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دشتي يقترح إصدار قرار من املجلس
ُيلزم احلكومة بتسليح الشعب الفلسطيني

الداهوم يطالب مؤسسة البترول الكويتية بااللتزام بتعهدها 
بتعيني 2200 مواطن قبل نهاية السنة املالية احلالية

شدد على أهمية إعادة النظر في آلية التوظيف املركزي احلالي وفتح املجال للشركات النفطية باإلعالن عن شواغرها

مبا أن مجلس األمة قد وافق على قرار تسليح الشعب السوري فإن العدالة اإللهية تقتضي مساعدة الفلسطينيني

الوعالن يطالب احلمود باتخاذ اإلجراءات القانونية 
جتاه املسيئني للصحابة في »تويتر«

العنجري لوزير املالية: ما شروط البنك الصناعي لتمويل 
املشاريع الصناعية اجلديدة في القطاع اخلاص؟

النائ���ب د.عبداحلميد  قدم 
دش���تي اقتراحا جاء فيه: منذ 
الدولة  العام 1948 تعرض���ت 
الفلسطينية وشعبها إلى احتالل 
إسرائيلي وعدوان ال مثيل له، 
التاريخ واألرض  ومنذ ذل���ك 
الفلسطينية اإلسالمية العربية 
الت���زال مغتصبة ومحتلة من 
قبل إسرائيل، واليزال الشعب 
الفلسطيني العربي الشقيق لنا 
في اإلس���الم والعروبة يعاني 
م���ن القتل بني احل���ني واآلخر 
والتشريد والتعذيب واإلكراه، 
وكل هذه األفع���ال اإلجرامية 
مستمرة دون انقطاع، حيث تبث 
دائما وس���ائل اإلعالم العربية 
والغربية مشاهد مروعة ثابت 
فيها قيام س���لطات االحتالل 
جلميع أعم���ال العنف والقتل 
وغيرها من األعمال اإلجرامية، 
ومنها ما كان عبارة عن إبادة 
الفلسطيني  جماعية للشعب 
العربي املسلم الشقيق كمجزرة 
صب���را وش���تيال وغيرها من 
املجازر الالإنسانية والالشرعية 
الت���ي ارتكبت في فلس���طني، 
ناهيك عن األحوال املعيش���ية 
واالقتصادية السيئة التي تسبب 

فيها االحتالل.
الفق���رة األخيرة  وملا كانت 
من املادة األولى من الدس���تور 
تنص على أن شعب الكويت جزء 
العربية، وأن املشرع  من األمة 

اس���تهجن النائب بدر زايد 
الداهوم نتائج توظيف مؤسسة 
البترول الكويتية وش���ركاتها 
التابعة التي مت االعالن عنها قبل 
يومني والتي وصفها باملخيب 
لآلمال، حيث يفترض ان يشمل 
التوظيف اعدادا اكبر بكثير من 

ابناء الكويت.
وشدد الداهوم على ضرورة 
ان يقوم وزير النفط مبحاسبة 
العضو املنتدب للشؤون االدارية 
البترول  واملالية في مؤسسة 
الكويتية والذي تعهد باس���م 
املؤسسة وفي الصحافة احمللية 
بتعيني 2200 مواطن خالل السنة 
املالية احلالية والتي تنتهي في 
الشهر املقبل، مبينا ان الكثير 

أعرب النائب مبارك الوعالن عن 
بالغ استيائه وأسفه ملا تضمنته 
مؤخرا بعض احلسابات على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«، من 
سب للصحابة الكرام وطعن في 
امهات املؤمنني رضوان اهلل عليهم، 
داعيا الوزارات واجلهات املعنية 
الى االس���راع باتخاذ االجراءات 
القانوني���ة املناس���بة والكفيلة 
بوضع حد ملثل هذه التجاوزات 
التي انتهكت حرية الرأي والتعبير 
وانتقلت الى دائرة الطعن والسب 
الذي يحاسب ويعاقب  والقذف 
عليه القان���ون. واوضح النائب 

ق���دم النائ���ب عبدالرحمن 
العنجري س���ؤاال برملانيا الى 
وزير املالية مصطفى الشمالي 

جاء كالتالي:
املطلوب���ة من ش���ركات 1 ما الش���روط واملعايير 
القطاع اخل���اص لتقدمي طلب 
متويل مشاريع صناعية جديدة 
الش���روط احملددة في  حسب 
قانون البنك الصناعي والئحته 

الداخلية.
القطاع اخلاص 2 عدد الطلبات املقدمة من  شركات 
الى البنك الصناعي وفقا حملفظة 
التمويل الصناعي والتي تزيد 
مبالغها على مليون دينار والتي 
سبق ان قدمت الى املشاريع في 

والتجويع والتشريد مستمرا 
وبأس���اليب إجرامية يندى لها 

اجلبني.
الواليات  وإذا كان وق���وف 
املتحدة األميركي���ة باعتبارها 
ال���دول التي متلك حق  إحدى 
النقض )الڤيتو( في األمم املتحدة 
مع االحتالل اإلسرائيلي والكيان 
الصهيوني سيكون مانعا من 
إصدار مجلس األمة لقراره بشأن 
تسليح الشعب الفلسطيني حتى 
ال تتأثر العالق���ات الكويتية � 
األميركية، فإنه قد سبق للمجلس 
املوافقة على قرار تسليح اجليش 
الس���وري احلر على الرغم من 
وجود دولتني متلكان كذلك حق 
الڤيتو في األمم املتحدة وهما 
الصني وروسيا تقفان إلى جانب 

النظام السوري.
لذا فإنه وفقا للمواد من 117 
إلى 120 م���ن الالئحة الداخلية 
ملجل���س األمة، فإنن���ي أتقدم 

باالقتراح بقرار التالي:

نص االقتراح بقرار

إصدار مجل���س األمة قرارا 
الكويتية  إلزام احلكومة  بشأن 
بتسليح الش���عب الفلسطيني 
الفلسطينية  املقاومة  وفصائل 
ومدهما بالسالح وجميع املعدات 
العسكرية ومدهما كذلك باألموال 
الالزمة للقيام بعملياته العسكرية 

ضد االحتالل اإلسرائيلي.

يفتح املجال لتوظيف مستمر 
طوال السنة في شركات القطاع 

النفطي.
واخت����ت���م الن��ائ���ب بدر 
الداه���وم تصريح���ه بدعوة 
وزير النفط الى تبن���ي خطوات 
اصالحية في القط���اع النفطي 
من خ���الل تس���ريع عمليات 
التوظي���ف كم���ا كان����ت في 
الس���اب����ق ووقف التجاوزات 
التي يقوم بها بعض القيادات 
النفطي����ة في املؤسسة على 
حس����اب املال العام، مؤكدا ان 
القطاع  الفساد في  اجتث����اث 
النفطي خاص����ة سيكون من 
أولوياته من خالل ممارس���ته 

لدوره الرقابي كنائب لألمة.

الرادعة بحقهم.
وفي ختام تصريحه الصحافي، 
شدد النائب مبارك الوعالن على 
انه ال مجال للتهاون او التساهل 
مع من يسب الصحابة وامهات 
او يطعن فيهم، مؤكدا  املؤمنني 
ان االخ���ذ على اي���دي العابثني 
واملتجاوزي���ن امر حتمي والزم 
لضم���ان عدم تك���رار مثل هذه 
التج���اوزات واالنتهاكات بحق 
الصحابة والعلماء االجالء حتت 
الرأي والتعبير،  دعاوى حرية 
حيث ان »من أمن العقوبة أساء 

األدب«.

إفادتي عن سبب ذلك بالتفصيل 
ووفق���ا للمس���تندات وأصل 

القرارات الصادرة بذلك.
الت���ي تتطلبها دراس���ة 3 يرجى إفادتي عن املدة 
الطلبات املقدمة من قبل شركات 
القطاع اخلاص للحصول على 
التمويل الصناعي والتي يقوم 
بدراستها موظف إدارة املشاريع 
في البنك الصناعي، مع حتديد 
مدة الدراس���ة التي استغرقت 
لدراسة املشروع الصناعي لكل 
شركة على حدة حسب تاريخ 
التقدمي، وتاريخ القرار النهائي 
للجن���ة التمويل الصناعي في 

البنك.

ومد يد العون له للتخلص من 
االحتالل اإلس���رائيلي، والذي 
من أهم عناصر العون له مده 
بالس���الح لقتال هذا االحتالل، 
ومده باألموال الالزمة لش���راء 
الس���الح واملعدات العسكرية 
لدحر ذل���ك العدوان وباألموال 
الالزمة كذلك ملعيش���ته وسد 
حاجاته العسكرية واملعيشية 

واالقتصادية.
ومب���ا أن مجل���س األمة قد 
وافق على قرار تسليح الشعب 
السوري ألس���باب تتشابه مع 
األس���باب التي يتع���رض لها 
الشعب الفلسطيني، فإن العدالة 
اإللهية تقتضي من مجلس األمة 
كذلك املوافقة على قرار تسليح 
الفلسطيني وفصائل  الشعب 
الفلس���طينية ومدها  املقاومة 
باألموال الالزمة لشراء السالح 
واملعدات العسكرية املختلفة، 
الفلسطيني  الش���عب  ليتمكن 
القيام  املقاوم���ة من  وفصائل 
بجميع العمليات العسكرية ضد 
االحتالل اإلسرائيلي، خاصة أن 
معاناة الشعب الفلسطيني وما 
يتعرض له من قتل وتش���ريد 
وجوع وتعذيب وإكراه مازالت 
مس���تمرة منذ أربعه وس���تني 
عاما، ولم تنفع معها طوال تلك 
السنون أي حلول لألمم املتحدة 
أو للديبلوماسية أو املعاهدات 
الدولية، فما زال القتل والتعذيب 

احلس���ابات ووقف جتاوزاتهم 
املشينة«.

وطالب النائب الوعالن النائب 
االول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الش���يخ احمد 
احلمود بضرورة االيعاز للجهات 
واالجهزة املعنية، السيما جهاز 
أمن الدولة، لالسراع مبتابعة ما 
يحدث من اس���اءات وطعن في 
الصحابة رض���وان اهلل عليهم 
والعلماء االجالء، والتي خرجت 
من حرية الرأي الى السب والقذف، 
من تتبع اصحاب تلك احلسابات 
واتخ���اذ االج���راءات القانونية 

الدستوري لم يدخل على كلمة 
»شعب« أداة التعريف حتى ال 
يك���ون � وفقا ملا قاله املش���رع 
الدستوري في املذكرة التفسيرية 
للدس���تور � في هذا املزيد من 
التخصيص ما يجافي وحدة األمة 
الش���املة، ويكون في اصطالح 
»شعب الكويت« أكثر جتاوبا مع 
القومية العربية، فإن هذا االقتراح 
بقرار يأت���ي تطبيقا لتوجهات 
املشرع الدستوري في التجاوب 
الفلسطيني  مع قضية الشعب 
باعتباره ش���ريكا مع الشعب 

الكويتي في القومية العربية.
كم���ا قضت امل���ادة 157 من 
الدستور على أن »السالم هدف 
الدولة، وسالمة الوطن أمانة في 
عنق كل مواطن، وهي جزء من 
سالمة الوطن العربي الكبير«، 
فيقتضي واجبنا الدس���توري 
في ذلك أن تكون سالمة الوطن 
العربي بجميع أقطاره وشعوبه 
جزءا ال يتجزأ من سالمة الكويت، 
ويكون حرصنا على السالم في 
العربي كحرصنا على  الوطن 
س���المة الكويت، وأن املساس 
بأي وطن عربي يعد مساس���ا 

بالكويت.
ومبا أن الشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع وفقا 
للمادة الثانية من الدستور، فإن 
الشريعة اإللهية تلزمنا جميعا 
بالدفاع عن الشعب الفلسطيني 

من خريجي املعاهد التطبيقية 
واجلامع���ات يترقبون نتائج 
القبول بشغف كبير، مستنكرا 
ان يكون العذر بعدم تنفيذ هذا 
االلتزام باستقالة احلكومة الذي 

لم يدم أكثر من شهرين.
الداهوم ان اخللل في  وأكد 
تأخير عملية التوظيف يكمن 
الذي  التوظي���ف املركزي  في 
يفترض فيه سرعة سد النقص 
في الش���واغر الفنية املطلوبة 
للعمل في مشاريع نفطية كبرى، 
وطالب وزير النفط بإعادة النظر 
في هذه اآللية والعودة الى اآللية 
الس���ابقة بأن تقوم كل شركة 
باإلعالن عن شواغرها املطلوبة 
منفردة وبشفافية واضحة مما 

الوعالن في تصريح صحافي بهذا 
اخلصوص، قائ���ال: »انه لوحظ 
في اآلونة االخي���رة ومن خالل 
متابعة ما ينش���ر عل���ى مواقع 
التواصل االجتماعي، وجود بعض 
احلسابات على موقع »تويتر« 
تهاجم صحابة رسول اهلل ژ، 
وتطعن في ام املؤمنني الس���يدة 
عائش���ة رضي اهلل عنها، وذلك 
عل���ى نحو جت���اوز كل احلدود 
وانتهك جميع االعراف والقوانني، 
وبطريقة متكررة تهدد بتداعيات 
وآثار مجتمعية بالغة اخلطورة 
ان لم يتم محاسبة اصحاب هذه 

البن���ك الصناعي، وذلك خالل 
2009/8/1 وحتى  الفترة م���ن 
2012/2/1، مع تزويدي بتاريخ 
تقدمي كل طلب، واسم الشركة 
التمويل، والنش���اط  طالب���ة 
الصناعي املرخص لكل شركة 
حس���ب ترخيصها الصناعي 
العامة  الهيئ���ة  الصادر م���ن 
التمويل  للصناع���ة، ومبل���غ 
الصناعي املطلوب لكل شركة، 
مع حتديد تاريخ القرار النهائي 
للجنة متويل املشاريع الصناعية 
في البنك الصناعي لكل طلب 
متويل مقدم من كل شركة على 
حدة سواء باملوافقة او بالرفض، 
وفي حالة رفض طلب التمويل 
من قبل البنك الصناعي، يرجى 

د.عبداحلميد دشتي

بدر الداهوم

مبارك الوعالن

عبدالرحمن العنجري

العالي وإحدى اجلامعات في دول 
شرق أوروبا؟ اذا كانت االجابة 
نعم. فما اسم هذه اجلامعة؟ وما 
التخصصات املتفق عليها؟ وفي 
ابتعثتم طلبة  أي دولة؟ وهل 
اليها؟ اذا كانت االجابة ال. فما 
السبب؟ مع تزويدنا بنسخة من 
قرار االعتراف واالتفاقية الدولية 
ان وجدت. ما الشروط الواجب 
الطالب الستكمال  توافرها في 
دراسته اجلامعية أو الدراسات 
الرجاء تزويدنا بقرار  العليا؟ 

الشروط املطلوبة.
ما الشروط املطلوبة لطلبة 
الثانوية العامة بقسميها األدبي 
والعلمي واملعهد الديني واملعهد 
الصناعي الس����تكمال دراس����ة 
البكالوري����وس للتخصصات 

العلمية واألدبية؟
ما الشروط املطلوبة لطلبة 
الس����تكمال  البكالوري����وس 

املش����ترطة في العضو أو تبني 
أنه فاقدها قب����ل االنتخاب، أو 
بصدور حك����م ُيدينه بجرمية 
او باالمانة  مخل����ة بالش����رف 
سواء كان واجب النفاذ أو مع 
وقف التنفيذ أو باالمتناع عن 
النطق بالعقاب، ويعلن املجلس 
سقوط العضوية بقرار ينشر 

في اجلريدة الرسمية«.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء 
وال����وزراء � كل فيما يخصه � 

تنفيذ هذا القانون.

جديد لهذا االجتماع. وأوضح 
ان الهدف م���ن االجتماع هو 
التنسيق بني احلكومة ومجلس 
األمة بشأن اولويات القوانني 
التي سيناقشها مجلس األمة 
ف���ي املرحلة املقبل���ة متهيدا 

إلقرارها.
انه  وأعرب ع���ن اعتقاده 
س���يكون على سلم اولويات 
املرحلة احلالية مناقشة القوانني 
التي حتظى باتفاق السلطتني 
التنفيذية والتشريعية كقانون 
الوح���دة الوطني���ة وقانون 
النزاهة ثم االنتقال كمرحلة 
التي  القوانني  ثانية ملناقشة 
يوجد عليها »اختالفات جزئية 
بس���يطة في اآلراء ووجهات 
النظر بني احلكومة ومجلس 

األمة«.

العليا للتخصصات  دراستهم 
العلمية واألدبية؟

ذياب يسأل عن جامعات دول شرق أوروبا

الدويسان يقترح تعديل الالئحة الداخلية

املويزري: تأجيل اجتماع
 مع السعدون بشأن أولوية القوانني

العميري يقترح  نقل محطة 
التناكر  من منطقة الصليبخات

الري: اجتماع موسع جلميع 
النواب في »املالية« 12 اجلاري

الطبطبائي يقترح زيادة عالوة 
طبيعة عمل مفتشي اجلمارك

ق����دم النائب من����اور ذياب 
العازم����ي س����ؤاال برملانيا الى 
وزي����ر التربية ووزير التعليم 
العالي ناي����ف احلجرف حول 
جامع����ات دول ش����رق أوروبا 
)جمهورية التشيك وجمهورية 
هنغاريا وجمهورية سلوڤاكيا 
وجمهورية پولندا والنمس����ا 
وجمهورية سلوفينيا(. وجاء 
نص السؤال كالتالي: ما أسماء 
اجلامع����ات املعت����رف بها في 
دول ش����رق أوروبا: جمهورية 
التش����يك وجمهورية هنغاريا 
وجمهورية سلوڤاكيا وجمهورية 
پولندا والنمس����ا وجمهورية 
سلوڤينيا لدراسة البكالوريوس 
واملاجستير والدكتوراه؟ الرجاء 
تزويدن����ا بق����رار االعتراف أو 
الوقف، كل دولة على حدة. وما 
اخلطة املستقبلية لهذه الدول؟ 
هل توجد اتفاقيات بني التعليم 

قدم النائب فيصل الدويسان 
اقتراحا بقانون املرفق بتعديل 
نص الفق����رة الثالثة من املادة 
16 من القانون رقم 12 لس����نة 
1963 بش����أن الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.

مادة أولى

ُيستبدل بنص الفقرة الثالثة 
من املادة 16 من القانون رقم 12 
لسنة 1963 املشار إليه، النص 
التالي: »وتسقط العضوية عن 
عضو مجلس األمة حتما إذا ثبت 
للمجلس أنه فقد أحد الشروط 

أعلن وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة شعيب املويزري 
تأجيل اجتماع كان مقررا امس 
مع رئيس مجلس األمة احمد 
السعدون بشأن التنسيق بني 
احلكومة ومجلس األمة حول 
أولوية القوانني التي سيناقشها 
مجلس األمة في املرحلة املقبلة 
متهيدا إلقرارها. وقال الوزير 
املويزري في تصريح ل� »كونا« 
ان سبب تأجيل هذا االجتماع 
يعود الى ارتباط الس���عدون 
الوفود  باس���تقبال رؤس���اء 
البرملانية املشاركة باملؤمتر 
ال� 18 لالحتاد البرملاني العربي 
الذي سيبدأ اعماله في الكويت 
اليوم ويستمر يومني، مضيفا 
انه سيتم الحقا حتديد موعد 

قدم النائب عبداللطيف العميري اقتراحا برغبة جاء في 
مقدمته: نظرا ملا يعانيه سكان منطقة الصليبخات من وجود 
محطة للتناكر تسبب الكثير من احلوادث اخلطرة والزحام 

وفي اتالف الطرق وعرقلة احلركة وتسبب الكثير من املشاكل 
الهالي املنطقة.

لذلك فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي ان تقوم وزارة 
الكهرباء واملاء وعلى وجه السرعة بازالة هذه احملطة ونقلها 

الى مكان آخر.

صرح النائب احمد الري مقرر جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية بأن اللجنة ستوجه الدعوة لكل الزمالء النواب 

حلضور اجتماع اللجنة يوم االثنني 12 مارس اجلاري الساعة 
12:30، وذلك لالستماع الى آراء السادة االعضاء ومقترحاتهم 
على مشروع قانون اخلطة السنوية الثالثة 2013/2012، او اي 
تعديالت يرغبون فيها، وذلك بحضور وزير االشغال العامة 

ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط.

قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته 
نظرا ملا يقوم به مفتشو اإلدارة العامة للجمارك من أعمال 
تستحق الثناء والتقدير وخاصة فيما يتعلق مبحاربة آفة 

املخدرات وكذلك املمنوعات وحفظ البالد من هذه السموم 
التي أصبح خطرها يهدد املجتمع بأسره وتقديرا وعرفانا 

لهؤالء الرجال.
لذا نرجو العمل على زيادة عالوة بدل طبيعة عمل ملفتشي 

اإلدارة العامة للجمارك مبا يتناسب مع طبيعة عملهم.

مناور ذياب العازمي

فيصل الدويسان

شعيب املويزري

عبداللطيف العميري

احمد الري

د. وليد الطبطبائي

ما املدة التي تتطلبها 
دراسة الطلبات 

املقدمة من قبل 
شركات القطاع 

اخلاص للحصول على 
التمويل الصناعي؟

إشادة بحملة اإلعالم
أشاد النائب بدر الداهوم باحلملة 

التي تنظمها وزارة اإلعالم نصرة 
للشعب السوري، مؤكدا انها 

خطوة طيبة.
وقال الداهوم في تصريح 

صحافي أمس هذه مبادرة طيبة 
من وزارة اإلعالم لتنظيم حملة 

جلمع تبرعات لصالح الشعب 
السوري، وان جاءت متأخرة، إال 
انها خطوة تستحق اإلشادة وان 

كان واجباً عليهم القيام بها.


