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السعدون يستقبل رئيس االحتاد البرملاني 

الدولي ورئيس مجلس الشعب املصري

اس����تقبل رئيس مجلس االمة احم����د عبدالعزيز 
الس����عدون على هامش اعمال املؤمتر الثامن عش����ر 
لالحتاد البرملاني العربي مس����اء امس كال من رئيس 
االحتاد البرملاني الدول����ي عبدالواحد الراضي، ومت 
خالل اللق����اء بحث آخر االس����تعدادات حول مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي ال����� 126 املقرر انعقاده في 
العاصمة االوغندية كمباال. كما اس����تقبل السعدون 
امني عام احتاد البرملان االس����المي محمود قليج، من 

جهة اخرى استقبل السعدون رئيس مجلس الشعب 
املصري د.محمد الكتاتني، وجرى خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بني مجلس االمة ومجلس الشعب 

املصري وآخر املستجدات االقليمية والدولية.
من جانب آخر، بع����ث رئيس مجلس االمة احمد 
عبدالعزيز السعدون ببرقية تهنئة الى رئيسة البرملان 
الغاني في جمهورية غانا جويس بامفورد � ادو، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبالدها.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون يتبادل الهدايا التذكارية مع رئيس مجلس الشعب املصري د. محمد الكتاتني

املسلم لفتح باب التسجيل للمسّرحني اجلدد

ذياب يدعو احلكومة إلى وضع حل جذري 
لقضية املسّرحني من القطاع اخلاص

املطر يقترح مدخاًل للقادسية
 من طريق امللك فهد بن عبدالعزيز

العنجري: املنتجات الكويتية 
ذات جودة عالية وتستحق الدعم

التسجيل لصرف بدل املسرحني ملن 
مت تسريحه بعد تاريخ 30 يونيو 
2011 وحتى اآلن، وذلك لتتوافر لهم 
والسرهم حياة كرمية الى ان يتم 
حل القضية بشكل شامل يضمن 
لهم االستقرار الوظيفي. واشار الى 
ان هناك معلومات متداولة عن انه 
سيتم فتح التسجيل لبدل املسرحني 
الذين سرحوا من تاريخ 30 يونيو 
2011 الى 30 ديسمبر 2011، وهذا يعد 
ظلما للذين مت تسريحهم بعد هذا 
التاريخ لذا يجب ان يفتح التسجيل 
للجميع حتى يتم تشريع قانون 

يضمن االمان الوظيفي.

وذنب اسرته؟
واستغرب أيضا من رفض وزير 
املالية تعيني املسرحني الكويتيني 
اململوكة للحكومة،  في الشركات 
مشيرا الى ان لديه ما يثبت ذلك.

وأكد املسلم اهمية اقرار قانون 
التأمني ضد البطالة، الفتا الى انه من 
ضمن االولويات التشريعية لكتلة 
االغلبية خالل جلسات شهر مارس 
اجلاري، مشددا على ضرورة وضع 
اآلليات والشروط التي من شأنها 
الكويتيني  حفظ حقوق املوظفني 
في القطاع اخلاص في حالة افالس 
جهة العمل او تعرضها الزمة مالية 
حتى يكون هناك استقرار جلميع 
القطاع  ف����ي  العاملني  املوظف����ني 

اخلاص.

فتح مدخل يساهم في تخفيف 
االزدحام املروري الذي يعاني منه 
املواطنون في كل املناطق، ويحد 
من كث����رة احلوادث التي تودي 

بأرواح فلذات أكبادنا.
وتص���در االقتراح على »عمل 
مدخل ملنطقة القادسية على طريق 
شارع )امللك فهد بن عبدالعزيز( 
املغ���رب السريع سابقا ما بني 

قطعة 1 وقطعة 4«.

لتلك املنتجات وتوضيح ما تتميز 
به، مشيرا إلى أن املنتج الوطني 
ف���ي متيزه ال يقل ع���ن املنتجات 
املستوردة، خصوصا ان الشركات 
واملصانع الكويتية حريصة على 
املنتج  أن تطاب���ق كل مواصفات 
الكويتي املواصف���ات العاملية من 

حيث اجلودة.
ولفت إلى أنه كلما زاد اإلقبال 
على ش���راء املنتج الوطني زادت 
الش���ركات  التي تنتجها  الكميات 
واملصانع وبالتالي تزداد الفرص 
الكويتي في  الوظيفية للش���باب 

القطاع اخلاص.

دعا النائب مناور ذياب العازمي 
الى سرعة وضع حل جذري لقضية 
املسرحني من القطاع اخلاص، الذين 
يعانون على مدى سنتني تقريبا 
دون ان يجدوا احللول ملشكلتهم، 
محذرا من انها قضية خطيرة وتهدد 
العديد من االسر بعدم االستقرار، 
الفتا الى ان احللول املؤقتة تزيد 
املشكلة تعقيدا وجتعلها مستمرة 
ال����ى ما ال نهاية. وق����ال ذياب في 
تصري����ح صحافي: يج����ب على 
مجلس الوزراء ايجاد حل سريع 
وآني ملشاكل املسرحني واسرهم من 
خالل اصدار قرار وزاري بفتح باب 

دعا الناطق باسم كتلة التنمية 
واالصالح النائب د.فيصل املسلم 
رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر 
املبارك الى اصدار قرار عاجل في 
جلسة مجلس الوزراء القادمة بفتح 
باب التسجيل للمسّرحني اجلدد بعد 
2011/6/30 وحتى اآلن دون حتديد 
سقف زمني، مشيرا الى ان املسرحني 
يعانون من عدم توافر العيش����ة 
الكرمية لهم والس����رهم ويعانون 

ظروف احلياة القاسية.
وقال املسلم في تصريح صحافي 
ان معلومات توافرت لدي عن وجود 
كتاب لدى وزير املالية بفتح الباب 
للمسرحني من القطاع اخلاص فقط 
إل����ى 2011/12/31 وهذا ظلم ملن مت 
تسريحه بعد هذا التاريخ فما ذنبه 

قدم النائب حمد املطر اقتراحا 
برغب����ة جاء ف����ي مقدمته، تقع 
منطقة القادس����ية في محافظة 
العاصمة، وتتميز مبوقع حيوي 
بني مناطق سكينة وجتارية، األمر 
الذي يحتم وجود مداخل ومخارج 
للطرق تسهل املرور بها للعبور 

الى هذه املناطق.
وملا كان طريق امللك فهد بن 
الس����ريع(  عبدالعزيز )املغرب 
سابقا، يفتقر الى وجود مدخل 
بني قطعة 1 وقطعة 4 يس����مح 
الى املنطقة  املركب����ات  بدخول 
بسهولة، فإنه من األفضل ان يتم 

أشاد عضو مجلس األمة النائب 
العنج���ري باحلملة  عبدالرحمن 
الوطني »منا  الترويجية للمنتج 
وفينا« الفتا إلى أن اإلعداد لها منظم 
بشكل ممتاز ويدل على جهود كبيرة 
من قبل املسؤولني بالهيئة العامة 

للصناعة.
العنجري ف���ي تصريح  وأكد 
صحافي ان املنتجات الكويتية تتميز 
العالي���ة والتميز وأنها  باجلودة 
تستحق الدعم من خالل املستهلك 
أوال والذي يعتبر عليه الدور األكبر 
في شراء املنتج الكويتي ومن ثم 
الدعم عن طريق احلمالت الترويجية 

مناور ذياب العازمي

د.فيصل املسلم

د. حمد املطر

عبدالرحمن العنجري

الصقر يشيد بتعيني مفوضي هيئة أسواق املال

»الشعبي« تقترح ضم العسكريني والشهداء 
وأصحاب املؤهالت إلى فئة اخلدمات اجلليلة

الوعالن: ما دواعي صفقة طائرات »الكويتية« ؟

املنصوص عليه���ا في املادة 50 
من الدستور، دون أن تسمح ملن 
دأبوا على التدخل في صالحيات 
التنفيذية، وتسببوا  الس���لطة 
في تعطيل التنمية واالجناز في 
البلد أن يستمروا في هذا الدور 
السلبي، الذي يتسبب في ضياع 
املواطنني واملؤسس���ات  حقوق 
العامة واخلاصة بس���بب حالة 
اجلمود والشلل في البالد بسبب 
تدخالت من نواب وغيرهم في 
أعمال احلكومة والتجاوز على 
سلطات أخرى في دولة السلطات 
الدستورية مبا يهدم مبدأ استقالل 
السلطات ومينع قيامها باملهام 
املناط بها وفقا ملسؤولياتها، وهو 
أحد أسباب تأخر البلد وسخط 

املواطنني.

النص التالي:
م���ادة 5 بن���د »اوال«: من ادى 
للبالد خدمات جليلة، ويعد من 
هذه الفئة باالولوية على الوجه 

التالي:
٭  زوجة وابناء الشهداء من رجال 

الشرطة والقوات املسلحة.
٭  افراد القوات املس���لحة الذين 
شاركوا في احلروب العربية عامي 
1967، 1973 سواء منهم العاملون 

في اخلدمة او املتقاعدون.
٭  رجال اجليش والشرطة الذين 
شاركوا في صد العدوان العراقي 
الغاشم على الكويت في 1990/8/2 

ومن اسر منهم وعاد الى البالد.
٭  رجال اجليش والشرطة الذين 
شاركوا مع قوات التحالف بتحرير 

البالد من االحتالل العراقي.
٭  رجال اجليش والشرطة الذين 

مازالوا على رأس عملهم.
العليا  املؤه���الت  ٭  اصح���اب 
والكفاءات النادرة التي حتتاجها 

البالد.
٭  العاملون القدامى بش���ركات 

نفط الكويت.

الذي كش����ف عن ان هذه الصفقة 
الوزراء  س����تعرض على مجلس 
والهيئة العامة لالستثمار الصدار 
امر شراء هذه الطائرات اجلديدة 
بصف����ة »االس����تعجال«، التخاذ 
اإلجراءات الالزمة. وتساءل النائب 
الوعالن: »ما دواعي االس����تعجال 
في األمر؟، وما هي في األس����اس 
احليثيات واملبررات املوضوعية 
والفنية التي تقتضي ش����راء هذا 
العدد من الطائرات بدعوى حتديث 
أسطول »الكويتية« قبيل طرحها 
للتخصيص؟، وم����ا الفوائد التي 
ستعود على الدولة واملواطنني جراء 
هذا التحديث ألسطول متهالك أم أن 

»وراء األكمة ما وراءها؟«.

النائب محمد الصقر  أش���اد 
بق���رار مجلس ال���وزراء تعيني 
ثالثة مفوضني ج���دد في هيئة 
أسواق املال من أصحاب الكفاءات 
العريضة  املمتازة، واخلب���رات 
التي ستمكن من انطالق أعمال 
الهيئة بالصورة املطلوبة خلدمة 
االقتصاد الوطني وحفظ وتنمية 
مدخرات املواطنني، وكذلك دوران 
عجلة االقتصاد الوطني، وتهيئة 
البيئة واألرضية املناسبة النطالق 
مرحل من االنتعاش والبناء التي 
س���تنعكس بالتأكيد بحالة من 
االنتعاش الت���ي حتقق التنمية 

والرفاه للشعب الكويتي.
وش���دد الصقر في تصريح 
صحافي على أهمية ممارس���ة 
احلكومة ملهامه���ا وصالحياتها 

قدم نواب كتلة العمل الشعبي 
محم���د اخلليفة ومس���لم البراك 
وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي 
املادة 5  اقتراحا بقانون بتعديل 
من املرسوم االميري رقم 15 لسنة 
1959 بقانون اجلنسية الكويتية، 

وجاء االقتراح كالتالي: 
م���ادة أولى: يس���تبدل بنص 
البند »اوال« من املادة اخلامس���ة 
من املرسوم االميري املشار اليه 

أعرب النائب مبارك الوعالن عن 
دهشته واستغرابه مما تردد مؤخرا، 
وتناقلته بعض الصحف احمللية، 
من وجود توج����ه لدى اخلطوط 
الكويتية في الوقت الراهن لشراء 11 
طائرة جديدة وضمها إلى أسطول 
املؤسسة. وقال النائب الوعالن في 
تصريح صحافي بهذا اخلصوص: 
»إن مبعث الدهش����ة واالستغراب 
في هذا الص����دد ينبع من أمرين: 
أولهما توقيت هذا التوجه لشراء 
الطائرات  الكبير م����ن  العدد  هذا 
في الوقت الذي تستعد احلكومة 
لط����رح »الكويتية« للتخصيص، 
أم����ا ثان����ي دواعي االس����تغراب 
التوجه  والريبة فهو طبيعة هذا 

محمد الصقر

علي الدقباسيخالد الطاحوس

مبارك الوعالن

البراك: قريبًا ننتهي من حتويل 
وثيقة البدون إلى قانون ملزم للحكومة

قال إن موقف النواب من استجواب عاشور يتحدد بعد املناقشة

موضحا ان املقترح شامل جلميع 
الفئات، مستدركا بأن رئيس اجلهاز 
املركزي للب����دون صالح الفضالة 
اكد استحقاق 35 الفا من البدون 
للجنسية الكويتية، متسائال: اذا 
كانت اجلهات احلكومية تقر هذا 
العدد، فلماذا لم يتم جتنيسهم؟ 
السيما ان فئات كبيرة من الشعب 
الكويتي تؤمن بح����ق هؤالء في 

اجلنسية.
وردا على سؤال بشأن استجواب 
عاشور قال: صرحنا مرارا بحق كل 
نائب في توجيه االستجواب ملن شاء 
من اعضاء احلكومة، ونحن سنمكن 
النائب من الوصول للمنصة، وبعد 
املناقش����ة ميلك كل عضو حتديد 
موقف منه.وعن مستقبل قضية 
الب����دون توقع البراك ان يش����كل 
القانون ح����ال لهذه القضية »وإذا 
لم تلتزم احلكومة بتطبيق القانون 
بعد اقراره ونش����ره في اجلريدة 

الرسمية فسنحاسبها«.
من جانبه، توقع النائب محمد 
اخلليفة حال جذريا ملشكلة البدون 
القانون الذي س����يقدم  من خالل 
قريبا، معربا عن ش����كره لفريق 
الذي تعاون����ت معه كتلة  العمل 
اعداد مسودة  العمل الشعبي في 

هذا القانون.
القانون سيعطي  ان  وأوضح 
البدون غير املسجلني في اجلهاز 
املركزي حق التسجيل مع اعطاء 
حق التقاضي ملن ال تتم االستجابة 
لرغبتهم في التسجيل، الفتا الى 
ان القانون يعدل املسمى الرسمي 
لهذه الش����ريحة من مقيم بصفة 
غي����ر قانونية ال����ى »غير محدد 

اجلنسية«.

من يستحق او منح احلقوق املدنية 
واالنسانية.

واضاف الب����راك: هناك حصر 
العداد البدون وعملية تصنيفهم 

الى فئات.
وكشف البراك انه ستتم دعوة 
جميع اعضاء مجلس االمة لالطالع 
على املقترح من خالل شرح فريق 
العمل ملواد املقترح حتى تتوافر 
القناعة ل����دى النواب باغالق هذا 

امللف الذي يشكل قلقا مزمنا.
ولفت البراك الى ان هناك ضغط 
منهجي م����ورس ضد البدون منذ 
العام 1986 ونش����رت وسائل هذا 
الضغط في جري����دة »الطليعة« 

سابقا.
وامل����ح الب����راك ال����ى انه رغم 
الضغط وحصول الغزو العراقي 
اال ان هناك اعدادا كبيرة من البدون 
متمسكة باالرض ولم يتم حتى اآلن 
تسجيل خيانات بصفوف البدون 
مما يدل داللة قاطع����ة على عدم 
انتماء هؤالء ألي بلد او اي جنسية، 

قال الناطق الرسمي لكتلة العمل 
الش����عبي النائب مسلم البراك ان 
الكتلة حتدثت في فترة االنتخابات 
حول االعالن ع����ن وثيقة تتعلق 
بأوضاع البدون س����واء جتنيس 
من استحق او منح احلقوق املدنية 

واالنسانية.
واش����ار البراك الى ان اعضاء 
الكتلة اجتمع����ت امس مع فريق 
عمل مك����ون من د.غ����امن النجار 
واحم����د الديني ومحمد اجلاس����م 
وخالد الفضالة وحس����ن جوهر، 
ومتت مناقش����ة مقترح مقدم من 
فري����ق العمل بكام����ل التفاصيل، 
ومت االتفاق على حتويل الوثيقة 
القتراح بقانون مب����واد واضحة 
حلقوق البدون، س����واء جتنيس 

محمد اخلليفةمسلم البراك

ق���دم النائب عبداهلل البرغ���ش اقتراحا برغبة جاء 
في مقدمته: في ظل ما تقتضي به املادة الثالثة عش���رة 
من الدس���تور بأن التعليم ركن اساسي لتقدم املجتمع 
وتكفل���ه الدولة وترعاه، ونظ���را للمعانة التي تعاني 
منها بناتنا طالب الصف العاش���ر في ام الهيمان الذين 
نقلوا للدراسة في مدرسة 
)لطيفة الفارس في منطقة 
الفحيحيل( وما يواجهونه 
من مضايقات من الشباب 
ومعاناتهم  املستهترين، 
من مشقة الطريق حيث 
الباص���ات في  تنطل���ق 
السادسة صباحا ويعودن 
لبيوتهم في الثالثة عصرا 
مما يؤثر على حتصيلهم 
العلمي ويؤثر على حالتهم 
النفسية حتى ادى الوضع 
الطالب���ات لترك  ببعض 
املدرس���ة مما يشير الى ان هذه املشكلة اصبحت اخطر 

من مشكلة التلوث املوجودة في املنطقة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة وهو: انشاء مدرسة 
ثانوية جديدة للبنات مبنطقة ام الهيمان، والعمل على 
اس���تخدام احدى مدارس التربي���ة باملنطقة او املباني 
احلكومية كحل مؤقت، وذلك من اجل ايقاف ايفاد الطالبات 

للدراسة في مدارس املناطق املجاورة.
ونص االقتراح على انشاء مستشفى متكامل يحتوي 
على جميع التخصصات في محافظة مبارك الكبير وذلك 
حلاجة سكان هذه احملافظة ملستشفى يلبي احتياجاتهم 

الصحية وذلك للكثافة السكانية العالية فيها.

وج���ه النائب عبداهلل الطريجي س���ؤاال برملانيا 
الى وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لش���ؤون 
التخطيط والتنمية فاصل صفر جاء في مقدمته: نظرا 
ألهمية التركيبة السكانية في الدولة ملا لها من تأثير 
وابعاد خطيرة وان اي اختالل في التركيبة السكانية 
يك���ون له انعكاس���ات 
س���لبية للغاي���ة يدفع 
ثمنها الوطن واملواطن 
وخاصة على مس���توى 
الت���ي تقدمها  اخلدمات 

الدولة للمواطنني.
ونص الس���ؤال على 
التال���ي: ك���م يبلغ عدد 
الكويت  ف���ي  الس���كان 
طبق���ا آلخ���ر احصاء؟ 
مع تزويدي باحصائية 
النهائي���ة  التع���داد 
للمواطنني واملقيمني كال 
على حدة وكذلك رجال ونس���اء كال على حدة، وهل 
هن���اك خطة تتضمن حتديد ع���دد الوافدين واملهن 
املطلوبة لسوق العمل لكل من الرجال والنساء، وهل 
توجد نسب محددة لدخول الوافدين سنويا من كل 
دولة للجنسني رجاال ونساء كال على حدة، وما اكثر 
املهن التي يشغلها الوافدون في الكويت، وهل توجد 
استراتيجية مبنية على خطة ما للتعامل مع وضع 
الوافدين ووظائفهم في الدول���ة في ظل التهديدات 
اخلارجية وارتفاع نسبة البطالة واالزمات احمليطة 
باالقتص���اد الدولي واحمللي؟ وفي حال وجود خطة 

ما يرجى تزويدنا بصورة عنها.

قدم النائب ولي���د الطبطبائي اقتراحا برغبة 
جاء في مقدمته

نظرا لنية وزارة التربية إعادة بناء روضة أطفال 
شجرة الدر وروضة دمشق مبنطقة كيفان، ونظرا 
ألن روضة املقدسي لم يتم االنتهاء من اعمال البناء 
فيها وليست جاهزة. 

اتق���������دم  فإنن���ي 
باالقتراح برغبة التال��ي 
برج�اء التفضل بعرض�ه 
على مجل���س األم���ة 

املوقر..
ونص االقتراح على 
تأجي���ل إخالء روضة 
ش���جرة الدر وروضة 
دمشق أو إحداهما حلني 
االنتهاء من اجناز روضة 

املقدسي بكيفان.

وجه النائب عبداحلميد دش����تي سؤاال برملانيا الى 
وزير املالية مصطفى الشمالي، جاء كالتالي:

٭  كم عدد الشكاوى التي قدمها املواطنون واملواطنات 
الى البنك املركزي بشأن قروضهم؟ 

٭  هل قام البنك املركزي بتسجيل مخالفات ضد البنوك 
بش����أن التجاوز في ش����روط ولوائح وتنظيمات منح 

القروض للمواطنني واملواطنات؟ 
٭  كم عدد املقترضني بطريقة الدمج؟ وهل مت فصل الدمج 

أم مت إجبار طرفي الدمج على إعادة جدولة القرض؟
٭  كم عدد املقترضني في كل بنك على حدة؟ 

٭   كم عدد املقترضني احلاصلني على قروض من خارج 
الكويت من البنوك خارج الدولة؟ 

٭   ك����م تبل����غ القيمة االجمالية للق����روض املمنوحة 
للمواطنني واملواطنات من قبل البنوك في داخل الكويت؟ 

وكذلك املمنوحة لهم من خارج الكويت؟
٭   ما السند القانوني في منح قرض استهالكي بنظام 

الفوائد المركبة أو العائمة؟
٭   لماذا لم يتحرك البنك المركزي عن طريق إدارة الرقابة 
والتفتيش للقيام بالتفتيش على ملفات المقترضين من 
المواطنين والمواطنات؟ وإذا حدث ذلك، فيرجى تزويدي 
بتقرير مفصل يبني تواريخ التفتيش والبنوك التي مت 

التفتيش في ملفات القروض التي منحتها؟.

عبداهلل البرغش

عبداهلل الطريجي

د. وليد الطبطبائي

البرغش يقترح إنشاء مستشفى 
متكامل في محافظة مبارك الكبير

الطريجي يستفسر من صفر 
عن اختالل التركيبة السكانية 

الطبطبائي يقترح تأجيل إخالء 
روضتي شجرة الدر ودمشق

دشتي يسأل وزير املالية 
عن عدد املقترضني


