكويتيات.
� كل مواط����ن او مواطنة كانوا 
عل����ى قيد احلياة عندما مت االعالن 

عن املنحة األميرية ثم توفوا.
� مينح ابناء الشهداء الذي ضحى 

آباؤهم فداء للكويت.
� ص����رف مبل����غ 1000 دين����ار 
منحة لكل من ش����ارك في احلروب 

العربية.
� مساواة رجال الشرطة باخوانهم 
في القوات املسلحة مع التصويت 

نداء باالسم.
التوصيات  البراك: هذه  مسلم 
مقدمة للحكوم����ة للنظر في هذه 
الفئات كان باإلمكان التعديل على 
القانون لك����ن احترام����ا وتقديرا 
لصاح����ب املنحة ولك����ن نقول يا 
حكوم����ة انظروا الى ه����ذه الفئات 
فهناك فئات القوات املسلحة يجب 
ان تنصف وعلى احلكومة نقل هذه 

املطالبات الى صاحب السمو.
التوصيات ليس لها  اخلرافي: 

دخل بالقانون.
مصطفى الش����مالي: واضح ان 
املنحة تص����رف للكويتيني وغير 
ذلك لم نرض بأكث����ر من ذلك ألن 
املبلغ الذي مت تخصيصه لم يغط 
هذه األعداد، وهي للمتواجدين في 

.2011/2/1
اخلرافي: ه����ذه التوصية ليس 
لها دخل في القانون وهي توصية 
للحكومة وإذا وافقتم عليها كحكومة 
فالبد من ان تقدم بها احلكومة قانونا، 

وجرى التصويت نداء باالسم وكانت 
نتيجته التصويت كاآلتي:

موافقة 34

عدم موافقة 15

امتناع 2

احلضور 51
موافقة على التوصيات

� هل يوافق املجلس على الرسالة 
رق���م 1 م���ن الديوان ع���ن الهيئات 
الرياضية؟ هي يوافق املجلس على 

3 أشهر؟

موافقة

� رسالة امليزانيات بتكليف ديوان 
احملاس���بة بدراسة التأمني الصحي 

وتقدمي التقرير في 6 أشهر

موافقة

� هل يوافق املجلس على رسالة 
امليزانيات؟

إحالة مالحظات ديوان احملاسبة 

الدفع الى زيادة املتقاعدين، وحتى 
موظفي الدولة من غير الذين لديهم 
كوادر، نحن في غاية السعادة اليوم، 
ونطالب بنظرة شاملة للعسكريني 
وأعضاء اللجان مطالبني بتس���هيل 
اجراءات اجليش واحلرس الوطني 
واملطافئ من مستش���فيات خاصة 

حتى تتحقق لعدالة.
ونتمنى سرعة االجراءات ملعاجلة 
مشاكل الرواتب األساسية، وسرعة 
اقرار الزيادة وان تصرف بأثر رجعي 

من العام املاضي. 
شعيب املويزري: أنا ال أثق في 
أداء احلكومة وخ���رج القانون في 
عهدة احلكومة اآلن. ولم تعطنا أي 

مبلغ أو أي نسبة.
عدنان عبدالصمد: هناك ناحية 
ش���كلية بالنس���بة للتقرير هناك 
مطالبات بزيادات للعسكريني منذ 
فت���رة طويل���ة، وكان يفترض ان 
احلكومة تفعل القانون رقم 1982/49 
وكان يشمل العسكريني واملدنيني، 
ومع اقرار هذا القانون يجب أن يبقى 

عن دي���وان اخلدمة املدنية وتقدمي 
تقرير خالل 3 أشهر

موافقة
� هل يوافق املجلس على استقالة 
النائب خالد الطاحوس من عضوية 

جلنة املرأة؟

موافقة

� ووافق املجلس على تزكية أسيل 
العوضي.

البند التالي
زيادة العسكريني

اخلرافي: هناك قانونان للشرطة 
القانونيني  والدفاع س���نحدث عن 

ونصوت عليهما مرة واحدة.
علي الدقباسي: زيادة العسكريني 
طال انتظارها منذ 5 سنوات، وهي 
ستسد التسرب الرهيب في الشرطة 
واحلرس والوط���ن واملطافئ حتى 
ان كثيرا من الش���بان يخس���رون 
وظائفهم، ونرجو سرعة اقرار هذه 
الزيادة لتحفيز العس���كر، ونرجو 

مفعال حتى ترى كل سنتني معدالت 
ارتفاع املعيشة وتقرر ماذا يحدث 
في ذاك الوقت، وحتى الكوادر يجب 
أن تشملها مظلة كاملة من اخلدمة 
املدنية، يفترض ان تكون هناك دراسة 
شاملة للمدنيني والعاملني في الدولة 
وفي 2004 صدر قرار من وزير الدفاع 
بزيادات فلماذا ال تستمر هذه الزيادات 

ايضا بقرار من الوزير؟
ضيف اهلل بورمية: عدم زيادة 
العس���كريني منذ فترة كبيرة أدى 
الى تسرب العسكريني من قطاعات 
الش���رطة واجلي���ش واملطافئ هذا 
الوظائف،  التسرب بس���بب تدني 
وهذا القانون يعطي التفويض الكامل 
للحكومة ان تزيد العسكريني وهذا 
يتوقف عل���ى جدية احلكومة. هذه 
الزيادات يجب أن تشمل املتقاعدين 
إنصافا لهم وأن تكون زيادة حقيقية 
حتى يكون هن���اك جذب للعنصر 
البش���ري ويكون لهم مردود مالي 

قوي.
يوس���ف الزلزلة: عندما تذهب 

الوعالن: لي�ت الحكومة الغائبة تتعلم من مدرس�ة صباح األحمد

الحريت�ي: ش�عبنا محس�ود ودينارن�ا أق�وى عملة ف�ي العالم
حماد: الكويت البلد الوحيد الذي يتكفل بالمواطن من المهد إلى اللحد

المبارك: جهات تجارية تعمل اللتهام المكرمة األميرية منذ اإلعالن عنها
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الحركة الدستورية: إصالح األجهزة األمنية واجب مشترك
فليح العازمي

أعلن االمني العام للحركة الدستورية 
اإلسللالمية د.ناصر الصانع أن احلركة 
تدعم االستجواب املقدم لوزير الداخلية 
الشلليخ جابر اخلالللد وتطالب بإدخال 
اصالحات اساسللية باالجهللزة االمنية 
وذلك على ضوء احلوادث االخيرة التي 

انتهت مبقتل احد املواطنني.
وقال الصانللع خالل النللدوة التي 
نظمتهللا احلركة بديوانه مسللاء امس 
االول ان احلركللة تؤكد على أن اصالح 
االجهزة االمنيللة على وجه اخلصوص 
واالجهزة واالدارات املعاونة لها ضرورة 
ملحة وواجب مشللترك على السلطتني 
التشريعية والتنفيذية ومن ذلك اضفاء 
االستقاللية واالشللراف القضائي على 
إدارة الطب الشرعي واقصاء املتورطني 
في قضايا التعذيب وممارساته املشينة 
وإعادة اختصاص التحقيقات في اجلنح 

الى النيابة العامة.
واشللار الصانللع في نللدوة التي 
الداخلية  »اسللتجواب  عنللوان  حملت 
واالصالحللات االمنية إلللى أن احلركة 
تابعت ببالغ االهتمام واالسى التطورات 
املختلفللة على صعيللد احلريات العامة 
وحقللوق املواطنللني واملقيمللني فللي 
وطننللا احلبيب والتي شللهدت هجمة 
حكومية لم تتوقف عند ضرب النواب 
واملواطنللني وتقييد حريللات االجتماع 
والتنقللل وانتهللاك حرمات املسللاكن 
اخلاصة بل وصلت إلى حد ازهاق روح 

بريئة يطلب الشرع احلنيف ودستور 
والقوانللني  الدوليللة  1962 واملواثيللق 
الوطنيللة حمايتها مللن مختلف صور 

التعذيب وااليذاء.
وبني الصانع ان االزمات املتواصلة 
والتعديات على قيم الدسللتور وحقوق 
االنسان هي مشللاهد سلبية ومؤسفة 
تتحمل احلكومة ممثلة مبجلس الوزراء 

اجلزء األكبر من املسؤولية عنها.

انتهاكات

من جانبه قال اخلبير الدسللتوري 
د.محمد الفيلي ان اي مجتمع بشري ال 
يقف بجدية حلماية حقوق اإلنسان فهو 
مجتمع يعاني من مشكلة وحتى لو جاء 
الغضب متأخرا، ومللن املؤلم أن يكون 
هنللاك انتهاك حلقوق اإلنسللان لدرجة 
القتل على أيدي اشخاص كان يفترض 

بهم حماية املواطنني واملقيمني.
واشار الى ان املادة 31 من الدستور 
تنللص على انه ال يتعرض اي انسللان 
للتعذيللب او للمعاملللة احلاطة للكرامة 
والفقرة االخيرة من املادة 34 تنص على 

ان يحفظ املتهم جسمانيا ومعنويا.

استجواب

بدوره أكد النائب شعيب املويزري 
ان حادثللة املطيري ال ميكن جتاوزها 
واالسللتجواب ال يسللتهدف شخص 
الشلليخ جابللر اخلالد بصفتلله كونه 
وزيرا للداخلية وهو املسللؤول األول 

عما يدور في جهازه.
وزيللر  ان  املويللزري  وأضللاف 
الداخليللة صللرح فللي بدايللة األمر 
بتصريحات مغلوطة كتبت له من قبل 
قيادات في الداخلية والذين انتفضوا 
مع األسف ليس الظهار احلقائق لكن 

من اجللل حماية الوزير ونحن نطالب 
احلكومة بعدم اهللدار كرامات الناس 
واحلريات الننا نرى »شلللة« وصلت 
للقيللادة انتهكت  االعللراض وعذبت 
وقتلت فهذه قضية اخالقية وانسانية 
وقانونية محرمللة وليس قضيتنا أو 

هدفنا من االسللتجواب عللزل وزير 
الداخلية لكن القصد وقف االنتهاكات 
التي ترتكب بحق املواطنني واملقيمني 
وسنفتح ملفات التعذيب في السنوات 
السابقة، وسللأتبنى مشاكل وقضايا 
املظلومني، مسللتغربا من تصريحات 

احلكومللة منللح وزيللر الداخلية كل 
الصالحيات لتنظيللف الوزارة، وهذا 
معنللى خطيللر، ولالسللف احلكومة 
انتهكللت حريللات الناس والتشللهير 
مبجلللس االمللة حتى يكللره املواطن 
املجلللس، وأتوقع أن تسللعى لضرب 
الدسللتور، وأنا شللخصيا ال أثق في 
هللذه احلكومللة التي ال يوجللد لديها 
هدف وسللنرى عجائب في الشللهور 
الستة املقبلة في ضرب للدستور في 

شكل منظم.

حراك

من جهته، قللللال رئيللس جمعية 
مقللوملات حقلوق االنسلان د.عللادل 
الدمخي ان وزارة الداخليلة لهللا دور 
في حماية حقوق االنسللللان، لكن مع 
االسللف يوجللد تعد من »شلللة« على 
حقوق االنسان، ويوجد حراك سياسي 
وشللعبي منذ نللدوة احلربش حلماية 

حقوق االنسان.
علللى ضرورة  الدمخللي  وشدد 
املوجللودة  التشللريعات  تفعيللل 
واصللدار تشريعللات اخرى حلماية 
حقوق االنسللان وفصل ادارة الطب 

الشرعي عن وزارة الداخلية.
وقللال الدمخللي: خطابللي لوزير 
الداخليللة الذي كان له دور في حترير 
الكويت ان يلتزم بكلمته عندما قال ال 
يشللرفني ان أكون فللي وزارة تعذب 
املواطنني، ألن السجل في عهد الوزير 

اخلالد كبير بدأ منللذ ندوة احلربش، 
فعليك ان تسللجل موقفللا لكل وزير 

يأتي لهذه الوزارة.

أجندة

مللن جانبه، قللال النائللب د.جمعان 
احلربش ان العدل ميزان بقاء، مشلليرا 
الى ان الشلليخ جابر اخلالد يختلف عن 
بدايتلله فللي وزارة الداخليللة، فقد بدأ 
بأجنللدة اصالح قام في بدايته باالفراج 
عن جميللع البدون الذيللن لديهم إبعاد 
اداري، ومللع االسللف تغيللرت مبادئ 
الوزير اخلالد ألنه عرف انه سيبقى في 
الوزارة اذا سللكت عن بعللض القيادات 
املدعومللة من بعض الشلليوخ وال نعلم 
املنطق السياسي الذي تدار به احلكومة، 
فوزير يريد االستقالة ومتنعه احلكومة 

منها وتقول له استمر.
وأشللاد د.احلربللش بجهللود جلنة 
التحقيللق التي اكدت ان امليموني تعذب 
في اجلواخير علللى يد عدد من ضباط 
وأفللراد ثم انتقل التعذيب الى السللجن 
وتسللبب فللي وفاته، وهللذا املغدور ال 
توجللد له سللوابق ولللم يقللاوم أفراد 
الشرطة وحملت اللجنة الوزير وأركان 

الوزارة االدالء بتصريحات مضللة.
وقال: االسللتقالة تنتج عن مواطن 
محتللرم، لكللن ألن احلكومللة غيللر 
محترمة لم تقبل االسللتقالة وال نفهم 
املنطق السياسللي مللن ادارة احلكومة 

لهذا امللف.

خالل ندوة أقيمت في ديوان د.ناصر الصانع مساء أمس األول

الفيلي: هناك انتهاك لحقوق اإلنسان لدرجة القتل
المويزري: إستجوابنا لوقف االنتهاكات والتجاوزات


