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عسكر: ال يجوز ترويع البدون المعتصمين سلميًا 
واستخدام القنابل والهراوات مرفوض قطعيًا

وأكث����ر  ن��واب  بثم�اني�ة  المقدم��ة  ف��ي  الثالث���ة  الدائ���رة 
م�ن مائ�ة أل��ف متاب�ع والخامس�ة ف�ي المؤخ�رة ب�� 3 ن�واب و14 ألف�ًا 

تغريد النائبة أسيل العوضي جعلها في الصدارة بمالمستها سقف ال� 30 ألف متابع
على»تويت�ر« تواج�دًا  واألق�ل  للجمه�ور  اس�تقطابًا  األق�ل  الخامس�ة  ن�واب 

ما قدموه للكويت من تضحيات 
ودفاع ع����ن ترابها الوطني، وهي 
اعمال جليلة تستحق من السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذية سرعة 
التأخر  اقرار هذه احلقوق وعدم 
اكثر من ذل����ك حفاظا على األمن 
واالستقرار. واستغرب عسكر عدم 
وفاء احلكوم����ة بتعهداتها للجنة 
»الب����دون« البرملانية التي عقدت 
الفائت، واكد  اجتماعها االسبوع 
الوفد احلكومي خالل االجتماع أنه 
سيتم اصدار قرارات وزارية قبل 
جلسة امس القرار 11 حقا انسانيا 
ومدنيا ل�»البدون«، اال انه حتى اآلن 
لم يصدر اي قرار، ودعا احلكومة 
الى تنفيذ التوجيهات الس����امية 
بس����رعة حل القضي����ة، وإصدار 
القرارات الوزارية الالزمة ملنحهم 
حقوقهم، وما وعدت به احلكومة 

من إقرار للحقوق االنسانية.
ودعا عس����كر رئي����س اجلهاز 
املرك����زي صال����ح الفضال����ة إلى 
االس����تفادة من الوقت، فمعاجلة 
قضية برغبة س����امية، مسألة ال 
حتتمل البطء، وه����و ما يتطلب 
سرعة مخاطبة الوزارات إلصدار 
الق����رارات الوزاري����ة ذات الصلة 
مباشرة وفي اسرع وقت، محذرا 
من النتائج الس����لبية الس����لوب 
التس����ويف الذي تتبعه احلكومة 
مع هذه القضية االنس����انية، مما 

يزيد املشكلة تعقيدا.

عل����ى ضرب مظل����وم يحمل علم 
الكويت، وصور حكامها.

وأكد عسكر رفضه التام اطالق 
الغازات على األسر ألنها تقتحم 
بيوت األسر اآلمنة، وتضر األهالي 
من شيوخ وعجائز وأطفال، ممن 
القوات  تقتح����م عليهم أدخن����ة 
اخلاصة بيوتهم من دون اقتراف 
أي ذنب، مش����يرا إلى أن التظاهر 
السلمي حق انساني ال يجوز قمعه، 

والبد من التعامل معه بحكمة.
وقال عسكر: إن للبدون عذرهم 
السلمي للمطالبة  في اعتصامهم 
بحقوقهم االنس����انية املشروعة، 
الوطن  ابن����اء هذا  انهم  موضحا 
وافت����دوه بأرواحه����م واضطروا 
أخيرا الستخدام حقهم في التجمع 
الس����لمي لش����عورهم باخلذالن 

من قبل الس����لطتني بعد مماطلة 
احلكومة في الوفاء مبا وعدت به 
أمام جلنة البدون بأنها ستصدر 
الوزارية الالزمة  القرارات  جميع 
ملنح هذه الفئة حقوقها قبل جلسة 
8 م����ارس وزاد الطني بلة رفض 
مناقشة احلقوق املدنية واالنسانية 
للبدون في هذه اجللس����ة وبات 
من الضروري اقرار تلك احلقوق 

املشروعة بقانون 
وأش����ار عس����كر في تصريح 
صحاف����ي، إلى انه من املؤس����ف 
تس����ويف احلكوم����ة ف����ي اقرار 
تلك احلقوق املش����روعة لالخوة 
البدون، ومن املؤسف ايضا عدم 
متكن مجلس األمة من مناقش����ة 
حقوقهم اإلنسانية واملدنية بعد 
أن ظلموا لس����نوات طويلة، رغم 

املسيلة للدموع هو االسلوب االمثل 
الذي تس����تخدمه احلكومة النهاء 
قضية »البدون«؟، مؤكدا أن البدون 
يعانون معاناة انسانية ويفتقرون 
ألبسط  احلقوق االنسانية واملدنية، 
ويطالبون باالعتراف بهم واعطائهم 
الثبوتي����ة واملميزات  الوثائ����ق 
املمنوح����ة للمواطنني من تعليم 
مجاني ورعاي����ة صحية مجانية 
ووظائف، ومشددا على ان دراسة 
أوضاع »البدون« واالس����تجابة 

ملطالبهم اصبحت مطلبا ملحا.
واك����د عضو جلن����ة الداخلية 
النائب عسكر  البرملانية  والدفاع 
العن����زي انه يرفض كل أش����كال 
العن����ف الت����ي اس����تخدمت ضد 
املتظاهري����ن البدون أمس األول، 
مشيرا إلى أن التظاهر حق للجميع، 
وأن االعتصام كان سلميا، وهدف 
منه منظم����وه املطالبة بحقوقهم 
اإلنس����انية، لذا ال يجوز حتويله 
على يد رجال األمن إلى صدامات 

وترويع.
ومضى عس����كر يق����ول: »إن 
استخدام القنابل املسيلة للدموع 
واله����راوات مرفوض رفضا تاما، 
وقد نقلت وسائل اإلعالم ممارسة 
غير مقبولة، ووصلتني أنباء عن 
استخدام العنف ضد املتظاهرين 
البدون من دون ت����ردد، وأطالب 
وزارة الداخلية بعدم تكرار اللجوء 
إلى العنف، متسائال كيف يتجرأون 

النائب مب����ارك الوعالن  أدان 
اس����تخدام القوة املفرطة من قبل 
وزارة الداخلية ضد »البدون« العزل 
الذين ين����ادون بحقوقهم بطريقة 
سلمية. وطالب الوعالن في بيان 
صحافي وزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود وهو في بداية عهده لتسليم 
حقيبة وزارة الداخلية بعدم االنزالق 
وراء األصوات النشاز التي تشجعه 
على استخدام القوة املفرطة ضد 
اناس عزل ينادون بحقوقهم بطرق 

سلمية.
مؤكدا ان استخدام القوة املفرطة 
ضد مدنيني عزل يعرض القائمني 
به إلى املساءلة القانونية، ويشوه 
صورة الكويت اجلميلة في الداخل 

واخلارج.
واوضح الوعالن ان »البدون« 
يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية، 
ويرفعون صور صاحب الس����مو 
األمير، وأعالم الكويت. والكل يعلم 
الدائر في منطقة الشرق  احلراك 
األوسط ككل وليس فقط الكويت 
للمطالبة باحلق����وق، ومن االمر 
اجلائز وفقا للدس����تور والقانون 
ان يطالب »البدون« بحصولهم على 
اجلنسية الكويتية، ويعبرون عن 

رأيهم بالطرق السلمية.
اين  الى  الوع����الن  وتس����اءل 
البدون  يريد املعارضون العطاء 
حقوقهم الوصول بالكويت؟ هل 
اصبح استخدام العنف والغازات 

الوعالن: نرفض استخدام القوة ضد »البدون« والحكومة هي المسؤولة عما يحدث

عسكر العنزي

علي الراشد

د.سلوى اجلسار

مبارك الوعالن

27 نائبًا يغردون.. واألكثر استقطابًا للجمهور العوضي والمسلم والغانم والمال والحربش
بوصول عدد متابعيه إلى أكثر 
من 19 ألف مواطن ويليه النائب 
»صالح املال« املنتمي الى كتلة 
العمل الوطني، حيث وصل عدد 
متابعيه إلى 17 ألفا و300 مواطن، 
وفي آخر مداخلة له اشار الى 
ذكرى رحي���ل د.أحمد الربعي 
قائال: »في ذكراك نقول لك أيها 
املعلم واالس���تاذ كم افتقدناك 
الكويت  ومازلنا نؤمن ونردد 
مازالت جميلة.. تفاءلوا«، وهو 
ما ميكن تسليط الضوء عليه 
البياني رقم  في سياق الرسم 

»3«

نواب الدائرة الرابعة

تواجدوا بس���بعة نواب هم 
»حسني مزيد، شعيب املويزري، 
ضي���ف اهلل بورمي���ة، عل���ي 
الدقباسي، مبارك الوعالن، مسلم 
البراك، محمد هايف« ووصل عدد 
متابعيه���م إل���ى 31857 مواطنا 
أبرزهم النائب »علي الدقباسي« 
املنتمي الى العمل الشعبي إذ بلغ 
عدد متابعيه 8414 مواطنا وكانت 
آخر مداخلة له بتاريخ 8 مارس 
قال فيها: »قدمت في جلسة البطالة 
10 توصيات حللها وقمت بتجميع 
تواقيع األعضاء لهذه التوصيات، 
وعلى احلكومة االلتزام بتنفيذها 
وإال سأقوم باملساءلة السياسية«، 
فيم���ا كان عدد املتابعني للنائب 
البراك هو نحو 9018 مغردا رغم 
ان���ه لم تكن لديه أي مش���اركة 
أو تغريدة وبش���كل عام ميكن 
إلقاء الضوء على تعداد متابعي 
نواب الدائرة الرابعة على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر من 

سياق الشكل البياني رقم )4(

نواب الدائرة الخامسة

تواجدوا بثالثة نواب فقط هم 
»فالح الصواغ، خالد الطاحوس، 
الصيفي مبارك« ووصل عدد 
متابعيهم على املوقع االجتماعي 
الى 14556مواطن���ا. وأبرزهم 
النائب »خالد الطاحوس« الذي 
وصل ع���دد متابعيه إلى 8251 
مواطنا وكانت آخر مداخلة له 
بتاري���خ 10 مارس احلالي قال 
فيها »املجلس وافق على توصية 
بإحالة قيادات باملباحث للنيابة 
العامة بعد التحقيق معهم« وهو 
ما ميكن اإلشارة إليه في سياق 

الرسم البياني رقم )5(

ان األص����ل هو حتويل التقرير 
بكامله إلى النيابة وهذا ما قمنا 
به« ويق����ول في مداخلة أخرى 
»ال يوج����د على املرحوم محمد 
امليموني أي سوابق أو قضايا 
خمور أو مخدرات كما جاء في 
بيان وزير الداخلية السابق«. 

النائ���ب »جمعان  ويعتب���ر 
احلربش« املنتمي الى كتلة التنمية 
واإلصالح ثاني ابرز نواب الثانية 
استقطابا للجمهور إذ وصل عدد 
متابعيه إلى 15934 مواطنا وكانت 
آخر مداخالت���ه بتاريخ 8 مارس 
حتدث فيها عن ان جلستي األربعاء 
واخلميس نوقشت فيهما 3 قوانني 
للمرأة والتحقيق���ات واحلقوق 
املدنية واإلنسانية للبدون، وهو 
ما ميكن توضيحه في سياق الشكل 

البياني رقم »2«.

نواب الدائرة الثالثة

تواجدوا على تويتر بثمانية 
نواب هم »احمد السعدون، اسيل 
العوضي، روال دشتي، صالح 
املال، ع���ادل الصرعاوي، علي 
العمير، وليد الطبطبائي وفيصل 
املسلم« ووصل عدد متابعيهم 
إلى 102552 مواطنا لتكون بذلك 
اكثر الدوائ���ر تواجدا بنوابها 
في موقع التواصل االجتماعي 
تويتر. وتعتبر النائبة »أسيل 
إذ وصل  أبرزه���م  العوضي« 
عدد متابعيها إلى 29 ألفا و360 
مواطنا وكانت آخر مداخالتها 
في 8 مارس أشارت فيها الى انها 
الى ندوة تنظمها  الطريق  في 
كلية العلوم االجتماعية حول 
املرأة مبناس���بة اليوم العاملي 
للمرأة متمنية في مداخلة أخرى 
اقرار احلق���وق املدنية للمرأة 
الي���وم تزامنا مع ه���ذا اليوم 
ويليها النائب »فيصل املسلم« 
املنتمي الى التنمية واإلصالح 

حول مادة االستجواب«. وهو ما 
ميكن توضيحه من خالل الشكل 

البياني رقم »1«. 
تواجدوا ب� 4 نواب هم »جمعان 
احلربش، سلوى اجلسار، مرزوق 
الغامن، عبدالرحمن العنجري« 
ووصل عدد متابعيهم إلى 46148 
مواطنا ويعتبر النائب »مرزوق 
الغامن« املنتمي للعمل الوطني 
اذ وصل عدد متابعيه  أبرزهم 
إلى 19069 وكانت آخر مداخالته 
بتاريخ 10 م����ارس تناول فيها 
موقف����ه من قضي����ة امليموني 
بقوله »التوصي����ة بتحويل 4 
فقط من قي����ادات املباحث إلى 
النيابة إجراء غير سليم حيث 

للمرأة الكويتية مبناسبة اليوم 
العاملي للم����رأة بقوله »اليوم 
يوم عامل����ي للمرأة ونتمني لها 
السعادة والرقي وحياة كرمية 
ومش����اركتها في تنمية البالد« 
وفي السياق نفسه يجيب عاشور 
املتابعني له  على أحد أس����ئلة 
بخصوص امتناعه عن التصويت 
في االس����تجواب الثاني لوزير 
الداخلية السابق فرد عليه قائال 
»لم اقتنع بكالم وردود الطرفني 

للجمه����ور بواقع 4255 متابعا 
لتصريحاته ومداخالته املتنوعة 
الت����ي كانت آخره����ا بتاريخ 3 
مارس احلالي قال فيها »يهزم 
الفس����اد بتطبيق القانون على 
اجلميع دون استثناء وقبل ذلك 
الدستور« بينما  بتفعيل مواد 
وصل عدد متابعي النائب »صالح 
عاش����ور« الى أكثر من 4 آالف 
أيضا وآخر مداخالته بتاريخ 8 
مارس احلالي وجه فيها تهنئته 

من 46 ألف متابع من املواطنني. 
كما وصل عدد متابعي مداخالت 
إلى 14  الدائرة اخلامسة  نواب 
ألفا و900 مواطن مما يشير إلى 
أنها األقل استقطابا على املوقع 

االجتماعي.
نواب الدائرة األولى: تواجدوا 
بخمسة نواب فقط على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر هم 
النواب »صالح عاشور، يوسف 
الزلزلة، عبداهلل الرومي، مخلد 
الدويس����ان«  العازمي، فيصل 
ووص����ل ع����دد متابعيهم من 
ال����ى 15332 ويعتبر  اجلمهور 
النائب »يوسف الزلزلة« )شيعي 
أكثرهم اس����تقطابا  مس����تقل( 

بشكل مكثف في موقع التواصل 
االجتماعي تويتر، حيث وصل 
عددهم إلى ثمانية نواب يتفاعلون 
يوميا مع أكثر من مائة ألف من 
املتفاعلني واملتابعني  املواطنني 
لتصريحاته����م ومداخالته����م 
الرغم من  املتنوعة. وانه على 
اش����تراك نواب الدائرة الرابعة 
ب����� 7 نواب عل����ى تويتر إال أن 
عدد متابعيهم من اجلمهور يقل 
عن نصف متابعي نواب الثالثة 
مما يكشف ضعف استقطابها 
للجمهور مقارنة بقدرات نواب 
الثالثة. بينما الدائرة االنتخابية 
الثانية الت����ي تواجدت بأربعة 
نواب فقط حظي نوابها بأكثر 

أص����در مرك����ز اجتاه����ات 
للدراسات والبحوث الذي يرأسه 
خالد عبدالرحمن املضاحة تقريرا 
رصد فيه قائمة النواب األكثر 
التواصل  تواجدا على موق����ع 
االجتماعي تويتر طبقا لدوائرهم 
االنتخابية معتمدا في ذلك على 
تعداد املتواصل����ني مع النواب 
عب����ر املوقع وتوص����ل الى ان 
الدائرة الثالثة تعد أكثر الدوائر 
االنتخابي����ة مش����اركة بنوابها 
مبعدل 8 ن����واب وأكثر من 100 
ألف مواطن متفاعل معهم. في 
حني قبعت الدائرة اخلامسة في 
املركز األخير مسجلة اقل تواجد 
نيابي مبعدل 3 فقط واقل عدد 

من املتفاعلني أيضا. 
كما كش����ف التقرير عن ان 
8 نواب فق����ط يتواصلون عبر 
تويتر مع 135 ألف مواطن أبرزهم 
النائبة أسيل العوضي املنتمية 
لكتل����ة العم����ل الوطني األكثر 
تغريدا وتفاع����ال مع املواطنني 
بوصول متابعيها إلى أكثر من 
29 ألف مواطن. حيث انها المست 

ال� 30 ألف متابع لها.
وقد كشف التقرير عن تواجد 
27 نائبا على املوقع منهم ثمانية 
نواب فق����ط يتواصلون مع ما 
أل����ف مواطن  يقرب م����ن 135 
أبرزهم النائبة »أسيل العوضي« 
املنتمية لكتلة العمل الوطني � 
الدائرة االنتخابية الثالثة وذلك 
بتواصلها مع 29 ألفا 358 مواطنا 
حت����ى الوقت احلال����ي وتالها 
النائب »فيصل  الترتي����ب  في 
املسلم« املنتمي الى كتلة التنمية 
واالصالح بتغريده مع ما يقرب 
م����ن 19 ألف����ا و155 مواطنا. ثم 
النائب »مرزوق الغامن« املنتمي 
الى كتلة العمل الوطني الدائرة 
الثاني����ة وذلك بتواصله مع 19 
ألفا و69 مواطنا، ويليه النائب 
»صالح املال« من العمل الوطني 
الدائرة الثالثة بتغريده مع 17 
ألفا و291 مواطن����ا، ثم النائب 
»جمع����ان احلرب����ش« التنمية 
واإلصالح � الدائرة االنتخابية 
الثانية بتواصله مع 15 ألفا و934 
مواطنا. وميكن توضيح النواب 
األكث����ر تواجدا على تويتر من 

خالل الشكل البياني التالي:
ش����كل رق����م )1(: يوض����ح 
»اجتاه����ات« في تقري����ره أن 
بيان����ات اجلدول رقم »1« تبرز 
أن نواب الدائرة الثالثة تواجدوا 

»اتجاهات« يرصد قائمة األعضاء األكثر حضورًا على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«

نواب الدوائر االنتخابية المتواجدون على موقع التواصل االجتماعي تويتر

عدد النواب المتواجدين الدائرة االنتخابية
عدد المتابعين لهمعلى تويتر

515332االولى
446148الثانية
8102552الثالثة
731857الرابعة

314556اخلامسة

مرزوق الغامنأسيل العوضي د. فيصل املسلمد. جمعان احلربشصالح املال

الراشد: تطبيق نظام المعلومات الصحية 
اإللكتروني في المستشفيات الحكومية والخاصة

الجسار تقترح تعديل موعد 
بداية العام الدراسي ودوام الطلبة

قدم النائب علي الراش���د اقتراحا برغبة جاء فيه بهدف تطوير 
مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات ذات معايير ممتازة لكل 
املرضى وكذلك توفير فاتورة التكاليف املالية على املواطن املريض 
التي يدفعها في املستش���فيات اخلاصة مقابل املستلزمات الطبية 
واملس���تهلكات والغيارات والتحاليل الطبية واألش���عات وجميع 
أنواع الفحوصات األخرى والدم ومشتقاته ومن خالل توفير نظام 
الكترون���ي يجمع كل امللفات الطبية للمرضى املواطنني ويربطهم 
بجميع املستشفيات واملستوصفات احلكومية واملستشفيات اخلاصة 
التابعة لوزارة الصحة حيث يعمل هذا النظام االلكتروني من خالل 
استخدام رقم طبي موحد لكل مواطن يظهر فيها خارطة كل بيانات 

املريض ونتائج الفحوصات الطبية التي أجريت له.
لذا فإنني أتق���دم باالقتراح برغبة لتطبي���ق نظام املعلومات 
الصحية االلكتروني في املستشفيات احلكومية واخلاصة التابعة 

لوزارة الصحة.

قدمت النائبة د.سلوى اجلسار اقتراحا برغبة جاء في مقدمته 
»نظرا الختالفات التوقيت الزمني ملواس���م األعياد وشهر رمضان 
الكرمي ولعدم االستغالل األمثل للتوقيت الزمني للعام الدراسي في 
وزارة التربية، مما أدى الى ارتفاع معدالت الغياب وعدم االستخدام 

النوعي في تنفيذ اخلطط الدراسية في اجلدول الدراسي«.
اقترح التالي: ان يبدأ العام الدراسي من كل سنة في اليوم األول 
من شهر سبتمبر للهيئة التدريسية واإلدارية لكل املراحل التعليمية، 
ويبدأ دوام الطلبة في املرحلة الثانوية واملتوسطة بداية األسبوع 
الثاني من شهر سبتمبر، ويبدأ دوام طلبة االبتدائي ورياض األطفال 
بداية االس���بوع الثالث من شهر سبتمبر، وتبدأ العطلة الربيعية 
يوم 12 فبراير على ان يستأنف الدوام الدراسي بعد عطلة األعياد 
الوطنية مباشرة، وان يتم احتساب عدد أيام العام الدراسي بحيث 
ال تقل عن املقياس الدولي املعتمد في اعداد التقومي الدراسي وفق 

توصيات البنك الدولي ومراعاة فترة االختبارات.


