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بشرى الزين
رأى النائب عدنان عبدالصمد 
ان هناك اشكالية في نسبة االجناز 
في خطة التنمي����ة وخاصة فيما 
يتعلق بتضارب تصريحات الوزراء 
سواء بالنسبة للتكاليف املالية او 
ما يرتبط باالجناز، مشيرا الى ان 
هناك ش����كوكا حول هذا االمر ما 
يدعو الى االسف، امال ان ينجز من 
اخلطة ولو جزءا بسيطا، مشيرا 
الى انها تعتبر خارطة طريق بعدما 

صدرت بقانون.
واضاف عبدالصمد في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره حفال اقيم 
مبناسبة عيد الثورة االسالمية في 

ايران »نحن في جلن����ة امليزانية نؤكد على ضرورة 
واهمية اتس����اق امليزانية مع اخلط����ة، مبينا انه في 
امليزانية املاضية جند اخلطة في واد وامليزانية في واد 
آخر ونأمل ان نضع العربة على السكة في امليزانية 
املقبلة ويكفي ان نقول اننا نش����رنا ثقافة التخطيط 

لكن نسبة االجناز بحاجة الى وقت.
وفي تعليقه حول ما حدث من اعتصام امام ديوان 
اخلدمة املدنية ومطالبة البعض برفع االجور واالجراءات 
التي ميكن اتخاذها بعض اعضاء مجلس االمة لنقل 
اصوات هؤالء الى احلكومة قال عبدالصمد كنا نطالب 
بهذا االمر منذ زمن وهذه اخطاء حكومية وقد تكون 
بضغوطات نيابية او ان تكون هناك زيادات في بعض 
القطاعات دون اخرى في مؤسس����ات املجتمع املدني 
مضيفا: نحن في جلنة امليزانيات نطالب ديوان اخلدمة 
بالبحث في قضية الرواتب واملعاشات التقاعدية بحثا 
شامال مبا فيه الكوادر علما بأن القانون 82/49 يوجب 
على احلكومة دراسة الرواتب واملعاشات كل سنتني 
على ضوء مستوى غالء املعيشة وبالتالي لو طبقت 
احلكوم����ة هذا القانون ملا وصلنا الى ما وصلنا اليه 
اآلن. واضاف املشكلة احلقيقية انه ال توجد عدالة في 
مسألة الرواتب وندعو الى دراسة تأخذ بعني االعتبار 

التخصص واخلبرة وموقع العمل.
وفي رده حول دعوة البعض الى تعليق الدستور 
وحل مجلس األمة كحل حلالة التأزمي قائال: أعوذ باهلل 

ال أحد يتجرأ على هذا األمر فبعد 
هذه اخلب����رة ال ميكن ان نتراجع 
الى الوراء فنحن دولة مؤسسات، 
الدستور  الى ان تعليق  مش����يرا 

جناية ال ميكن ألحد ان يقبلها.
وفي تعليق حول اقتراح النائب 
روال دشتي بس����حب قانون عدم 
االختالط وتراجعها عن ذلك قال ال 
ميكن لهذا القانون ان يطبق وأقول 
لروال دشتي: إذا كنت تريدين ان 
املقبلة  تس����قطي في االنتخابات 
ضعي ه����ذا القانون، الفتا الى ان 
اصرارها على »من����ع االختالط« 

يكلفها وجودها في املجلس.
وفي تقييمه لسحب احلكومة 
طلب تفسير استجواب وزير الداخلية رد عبدالصمد: 
احلكومة سحبت طلب تفسير االستجواب الذي كان 
مقدما لوزير الداخلية وجند في بعض األحيان أنها 
تنزع فتيل التأزمي ويجب ان نستغل هذه املبادرات 
ونستثمرها للعمل اجلاد الفعلي وهذا ما أقوله دائما 

حتى في الغرف املغلقة مع األعضاء.
وحول ما مت في طلب االحالة الى النيابة العامة 
للمتجاوزين الذين أثبت ديوان احملاسبة تورطهم في 
عمليات فساد، بني ان ديوان احملاسبة ال ميلك صالحية 
االحالة، مشيرا الى ان هناك اقتراحا بقانون ونحن 
كنا نطالب سابقا بإعطاء ديوان احملاسبة صالحية 
التحويل الى النيابة األخطاء اجلسيمة ولكن لم ُيقر 

هذا االقتراح حلد اآلن آمال ان يتحقق ذلك.
وفيما يراه معوقا دون حتويل الكويت الى مركز 
مالي عاملي قال: اّنى يس����تقيم الظل والعود أعوج، 
موضح����ا ان اكبر معوق لتحقيق ذل����ك هو التوتر 
السياسي الذي تشهده الكويت واملواجهة بني السلطتني، 
مبين����ا انه ال ميكن ان تك����ون هناك تنمية او تطور 
اقتصادي اال بوجود اس����تقرار سياس����ي ما يتطلب 
وجود تطبيع بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
الفتا الى انه منذ 2006 الى 2011 ش����هدت الكويت 3 
انتخابات تش����ريعية و6 حكومات وهذا أمر معيق 
للتنمية ولو انتبهنا الى االستقرار السياسي لكانت 

جميع األمور طبيعية.

بحثت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية 
ما حتقق في احلس����اب اخلتامي ل����وزارة اخلارجية 
للسنة املالية 2010/2009 من اهداف وبرامج وسياسات 
ومشروعات وردت في برنامج عمل احلكومة، وايضا 
مالحظات ديوان احملاس����بة عن احلس����اب اخلتامي 
للسنة املالية 2010/2009 بحضور ممثلني عن وزارة 
اخلارجي����ة وممثلني ع����ن وزارة املالية وممثلني عن 

ديوان احملاسبة.
وصرح رئي����س اللجنة النائب عدنان عبدالصمد 
بأن اللجنة الحظت اختالف ما ورد في برنامج عمل 
احلكومة للسنة 2010/2009 من حيث عدد املشروعات 
اإلنشائية النمطية والتطويرية واملشروعات الداعمة 
للسياسات، وايضا اختالف في تقديرات اعتماداتها 

عن املنصرف الفعلي باحلساب اخلتامي.
وطالب����ت اللجن����ة تزويدها بتقري����ر تفصيلي 
وبيان اسباب االختالفات، ومعوقات التنفيذ وسبل 

عالجها.
وأوضح عبدالصم����د ان اللجنة بحثت مالحظات 
ديوان احملاسبة عن وزارة اخلارجية للحساب اخلتامي 

للسنة املالية 2010/2009 ومنها ما يلي:
1� استمرار الوزارة في عدم اثبات قيمة الضرائب 
الواجبة االسترداد للبعثات الديبلوماسية في اخلارج 
بالقيد حلساب العهد بلغت قيمتها 365.6 ألف دينار. 
واكدت اللجنة ضرورة متابعة املالحظة ووضع آلية 

مناسبة لتالفي تكرارها.
2� ع����دم التزام الوزارة بتعليم����ات وزارة املالية 
بشأن تثبيت اسعار صرف بعض العمالت االجنبية 
مقابل الدينار الكويتي االمر الذي ترتب عليه حتميل 

ميزانية الوزارة 1.07 مليون دينار.
وأفادت الوزارة بأن مجلس الوزراء اعتمد 3 ماليني 
لتثبيت سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية، 
وتؤكد اللجنة على ضرورة التنسيق في هذا املوضوع 

مع وزارة املالية لتالفي املالحظة.
3� استمرار حتميل اخلزانة العامة قيمة فوائد بنكية 
بلغت 305.2 ألف دينار نتيجة السحب على املكشوف 
من ارصدة البنوك لبعض البعثات الديبلوماس����ية 

في اخلارج.
وتؤكد اللجنة على االلتزام بتعليمات املالية.

وطالبت اللجنة بتزويدها بتفاصيل هذا املبلغ.
4� صرف مخصصات املهمات الرسمية قيدا على 
حس����اب العهد على بنود مصروفات الباب اخلامس 
بلغ����ت 153 ألف دينار دون احلص����ول على موافقة 

وزارة املالية.
وتؤكد اللجنة على االلتزام باالعتمادات املالية املقررة 
بقانون ربط امليزاني����ة، ووضع الضوابط واملعايير 

للمهمات الرسمية.
5� صدور احكام قضائية ضد سفارة الكويت في 
فرنسا بلغت تكاليفها 208.5 آالف دينار، وترتب على 
ذل����ك تكاليف اتعاب محاماة بلغت 122.2 ألف دينار، 
وأك����دت اللجنة على مراعاة القوانني املعمول بها في 

هذه البالد.
6� مآخذ شابت تنفيذ العقد املبرم مع احدى الشركات 
إلدارة وتش����غيل النظام األمني لديوان عام الوزارة 

واإلدارة القنصلية مببلغ 49.9 ألف دينار.
7� الشراء باألمر املباشر من شركات اجنبية لتوفير 
االجهزة االمنية لبعض مقار البعثات التمثيلية بلغت 

جملتها 332.5 ألف دينار.
وش����ددت اللجنة على االلت����زام بإبرام عقود بني 
طرفي التعاقد حفاظا على حقوق الوزارة واحلصول 

على املوافقات الالزمة.
وأك����دت اللجنة ضرورة اخ����ذ موافقات اجلهات 

املختصة.
8� عدم حتصيل ال����وزارة املبالغ املصروفة دون 
وجه حق عن اس����تئجار مركبات ل����م يتم توفيرها، 
وعدم فرض الغرامة املستحقة على الشركة للتأخر 

في تسليم السيارات املستأجرة.
وأكدت اللجنة على تطبيق شروط التعاقد وحتصيل 

ما مت صرفه دون وجه حق.
9� جتزئ����ة اعمال تأثيث س����كن رئي����س البعثة 
الديبلوماس����ية في احدى الدول وذلك بفرص النأي 
بها عن العرض على ديوان احملاس����بة بلغت جملة 

األثاث 243 ألف دينار.

قدم النائب صالح عاش����ور 
اقتراحا بقانون في شأن زيادة 
الكويتيني من  رواتب املوظفني 
حملة املؤهلة اجلامعي والدبلوم 
في اجله����ات احلكومي����ة، جاء 

فيه:
م����ادة أولى: زي����ادة رواتب 
املوظف����ني الكويتيني من حملة 
املؤهل اجلامع����ي والدبلوم في 
اجله����ات احلكومية م����ن غير 
اصحاب التخصصات التي سبق 
وان أقر مجلس اخلدمة املدنية 

كوادرهم.
مادة ثانية: تكون هذه الزيادة 

بنسبة ال تقل عن 50% من قيمة الزيادة التي طرأت على رواتب اصحاب 
التخصصات بعد اقرار مجلس اخلدمة املدنية كوادرهم.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه 
– تنفيذ هذا القانون.

وجاءت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون في شأن زيادة رواتب 
املوظفني الكويتيني م����ن حملة املؤهل اجلامعي والدبلوم في اجلهات 
احلكومية كالتالي: انطالقا من املادة 7 من الدستور التي تنص على »ان 
العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع والتعاون والتراحم صلة 
وثقى بني املواطنني«، ونظ����را الدولة ملواطنيها املوظفني في اجلهات 
احلكومية بعني املس����اواة وعدم التمييز بينهم، األمر الذي قد يلمسه 
املوظف����ون حملة املؤهل اجلامعي والدبلوم من أصحاب التخصصات 
التي لم تش����ملهم قرارات مجلس اخلدمة املدنية والتي اقر بها كوادر 

بعض التخصصات.

النائب د. معصومة  قالت 
املب���ارك ان االحتفال باألعياد 
الوطني���ة ليس حك���را على 
املؤسسات احلكومية وليس 
مقتصرا على املسؤولني في هذه 
املؤسسات بل ان هذه األعياد هي 
أعياد الوطن مبن فيه وفرصة 
لنا جميعا في ابراز عشقنا له 
وتقع علينا جميعا مسؤولية 
االحتفال وبيان هذا العش���ق 
للعالم أجمع في كل يوم، وفترة 
األعياد الوطنية هي املناسبة 
األهم لالعالن عن هذه املشاعر 

الفياضة في حب الوطن.
وأضافت يسعدني ويشرفني توجيه دعوة مفتوحة لكل محبي 
الكويت للمش���اركة في احتفال »شموع في حب الكويت« بإضاءة 
18262 ش���معة هي عدد أيام العز والكرامة واحلرية واالس���تقالل 
منذ 19 يونيو 1961 وهو يوم اعالن االس���تقالل الى يوم 26 فبراير 
2011 وهي الذكرى العشرين لتحرير الوطن الغالي، مشيرة الى ان 
الدعوة مفتوحة لكم أحبتنا ليشاركونا هذا االحتفال املميز بإضاءة 
ش���موع »احلرية واالس���تقالل والتحرير« املكان: الساحة املقابلة 
إلدارة الفتوى والتشريع، الزمان: الساعة السادسة من مساء يوم 
اخلميس املوافق 24 فبراير 2011 لندشن معا احتفاالتنا مبرور 50 
عاما على االس���تقالل و20 عاما على التحرير و5 أعوام على تولي 
قائدنا مقاليد احلكم، مشاركتكم تسعدنا وتفاعلكم يجسد التصاقنا 

بهذا الوطن واعتزازنا بأعياده.

نواب يطالبون الحمود باالضطالع بمسؤولياته في الحّد 
من انتهاك حقوق اإلنسان ومالحقة »المدونين« و»المغردين«

طالب عدد من نواب مجلس 
األمة احلكوم���ة بوقف انتهاك 
حق���وق االنس���ان واحلد من 
مالحقة االشخاص واملغردين 
الس���ياق  واملدونني، وفي هذا 
دع���ا النائب احمد الس���عدون 
نائب رئيس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود 
الى االضطالع مبسؤولياته في 
احلد من انتهاك حقوق الناس من 
أطراف تستغل سلطاتها، محذرا 
من ان عدم اتخاذ اجراء سريع 
سيفضي الى استجواب الوزير 
احلمود او رئيس احلكومة اذا 

تطلب األمر.

نرفض الدولة البوليسية

وقال السعدون في تصريح 
الى الصحافيني في مجلس األمة 
امس: يبدو ان هناك من يحاول 
ان يفرض علينا التصريح كل 
يوم، مبينا انه يوجه رس���الة 
جديدة الى وزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمود مفادها أنه اليزال 
في الكويت من يصر على حتويل 
البالد الى دولة بوليسية ونحن 

أقسمنا على مواجهة هؤالء.
وأضاف: أنا ذكرت حالة في 
السابق وتبني صحة ما ذكرته 
حول مشاري بويابس والذي بني 
انه التقى وزير الداخلية وحصل 
على تطمينات منه بأن ما حصل 

معه امر غير مقبول.
الوزير  الس���عدون  ونّب���ه 
احلمود بالق���ول: إذا لم تتخذ 
اجراء باعتبارك الوزير املسؤول 
فأنت على املنصة، وال تتذرع 
بأن���ك حدي���ث عهد ب���وزارة 
الداخلية، اما اذا رأيت انك غير 
مسؤول عما يحصل، وانك غير 
قادر على اتخاذ االجراء املطلوب 
منك، فأعلن هذا األمر، وحينها 
س���يكون رئيس الوزراء على 

املنصة.
وأوض���ح ان تلويحه بهذه 
الى حصوله  املس���اءلة يعود 
على معلومة بتوجيه رس���الة 
نصية الى هاتف احد االخوان 
في الكويت من رقم دولي هو 
)00442032892491( تتضمن 
تهديدا مفاده »أستاذي الفاضل 
ال تقرب لالسطبل ال تروح ورا 
الش���مس« وكان ذلك بتاريخ 

.2011/2/11
وأكد الس���عدون ان اي أذى 

قد يتعرض له هذا الشخص، 
فستكون أنت املسؤول أمامنا.

وأشار الى ان نفس الشخص 
تعرض الى تهديد قبل ذلك »إذا 
لم يرفع ما دونه على الشبكة 
الوطنية«، وذلك بتوجيه رسالة 
نصية، كاشفا عن انه مت مسح 
هذه الرسائل بطريقة ما لكنهم 
ال يعرف���ون »اننا صايدينهم« 
واننا حصلنا على هذه الرسائل، 
رغم انهم سعوا إلى مسحها عن 
اجلهاز محذرا شركة زين من 
اي عبث، وإال فإننا س���نصعد 
هذا االمر الى الدرجة التي ميكن 
ان نطالب فيه بتتبع االتصاالت 
والرسائل التي متت من الرقم 

الدولي املرسل في بريطانيا.
وكشف السعدون عما اسماها 
معلومة خطرة لكنها غير موثقة 
داعيا وزير الداخلية الى التحقق 
منها وتتعلق بإنشاء سجن ألمن 
الدولة ف���ي ام قصر الكويتية 

مكون من 3 سراديب.
وقال عل���ى وزير الداخلية 
التوضيح، وإال فإننا سنطلب 
التحقيق في ه���ذه املعلومة، 
وزيارة املوقع ان تطلب االمر 
ذلك، كما نطالب وزارة املالية 
بوقف اي مخصصات مالية لهذا 

املبنى.

قراءة أحداث العالم

الس���عدون وزير  وخاطب 
الداخلية قائال مازلنا نتوسم 
فيك اخلير، لكن مثل هذه االمور 
ال حتتمل السكوت ولن نتركها، 
واذا حصل اي مكروه ملن ارسلت 
الوزير  الرسالة فلن نبرئ  له 
ومن ارسلها، مشددا على وضع 

حد النتهاك حقوق الناس.
وقال: الغريب ان هؤالء الناس 

من معيار سواء في قضية سحب 
رجال األمن وقيام الندوات او 
اسقاط القضايا عن بعض كتاب 
الرأي فهذه االجراءات مقدرة من 
احلكوم���ة و»ان لم تكن كافية 
ملعاجلة املش���اكل القائمة بني 

السلطتني«.
ورفض املس���لم اس���تمرار 
النهج وميثل في محاولة  هذا 
اعطاء احد املغردين في »تويتر« 
ام���واال، وظهر ام���س مواطن 
آخر تأتيه تهديدات من خالل 
رسائل قصيرة بأنه »سيغيب 
وراء الشمس«، محمال احلكومة 
مجتمعة، مطالبا الوزير احلمود 
بع���الج نه���ج املالحق���ات في 
التعرض للمغردين واملدونني 
وأصح���اب الرأي من مواطنني 
يبدون رأيهم وفقا للدس���تور 
ووفقا ملا يفرضه عليهم الواقع 

الوطني جتاه بلدهم.
وقال املسلم: نأمل من الوزير 
احلمود االخذ بعني االعتبار هذه 
املواضيع التي لم تعد حوادث 
فردية االمر الذي يدل على ان 
هناك من ميارس الضغط على 

املواطنني.

العالم قرية صغيرة

م���ن جانبه رف���ض النائب 
حسني احلريتي مراقبة املواقع 
االلكترونية اذا صدقت االقاويل 
معتبرا ان هذا االس���لوب عفى 

عليه الزمن.
وأكد احلريتي في تصريح 
للصحافي���ني ان ه���ذا التطور 
التكنولوجي ومواقع التواصل 
االجتماعي تص���ب في صالح 
االنسانية بعد أن أصبح العالم 
قري���ة صغيرة تتناق���ل فيها 

االخبار خالل ثوان.

ال يري���دون ان يدركوا خطورة 
ما يقومون ب���ه، وغير قادرين 
على قراءة ما يحدث في العالم، 
هذا مع اننا لن نسمح لكم ابدا 
بانتهاك حقوق الناس، واستخدام 

سلطاتكم في تهديد اآلخرين. 

مالحقات االشخاص واالفراد

وجدد النائب د.فيصل املسلم 
رفضه وانتقاده للنهج احلكومي 
املتمثل في املالحقات لالشخاص 
واالفراد واملغردين على موقع 
»تويتر« مطالبا وزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود مبعاجلة 

ووقف هذا االمر.
وقال املس���لم في تصريح 
صحافي ع���ن تكليف مجلس 
الوزراء وزارة االعالم بسحب 
القضايا املرفوعة جتاه بعض 
وسائل االعالم املرئية، املسموعة 
واملقروءة انه لو كان هذا القرار 
مس���تند الى احترام احلريات 
وقضايا الرأي لكنا أول املؤيدين، 
مؤكدا: »كم كنا نتمنى ان تسحب 
احلكومة التعديالت التي تضيق 
على الرأي احلر والنزيه« مضيفا 
انه لو كانت احلكومة متثل لها 
نهجا صادقا في احترام احلريات 
لسحبت التعديالت على املرئي 
واملسموع والتي تغلظ العقوبات 
على احلريات والتي سيتضرر 

منها االعالم احلر والنزيه.
واضاف املسلم »انه سيوجه 
اليوم حول اس���باب  اس���ئلة 
ودوافع ه���ذا القرار والقضايا 
التي اس���قطت والقضايا التي 
لم تس���قط مع تزويده بكشف 

تفصيلي ببيان هذا االمر«.
وبخصوص استمرار نهج 
املالحقات احلكومي اكد ان هذا 
النفس احلكومي اجلديد في اكثر 

واعتبر أن أي مالحقة أمنية 
ملستخدمي هذه املواقع يجب ان 
نتوقف عندها وعند من يقوم 

بذلك.
ودعا احلريتي الى تشجيع 
التواص���ل االجتماعي ملا  هذا 
فيه خير لالنسانية والعالقات 

االجتماعية.
وأكد أهمية إيجاد تش���ريع 
قانوني يواكب هذا التطور في 
وسائل التقنية احلديثة، الفتا 
الى ان���ه تقدم باقتراح ملعاقبة 
كل من يستخدم هذه االجهزة 
في غير أغراضها مثل توجيه 
عبارات غي���ر الئقة أو خدش 
احلياء، واللجنة التش���ريعية 
س���تبحث االقت���راح بصف���ة 

االستعجال.
وع���ن موقف���ه م���ن قرار 
الدعاوى  احلكوم���ة إس���قاط 
ع���ن القن���وات االعالمية، قال 
احلريتي: املوضوع يصب في 
احلرية االعالمية وعودة الوئام 
واللحمة بني أبناء املجتمع سواء 
من العاملني في احلقل االعالمي 

وغيرهم.
الزمالء  وناش���د احلريتي 
النواب الذين رفعوا دعاوى على 
الى  صحف وكتاب ومنتديات 
املبادرة بحسن النية وإسقاط 
الدعاوى حتى نعود في مارس 

املقبل والنفوس صافية.

الحريات خط أحمر

ب���دوره أكد النائ���ب عادل 
الصرعاوي ان ما يشهده ملف 
احلري���ات من جت���اوز وتعد 
ومضايقات هو نتيجة طبيعية 
لتهاون احلكومة في التعاطي 
بشكل جاد مع بعض املمارسات 
غير املسؤولة سواء من بعض 
االجهزة األمنية وفق املعلومات 
املتاحة، وه���و االمر الذي حدا 
القانون  »باالسطبل« لتحدي 

وجتاوزه.
التعامل  واضاف ان ع���دم 
اجلاد مع ما افصح عنه مشاري 
بويابس بأن���ه لديه معلومات 
تفصيلية بشأن بعض ممارسات 
القيادات األمنية هو الذي حدا 
باآلخرين للتعدي على احلريات، 
اضافة ال���ى ما تعرض له احد 
املدون���ني ال���ذي وصلته على 
النق���ال تهديدات ملقال  هاتفه 
نشره في احد املنتديات ينتقد 

فيه بع���ض القضايا التي تهم 
الرأي العام.

وتابع الصرعاوي »نؤكد كما 
اكدنا سابقا أن ملف احلريات، 
خ���ط احمر ال نقبل املس���اس 
او العبث ب���ه، وانه غير قابل 
لالختبار لقي���اس جديتنا به 
من قبل قلة اس���تمرأت كس���ر 

القانون.
ان  وشدد الصرعاوي على 
التعام���ل اجلاد م���ع مثل هذه 
املمارسات غير املسؤولة من قبل 
وزير الداخلية امر مستحق حتى 
يوقف كل من تسول له نفسه 
استخدام نفوذه وصالحياته في 

حتقيق مصاحله الشخصية.

ضرورة التحرك النيابي

وش���دد النائب صالح املال 
النيابي  التحرك  على ضرورة 
للدفاع عن احلريات، وتسمية 
األشياء مبسمياتها الصريحة، 
السيما ان جماعة »االسطبل« 
معروف���ني، لذا اصب���ح لزما 
عليهم ان يكش���فوا بصراحة 
عن أسماء هذه اجلماعة، وان 

تتم مواجهتهم.
وتابع املال لنتحدث بصراحة 
عمن باعنا وهم مدينة احلرير، 
ومن »داس« ببطن الدس���تور 
والقانون، من أجل ان يتسيد 
الهرم الرياضي، ومن استحوذ 
على املؤسسة األمنية ليجيرها 
لتكون دولة داخ���ل دولة كي 
يدافع ع���ن مصاحله ومصالح 

اخوته.
وأشار املال الى انه ال يجب 
حتميل وزير الداخلية احلالي 
الش���يخ أحمد احلمود أكثر ما 
يتحمل، مستدركا صحيح انه 
يتحمل مسؤولية اصالح الوضع 
األمني، ولكن في املقابل علينا 
التصدي للفس���اد بكل أنواعه 

بكل جرأة وصراحة.
وحذر املال احلكومة من مغبة 
استمرار هذا الوضع والنهج، 
مشددا على ضرورة معاجلته 
احلكومة هذه األمور ان كانت 

تسعى الى االستقرار.
وبنّي ان هذا العبث ال ميكن 
ان يستمر، ولن نرضى بتحويل 
الى دول���ة حتكمها  الكوي���ت 
»العصابات« في وقت نشغل 
العالم أجمع بترتيب أوضاعه 

وسياساته الداخلية.

شددوا على ضرورة التحرك النيابي للدفاع عن الحريات

صالح عاشور

د. معصومة املبارك

حسني احلريتي عادل الصرعاوي صالح املال

عبدالصمد: تعليق الدستور جناية ال نقبل بها 
والكويت دولة مؤسسات ولن نتراجع للوراء

»الميزانيات«: استمرار »الخارجية« في عدم إثبات 
قيمة الضرائب للبعثات الخارجية

العمير يقترح زيادة بدل اإليجار إلى 250 دينارًا
قدم النائب علي العمير اقتراحا 
برغبة جاء في مقدمته: نظرا ملا 
العالم عامة والكويت  يش���هده 
خاصة من آث���ار التضخم الذي 
امت���د الى أساس���يات األس���رة 
وحاجياتها، وحيث ان تكاليف 

السكن لدينا تلتهم أكبر جزء من 
دخل املوظ���ف، ونظرا لالرتفاع 
الذي تشهده اإليجارات  الشديد 
في السكن االستثماري اخلاص، 
الى  املواطن  وحتى ال يضط���ر 
اللجوء لالقت���راض لتوفير هذا 

االحتياج الض���روري في حياة 
األسرة.

وجاء نص االقتراح كالتالي: 
رفع بدل االيجار املقرر للمتزوج 
الكويتي من 150 دينارا الى 250 

دينارا.

أكد أن التوتر بين السلطتين يحول دون تحويل الكويت مركزًا ماليًا

ال عدالة ف�ي الرواتب ول�و طبقت الحكومة 
قانون 82/49 لما وصلنا إلى م�ا نحن عليه اآلن

نواب يقترحون تعديل المادة األولى 
من قانون »ذوي اإلعاقة«

الدقباسي يسأل الساير عن لجنة 
البّت في عالج الكبد الوبائي

النائ���ب عل���ي  وج���ه 
الدقباسي س���ؤاال برملانيا 
ال���ى وزي���ر الصحة هالل 
الساير حول االجتماع املزمع 
عقده بتاري���خ 2011/2/13 
ف���ي ع���الج حاالت  للبت 
الكبد الوبائي بعد تشكيل 
جلنة برئاستكم، وكذلك منا 
الينا انه مت استبعاد قطاع 
الصحة العامة وبعض من 
استشاريي الكبد من ذوي 
اخلبرة واالختصاص وممثل 
من الطب الشرعي بوزارة 
الداخلي���ة، طالبا تزويده 

بأسماء ومناصب أعضاء اللجنة التي شكلت برئاستكم بشأن 
حاالت الكب���د الوبائي، وكذلك يرجى تزويدي بنس���خة من 
محضر االجتماع، واألسباب التي أدت الى منع متثيل كل من 
إدارة الصحة العامة وكذلك عدد من االستش���اريني من ذوي 
االختصاص في وزارة الصحة، ودور كلية الطب في اللجنة، 
خاص���ة ان دورها تقدمي املعلومات واملش���ورة وليس اتخاذ 
قرار بهذا الشأن، واألسباب التي أدت الى استبدال ممثل وزارة 
الداخلية )الطب الش���رعي( مبمثل من »إدارة الهجرة«، وهل 
هذا التغيير مت بن���اء على طلب وزارة الداخلية او بناء على 
طلب وزارة الصحة؟ يرجى تزويدي باملراسالت إن وجدت، 
واألسباب التي حالت على الوزارة عن اعتماد رأي مستشاريها 
وذوي االختصاص واخلبرة في الكبد، وكذلك يرجى تزويدي 
بنسخة من توصيات قطاع الصحة العامة واستشاريي الكبد 
في الوزارة، وتزويده بنسخة من محاضر االجتماعات السابقة 

التي متت بشأن حاالت الكبد الوبائي والتوصيات.

عاشور يقترح زيادة مرتبات حملة 
المؤهل الجامعي والدبلوم بنسبة %50

معصومة تدعو إلى إضاءة 18262 
شمعة في حب الكويت

تقدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي 
وحسن جوهر باقتراح بقانون بشأن تعديل البند 1 من املادة 
1 من القانون رقم 8 لس���نة 2010 في شأن حقوق االشخاص 

ذوي اإلعاقة.
وينص التعديل على ان يستبدل بنص البند 1 من املادة 1 

من القانون رقم 8 لسنة 2010 املشار إليه النص التالي:
1 � الشخص ذو اإلعاقة: كل من يعاني اعتالالت دائمة كلية 
أو جزئي���ة تؤدي إلى قصور في قدرات���ه البدنية أو العقلية 
أو احلس���ية أو التعليمية أو النفس���ية قد متنعه من تأمني 
مس���تلزمات حياته للعمل أو املشاركة بصورة كاملة وفعالة 

في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.

علي الدقباسي

عدنان عبدالصمد


