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 طالب النائب محمد املطير احلكومة الكويتية بالتحرك الفوري  14 
على املستوى الدولي لوقف املجازر التي يقوم بها املعتوه الديكتاتور 
معمر القذافي بحق الش���عب الليبي احلر الذي يس���عى الى تقرير 
مصيره في حياة كرمية، داعيا في الوقت ذاته رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي الى اصدار بيان باسم مجلس األمة يستنكر فيه 
املجازر بحق الشعب الليبي ويطلب حترك البرملانات الدولية إلنقاذ 

الشعب الليبي.

  وقال املطير في تصريح صحافي ان الديكتاتور القذافي مجرم 
ملوثة يداه بدماء األبرياء فهو من استعان بكتائب املرتزقة والعصابات 
األفريقية ضد الش���عب الليبي العرب���ي، مؤكدا ان ما يقوم به ضد 
أبناء الشهيد البطل عمر املختار يذكرنا مبا تقوم به قوات االحتالل 
االسرائيلي ضد أهلنا في غزة واألراضي احملتلة، مشددا على ضرورة 
وجود حترك عربي فاعل في املجتمع الدولي لوقف حمام الدم ضد 
الشعب الليبي األعزل حتى لو تطلب األمر تدخال عسكريا عربيا. 

 المطير يطالب الخرافي بإصدار بيان باسم مجلس األمة ضد مجازر القذافي

 الشيخ Ãحمد الفهد 

 Ï.سلوى اجلسار 

 مخلد العازمي 

 Ïليهي الهاجري 

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد جدية احلكومة في منح غير 
محددي اجلنسية احلقوق املدنية والقانونية. وقال الفهد ردا على 
سؤال للصحافيني عقب اجتماع اللجنة االسكانية امس بخصوص 
التصريحات التي اطلقها س���مو رئيس مجل���س الوزراء في هذا 
اجلانب، قال ان كالم سمو الرئيس واضح في هذا الشأن، وان شاء 
اهلل ستعمل اجلهات املختصة على حتقيق هذا التوجه، وستكون 
بادرة ايجابية ان شاء اهلل. وبخصوص ما دار في اجتماع اللجنة 
االسكانية اوضح الفهد انه متت مراجعة الالئحة التنفيذية للشركات 
االسكانية واالخذ ببعض املالحظات التي طرحت خالل االجتماع 
مشيرا الى ان هذه التعديالت سترفع الى مجلس الوزراء حتى يتم 
اعتمادها وبالتالي نكون التزمنا بالقانون من ناحية وضع الالئحة 

التنفيذية واعتمادها في مجلس الوزراء. 

 أعلنت مقررة جلنة ش���ؤون املرأة البرملانية د.سلوى اجلسار 
اقرار اللجنة التعديل على 6 مواد في قانون اخلدمة املدنية متعلقة 

باالجازات والعالوة االجتماعية املمنوحة للمرأة.
  وأكدت د.اجلسار في تصريح للصحافيني عقب اجتماع اللجنة 
ان احلكومة أبدت تعاونا في اقرار هذه التعديالت التي ستدرج في 
جلسة 8 مارس إلقرارها. وأشارت الى ان من هذه التعديالت على 

مواد القانون منح اجازة الوضع براتب كامل ملدة 70 يوما.
  وأوضحت ان التعديالت ستشمل أيضا اعطاء املرأة املوظفة اجازة 
رعاية امومة ملدة 3 أش���هر براتب كامل، فضال عن اجراء تعديالت 
اخرى تس���مح للمرأة باعطائها اجازة مرافقة مريض للعالج في 
اخلارج. وأشارت د.اجلسار الى ان التعديالت تسمح للمرأة املرضعة 

باحلصول على حق تخفيف ساعات العمل وفقا للضوابط.
  وأشادت د.اجلسار بأعضاء جلنة املرأة الذين أقروا هذه التعديالت 

بالتوافق مع اجلانب احلكومي. 

 اشاد النائب مخلد العازمي بوزير الصحة د.هالل الساير ود.ابراهيم 
العبداله���ادي وكيل وزارة الصح���ة ود.عبدالعزيز الفرهود مدير 
منطقة حولي الصحية على استجابتهم لدعوتنا السابقة الى انشاء 
مقر مؤقت ملستوصف سلوى بالقطعة 10 وذلك الى حني االنتهاء 
من بناء املقر الرئيس���ي ملستوصف سلوى التخصصي وتزويده 
ب���كل ما يلزمه من كوادر طبية وادارية واالجهزة احلديثة الالزمة 
لتشغيله بناء على اقتراحاتنا السابقة في هذا الشأن وكل ذلك يأتي 
لتعاون اجلميع خلدمة املواطنني قاطني منطقة سلوى والتخفيف 

عنهم في هذا الشأن.
  واوضح العازمي من خالل مقابلته مع املسؤولني في وزارة الصحة 
انه سيتم املوافقة على متديد العمل في مستوصف بيان ومشرف 

في ايام العطل واالعياد حتى الساعة الثانية عشرة مساء.
  واشار العازمي الى ان هذه اللفتة الكرمية تأتي مع احتفاالتنا 

بأعيادنا الوطنية العزيزة علينا. 

 طالب النائب دليهي الهاجري 
الوزراء بحس����م  رئيس مجلس 
التعيينات القيادية التي تأخرت 
اكثر من ستة اشهر، واشار الهاجري 
ال����ى ان تأخير تعي����ني القيادات 
بالقطاع النفطي سيؤثر على سير 
العمل في هذا املرفق احلس����اس، 
وحذر من استمرار تأجيل وتأخير 
تعيني القيادات بالقطاع النفطي 
والتي س����تؤثر على سير العمل 
في هذا املرفق احلساس، مطالبا 
سمو رئيس مجلس الوزراء بحسم 
تعيني القيادات في القطاع النفطي 
الذي تأخر اكثر من س����تة اشهر، 
مؤكدا ان احلسم واالستقرار في 
االنتهاء من تعيني القيادات سيكون 
له اثر ايجابي عل����ى هذا املرفق 

احليوي املهم.
  وقال الهاج����ري في تصريح 
صحافي ان القط����اع النفطي في 
الكويت يعاني الكثير من املشاكل 
االدارية والفنية والتي حتتاج الى 
دماء جديدة حتمل فكرا تطويريا 
جديدا يساهم في نقل هذا القطاع 

القيادية في القطاع النفطي اكثر 
مم����ا تأخر ستس����اهم في عرقلة 
العمل التنموي املنشود وتساهم 
في زيادة املعاناة التي يعانيها هذا 
املرفق احليوي، موضحا ان ستة 
اشهر من التأخير كافية الختيار 
القي����ادات املناس����بة لتولي هذه 
املناصب، واكثر من ذلك سيصب 
في مسألة التعطيل املتعمد الذي 
ال ميكن ان نقف مكتوفي االيدي 

امامه.
  وطالب الهاجري سمو رئيس 
مجل����س الوزراء بحس����م تعيني 
النفطي  القط����اع  ف����ي  القيادات 
ال����ذي تأخر اكثر مما يجب حيث 
ان استقرار هذا املرفق يكمن في 
شغل املناصب القيادية فيه، حيث 
سيكون له اثر ايجابي ملموس، 
مشيرا الى ان القطاع النفطي فيه 
من الكفاءات الكثيرة من ابناء هذا 
الوطن يستحقون ان يقودوا هذا 
القطاع وان يس����اهموا في رقي 
بلدهم وان يقدموا كل ما فيه خير 

لهذا البلد. 

من الركود الى التقدم الفني الذي 
نطمح اليه كشعب كويتي، مبينا 
ان هذا املرفق احليوي عانى من 
التجاه����ل كثي����را وعلى مجلس 
الوزراء ان يبت في تعيني القيادات 
النفطية اجلديدة لتحريك الدماء 
في هذا املرفق احليوي الذي ترتكز 

عليه اقتصادات الكويت.
  واضاف ان اي محاولة لتأجيل 
او تأخير عملية تسكني الشواغر 

 الفهد: الحكومة جادة في منح »البدون« 
جميع الحقوÞ المدنية واالجتماعية 

 الجسار: لجنة المرÃة Ãقّرت ٦ قوانين 
متعلقة بالحقوÞ المدنية لها

 العازمي يشيد بقرار Åنشاء 
  مقر مؤقت لمستوصف »سلوى«

 Úالهاجري: تأخر تعيين قيادات بالقطا 
النفطي سيؤثر على المرافق الحيوية

 عاشور لتثمين مساكن السالمية Ãسوة بالصوابر
 شكر النائب صالح عاشور احلكومة على اتخاذها 
قرارا بتثمني منطقة الصوابر بعد سلسلة مشاكل 
وحرائق في املجمع الذي اصبح خطرا على حياة 
املواطنني مع مجموعة من التجاوزات مبا فيها من 
مشاكل العزاب واملشاكل االخالقية. وقدر عاشور 
االجراء احلكومي في تثمني منطقة الصوابر وهذا 
ما ينعكس ايجابيا عل���ى املواطنني ونبارك لهم 

اخلطوة احلكومية في حل مشكلتهم.
  واضاف: نتمنى ان تنتهي احلكومة من اجراءاتها 
في اس���رع وقت ممكن حتى نرف���ع املعاناة عن 
املواطنني الساكنني في هذه املنطقة وال تطول مدة 
االنتظار، وفي الوقت نفسه طالب عاشور مجلس 

الوزراء مبعاملة القاطنني في الساملية والرميثية 
قطعة 13 معاملة الصوابر نفسها وتثمني مساكنهم 

بعد ان زادت مشاكل االهالي في هذه املناطق.
  واكد انه آن االوان لسرعة البت في هذا املوضوع 
حتى ننتهي من هذه املش���اكل جلميع املواطنني، 
س���واء سكان الصوابر او الس���املية او الرميثية 
قطعة 13. وطالب احلكومة بس���رعة االنتهاء من 
مشاكل املواطنني سواء في الصوابر او الساملية 
وال ننتظر حرائق ومشاكل امنية واجتماعية حتى 
تتحرك لوضع حل وعالج لهذه املش���اكل وتتخذ 
قراراتها على اساس ردود افعال وليس تقديرات 

واقعية حلل هذه املشاكل. 

 عقدت اجتماعاð أمس مع ممثلي «الداخلية» وطالبت بعدã مالحقة المتظاهرين

  »المشتركة بين البدون وحقوÞ اإلنسان« تدعو الحكومة 
Åلى تحديد المسؤول عن ÃحداË »الجهراء والصليبية«

 عق���دت اللجن���ة البرملاني���ة 
املش���تركة بني جلنة »البدون« 
و»حق���وق االنس���ان« اجتماعا 
الى  امس دع���ا في���ه اعضاؤها 
ترجمة التصريحات والشعارات 
احلكومي���ة الى واق���ع ملموس 
يتجسد بقرارات وقوانني مطالبني 
التي  بوقف املالحق���ات االمنية 
تقوم به���ا »الداخلية« الفراد من 
فئة غير محددي اجلنسية. وفي 
هذا الس���ياق دع���ا رئيس جلنة 
معاجل���ة اوضاع غي���ر محددي 
اجلنسية النائب د.حسن جوهر 
الى ترجمة الشعارات  احلكومة 
والتصريح���ات الت���ي تطلقه���ا 
بشأن معاجلة قضية البدون الى 
واقع ملموس يتجس���د بقرارات 
وقوانني تنهي معاناة هذه الفئة، 
مؤكدا ان تعامل وزارة الداخلية 
البرملانية  اللجان  مع اجتماعات 
ال يدل على ه���ذا التعاون. وقال 
جوهر في تصريح للصحافيني 
عق���ب االجتماع املش���ترك الذي 
عقد ام���س ما بني جلنتي حقوق 
االنس���ان ومعاجلة اوضاع غير 
محددي اجلنس���ية البرملانيتني، 
اننا تفاجأنا ب���أن ممثلي وزارة 
الداخلية ليس لديهم علم مبوضوع 
االجتماع، وليس لديهم تفويض 
وال صالحيات ملناقشة االحداث 
التي حصلت مؤخرا من املظاهرات 
وطريقة التصدي لها واملعلومات 
التي رشحت عن استمرار املداهمات 
واالعتق���االت البناء ه���ذه الفئة 
باالضاف���ة الى االصاب���ات التي 
وقعت، مشيرا الى ان اللجنة قررت 
ابقاء االجتماع مفتوحا واستكمال 

املناقشة اليوم.
  واوضح انه مت توجيه رسالة 
من اللجنتني املشتركتني الى وزارة 
الداخلية بعدم مالحقة املتظاهرين 
واالفراج عن املعتقلني وااللتزام 
بتعهدات الوزير نفس���ه في هذا 
اجلانب، ولكن تفاجأنا بأن بعض 
االشخاص اليزالون محتجزين 
لدى جهات التحقيق، ولم يحالوا 
الى النيابة، وهذا االمر يتعارض 
مع احكام القانون، مبينا ان اللجنة 
طلبت من ممثلي وزارة الداخلية 
ايصال هذه الرسالة بشكل واضح 
للوزير حت���ى يعمل على تهدئة 

االمور.
  وبني ان اللجنة طلبت حضور 
مسؤولني متخصصني في االحداث 

 Ãبورمية: الحكومة بعيدة 
عن الوحدة الوطنية

  وال تبادر باإلصالح
  أوضح النائب د.ضيف اهلل 
أبورمي���ة ان احلكومة التزال 
تعيش في غيها السياسي ولم 
تبادر باإلصالح ولو قيد أمنله، 
موضحا أن سحب القضايا عن 
السياسيني واملواطنني  بعض 
جاء مببادرة من صاحب السمو 
األمير أبو السلطات وال فضل 
ملجلس الوزراء بس���حب هذه 

القضايا.
  وق���ال د.أبورمية نحن لم 
نصل إلى مجل���س األمة عبر 
أص���وات الش���عب م���ن اجل 
املجامالت أو الصفقات بل نقول 
احلق ولو على أنفسنا، موضحا 
أن هذه احلكومة يجب أن ترحل 
إذا كنا نري���د إنقاذ البالد من 

توتر قادم.
أين    وتس���اءل د.أبورمية: 
جلنة الوح���دة الوطنية التي 
وعدت احلكومة بتشكيلها بعد 
عيد رمض���ان أم ان احلكومة 
التزال تعيش رمضان مستذكرا 
الوزراء  وعود رئيس مجلس 
بشأن حل قضية البدون، قائال 
لم يصدقوا بالوعود األولى حتى 
يصدقوا في وعدهم األخير بحل 

قضية البدون.
  وقال د.بورمية ان اإلصالح 
عن هذه احلكومة بعيد كل البعد 
وكما يقول املثل »لو كان فيه 
ش���مس لظهرت مث���ل أمس«، 
والدلي���ل أن م���ن اعتدى على 
النواب واإلعالميني واألكادمييني 
واملواطنني في ديوان احلربش 
مازالوا على رأس عملهم ولم 
اقترفوا من  يحاسبوا على ما 
الفاسد  أخطاء وأيضا اإلعالم 
مازال يتهج���م على املواطنني 
ويفرق املجتمع ويضرب النسيج 
الوطني، بل متادى إلى ما هو 
ابعد من ذلك وحاول التطاول 
على الذات األميرية ولم تتحرك 

احلكومة إليقافه عند حده. 

التي وقعت في منطقتي اجلهراء 
والصليبية من اجل بحث املوضوع 
معهم الي���وم، معرب���ا عن امله 
في جت���اوب وزارة الداخلية مع 
مطالب اللجنة املشتركة في هذا 

اجلانب.
  من جانب آخ���ر، أكد جوهر 
املدني���ة  ان قان���ون احلق���وق 
واالجتماعية لفئة البدون مدرج 
عل���ى ج���دول أعم���ال املجلس 
ويتضمن كل املقترحات املقدمة 
بهذا اخلص���وص، باإلضافة الى 
الرأي الذي توصلت اليه اللجنة، 
فيما تواصل اللجنة لقاءاتها مع 
النواب من أج���ل اخلروج برأي 
يجمع عليه أغلبية األعضاء حتى 
يتم إقراره بسهولة في جلسة 8 
مارس املقبل حتى وان تطلب األمر 
عقد جلسة خاصة، موضحا انه 
بإمكان اللجنة س���حب تقريرها 
السابق واستبداله بتقرير جديد، 

أو االلتزام به.
  وعن إمكاني���ة دعوة رئيس 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
غير محددي اجلنس���ية صالح 
الفضال���ة حلض���ور اجتماعات 
اللجنة، ش���دد جوه���ر على ان 
التش���اور مع اجلهات  املهم  من 
احلكومية، وبالتالي ستس���عى 
اللجنة الى استكمال لقاءاتها مع 
جميع اجلهات املعنية قبل موعد 
اجللس���ة حتى يتم تضمني كل 

الرؤى في التقرير النهائي.
  وبس���ؤاله إن كان يعتب���ر 
تصريحات سمو رئيس مجلس 
الوزراء بش���أن احلقوق املدنية 
للب���دون مبنزلة ض���وء أخضر 
لتعاون احلكومة في هذا اجلانب، 
قال جوهر نتمنى ذلك ولكن هذه 
الوعود والتصريحات سمعنا مثلها 

على مدى سنوات، بينما على أرض 
الواقع من خالل البرملانية وآخرها 
اجتماع اليوم )أمس( فإننا ال جند 
الروح اإليجابية والتعاون  هذه 
امليداني والعملي تنس���جم مع 
الشعارات التي ترفعها احلكومة 
بني فترة واخرى. ودعا احلكومة 
الى ترجمة تصريحاتها ووعودها 
الى عمل وواقع مكتوب بقرارات 
وقوانني، محبذا ان تصدر احلقوق 
املدنية للبدون بقانون حتى تعطى 

صفة اإللزامية.
  من جانب���ه، أكد النائب علي 
الدقباس���ي انه حضر االجتماع 
البدون  املش���ترك بني جلنت���ي 
وحقوق اإلنس���ان أم���س، الفتا 
الى انه وجد انه لم يس���تجد أي 
ش���يء في هذا امللف، إال تسفيه 
املجلس من قبل احلكومة بعدم 
إعارة االقترحات النيابية اخلاصة 
بحقوق البدون اي اهتمام وعدم 
تزويد جلنة البدون بأي معلومات 
أو مالمح حلل حكومي مرتقب كما 

تعلن احلكومة عن هذا دائما.
  وطالب الدقباسي في تصريح 
للصحافيني بوق���ف املالحقات 
الداخلية  التي تقوم بها  األمنية 
للبدون واحتجاز أشخاص بحجة 
مخالفة القانون، وقال الدقباسي: 
إن كان على هؤالء األشخاص تهم 
محددة فلتحلهم الى النيابة العامة 

واحملاكم.
  وبدوره لف���ت النائب فيصل 
الى ضرورة جتاوب  الدويسان 
املس���ؤولني في وزارة الداخلية 
حسب املهام امللقاة على عاتقهم 
واالحس���اس مبدى اخلطر الذي 
قد يترتب على عدم االنتهاء من 
القوانني اخلاصة مبلف البدون، 
مشددا على انه ستكون جلسة 3/8 

لقاء مختلفا واكثر سخونة مما 
يتوقعونه اذا لم يقدموا احللول 

الناجعة.
  وقال الدويسان بعد االجتماع 
املشترك للجنتي البدون وحقوق 
االنس���ان يوم ام���س ان الدعوة 
وجهت لوزارة الداخلية للحضور 
مرة اخرى اليوم � األربعاء � بعد 
ان تقاعس���ت ال���وزارة في الرد 
على اس���ئلتنا ولم تأت بش���يء 
يسد الرمق والبالد تشهد قضية 
البدون التي تفاعل معها الكثير 

من الناس.
الى ان  الدويس���ان    واش���ار 
املس���ؤولني في وزارة الداخلية 
لسان حالهم يقول ان اللجنة لم 
توجه لنا دعوة واضحة للحديث 
عن املظاهرات ويبدو ان بعض 
املسؤولني يعتبر نفسه موظفا 
وال يستطيع التحدث بأكثر مما 

هو متاح له.
  ودعا الدويسان الى ان يحدد 
الداخلية من املس���ؤول  وزي���ر 
عما حدث في مناطق االحمدي، 
الصليبية، اجلهراء، وذلك لتخفيف 
االحتقان واطالق سراح املعتقلني 
معبرا عن اس���فه ب���أن الوزارة 
جتاهلت هذه القضية الساخنة.

  من جهته  أعرب النائب محمد 
هاي���ف عن أمله ف���ي انه جتهز 
احلكومة ردها ورأيها حول جميع 
النيابية املتعلقة  االستفسارات 
مبلفات التجنيس واقرار احلقوق 
املدنية واالجتماعية واالعتقاالت 
التي قامت بها وزارة الداخلية بحق 
غير محددي اجلنسية على خلفية 
املظاهرات التي ش���هدتها البالد 
مؤخرا خالل االجتماع املشترك 
للجنتي غير محددي اجلنسية 
البرملانيتني  وحقوق االنس���ان 

املزمع انعقاده اليوم، الفتا الى ان 
اللجنة املشتركة تسعى للتوافق 
مع الفريق احلكومي الدراج قانون 
احلقوق املدنية واالجتماعية لغير 
محددي اجلنس���ية على جدول 
اعمال جلس���ة الثامن من مارس 
حتى ال تشهد اجللسة اي تباين 
نيابي � حكومي من ش���أنه عدم 

اقرار القانون.
  وقال هاي���ف عقب االجتماع 
املش���ترك للجنتي غير محددي 
اجلنس���ية وحق���وق االنس���ان 
ام���س ان  البرملانيت���ني ي���وم 
االنطباع الش���خصي حول عمل 
اللجنة املش���تركة انه ال توجد 
اي نتائ���ج تذكر حتى اآلن كون 
وزارة الداخلية لم تكن مستعدة 
لالجابة والتعقيب على القوانني 
املقدمة بخصوص ملفي التجنيس 
واحلق���وق املدنية واالجتماعية 
لغير مح���ددي اجلنس���ية وما 
صاح���ب الفت���رة األخي���رة من 
مظاهرات واعتق���االت لكن كلنا 
أمل في ان نلتمس نتائج ايجابية 

خالل اجتماع يوم غد )اليوم(.
  وأش���ار هايف الى ان اللجنة 
املشتركة أمهلت وزارة الداخلية 
للرد خالل االجتماع املزمع انعقاده 
اليوم على جميع االستفسارات 
املتعلق���ة بالتجنيس واحلقوق 
املدنية واالجتماعية واالعتقاالت 
التي قامت بها وزارة الداخلية على 
خلفية املظاهرات األخيرة، متمنيا 
على احلكوم���ة ان تبدي تعاونا 
ملموس���ا وواضحا م���ع اعضاء 
اللجنة حتى يتم االنتهاء من هذا 
امللف قبل موعد جلسة الثامن من 
مارس املقب���ل ليتم ادراجه على 
جدول اعمال اجللسة للتصويت 

عليه. 
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