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 الدقباسي يشيد بتجربة البرملان العربي
  معتبرًا أنها منوذج ُيحتذى 

بني الشباب مبا ينعكس على األمن 
القومي العربي ومظاهر اخللل في 
منظومة العمل العربي املشترك.

  ولفت الى ان «لكل دولة عربية 
ســــيادة وخصوصيــــة ونحترم 
سيادتها»، مشيرا الى أن لكل دولة 
برملانا وطنيا منوط به مناقشــــة 
شؤونها وهناك شــــؤون عربية 

مشتركة تهم كل الدول العربية.
  واشــــار الى أن جامعة الدول 
العربية واملنظمــــات العربية لم 
حتقق طموح الشعوب حتى اآلن 
وتكتفي بإصــــدار البيانات وعقد 

االجتماعات واملجامالت.
  وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل 
جاد وتعاون مع األمني العام اجلديد 
جلامعة الدول العربية نبيل العربي 
للدفع باجتاه أن يكون هناك تعاون 
البرملــــان واجلامعة  حقيقي بني 
قائم على منــــح البرملان العربي 
صالحيات واضحة من خالل نظامه 

األساسي.
  واوضح أن هذه الصالحيات 
التــــي يطالب اجلامعــــة مبنحها 
للبرملان العربي ستمكنه من دفع 
العمل العربي املشترك من خالل 
الرقابة على عمل أجهزة اجلامعة 
ومؤسســــاتها ومــــدى حتقيقها 

لطموحات الشعوب.
  وحول ما متر به عدد من الدول 
العربية من حراك سياسي وثورات، 
أعرب الدقباســــي عن اعتقاده أن 
مــــا متر به األمة العربية حاليا ال 
يقل خطورة عن احداث عام ١٩٤٨ 
و١٩٦٧ وكذلك ال تقل خطورته عن 
الغزو العراقي الهمجي على الكويت 

عام ١٩٩٠.
  وقال ان هناك مشاكل تتعلق 
بحقوق اإلنسان التي تعد حتديا 
العربية في هذه  حقيقيا لألمــــة 
املرحلة الراهنة تستوجب العمل 
معا للخروج من هذه احملنة التي 

ستؤثر بال شك على اجلميع.
  واضاف «نأمل أن نكون محققني 
لطموحــــات األمة نريــــد الكرامة 
وحقوق االنســــان واحلرية لكل 
مواطــــن عربي مــــن احمليط الى 
اخلليج، نريد حقه في إبداء رأيه 
وأن يشارك في االعباء وأن يكون 

هناك أمن وسالم وتنمية».
  وأوضح أن كل هذه الطموحات 
لن تتم «في اجواء اخلوف املنتشرة 
والرعب واالرهــــاب التي متارس 
في عــــدد من الــــدول العربية بل 
حتتاج الى منــــاخ األمن واألمان 

واالستقرار».

«يضــــع نصب عينيــــه مصلحة 
العربيــــة وحتقيــــق  الشــــعوب 
طموحاتها وتطلعاتها للعيش بشكل 
يحفظ لها كيانها وإنســــانيتها»، 
مؤكدا أن العمل على حتقيق ذلك 
يعــــد من أولويات مســــيرة عمل 
البرملان للحفاظ على األمن القومي 

العربي واملصالح االقتصادية.
  وقال «أمتنى من الدول العربية 
أن تبدأ مرحلة جديدة من العمل 
العربي املشترك القائم على حتقيق 
املمكن من تطلعات شعوبها انطالقا 
مــــن تغليب املنطــــق واملصلحة 

العليا».
  وأعرب عن أسفه ملا تتعرض 
له بعض الدول العربية من ضائقة 
مالية وارتفاع نسبة البطالة السيما 

العربي  البرملان   أشاد رئيس 
علي الدقباســـي بتجربة البرملان 
العربـــي التـــي اعتبرها منوذجا 
يحتذى في عمل املنظمات العربية 

األخرى.
  وقال الدقباسي في تصـــريح 
لـ «كونا» عقب ختام أعمال الدورة 
العادية األولى املستأنفة للعام ٢٠١١ 
للبرملان العربي امس ان البرملان 
العربي يعبر «عن صوت الشعوب 

ال صوت احلكومات».
التوافق    واوضح «أن عصــــر 
انتهى  القــــرارات  واالجماع على 
وبدأ اآلن عصر جديد يقوم على 
األغلبية واحتــــرام الرأي والرأي 

اآلخر».
البرملــــان العربي    وأضاف أن 
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 الراشد: املسيرات تعرقل احلركة وتخالف القانون

سؤال في شأن التهديدات التي 
تعرض لها رئيس البرملان العربي 
النائب علي الدقباسي، واحتمال 
صدور بيان مــــن مجلس االمة 
حيالها قــــال: ال اعتقد بأن بيانا 
سيصدر من مجلس االمة لعدم 
علمــــي بتفاصيل هذا املوضوع 
اوال، والن االخ الدقباسي يرأس 
البرملان العربي، وان كان هناك 
من بيان، فيفترض ان يصدر من 
العربي، كاشفا عن ان  البرملان 
املعلومات االولية تفيد بوجود 
مبالغة في هذه التهديدات، ومع 
ذلك فإن علّي االستماع من االخ 
الدقباسي حلقيقة ما حصل فور 
وصوله املتوقع اليوم االربعاء، 
وقال: يكفينا ذلك، وال تدخلوا 
دوال اخرى عندنا، ونتكلم عن 
معاجلة مشاكلها، فالعالم كبير 

علينا. 

معني بإمكان املواطنني التعبير 
عن رأيهم أو جتمعهم فيه، بحيث 
ال تتم املسيرات في الشوارع ألن 
األمر يعرقــــل احلركة، مما يعد 
مخالفة للقانون. وأوضح الراشد 
ان من يطالب بقضايا تتكلم عن 
احلريات لديه الرغبة في مخالفة 
القوانني واللوائح املعمول بها 
في الدولة. وحول االستجوابني 
املقدمني الى احلكومة قال الراشد 
ان احلكومة تدرس االستجوابني 
من النواحي الدستورية والالئحية 
وستتخذ قرارا بهذا الشأن وفق 
النهــــج احلكومــــي املتبع وهو 
التمســــك بحقوقها الدستورية 
والقانونية حفاظا على الدستور 
الدولة. وعن  الكويتي وقوانني 
التهديــــدات التي تعــــرض لها 
النائب علي الدقباسي قال: ليس 
لدي اي تفاصيل عن املوضوع 
وامنا قرأت عــــن التهديدات في 
الصحف احمللية، متمنيا ان تكون 
التهديدات غيــــر جدية، إال اننا 
لن نقبل بــــأي تهديد يطال أي 

مواطن. 

اللجنة بأن توافق  السابقة مع 
علــــى مواد القانون باســــتثناء 
مادة واحدة فقط، وسنعلن رأينا 

النهائي في االجتماع املقبل.
  وأكد الراشد ان نقطة اخلالف 
مع اللجنة هي املادة اخلاصة في 
إجازة األمومة، وهناك اتفاق مع 
اللجنة أن تكون اإلجازة شهرا 
براتب كامل و٣ أشهر نصف راتب 
جوازي. وبني الراشد ان ما حصل 
في جلسة التصويت على قانون 
املرأة هو ان االقتــــراح ُقدم في 
اجللسة ذاتها، ومفاده بأن يكون 
هناك راتب لشهرين كاملني ملزما، 
وشــــهرين بنصف راتب ملزم، 
فتغيــــرت اإللزامية وتغير عدد 
األشهر التي تخرج براتب كامل. 
فلــــم يكن هناك اتفاق على هذه 
املادة، وتابع هناك نقطة اخرى 
اختلف عليها وهي مرافقة الطفل 
املريض. وبسؤاله عن التجمعات 
قال الراشــــد ان احلكومة تؤمن 
باحلريات وفق ما كفله الدستور، 
متمنيا بأال تتعدى حرية التعبير 
على الغير، ولفت الى وجود مكان 

 أكــــد وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء علي الراشد على 
تضامن احلكومة في املوافقة على 
قوانني املرأة التي ستناقش في 
مجلس األمة، سواء صدرت هذه 
القوانــــني أم لم تصــــدر، حيث 
االمتناع الكامــــل بأغلبية مواد 
هذا القانــــون، وهي من تصدر 
القرارات وهــــي باجتاه إصدار 
مراسيم فيها، فضال عن وجود 
توجه للوصول الى حل وسط 

يرضي اجلميع.
الراشــــد في تصريح    وقال 
صحافي بعد حضوره اجتماع 
جلنــــة املــــرأة مت اقتراح بعض 
األمور وطلبنا مهلة للسرد عليها 
املقبل، وستبحث  في االجتماع 
اللجنة رد احلكومة من اجلانب 
انه في  الى  الدستوري، مشيرا 
حال الوصول الى حل وسط بني 
احلكومــــة واللجنة ليس لدينا 
مشــــكلة في ان يصدر القانون 
حسب االتفاق قبل رفع القانون 
الى مجلس األمة للتصويت عليه، 
مشيرا الى ان اجتماعا للحكومة 

وردا على سؤال في مطالبة نواب 
للرئاسة بتطبيق الالئحة للحد 
من تكرار املشــــاجرات اوضح 
الرئيــــس اخلرافــــي ان تطبيق 
الالئحة مســــؤولية مشــــتركة 
الرئاســــة واملجلس املعني  بني 
بالتصويت على اي مقترحات، 
معربا عــــن امله فــــي االتعاظ 
مما يحصــــل اخيرا بني النواب، 
وان يســــاعد االعضاء الرئاسة 
فــــي تطبيق الالئحة. اضاف ان 
علينا عدم املبالغة او تضخيم 
احلدث املشني والذي هو ليس 
الكويت، مؤكدا  اهــــل  من عادة 
ان بعــــض االخطاء حتصل في 
حلظة الغضب، ونأمل اال تتكرر 
هذه االخطاء، لتكون احملبة هي 
السائدة بيننا، فنحن ابناء بلد 
واحد والبد ان نتعاون من اجل 
خير واستقرار الكويت. وردا على 

 شــــدد رئيس مجلس االمة 
التزام  جاســــم اخلرافي علــــى 
اجلميع بالقانــــون والنظام في 
الوقت  التجمعات، محــــذرا في 
نفســــه من املندســــني الذين قد 

يشعلون فتنة بني املواطنني.
  واضــــاف فــــي تصريح الى 
الصحافيــــني «انــــا علــــى يقني 
النواب والذي  بحرص زمالئي 
ال يقل حرصا عن حرص وزارة 
الداخلية على االمن واالمان في 
الكويت»، مؤكدا انه يتم التجاوب 
مع تعليمات وزارة الداخلية التي 
طالبت باحترام القانون. وقال: 
حرصا على عدم وجود مندسني 
او حــــدوث فتنــــة بتواجد غير 
املرغوب بتواجده في التجمعات 
التي لن تكون االخيرة ان على 
اجلميع االلتزام بالقانون والنظام 
وعدم االخالل بالنواحي االمنية. 

 خالل مؤمتر صحافي عقده النائبان الصرعاوي والغامن في مجلس األمة أمس وصف تهديد النائب الدقباسي باملبالغة

 «العمل الوطني» تطالب الفهد بصعود املنصة
  واوضح ان مــــن التصريحات 
الســــابقة للفهد قولــــه: انا قرأت 
محاور االســــتجواب وسأواجهه 
في جلسة علنية، وتساءل الغامن. 
ما الذي تغير اليوم ليتراجع عن 

املواجهة؟
  واضاف ان مــــن التصريحات 
كذلك والتي كانت في عهد احلكومة 
السابقة قبل الدفع باستقالتها، انا 
البطل املقدام الذي ســــيواجه، ثم 
من وراء الكواليس يدفع باستقالة 
احلكومة، مؤكــــدا ان هذا اخليار 
«االستقالة» لم يعد موجودا اآلن، 
فتم الدفع بحل املجلس ويبدو ان 
فرص هذا اخليار تضاءلت كذلك، 
فأصبح خيار الفهدـ  الذي ترفضه 
ـ هــــو احالة محــــوري الرياضة 

واملجلس االوملبي للتشريعية.
  وحتدى الغــــامن الوزير الفهد 
بصعود املنصــــة وتفنيد ما جاء 
في استجوابه قائال: يا أخي اصعد 
املنصة وقــــل للنــــاس ان الغامن 
والصرعاوي وكتلة العمل الوطني 
ما عندهم ســــالفة، وان اتهاماتهم 
افتــــراءات وتضليل، ودع  مجرد 

احلكم للشعب الكويتي.
الغامن عــــن الصفحة    ونقــــل 
الرئيســــية للوزيــــر الفهــــد على 
االنترنت فقرات جاء فيها: «بصفتي 
رئيسا فخريا لالحتاد الكويتي لكرة 
القدم، ورئيســــا للجنة االوملبية، 
ومسؤوال عن الرياضة الكويتية» 
وقال الغامن: «هل يقل احد بعد هذا 
الكالم بإحالة محور الرياضة الى 

اللجنة التشريعية؟».
  اضاف الغامن: ان الفهد مسؤول 
عن ادخال براشيم في مجلس الوزاء، 
الشرفاء من  ويتحكم في مصائر 
ابناء الوطن الذين طبقوا القانون 
وقطوهم في الشــــارع، وبعد ذلك 

يقولون ال عالقة له بالرياضة؟
ان احالــــة اســــتجواب    ورأى 
الفهد الى احملكمة الدســــتورية او 
اللجنة التشريعية يعني انه تراجع 
عن كالمه وتصريحاته الســــابقة 
واستيضاحه السابق الذي لم يأت 
على ذكر محوري الرياضة واملجلس 
االوملبي. وبني ان الوزير الفهد مت 
تكليفه من قبل صاحب الســــمو 
االمير بحل مشكلة الرياضة، كما 
ترأس اللجنة االنتقالية ملدة ستة 
اشــــهر وصرح في الصحف بأنه 
يسعى حلل املشــــكلة، وقال: من 
االفضل لك يا بوفهد صعود املنصة 

واملبارزة باحلجة. 

على الرغم مــــن قناعتي بأن هذا 
االستجواب غير دستوري اال انني 
لن أذهب الى احملكمة الدستورية، 
موضحا ان اإلحالة الى الدستورية 
هي نفسها اإلحالة الى التشريعية 
وبالتالي إذا كان هذا هو كالم الفهد 
فلماذا يدفع اآلن نحو اإلحالة الى 
التشريعية وهو يعلم ان اللجنة 
التشريعية ســــتقول له ان هناك 
محاور غير دستورية وهذا ما يريده 
هو لكي يســــقط هذه احملاور من 

االستجواب.
الفهد    وتســــاءل: ملاذا ال يريد 
املواجهة ويتهــــرب من محورين 
او  الدســــتورية  الى  بإحالتهمــــا 
التشريعية وهما املتعلقان بالرياضة 
واملجلس األوملبي اآلسيوي؟ مؤكدا 
ان هناك شيئا يخاف ان يواجهه 

في هذين احملورين.
  واختتم بالقــــول: بوفهد ماكو 
الى  فايدة تصعد تصعد.. تذهب 
التشريعية أو الدستورية او بعض 
النواب الذين قالوا لك ال..ماكو فكة 

تصعد تصعد.
  من جانبه ابدى النائب مرزوق 
الغامن استغرابه من سعي الوزير 
الفهد الى البحث عن مخارج اخرى 
غير مناقشة اســــتجوابه املقررة 
نهاية الشــــهر اجلاري، خصوصا 
بعد تلقيه اشــــارات مــــن القيادة 
السياســــية مفادهــــا، اما صعود 

املنصة او االستقالة.
  اضــــاف ان من املخــــارج التي 
راجت اخيــــرا احالة محورين من 
محــــاور اســــتجوابه االربعة الى 
اللجنة التشريعية، اي ان الوزير 
الفهد يريد استجوابا اعور، وليس 
كامال، مشيرا الى ان هذه املخارج 
تتناقض مع تعهدات الفهد نفسه 

باعتالء املنصة.

الوطني  العمــــل   جددت كتلة 
دعوتهــــا لنائب رئيــــس الوزراء 
ووزير الدولة لشــــؤون اإلسكان 
التنمية  الدولة لشــــؤون  ووزير 
الشيخ احمد الفهد لصعود املنصة 
ومناقشة استجوابه في اجللسة 
املقررة نهاية الشهر اجلاري، مؤكدة 
رفضها احالة االستجواب او ايا من 
محاوره الى احملكمة الدستورية او 

اللجنة التشريعية.
  وقال النائب عادل الصرعاوي 
في مؤمتر صحافي عقده في مجلس 
األمة امس باحلديث عن استجواب 
«دولة أحمــــد الفهد» املفترض ان 
يتم الثالثاء املقبل: يالحظ اجلميع 
التحرك احملمــــوم للحيلولة دون 
امتام هذا االستجواب او التنصل 
منه، او استمرار سياسة الهروب، 
فبعد ان جنح الفهد في دفع احلكومة 
الى االستقالة، حاول جاهدا ان يجد 
مخرجا من املواجهة، لكن القيادة 
السياســــية حســــمت هذا املوقف 
وقالــــت له اما االســــتجواب واما 
االستقالة، وبالتالي بدأ يلجأ الى 
أساليب أخرى متّكنه من الهروب 
اجلديــــد، الفتا الى انه بدأ اللجوء 
الى أســــاليب أخرى باحلديث عن 
ان هناك محورين غير دستوريني 
واإلحالة الى التشريعية ومن قبل 
ذلك محاولــــة اقناع احلكومة بأن 
تتعامل مع استجوابه كما تعاملت 
مع استجواب سمو الرئيس بتأجيله 

ملدة سنة.
  وبّني ان الفهد لم يستطع ان يقنع 
احلكومة بذلك، ولذلك حاول ان يقنع 
مجموعة من النواب، ولكن هؤالء 
النواب نصحوه «يا بوفهد عليك 
ان تصعد املنصة»، وباحلديث عن 
صعود املنصة أود ان أذّكر الوزير 
الفهد والشعب الكويتي وصاحب 
السمو األمير بالتصريحات التي كان 
الفهد يدلي بها عندما كان يعتقد ان 
اجلو لصاحله، ففي ٢٠٠٩/١٢/٢٢ قال 
الفهد انه بعد جتربة االستجوابات 
األربعة يجب اال نخشى االستجواب، 
«يا سبحان اهللا» فلماذا أنت خائف 
من املواجهة وتبحث عن وسيلة 

للتهرب من االستجواب؟
  وذكر تصريح آخر للفهد يقول 
فيه انه مستعد للحساب بالورقة 
والقلم فيما يتعلق بدوره التنفيذي 
السابق لكونه عمل في ٥ وزارات، 
وتصريــــح آخر فــــي ٢٠١١/٣/٢٦، 
وهــــو تصريح «ما برد ولم يجف 
حبره بعــــد»، يقول فيه الفهد انه 

(متني غوزال)   مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي أثناء املؤمتر 

 الصرعاوي: ملاذا 
اخلوف من مواجهة 

محوري الرياضة 
واملجلس األوملبي 

اآلسيوي؟

 الغامن: اإلحالة
  إلى «الدستورية»

  أو «التشريعية» تعني 
تراجع الوزير عن 
تصريحاته السابقة

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلن وزارة التجارة وال�صناعة

بالتقيـــــــد  امل�صـــــــاهمة  ال�صـــــــركات  لأ�صـــــــحاب   

باأحـــــــكام قانـــــــون اإن�صـــــــاء هيئـــــــة اأ�صـــــــواق املال 

رقـــــــم 7 ل�صـــــــنة 2010م  ولئحتـــــــه التنفيذية 

وعليـــــــه يجـــــــب تعديل كافـــــــة اأو�صـــــــاع ال�صركة 

امل�صاهمة وال�صناديق ال�صتثمارية اعتبارًا من 

2011/3/13 ومراجعة هيئة اأ�صواق املال .


