
االثنينمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسمجلسا�مــــــة
٧ فبراير ٢٠١١

5

جاسم اخلرافي

(متين غوزال)مرزوق الغامن وخالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وأحمد السعدون خالل اجتماعهم أمس

د.محمد احلويلة

واالداريني بنســـبة ٥٠٪، وحيث 
ان الهيئة االدارية متمثلة مبدير 
املركز واملدير املساعد يعمالن طوال 
االسبوع من الساعة الرابعة عصرا 
حتى التاسعة مساء متحملني جميع 
االعباء الفنية واالدارية يتقاضون 
مكافأة وقدرها ١٧٥ دينارا وهذا ال 
الذي  الكبير  يتناسب مع اجلهد 
تبذله الهيئة االدارية بتلك املراكز، 
نقترح الفصل بني اختبارات مراحل 
النقل والعاشـــر واحلادي عشر 
والثاني عشر وذلك ليتسنى تواجد 
املالحظني في اللجان واعطاء فرصة 
للتصحيح الدقيق، ونظرا لزيادة 
االعباء اخلاصة باالختبارات في 
النظام املوحد واالخطاء الكثيرة 
التي حدثت في االعوام املاضية 
من اخطاء في الطباعة او تسرب 
االختبـــارات او ضيـــاع حقوق 
بعض الطالب من حيث عدم قبول 
اعذارهم بالغياب عن االختبارات 
فإننا نقترح اعادة الهيكل التنظيمي 
ملراقبـــة االمتحانات وشـــؤون 
الطلبة لتصبح ادارة االمتحانات 
وشؤون الطلبة حتى تستطيع ان 
تضطلع باملهام الكثيرة اخلاصة 
بهذا املجال، نقترح فصل وزارة 
التربية عن وزارة التعليم العالي 
حتى تتفرغ كل وزارة لالضطالع 
مبهامها وتطوير العمل بها وفق 
احدث النظـــم التربوية والبحث 

العلمي.
وزاد: نقتـــرح اعتبـــار مهنة 
التعليـــم مهنة شـــاقة وتعديل 
كادرهـــم املالـــي مبا يتناســـب 
واجلهد الشـــاق السامي املبذول 
حيث يتحمل املعلم اعباء كثيرة 
من تدريس وتصحيح ومتابعة 
الفائقـــني والضعاف  للطـــالب 
اليوميـــة وغيرها من  واملراقبة 

االعمال االخرى.

االمـــر الـــذي يشـــكل عبئا على 
األهالي.

والعمل على انشاء كافتيريا 
البلدية والصحة  مرخصة مـــن 
في كل منطقة تعليمية للعاملني 
واملتردديـــن علـــى املنطقة من 

املراجعني.
البرامج االعالمية  وتكثيـــف 
املختلفة من مســـموعة ومرئية 
ومقـــروءة لدعم مراكـــز رعاية 
املتعلمني ورفع مستواهم العلمي 
وللمساهمة ايضا في القضاء على 

ظاهرة الدروس اخلصوصية.
واضاف احلويلة في اقتراحاته: 
نظرا لزيادة اعداد املدارس وكثافة 
الطالب مبنطقة االحمدي التعليمية 
مقارنة بغيرها من املناطق ذات 
القليلة تقترح تقســـيم  الكثافة 
الى منطقتني  التعليمية  املنطقة 
تعليميتني التاحة الفرصة الجناز 
العمل على الوجه االكمل والدقيق، 
تفعيال ملا جاء على لسان الوزيرة 
في احدى الصحف اليومية جريدة 
«األنباء» بزيادة مكافأة العاملني 
الكبار  االداريني مبراكـــز تعليم 
ومحو االمية حيث ســـبق زيادة 
رواتـــب املعلمني بنســـبة ١٠٠٪ 

قدم النائب محمد احلويلة 
مجموعة من االقتراحات برغبة 
حـــول تطوير العمـــل بوزارة 
التربيـــة واالهتمـــام بجميع 
العاملني بها من معلمني واداريني 

وفنيني وطلبة.
وقـــد جـــاءت املقترحات 
كالتالي: نظرا للكثافة الطالبية 
مبـــدارس منطقـــة ام الهيمان 
في جميـــع املراحل التعليمية 
وما يشكل ذلك من اعباء على 
االدارات املدرسية وعلى املرافق 
املدرسية نقترح انشاء مدارس 
الهيمان في  ام  اخرى مبنطقة 
جميـــع املراحـــل بصفة عامة 
وباملرحلتني املتوسطة والثانوية 
بصفة خاصة، وذلك من اجل 
ايقاف ايفاد ابناء املنطقة ملدارس 

املناطق املجاورة.
وزيادة املخصصات املالية 
التعليمية واملدارس  للمناطق 
حتى يتســـنى الصـــرف على 
املشـــاريع والبرامج اخلاصة 

باملناطق واملدارس.
املكافـــأة اخلاصة  ورفـــع 
الكنتـــرول ومديري  بأعضاء 
املدارس باملنطقـــة حيث انهم 
يتحملون اعباء كثيرة ومنها 
الفجر  التواجـــد بعد صـــالة 
املاليـــة احلالية ال  واملكافـــأة 

تتناسب مع اجلهد املبذول.
والعمل على صرف بدالت 
العمل دون تأخير، فهناك بعض 
املكافآت مثل اعمال االختبارات 
لم تصرف مـــن العام املاضي 
وذلك يخالف حديث الرســـول 
ژ «اعطـــوا االجير أجره قبل 

أن يجف عرقه».
وزيادة وسائل نقل الطالب 
«الباصات» حيث تعاني معظم 
املدارس من نقص في املواصالت، 

الخرافي: مؤتمر اتحاد البرلمان العربي 
يبحث األحداث العربية األخيرة

«المالية» ترجئ استكمال مناقشة
قانون المناقصات العامة

ناقشـــت اللجنة املالية في اجتماعها يوم أمس 
قانون املناقصات العامة. وقال رئيس اللجنة النائب 
د.يوسف الزلزلة: كان متوقعا اجناز القانون ولكننا 
واجهنا الكثير من املشاكل لعدم وجود مبدأ الشفافية 
والعدالة من قبل احلكومة وارتأت اللجنة عدم النظر 

بالقانون القائم.
وأشار الزلزلة الى انه يجب ان تكون االختيارات 
مبنية على أساس التقييم الفني وليس املالي كما 

هو قائم، الفتا الى ان اللجنة ســـوف جتتمع يوم 
االربعاء املقبل لتعديل مجموعة من املواد.

وكشف الزلزلة عن تكليف رئيس اللجنة للتنسيق 
مع مكتب املجلس لتخصيص ميزانية للنظر في ٣ 
مقترحات بقوانني وهي قانون التخصيص وقانون 
املشـــاريع الصغيرة وقانون الشركات التجارية، 
ويعتمـــد األمر على مكتب املجلـــس اذا وافق على 

تخصيص امليزانية للنظر في هذه املشاريع.

الحويلة إلنشاء المزيد من المدارس
في «أم الهيمان» وزيادة وسائل نقل الطالب

تعقد اجلمعية العمومية جلمعية األمنـــاء العامني للبرملانات العربية اجتماعها رقم ٢٩ 
للجنة التنفيذية واالجتماع رقم ٣٠ للجمعية العامة برئاسة رئيس اجلمعية واألمني العام 
ملجلس األمة عالم الكندري، وذلك على هامش املؤمتر السابع عشر لالحتاد البرملاني العربي 

الذي يعقد خالل الفترة من ٦ إلى ٨ من الشهر اجلاري بالعاصمة القطرية (الدوحة).
ومن املنتظـــر ان تبحث هذه االجتماعات عددا من املواضيع املدرجة على جدول أعمالها 
أبرزها االقتراح املقدم من رئيس اجلمعية بشأن تطوير عمل وأداء اجلمعية، ويرافق الكندري 

أمني عام اجلمعية ناصر العبداجلادر.

جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية تجتمع في قطر

 قـــال رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافـــي ان البرملانيني العرب 
سيبحثون األحداث العربية في املؤمتر الـ ١٧ لالحتاد البرملاني العربي 
الذي سيبدأ أعماله اليوم. وأوضح اخلرافي في تصريح لـ «كونا» لدى 
وصوله للدوحة ان املؤمتر العربي لالحتاد البرملاني العربي سيناقش 
املوضوعـــات املدرجة على جدول أعمالـــه، إضافة الى بحث «األحداث 
العربية األخيرة، ونأمل ان نتشـــاور فيما بيننـــا كبرملانيني عرب». 
وأضاف انه ال توجد أي ورقة كويتية معينة مشاركة باملؤمتر، معربا 
عن أمله في الوصول إلى النتائـــج املرجوة من وراء املؤمتر العربي. 
وكان في اســـتقبال اخلرافي لدى وصوله إلى الدوحة رئيس مجلس 
الشورى القطري محمد اخلليفي وسفيرنا لدى قطر علي سلمان الهيفي. 
ويضم الوفد البرملاني املشارك النواب علي الدقباسي، د.علي العمير، 
غامن اللميع، صالح عاشور ومبارك اخلرينج. وسيبحث املؤمتر العديد 
من املواضيع ذات الصلة مبسيرة االحتاد البرملاني العربي ومن بينها 
الوضع العربي الراهن ودور البرملانيني العرب في استعادة التضامن 

العربي وتعزيزه وضمان االستقرار الداخلي جلميع الدول العربية.

٥ نواب يقترحون تعديل قانون النقد والبنك المركزي
قدم النواب مســـلم البراك 
وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي 
وحسن جوهر والصيفي مبارك 
اقتراحا بقانون لتعديل املادة ٨٧ 
من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ 
في شـــأن النقد وبنك الكويت 
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية 
مشفوعا مبذكرته اإليضاحية، 
التكـــرم بعرضه على  برجاء 
مجلس األمـــة املوقر. وجاءت 
مواد القانون املقدم من النواب 
كالتالي: مادة أولى: يســـتبدل 
بنص املادة ٨٧ من القانون رقم 
٣٢ لسنة ١٩٦٨ املشار اليه النص 

التالي:
أوال: اســـتثناء مـــن أحكام 
التجارية  الشـــركات  القانون 
بشأن تأسيس الشركات ومن 
األحكام اخلاصـــة برأس املال 
ونسب اكتتاب املؤسسني الواردة 
في هذا القانون يجوز للبنوك 
الكويتية تقـــدمي خدمة مالية 
إســـالمية من خالل فتح فرع 
إسالمي مســـتقل لهذا الغرض 

وفقا للضوابط التالية:
١ – احلصـــول على موافقة 
بنك الكويت املركزي على فتح 
فرع إســـالمي والتي يجب أال 
جتاوز ٦ شهور من طلب البنوك 
وميكن للبنك فتح أكثر من فرع 
على ان تتعامل جميعها كفرع 
إسالمي واحد، وبرأسمال قدره 
عشرون مليون دينار للفروع 

مجتمعة.
البنك لنظامه  ٢ – مراجعة 
األساسي من الناحية القانونية 
ملعرفة مـــدى مالءمته ملزاولة 

األنشطة اجلديدة.
٣ – تعيني هيئة رقابة شرعية 
متخصصة ال تقل عن شخصني 
لالشـــراف على أعمال الفروع 
اإلسالمية للبنك وإقرارها من 

الناحية الشرعية.
٤ – تعيـــني جهـــاز تدقيق 
على أعمال الفروع من الناحية 
الشرعية يرفع تقاريره لهيئة 

الرقابة الشرعية.
٥ – ان عملية افتتاح الفروع 

واملخاطـــر املصرفية االخرى 
بشـــكل مجمع للبنك والفروع 

االسالمية.
٢ـ  على البنك ادارة املخاطر 
املصرفيـــة جلميـــع الفـــروع 
االسالمية وإظهار نتائج اعمالها 
كفرع واحد مستقل بشكل منفرد 
بجانب ادارة املخاطر بشـــكل 
مجمع للبنك ككل، وعلى البنك 
في سبيل ذلك وضع سياسات 
واجراءات للحـــد من املخاطر 
املختلفة اخلاصـــة باخلدمات 
واالنشطة التي تقدمها الفروع 
االســـالمية، وكذلك بالنسبة 
لتقييم موجوداتها ومطلوباتها، 
االلتزام  الشأن  وعليه في هذا 

بالتالي:
ـ تخصيص رأسمال مناسب 

للفروع االسالمية.
ـ يجب أال يجـــاوز اجمالي 
املستحق للمركز الرئيسي لدى 
الفروع االسالمية نسبة ٣٠٪ من 
رأسمال البنك مبفهومه الشامل، 
ويتضمن اجمالي املســـتحق 
للمركز الرئيسي على رأس املال 
املخصص للفروع االســـالمية 
مخصوما منه املوجودات الثابتة 
اليه أرصدة املركز  بها مضافا 

الرئيسي لدى الفرع.
ـ ال يسمح للفروع االسالمية 
أو االصول  العقـــارات  بتملك 
التمويل،  والسلع اال ألغراض 
وال يسمح لها بتملكها لغرض 

االستثمار.
ـ على الفرع االسالمي عند 
اجراء عمليات التمويل االسالمية 
ايجاد وسائل التحوط املناسبة 
التي حتول دون متلك االصول 
والســـلع املشـــتراة ألغراض 
التمويـــل وتعرضه ملخاطرها 
املختلفة مثل مخاطر الســـوق 
واالهالك وغيرهـــا (من أمثلة 
تلك الوسائل عملية الشراء مع 
حق الرجوع في حالة املرابحات 
ومثل التأمني في حالة االجارة 
وتغطية االســـتثمار املوازي 
ملخاطر االستصناع وغير ذلك 

من الوسائل).

اإلسالمية حق مكتسب لكل بنك 
تقليدي وال تستطيع اجلهات 
االشـــرافية والرقابية تأخير 
افتتاح الفرع أكثر من عام من 
تقدم البنك الراغب في افتتاح 
الفرع بطلبه الى بنك الكويت 

املركزي.
ثانيا: األنشـــطة املصرفية 
املســـموح للفروع اإلسالمية 

بتقدميها:
- البنود داخل املركز املالي 
وتتكون من مصادر واستخدامات 
األموال التـــي يتضمنها وعاء 
املضاربة وحتدد النتائج أعمالها 
بشكل نهائي في نهاية السنة 
املالية وتتكون من: أ – مصادر 

األموال.
١ – احلســـابات اجلاريـــة: 
التي  الطلـــب  الودائـــع حتت 
يضمنها البنك وال يدفع عليها 

عائد.
٢ – حسابات ودائع االستثمار 
املطلقة وهي األموال التي يتلقاها 
الفرع من مختلف فئات العمالء 
في شكل حسابات استثمار غير 
مقيدة تستند الى عقود املضاربة 
العامة الشـــرعية ويستثمرها 
العام  الوعـــاء  الفرع ضمـــن 
الســـتخدامات أمواله دون أي 

قيود من أصحاب الودائع.
٣ – مصادر ذاتية: األرصدة 

املستحقة للمركز الرئيسي.
٤ – أي أنواع شرعية أخرى 
من مصادر أموال يوافق عليها 

بنك الكويت املركزي.
ب – استخدامات األموال

تقدمي التمويل وفقا ألساليب 
التمويـــل اإلســـالمي ووفقـــا 

للضوابط التالية:
١ – املرابحات لألمر بالشراء 

مع االلتزام بالوعد.
٢ – اإلجارة املنتهية بالتملك 

مع االلتزام بالوعد.
٣ – التمويل باملضاربة لعقود 
املشـــروعات احملـــددة القيمة 
واملدة ومبا ال جتاوز اخلمس 

سنوات.
٤ – التمويـــل باملشـــاركة 
املتناقصة للعقود واملشروعات 
القيمـــة واملدة مبا ال  احملددة 

جتاوز اخلمس سنوات.
٥ – التمويل باالســـتصناع 

مقابل االستصناع املوازي.
التمويـــل  صكـــوك   –  ٦

اإلسالمية.
٧ ـ اإليداعـــات لدى البنوك 
واملؤسسات املالية على أسس 

إسالمية.
٨ ـ االســـتثمارات املاليـــة 

املقبولة شرعا.
٩ ـ أي اســـتخدامات أموال 
شرعية أخرى يوافق عليها بنك 

الكويت املركزي.
ج ـ البنـــود خـــارج املركز 

املالي:
١ ـ مصـــادر االموال خارج 
العامة  إطار عقـــود املضاربة 
وهي االموال التي يتلقاها الفرع 

من العمالء في شكل حسابات 
أو محافظ استثمارية مبوجب 
عقود املضاربة املقيدة أو عقود 
وكالة أو أي عقود شرعية اخرى 
بخالف عقـــد املضاربة العام، 
وذلك الســـتثمارها حلسابهم 
في أوجه محددة أو بشـــروط 
محـــددة بشـــكل منفصل عن 
العام الســـتخدامات  الوعـــاء 
االموال املضاربة العامة وتتم 
احملاسبة عليها وحتديد ودفع 
العائد عليها وفقا للمـــــتفق 
عليه في العقود، وخارج اطار 
نتائج اعمال املضاربة العامة، 
وتعرف بحسابات االستثمار 

املقيد.
أمـــوال  ٢ ـ اســـتخدامات 
حسابات االستثمار املقيد وحتدد 
حسب أوجه االستثمار املتفق 
اليها  العقود املشار  عليها في 

في الفقرة السابقة.
٣ـ  االلتزامـــات العرضيـــة 
وتشمل االعتمادات املستندية 
والكفـــاالت وااللتزامات غير 
املباشـــرة االخـــرى املقبولة 

شرعا.
أ ـ  ادارة املخاطـــر  ثالثـــا: 

املخاطر املصرفية:
١ ـ تنطبق جميع تعليمات 
املتعلقة  املركزي  الكويت  بنك 
الســـيولة وكفاية  مبتطلبات 
رأس املال واالحتياطات النقدية 
وجميع الســـقوف والنســـب 
االشرافية اخلاصة بالتركزات 

الصيفي مبارك الصيفي خالد الطاحوس مسلم البراك

المذكرة اإليضاحية: أحقية البنوك التقليدية في فتح فروع إسالمية
ــراح بقانون بتعديل  ــاءت املذكرة اإليضاحية لالقت وج
ــأن النقد  ــنة ١٩٦٨ في ش املادة ٨٧ من القانون رقم ٣٢ لس
ــة املصرفية كالتالي:  ــك الكويت املركزي وتنظيم املهن وبن
ــنة ١٩٦٨ في  ــاء تعديل املادة ٨٧ من القانون رقم ٣٢ لس ج
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية، 
ــماح للبنوك التقليدية  ــد إخفاق البنك املركزي في الس بع
بتأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك 
ــك التعديالت على قانون  ــالمية حيث متت اضافة تل االس
البنك املركزي عام ٢٠٠٣، وبعد سبع سنوات من اقرار ذلك 
احلق دأب البنك املركزي على تعطيل تنفيذ ما نصت عليه 
ــوك التقليدية على التحول  ــعى جاهدا حلث البن املادة وس
ــال للمادة التي تأكد احقية البنك  التام فقط، وكما ان تفعي
ــي التحول التام والذي اقر عام ٢٠٠٣، حيث قرر مجلس  ف
ــك املادة في عام ٢٠٠٧ بعد  ــك املركزي تفعيل تل ادارة البن
اربع سنوات من اقرار القانون ووافق من حيث املبدأ على 

ــماح بفتح شركات  تفعيل تطبيق مادة التحويل دون الس
تزاول اعماال تزاولها البنوك.

ــادة بعد االخذ  ــل تلك امل ــراح على تعدي ــد مت االقت وق
ــي الرائدة في هذا  ــارب دول مجلس التعاون اخلليج بتج
ــي احقية للبنوك  ــل اجلديد يعط ــال، حيث إن التعدي املج
التقليدية بفتح فروع اسالمية لها وذلك مبدة ال تزيد على 
سنة من تقدمي طلباتها للبنك املركزي في ذلك الشأن، رغم 
ــات املتحدة االميركية  ــواء في الوالي ان البنوك العاملية س
ــا املنتجات  ــذ تقدم من خالله ــا لها نواف ــي بريطاني أو ف
ــق القانون اخلاص  ــيعزز جتربة تطبي ــالمية. مما س االس
ــالمية في الكويت ويثري مناخ املنافسة في  بالبنوك االس
العمل في السوق احمللي مبا يصب في النهاية في مصلحة 
ــامية من  ــاز املصرفي وعمالئه، وحتقيق الرغبة الس اجله

حتويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عاملي.
ــي ترغب في تقدمي  ــوك التقليدية الت ويجب على البن

ــالمي مستقل لهذا القرض  ــالمية فتح فرع اس خدمات اس
ــى موافقة بنك الكويت  ــا للضوابط منها احلصول عل وفق
ــب اال تزيد  ــالمي والتي يج ــى فتح فرع اس ــزي عل املرك
ــهر من طلب البنوك في ذلك وميكن للبنك  ــتة اش على س
ــالمي على ان تعامل جميعها كفرع  فتح اكثر من فرع اس
ــالمي واحد وكذلك مدى مالءمة نظامه االساسي للبنك  اس
ــطة وتعيني هيئة رقابة  ــة القانونية لتلك األنش من الناحي

شرعية.
ــروع من الناحية  ــني جهاز تدقيق على اعمال الف وتعي
ــرعية وجعل  ــره لهيئة الرقابة الش ــرعية يرفع تقاري الش
ــاح الفروع  ــق في افتت ــة احل ــوك التقليدي ــون للبن القان
ــتطيع اجلهات  ــبا وال تس ــالمية ويكون حقا مكتس االس
ــع اكثر من عام  ــة تأخير افتتاح الرف ــرافية والرقابي االش
ــب البنك الراغب في افتتاح الفرع الى بنك  من التقدم بطل

الكويت املركزي.

روال تحّذر من سوء عاقبة مصادرة الحريات
حّذرت النائبة د.روال دشتي 
مـــن ســـوء عاقبـــة مصادرة 
احلريات، والتصدي للتعبير عن 
آراء الغالبية من الشباب الذين 
يجسدون دعائم هذا املجتمع 
وروح التطور والتنمية. وفي 
معرض حديثها حول موضوع 
املواقع  التضييق على بعض 
االلكترونية التي تشكل املالذ 
لشـــبابنا وشاباتنا على وجه 
اخلصوص للتعبير عن آرائهم 
وتطلعاتهم مبصداقية وشفافية، 
وصفت النائبة د.دشتي حالة 
التعبير احلر  التضييق على 
بأنها نذير سوء تهدد االجنازات 
اليها  التي وصلت  التاريخية 
الكويت، وبدأت بتصديرها الى 
عدد من دول اجلوار، كما تهدد 
التي  الدميوقراطية احلقيقية 
الوطنيون املخلصون  يسعى 
الفئات  األحـــرار من جميـــع 

علـــى اختـــالف مواقعهم الى 
تكريسها وترسيخها كقاعدة 
دستورية أساســـية تصون 
احلريات، وتنشـــر العدل بني 
ابناء هذا الوطن احلبيب، وتلبي 
احتياجاتهـــم وتطلعاتهم مبا 
يكفل املصلحة العامة للنهوض 
بالكويت الى أعلى املراتب بني 

دول العالم املتقدمة.
وفي السياق نفسه، شددت 
النائبة دشـــتي على ضرورة 
استيعاب شـــبابنا وشاباتنا، 
واالفساح في املجال ليعبروا 
عـــن افكارهـــم وآرائهـــم في 
قضايا الوطن وشـــؤونه بكل 
حريـــة وانطالق، فهم بالتالي 
من نسيج هذا املجتمع ولديهم 
التطلعـــات والطموحات  من 
املشروعة ما تؤهلهم لطرحها 
التـــي يرونها،  الوجهـــة  من 
ومن مسؤليتنا نحن ان نقّوم 

االعوجاج باعتماد سياســـات 
التوعيـــة والترشـــيد بدل ان 
نعتمد سياسة تكميم األفواه 
عندمـــا تتعارض مـــع افكار 
البعض، وألولئك ممن يتبعون 
نهج اما ان تكون معنا وتقدم 
الطاعـــة واما اعـــالن احلرب 
الضـــروس. وتقـــول النائبة 
د.دشـــتي: هذا النهج بات من 
املاضي ولم يعد يجدي نفعا، 
وتضيف اليـــوم وفي ظل ما 
يحـــدث في البـــالد املجاورة، 
علينـــا أخذ العبـــر واحتواء 
الصعوبات، ومعاجلة األمور 
بروية وحكمة، وهذا ما تعلمناه 
من الســـلف الصالـــح الذين 
الكويتيني  غرسوا في نفوس 
األقحاح بذور املشاركة والكفاح 
والتضحية، واحتضان األبناء 
وتربيتهـــم على حب الكويت 
والدفـــاع عنها، اما ما يحصل 

من تضييق على بعض املواقع 
الرأي فهو  االلكترونية لكبت 
كما تصفه النائب د.دشتي نوع 
من اغتيال لهـــذا الرأي، وفيه 
تسميم لروح االندفاع واحلماس 
عند شبابنا وشاباتنا، وبالتالي 
انكمـــاش وتضليل عن حرية 
التعبير التي يكفلها الدستور 
ويحاربها املدعون الذين يرفعون 
الزائفة باحملافظة  شعاراتهم 
على الدستور، وهم باحلقيقة 
ليست لديهم القدرة على تقبل 
النقد وإعادة النظر مبمارساتهم 
املناقضة لألسس الدميوقراطية 
التي أوصلتهم الى مراكز القرار 
التي أوصلتهم الى مراكز القرار 
وتشـــريع القوانني الهادفة ال 

الهادمة.
وختمت النائبة د.دشـــتي 
الشـــباب والشابات  بدعوتها 
باالبتعاد عن لغة االســـفاف 

والشتائم واالفتراءات واثارة 
النعرات والفنت بانتهاك كرامات 
اآلخرين وتشويه سمعاتهم، 
ضاربني بعـــرض احلائط كل 
االلتزامـــات األخالقيـــة التي 
توارثناها أبا عن جد بحجة ان 
الدستور يكفل احلريات وأننا 
نصون الدســـتور ونطبق ما 
تضمنه، متناسني عن قصد او 
عن غيـــر قصد املادة ٤٩ التي 
توضح مـــن دون لبس معنى 
التعبير احلر شريطة احترام 
النظـــام واآلداب العامة وعدم 
االخالل بهما ألي ســـبب كان، 
مطالبة الشـــباب والشـــابات 
بـــأن ينخرطوا فـــي القضايا 
الوطنية ويكونـــوا على قدر 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم 
للمشاركة في بناء الكويت، فهم 
املستقبل الواعد للوطن الذي 

يعتز بهم.


