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في جناح ه����ؤالء النواب فهن 
ميثلن 25% من اجمالي اصوات 

الناخبني.
واضافت ان الشعب الكويتي 
ل����م يعط »صك وكال����ة عامة« 
للنواب املعارضني للتعبير عن 
رأيهم في الشارع، وتساءلت: هل 
نزولكم الش����ارع ومعارضتكم 
للرئيس ميث����ل رأي قواعدكم 
النس����ائية؟ وقالت اجلس����ار: 
انني احت����دى ان يكون هؤالء 
قد اس����تطلعوا رأي قواعدهم 
النسائية التي اوصلتهم الى قاعة 
ان  السالم. واوضحت  عبداهلل 
التعبير عن الرأي الذي يخرج 
عن الذوق العام او عن النظام 
العام ال يع����د حرية رأي، وما 
يح����دث غير مقب����ول، رافضة 
البعض االعتقاد بأنه  محاولة 
ميكن اس����تيراد ما يحدث في 
الى  الدول املجاورة بس����هولة 
الكويت. وقالت اجلسار: ثبت 
اآلن ان هناك اجندات سياسية 
خاصة ملن يحرك هذه التجمعات 
ضد الرئيس، وقد سقطت جميع 
االقنعة ولم تعد هناك وطنية في 
املواقف. ووصفت اجلسار وثيقة 
البراك او بيانه بأنه عدم احترام 
لعقول الكويتيني، ألن لها أبعادا 
سياسية خطيرة، وقالت: انت 
نائب، وهناك خلط فالناخبون 
صوتوا للنائب ليمثل االمة في 
قاعة عبداهلل السالم ويستخدم 
االدوات الرقابي����ة، لكن عندما 
يخرج بأي فعل خ����ارج قاعة 
عبداهلل الس����الم فهو مرفوض 

جملة وتفصيال.
البعض عن  وعن حدي����ث 
صراع االس����رة، قالت اجلسار: 
هذا صيد في املاء العكر، فالكل 
يعرف ان هن����اك خالفات لكن 
ال يج����ب ان يحاول البعض ان 
يصطاد في املاء العكر لتحقيق 

اجندات سياسية.
وقالت اجلس����ار: ان شعب 
الكويت وشعب اخلليج ليس 
شعبا ثوريا، فإننا شعوب لم 
نستعمر، مضيفة ان ما يحدث 
من تظاه����رات هو الغاء لهيبة 
الدول����ة والغاء للنظ����ام العام 

ولنظام الدولة.
وطالب����ت اجلس����ار نواب 

هل مت تفعيل القانونني  8 و9 لع����ام 2008 على 3
االفراد الذين ميلكون اكثر من 
5 آالف مت����ر مربع فضاء، وما 
عدد من مت تغرميهم؟ وما قيمة 

الغرامات املسددة؟
ما اآللية التي ستقوم بها  الوزارة لتفعيل القانون، 4
وحتصي����ل الغرامات في حالة 

وجودها؟
هل هناك تنس����يق بني  وزارتي التجارة واملالية 5
وبلدية الكوي����ت او اي جهات 
حكومية اخرى لتطبيق قانوني 
8 و9 لع����ام 2008 ومراقب����ة 
املخالف����ني للقانون وحتصيل 
عل����ى  املس����تحقة  املبال����غ 

املخالفني؟
اللجان التي شكلتها  ما  ال����وزارة للقيام باملهام 6

يغلظ العقوبة على من يتاجر 
باألغذية الفاسدة، وهذا دليل 
آخر على ان الفساد احلكومي 
جتاوز كل انواع الفساد الغذائي 

واملائي والبيئي.
وقال أبورمية ان احلكومة 
تدفن رأسها بالرمال كعادتها 
كلما اصطدم���ت بقضية من 
القضايا اخلطيرة، فالتلوث 
املائي من أخطر أنواع التلوث 
على االطالق ومهما كانت نسبة 
التلوث بسيطة فاألجدر  هذا 
باحلكومة معاجلة هذا التلوث 
منعا ألي تأثيرات ضارة على 
املواطن���ني ولو حت���ى واحد 
باملليون وقضية نفي وزارة 
الكهرباء هذا التلوث يزيد األمر 
سوءا وكان األجدى بهذه الوزارة 
االعت���راف بوجود املش���كلة 
وايجاد احللول لها وس���رعة 
معاجلته���ا ال ان تنفي وجود 
املشكلة حلماية احلكومة من 
املساءلة السياسية على حساب 

صحة وأرواح البشر.
واختتم أبورمية تصريحه 
قائال ان احلكوم���ة تتجاهل 
القضايا اخلطرة على صحة 
وأرواح املواطنني وتس���اهم 
م���ن خالل ه���ذا التجاهل في 

اجلسار: بيان إسقاط رئيس احلكومة 
والفهد غير دستوري

العمير يسأل بورسلي عن تطبيق 
قانون منع احتكار األراضي الفضاء

أبورمية ينتقد التضارب احلكومي 
حول كارثة تلوث مياه الشرب

املعارضة بالوف����اء مبا ذكروه 
عن تقدمي استقاالتهم، وقالت: 
اس����تقيلوا لترتاحوا ونرتاح، 

ولنعمل خلدمة الكويت.
من جانب أخر، قالت النائبة 
د.سلوى اجلسار ان ما نشر عن 
إحالة جلنة التحقيق ملسؤولي 
وزارة الدفاع الى النيابة العامة 
عار متاما عن الصحة، وأوضحت 
اجلسار في تصريح صحافي ان 
إحدى الصحف احمللية تناولت 
في صدر صفحاتها االولى يوم 
اجلمعة املواف����ق 2011/6/3 نبأ 
مفاده ان أحد املصادر النيابية 
صرحت إلح����دى الصحف بأن 
تقرير جلنة التحقيق سيوصي 
بإحال����ة البعض ال����ى النيابة 

العامة.
ه����ذه  كل  كان����ت  ومل����ا 
التصريحات متثل خروجا غير 
مبرر على أسس وضوابط عمل 
جلان التحقيق في مجلس األمة 
وعدم جواز إفشاء أو التصريح 
مبا يدور داخلها من مناقشات 
أو ما يط����رح من آراء، كان من 
الالزم حت����ري أمانة التصريح 
ودقة محتواه، خاصة أن اللجنة 
لم تنته من أعمالها ومن ثم ال 
يجوز االدعاء مبا ميكن للجنة 
أن تنتهي إليه في توصياتها إال 
بعد االنتهاء من أعمالها وإصدار 
تقريرها وفق م����ا ينتهي اليه 
مشفوعا بآراء أعضاء اللجنة. 

السابقة؟
هل س����يتم نشر اسماء  املخالفني وحجم الغرامات 7

التي طبقت بحقهم؟

زيادة التلوث البيئي ومن ثم 
نشر آالف األطنان من األغذية 
الفاس���دة وأخيرا تلوث مياه 
الشرب، وال تأبه لصحة الشعب 
الكويتي، هي حكومة عجزة 
وال تستحق البقاء وعليها ان 
ترحل فورا غير مأسوف عليها 
فالكويت تستحق األفضل بال 

شك.

أك����دت النائ����ب د.س����لوى 
اجلسار ان البيان الذي يجمع 
البراك   النائب مس����لم  علي����ه 
تواقيع النواب السقاط رئيس 
احلكومة س����مو الشيخ ناصر 
احملمد ونائبه الشيخ احمد الفهد 
هو بيان غير دستوري، الفتة 
الى ان نواب مجلس االمة اقسموا 

على احترامهم للدستور.
وقالت اجلسار في تصريحات 
النواب  للصحافيني: ان هؤالء 
الذين يجمع����ون االن تواقيع 
نيابية عل����ى بيانهم الذي كان 
وثيق����ة خارج قاع����ة عبداهلل 
السالم سبق لهم ان اعترضوا 
على وثيقة اخرى كانت قد متت 
التواقيع عليها  كتابتها وجمع 
داخل القاعة وبعد اس����تجواب 
الرئيس ومناقشته ردا على كتاب 

عدم تعاون معه.
واضافت اجلسار: انا اتعجب 
اآلن ان يقوم هؤالء النواب بنفس 
االج����راء الذي اعترضوا عليه، 
مش����يرة الى ان هذا البيان او 
الوثيقة هو نوع من التصعيد 
السياس����ي، مؤكدة انه فش����ل 
سياسي ذريع، الفتة الى ان هؤالء 
النواب فشلوا في االطاحة بسمو 
الرئيس داخ����ل قاعة عبداهلل 
السالم، لذلك خرجوا من القاعة 
ونادوا برحيل الرئيس، موضحة 
انهم س����بق وان هددوا بأنهم 
سيذهبون الى ابعد احلدود في 

الشارع لالطاحة بالرئيس.
ووصف����ت اجلس����ار جلوء 
الش����ارع  الى  نواب املعارضة 
بأنه مبثابة اعالن عن افالسهم 
السياسي بعد فشلهم داخل قاعة 
عبداهلل السالم، رغم ان لديهم 
ادواتهم الدستورية التي ميكنهم 
استخدامها بكل حرية وميكنهم 
ان يتقدموا باستجواب كل يوم 

لسمو الرئيس او الوزراء.
وتابعت: هذه حالة تعسف 
وحالة فوضى سياسية، والشعب 
الكويتي تعداده مليون و200 
الف، فاذا ن����زل نصف مليون 
ض����د الرئيس فه����ل يحق لهم 
الرئيس  االعتراض على سمو 
ويكفي ان النساء وهن نصف 
الشعب الكويتي لم ينزلن الى 
الش����ارع، رغم انهن س����اهمن 

ق����دم النائب د.علي العمير 
سؤاال برملانيا الى وزيرة التجارة 
والصناعة اماني بورسلي، جاء 
نصه كالتالي: اصبح من الواضح 
تقاعس الدولة عن توفير الرعاية 
الس����كنية ومواكب����ة الطلبات 
االسكانية املتزايدة والتي فاق 
عددها 91 ألف طلب، قد ش����رع 
مجلس االمة قانوني 8 و9 لعام 
2008 والذي يه����دف الى منع 
احتكار االراضي الفضاء واحلد 
من املضاربة ورفع االسعار التي 

وصلت الى ارقام فلكية.
لذا يرجى موافاتنا باآلتي:

ب����دء تطبيق  ما تاريخ  القانون����ني 8 و9 لع����ام 1
2008؟

ما االجراءات التي قامت  ال����وزارة حلصر 2 به����ا 
املخالف����ني للقان����ون، س����واء 

الشركات او االفراد؟

النائب د.ضيف اهلل  عّبر 
أبورمية عن استيائه الشديد من 
التضارب احلكومي � احلكومي 
بخصوص كارثة تلوث مياه 
الشرب، فالبلدية تؤكد تلوث 
املياه مبادة البروميد ووزارة 
الكهرب���اء تنف���ي، وكل ذلك 
على حساب أرواح املواطنني 

واملقيمني.
أبورمي���ة ان هذا  وق���ال 
التضارب بالتصاريح احلكومية 
أثار الذعر بني جموع املواطنني 
واملقيمني فأيهم���ا يصدقون 
ومبن يأمتنون على صحتهم 
وصحة أبنائهم فالنفي والتأكيد 

كالهما حكوميان.
وأض���اف أبورمية ان هذا 
التض���ارب احلكوم���ي دليل 
عجز احلكومة وتخاذلها جتاه 
حتقيق األمان للشعب الكويتي 
الذي أصبح ال يثق بالتصاريح 
احلكومية، فاحلكومة شاركت 
في قضية األغذية الفاس���دة 
وكانت مش���اركتها من خالل 
التجار  التس���تر على بعض 
املتنفذين أصحاب هذه الشركات 
وعدم تطبيق القانون عليهم 
اضافة الى تخاذلها في تنفيذ 
وعودها جتاه اصدار قانون 

د.سلوى اجلسار

د.علي العمير

د.ضيف اهلل أبورمية

»املالية« أقرته باإلجماع

السلطان مشيدًا بقانون املشاريع الصغيرة: يفتح مجال 
الوظائف للشباب الكويتي ويدعم عجلة االقتصاد

احلويلة: يقترح تكويت الوظائف في الشركات 
واجلهات املتعاقدة مع احلكومة

التجمع السلفي حول الدعوات املتكررة 
إلقامة املظاهرات: غير محمودة العواقب

»العمل الوطني«: وثيقة الرحيل ال محل لها من القانون والدستور

»هيئة الشباب«: حضرنا اجتماعات »امليزانيات« 
واللجنة رفضت الفريق املكلف وأصرت على حضور الفهد

أكد النائب خالد السلطان ان 
مشروع الصندوق الوطني لتنمية 
اقرته  الذي  املشاريع الصغيرة 
املالية سيناقش بصفة  اللجنة 
االس����تعجال في املجلس معربا 
عن امله في ان يفتح هذا القانون 
اآلفاق امام الشباب الكويتي للعمل 

ودفع عجلة االقتصاد.
وقال السلطان للصحافيني 
امس ان اللجنة املالية صوتت 
ام���س باالجماع عل���ى قانون 
الوطن���ي لتنمية  الصن���دوق 
املشاريع الصغيرة مشيرا الى 
انه صندوق برأس���مال يبلغ 

قدم النائب د.محمد احلويلة 
اقتراحا برغبة جاء فيه: يعاني 
العديد من الشباب الكويتي من 
البطالة حيث يواجهون الكثير 
من املصاعب في احلصول على 
العمل املناسب وميكثون فترة 
طويلة قد تتعدى الس����نة قبل 
احلص����ول على عمل مناس����ب 
ملؤهالتهم وخبراتهم لذلك فإن 
تشغيل العمالة الوطنية وتعديل 
تركيب قوى العمل اصبحا من 
الوطنية، ويعتبر  األولوي����ات 
قانون دعم العمالة الوطنية احد 
اهم القوانني التي اصدرتها الدولة 

أصدر التجمع الس����لفي بيانا 
حول ما يحدث في الساحة الكويتية 
جاء كالتالي: باسم اهلل واحلمد هلل 
والصالة والسالم على رسول اهلل 
محمد ژ، قال تعالى )واعتصموا 
بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا(، إن 
التجمع االسالمي السلفي يتابع 
بقلق شديد ما يدور على الساحة من 
حراك وما يصاحبه من ممارسات 

أصدرت كتلة العمل الوطني 
بيانا حول األوضاع السياسية جاء 
فيه: تابعت كتلة العمل الوطني 
تداعيات اس���تجوابها املقدم الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
واالنعكاسات التي اعقبت جلسة 
يوم الثالثاء املاضي 31 مايو من 
اس���تقطابات بني اقطاب االسرة 
احلاكمة في نزاع سياسي ال ميت 
لألطر واألعراف الدستورية بصلة 
في مواجهة استجواب مستحق 
يهدف الى مساءلة الوزير الفهد 
حول عدم بره بقسمه )املادة 91 
من الدستور( من خالل شبهات 
التعدي على امل���ال العام وعدم 
تطبيقه للقانون وفشله في إدارة 
مجموعة من امللفات واهمها ملف 

التنمية.
وتؤك���د الكتلة ان���ه في ظل 
السياسية  الس���احة  ما تشهده 
املزي���د من االس���تقطابات  من 
ابناء االسرة احلاكمة فإنها  بني 
تنتصر ملبادئها في احملافظة على 
نهجها بالعمل في اطار القانون 

العامة  الهيئ���ة  اص���درت 
للشباب والرياضة بيانا حول 

ميزانية الهيئة جاء فيه: 
الى ما تناقلته  باالش���ارة 
الصحاف���ة احمللي���ة ومنه���ا 
جريدتكم الغراء امس االثنني 
املوافق 2011/6/6 بش���أن عدم 
اعتماد ميزانية الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة من قبل 
امليزانيات واحلس���اب  جلنة 

اخلتامي مبجلس األمة.
وذلك لعدم حضور املسؤول 
االول في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة الشيخ طالل الفهد 

وحتولت الى اكبر شركة مصنعة 
للسيارات في العالم.

وأكد ان ايجابيات هذا املشروع 
س����تكون كبيرة على االقتصاد 
الكويتي، وسيفتح مجاال للعمل 
والوظائف اكثر من املجال الذي 
ستفتحه خطة التنمية، مشيرا 
الى ان مبادرات الشباب ستخلق 
اقتصاد املستقبل وهذا يعزز ما 
طالبنا به في تنويع مصادر الدخل 
مشيرا الى ان القانون نص على 
وجود مجلس استشاري أعلى 
متخصص ليكون على مستوى 

عاملي ومحترف.

جهاز اعادة الهيكلة باعداد دراسة 
مسحية للفرص الوظيفية في 
العقود احلكومية، على  جميع 
ان تش����تمل هذه الدراسة على 
اعداد الفرص الوظيفية املتاحة 
وانواعها واملؤهالت املطلوبة لها 
وذلك لكل عقد وكل مؤسس����ة 
حكومية، وعلى اس����اس هذه 
الدراس����ة تض����ع الدولة خطة 
لتكويت هذه الوظائف تدريجيا 
خالل ثالث سنوات وتلزم فيها 
اجلهات احلكومية والشركات 
املتعاقدة معها في جميع العقود 

اجلديدة.

البناء وحفظ كرامة اآلخرين، بعيدا 
عن التفس����ير اخلاطئ لنصوص 
الدس����تور ومواد القانون، وذلك 
من أجل حتقيق االصالح ومكافحة 
الفس����اد، ال من خالل املظاهرات 
والفوض����ى وما قد يصاحبها من 

تعد على أعراض املسلمني.
كما ندعو جميع االطراف الى 
بذل الطاق����ات واجلهود للحفاظ 

على وثيقة الرحيل التي ال محل 
لها من القانون والدستور نرى 
التناقض في مواقف بعض ممن 
اعلن عن توقيعه على تلك الوثيقة 
من خالل تصويته باملوافقة على 
إحالة اس���تجواب الشيخ احمد 
التشريعية فكيف  الفهد للجنة 
ملن سجلت مضابط مجلس األمة 
عدم احترام���ه حلق النواب في 
املس���اءلة ان يأتي اليوم ليدعي 
وقوفه في صفوف املعارضة في 

البيان املذكور؟ 
وكتلة العم���ل الوطني رغم 
علمه���ا بحس���ن نواي���ا بعض 
الزمالء النواب الداعني للتوقيع 
على الوثيق���ة، اال اننا ندعوهم 
ألن نعم���ل معا في اطار مجلس 
االمة والدستور والقانون، مؤدين 
دورنا في احترام الدستور وقوانني 
الدولة وصون حريات الشعب 
ومصاحل���ه واموال���ه ومؤدين 
اعمالنا باألمانة والصدق بعيدا عن 
املزايدات السياسية التي ال طائل 
منها في الوقت الذي يكون فيه 
احملك الرئيسي هو قاعة عبداهلل 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزير الشؤون وكذلك مت 
رفض مناقشة امليزانية املتعلقة 
بالهيئة إال في حضور الشيخ 
طالل الفهد والذي يتمتع حاليا 
باجازة، األمر الذي ترك موضوع 
الهيئة معلقا  اعتماد ميزانية 

الى اشعار آخر.
كما ن����ود ان نعلمكم بانه 
العامة للشباب  سبق للهيئة 
حض���رت  ان  والرياض���ة 
الس���نوات  االجتماع���ات في 
الس���ابقة ممثلة في  األخيرة 
نائب املدير العام عصام جعفر 

على األمن واالس����تقرار وحتقيق 
النفع واالصالح والتحلي باحلكمة 
وتفوي����ت الفرصة على من يريد 

شرا بنا وببلدنا.
واهلل نسأل أن يهدينا الى سواء 
السبيل، وأن يحفظ الوطن ومن 
عليه من كل مكروه، إنه ولي ذلك 
والقادر علي����ه، واحلمد هلل رب 

العاملني.

السالم ومضابط مجلس االمة التي 
سجلت ألعضاء الكتلة مواقفهم 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ومن نائبه 
الشيخ احمد الفهد، فمواقفنا كانت 
دوما مبدئية تستند الى قناعات 
املقدمة  اعضائنا باالستجوابات 
واحملاور ال الى مواقف مس���بقة 
مهم���ا بلغت درج���ة اخلصومة 
السياسية بيننا وبني اي عضو 
في السلطة التنفيذية او رئيسها، 
ودون مقايض���ة على مواقف أو 
تنفيذ ألجندات الغير، فلم تكن 
الغاية لدينا تبرر الوسيلة ابدا، لقد 
مارست كتلة العمل الوطني دورها 
في قاعة عبداهلل السالم بكل ما هو 
متاح من ادوات دستورية مبا في 
ذلك االستجواب وستواصل اداء 
هذا الدور مبا يتسق مع الدستور 
واملذكرة التفسيرية، حريصني قدر 
االمكان على عدم تكريس سوابق 
واعراف جديدة في سياق العمل 
الذي امتدت  الكويتي  البرملاني 
مسيرته الناصعة منذ ان ارسى 

اآلباء األوائل دستور 1962.

عبدالرحيم ومتت مناقش���ة 
امليزانية واحلساب اخلتامي 

بحضوره.
وعليه ف���ان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة تود وترغب 
امليزانية  في حسم مش���روع 
باسرع وقت ممكن حرصا من 
الهيئة نحو تنفيذ سياس���تها 
الش���باب  العامة في مجاالت 
والرياضة وتسخير خططتها 
التنموية من  ومش���روعاتها 
منطلق حرصها على االرتقاء 
مبستوى الشباب والرياضة 

محليا وخارجيا.

مشيرا الى أن الناجت احمللي في 
الص����ني يأتي بنس����بة 99% من 
املشاريع الصغيرة، و54% من 
الناجت احمللي ف����ي اميركا تأتي 
من املشاريع الصغيرة، وهناك 
ما يق����ارب 3 مالي����ني ونصف 
املليون من املشاريع الصغيرة. 
وأكد السلطان ان وجود قانون 
ينظم املشاريع الصغيرة سيخلق 
اقتصاد املستقبل وهناك العديد 
من املشاريع الصغيرة في العالم 
حتولت الى مشاريع كبيرة وهناك 
»غوغل« ومايكروسوفت وحتى 
تويوتا التي بدأت في كراج صغير 

ع����ن توفير 95 ألف وظيفة في 
فت����رة الس����نوات اخلمس من 
 2011/2010 ال����ى   2007/2006
بحيث يتم توفير 63% من هذه 
الوظائف في القطاع العام مبقدار 
60 ألف وظيفة ومبعدل 12 ألف 
وظيفة سنويا وتوفير 37% من 
هذه الوظائف بالقطاع اخلاص 
مبقدار )35 ألف وظيفة ومبعدل 
7000 وظيف����ة س����نويا(، مما 
يتطلب تكثيف اجلهود لتوفير 
فرص العمل اجليدة للش����باب 

الكويتي.
ونص االقتراح على تكليف 

بنتائج غير محم����ودة العواقب، 
الس����يما في هذا الوقت الذي متر 
فيه األمة االسالمية بأحداث وفنت 

جسيمة.
التجمع االسالمي  وعليه فإن 
الس����لفي ليؤكد على التعبير عن 
ال����رأي مب����ا يتوافق م����ع أدوات 
الدستور، وال يتعارض مع أحكام 
الشريعة االسالمية، وبحدود النقد 

صاحب الس���مو األمير لرئيس 
الوزراء )املادة 56 للدستور( كما 
تذكر الكتل���ة مبواقف اعضائها 
التي س���جلتها مضابط مجلس 
األمة التي ال تقب���ل اللبس من 
خالل كتاب عدم التعاون االخير 
املقدم لرئيس الوزراء باالضافة 
الى موقفها في االستجواب االخير 
من خالل رفض تأجيل االستجواب 
او االحالة للمحكمة الدستورية 
والتي بادر االخ النائب عبداهلل 
الرومي الى املثول امامه�ا للدفاع 
عن الدس���تور وعن حق اعضاء 
املجلس في االستجواب واملساءلة 
وتعزيز الرقابة البرملانية بدال من 
تس���ويفها كما جرى في تأجيل 
اس���تجواب رئيس الوزراء ملدة 
الوزير  سنة وإحالة استجواب 

الفهد للجنة التشريعية.
وف���ي خضم ه���ذه األحداث 
واالس���تقطابات اجلارية فإننا 
ندع���و الزمالء الن���واب الى اال 
يزاي���د احدنا عل���ى اآلخر، ففي 
الوق���ت الذي يدعو البعض فيه 
الوطن���ي للتوقيع  العمل  كتلة 

لذا فقد مت تشكيل فريق عمل 
من املختصني برئاسة جاسم 
يعقوب مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة باالنابة 
)حاليا( حلض���ور اجتماعات 
امليزانيات واحلس���اب  جلنة 

اخلتامي مبجلس االمة.
حيث فوجئ الفريق املشكل 
م���ن الهيئ���ة برف���ض جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
مبجلس االمة بتواجد الفريق 
املعني من الهيئة واالجتماع معه 
على الرغم من حضور الفريق 
د.محمد محسن العفاسي نائب 

ملياري دينار.
وب����ني الس����لطان ان بإمكان 
الشباب ان يتقدموا لهذا الصندوق 
مبش����اريعهم الصغي����رة وهو 
يتولى بدءا من دراسة اجلدوى 
االقتصادية الى تنفيذ املشروع 
ومن ثم يقوم الصندوق بالتخارج 
من هذا املشروع بعد ان يضمن 

جناح املشروع.
واشار السلطان الى اهمية هذا 
الصندوق بالنسبة الى الشباب 
الوطني  الكويتي واالقتص����اد 
وسيفتح املجال للشباب بأن ميلك 
عمله بدال من التوجه للتوظيف 

بهدف تنظيم السياسات واعتماد 
االجراءات التي تشجع اجلهات 
غير احلكومية على تش����غيل 
العمالة الوطنية لتعديل تركيب 
قوى العمل وتنفيذ خطط احالل 
العمالة  الوطنية محل  العمالة 
الوافدة في القطاع اخلاص الذي 
تستحوذ عليه العمالة الوافدة، 
وعلى الرغم من ان القانون يعطي 
حوافز ممتازة لتشغيل العمالة 
الوطنية بالقطاع اخلاص اال انه 
لم ينجح في اس����تيعاب العدد 

الكافي من الشباب الكويتي.
وتتحدث خطة الدولة للتنمية 

قد تؤدي الى ش����ق وحدة الصف 
وتفريق الكلم����ة وتنافر القلوب 
وإضع����اف اجلبهة الداخلية، وما 
لذلك من تداعيات ستنعكس سلبا 
على أمن واستقرار البلد ويطمع 

األعداء بنا وببلدنا احلبيب.
إن ما تشهده البالد من دعوات 
متكررة إلقامة املظاهرات وما شابها 
من سلوكيات بحجة االصالح لينذر 

والدس���تور ال خارجه، وضمن 
االعراف البرملانية ال بعيدا عنها، 
دون تسجيل س���وابق برملانية 
جديدة، مسجلني في الوقت نفسه 
تقديرنا لدع���وة بعض الزمالء 
للتوقيع على وثيق���ة املطالبة 
بتغيير س���مو رئي���س مجلس 
ال���وزراء ونائب رئيس الوزراء 
التنمية  الدولة لش���ؤون  وزير 
واإلسكان اال ان الكتلة تعلن عن 
الدستوري في  متسكها باالطار 
مسألة منح الثقة للوزراء او اعالن 
عدم التعاون مع رئيس الوزراء 
الوزراء املستجوبني  ومحاسبة 
وفق محاور استجواباتهم ال وفق 

آراء مسبقة.
وفي هذا الصدد، فإننا نشير 
الى املواقف املسجلة لكتلة العمل 
الوطني سواء من خالل بياناتها 
الرسمية او تصريحات اعضائها 
املطالبة بحكومة جديدة برئاسة 
جديدة ونهج جديد، وهو ما عبرت 
عنه الكتلة م���ن خالل القنوات 
الدستورية السليمة وفي التوقيت 
املالئم وللمقام املناسب قبل تكليف 

املدير العام باإلنابة.
وعليه ت���ود الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ان توضح 
أن املسؤولني فيها قد حضروا 
جميع االجتماعات التي دعوا 
اليها ومبا ان���ه قد صدر قرار 
من مدير ع���ام الهيئة باالنابة 
الفهد بتفويض  الشيخ طالل 
املدير  جاس���م يعقوب نائب 
العام لشؤون الشباب مبباشرة 
العام  املدي���ر  اختصاص���ات 
باالنابة اعتبارا من تاريخ قيامه 
باجازته االعتيادية اعتبارا من 
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خالد السلطان

د.محمد احلويلة


