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د.محمد احلويلة

احلويلة يشيد بدور صاحب السمو  في لمّ الصف العربي
النائ����ب د.محمد  أش����اد 
احلويلة عضو مجلس األمة 
وعضو البرملان العربي بالدور 
الكبير واملؤثر لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
القمة  أثناء ترؤس س����موه 
العربية طوال السنة املاضية 
في لم الصف العربي والعمل 
على تفعيل التضامن العربي 
جتاه كثير من القضايا التي 
تهم األمة العربية، وأن صاحب 
السمو األمير لم يتأخر يوما 
عن نصرة القضايا العربية 
واإلس����امية وتقدمي العون 
مادي����ا وعس����كريا، وكذلك 
لم يتأخر يوم����ا عن نصرة 
القضايا اإلنسانية واإلسهام 
في إيج����اد احللول الناجعة 
للتصدي للتطرف والعنف.

وأكد احلويل����ة ان كلمة 
القمة  صاحب الس����مو ف����ي 
العربية بشرم الشيخ اتسمت 
باملصارحة واملكاش����فة، كما 
انها اشتملت على عدة أبعاد 
سياسية واقتصادية وإنسانية 
وشخصت الواقع العربي بكل 
دقة وجت����رد ودون مجاملة، 

وشخصت األسباب احلقيقية 
التي ساهمت في تدهور العديد 
من امللفات والقضايا العربية 
ومنها الفوضى التي يعيشها 
العربي واإلس����امي  عاملن����ا 
التنمية في  وكذل����ك تأخ����ر 
الباد وانتشار اإلرهاب. وأشاد 
احلويلة باحلرص البالغ من 
الزعماء العرب على تواجدهم 
بصفة شخصية، وذلك يدل 
على أن هذه املرحلة بحاجة 
للتفاعل البناء ووحدة الصف 
العربي ملواجهة كل التحديات 
اإلقليمية واألخطار احملدقة 
باملنطقة وتوحي����د اجلهود 
القضايا  العربي����ة لنص����رة 
اإلنسانية امللحة وخاصة في 
اليمن وسورية وليبيا وكل 
ال����دول الت����ي طالتها أصابع 
اإلرهاب الوحشي والتطرف.

كما أشاد احلويلة بالبيان 
اخلتام���ي للقم���ة العربي���ة 
القمة  بشرم الشيخ، واصفا 
التي عكس���ت  بالتاريخية، 
العربي في وقت  التماس���ك 
األزمة، مشيرا الى ان الظروف 
التي متر به���ا األمة العربية 

في الوقت احلالي تستوجب 
التضامن احلقيقي  ضرورة 
ملواجهة التحديات التي باتت 
ته���دد األمن القومي العربي، 
البيان  وهذا ما ش���دد عليه 
اخلتامي لهذه القمة التاريخية 
التي استضافتها مصر، وأن 
أهم ما جاء بها االتفاق العربي 
على قوة عربية مشتركة والتي 
أصبحت ضرورة في املرحلة 
احلالية للتص���دي لإلرهاب 
والعنف، وأشاد باملبادرة التي 
أثمره���ا التكاتف العربي في 
ضرب معاقل اخلطر احلوثي 
وتقويض امتداداته اإلرهابية 
التي زعزعت استقرار اليمن 
الشقيق وبدأت حتاول التوغل 
للعبث بأمن اململكة العربية 
الس���عودية، ما دع���ا الدول 
الى  العربي���ة واخلليجي���ة 
مفاجأة العالم أجمع بضربة 
حاس���مة في عاصفة حازمة 
ليثبت���وا ان األم���ة العربية 
واإلسامية متتلك من املقومات 
التي تستطيع من  واألدوات 
خالها ضبط األمن والتصدي 

للتطرف.

سيف العازمي

محمد راتب

العازمي  النائب سيف  أكد 
أن مجلس األمة منوط به تأمني 
الكوي����ت من الداخ����ل، وعلى 
النواب مناقشة االحداث الداخلية 
كمشرعني، أما األمن اخلارجي 
للباد فهو بيد ولي األمر صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وقادة اخلليج، األحرص 
على مصلحة أبناء الش����عوب 

العربية واإلسامية.
وأشار في تصريح خاص 
ل� »االنب����اء« على هامش حفل 
نظمته جمعية العدان والقصور 

للس����حب على السيارة وعلى 
جوائز أخ����رى، إلى أن أحداث 
الوثيق  الترابط  اليمن كشفت 
التع����اون ودعمها  ب����ني دول 
املباشر ووقوفها ضد من يهدد 
أمنها واستقرارها، معلنا دعمه 
وتأيي����ده ووقوفه مع أي قرار 
يتخذه القادة باعتبارهم األعلم 

واألدرى باألوضاع الدولية.
 وردا عل����ى س����ؤال حول 
القرار املتخذ من قبل  مخالفة 
الكويت باملشاركة للدستور قال 
إن الذي يحمي الكويت يحمي 
اخلليج، واليمن كدولة محسوبة 
على جميع الدول العربية ومنها 

اخلليجية، ولم يكن قرار الكويت 
منفردا فهناك الكثير من الدول 
العربي����ة واالس����امية الت����ي 
أعلنت موافقتها على احلملة، 
ومنها تركيا، ونحن نتمنى أن 
يعم الس����ام جميع الدول با 

استثناء.
وأكد العازمي تأييده حللف 
»عاصفة احلزم« الذي أطلقته 
اململك����ة العربية الس����عودية 
مبشاركة دول اخلليج حلماية 
اليمن الشقيق وإعادة االستقرار 
إليه، مبينا ان املصلحة العليا 
للكوي����ت ودول التعاون فوق 

أي اعتبار.

أكد أن أمن البالد من اخلارج منوط بصاحب السمو األمير

سيتم اإلعالن عن املناطق اجلديدة خالل أسبوعني

العازمي لـ »األنباء«: مصلحة الكويت فوق أي اعتبار
و»عاصفة احلزم« رسالة ملن يهدد أمن واستقرار دول اخلليج

دشتي ينتقد  الهجوم على »التشريعية« بشأن انتخابات »الطلبة«

»التشريعية« ترجئ البت في تعديالت قانون اإليجارات

انتقد مقرر اللجنة التشريعية 
النائب د.عبداحلميد دشتي ما 
أس���ماها »الهجمة الشرس���ة« 
اللجنة بعد  التي تعرضت لها 
موافقتها عل���ى مقترح النائب 
نبيل الفضل في ش���أن قانون 

»االحتادات الطابية«.

وأكد دش���تي في تصريح 
اللجنة ال  أن  الى الصحافيني 
تقبل املساس بحقوق املواطن 
الدستورية، الفتا الى أن اقتراح 
الفضل مبادرة منه فاتت على 
الكثير من املشرعني طوال 50 
عاما مضت. وطالب منتقدي 

اللجنة  الفضل وقرار  مقترح 
التش���ريعية بالكش���ف عن 
العلن، ومناظرة  أنفسهم في 
الفض���ل، رغ���م قناعتي بأنه 
»حرام على األخ نبيل أن يضيع 

وقته مع هؤالء«.
وشدد دشتي على ضرورة 

احترام طابنا ألنظمة الدول 
التي يتواجدون فيها، مؤكدا 
أن تعديل الفضل الذي أقرته 
»التش����ريعية« ينظم الكثير 
املثالب  من األمور ويتاب����ع 
الت����ي كانت تعت����ري العمل 

الطابي.

راكان النصف ومبارك احلريص ود.عبداحلميد دشتي ونبيل الفضل خالل االجتماع

الش����ؤون  أرجأت جلنة 
التش����ريعية والقانوني����ة 
الب����ت  أم����س  البرملاني����ة 
باالقتراحات املتعلقة بتعديل 
قانون اإليجارات ومشروع 
املماثل  القانون احلكوم����ي 
املقبل ملزيد  الى اجتماعه����ا 

من الدراسة.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.عبداحلمي����د دش����تي في 
تصريح صحافي مبجلس األمة 
إن اجتم����اع اللجنة خصص 
ملناقش����ة ثاث����ة اقتراحات 
تتعلق بإضافة مادة جديدة 
برقم )11 مكرر( الى املرسوم 
بالقانون رقم 116 لسنة 1992 
التنظيم اإلداري  في ش����أن 
وحتديد االختصاصات، حيث 
أشار مقدمو االقتراحات الى 
»وجود جت����اوزات تتم من 
غير املختصني بإصدار بعض 
القرارات اإلدارية أو صدورها 
من مختصني من غير تسبيب 

تلك القرارات«.
أن  دش����تي  وأوض����ح 

راكان النصف

النصف: أوفينا بوعدنا بعد توزيع 
12030 وحدة سكنية خالل السنة املالية املاضية

كشف مقرر اللجنة اإلسكانية 
النص����ف عن  النائ����ب راكان 
توزيع 12030 وحدة س����كنية 
خال السنة املالية 2014/2015 
الت����ي انتهت أمس، كما وعدت 
اللجنة بذلك املواطنني قبل عام 

من تاريخه.
النص����ف في مؤمتر  وقال 
صحافي عق����ده مبجلس األمة 
أمس »ان اليوم )أمس( هو آخر 
يوم بالسنة املالية 2014/2015، 
وكنت قد عقدت مؤمترا صحافيا 
في العام املاضي بذات املكان مع 
وزير اإلسكان ياسر أبل، وأعلنا 

آنذاك  خال املؤمتر الصحافي 
عن توزيع 12700 وحدة سكنية 
خال هذا العام، وأؤكد اليوم أنه 
مت توزيع 12030 وحدة سكنية، 
وكان هناك عدم إقبال من قبل 

املواطنني على 723 وحدة«.
النص����ف: كن����ا  وأض����اف 
حريصني من اليوم األول على 
عدم املبالغ����ة واحلديث بلغة 
القضية  األرقام فيما يخ����ص 
اإلس����كانية وعندم����ا حتدينا 
خصومن����ا السياس����يني بلغة 
األرقام اختفوا ولم يردوا علينا 

حتى هذه اللحظة.

وتابع النصف: ان خصومنا 
السياسيني لم يردوا علينا الى 
اليوم مبا هي املادة التي وردت 
في قانون اإلسكان واستباحت 
ادعوا، كما  الدولة كما  أراضي 
أنهم لم يردوا على مطالبنا لهم 
أيضا بإجراء مقارنة بني ما مت 
توزيعه في السنوات املاضية 

وما مت توزيعه هذا العام.
وب���نينّ النصف أن���ه خال 
أس���بوعني من تاريخه سيتم 
اإلعان عن املناطق اجلديدة التي 
سيتم توزيع الوحدات اإلسكانية 

بها للعام اجلديد 2015/2016.

النصوص والقواعد احلالية 
حتقق م����ا ذهب إليه النواب 
في اقتراحاتهم املقدمة، حيث 
القضاء اإلداري يس����بغ  ان 
القرارات  رقابته على ه����ذه 
وينظر ف����ي التظلمات التي 
تع����رض علي����ه ويتصدى 
له����ا وعليه ارت����أت اللجنة 
بالتباحث مع مستش����اري 
احلكومة ان هذه االقتراحات 
ال تتوافر لها املقومات الفنية 

والعملي����ة الازمة إلقرارها 
واالكتفاء بالنصوص احملكمة 
املعمول بها حاليا كونها تفي 

بالغرض.
وقال إن خشية النواب من 
ذلك ان تتم معاجلتها من خال 
إسباغ رقابة ديوان اخلدمة 
املدني����ة عل����ى كل القرارات 
التي تصدر وقبل أن يتظلم 
منها املوظفون العامون أمام 

القضاء.


