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5 ثمنت عضو مجلس األمة د.سلوى اجلسار 
سرعة اس���تجابة رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ونائبه عب���داهلل الرومي وأمني عام 
مجلس األمة عالم الكندري للكتاب الذي وجهته 
ألمني عام املجلس مطالبة بتركيب أجهزة تعقيم 
اليدين بجانب أجه���زة البصمة وفي مختلف 
أنحاء املجلس، متاش���يا مع توجيهات وزير 

الصحة بضرورة تعقيم اليدين بصورة مستمرة 
لتجنب نقل عدوى إنفلونزا اخلنازير عن طريق 

اللمس.
وأكدت د.اجلس���ار ض���رورة أخذ احليطة 
بالتعقيم املس���تمر عن طريق غسل اليدين او 
باستخدام املطهرات في األماكن العامة متمنية 

الصحة والسالمة للجميع.

الجسار تشيد بتركيب جهاز تعقيم في المجلس لمواجهة إنفلونزا الخنازير

د.معصومة املبارك د.علي العمير عبداهلل الرومي

)هاني الشمري(صالح املال متحدثا للصحافيني في مجلس األمة أمس

معصومة تلقت رسالة تهديد من مجهول وقدمت بالغًا لمخفر الصالحية
قال����ت النائ����ب د.معصومة 
املب����ارك انه����ا تلق����ت بالبريد 
اخلاص مبجلس االمة رس����الة 
معنون����ة باس����مها ومضمونها 
يحمل العبارات التي من شأنها 
اثارة البلبلة والفتنة في بلدنا 
الغالي، واضافت معصومة في 
تصري����ح صحاف����ي. وفي هذه 
املرحلة فانن����ي ادعو الى رص 
الصفوف وتوحيد الكلمة ملواجهة 
أي محاوالت خبيثة الثارة الفتنة 
وشق الصف وانني اؤكد أن أهم ما 
منلكه ككويتيني هو احملافظة على 
الوحدة الوطنية وعدم االلتفات 
الى محاوالت دق اسفني اخلالف 
الطائفية، وانا  النعرات  واثارة 
على ثقة ب����ان االجهزة االمنية 
على كف����اءة تامة كما انني على 
ثقة بابناء بلدي وحرصهم على 
أمن وسالمة الكويت واهلها كافة، 

حف����ظ اهلل الكوي����ت، واميرها 
وشعبها من كل مكروه، آمني يا 
رب العاملني. وقد تقدمت معصومة 
ببالغ ملخفر الصاحلية حمل رقم 
2009/310 اثر الرسالة التي تلقتها 

بالتهديد من مجهول.
وفي هذا االطار اعرب رئيس 
مجلس االم���ة باالنابة عبداهلل 
الرومي عن امله في اتفاق النواب 
على »ميثاق شرف« يتم مبوجبه 
التوقف عن أي تصريحات من 
شأنها اثارة النعرات الطائفية في 
البالد، مشددا في الوقت ذاته على 
اضطالع وسائل االعالم بدورها 

الوطني في هذا املجال.
واكد الرومي في تصريح الى 
الصحافيني امس ان الكويت لم 
تعهد النفس الطائفي البغيض 
الذي يفرق البالد ويضر الوحدة 
الوطنية، بل تعايش���ت فئات 

في فحوى الرسالة بنينّ العمير 
ان منه���ا »انت ص���رت نائبة 
وفرحانة بذلك لكن فرحك لن 
يدوم طويال«، أيضا هناك عبارة 
»ان غدا لناظره قريب«، وكذلك 
عبارة »انه في ظل األوضاع التي 
تعيشها الدولة فإن املجال فتح 
أمامك أنت وبقية النائبات، أيضا 
ما يفيد بأن النائبات يتلقني دعما 
خارجيا وحتديدا من الواليات 

املتحدة االميركية.
وانتق���ل العمير ليؤكد عدم 
احتواء الرسالة على اي عبارات 
تهدي���د موجه���ة ألي من أبناء 

األسرة احلاكمة.
وعلى اثر ذلك كشف العمير 
انه متت املطالبة بضرورة بوجود 
اتفاق بني النواب من شأنه عدم 
التعليق على ما يحدث ويثار في 
الساحة، خاصة األمور التي من 

املجتمع وطوال مسيرة الكويت 
بكل محبة واخوة ووئام، اال ان 
ما يحص���ل في اآلونة االخيرة 
أمر خارج عما اعتاد عليه ابناء 
الكويت ونتطلع الى ان تزول 
هذه التصرفات بحكمة العقالء 

في املجتمع الكويتي.
الرومي وس���ائل  وناش���د 
االعالم االبتعاد عن التكس���ب 
في هذه القضية على حس���اب 
وحدة واستقرار الكويت، وقال: 
»لنتق اهلل في وطننا، ولنعتبر 
مما يحصل في دول العالم التي 
الفئوي  الط���رح  تضررت من 

والطائفي«.
وس���ئل عن فحوى رسالة 
التهدي���د التي تلقته���ا النائبة 
املب���ارك، فأجاب:  د.معصومة 
أنا قرأت الرسالة، لكن ال أريد 
التفاصيل، وما  ف���ي  اخلوض 

شأنها إحداث توتر طائفي.
العمي����ر ان نائب  واضاف 
رئيس مجل����س األمة عبداهلل 
التوجه  الروم����ي لديه ذل����ك 
والطموح ألجل عقد جلس����ة 
عامة للنواب حتى يتم حث كل 
األعضاء على ضرورة االبتعاد 
عن الطائفية وعدم إقحامها في 
السياسية حتى ال  التجاذبات 
تستفحل وتكون نتائجها مثل ما 
نشاهده من رسائل تهديدات أو 
غيرها. واستطرد العمير ليبني 
ان النائبة د.معصومة املبارك 
ليست أول سياس����ية تتلقى 
رسالة تهديد، مشيرا الى ان كل 
من يعمل بحقل السياسة ليس 
مبنأى عن التعرض ملثل تلك 
األمور والكل يعلم ان د.بسام 
الش����طي تعرض للتهديد من 

قبل.

أؤكده انها خالية من اي إشارة 
ملصدره���ا وانها لم حتتو على 

تهديد.
من جانبه، أكد النائب د.علي 
العمير ان رسالة التهديد التي 
تلقتها النائبة د.معصومة املبارك 

ال تنطوي اال على مجرد هراء 
ليس له معنى، مشيرا الى انه 
اطلع على نص تلك الرس���الة 
وانها انطوت على عبارات اللوم 
املوجه���ة الى املبارك بس���بب 

طرحها.

العمير: ان رسالة  واضاف 
التهديد احتوت كذلك على بعض 
األس���ماء البعيدة ف���ي الوقت 
التوتر مثل  احلالي عن أجواء 

د.أسيل العوضي.
وعن أهم النقاط التي وردت 

الرومي يتجه لدعوة النواب إلى اجتماع عام لحثهم على البعد عن الطائفية وعدم إقحامها في التجاذبات السياسية

الحربش: دورة برلمانية طارئة لمناقشة 
استعدادات الحكومة إلنفلونزا الخنازير

الهاجري: سأدعو نواب »الخامسة« إلى اجتماع 
خاص لالتفاق على أجندة تخدم الدائرة

أعرب أمني سر مجلس األمة النائب دليهي 
سعد الهاجري عن رغبته في دعوة نواب الدائرة 
اخلامس����ة الجتماع خاص خالل األيام القادمة 
وقبل دور االنعقاد املقبل لالتفاق على أجندة 
تخدم الدائرة اخلامسة وتوحيد الطرح والرأي 
عليها، الفتا الى ان الغرض من هذا االجتماع هو 
وضع أولويات محددة وواضحة تخدم مصالح 
واحتياجات الدائرة ويتبناها النواب العشرة 

املمثلون للدائرة.
وقال الهاج����ري في تصريح صحافي »مما 
ال ش����ك فيه ان اتفاق عشرة نواب على أجندة 

معينة سيكون أقوى وأبلغ في حتقيقها، وأكثر 
تنظيما وترتيبا، وال شك ايضا في ان االقتراح 
الذي يقدم من عشرة نواب أقوى مما يقدمه نائب 
أو نائبان كل على حدة كاقتراحات مختلفة«، 
مبينا: أعلم علم اليقني ان اخواني نواب الدائرة 
اخلامس����ة يبادلونني نفس التفكير وما أنا إال 
واح����د منهم وكلهم حريص����ون على االرتقاء 
بالدائرة اخلامسة من جميع اجلوانب التعليمية 
والصحية واالسكانية واملادية وغيرها، موضحا 
ان نواب الدائرة اذا اتفقوا على أولويات محددة 
فسيبتعدون عن الطرح اإلنشائي وبالتالي ندخل 

دور االنعقاد املقب����ل برؤية واضحة وعملية، 
وأؤكد اننا ممثلون لألمة جميعا ولكن ما تعانيه 
الدائرة اخلامس����ة على وجه خاص من تردي 
اخلدمات يس����توجب علينا وقفة خاصة، كما 
انها أكبر الدوائر االنتخابية، فمن باب العدالة 

واملساواة ان نوليها عناية خاصة.
وب����نينّ الهاج����ري اما عن األولوي����ات التي 
قد يتبناها نواب الدائرة اخلامس����ة فمتروكة 
الجتماعهم، ولك����ن هناك ملف����ات عالقة منذ 
وقت طويل سنسعى للمطالبة بإنهائها بشكل 

فوري.

المال: تناقض حكومي حول جلسة المسّرحين وشروط تعجيزية لمعالجة قضيتهم
على اجلميع مبا فيها احلكومة كونه 
يأتي تطبيقا للدستور، وعليه فإن 
حضور احلكومة اصبح واجبا ولها 
ان تبدي وجهة نظرها معبرة عن 
موقفها حول املوضوعات املخصصة 
الدور من خالل  مناقش����تها لهذا 
البيانات واملعلومات  استعراض 
املتعلقة بهذا الش����أن وان تضع 

اجلميع امام مسؤولياتهم.

قانون العمل

وم����ن جه����ة أخ����رى، اش����اد 
الصرعاوي بال����دور الذي تقوم 
ب����ه جلن����ة الش����ؤون الصحية 
واالجتماعي����ة والعم����ل الجناز 
تقريرها حول قانون العمل بالقطاع 
األهلي، مؤكدا تقديره جلهود جميع 
اجلهات املشاركة باجتماعات اللجنة 
حكومية وغي����ر حكومية، اال انه 
علينا ان نعي: هل هذه هي األجواء 
والظروف املطلوبة ملناقشة هذا 
القانون احليوي وخصوصا انه 
قد بذلت جه����ود كبيرة من خالل 
اشراك املنظمات الدولية وغيرها 
في اعداد هذا املشروع، متمنيا اال 
يكون اجن����از القانون هو الهدف 
على حساب املضمون، مؤكدا أن 
التوافق هو مطلب أساسي الجناز 

هذا القانون.
م����ن جهته، أك����د النائب علي 
التي  الدقباس����ي أن املعلوم����ات 
النواب  حصل عليها وعدد م����ن 
من خالل اجتماعهم مع مجموعة 
من املسرحني من القطاع اخلاص 
النائ����ب صالح املال  في ديوانية 
مس����اء أول من أمس تنذر بقدوم 
كارثة حقيقية م����ا لم يتم اتخاذ 
إجراءات وتدابير سريعة إزاء هذا 
امللف مطالبا احلكومة بالتعاون 
مع املجلس إليجاد حلول سريعة 

لهذه القضية قبل أن تستفحل.
وقال الدقباس����ي في تصريح 
للصحافي����ني أمس »نأس����ف أال 
يج����د الكويتي����ون فرصا للعمل 
ف����ي بلدهم وان يت����م »تطفيش« 
الكويتي����ني من القط����اع اخلاص 
نتيجة غي����اب الرقابة احلكومية 
القانونية السليمة،  والضمانات 
مؤكدا ان النواب لن يترددوا في 
استخدام أي أداة دستورية من أجل 
اس����تقرار املجتمع، خصوصا انه 
توافرت لديهم قناعة مطلقة بأن 
عدم إنهاء هذا امللف سيخلق قضية 
مخيفة في املجتمع«. كما استغرب 
النائب د.ضيف اهلل بورمية من 
تردد احلكومة في حضور جلسة 
املسرحني، موضحا ان هذا التردد 
يدل على أمري����ن االول عدم ثقة 
احلكومة في إجراءاتها، واألمر اآلخر 
يدل على ع����دم اهتمامها بقضايا 
املواطنني، متمنيا من احلكومة ان 
تولي اهتماما للمس����رحني مثلما 
أعطت اهتماما لدعم احليتان والذي 
خصصت له ثالث جلسات متتالية 
ملجلس الوزراء بينما ترفض حضور 
جلسة واحدة ملعاجلة املسرحني من 
عامة الش����عب الكويتي وتساءل 
النائب عما اذا كانت احلكومة فعال 
مقتنعة باحلل الذي وضعته ملشكلة 
املسرحني فلماذا هي مترددة في 
احلض����ور واقناع النواب بوجهة 

نظرها؟

فيما تواصل جلنة الش����ؤون 
الصحي����ة واالجتماعية والعمل 
اجتماعاتها الجناز قانون العمل 
في القطاع االهلي قبل بدء الدورة 
الطارئة في جلسة 19 اجلاري، ابدى 
النائب صالح املال استغرابه ازاء 
التناقض ف����ي تصريحات بعض 
الوزراء بش����أن حضور احلكومة 
لدور االنعقاد غير العادي املخصص 
ملناقش����ة اوضاع املسرحني، كما 
انتقد الشروط التعجيزية املتعلقة 

مبعاجلة هذه الشريحة.
وق����ال املال، ف����ي تصريح له 
امس، ان كال من الوزيرين روضان 
الروضان ود.محمد العفاسي اكدا 
على نية احلكومة حضور اجللسة 
قبل اس����بوعني، لكن سرعان ما 
تناقضا ف����ي قولهما ان احلكومة 

لم حتسم امرها بعد.
واشار الى اجتماع غير رسمي 
عقده مع عدد كبير من املسرحني 
واملسرحات وحضره عدد من النواب 
للوقوف على مالبسات تسريبهم 
من العمل وغيرها من التفاصيل 
التي ينبغي على النواب االحاطة بها 
قبل جلسة يوم 19 اجلاري، مضيفا 
ان االجتماع استمر ملدة 4 ساعات، 
واصفا ما عرضه املسرحون من 
معلومات بأنها »تشيب الراس«، 
مؤكدا كذلك وجود مستندات تفند 
ما تذهب اليه احلكومة ممثلة في 
جهاز الهيكلة وغيره من املصادر 
احلكومية، متوعدا بأن يرتب جميع 
هذه االوراق لعرضها على اجللسة 

غير العادية.

شروط تعجيزية

ورفض املال ما وصفه ب� »شروط 
تعجيزية ومذلة« التي تطالب بها 
احلكومة ملن يرغب في املساعدة، 
موضحا ان الكثير من املسرحني 
حتسروا بس����بب هذه الشروط، 
مضيفا ان من حضر االجتماع في 
ديوانيته فاق اخلمسني مسرحا لكن 
معظمهم لم يتقدم جلهاز الهيكلة 
لقناعتهم ان في شروط احلكومة 
اذالل، والبعض راجع جهاز الهيكلة 
ليومني للحصول على براءة ذمة 
اال ان »بي����ت الزكاة« ألغتها دون 
التنسيق مع جهاز الهيكلة، مؤكدا 
ان في ذلك دليال قاطعا على غياب 
التنسيق بني االجهزة احلكومية 
وترقي����ع السياس����ات. واضاف 
املال، في تصريحه، ان السياسات 
»التصعيبية واملذلة« هي نهج دائم 
للحكومة التي دائما ما »تفتي مبا 
ال تفقه«، متهما احلكومة بتهوين 
االمور وتقليل االرقام التي سرعان 
ما تثب����ت االحصائي����ات عكس 
االدع����اءات احلكومي����ة، ومن ثم 
تشترط شروطا صعبة ومعقدة 
العام وتقنعه  الرأي  حتى تخدع 
بصغر حجم املشكلة، وتغطي على 

املعلومات غير الدقيقة.
وفي س����ؤاله ع����ن موقفه في 
حال اص����رت احلكومة على عدم 
احلضور، قال املال: على احلكومة 
ان تفهم ان دور االنعقاد هذا طارئ 
مشروط بالطلب، وانه ال ينفض 
اال باالنتهاء من هذين املوضوعني 
ومن ثم ع����دم االنتهاء من قضية 
املسرحني ومشروع قانون القطاع 

تقدمي طلب عقد جلسة طارئة في 
حال رفضت احلكومة طلب النواب 
بتخصيص س����اعتني من جلسة 
املسرحني ملناقشة هذا املوضوع، 
مؤكدا ان ه����دف النواب من هذه 
املناقشة ليس رؤوس الوزراء ألن 
استهدافها لن يحل املشكلة. وقال 
احلربش في تصري����ح صحافي 
يوم امس »ليس بغريب ان تتردد 
احلكومة في اتخاذ اي قرار ولكن 
الغريب اال تت����ردد وتكون لديها 
رؤية واضحة حلضور اجللس����ة 
الطارئة في التاسع عشر من الشهر 
اجلاري«، مشيرا الى ان التصريحات 
احلكومية حول حضور اجللسة 
يؤكد غياب الرؤية لديها والضبابية 
وعدم القدرة عل����ى اتخاذ القرار، 
فأزمة البلد هي ازمة ادارة وهذه 
القضية احد مشاهدها وستستمر 

اذا استمرت بنفس النهج.

حضور الحكومة

واس����تدرك احلرب����ش: ورغم 
ذلك اعتقد ان احلكومة ستحضر 
اجللس����ة وعليها ان تأتي بعقل 
منفتح والوصول الى حلول حقيقية 
ألزمة املسرحني ولرفع االجحاف 
عنهم خاصة بعد الش����روط التي 
وضعها جهاز اعادة الهيكلة، الفتا 
الى انه على احلكومة استغالل دور 
االنعقاد الطارئ ملعاجلة اوضاع 
العمالة الكويتية املس����رحة من 

القطاع اخلاص.
واشار احلربش الى انه ليس 
هناك ما يبرر طلب احلكومة بإرجاء 
التصويت على قانون العمل في 
القطاع األهلي خاصة انه مشروع 
قانون حكومي وأش����بع بحثا في 
الفترة السابقة ومت التصويت عليه 
في مداولته األولى، مبينا ان التلكؤ 
احلكومي إلقرار هذا القانون جاء 
نتيجة الصراع الدائر بني التجار 
واحتاد العمال حول هذا القانون. 
التنمية  اقت����راح تكت����ل  وحول 
واالصالح بتخصيص س����اعتني 
من وقت اجللسة الطارئة ملناقشة 
االجراءات احلكومية ملواجهة وباء 
انفلونزا اخلنازير قال احلربش: 
اعتق����د ان ملف م����رض انفلونزا 
اخلنازير يحتاج الى دورة طارئة 
اخرى في حال رفضت احلكومة 
الطلب، وسنعمل على التنسيق مع 
النواب حول طلب جلسة ألن هدفنا 
االطمئنان لالستعدادات احلكومية 

للمرض.
من جانبه، ق����ال النائب عادل 
الصرعاوي ان حضور دور االنعقاد 
االستثنائي واملقرر انعقاده في 19 
اغسطس اجلاري اصبح استحقاقا 

االهلي، يعني انعقاد جلسات اخرى 
حتى حتضر احلكومة وتفرغ من 

هاتني القضيتني.
واستغرب من مطلب احلكومة 
تأجيل التصويت على قانون القطاع 
االهلي، مشيرا الى ان هذا القانون 
قدم من خمس سنوات »الى متى 

يريدون تأجيله اكثر من ذلك؟
كم����ا رفض املال م����ا صرح به 
الوزير العفاس����ي ان القانون لم 
يش����مل التعديالت الت����ي قدمتها 
االحتادات العمالي����ة واملصرفية 
وغرفة الصناعة والتجارة، مشيرا 
الى انه قد تبنى مع بعض النواب 
بعض تعديالت نقابة العاملني في 
املصارف، مؤكدا انه من الضروري 
القانون على مصالح  ان يشتمل 
العاملني باملصارف، محمال احلكومة 
اي تقصير في هذا القانون، مؤكدا 
انه ال يج����وز للحكومة حضور 
اجللسة وطلب ترحيل القانون لدور 
االنعقاد املقبل، الن اجللسة عقدت 
للبت في قضيت����ني محددتني اما 
املوافقة او الرفض، موضحا ان دور 
االنعقاد الطارئ ليس جلسة واحدة 
وامنا هو ممتد حتى يتم االنتهاء 
من القضايا احملددة على االجندة 

حتى ان استمر لشهر كامل.
النيابية  واما عن املطالب����ات 
مبناقش����ة مس����تجدات انفلونزا 
اخلنازير وانتشاره، فقال املال انه 
يقدر حرص النواب على املصلحة 
العامة اال ان الالئحة والدس����تور 
واضحان ودور االنعقاد الطارئ 
واجللس����ات اخلاصة ال يجوز ان 
تضم قضايا سوى تلك املطروحة 
على جدول اعمالها حتى ان طلبت 
احلكومة نفسها. واوضح ان املقترح 
املقدم من قبل كتلة العمل الشعبي 
للمسرحني يشمل صرف مرتب كامل 
مل����دة عام كحد اقصى ومراعاة ان 
يكون املجبرون على االستقالة من 
ضمن املستفيدين من هذا القانون 
وهو االمر الذي لم تشمله قرارات 
احلكومة، كما اشتمل مقترح الكتلة 
على معرفة الشركات املستفيدة 
من قانون االستقرار االقتصادي 
ومعرفة ان كانت هذه الشركات قد 
سرحت ايا من موظفيها، متمنيا ان 
يتم التوصل الى صيغة توافقية 
للقانون من خالل مناقشته، مؤكدا 
ان الشارع الكويتي يحمل نواب 
االمة وليس احلكومة بعض التخبط 
والتناقض الذي شهده الشارع من 

الوزراء.
النائب  من جهت����ه، أوض����ح 
د.جمعان احلربش ان مناقش����ة 
اس����تعدادات احلكوم����ة ملواجهة 
انفلون����زا اخلنازي����ر يحتاج الى 

»الصحية واالجتماعية« واصلت اجتماعاتها إلنجاز قانون العمل في القطاع األهلي


