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ال ينطبق على القوانني بأثر رجعي بل الالحق منها

هايف: »العدالة« لتعديل املادة 79 من الدستور »ال يصدر قانون إال إذا 
أقره مجلس األمة وصّدق عليه األمير وكان موافقًا للشريعة اإلسالمية«

أعلن رئيس كتل����ة العدالة 
النائب محمد هايف عن تقدمي 
الكتل����ة لتعديل امل����ادة 79 من 
الدستور ونصها قبل التعديل »ال 
يصدر قانون إال إذا أقره مجلس 
األمة وصّدق عليه األمير«، الفتا 
الى انه س����يصبح نصها وفق 
مقترح تعديلها هو »ال يصدر 
قانون إال إذا أقره مجلس األمة 
وصّدق عليه األمير وكان موافقا 

للشريعة االسالمية«.
وق����ال هايف ف����ي مؤمتره 
الصحافي مبجل����س األمة: ان 
هذا املقترح مرفق معه املذكرة 
التفسيرية، مؤكدا ان هذا التعديل 
يوقف مستقبال اي قانون يخالف 
الشريعة، واملقترح ال يتحدث عن 
القوانني السابقة الوضعية التي 
تخالف الشريعة االسالمية، بل 
سينطبق التعديل على القوانني 
الالحقة إلقرار التعديل أي في 
املستقبل، فال يشرع مجلس األمة 
في املستقبل أي قانون إال إذا كان 

موافقا للشريعة اإلسالمية.
وأض����اف هاي����ف: ان ه����ذا 
التعدي����ل لنص املادة 79 ينفي 
جميع الشبه التي أثيرت حول 
تعديل املادة الثانية فيما سبق، 

وقال هايف: الدستور ليس 
قرآنا ال يجوز تعديله، بل االمم 
عدلت دساتيرها تعديال متتالية، 
وهناك دول عدلت دس����اتيرها 
بالكلية، فلكل عصر مستجدات 

وحاجة للنظر في الدستور.
واضاف هايف: اننا مستمرون 
في اس����لمة القوان����ني بتعديل 
القوان����ني املخالفة للش����ريعة 
االس����المية، وتقدمينا لتعديل 
املادة 79 من الدستور ال يعني 
اننا سنتوقف عن تعديل القوانني 
القائم����ة املخالفة للش����ريعة 

السلمتها.
وعن االحتف����ال بيوم املرأة 
العامل����ي في ظل عدم وجود اي 
نائبة من السيدات مبجلس االمة 
قال هايف: يوجه هذا الس����ؤال 
للش����عب الكويتي فه����و الذي 
نظر الى جتربة املرأة باملجلس 
وهو الذي اختار اال توجد املرأة 
مبجلس االمة الن التجربة كانت 
غير موفق����ة باملجلس املاضي، 
وهذا رأي الشارع الكويتي، واذا 
كنا نؤمن بالدميوقراطية واختيار 
الشعب، فهذا هو اختيار الشعب، 
ومن يعترض عليه فهو يعترض 

على الشعب الكويتي.

املادة الثانية من الدستور فإنه 
سينظر في املستقبل، واما اآلن 
فسنركز على تعديل املادة 79 من 
الدستور وندعو جميع النواب 
من كافة التوجهات الى التوقيع 
على هذا التعديل الذي س����وف 

يقدم قريبا.
وردا على سؤال عن اي من 
القوانني التي صدرت في السابق 
وكانت مخالفة للشريعة، قال 
هايف: الكويت دولة مبنية على 
القوانني الوضعية في معظمها 
القوانني  الكثير م����ن  وهن����اك 
املخالفة للش����ريعة سواء في 
قانون اجلزاء او غيره، واستدرك 
هايف بقوله: لكن نحن اآلن ال 
نتحدث عن السابق، بل نتحدث 
عن الالحق اي املس����تقبل بأن 
نوقف ه����ذا اله����در والتجاوز 
واملخالفة للش����ريعة من خالل 
تعديل املادة 79 ثم بعد ذلك ننظر 
في املستقبل تعديل املادة الثانية 

او اسلمة القوانني.
واضاف: الواجب اليوم على 
اجلميع والفوري الذي يجب ان 
ال يكون عليه خالف هو وقف 
القوانني غير الشرعية  صدور 
واملخالفة للشريعة االسالمية.

ولي����س ألحد عذر اليوم في أال 
يوافق عل����ى هذا التعديل أو ال 
يقره، مشيرا الى ان املوافقة على 
هذا التعدي����ل هي موافقة على 
إبراء هلل  الشريعة االسالمية، 

عز وجل وإبراء للذمة.
وتابع هايف: أظن انه ال يوجد 
احد يؤمن باهلل ربا وباإلسالم 
دينا ومبحمد ژ نبيا ورسوال 
يرفض ان توقف على األقل عملية 
اصدار القوانني املخالفة للشريعة 

االسالمية.
وزاد هايف: ان كل الشبه التي 
أثيرت حول تعديل املادة الثانية 
كله����ا باطلة اال انني أرى انه ال 
أحد من املخالفني ال يس����تطيع 
ان يعت����رض على تعديل املادة 
79 من الدس����تور والتي توجه 
املشرع الى ان يأخذ بالشريعة 
االس����المية وال يقدم اي قانون 
يخالف الشريعة، وهذا أقل ما 
نقدمه اليوم، وأقل ما نوافق عليه 
اليوم وهو ان نوقف على األقل 
في هذه املرحلة تقدمي اي قانون 

مخالف للشريعة االسالمية.
وتوقع هايف انه ال احد يرفض 
هذا التعديل للمادة 79 على األقل 
في مثل هذا الوقت، أما عن تعديل 

محمد هايف

جلنة الزراعة البرملانية اجتمعت مبزارعي الكويت في احتادهم واستمعت لهمومهم

الداهوم: املزارعون في الكويت يشكلون شريحة مهمة
في املجتمع ونأمل أن نستطيع تلبية مطالبهم

أك���د رئيس جلنة ش���ؤون 
البرملانية في مجلس  الزراعة 
األمة د.بدر الداهوم ان املزارعني 
الكويت يشكلون شريحة  في 
مهمة ف���ي املجتم���ع نأمل أن 
تستطيع اللجنة تلبية جميع 
مطالبهم، مشددا على ان أبواب 
اللجنة مفتوحة وأياديها ممدودة 
جلميع املزارعني لالستماع الى 
مطالبهم ومشاكلهم والعمل على 
اللقاء  حلها، جاء ذلك خ���الل 
الذي عقد في االحتاد  املفتوح 
الكويتي للمزارعني بني اعضاء 

اللجنة واملزارعني.
جاء حديث الداهوم في اللقاء 
ال���ذي نظمه االحتاد  املفتوح 
الكويت���ي للمزارعني في مقره 
بالش���ويخ مبش���اركة أعضاء 
اللجنة الزراعية مبجلس األمة 
اضافة للداهوم حضرها النواب 
مبارك الوعالن ومحمد اجلويهل 
ومناور نقا العازمي وحشد كبير 
املزارعني وأعضاء مجلس  من 

إدارة االحتاد.
وتوجه الداه���وم باملباركة 
للمزارعني الكويتيني على إعادة 
تشكيل جلنة الزراعة في مجلس 
األمة والشكر ألعضاء مجلس 
األمة على موافقتهم اعادة تشكيل 
هذه اللجنة، مؤكدا ان املزارعني 
عانوا كثيرا ونأمل ان نستطيع 
املعاناة،  ان نخفف عنهم هذه 
التردد  املزارعني بعدم  مطالبا 
في التوجه الى اللجنة ان كانت 
لدى احدهم اي مشكلة لبحثها 
والعم���ل معا حلله���ا وتذليل 
العوائق من أمامكم واننا على 
استعداد للقيام وإياكم بزيارة 
املسؤولني املعنيني في القطاع 
الزراعي وذات العالقة وان ابواب 
اللجنة مفتوحة للجميع وأي 
م���زارع له حق س���نقف معه 
ونسانده ليأخذ حقه وأهم شيء 
لدينا اال يق���ع الظلم على احد 
ونأمل ان تلبي اللجنة طموحات 
املزارعني سواء مع هيئة الزراعة 
او الوزارات األخرى، وكما ذكرت 
فان يدنا مم���دودة لكم ونريد 
التنسيق العملي ملعاجلة مشاكل 
هذا القطاع احليوي واننا على 
استعداد الستقبال اي مقترحات 
تس���اهم في تطوي���ر القطاع 
ونتمنى م���ن اهلل � عز وجل � 
ان يقدرنا عل���ى خدمة البالد 
وان يتم علينا نعمة االستقرار 
واألمن وتكون الكويت خالية 
من اي مش���اكل الن استقرارنا 

من استقرار الكويت.

مشاكل كثيرة

وكان اس���تهل اللقاء بكلمة 
ترحيبية من رئيس مجلس ادارة 
االحتاد الكويتي للمزارعني براك 
الصبيح ال���ذي اعتبر فيها ان 
اللقاء مع اعضاء اللجنة هدفه 
التع���ارف ولنضع بني أيديهم 
خططا حول مستقبل الزراعة 
التعاون  الكويت ولنب���دأ  في 
الكثيرة  معا حل���ل املش���اكل 
واملتنوعة مع عدة وزارات منها 
الكهرب���اء والداخلية والصحة 
والبلدية والشؤون باإلضافة 
الدعم  الزراعة ومشكلة  لهيئة 
وتعويضات الصقيع ومشاكل 
املزارعني مع القروض في البنك 

والش���ركة املسوقة قسم يباع 
وآخر اليباع وكذلك مش���كلة 
البنك الصناعي  القروض من 
ومشكلة العمالة وعدم السماح 
باستقدام العمالة البنغالية وهي 
الزراعي حيث  األفضل للعمل 
جربنا كل اجلنسيات األخرى 

ولم حتل املشكلة.
وأوض���ح ان امل���زارع اخذ 
القرض مليونا ودفعه مليونا 
ونصف املليون والفائدة على 
أساس 2% وأي تأخير ندفع %5 
نطلب من اعضاء اللجنة النظر 

في هذه القضية.

وعي وثقافة

واملزارع بدر العميري رأى ان 
الكويت تفتقر للوعي والثقافة 
الزراعي���ة، معتبرا ان املناطق 
الزراعية في الشمال واجلنوب 
تشكل حماية للدولة، متمنيا ان 
تصبح جلنة الزراعة دائمة وان 

تتخذ القرار.

عيادة بيطرية

واملزارع سالم البلهان تساءل 
ملاذا ال توجد في منطقة العبدلي 
عيادة بيطرية وهناك خدمات 
كثيرة ناقصة وحتدث عن اهمية 
الزراعة في عدم بقاء األراضي 
اخلالية في احلفاظ على األمن 

الوطني.

التسويق

واملزارع براك النون اكد ان 
مذكرة االحت���اد متثل مطالب 
كل املزارعني وان تأخذ اللجنة 
القرارات التي تس���اعد املزارع 

السيما في مجال التسويق.

شبرة 4

وحم���ل امل���زارع س���ويلم 
الكريباني اللجنة امانة العمل 
في معاجلة مش���اكل املزارعني 
مطالبا إياهم بالعمل على اعادة 
فتح الش���برة 4 او 3 الذي مت 
إقفالهم دون قرار كما طالب برفع 

قيمة الدعم.

البنية التحتية

العثمان  املزارعة نادية  أما 
فطالبت بان يكون رئيس االحتاد 
في مجلس ادارة هيئة الزراعة 
ليكون االحتاد مشاركا في اتخاذ 
القرار وأملت ان تتضمن املطالب 
البن���ى التحتية ف���ي املناطق 

الزراعية.

تعويضات الصقيع

أما املزارع مصطفى الوزان 
فقال ان يتم تخصيص موازنة 
خاص���ة للك���وارث الطبيعية 
ودفع مستحقات املزارعني في 
تعويض���ات الصقيع املتبقية 
وقيمتها 50% م���ن عام 2008 
وتفعيل االتفاقية العربية بشأن 
الرزنامة الزراعية التي تطبقها 
جميع الدول العربية باستثناء 
الكويت والتي متنع االستيراد 

وقت ذروة االنتاج.
واملزارع جاراهلل اجلاراهلل 
متنى ان تعمل اللجنة على زيادة 
سنوات تسديد القرض ملدة 30 

او 25 سنة
بشرى شعبان  ٭

القروض  وقد ش���كل إجمالي 
ملشروعات اإلنتاج النباتي %86 
من جملة القروض ويتضح أن 
عدد املزارعني املقترضني يشكل 
نسبة عالية من جملة املقترضني 
وهذا مؤشر مهم في ظل أوضاع 
القطاع الزراعي غير املستقرة 
وغير اآلمنة املردود االقتصادي 
مما يجعل ه���ؤالء املقترضني 
عرضة في أي حلظة لإلفالس 
القانونية  العواقب  وملواجهة 
الناجمة عن عدم االلتزام بالسداد 
نتيجة لتلك األوضاع والظروف 
الزراعي  القط���اع  التي حتكم 
النباتي ونرى أنه ملعاجلة جزء 
من هذه املشكلة أن يتم تعديل 
شروط االقتراض الزراعي في 
مد فترة سداد القرض املمنوح 
التمويل  عن طريق محفظ���ة 
الزراعي لتصب���ح على األقل 
)25( عام���ا بدال من )15( عاما 
احلالية وأن تتقاضى محفظة 
التمويل الزراعي رسوم اإلدارة 
ملرة واحدة فقط عند احلصول 
على القرض وليس سنويا كما 
هو حاصل اآلن مع تطبيق تلك 
التعديالت على جميع املقترضني 
دون استثناء ويجب فتح منافذ 
تس���ويقية في جميع مناطق 
الكويت ووضع استاند لالحتاد 
التعاونية  وجميع اجلمعيات 
وحتويل مناقصات الوزارات الى 

املنتج الوطني بدون وسيط.

احتكار!

وبع���د ذل���ك فت���ح املجال 
أكد  املزارعني حيث  لتعقيبات 
املزارع خليفة البنوان على دور 
اللجن���ة وعملها وطالب مبنع 
جميع اشكال االحتكار والسماح 
بالتصدير ومعاجلة مس���ألة 
القروض وعدم حتميل املزارع 
اعباء مالية اضافية، ومعاجلة 
مشكلة املياه ورفع سقف الدعم 
مع زيادة املس���احة االنتاجية 
وحل مش���كلة التسويق، كما 
طالب بالعدالة في التعامل مع 

املزارعني.

مشكلة العمالة

اما املزارع راشد اجلويسري 
فقال ان التسويق مشكلة املشاكل 

الصناعي ولذا فإن مجلس ادارة 
االحت���اد زود اعض���اء اللجنة 
في كت���اب يتضمن املش���اكل 
واحللول املقترح���ة لالطالع 
عليها ومناقشتها مؤكدا على 
عقد اجتماعات ولقاءات بشكل 

مستمر مع اللجنة.
وبني الصبي���ح أن من تلك 
املش���اكل التي ت���ؤرق املزارع 
الكويتي والتي مت وضعها في 
كتاب ووضعت نسخ منه بأيدي 
النواب ملعاجلتها وحلها بأسرع 
املبلغ  وقت منها ع���دم كفاية 
املخصص لدعم اإلنتاج النباتي 
مبيزانية الهيئة العامة لشؤون 
الس���مكية  الزراع���ة والثروة 
والبال���غ مق���داره 6.5 ماليني 
القدر  دينار والثابت على هذا 
منذ عام )2006/2005( ولغاية 
تاريخه عل���ى الرغم من تزايد 
أعداد احليازات الزراعية وتطور 
املساحات املزروعة األمر الذي 
أدى إلى زيادة اإلنتاج الزراعي 
النباتي بشكل متزايد وأصبح 
املبلغ املخصص للدعم ال  هذا 
يتناسب مطلقا مع كمية اإلنتاج 
في الوقت احلالي )دعم النخيل 
املثمر والبالغ 2 مليون دينار 
منفصل عن مبلغ دعم اإلنتاج 

النباتي(.
وأشار الصبيح الى أن من 
املشاكل عدم وجود بند مخصص 
مبيزانية الهيئة العامة لشؤون 
الس���مكية  الزراع���ة والثروة 
الك���وارث  ملواجه���ة أض���رار 
الطبيعية )الصقيع � العواصف 
الهوائية � السيول...( واإلصابة 
الزراعي���ة واألمراض  باآلفات 
النباتية كظواهر مرضية عامة، 
األمر الذي يستوجب املطالبة 
بتخصيص بند مبيزانية هيئة 
الزراعة يعالج هذا األمر نظرا ملا 
يواجهه املزارع من أضرار محققة 
بسبب البيئة الصحراوية وما 
تتعرض له مزروعاته سنويا من 

تلف بسبب هذه الكوارث.
املزارع  وأكد الصبي���ح أن 
يعاني من مش���كلة إن إجمالي 
القروض الزراعية التي منحتها 
محفظة التمويل الزراعي منذ عام 
2001 وحتى عام 2010 نحو 70.2 
مليون دينار لعدد 340 مقترضا 

د.بدر الداهوم ومبارك الوعالن ومناور نقا ومحمد اجلويهل وبراك الصبيح

الصبيح: قدمنا 
مطالب املزارعني
في كتاب للجنة 

وأهمها زيادة الدعم 
والقرض وفتح

املنافذ التسويقية 
باملناطق واجلمعيات 

التعاونية

نطالب وزارات الدولة 
بأن حتّول مناقصاتها 
الغذائية إلى اإلنتاج 

النباتي بشكل مباشر 
بال وسيط

استقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
في مكتبه ظهر أمس النائب الثاني لرئيس 
مجل���س النواب في مملك���ة البحرين عادل 

املعاودة.
مت خالل اللقاء مناقش���ة آخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.

من جانب آخر، استقبل نائب رئيس مجلس 
االمة خالد الس���لطان في مكتبه ظهر امس 
النائب الثاني لرئي���س مجلس النواب في 
مملكة البحرين ع���ادل املعاودة. ومت خالل 
اللقاء مناقشة آخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون اثناء استقباله عادل املعاودة

..ونائب رئيس مجلس االمة خالد السلطان اثناء استقبال عادل املعاودة

السعدون والسلطان استقبال املعاودة

الداخلية  ل����وزارة  الرس����مية 
للعام 2011 والتي اش����ارت الى 
وقوع 70 ال����ف حادث مروري 
اسفرت عن مصرع 492 ما بني 
اصابات بالغة وعاهات مستدمية 
واعاقات و870 مصابا بينهم 350 
اصابات بسيطة بسبب تصادمات 
وانقالبات، وشدد العجمي على ان 
تضبط وزارة الداخلية متسببي 
الى  املؤدية  السلوكيات  بعض 
ذلك وتفعيل القوانني التي تهدد 
امن وسالمة مستخدمي الطريق 
للحد من تلك احلوادث وتغليظ 

العقوبات.

االبعاد االداري قبل رفعها لوزير 
الداخلي����ة ملعرفة مدى انطباق 
شروط االبعاد وتوافر املصلحة 
في ذلك وانتفاء الضرر من هذه 

القرارات.
3 � ال����رد عل����ى التقاري����ر 
احمللية والدولية واالس����تفادة 
منها لتحس����ني اوضاع حقوق 

االنسان في الكويت.
4 � القيام بزيارات ميدانية 
التوقي����ف واالبع����اد  ملراك����ز 
والس����جون واعط����اء تقارير 
دورية للوزير عن اوضاع حقوق 
االنسان في هذه املراكز من اجل 

حتسني اوضاعها االنسانية.

ظروفهم وتق���در مكانتهم في 
املجتمع الذي جبل على أن يعطي 
الشيخ الكبير وذا االحتياجات 
اخلاصة مكانة في إنهاء مصاحله 
وهذه كلها مبادئ جتسد أصالة 
الكويت وشعبها وهو  وعراقة 
األمر الذي حترص عليه أيضا 
جمي���ع ال���دول املتحضرة في 
التعامالت مع كبار السن وذوي 
االحتياجات اخلاصة في جميع 

مرافق الدولة.
وإدراكا ملكان���ة ه���ذه الفئة 
وتسهيال لهم في احلصول على 
خدمات الرعاية الصحية وسائر 
خدم���ات املرافق العامة بوزارة 

الدولة ومؤسساتها.
لذا فإنن���ي اتقدم باالقتراح 
برغب���ة لتخصيص مكتب بكل 
وزارة أو مؤسسة حكومية وفي 
املراكز الطبية واملستش���فيات 
الس���تقبال وانه���اء معامالت 

عمار العجمي: نطالب وزير الداخلية
بحل أزمة املرور وتفعيل القوانني

الطبطبائي: إنشاء إدارة حلقوق اإلنسان
في وزارة الداخلية تلحق مبكتب الوزير

وطلب���ات كبار الس���ن وذوي 
االحتياجات اخلاصة.

طالب النائب عمار العجمي 
وزير الداخلية بحل ازمة املرور 
وبذل املزيد من اجلهود االجرائية 
وتفعيل القوانني املرورية للحد 
من حوادث الطرق والتي صنفت 
الكويت عاملي����ا بأنها من اعلى 
ال����دول. واع����رب العجمي في 
تصريح صحافي عن بالغ اسفه 
من ارتفاع اعداد ضحايا الطرق 
والتي بلغت فقط في شهر يناير 
املاضي من هذه السنة 37 حادثا 
وحالة وفاة حصدت العديد من 
الشباب في مقتبل العمر. وابدى 
العجمي قلقه من االحصائيات 

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا 
الهمية مجال حقوق االنس����ان 
وتعاظم دوره في الس����احتني 
احمللية والدولية وانعكاس ذلك 
على سمعة الكويت، لذا فإنني 
اتقدم باالقتراح برغبة في انشاء 
ادارة لشؤون حقوق االنسان 
بوزارة الداخلية تلحق مباشرة 
مبكتب وزير الداخلية، وتختص 

هذه االدارة باالمور اآلتية:
1 � تلقي االلتماسات والشكاوى 
عن اوضاع حقوق االنسان من 

املواطنني واملقيمني.
2 � اب����داء الرأي في قرارات 

قدم النائ���ب مرزوق الغامن 
اقتراحا برغبة جاء فيه يعتبر 
كبار السن وذوو االحتياجات 
اخلاصة األولى بالرعاية واتخاذ 
الكفيلة لتيس���ير  اإلج���راءات 
حصولهم على اخلدمات وإجناز 
م���ا يحتاجونه م���ن معامالت 
الدولة ومؤسس���اتها  بأجهزة 
املختلفة تقدي���را لهم ومراعاة 

حلالتهم الصحية.
وملا كان الطالب منهم يواجه 
صعوبات في القيام باإلجراءات 
الالزمة للحصول على خدمات 
الرعاية الصحية باملستشفيات 
واملراكز الطبية ومرافق اخلدمات 
املختلفة بسبب ما تشهده مكاتب 
االستقبال من زحام يعوق الكثير 
منهم وي���ؤدي ال���ى معاناتهم 
دون تقدير لس���نهم أو حالتهم 

الصحية.
لذا كان من الالزم أن تراعى 

عمار العجمي

د.وليد الطبطبائي

مرزوق الغامن

الغامن: تخصيص مكتب بكل وزارة وفي 
املراكز الطبية الستقبال كبار السن واملعاقني

ذياب إلنشاء مدارس لذوي االحتياجات اخلاصة
قدم النائب مناور ذياب اقتراحا برغبة جاء فيه: 
ان فئة ذوي االحتياجات اخلاصة هي الفئة األولى 
في البالد بالرعاية وان التعليم يعد ركنا اساسيا 
من اركان تأهيل هذه الفئة وان محافظة االحمدي 

ومبارك الكبير تفتقد لتلك املدارس اخلاصة بذوي 
االحتياجات اخلاصة. لذا فانني اتقدم باالقتراح 
برغبة النشاء مدارس لذوي االحتياجات اخلاصة 

في محافظة االحمدي ومبارك الكبير.


