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بعد إغالق ساحة الصفاة وانطالق املسيرة إلى مجلس األمة مروراً مبجلس الوزراء

»جمعة الدستور« تنتهي إلى اإلعالن عن »جمعة الغضب«

٭ حض���ور أمني كثيف ومنع 
التجم���ع م���ن دخول س���احة 

الصفاة.
٭ تدافع بني قوات األمن وبعض 
الشباب عندما طالبوا بدخول 
الس���احة ولوال تدخل النواب 

ألصبح هناك تشابك.
٭قام رج���ال األم���ن بإغالق 
الشوارع حلماية املسيرة التي 
بدأت من ساحة الصفاة حتى 

وصلت إلى مجلس األمة.
٭ طل���ب أح���د الش���باب من 
النواب ع���دم احلديث ألن هذا 
التجمع شبابي إال أن الغالبية 

رفضوا.
٭ قام بعض الشباب بتوزيع 
النواب واملشاركني  املياه على 

في االعتصام.
٭ تواج���دت وس���ائل إعالم 
أجنبية تقوم بتصوير التجمع 

الشبابي.
٭ طلب الش���باب من النائب 
البراك أن يعلن عن يوم اجلمعة 

املقبل جمعة الرحيل.
عادل العتيبي  ٭

حتى تنفذ مطالب الشعب وهي 
أن يكون هن���اك رئيس جديد 
ونهج جديد وحكومة جديدة 

حملاربة الفساد.
من جهته، قال النائب وليد 
الطبطبائي: نقول لسمو الرئيس 
إذا استطعت أن تشتري أغلبية 
نيابية وتؤجل االستجواب فلن 
تستطيع شراء ضمائر الشعب 
فالشعب هو شريك في احلكم كما 
نص عليه الدستور، معلنا تقدمي 
اس���تجواب لرئيس احلكومة 
الي���وم )األحد( لتس���قط هذه 
احلكومة وهذا املجلس املزور 
الذي أضاع مطالبات الشعب، 
وبعدها انتهى االعتصام وسط 
هتافات املتجمهرين »ارحل ارحل 
يا ناصر والشعب يريد إسقاط 
الرئيس« على ان موعدهم يوم 

اجلمعة املقبل.

من أجواء جمعة الدستور

٭ حض���ور ش���باب ونس���اء 
حاملني الفتات تطالب برحيل 

احلكومة.

إدارة من إدارات مجلس الوزراء 
الذي وضع مجلس األمة حتت 
إدارة ناصر احملمد والذي جعل 
مجلس األمة بقالة متى ما أراد 
ناصر احملمد أن يغلقها أغلقها، 
»ان إرادة األم���ة فوق اجلميع 
والبد أن حتترم والبد أن يعي 
اجلميع أن هناك نوابا لن يهدأوا 
إال أن تس���قط حكومة ناصر 
احملمد، وه���ذا املجلس احلالي 
هو الذي نحر الدستور وموعدنا 
اجلمع���ة القادمة في س���احة 
الصفاة جمعة الغضب والرحيل 
والذي نرفض فيها حكومة ناصر 
احملمد ونحذرها من منعنا من 
االعتصام في س���احة الصفاة 
والدعوة جلميع أعضاء األمة 
وانتم يا أحرار شوكة في نحور 

النواب املتخاذلني«.
وبعدها، حتدث النائب مبارك 
الوعالن وأشار إلى أن هناك من 
ميثل على الشعب الكويتي وال 
ميثله وهم من نحروا الدستور 
وأهدروا دم���ه وموعدنا يوم 
اجلمعة املقبل نكمل مسيرتنا 

التاريخ، وعيب ثم عيب عليكم 
أن تبيعوا الدستور واألمة.

وبعدها، هتف اجلميع أمام 
الوزراء: »ارحل ارحل  مجلس 
يا ناصر« متوجهني إلى مجلس 
األمة في مسيرة طويلة أغلق 
من خاللها رجال األمن الشوارع 
ملنع الس���يارات م���ن العبور 
واحلفاظ على سالمة اجلمهور 
واكتف���ى مبرافقة املتجمهرين 
دون مواجهت���ه وهم يرددون 

النشيد الوطني.

مسيرة إلى مجلس األمة

وعند الوصول ملجلس األمة 
هتف املعتصمون: »كافي كافي يا 
خرافي، يسقط يسقط اخلرافي« 
ومن ثم حتدث النائب مس���لم 
البراك قائال: عّظم اهلل أجركم في 
نواب األمة وأحسن اهلل عزاكم 
وال تستقبلوا العزاء إال عندما 
تأتي صناديق االقتراع وعاقبوا 

من خان األمة والدستور.
وأقول إل���ى رئيس مجلس 
األمة الذي حّول مجلس األمة إلى 

إلى مجلس  شخص متوجهني 
الوزراء بع���د أن رفض رجال 
األمن فتح ساحة الصفاة وهم 
يهتفون »الشعب.. يريد.. رحيل 
الرئيس، ال ظلم وال جور عاش 
عاش الدستور، وال سنية وال 

شيعية مطالبنا شرعية«.
وم���ا ان وصل املعتصمون 
ملجلس ال���وزراء حتى حتدث 
الب���راك قائال: ل���و كان ناصر 
احملمد يعلم بأنكم ستقومون 
بهذه املسيرة لفتح لكم ساحة 
الصفاة وأنت���م أثبتم للجميع 
أنكم شعب حر وأبّي ويرفض 
اخلنوع رغم محاوالت حكومة 
ناصر احملمد بأن تفرق الشعب 
الكويت���ي ولكنها نس���ت أن 
قوتنا بدستورنا وان الشعب 
الكويتي شعب حر ومتماسك، 
وعلينا جميعا أن نحافظ على 
مكتس���باتنا التي أعطانا اياها 

الدستور.
وأضاف البراك: ان الكويت 
كلها ساحة للش���رفاء ونقول 
لكل من نحر الدستور سيلعنك 

األمن بعد أن دفعت قوات األمن 
بعض املتجمهرين، مؤكدا لقوات 
األمن أن الشعب الكويتي ليس 
جبانا وقوي اإلرادة وما حصل 
بديوان احلربش لن يتكرر في 
ساحة الصفاة، مشيرا الى أن 
إجراءات وزارة الداخلية باطلة 
وسنحاس���ب من قام بإغالق 

الساحة.
وأض���اف الب���راك مخاطبا 
اجلمهور: ما حصل في مجلس 
األمة تعطيل للدستور، وأهم 
ما منلكه هو الدس���تور، وكل 
من يتخلى عنه على الش���ارع 
الكويت���ي أن يلعنه على مدى 

التاريخ.
واأله���م ف���ي تواجدكم هو 
الكبي���ر واحملافظة  إصراركم 
على الدستور واملطالبة بخروج 
ناصر احملمد والفاسدين وأنتم 
تعلمون أن خراب البلد من ناصر 
احملمد فهل يقبل احد منكم أن 

يباع الدستور؟
بعدها حت���رك املعتصمون 
في مسيرة ش���ارك فيها 2000 

شهدت ساحة الصفاة مساء 
أمس جتمعا شبابيا ومبشاركة 
نس���ائية يقدر باملئ���ات، جاء 
بعد اإلعالن عن���ه عبر موقع 
ال���� »فيس ب���وك« و»تويتر« 
ب� »جمعة الدس���تور« تعبيرا 
عن حالة االس���تياء الشعبي 
بعد موافقة مجلس األمة على 
تأجيل االستجواب املقدم لرئيس 
مجلس الوزراء س���مو الشيخ 
ناصر احملمد واملقدم من النائبني 
احمد السعدون وعبدالرحمن 
العنجري ملدة س���نة كاملة ما 
ل���م يصدر حكم م���ن احملكمة 

الدستورية قبل ذلك.
وحضر كل من النواب وليد 
الطبطبائ���ي ومس���لم البراك 
ومب���ارك الوع���الن، والكاتب 
احمد الديني، ود.عبيد الوسمي 
ود.سعد بن طفلة، وسط حضور 
أمني كثيف مت من خالله إغالق 
ساحة الصفاة ومنع اجلمهور 

من الدخول إلى الساحة.
البراك طالب  النائب مسلم 
احلضور بعدم االحتكاك برجال 

)محمد ماهر(مسلم البراك ود.وليد الطبطبائي متوسطني احلضور .. البراك ممسكا مبكبر الصوت مخاطبا احلضور  

 جانب من املسيرة اجلماهيرية قوات األمن تواجدت في املكاناملتجمهرون حول سيارات األمن

مسلم البراك مخاطبا احلضور أثناء التجمهر

الطبطبائي: لن تستطيع 
احلكومة شراء ضمائر 

الشعب واستجوابنا 
إلسقاط احلكومة 
واملجلس املزّور

البراك: عّظم اهلل 
أجركم وأحسن اهلل 
عزاكم وعاقبوا من 
خان األمة والدستور

احلسابات العامة.
اللجن���ة زيادة  والحظت 
اعتمادات املشاريع االنشائية 
في الباب الرابع الى 235 مليون 
دينار في الس���نة 2012/2011 
مقابل 85 ملي���ون دينار في 
الس���نة 2012/2011 وبنسبة 

زيادة %167.
وطالب عبدالصمد بتوضيح 
امكانيات تنفيذ هذه الزيادة في 
االعتمادات، مع مالحظة تدني 
معدالت الصرف في احلساب 
اخلتامي للمشاريع االنشائية 

في السنوات السابقة.
وشدد على ضرورة تنفيذ 
هذه االعتمادات لزيادة الطاقة 
االستيعابية ملخرجات التعليم 

العام.
وتوقف���ت اللجن���ة كثيرا 
امام سياس���ة قب���ول الطلبة 
ارتباطها  في اجلامعة ومدى 
العمل  باحتياج���ات س���وق 
اللجن���ة بتزويدها  وطالبت 
بتقري���ر تفصيل���ي عن ذلك 
وضرورة التنسيق بني اجلامعة 
والهيئ���ة العام���ة للتعلي���م 
التطبيقي والتدريب ووزارة 

التعليم العالي.
واك���د عبدالصم���د على 
ض���رورة ش���غل الدرج���ات 
الشاغرة في اجلامعة واتخاذ 
ان  الالزمة خاصة  االجراءات 
الباب االول حقق وفورات كبيرة 
في السنوات السابقة نتيجة 

هذه الدرجات الشاغرة.
اللجن���ة زيادة  والحظت 
تقديرات الباب الثالث لوسائل 
النقل واملعدات والتجهيزات 

ناقشت امليزانية بحضور ممثلني عن وزارة املالية

»امليزانيات«: 456 مليون دينار مصروفات
اجلامعة للسنة املالية 2012/2011

بنسبة 43% عن السنة السابقة 
ومضاعفة تقديرات.

وأكد عبدالصمد ضرورة 
ترشيد املصروفات وتوضيح 
أسس تقدير هذه االعتمادات.
وتوقف���ت اللجن���ة كثيرا 
املكاتب االستشارية في  امام 
اجلامعة وعدده���ا 16 مكتبا 
ايراداتها  استش���اريا وتبلغ 
1.04 ملي���ون دينار، وبلغت 
مصروفاتها من بند تعويضات 
انشطة 2.64 مليون دينار في 

السنة املالية 2012/2011.

قال النائب عدنان عبدالصمد 
رئيس جلنة امليزانية واحلساب 
اخلتامي ان اللجنة ناقش���ت 
ميزانية جامعة الكويت للسنة 
املالية 2012/2011 بحضور مدير 
اجلامع���ة والفري���ق املرافق 
وممثل���ني ع���ن وزارة املالية 
وممثلني عن ديوان احملاسبة، 
واوضح عبدالصمد في تصريح 
صحافي ان اجلامعة اكدت على 
توافق تقديرات املش���روعات 
واملش���روعات  االنش���ائية 
النمطية واملشروعات الداعمة 
للسياسات الواردة في امليزانية 
مع ما ورد في خطة الس���نة 

املالية 2012/2011.
وبني عبدالصمد ان جملة 
مصروفات اجلامعة للس���نة 
املالية 2012/2011 بلغت 456.1 
ملي���ون دين���ار موزعة على 

االبواب التالية:
٭ الباب األول: للمرتبات 141.8 

مليون دينار.
٭ الباب الثاني: املستلزمات 
الس���لعية واخلدم���ات 22.4 

مليون دينار.
٭ الباب الثالث: وسائل النقل 

واملعدات 8.1 ماليني دينار.
٭ الب���اب الرابع: املش���اريع 
االنشائية 235 مليون دينار.

٭ الباب اخلامس: املصروفات 
املختلف���ة والتحويالت 48.8 

مليون دينار.
اي���رادات  وبلغ���ت جملة 

اجلامعة 7.9 ماليني دينار.
وبلغت زيادة املصروفات 
عن االي���رادات 448.2 مليون 
دين���ار متولها وزارة املالية � 

وفد مجموعة الصداقة البرملانية الثانية يغادر غدًا إلى »أوسلو«

يغادر البالد غدا وفد مجموعة 
الصداقة البرملانية الثانية برئاسة 
العربي االنتقالي  البرملان  رئيس 
النائب علي  ورئيس املجموع����ة 
الى عاصمة  الدقباس����ي متوجها 
النرويج أوسلو في زيارة رسمية 
خالل الفترة من 23 الى 25 اجلاري 

يتبعه����ا بزي����ارة ال����ى العاصمة 
الهولندية أمستردام خالل الفترة 

من 26 الى 28 اجلاري.
تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة 
التي تلقتها مجموعة  الرس����مية 
الصداقة في اطار ترسيخ التعاون 
الثنائي بني الكويت وكل من النرويج 

وهولن����دا باالضاف����ة الى تطوير 
العالقات البرملانية بني مجلس األمة 
وبرملاني البلدين الصديقني وتبادل 
وجهات النظر ف����ي املجاالت ذات 
االهتمام املشترك.هذا ويضم الوفد 
اضافة الى الدقباسي نائب رئيس 
املجموعة صالح عاشور وعضوية 

كل من األعضاء: حسني مزيد، دليهي 
الهاجري، شعيب املويزري، غامن 
العنزي، ويرافقهم  امليع وعسكر 
من الشعبة البرملانية ملجلس األمة 
كل من مدير ادارة شؤون املنظمات 
سامي الشايع ومن قسم الترجمة 

بدر قمبر.

شعيب املويزريحسني مزيدصالح عاشور دليهي الهاجري

عدنان عبدالصمد

احلويلة يقترح وجود ممثلي هيئة املعاقني في مراكز خدمة املواطن
قدم النائب محمد احلويلة اقتراحا برغبة جاء 

فيه: »ملا كانت الدولة حترص بكل اجهزتها 
على ان تولي فئة ذوي االعاقة باهتمامها 

ورعايتها ملا يعانونه من ظروف صعبة 
ميرون بها، لذا والستكمال توفير الرعاية 

لهذه الفئة، وللحد من ازدحام املراجعني ذوي 
االعاقة واهاليهم للمبنى الرئيسي لهيئة 

املعاقني واملعاناة والتأخير الذي يتعرض له 
املعاقون وذووهم.

ونص االقتراح على اختيار مركزي خدمة 
مواطن بكل محافظة وتزويده مبمثلني من 
هيئة املعاقني لتقدمي اخلدمات والتسهيالت 

التي نص عليها وكفلها قانون املعاقني وذلك 
للحد من ازدحام املراجعني ذوي االعاقة 
واهاليهم للمبنى الرئيسي لهيئة املعاقني.

كما قدم احلويلة اقتراحا آخر جاء في 
مقدمته ان رعاية املعاقني تشكل احدى 

أولويات الدولة، والتي تنبثق من مشروعيتها 
حق املعاقني – ذوي االحتياجات اخلاصة – 

في فرص متكافئة مع غيرهم في كل مجاالت 
احلياة مبا يحقق لهم احترام الذات واالعتماد 

على النفس والعيش بكرامة وحرية، واكثر 
من ذلك فان مستوى العناية والرعاية 

باملعاق يشكل احد اهم املقاييس العاملية التي 

تقاس مبوجبها حضارات األمم ومستويات 
تطورها، لذا والستكمال توفير الرعاية 
لهذه الفئة، البد من وجود مبنى جديد 

لهيئة املعاقني ومدعوم بالكوادر البشرية 
املتخصصة في التعامل مع االشخاص ذوي 

االعاقة.
ونص االقتراح على انشاء مبنى جديد لهيئة 

املعاقني مهيأ الستخدامات ذوي االعاقة 
ومجهز بكل املستلزمات التكنولوجية 

واالجهزة االلكترونية احلديثة ومدعوم 
بالكوادر البشرية املتخصصة واملدربة 

للتعامل مع ذوي االعاقة.

عسكر العنزي

محمد احلويلة


