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ونحمي املجتمع من االنهيار فما 
يحصل حاليا سيؤدي في القريب 
العاجل الى انهيار في االقتصاد 
الكويتي لضعف القدرة الشرائية 

ألكبر طبقة من الشعب.
وقال الهاجري في تصريحه 
اننا س���نكافح حتى تقر العدالة 
االجتماعية وحتى يتحقق االصالح 
املالي املنشود للمواطنني وحتى 
الديون  ترفع عن كواهلهم هذه 
التي ارهقتهم وخلقت لنا مشاكل 

اجتماعية ال حصر لها.
الهاجري تصريحه  واختتم 
بأهمية ان تراعي احلكومة هذا 
املطلب الشعبي وتبادر فيه من 
تلقاء نفسها واال ستكون املواقف 
مختلف���ة في مجلس االمة حول 
ه���ذا املوضوع، فنح���ن نتكلم 
بصوت اكبر شريحة اجتماعية 
الدخل  وهي شريحة متوسطي 
وعلى احلكومة اس���تيعاب هذا 
الطلب، مشيرا الى ان اي تأخير 
الى عواقب  او مماطلة سيؤدي 
اجتماعية وخيمة ال تس���تطيع 
احلكومة بعد ذلك تداركها فإسقاط 
الفوائد وجدولة الديون هو احلل 
االمثل النقاذ املجتمع واحلركة 
البالد وحتقيق  االقتصادية في 

العدالة االجتماعية.

صعبة جدا عند شريحة كبيرة من 
ابناء الوطن، واضاف: ان سابقة 
اسقاط املديونيات الصعبة عن 
عدد محدود م���ن التجار الذين 
املديونيات  حصلوا على ه���ذه 
لتوسيع جتارتهم ولم يحالفهم 
احلظ في ذلك جتبرنا على دعم 
مشروع اسقاط الفوائد وجدولة 
الديون عن املواطنني الذين حصلوا 
عليها لسد احتياجاتهم املعيشية 
مضطرين لها ال متاجرين فيها، 
مشيرا الى انه اذا اختلت املوازين 
املالي���ة البناء البلد فاننا عندها 
ال نتكلم عن عدالة بل نتكلم عن 
اصالح اجتماع���ي واقتصادي 
يفضي عدم االخذ به الى مشاكل 

على كل االصعدة.
واشار الى ان مطلب اسقاط 
فوائد القروض واعادة جدولة اصل 
الدين ه���و مطلب عادل ويحقق 
املس���اواة والعدالة االجتماعية، 
حيث ان املتسبب في هذا اخللل 
هو جهاز حكومي وعليه يجب 
ان تتحمل احلكومة تبعات هذا 
اخللل الذي اودع من خالله عدد 
كبير من ابناء هذا الوطن السجن 
وضاع مستقبل اسر، موضحا ان 
علينا كنواب منثل الش���عب ان 
نلتزم بتحقيق العدالة االجتماعية 

أعلن النائب دليهي الهاجري 
ان جدول���ة دي���ون املواطنني 
واسقاط الفوائد امر ال مفر منه، 
خصوصا بعد س���ابقة اسقاط 
املديوني���ات الصعب���ة والتي 
كانت ع���ن عدد مح���دود فقط 
ايام  من املواطنني، موضحا ان 
املديونيات الصعبة لم  اسقاط 
نسمع فيها صوت دعاة العدالة 
واملساواة والتي تزايدت وتعالت 
عندما اصبح املوضوع يخص 
عامة الشعب، الفتا الى ان هذا 
ن���زول عنه حتقيقا  املطلب ال 
للعدال���ة االجتماعية ومعاجلة 
للخطأ الذي تس���بب فيه البنك 
املركزي ال���ذي خضع ملصلحة 
التي  املالية  البنوك والشركات 

اصبحت تبتز املواطنني.
وق���ال الهاجري في تصريح 
صحافي: اننا في وقت اس���قاط 
املديونيات الصعبة كنا نسمع 
صوت خطباء الش���فقة ينادون 
بإكرام ابن���اء الكويت، الفتا الى 
ان ه���ؤالء ايضا ابن���اء الكويت 
وهم الشريحة االكبر في املجتمع 
العون  ويس���تحقون من���ا كل 
والتقدير والوق���وف معهم في 
وجه اخطاء البنك املركزي الذي 
خلقت لن���ا اخطاؤه حالة مالية 

دليهي الهاجري

الهاجري: إسقاط فوائد القروض يحقق العدالة

حذرت النائبة د.سلوى اجلسار وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي من توقيع عقد مناقصة مشروع الالب توب 
وتطالب بإلغاء املناقصة حلني االنتهاء من تنفيذ جميع املشاريع 
والبنية التحتية املطلوبة لتطبيق منظومة التعليم االلكتروني 
وذلك ألن التعليم االلكتروني من أهم الركائز لدعم العملية 
التربوية والتعليمية حيث تتكون 
منظومة التعليم االلكتروني من 
عدة مشاريع مترابطة ومتسلسلة 
ويعتمد بعضها على بعض، كما 
هو وارد في استراتيجية التعليم 
االلكتروني في وزارة التربية، لذا 
البد من تنفيذ املشاريع للمنظومة 
بصورة متكاملة لضمان كفاءة 
مخرجاتها على العملية التعليمية 

على النحو التالي:
٭ مشروع البنية التحتية.

٭ البوابة التعليمية.
٭ احملتوى االلكتروني.

٭ السبورة التفاعلية.
٭ شبكة السلكية لكل مدرسة.

٭ أجهزة محمولة لكل معلم وطالب.
٭ اخلدمات االلكترونية، مع التركيز على جهوزية املعلمني 
والتربويني وذلك من خالل برامج معدة اعدادا جيدا للتدريب 

والتوعية وإدارة التغيير في منهجية العمل.
وأضافت اجلسار: ان مشروع األجهزة احملمولة )الالب توب( 
والذي من املفترض ان يتم طرحه بعد االنتهاء من مشروعي 
البوابة التعليمية واحملتوى االلكتروني )املناهج االلكترونية 
التفاعلية( قد مت البدء بتنفيذه متزامنا مع البوابة التعليمية 
وقبل االنتهاء من طرح مناقصة احملتوى االلكتروني، علما 
بأن الوزارة مازالت قيد دراس���ة تأهيل الشركات للمحتوى 
االلكتروني، هذا باالضافة الى ان الغرض من مشروع الالب 
توب هو االستفادة من امكاناته في هذين املشروعني وتوظيفه 
خلدمة العملية التعليمية، مع العلم انه في حال اس���تخدام 
االجه���زة احملمولة )الالب توب( دون توفير احملتوى وعدم 
ترسية البوابة سيؤدي ذلك الى فشل في تطبيقها، مشيرا الى 
ان مشروع الالب توب يعتبر من املشاريع احليوية الضخمة 
األمر الذي يتطلب دراسة دقيقة مع ضرورة وضع السياسات 

واللوائح والتنسيق مع قطاعات الوزارة.
م���ن جانب آخر، قدمت اجلس���ار اقتراحا برغبة جاء في 
مقدمته: نظرا للظروف األمنية التي تعيشها املنطقة وتزايد 
أع���داد غير الكويتيني القادمني الى الكويت من جميع املنافذ 
اجلوية والبرية والبحرية وارتفاع أرقام تأش���يرات س���مة 
الدخول الى الكويت ونظرا لعدم وجود نظام سجل الكتروني 

يراقب الدخول واخلروج لغير الكويتيني.
ونص االقتراح عل���ى »إدخال نظام البصمة االلكترونية 
في جميع منافذ الكويت اجلوية والبرية والبحرية جلميع 

أنواع سمات الدخول لغير الكويتيني.

قال النائب عسكر العنزي يبذل املدنيون في وزارة الداخلية 
مجهودا ضخما، كقطاع الش���ؤون اإلدارية على سبيل املثال 
ال احلصر، وال���ذي يربو عدد موظفيه املدنيني على 22 ألف 
موظف مدني، والن هناك جتاهال مس���تمرا ملطالب املوظفني 
املدنيني املشروعة، ومنها زيادة الرواتب للموظفني للعاملني 
بوزارات الدولة املختلفة، وعلى رأس���ها مدنيو املؤسسات 
العسكرية، وهم االغلبية، أسوة بزمالئهم العسكريني ممن 

يعملون معهم في ذات القطاع. 

اوّجه النائب مسلم البراك سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية راشد احلماد، وجاء السؤال كالتالي: نشر 
بصحيف���ة »الراي« العدد 11572 بتاري���خ 2011/3/8 رد الهيئة 
العامة لشؤون القصر على مقال الكاتب الصحافي بصحيفة 
»الراي« س���عود العصفور املنشور بتاريخ 2011/2/27 حتت 
عنوان »م���ال اليتيم تأكله الهيئة«، حيث تناول الكاتب قيام 
الهيئة باستقطاع جزء من أموال القصر وإيداعها كاحتياطي 
عام وأرباح مرحلة، وعدم تسليم القصر ألموالهم ونصيبهم 

مما مت استقطاعه عند بلوغهما سن الرشد.
وكان رد الهيئة العامة لشؤون القصر والذي اشتمل على 
سبع نقاط احتوت في مجملها نظام االحتياطي العام واألرباح 

املرحلة املطبق منذ إنشائها.
ومن خالل ذلك يرجى موافاتي باآلتي:

٭ أوال: هل جتيز املادتان 6 و11 من القانون رقم 67 لسنة 1983 
بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر احتجاز وانتقاص 
جزء من أموال القصر واملشمولني بالرعاية وإيداعها كاحتياطي 

عام وأرباح مرحلة؟
٭ ثانيا: الهيئة بردها تؤكد عل���ى أنها تقوم بنظام احتجاز 
وانتقاص جزء من أموال القصر واملشمولني بالرعاية وإيداعها 
كاحتياطي عام وأرباح مرحلة منذ إنشائها عام 1983، وعليه 
يرجى تزويدي باآلتي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون 
القصر الذي أقر هذا النظام عام 1983، وجدول أعمال اجتماع 
مجلس إدارة الهيئة العامة لش���ؤون القصر التي أقر النظام 
عام 1983، ومحض���ر االجتماع، وكامل املرفقات، والتعديالت 
املقدمة على نظام احتج���از وانتقاص جزء من أموال القصر 
واملشمولني بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة 
منذ عام 1983 حتى تاريخ الس���ؤال مشفوعا بجميع املذكرات 

القانونية والشرعية والفنية؟
٭ ثالثا: الهيئة بردها تؤكد أنه ولضمان عدم تعارض أعمالها 
مع الشريعة اإلسالمية قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون 
القصر تشكيل جلنة شرعية طبقا للمادة 6 من قانون إنشاء 
الهيئة العامة لشؤون القصر، وعليه يرجى تزويدي باآلتي: 
قرار تش���كيل اللجنة الشرعية، واختصاصات وعمل اللجنة 
الشرعية، وأسماء ومؤهالت السادة أعضاء اللجنة الشرعية، منذ 
تشكيلها وحتى تاريخ السؤال، واملكافآت املالية التي تقاضوها، 
وجميع التقارير والفتاوى التي قدمتها اللجنة الشرعية منذ 
تاريخ تشكيلها وحتى تاريخ السؤال واملرفوعة ملجلس إدارة 
الهيئة العامة لشؤون القصر أو لإلدارة التنفيذية بشأن نظام 
احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر واملشمولني بالرعاية 

وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟
٭ رابعا: ما اجلهة التي تقوم الهيئة العامة لش���ؤون القصر 
طبقا للمادة 1 من قانون إنش���ائها بطلب الفتوى الش���رعية 
منها بأعمال الهيئة قبل تشكيل اللجنة الشرعية التابعة لها، 
وهل صدرت فتاوى خاصة بنظام احتجاز وانتقاص جزء من 
أموال القصر واملش���مولني بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام 

وأرباح مرحلة؟
٭ خامس���ا: تستند الهيئة العامة لشؤون القصر بردها على 
فتوى جلنتها الش���رعية وفتوى قانوني���ة صادرة من إدارة 

الفتوى والتشريع.
وعليه يرجى تزويدي باآلتي: متى أفتت اللجنة الشرعية التابعة 
للهيئة بجواز نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر 
واملشمولني بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة، 
وتزويدي بنص السؤال املوجه للجنة الشرعية التابعة للهيئة 
بشأن مدى شرعية احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر 
واملشمولني بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة، 
وتزويدي بفتوى اللجنة الشرعية التي أجازت نظام احتجاز 
وانتقاص جزء من أموال القصر واملشمولني بالرعاية وإيداعها 
كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟ وجميع مرفقاتها وتقاريرها، 
وما التعديالت التي أفتت بها اللجنة الشرعية التابعة للهيئة 
وأقرته���ا على نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر 
واملشمولني بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة، 
منذ تش���كيلها وحتى تاريخ السؤال، وهل الفتوى القانونية 
الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع جاءت قبل تطبيق العمل 
بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر واملش���مولني 
بالرعاية وإيداعه���ا كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم فيرجى تزويدي باملراس���الت الكاملة الصادرة 
والواردة بش���أنها، وإذا كانت اإلجاب���ة بالنفي فمتى صدرت 
الفتوى القانونية وما أس���باب صدورها على اعتبار أنها لم 
تكن أساس���ية للبدء في تطبيق النظام املذكور؟ مع تزويدي 
باملراسالت الكاملة الصادرة والواردة ومحاضر االجتماعات 

بني الهيئة وإدارة الفتوى والتشريع بشأن املوضوع.
٭ سادسا: تستند الهيئة العامة لشؤون القصر في  ردها الى 
أن احملاكم بجميع درجاتها األولى واالس���تئناف والتمييز قد 
حكمت بعدم جواز الطعن بنظام احتجاز وانتقاص جزء من 
أموال القصر واملش���مولني بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام 

وأرباح مرحلة.

طال���ب احلويلة بإقرار كادر جلهاز امن املوانئ النفطية 
فهو اجلهاز الذي يؤمن احلراسة على املوانئ النفطية وعلى 
املنش���آت البترولية فالبد من إق���رار كادر لهم مثل وزارة 
الصحة واجلم���ارك، وعلى الرغم من ذلك فالعس���كريون 
العاملون به بدأوا بالتسرب منه واالنتقال الى إدارات اخرى 
لعدة اسباب منها عالواتهم القليلة مقارنة بعملهم الصعب 
فهم يتعرضون لتلوثات الغاز والدخان واش���تمامهم ملواد 
خطيرة خاصة خالل تفتيش املركبات املغلقة والشاحنات 
قبل دخول املوانئ وبع���ده حتى ان العديد منهم اصابتهم 
االمراض بس���بب وضعهم ومع ذلك فإن عالواتهم ضعيفة 
جدا، اي منطق يجعل منتسبي هذه االدارة يكملون عملهم 

بها وال يبحثون عن واسطة لالنتقال منها.
وق���ال احلويلة ان احلكومة في الفت���رة املاضية أقرت 
العديد من الكوادر ومنها كادر وزارة الصحة وكادر اجلمارك 
فإنه يجب االنصاف واملساواة بني العاملني بجميع وزارات 
الدولة وعدم الكيل مبكيالني بعد ان اصبح الوضع مؤسفا 
للغاية من هذه التفرقة واعتم���اد كوادر لبعض الوزارات 

دون اخرى.

وجهت النائبة روال دشتي سؤاال برملانيا إلى وزير املالية 
مصطفى الشمالي

٭ نص السؤال
حول أسماء جميع شركات املساهمة الكويتية التي تساهم 
فيها الدولة حاليا، على أن تش���مل اإلجابة بالنسبة إلى كل 
شركة: اسم الشركة ورأسمال الشركة، واجلهات احلكومية 
التي تس���اهم في رأسمال الشركة، ونسبة مساهمة كل منها 

فيه، مع تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك إن وجدت.
والنسبة الكلية ملساهمة الدولة في رأسمال الشركة، مع 

تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك إن وجدت

د.سلوى اجلسار

اجلسار حتّذر احلمود من توقيع 
عقد مناقصة »الالب توب«

عسكر يقترح زيادة رواتب
مدنيي الداخلية أسوة بعسكرييها

البراك يستفسر عن استقطاع 
»القصّر« مبالغ مالية 

احلويلة: مساواة أمن املوانئ 
النفطية بكادر الصحة 

دشتي للشمالي: ما الشركات
التي تساهم فيها الدولة؟

»املال العام« ناقشت تقريرها 
النهائي حول الرقابة احلكومية 

على متابعة القضايا

لوحت جلنة حماية االموال العامة البرملانية برفع تقريرها 
النهائي حول تعزيز متابعة احلكومة لقضايا املال العام داخل 
الكويت وخارجها، متضمنا التقاعس احلكومي املمثل بوزير 
العدل والشؤون االسالمية واالوقاف راشد احلماد الذي غاب 
عن اجتماع اللجنة وممثلي الفريق احلكومي عند مناقشة هذا 
التقرير، خاصة بعد ان اقتصر التقرير السنوي على 3 قضايا 

وقدم بشكل اهم يحتاج الى شرح وتفسير محتواه.
وقال رئيس اللجنة النائب مس���لم البراك، في تصريح 
للصحافيني امس، ان اللجنة اجتمعت ملناقشة ومتابعة قضايا 
االم���وال العامة داخل الكوي���ت وخارجها من خالل التقرير 
احلكومي في ابريل 2010، باالضافة الى تقرير متابعة احلكومة 
لقضايا االموال العامة في اكتوبر 2010، ومع االسف الشديد لم 
يحضر اجتماع اللجنة سوى ممثل الهيئة العامة لالستثمار 
وتغيب نائب سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
وزير العدل واالوقاف والشؤون االسالمية راشد احلماد رغم 

علمه ان هذا التقرير ال يناقش اال مرتني من كل عام.
وتابع البراك: ورغم ورود هذا التقرير احلكومي السنوي 
ملتابعة قضايا املال العام في اخلارج في اللجنة، اال ان محتواه 
جاء عبارة عن قص ولصق وال يحمل اي مضامني تفصيلية، 
ناهيك عن غياب ممثلي الفريق احلكومي للرد على استفسارات 
اللجنة ما يدل على استهانة احلكومة بدور مجلس االمة وعدم 
اميانهم مبا ورد في هذا التقرير الركيك، الفتا الى ان اللجنة 
ال ميكنها التعامل مع هذا التقرير االصم دون حضور ممثلي 

الفريق احلكومي للرد على استفسارات اللجنة.
واضاف البراك ان هذا التقرير يعد من الكبوات التي وقع 
فيها وزير العدل والتي ال ينبغي عليه ان يقع فيها، خصوصا 
انه لم يحضر اجتماع اللجنة باالضافة الى اقتصار التقرير 
احلكومي عل���ى متابعة 3 قضايا فقط من قضايا املال العام 
لكوني في اخلارج، مشيرا الى ان اللجنة ستوجه دعوة اخرى 
لوزير العدل والفريق احلكومي حلضور اجتماع اللجنة مرة 
اخرى، واال فإن اللجنة س���ترفع تقريرها متضمنا التقاعس 
احلكومي الذي مثله وزير العدل ولفريقه املش���كل ملتابعة 

قضايا االموال العامة داخل الكويت وخارجها.

خالد الطاحوس ومسلم البراك اثناء اجتماع اللجنة

خالل ندوة أقيمت بديوان كاكولي مساء أمس األول

الراشد: كتلة برملانية جديدة من 5 نواب

لديهم حكمة ومراعاة لألمن العام، 
معتبرا ما يقوم به تصرفا وتطرفا 

أهوج.
ووصف الراشد قرار صاحب 
السمو األمير بعدم إرسال قوات 
من اجلي���ش الكويتي الى مملكة 
الذي يس���هم  البحرين باحلكيم 
في اطفاء نار الفتنة، مؤكدا على 
ض���رورة اخ���ذ رأي املجلس في 
موضوع إرسال القوات الكويتية ان 
كانت هناك حاجة لذلك كون القرار 

خطيرا ويحتاج الى مشاركة.
وقال ان الكويت سعت ولعبت 
دور الوس���اطة حلقن الدماء في 
مملكة البحرين من خالل وفدين 
أرس���لهما صاحب السمو األمير 
لفك االحتقان وترطيب األجواء، 
مشددا على ضرورة عدم اليأس 
واالستمرار في هذا الدور الى ان 

يعود األمان الى اململكة.
وأش���ار الى ان مشاركة درع 
النظام وحتقيق  اجلزيرة حلفظ 
األمان في البحرين أمر مقبول اال 
ان غير املقبول هو استخدام العنف 
والقوة في قمع الشعب، متمنيا 
البحرين ودخول أي  عدم لبننة 

قوات أجنبية لها.
وأكد ان مثل هذه األحداث التي 
جتري في الدول العربية لن تنعكس 
على الكويت ألنها آمنة في شعبها 
اال  املتآلفني واملتآزرين  وحكامها 
انه ال يجوز اس���تصغار الشرر، 
معتبرا الدس���تور عامل استقرار 
في الدول حي���ث يعتبر مبنزلة 
امللكية الدستورية من خالل اعطائه 
للشعب الس���لطة واملشاركة في 

احلكم.

يصلح بأن يكون وزيرا. واستغرب 
الراشد ما تقوم به مجموعة من 
النواب لم تقتن���ع بالهزمية في 
استخدام أداة االستجواب بشكل 
متعس���ف ومتك���رر دون اعطاء 
الفرص���ة لزمالئهم الس���تجواب 
احلكومة عل���ى أدائها بعد مرور 
سنتني من عملها، معتبرا أداء هذه 
املجموعة من الن���واب بعيدا كل 

البعد عن املنطق والعقالنية.
وحذر من مغب���ة النزول الى 
الشارع في ظل الظروف احلالية 
الت���ي حتيط باملنطقة، مش���ددا 
على ضرورة الش���عور بخطورة 
الوضع الذي قد يستغله البعض 
ممن يريد الش���ر لهذا الوطن في 
احداث فوضى ب���ني املتجمهرين 
واستغالل هذه التجمعات في اثارة 
القالقل واملشاكل بينهم وبني قوات 

األمن.
وقال ان هن���اك البعض ممن 
يعانون عقدا في نفوسهم بعد ان 
خسروا في االنتخابات ولفظتهم 
صناديق االقت���راع، دفعتهم الى 
حم���ل ش���عارات والن���زول بها 
الى الش���ارع وحتريض الشباب 
واستغالل حماسهم، داعيا النواب 
الى مراعاة اهلل في تصريحاتهم 
وعدم تغليب املشاعر على الروح 
الوطنية ووضع أمن الوطن نصب 
اعينه���م واالبتعاد عن كل ما من 

شأنه اإلضرار باألمن واألمان.
واستغرب طرح بعض النواب 
ممن ال ميلكون أي برامج حقيقية 
واس���تغاللهم ألبس���ط األم���ور 
ومحاولة تضخيمها طائفيا بهدف 
التكسب االنتخابي دون ان يكون 

طالب النائب علي الراشد سمو 
رئيس الوزراء بتغيير نصف وزراء 
احلكومة، مشيرا الى انهم أصبحوا 
عبئ���ا عليه وعلى احلكومة التي 
يجب ان تبادر الى تقدمي استقالتها 
لرفع احلرج عن الرئيس، مشددا 
في الوقت نفسه على انه لن يتمكن 
من االستمرار في الدفاع عنه طوال 
الوقت وحتمله لألذى جراء ذلك.

وكشف النائب علي الراشد عن 
وجود تنس���يق بني 5 نواب في 
املجلس لتش���كيل كتلة برملانية 
تضم أعضاء من مختلف شرائح 
املجتم���ع بعيدا ع���ن التوجهات 
الطائفي���ة والفئوي���ة والقبلية، 
معتبرا ان ه���ذا النوع من الكتل 
والتشكيالت النيابية هو ما يطمح 
الذي يرغب  الكويتي  له الشعب 
بوج���ود كتل متث���ل اجلميع وال 
تشترط موافقة »الزعيم الروحي« 

للمشاركة بها واالنضمام لها.
وأعلن الراش���د خالل الندوة 
الت���ي أقيمت مس���اء أمس األول 
في ديوانية عبداحلميد كاكولي 
عن بدأ عملية محاسبة احلكومة 
التي أخذت فرصة كبيرة للقيام 
باالصالح والعمل لتحقيق طموح 
الش���عب. وبنّي الراشد ان عملية 
احملاسبة ستكون بداية مع وزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل الذي 
رأى أنه ال يستحق ان يكون وزيرا 
وهو أضع���ف من ذلك وحرام ان 
يستمر في احلكومة، مؤكدا احترامه 
وتقديره لرجاالت األسرة وكبارها 
كالشيخ مبارك العبداهلل اال انه في  
التسويات  الوقت نفسه يرفض 
وليس بالضرورة ان يكون اخوه 

)محمد ماهر( علي الراشد متحدثا خالل الندوة 

على احلكومة
تقدمي استقالتها 

وتغيير نصف الوزراء 
احلاليني

.. هل طلب من وزير النفط تغيير
التقرير الطبي للمواطن محمد امليموني؟

وجه النائب علي الراشد سؤاال 
برملانيا الى وزير النفط الشيخ 
احمد العبداهلل وجاء كالتالي، منا 
الى علمنا أنكم علمتم مبضمون 
التقرير الطبي وما جاء به من 
اثبات التعذيب الذي تعرض له 
املواطن املرحوم محمد امليموني 
قبل يوم من ادالء وزير الداخلية 
السابق بالبيان املدلس عليه في 
جلسة مجلس االمة حيث قمتم 
بابالغ النائب خالد الطاحوس به 
وبأنكم ستتحفظون امام وزير 
الداخلية الس���ابق على ما ورد 

بفحوى التقرير الذي صدر من 
املستشفى التابع لوزارة النفط، 
ومبواجهتك���م به���ذا الكالم في 
جلسة املجلس املاضية لم تنكروا 
ذلك، وبناء عليه يرجى افادتي 

عن اآلتي:
مت���ى علم�ت���م ت�حدي���دا 
بالتقري���ر الص���ادر من 
املستشفى التابع لوزارة النفط 
واخلاص مبقتل املرحوم محمد 

امليموني.
وما جاء به من مالبسات تتعلق 

بتعرضه للتعذيب؟

من ال���ذي أبلغك���م بهذه 
املعلومة؟

هل أبلغت���م النائب خالد 
الطاحوس بصحة وجود 
التقرير وانتهائه وفحوى  هذا 
م���ا ورد به من اثب���ات تعذيب 
للمواطن قب���ل ان يعلم وزير 

الداخلية السابق به؟
بإب���الغ وزير  هل قمت���م 
الداخلية مبضمون التقرير 
الطب���ي له؟ )اذا كان���ت االجابة 
بااليجاب( فيرجى تزويدي بتاريخ 
وساعة ابالغ وزير الداخلية بذلك 

)واذا كانت االجابة بالنفي( فيرجى 
تزويدي بأسباب ذلك؟

ملاذا لم تعلن علمك بالتقرير 
يوم جلسة مجلس االمة 
التي قرأ فيه���ا وزير الداخلية 

السابق التقرير املدلس؟
هل طلب منكم احد تغيير 
اي فقرة من التقرير؟ وهل 
طلب ذلك من اي من االطباء كاتبي 
التقري���ر؟ )في ح���ال االيجاب( 
ويرجى تزويدي بأسماء هؤالء 
الذين تقدموا بطلب تغيير التقرير 

الطبي؟
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