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العنزي  ــكر  النائب عس ــدى   وأب
ــرب انفراج جانب مهم من  تفاؤله بق
املعاناة االنسانية للبدون بإقرار قانون 
ــة والقانونية في ظل  احلقوق املدني
السامية بضرورة حسم  التوجيهات 
ــل احلكومة وعلى  هذا امللف، وتفاع
رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء مع 
هذه القضية. وقال العنزي في تصريح 
ــر  للصحافيني في مجلس األمة ابش
اخواني البدون بأن االمور الى خير 

بإذن اهللا، وسيتحقق لهم اقرار حقوقهم املدنية والقانونية، معربا عن 
امله في انتهاء قضية غير محددي اجلنسية بشكل جذري في القريب 
العاجل. ورأى العنزي ان االجواء احلالية ستشير الى توافق كبير بني 

السلطتني بضرورة اقرار احلقوق املدنية والقانونية للبدون. 

 وفد «الغرفة» مهنئا رئيس مجلس األمة 

 مسلم البراك  د. حسن جوهر 

 خيبة أمل نيابية حول نتائج اجتماعات لجنتي «البدون» و«حقوق اإلنسان»
 لم تســـفر اجتماعات جلنتي 
البـــدون وحقوق االنســـان عن 
جديد حول قضية البدون اذ اكد 
النائب علي الدقباسي انه اصيب 
بخيبة امل كبيرة بعد حضوره ٣ 
اجتماعات متتالية للجنة البدون 
وجلنة حقوق االنسان البرملانيتني 
منها اجتماعان مشتركان للجنتني، 
الفتا الـــى ان االجتماعات الثالث 
لم تسفر عما نرجوه من قرارات 
او رؤيـــة ملالمح  او تصـــورات 
حل مشـــاكل االخوة البدون في 

املستقبل.
  وقال الدقباسي في تصريحات 
للصحافيني: انه بالرغم من االحداث 
التي شهدتها التظاهرات االخيرة 
للبدون وخطورتها، اال ان اخلطر 
االكبر هو في املســـتقبل، مطالبا 
بضرورة معاجلة القضية بشكل 

عادل ومنصف ويحقق األمن.
  واشار الدقباسي الى ان هذا هو 
مبتغى اجلميع من كل االطراف، 
فالـــكل يريـــد انصـــاف البدون 
واحلفاظ على األمن، والكل يريد 

الوصول الى رؤية واضحة.
  وخاطـــب الدقباســـي زمالءه 
اعضاء مجلس االمة مطالبا اياهم 
بسرعة التحرك واصدار تشريع 
يحقق االنصاف والعدالة لالخوة 
البلـــد ويعالج  البدون ويحفظ 
القضايا الساخنة وحقول االلغام 
االنسانية التي يخشى انفجارها 
وتواجـــه املجتمع فـــي املرحلة 

املقبلة.
  ولفت الى ان هذه املخاطر نبه 
اليها الكثير من النواب السابقني 
واحلاليني، ومنذ العام ١٩٨٥، وقال 
الدقباســـي: انا كنت شاهد عيان 
جللســـة برملانية في ١٩٨٥ وقيل 
فيها هذا الكالم، لكن نحن لالسف 
ندور في دائرة مغلقة من الكالم 
فقط دون اتخاذ اي اجراء عملي.

  واعرب الدقباسي عن امله في 
االيام املقبلة ان تكون هناك حكومة 
جديدة قادرة على القيام بواجباتها 
واتخاذ قرارات سليمة وحتقيق 
التوازن املطلوب في البلد في كل 
االجتاهات ووضوح الرؤية واتخاذ 
خطوات مستقبلية نحو التنمية 

والرفاه واالزدهار.
  واضاف الدقباسي ان الشعارات 
التي ظلت ترددها احلكومة احلالية 
لم تنفذ منها اي شـــيء لالسف 
الشـــديد، مطالبا بحلول تنصف 

للصحافيني عقب االجتماع املشترك 
بني جلنتي معاجلة أوضاع غير 
محـــددي اجلنســـية، وحقـــوق 
اإلنسان أمس، ان اللجنة استكملت 
اجتماعها للنظر في احداث اجلهراء 
والصليبية ومـــا نتج عنهما من 
مواجهات واعتداء من بعض رجال 
األمن على املتظاهرين سلميا من 
البدون، ولكن فوجئنا على  فئة 
الرغم مـــن تنبيهنا في االجتماع 
السابق بضرورة حضور املعنيني 
بهذا األمـــر، خصوصا جهاز أمن 
الدولة والقـــوات اخلاصة حتى 
نستفهم منهم، إال ان أيا من القيادات 
العليا لم حتضر االجتماع، معربا 
عن أسفه لعدم تعاون احلكومة 

في هذا اجلانب.
  وأكد ان اللجنة املشتركة ليس 
أمامها خيار إال نقل هذه الصورة 
التي ال تنم عن تعاون حقيقي الى 
املجلس حتى يتخذ اإلجراء الذي 
يراه مناسبا، مؤكدا ضرورة احتواء 
املوقف، خشية من جتدد املواجهات 

والتظاهرات في املستقبل.
  وطالب احلكومة بأن تعي ان 
يوم ٨ مارس يـــوم مفصلي وان 
أفعال فيما  الـــى  أقوالها  تترجم 
يتعلق بهـــذا امللف حتى تتجنب 
أي طارئ آخـــر قد يعكر الصفو 
واالســـتقرار واحلالة العامة في 
الكويت «ونحن في غنى عن ذلك»، 
خصوصا بعد التصريحات التي 
صدرت من مجلس الوزراء، وعلى 
لسان سمو الرئيس مباشرة بأن 
لدى احلكومة توجها إلنهاء ملف 
احلقوق اإلنســـانية والقانونية 
للبدون، متمنيا ان تلتزم احلكومة 
بتعهداتهـــا حتى تتمكن من فتح 
صفحة جديدة، ومنتص هذه النقمة 
في هذا امللف الشائك الذي تورم 
الى حد ال ميكن الســـكوت عنه. 
واســـتغرب بأن الرجـــال الذين 
حضروا نيابة عن وزارة الداخلية 
حضروا للمرة الثانية وليس لديهم 
أي صالحيات بذكر أي تفاصيل 
تتعلـــق مبا حصل فـــي امليدان، 
في حـــني ان احملتجزين وصلتنا 
تأكيـــدات انه مت االفـــراج عنهم 
جميعا، فيما عدا ثالثة أشخاص 
الى النيابة العامة، مؤكدا ان هذا 
االجراء حق وان كان به نوع من 

التعسف.
  وبني ان جلنة معاجلة أوضاع 
البدون على عهدها وستســـتمر 

في اجتماعاتها من أجل استكمال 
املدنية،  مناقشة قانون احلقوق 
ومت توجيه الدعوات الى الوزراء 
املعنيني مثل العـــدل، والصحة، 
والتربيـــة، والتخطيط، وكذلك 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
غير محددي اجلنســـية من أجل 
الرأي احلكومي قبل جلسة  أخذ 
٨ مارس، مشـــيرا الى ان اللجنة 
ستحرص على االجتماع باالعضاء 
مقدمي االقتراح من أجل االحاطة 

بجميع اآلراء.
الـــى جعل    ودعـــا اجلميـــع 
املســـؤولية مشتركة، وان يكون 
هناك حد أدنـــى من االتفاق على 
هذه احلقوق حتى نشـــهد بداية 
صحيحة، مبينا ان القضية تعني 
الشعب الكويتي كله الذي يهمه 
ان يكون هناك حل جذري وشامل 

لهذه القضية.
  من جانب آخر، اعتبر جوهر 
ان ما تردد عن تشكيل جلنة عليا 
إلنهاء االحتقان السياسي، خطوة 

ايجابية ولكنها غير كافية.
  وأوضح انه في ظل االوضاع 
االقليميـــة والعامليـــة ووضعية 
احلراك الشـــبابي املتفشـــي في 
العربيـــة وغيرها،  املجتمعـــات 
فإن هذه اخلطوة لم تعد كافية، 
مؤكدا انه أمام عصر «الفيسبوك» 
و«التويتر» واحلراك الشبابي لم 
يعد للتيارات السياسية التأثير 
الكبير على صنع القرار، مبينا ان 
القرار اليوم بيد الشباب وحتركه 

املجاميع الشبابية التلقائية.
  وشـــدد بأن على احلكومة ان 
تواكب نبض الشباب وأن تتابع 
ما يكتب ويدون فـــي املنتديات 
وغيرها حتى تعرف طريقة تفكير 
الشباب وتطلعاتهم وتعمل على 
احتوائها، داعيا الى تشكيل جلنة 
عليا لدراسة نبض الشارع وهموم 
الشباب والعمل على التجاوب معها 

وتوجيهها ملا يخدم البلد.
  وفـــي موضـــوع آخـــر أعلن 
جوهر عن توجيهه رســـالة الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بشـــأن قضيـــة اختطاف 
الفـــالح من قبل  املواطن عدنان 
مجموعة من املصريني ألكثر من 
١٢ يوما، مناشدا النائب االول إجراء 
اتصاالت حقيقية مع الســـلطات 
املواطن  املصرية لتأمني عـــودة 

الى ذويه.

تخبط يعود الى عدم قدرة رئيس 
الوزراء على ادارة البلد.

  وعن املبادرات المتصاص حالة 
التوتر بني السلطتني من اعضاء 
احلكومة وآخريـــن، قال ان على 
هؤالء ان يستوعبوا انهم ال ميثلون 
التيارات السياســـية بل انفسهم 

في احلوار.
  وأعرب رئيس جلنة معاجلة 
أوضاع غير محددي اجلنســـية 
النائب د.حسن جوهر عن استيائه 
الشديد من األسلوب الذي تعاملت 
بـــه قيـــادات وزارة الداخلية مع 
اجتماع اللجنة املشتركة يوم أمس، 
بشكل ال يدل على تعاون احلكومة 
مع النواب، مشيرا الى ان اللجنة 
ستنقل هذه الصورة الى املجلس 

ليتخذ ما يراه مناسبا.
  وقـــال جوهر فـــي تصريح 

بحضور وكيل وزارة اخلارجية 
خالـــد اجلـــاراهللا، واالمني العام 
املساعد لدعم القرار عبداهللا سالم 
العلي، الفتا الى ان اللجنة طرحت 
تساؤالت عدة وان اخلارجية وعدت 

بالرد خالل االسبوع املقبل.
  واشـــار الى ان هنـــاك اطرافا 
حتاول ان تسيء لسمعة الكويت 
في روسيا، ولم تتخذ اي اجراءات 
ضد هؤالء، مشددا على ضرورة 
محاسبة املسؤول الذي حتدث باسم 

الكويت من غير وجه حق.
اللجنة استفســـرت  ان    وبني 
عن بعض املعلومات من مندوبي 
وزارة الدفاع، وانهم ســـيمدوننا 
باملعلومات االسبوع املقبل، على ان 
تساهم تلك املعلومات في صياغة 

التقرير.
  وبني ان ما يجري في البلد من 

املظلومني وحتقق التنمية.
  من جانبه اوضح النائب مسلم 
البراك ان وزارة الداخلية لم تكن 
مستعدة للرد على اسئلة النواب 
خالل اللجنة املشتركة بني «حقوق 
االنسان» و«البدون»، مشيرا الى ان 
ما حصل في التجمع في منطقتي 
الصليبية وتيماء ال يتناسب مع ما 
فعلوا، السميا ان جتمعاتهم سلمية 

ولم تكن عمال ارهابيا.
  واضـــاف البراك ان الدولة لو 
سعت منذ زمن طويل حلل ازمة 
البدون ملـــا تطـــورت وتفاقمت 
معاناتهـــم، الفتا الـــى ان كل ما 
يطلبونه هو اقرار حقوقهم املدنية 
الزواج  واالجتماعية مثل حـــق 
وتوثيـــق العقود، واســـتخراج 
شهادتي امليالد والوفاة، وعدم اقرار 

تلك احلقوق امر مزعج جدا.
  واعلـــن البـــراك ان اللجنـــة 
املشتركة ستجتمع في ٣ مارس 
املقبل وستتم دعوة جميع الوزراء 
املعنيـــني ومن ضمنهـــم رئيس 
اجلهاز املركزي ملعاجلة اوضاع 
غيـــر محددي اجلنســـية صالح 

الفضالة.
  وبني ان سمو رئيس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد اوضح في 
تصريـــح صحافي قبـــل ايام ان 
احلكومة جادة في حل االزمة، لكننا 
نقول لـــه ان كان جادا فإن عليه 
اجنـــاز ما قاله بالفعل واال يكون 

مجرد تصريحات صحافية.
  وتابع: نحن بقلوب مفتوحة 
نرغب في انهاء امللف في اســـرع 
وقت ممكـــن، الســـيما ان هناك 
معلومات ان مظاهرات البدون قد 
تتكرر، مشـــيرا الى انه لو كانت 
احلكومة جادة وملست تلك الفئة 

ذلك ملا فكروا في التظاهر.
  واوضح البراك: نقول انه يجب 
اال يتم التفكير في التجمعات او 
التظاهرات خـــالل االيام املقبلة، 
وان نترك االمر للفرح، الســـيما 
ان هذه االيام نحتفل فيها باالعياد 
الوطنية الـ ٥٠ على االســـتقالل 
والـ ٢٠ على التحرير و٥ سنوات 
على تسلم صاحب السمو االمير 
مقاليد احلكم، مشددا على ضرورة 
حل مشكلة البدون داخل اللجنة 

واملجلس.
  على صعيد آخر، قال البراك ان 
جلنة االموال العامة اجتمعت اليوم 
الروسي، وذلك  القرض  ملناقشة 

 الخرافي: يهنئ نظيره في غوايانا

 المال: عالمة استفهام حول أعضاء
  اللجنة السداسية لتخفيف االحتقان

 أكد النائب صالح املال أنه مع 
أي خطوة من شأنها تخفيف أو 
إزالة االحتقان السياسي في البالد 
لكنه تساءل في املقابل عن أسس 
اختيار أعضاء «اللجنة السداسية» 
التي نشرت إحدى الصحف أن 
هدفها تخفيف االحتقان والتحاور 
القوى السياسية. وأضاف  مع 
«على الرغم مــــن تواجد رجال 
أفاضــــل في هــــذه اللجنة لكن 
هل من املعقول ان جلنة هدفها 
ازالة االحتقان السياسي، وتضم 
شــــخصية هي أحد أهم أسباب 
مثل هذا االحتقان؟!». وأوضح 

أن حل اي احتقان سياسي في البالد هو بيد احلكومة وحدها ال غير، 
عبر قيامها بتطبيق القانون وااللتزام ببرنامج عمل احلكومة والتعامل 
بشفافية، والقضاء على الفساد. وقال «أي جلنة يتم تشكيلها يفترض 
أن تكون واضحــــة املعالم، ولديها خارطة طريــــق واضحة، وحتدد 
اجلهات أو االطراف التي ستستمع معها، سواء كانوا نوابا أو ممثلي 
قوى وتيارات سياسية». أضاف «مع تقديرنا ألعضاء اللجنة اجلديدة، 
لكن لم يكن من األفضل أن تضم وزراء، وما كان ينبغي إشــــراك أحد 

أهم عناصر التأزمي واالحتقان السياسي في البالد». 

 قام وفد من اعضاء مجلس غرفة جتارة وصناعة الكويت يتقدمهم 
رئيس الغرفة علي ثنيان الغامن بزيارة رئيس مجلس األمة جاســــم 
محمد اخلرافي للتهنئة مبناسبة احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية 
املتزامنة بذكرى مرور نصف قرن على االستقالل وعشرين عاما على 
التحرير وخمس ســــنوات على تولي صاحب الســــمو األمير مسند 
االمارة، وقدم وفد الغرفة هديــــة تذكارية لرئيس مجلس األمة بهذه 
املناســــبة. جاءت هذه الزيــــارة تفاعال مع االجــــواء االحتفالية التي 
تعيشها الكويت هذه االيام، واستكماال للزيارات التي اجراها مجلس 
ادارة غرفــــة جتارة وصناعة الكويت لتقدمي التهاني والتبريكات الى 
صاحب السمو األمير وســــمو ولي العهد االمني. من جانب أخر بعث 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس املجلس 
الوطني في جمهورية غوايانا هاري ناراين رامكاران وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالده. 

 مزيد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع جسر جابر

 الدقباسي: المجلس األعلى «للمعاقين» لم يجتمع وال مرة 
مجلــــس األمة في ذلــــك، ورفض 
التفاف وزارة التربية على القانون 
وعدم تطبيقها تخفيض ساعات 

العمل التي نص عليها القانون.
  من جانبه طالب ماهر الغنام 
بعمل قانون النتخابات جمعيات 
النفــــع العام يكــــون إلزاميا لكل 

شخص ينزل االنتخابات.
  من جانبه طالب رئيس جمعية 
الصم حمد املري بتعديل مادة ٥٢ 
من القانون وأن يكون هناك من 
ميثل املعاق في هيئة املعاقني من 
األشخاص ذوي اإلعاقة ألنه أدرى 
الناس بظروفهم وطالب بحل جلنة 

مركز سالم العلي ألنها ظاملة.
  أما رئيس فريق ذوي صعوبات 
التعلم علي األنصاري فطالب بعدم 
إدراج ذوي صعوبات التعلم ضمن 
املعاقني ألنهم ليسوا معاقني وعلى 
وزارة التربية التكفل بهم كما أقر 

القانون.
  وطالبــــت أمني ســــر جمعية 
التصلب العصبي أميرة املشهود 
مبراعاة ظروف مرضى التصلب 
العصبــــي في مرحلتيــــه الثالثة 
والرابعــــة وعدم تصنيف املرض 
باإلعاقة الذهنية، ألن مرضهم شلل 

تدريجي.
  وطالب سالم الدوسري بصفته 
ولي أمر معاق نــــواب األمة بأن 
يفزعــــوا فزعــــة للمعاقــــني مثل 
فزعة مقتل املطيري واملال العام 
وديوانية النائب جمعان احلربش 
ألنه لو التقى اجلميع على هدف 
واحد ممكن أن يفعلوا شيئا كبيرا 

للمعاقني.
  وناشــــد رئيس فريق اإلعاقة 
الذهنيــــة محمد الشــــراح رئيس 
جلنة االحتياجات اخلاصة حلماية 
قانون املعاقني من األشخاص مدعي 

اإلعاقة. 

من الهيئة وسحب هويات مع عدم 
إصدار ورقة إثبــــات إعاقة لغير 
املذكورين ضمــــن تعرف املعاق 
واإليعاز للجنة التعليمية االلتزام 
بالتعريف وعدم إعطاء صفة معاق 
الذهنيــــة وتطبيق  إال لإلعاقــــة 
الواردة بالقانون على  العقوبات 
املتســــبب في التجاوزات ووقف 
إعادة التقييم للمعاقني حتى توضع 
الضوابط الصحيحــــة واللجان 
اجلديــــدة واســــتدعاء فقط من 
يشك فيالعبث والتزوير باألوراق 
الرســــمية ومن انتهت صالحية 
هويته وأصحاب امللفات الناقصة، 
وطالب الثويني بضرورة تغيير 
أعضاء اللجان الطبية ومحاسبة 
املقصرين سواء أفراد أو جمعيات 
ممن ورد تقصيرهم بتقرير ديوان 
احملاسبة دون تأخير واطالعه على 
النتائج، وشدد على حماية أموال 
الهيئة من عروض املعاهد واملراكز 
والشركات التجارية التي تتكالب 
على الهيئة وحماية القانون بكل 
ما حتمله هــــذه الكلمة من معنى 
وعدم العبث بتعديله لغير صالح 
املعاق، وشدد الثويني على تفعيل 
بنود القانون وتسهيل الضوابط 
والشروط ومن بينها ضوابط بنك 

التسليف.
  أمــــا رئيــــس جمعيــــة ذوي 
االحتياجــــات اخلاصــــة «حتت 
اإلشــــهار» عايد الشمري فقال ان 
هناك بنودا فــــي قانون املعاقني 
تضيق اخلناق على ذوي اإلعاقة، 
الفتا إلى أن هناك إعاقات متوسطة 
ألغيت كليا مــــن القانون، معربا 
عن أسفه من موضوع الضوابط 

والشروط.
  وطالب رئيس جمعية املكفوفني 
فايز العازمي بخلع اللجان الطبية 
من جذورها وأن يساعدهم أعضاء 

مرة منذ ســــنة والثاني في هيئة 
املعاقني غير القادرة على توفير 
مكان مالئم ملقرها والثالث الوضع 

املؤسف ملبنى املعاقني.
  من جهة أخرى حتدث ممثلو 
جمعيات اإلعاقة عــــن مطالبهم، 
قــــدم أمني ســــر اجلمعية  حيث 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
«حتت اإلشــــهار «عــــن مجموعة 
مــــن املطالب لهم مــــن مدير عام 
هيئــــة املعاقني د.جاســــم التمار 
وهي عمل كتاب لوزارة الشؤون 
االجتماعيــــة والعمل بعدم دعوة 
جمعيات النفع العام املســــتفيدة 
مــــن الهيئة النتخابــــات مجالس 
الهيئة، وكذلك اجلمعيات التي ال 
متثل األشخاص من ذوي اإلعاقة 
وال ينطبق عليها تعريف املعاق 
املذكور بقانون ٢٠١٠/٨ وإبالغ كل 
جمعية نفع عام ممثلة في مجلس 
اإلدارة أو املجلس األعلى وتكون 
مستفيدة ماليا من الهيئة بتقدمي 
استقالتها من املجالس املمثل فيه 
وذلك ملخالفة مادتي ٤٩ و٥٢ من 
القانون، والطلب من اجلمعيات 
التي ال ينتمي منتسبوها للمعاقني 
املذكورين بالتعريف، االنسحاب 

 بشرى شعبان 
  دعــــا رئيــــس جلنــــة ذوي 
النائب  االحتياجــــات اخلاصــــة 
النفع  الدقباســــي جمعيات  علي 
العام العاملة فــــي مجال اإلعاقة 
الى التعاون فيما بينها في العمل 
على قضايا املعاقني مرحبا بفكرة 
تشكيل جلنة وطنية ملتابعة تنفيذ 
بنود قانون املعاقــــني معلنا أنه 
ســــيكون أول املنضمني للجنة، 
وقال الدقباسي في حديثه للجان 
العاملــــة في مجــــال املعاقني في 
الندوة التي نظمها النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني مساء أول من 
أمس مبقر النادي بحولي وجاءت 
بعنوان «املعاقون يريدون تفعيل 
القانون» انه بعد اإلعالن عن قانون 
املعاقني منذ سنة وجدوا أنفسهم 
فــــي اللجنة مبجلــــس األمة أمام 
قضية شائكة وبسيطة في نفس 
الوقت وهي تنوع اإلعاقات، وهذا 
التنوع يحتاج ألن تكون هناك إدارة 
واضحة لديها قدرة على استيعاب 
هذا التنوع، مشيرا إلى أن قانون 
املعاقني عملوا عليه سنوات قبل أن 
يصدر ومبشاركة جميع اجلمعيات 
العاملة في مجال اإلعاقة مؤكدا على 
أنه قانون بشــــري قابل للتعديل 

والتغيير.
  وأبدى الدقباسي أسفه من عدم 
القدرة في الكويت على إدارة شؤون 
شريحة املعاقني، الفتا إلى أنه منذ 
صدور القانون قبل سنة وحتى 
اآلن لم تنفذ بنوده على الرغم من 
إعالن هيئة املعاقني أنها نفذت «كام 
في املائة من بنوده» وهذا الكالم 

عار عن الصحة متاما.
  وشخص مشــــكلة عدم تنفيذ 
قانون املعاقني فــــي ثالثة بنود: 
األول يتمثــــل في املجلس األعلى 
للمعاقني والذي لــــم يجتمع وال 

 طالب النائب حســـني مزيد بتشكيل جلنة 
حتقيق برملانية وبشكل عاجل فيما يخص ترسية 
مشروع جسر الشـــيخ جابر ووقف اجراءات 
الترســـية حلني الفصل في هذا املوضوع نظرا 
لوجـــود تدخالت من قبل اطـــراف متنفذة من 
داخل وزارة االشغال العامة وخارجها لفرض 
آراء غير فنية مما يدخل العديد من الشـــبهات 
والتداخـــالت التي البد ان تنأى عنها ترســـية 
املشروع وذلك ألهميته بالنسبة للدولة كونه 
مشـــروعا حيويا وهاما. وقال النائب مزيد في 
تصريح صحافي ان اخلطوات املتسارعة التي 
يحاول البعض العمل عليها هي كارثية مبعنى 
الكلمة وتســـتدعي العمل لوقفها نظرا ألهمية 

مشروع جسر الشـــيخ جابر وضخامته حيث 
بـــات من الواضح وجـــود مغالطات واختالف 
في وجهات النظر مـــن خالل تقييم العطاءات 
وكذلك وجود تدخالت واضحة من قبل اطراف 
يبدو انها متنفذة وذات مصالح، مشـــددا على 
ان تشكيل جلنة برملانية للتحقيق وفي اسرع 
وقت ستضع حدا الستغالل السلطة من قبل هذه 
االطراف في وزارة االشغال ووقف فرض اآلراء 
املخالفة للقرارات الفنية واملتخصصة، مبينا ان 
اللجنة البرملانية البد ان تدرس هذا املشـــروع 
وما يترتب عليه من اجراءات خاطئة متت من 
قبل وزارة األشـــغال العامة وجلنة املناقصات 

 حسني مزيد املركزية وأن تبت فيه بشكل عاجل.  

 علي الدقباسي

اهلل يدمي اأفراح الكويت ويدمي عزها

يتقدم 

اأبنـــاء ال�شهـــيــد

جا�شــم حممــد ال�شــهــاب

باأ�شمـــى اآيــــات التهــاين والتبـريكـــات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد

ال�شيخ/ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح

و�شمو ولــي الــعــهــد الأميــن

ال�شيخ/ نـواف الأحمد اجلابر ال�شباح

وعموم اأبناء ال�شعب الكويتي الكرمي

مبنا�شبة احتفالت الكويت مبرور

 50 عامــًا على ال�شتقالل   و   20 عامــًا على التحرير

و 5 اأعوام  على تويل ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد مقاليد احلكم 

 صالح املال 

 عسكر العنزي 

 عسكر: توافق بين السلطتين 
  على إقرار الحقوق المدنية للبدون


