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 قـــدم النائب ناجـــي العبدالهادي مقترحا برغبة يطالب فيـــه بالغاء الفوائد  6 
البنكية على اصل الدين.

  وجاء نص االقتراح: إإلغاء الفوائد (وما يقابلها ـ املرابحة) على اصل القرض 
الذي حصل عليه املواطن من البنوك اعتبارا من ٢٠١٠/١/١ لفئة القروض االسكانية 
القائمة حاليا، ما يحصل عليها مســـتقبال، وان يستبدل بالقرض االسكاني من 
البنوك القرض احلسن الذي تقدمه الدولة ليصبح احدى اخلدمات التي تقدمها 

للمواطنني شريطة ان يقدم املواطن ما يفيد ذلك من مستندات. 

 العبدالهادي يقترح إلغاء الفوائد البنكية اعتبارًا من ٢٠١٠/١/١

 لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص االلتفافة الشعبية حول القيادة تجّسد تاريخ الكويت
 

 الصرعاوي: نعتز ونقّدر المضامين الواردة في خطاب صاحب السمو

 عسكر: ٤٠٠ دينار مكافأة للكويتية المتزوجة 
  والمطلقة واألرملة ولم تلتحق بوظيفة حكومية

 العمل الديبلوماسي بحاجة لترتيب أوراقه وتنظيم سياساته

 دليهي: «الخارجية» أمام امتحان 
حقيقي في قضية الفالح 

 أكد النائب دليهي الهاجري «أن 
وزارة اخلارجية الكويتية والعمل 
الديبلوماسي الكويتي برمته أمام 
امتحان حقيقي في قضية املواطن 
عدنان الفالح احملتجز من قبل 
عصبة من املواطنني املصريني 
في مقر عمله في جمهورية مصر 
العربية» مطالبا «بتحركات جدية 
لإلفراج عن هــــذا املواطن الذي 
أصبح ضحية لعمل ديبلوماسي 
غير فعال» مشددا «على أن مجلس 
الوزراء ومجلس األمة مطالبان 
بالتحرك بشكل جماعي بتصعيد 
قضيــــة املواطن احملتجز ألعلى 

املستويات الدولية». وقال الهاجري في تصريح صحافي «إن ما تقوم 
به وزارة اخلارجية من عمل جتــــاه قضية املواطن الكويتي احملتجز 
من قبل عدد من املواطنني املصريني في مقر عمله بعد ثورة الشــــعب 
املصري ال يرتقي الى أن يســــمى بعمل ديبلوماسي رفيع بل هو عبث 
واضح وتهاون وتخاذل في الدفاع عن املواطنني في اخلارج» الفتا «إلى 
أن الظروف التي تشــــهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة ال تعفي 
وزارة اخلارجية من املسؤولية، فالعمل الديبلوماسي الذي تقوم به ال 
يرقى إلى مستوى الكويت خارجيا خاصة في الدفاع عن مواطنيها». 
واضاف «ان العمل الديبلوماســــي الكويتي اليوم أمام امتحان حقيقي 
لتتضــــح مدى اهميته وفائدته جتاه حمايــــة املواطنني الكويتيني في 
اخلارج، فالكويت وعن طريق وزارة اخلارجية الكويتية قدمت الكثير 
للدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية الشقيقة وعليه 
يجب ان تكون هناك ســــبل تعاون ديبلوماسي متميزة تضع للكويت 
خصوصية وسالسة في العمل وتسهيل مهام املواطنني» مشيرا الى «ان 
وزارة اخلارجية وعدت أكثر مرة بانهاء احتجاز املواطن عدنان الفالح 
ولكن الوعود كلها باءت بالفشــــل لعدم متكــــن الوزارة من االيفاء بها 
وعليها ان تستعد لترتيب أوراقها وتنظيم سياستها عن طريق مجلس 
األمة إذا لم تستطع التدخل لالفراج عن الفالح واعادته إلى وطنه ساملا 
بأسرع وقت ممكن» وشدد الهاجري «على أن مجلس الوزراء ومجلس 
األمة مطالبان بالتحرك السريع وبشكل جماعي وعلى جميع االصعدة 
للمساهمة في االفراج عن املواطن الكويتي عدنان الفالح وعليهم االجتاه 
الى تصعيد القضية إلى أعلى املستويات من خالل التواصل اجلدي مع 
احلكومة املصرية املؤقتة ومع جلان حقوق االنسان الدولية واملصرية 
لتتفاعل مع القضية وتساهم في االفراج السريع عنه» مشيرا الى «ان 
هذا الصمت احلكومي ال يرقى الى مســــتوى ما قدمته الكويت للدول 

الشقيقة من دعم وتعاون في شتى القضايا العربية». 

 قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون 
ملنح املرأة الكويتية التي ال تعمل ولديها أوالد 
مكافأة شهرية قدرها ٤٠٠ دينار وهذه املكافأة 
متنح للمــــرأة الكويتية املتزوجة واملطلقة 
واألرملة البالغة من العمر ثالثني سنة ولديها 
ولد واحد على األقل «أو بنت واحدة» ولم 
تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع 
اخلاص بصفة دائمة أو مؤقتا، ومتول املكافأة 

من االحتياطي العام للدولة.
  وأشار عســــكر الى انه مما يدعم كيان 
االســــرة تفرغ املرأة لشؤون بيتها وتربية 
أوالدها مبــــا يحفظهم من الزلل ـ لذلك فإن 
تشجيعها على البقاء في املنزل والعزوف 
عن العمل خارجه، أمــــر تدعو إليه أحكام 
الدســــتور وتشــــجع عليه، كما ان ذلك من 
شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل، في 
القطاعني احلكومي واألهلي، ويخفف الضغط 
على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان 
اخلدمة املدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى 

العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة.
  واضاف انه ملا كان من املبادئ الراسخة 

التي قام عليها املجتمع 
الكويتي مبــــدأ للتكافل 
االجتماعي وهــــو مبدأ 
يســــتمد أصولــــه مــــن 
الكــــرمي وكانت  القرآن 
املرأة الكويتية املتزوجة 
واملطلقة واالرملة ويوجد 
لديهــــا أبنــــاء وال تعمل 
إلــــى دعم من  بحاجــــة 
جانب الدولة حتى ميكنها 
مواجهة أعبــــاء احلياة، 
فقد تضمن االقتراح في 
مادته األولى: متنح املرأة 
التي ال تعمل  الكويتية 

ولديها أوالد مكافأة شهرية قدرها ٤٠٠ دينار 
وهذه املكافأة متنح للمرأة الكويتية املتزوجة 
واملطلقة واالرملة البالغة من العمر ثالثني 
ســــنة ولديها ولد واحد على األقل «او بنت 
واحدة» ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو 
في القطاع اخلاص بصفة دائمة أو مؤقتة.

  مادة أولى: متنح املــــرأة الكويتية التي 

ال تعمل ولديهــــا أوالد 
مكافأة شهرية قدرها ٤٠٠ 
دينار وهذه املكافأة متنح 
للمرأة الكويتية املتزوجة 
واملطلقة واالرملة البالغة 
من العمر ثالثني ســــنة 
ولديها ولــــد واحد على 
األقــــل «أو بنت واحدة» 
ولم تلتحق بأي وظيفة 
حكوميــــة أو في القطاع 
اخلاص بصفة دائمة أو 

مؤقتة.
  مادة ثانيــــة: تؤخذ 
الالزمــــة لتنفيذ  املبالغ 
أحــــكام هذا القانون مــــن االحتياطي العام 

للدولة.
  مادة ثالثة: صدر وزير املالية القرارات 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  مادة رابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام 

هذا القانون.
  مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء 

والــــوزراء ـ كل فيما يخصــــه ـ تنفيذ هذا 
القانون.

  وجاء في املذكرة االيضاحية للقانون ما 
يلي: حرص الدين اإلســــالمي والقرآن على 
صون وحماية املرأة وتوفير احلياة الكرمية 
لها. كما جاء باحلديث الشــــريف عن نبينا 
محمد ژ «استوصوا بالنساء خيرا» وقد جاء 
دستور الكويت مبا يدعم املرأة واالسرة بأن 
نص على ان االسرة أساس املجتمع يحفظ 
القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في 

ظلها األمومة والطفولة.
  وحرص واضعو الدستور على النص في 
مواده التي عرض فيها املعوقات االساسية 
للمجتمع الكويتي، على النص أن «األسرة 
اساس املجتمع.. يحفظ القانون كيانها ويقوي 
أواصرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة». 
وال شك انه مما يدعم كيان االسرة تفرغ املرأة 
لشؤون بيتها وتربية أوالدها مبا يحفظهم 
من الزلل، لذلك فإن تشجيعها على البقاء في 
املنزل والعزوف عن العمل خارجه، أمر تدعو 

إليه أحكام الدستور وتشجع عليه. 

 أعرب النائب عادل الصرعاوي 
عن اعتـــزازه وتقديره ملضامني 
خطابي صاحب الســـمو األمير 
األخيريـــن مبناســـبة األعيـــاد 
الكويت  الوطنية والشكر ألهل 
وملن شـــاركنا هذه االحتفاالت، 
مؤكدا بهذا الصدد ان هذه االلتفافة 
الشـــعبية حول القيادة جتسد 
تاريخ الكويت وليس بغريب على 
أهل الكويت وعلى صاحب السمو 
األمير مثل هذه املشاعر التي تأتي 

تأكيدا للدستور ومضامينه.
  ومن جهة أخرى، اســـتغرب 
التعاطي احلكومي  الصرعاوي 
مـــع مضامني هذيـــن اخلطابني 
وخطابات ســـابقة في حني انها 
هي املعنية بالعمل مبوجبها كونها 
السلطة التنفيذية التي ميارس 
صاحب السمو األمير سلطاته من 
خاللها،  املادة (٥٥) من الدستور 
«يتولى األمير سلطاته بواسطة 

وزرائه».
القانون وتطبيقه جتاه    أين 
ما نسب وفق املعلومات املتاحة 
الى جهاز أمن الدولة والقائمني 
عليه من جتاوزات وممارسات 
كان الهدف منها التضييق على 

احلريات بهدف حتقيق مصالح 
الذي  األمـــر  شـــخصية؟ وهو 
حذرنـــا منه بإبعاد املؤسســـة 
األمنية عن تســـويات األسرة، 
فهل يقف القانـــون عاجزا أمام 
أبناء العمومة؟ حيث لم نتلمس 
او نستشعر اي اجراءات حيال 
مثل هذه التجاوزات التي كانت 
محل أسئلة برملانية، حيث من 
شأنها ان متثل أزمة أكبر من أن 

تكون أزمة حكومة.
أمام احتاد كرة  القانون    أين 
القـــدم غير الشـــرعي باعتراف 
احلكومة ويطالب اآلن بتطبيق 
القانون؟ أي عبث بالقانون! فهل 
يقبل احد تطويع القانون لتحقيق 
أين احترام  مصالح شخصية؟ 
الشباب وطاقات الشباب؟ وأين 
نحن من أزمة امتدت اربع سنوات 
على حســـاب الدولة وسمعتها 
باخلارج؟ كل ذلك حتى ال ينكسر 
خاطر أبناء العم! أمر معيب ان 
تقف احلكومة عاجزة عن تطبيق 
القانون على من خالف القانون 
في حني تترك من جتاوز القانون 
يتغنى اآلن بتطبيقه أمام صمت 
حكومي وتنازل وتضييع ملهامها 

ومسؤولياتها، هل هي تسويات 
األسرة؟ ام ان مسطرة القانون 
ال تصل الى ابناء العمومة وكل 
ذلك على حساب الدولة وسيادة 
الشـــباب  القانـــون ومشـــاعر 

والرياضيني؟
  أين القانون فيما نســـب من 
جتاوزات أضرت باملال العام وفق 
تقرير ديوان احملاسبة بشأن طرح 
بعض املناقصات مبؤسسة الرعاية 
السكنية التي يشرف عليها الوزير 
الفهد وزير التنمية بالكويت؟ أي 
تنمية نتكلم عنها، هل هي تنمية 

اخلروج على القانون والتطاول 
عليه ام ماذا؟ باألمس كان عقد 
التراسل االلكتروني واالتصال 
الذي تبناه  املرئي (الفايل نت) 
الوزيـــر الفهـــد وأوقفه مجلس 
الوزراء بناء على تدخل منا، وقبله 
عقد تسويق خطة التنمية الذي 
تبناه الوزير الفهد وأوقفه مجلس 
الوزراء بتدخل منا وبعض االخوة 
نواب املجلس، واآلن يأتي الدور 
الرعاية السكنية  على مؤسسة 

وفق تقرير ديوان احملاسبة.
  لذا أطالب اجلميع ان يطلعوا 
على تقرير ديوان احملاسبة الذي 
أعد بناء على تكليف من املجلس 
بشأن «ما شاب مناقصات مؤسسة 
الرعاية الســـكنية خالل شهري 
يناير وفبراير ٢٠١٠» والذي أجنز 
بتاريخ نوفمبر ٢٠١٠ املودع لدى 
األمانة العامة ملجلس األمة لسريته 
والذي يعكس حجم التجاوزات 
التي أضـــرت باملال العام حيث 
خلص التقرير الى ما يلي: شاب 
أعمال تأهيلها للمناقصني وطرح 
مناقصتها موضوع التكليف عدد 
من االخالالت ألسباب االستعجال 
التي  في طرحها واالستبعادات 

متت للشركات العاملية األجنبية 
والشـــركات املتضامنة وإحدى 
الشركات احمللية العاملية مبوجب 
قرارات مجلـــس اإلدارة وجلنة 
املناقصة باملؤسسة، مما أدى الى 
تكبد املال العام أعباء مالية كبيرة 
متثلت بزيـــادة قيمة العروض 
املقدمة من الشركات للميزانيات 
املقدرة للمشاريع بحدود مبلغ ٧١ 
مليون دينار، ومبا يخالف نص 
املادة (١٧) من الدســـتور والتي 
العامة  نصت على «ان لألموال 
حرمة وحمايتها واجب على كل 

مواطن».
  واختتم الصرعاوي حديثه 
بأن جتاهـــل احلكومة ملثل هذه 
أمام حتد  االســـقاطات يضعها 
كبير في تطبيق املضامني الواردة 
بخطابات صاحب السمو األمير 
وحتقيق طموحاتـــه، علما أننا 
كنا دائما نؤكـــد على مثل هذه 
االســـقاطات التي متثل خروجا 
على القانون وذلك تأييدا ملضامني 
خطابات صاحب السمو األمير 
وباألخص عند مناقشة اخلطاب 
األميـــري فـــي أدوار االنعقـــاد 

املاضية. 

 عاشور يقترح تعديل قانون دعم العمالة الوطنية
 قدم النائب صالح عاشـــور 
اقتراحا بقانون بتعديل قانون 
الوطنية لزيادة  العمالـــة  دعم 
القطاع  فـــي  العاملني  رواتـــب 

اخلاص.
  وجاء نص االقتراح كالتالي: 
الكويتي  الدستور    لقد نص 

على ما يلي:
  العدل واحلرية واملســـاواة 
دعامات املجتمع وتصون الدولة 
دعامـــات املجتمع وتكفل تكافؤ 

الفرص للمواطنني.
  والناس سواسية لدى القانون 
في احلقوق والواجبات العامة، 

ال متييز بينهم.
  ولقد انتهج قانـــون دعم العمالة الوطنية رقم 

٢٠٠٠/١٩ هذه املبادئ على النحو التالي:
  وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية 

مبا يحقق املساواة وتكافؤ الفرص.
  والتنســـيق في املزايا واحلقوق التي حتصل 

عليها القوى العاملة في جميع اجلهات.
  وتـــؤدي احلكومة للمواطنني عالوة اجتماعية 

وعالوة أوالد.
  إال أنه ومع شديد األسف قد تكرر اخلطأ احلكومي 
مرة اخرى وأتت املوافقة على اقرار الكوادر احلكومية 
لنعيد مرة اخرى منطق عدم املساواة والعدالة ما 
بني العاملني في القطاع احلكومي والقطاع اخلاص 
متجاوزة بذلك على املساواة والعدالة اللتني كفلهما 
الدستور الكويتي وأكد عليهما قانون دعم العمالة 
الوطنية فاملساواة والعدالة اللتان كفلهما الدستور 
واكد عليهما قانون دعم العمالة الوطنية لم يتحققا 
بني القطاع اخلاص والقطاع احلكومي ناهيك عن 

عدم حتققهما داخل القطاع اخلاص نفسه.
  وعليه فإن اقرار الكوادر احلكومية االخيرة بناء 
على قرار مجلس اخلدمة املدنية ومجلس الوزراء 

اتى مخالفا للركائـــز واملبادئ 
الدستورية في الدستور واالهداف 
التي يســـعى إليها املشروع من 

عدة وجوه كاآلتي:
  الالئحة لـــم تراع مدد العمل 
املختلفة، االمر الذي سيؤدي الى 
مساواة املوظفني حديثي التعيني 
مع من لديهم خدمات طويلة من 

حيث الراتب.
  والعمل بالقطاع اخلاص شاق 
ومتعب غالبا ما يكون على فترتني 
صباحية ومســـائية ولترغيب 
املواطن الكويتـــي لاللتحاق به 
وصرف النظر عن العمل احلكومي 
يحتاج الستمرار صرف املزايا املالية ال االنتقاص 

منها.
  والتضـــارب الواضح في املوقف احلكومي من 
خالل مطالبة الكويتيني بالتوجه للعمل في قطاع 
اخلاص يرافقها باملقابل رفع املميزات املالية للعاملني 

في القطاع احلكومي.
  وخلق احلكومة مشاكل للقطاع اخلاص وموظفيه 
من خالل الزيادات االخيرة بحيث اصبح هناك تباين 
ما بني موظفي القطاع الواحد بحيث هناك زيادات 
في نفس القســـم تشـــمل موظفني وحترم آخرين 
مما يشكل ظلما ما بني املوظفني في القطاع الواحد 
وكذلك املشاكل الناجمة عن مطالب احملرومني من 

الزيادات للحصول عليها.
  والتخفيضات على الرواتب التي قام بها الكثير 
من الشركات العاملة في القطاع اخلاص خالل االزمة 
املالية العاملية بنسب متفاوتة تصل حتى ٤٠٪ من 
الرواتب يتطلب تقوية مراكز ورواتب العاملني في 

القطاع اخلاص.
  وجتميد الرواتب خالل السنتني املاضيتني نتيجة 
االزمة العاملية وعدم توزيع زيادات ســـنوية على 

العاملني في شركات القطاع اخلاص. 

 عادل الصرعاوي 

  عسكر العنزي 

 صالح عاشور 

 الزيادات المطلوبة إلقرارها للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص. 

 قيمة المكافأة المطالب بها  المؤهل  م 

 ٣٠٠  الشهادة اجلامعية أو ما يعلوها أو ما يعادلها  ١ 

 شهادة الدبلوم او شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية ال  ٢ 
 ٢٧٠ تقل مدتها عن سنتني دراسيتني او ما يعادلها 

 ٣ 
 شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن 
سنة دراسية او شهادة متوسطة + دورة تدريبية ال تقل 

مدتها عن ثالث سنوات دراسية او ما يعادلهما 
 ٢٦٠ 

 شهادة الثانوية العامة او شهادة متوسطة + دورة تدريبية  ٤ 
 ٢٤٠ ال تقل مدتها عن سنة دراسية او ما يعادلها  

 ٢٣٥  شهادة متوسطة  ٥ 

 ٢٣٠  ما دون املتوسطة  ٦ 

 دليهي الهاجري 

 أصدرت بيانًا حول تحقيق االستقرار والتنمية
 

 «حدس»: حكومة جديدة وإصالحات مستحقة
 أصدرت احلركة الدستورية 
االسالمية «حدس» بيانا سياسيا 
بشــــأن متطلبــــات االصــــالح 
املســــتحق لتحقيق االستقرار 

والتنمية جاء فيه: 
  عاشــــت الكويت في االيام 
املاضية احتفاالت وطنية بذكرى 
االســــتقالل والتحرير وتقلد 
صاحب الســــمو األمير مقاليد 
احلكم وهي مناسبات عزيزة لها 
صداها ووقعها اإليجابي على 
الكويت وشعبها حاال ومستقبال 
وهي فرصة ثمينة ملواجهة األداء 
السياسي العام ورسم صورة 

افضل ملستقبل الكويت.
  ان رسم املستقبل يستلزم 
التي  الى اجلـــراح  االشـــارة 
أملت باملســـيرة الدســـتورية 
والسياســـية، فلقد شـــهدت 
الكويت في السنوات االخيرة 
صورا من التردي والتراجع في 
معظم املستويات، فاحلكومات 
املتعاقبة مارست صورا سلبية 
الدستور،  بااللتفاف وانتهاك 
العامة شـــهدت  واحلريـــات 
انتهاكات جســـيمة وتراجعا 
سلبيا، وازدادت صور الفساد 
السياســـي واملالي واالداري 
واالعالمي، ومسار التنمية الذي 
لم يزل يـــراوح مكانه نتيجة 
االدارة احلكوميـــة  لضعـــف 
وآليات تطبيقها للخطة، وخلقت 
اجواء الضعف احلكومي وغياب 
املنهجية الصحيحة في العمل 
في ازدياد صور التأزمي وعدم 
التعاون بني احلكومة واملجلس 
ممـــا اثر ســـلبا علـــى اجناز 
األولويات الوطنية والتنموية، 
وال يفوتنا االشارة الى تراجع 
القيم البرملانية واثره السلبي 

على املسيرة السياسية.
الوطنية    ان مســـؤوليتنا 
والشرعية، فكلكم راع وكلكم 
مســـؤول عن رعيتـــه، حتتم 
وبالتنسيق مع املخلصني من 

ابناء الكويت السعي لتحقيق 
اهداف اســـتراتيجية وعملية 
للتصـــدي ألســـباب التراجع 
العمل السياسي  والتأخر في 
من اجـــل احلفاظ على احلياة 
الدميوقراطية وتطوير املسار 
السياسي وحتقيق االستقرار 
والتنمية وان هذه االهداف ال 
اال بوجـــود مبادرات  تتحقق 
جـــادة وتغييرات ملموســـة 
باجتاه التمسك عمليا باملبادئ 
والنصوص الدستورية واصالح 
احلياة السياســـية والقضاء 
على الفســـاد ودعم احلريات 
واشاعة العدالة االجتماعية بني 
جميع فئات املجتمع، وتعزيز 
الوحدة الوطنيـــة، ولذا فإننا 
ومـــن منطلق مســـؤولياتنا 
الوطنيـــة والتاريخية ندعو 

لقيام التالي:
  ١ـ استقالة احلكومة احلالية 
وتشكيل حكومة جديدة برئيس 
جديـــد ونهج جديد يســـاهم 
في دعم متطلبـــات االصالح 

السياسي.
  ٢ـ تغييـــر آليـــات اختيار 
التشكيل الوزاري القائمة على 
احملاصصة والترضيات واملواالة 
مع كسر احتكار وزارات السيادة 
املبدأ في االختيار هو  ليكون 

الكفاءة واالجناز.

التفعيل اجلاد والعملي    ٣ـ 
للمادة ٥٠ من الدستور لتحقيق 

التعاون بني السلطتني.
اتخاذ خطـــوات عملية    ٤ـ 
لدعم وتعزيز الوحدة الوطنية 
كإنشـــاء جهـــاز او جلنة لها 
صالحيات تتصدى ملن يعبث 

بنسيج املجتمع.
  ٥ـ دعم مشـــاريع استقالل 
القضاء وتعديل قانون احملكمة 
الدستورية مبا ميكن السلطة 
القضائية مـــن اداء واجباتها 

الدستورية.
  ٦ـ إنشـــاء هيئـــة ملكافحة 
الفســـاد وقوانني التعيني في 
املناصب القيادية وكشف الذمة 
آليات مواجهة  املالية لتعزيز 

الفساد بكافة صوره.
  ٧ـ تعزيز دور املجتمع املدني 
في اطار قانـــون جديد مطور 
العام واقرار  النفع  جلمعيات 
قانون للهيئـــات واجلمعيات 

السياسية.
  ٨ـ انشاء هيئة مستقلة وطنية 
لدعم وحماية حقوق اإلنسان 

وفقا للمتطلبات الدولية.
  ان ما سبق ذكره من مطالب 
ومستحقات يعتبر خطوات اولى 
جادة نحــــو حتقيق االصالح 
السياسي املرتقب، متطلعني في 
الدستورية االسالمية  احلركة 
الى ضرورة االسراع في املبادرة 
نحو حتقيق تلــــك اخلطوات 
وغيرها من متطلبات االصالح 
اجلاد، باعتبارها تشكل منطلقا 
اساســــيا وضمانــــة ضرورية 
لتحقيــــق االصالح املنشــــود 
واخلروج مــــن األزمة الراهنة 
وحالة االحتقان السياسي الذي 
تشهده الكويت، وتعزز التالحم 
املنشود بني احلاكم واحملكوم في 

إطار االلتزام بالدستور.،
الكويت  فــــي  بــــارك    اللهم 
وأهلها ومساراتها السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.  

 د.ناصر الصانع 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعل��ن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الك��رام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صروري��ة  لبع���ض حمطات التحوي��ل الثانوية، مما �صيرتت��ب عليه قطع 
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