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املطير: إعالن جتمع ثوابت األمة إنهاء املقاطعة 
واملشاركة في االنتخابات خطوة موفقة سياسياً

الظفيري يطالب وزير اإلسكان باإلسراع في تنفيذ
مشروعي جنوب املطالع وجنوب سعد العبداهلل

النصف: ما أسباب التأخر في تطبيق قانون
محفظة الطلبة الدارسني على نفقتهم؟

والعقل والشرع يقودان املرء 
الى طرق كل باب وسلوك كل 
سبيل من املمكن أن يقلل من 
تدهور األوضاع أو حتى فقط 
يقلل من س���رعة تدهورها. 
فكان اعالنهم بانهاء املقاطعة 
مبثابة ال���درع الواقي الذي 
يتلق���ى االخ���وة في جتمع 
الثوابت من ورائه كل صور 
النقد النافع منها واملريض، 
حتى يخفف���وا من ضغوط 
النق���د عل���ى اخوانهم في 
التجمعات والتكتالت  بقية 
واألفراد فجزاهم اهلل خيرا. 
وان املوقف من االنتخابات 
سواء باملشاركة أو املقاطعة 

الرعاية السكنية في تذليل 
الصعوبات التي رمبا تعوق 
تنفيذ الوحدات الس���كنية، 
الفتا إل���ى أن التأخير الذي 
صاحب مش���روعي جنوب 
املط���الع وجن���وب س���عد 
التس���اؤل،  أثار  العبداهلل 
ألنه لدينا يقني بأن املعاجلة 
ممكنة، وجميع األمور من 
املمكن تداركها، ونحن يهمنا 
أن تتحول خطط الورق إلى 
واقع ملموس، يستشعره 
املواطن الكويتي الذي حلم 

طويال ببيت العمر.

ارجو تزويدي بأسباب هذه 
املعوقات واالجراءات التي 
تقوم بها الوزارة لتالفيها 
حتى يطب���ق القانون مع 
املراس���الت  تزويدي بكل 
التي متت بهذا الشأن بني 
العال���ي  التعلي���م  وزارة 
واجله���ات املعنية لتالفي 

هذه املعوقات.
3 � ما اجلدول الزمني للبدء 
في تطبي���ق القانون؟ مع 
بيان التاريخ الذي ستبدأ 
في���ه الوزارة باس���تقبال 
طلب���ات الراغبني في دعم 

الصندوق.
كما وجه النائب راكان 
إلى نائب  النصف سؤاال  
رئي���س مجل���س الوزراء 
ووزير املالية ووزير النفط 
بالوكالة انس الصالح جاء 
فيه: نظرا لتكبد ميزانية 
الدولة مبالغ طائلة سنويا 
نتيجة الستئجار عدد كبير 
من العقارات واستخدامها 
احلكومي���ة  للجه���ات 

بعد ص���دور حكم احملكمة 
الدس���تورية حول الصوت 
الواح���د، ال ميكن بأي حال 
من األحوال أن يكون وسيلة 
أو س���ببا ألن يخون أيا من 
الطرفني األخر س���واء كان 
املؤيد للمشاركة أواملعارض 
لها، ف���ال يص���ح أن يرمى 
بالتقاع���س واحلرص على 
األثرة واالنتصار حلظوظ 
النفس كل من رأى املقاطعة، 
وفي املقابل ال يصح أن يرمى 
باخليانة واملشاركة بالفساد 
من رأى حتمية املشاركة. فلكل 
وجهة نظره ورأيه واجتهاده 

الواجب احترامه.

وحث الظفيري على التزام 
مؤسس���ة الرعاية السكنية 
بجدول أعمال املش���روعني 
والعم���ل عل���ى اإلس���راع 
بتنفيذهما، داعيا إلى تكثيف 
التنسيق بني البلدية واملجلس 
البل���دي ومعه���د األبحاث 
ووزارة األش���غال والرعاية 
الس���كنية واجلهات املعنية 
األخرى إلزالة املعوقات التي 
رمبا تعتري طريق الرعاية 
الس���كنية وتكون سببا في 
تأخي���ر انش���اء املش���اريع 

السكنية.

واس���تمرارها لس���نوات 
طويل���ة. يرج���ى إفادتنا 

وتزويدنا باآلتي:
1- عدد العقارات املستأجرة 
من قبل احلكومة في جميع 

احملافظات.
العقارات  2- حتديد عدد 
املس���تأجرة ل���كل جه���ة 

حكومية على حدة.
3- كم بلغت التكلفة املادية 
الس���نوية الستئجار تلك 
املالية  العقارات للس���نة 

احلالية؟
4- كم بلغت التكلفة املادية 
الستئجار احلكومة لكافة 
العقارات منذ السنة املالية 
2005-2006 حتى 2014-

.2015
5- م���دى وج���ود خطة 
زمنية من عدمه لتقليل او 
االنتهاء من استئجار تلك 

العقارات.
اق���دم مبنى  6- تاري���خ 
مستأجر من قبل احلكومة 

واجلهة املستفيدة منه.

كل يوم عشرات األخبار على 
جميع املستويات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية 
التي تثير األلم واالستياء في 
قلوب أبناء الشعب الكويتي، 
ويتولد لديهم احلافز للسعي 
وف���ق االس���تطاعة لتقليل 
وليس القضاء بالكلية على 
هذه املظاهر اخلطيرة التي 
ص���ارت كامل���رض اخلطير 
كل يوم في ازدياد، ولكنهم 
يترددون خوفا من صيحات 
التشكيك والطعن والهجوم 
غير املبرر، كالذي يتعرض له 
األخوة في جتمع ثوابت األمة 
نظير خطوتهم الش���جاعة. 

التي حتول  ازالة املعوقات 
دون البدء في املش���روعني 
املعقود األم���ل عليهما في 
مساهمتهما في حل املشكلة 
اإلسكانية، نظرا لكثرة عدد 
املدرجة  الوحدات السكنية 

في املخططني وتنوعها.
وقال الظفيري في تصريح 
صحافي: نحن تعشمنا خيرا 
عندما اعلن الوزير أبل عن 
خارطة طريق حلل املشكلة 
اإلسكانية، ومجلس األمة لم 
يقصر في إصدار التشريعات 
التي تعني الوزارة ومؤسسة 

على ما تقدم ونظرا لعدم 
التعلي���م  دع���وة وزارة 
الراغبني  العالي للطلب���ة 
في االستفادة من احملفظة 
دراس���تهم  واس���تكمال 
اجلامعية في اخلارج، اعيد 
توجيه السؤال سعيا في 
القان���ون وحرصا  تنفيذ 
على مصلحة ابنائنا الطلبة 
والطالبات ممن يرغبون في 
استكمال دراستهم اجلامعية 

خلدمة وطنهم الغالي.
افادتي  ل���ذا، يرج���ى 

باآلتي:
الالئحة  � تاريخ صدور   1
 1 التنفيذية للقانون رقم 
لس���نة 2012 مع تزويدي 
بنسخة لالئحة التنفيذية 

املذكورة.
2 � ما اس���باب التأخر في 
تطبي���ق القان���ون رقم 1 
لس���نة 2012 بشأن انشاء 
محفظة دعم الطلبة، وفي 
امام  حال وجود معوقات 
القانون  الوزارة لتطبيق 

قال النائب السابق محمد 
براك املطي���ر: ان ما قام به 
اإلخوة في جتم���ع ثوابت 
األمة من اعالن انهاء املقاطعة 
واملش���اركة ف���ي انتخابات 
مجلس األمة القادم تصويتا 
وترش���يحا، خطوة موفقة 
سياسيا، يستحقون االشادة 
والشكر عليها، ووجوب البعد 
ع���ن تخوينهم والطعن في 
نياتهم، فه���م في احملصلة 
مجتهدون يش���كرون على 
اجتهادهم ومبادرتهم، حيث 
أنهم كس���روا حاجز التردد 
لدى الكثي���ر من املخلصني 
الذين يشاهدون ويسمعون 

طالب النائب د.منصور 
الدولة  الظفي���ري، وزي���ر 
لشؤون اإلسكان ياسر أبل، 
باإلسراع في ازالة املعوقات 
التي حتول دون توقيع العقد 
األول من أعمال البنية التحتية 
ملش���روع جنوب املطالع، 
وتنفي���ذ مش���روع جنوب 
س���عد العبداهلل، مستغربا 
التذرع باملعوقات، علما بأن 
الرعاية السكنية  مؤسسة 
بوسعها وفق ما متتلكه من 
إمكانيات وبالتنس���يق مع 
اجلهات احلكومية املعنية، 

النائ���ب راكان  وج���ه 
النص���ف س���ؤاال لوزير 
التعليم  التربية ووزي���ر 
العالي د.بدر العيسى جاء 
فيه: بتاري���خ 2014/4/15 
قمت بتوجيه سؤال برملاني 
لوزير التربية وزير التعليم 
العالي آنذاك احمد املليفي 
يتعلق بأسباب عدم تطبيق 
القانون رقم 1 لسنة 2012 
بشأن انش���اء وتأسيس 
احملفظة االستثمارية لدعم 
وتشجيع الطلبة الدارسني 
على نفقتهم اخلاصة ونشر 
هذا القانون بجريدة الكويت 
املوافق  العدد 1078  اليوم 

.2012/5/6
وجاءت االجابة بتاريخ 
2014/5/12 ولم تكن وافية 
ول���م حتدد اس���باب عدم 
تطبي���ق القانون الصادر 
من مجلس االمة واملصادق 
عليه من قبل صاحب السمو 
االمير حتى اآلن مما يعد 
مخالفة دستورية، وبناء 

محمد املطير

د. منصور الظفيري

راكان النصف

وعل���ى أي عق���د مت التوقيع 
معه؟

3- هل مت اخذ موافقة ديوان 
اخلدم���ة املدني���ة؟ اذا كانت 
اإلجابة بنعم، يرجى تزويدي 
بنسخه من كتاب وزارة النفط 
او الشركات التابعة لها بطلب 
تعيينه مستشارا ونسخة من 
موافقة ديوان اخلدمة املدنية 

عليه.
4- هل كان���ت وزارة النفط 
على علم بأن وزارة الشؤون 
انهت خدماته ولم جتدد العقد 

معه؟

طنا: هل مت تعيني مستشار في وزارة النفط؟
النائ���ب محمد طنا  وجه 
سؤاال الى نائب رئيس الوزراء 
النفط  املالية ووزير  ووزير 
بالوكالة ان���س الصالح جاء 

فيه:
1- إفادتي عن )م. ز(، مصري 
اجلنس���ية، ه���ل مت تعيينه 
مستشارا في وزارة النفط او 

الشركات التابعة لها؟
2- إذا كان���ت اإلجابة بنعم، 
يرج���ى تزويدي مب���ن قام 
بتعيينه، وفي أي جهة او إدارة 
مت تعيينه؟ وكم راتبه؟ وما 
التي يحصل عليها؟  محمد طناامليزات 

عبداهلل: حتويل موقع
روضة الشهداء إلى حديقة

النائ���ب د.خليل  ق���دم 
عبداهلل اقتراحا برغبة جاء 

فيه ما يلي: 
نظرا لقيام وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بإنشاء 
مسجد ومبنى متعدد األدوار 
باإلضافة ملواقف للسيارات 
خلدم���ة املس���جد واملبنى 
الش���هداء قطعة  مبنطق���ة 
)4(، وحيث كان هذا املوقع 
مخصصا أساس���ا إلنشاء 
روضة لألطفال مبس���احة 
عشرة آالف متر مربع تقريبا، 
إال أن���ه لظروف هندس���ية 
تتعل���ق مبخالفة في أعمال 
التصاميم وصغر املساحة 
املخصصة للبن���اء لم تقم 
وزارة األشغال بإنشاء روضة 

األطفال.

وحيث مت إنشاء املسجد 
واملبنى متعدد األدوار التابع 
لوزارة األوقاف والش���ئون 
اإلسالمية على نصف املساحة 
التي كانت مخصصة لروضة 
الش���هداء  األطفال مبنطقة 
قطعة )4(، ولوجود ساحة 
فضاء مالصقة للمسجد، فإننا 

نتقدم باالقتراح التالي:
اإليع���از ملن يلزم بإلغاء 
املشروع املخصص إلنشاء 
روضة لألطفال في منطقة 
 ،)4( قطع���ة  الش���هداء 
وتخصيص األرض املقابلة 
للمشروع في قطعة )5( أو 
أي موقع آخر إلنشاء الروضة 
أو حتويلهم حلدائق، حيث 
تخلو منطقة الشهداء من أي 

خليل عبداهللمنتزهات خضراء.

2- هل مت توجيه كتاب طلب 
حتوي���ل الطفل إل���ى نيابة 
األحداث ؟ ما األسباب التي 
دعت لذلك، يرجى تزويدي 
بص���ورة ضوئي���ة من هذا 

الكتاب.
3- هل مت تطبيق أي عقوبات 
تأديبي���ة عل���ى املش���رفني 
املعتدي���ن بالض���رب على 

الطفل؟
4- هل طبقت الوزارة القانون 
رقم 21 لسنة 2015 في شأن 
حماية حقوق الطفل؟ اذا كانت 
االجابة بنعم فهل مت تطبيق 
املادة 91 واملادة 94 من هذا 

القانون في هذه احلادثة؟
)يرجى تزوي���دي بكافة 
الت���ي تدع���م  املس���تندات 

االجابة(.

املعيوف: ما تفاصيل االعتداء بالضرب 
على أحد أطفال دور الرعاية؟

النائ���ب عبداهلل  وج���ه 
املعيوف س���ؤاال الى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
الدول���ة لش���ؤون  ووزي���ر 
التخطي���ط والتنمي���ة هند 

الصبيح جاء فيه:
منا إلى علمنا تعرض أحد 
أبناء دور الرعاية إلى اعتداء 
بالض���رب من قب���ل عدد من 
الرعاية وعليه  مشرفي دور 

يرجى ىتزويدي باألتي
1- أس���ماء املشرفني والطفل 
وتفاصي���ل احلادث���ة، وهل 
مت تش���كيل جلن���ة حتقيق 
بخصوص هذه احلادثة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي بنسخة ضوئية من 
محضر وتقرير اللجنة ومن 

عبداهلل املعيوفهم أعضاء اللجنة؟

اجليران: ما تعريف اإلرهاب حسب األحكام القضائية؟
وجه النائب د.عبدالرحمن 
اجليران سؤاال الى وزير العدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية 

يعقوب الصانع جاء فيه:
انطالقا من السياسة العامة 
املتوازنة لدولة الكويت، في 
محارب���ة االرهاب ودواعيه، 
باألساليب الصحيحة، بعيدا 
عن احلسابات الضيقة، وسعيا 
لتكريس مفاهيم احلنيفية 
التوحيد،  السمحة، وعقيدة 
الدين هلل وحده،  وإخالص 
ونب���ذ الش���رك وأهله على 

اختالف مظاهره ودواعيه، 
وتأكي���دا ألصول االس���الم 
املس���تقرة، اآلمرة بالوحدة 
واألخذ بأسباب القوه، وترك 
التنازع واالختالف، املفضي 
الريح،  الى الضعف وذهاب 
وطمع االع���داء فينا، وعليه 

يرجى إفادتي مبا يلي:
1- م���ا تعري���ف اإلره���اب 
والتطرف؟ حسبما جاء في 
القضائية  حيثيات األحكام 
النهائية لإلرهابيني بالكويت 

على اختالف توجهاتهم؟

2- ما تعريف دعاة الفتنة؟ 
وما صفاتهم؟ حس���بما جاء 
في موسوعة الفقه اإلسالمي 
واملذاهب األربعة املعتبرة في 

االسالم؟
3- على اي اساس قانوني 
وشرعي وإداري استند قرار 
وقف ضيف وزارة األوقاف 
مؤخ���را، فضيلة الش���يخ 
مشهور بن حسن آل سلمان 
من اململكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة؟
4- وهل ينطبق عليه جميع 

او بعض األوصاف املتقدمة في 
البندين 1-2؟ ارجو تزويدي 
مبا يثبت ذلك من مصورات 
ومؤلفات ومنشورات للشيخ 

الزائر.
5- لتبق���ى الكوي���ت موئال 
للعلم والعلماء، وليس مالذا 
لألدعياء، ما معايير الوزارة 

لتقييم العلماء؟ 
وم���ا صف���ات العلم���اء 
الربانيني الت���ي نص عليها 
العلم؟ ارجو  اه���ل  جمهور 

تزويدي؟
د. عبدالرحمن اجليران

وقانونيا معن���ي باحلفاظ 
على الثروة الوطنية واملال 
العام وااللتزام باإلجراءات 
ل���ذا يرجى  الدس���تورية. 

تزويدنا بالتالي:
1- اخلط���ة الزمنية لتنفيذ 
واالج���راءات  الوثيق���ة 
اإلصالحية بش���قيها املالي 

واالقتصادي؟
2 - أوردت اخلطة خصخصة 
الدولة، فما  بعض قطاعات 

تلك القطاعات؟
3 - ما معايي���ر وضوابط 
اخلصخصة املقررة بوثيقة 

االصالح االقتصادي؟
4 - ما املقصود باخلصخصة 
الت���ي س���تطول القطاعات 
احليوية في الدولة كالتعليم 

والصحة دون بيعها؟

استفسر عن »اخلصخصة« دون بيع القطاعات احليوية للدولة

خللو املنطقة من أي منتزهات خضراء 

الدويسان يسأل عن اخلطة الزمنية لتنفيذ 
وثيقة اإلصالح بشقيها املالي واالقتصادي

النائ���ب فيص���ل  ق���دم 
الى وزير  الدويسان سؤاال 
املالية ووزير النفط بالوكالة 
ان���س الصالح حول وثيقة 
االص���الح االقتصادي التي 
تعمل احلكومة على تنفيذها. 

وجاء نص السؤال:
 اعتم���د مجلس الوزراء 
بتاري���خ 14 مارس 2016 ما 
يع���رف بوثيق���ة االصالح 
االقتص���ادي والتي مت��ثل 
التزاما حكوميا بنهج اإلصالح 
املال���ي واالقتصادي تنفيذا 
لسياس���ات ومس���تهدفات 
خطة التنمية للسنة املالية 
2016/2017، التي أقرها مجلس 
األمة في جلسته بتاريخ 17 
يونيو 2015، وبذلك يراعي 
فيصل الدويسانتطبيقها التزاما دس���توريا 

أكد على ضرورة إزالة معوقات إبرام العقدين

استفسر عن عدد العقارات املستأجرة من قبل احلكومة في جميع احملافظات

»ثوابت األمة« مهد الطريق للمترددين
 رشيد الفعم 

كأن كل طرف يبتغي اعالن رغبته في املشاركة في 
االنتخابات البرملانية، غير أنه ال يود أن يكون هو »البادي«، 

وينتظر من غيره فتح الباب، وبث الروح املعنوية واحلماس في 
نفوس البقية، لعل ذلك يكون طريقا يركب سكته املترددون أو 

اخلائفون من رد فعل املجهول.
هذا هو حال عدد من التيارات السياسية، وما يخفونه 

في نفوسهم ال يظهرونه، وهم يتقاذفون كرة احلديث عن 
انتخابات مجلس األمة 2017، وما اذا سيقبلون على منافساتها 
ترشيحا وانتخابا، أم ميكثون في مواقعهم السابقة املقاطعة، 

لكن ما دشنه جتمع ثوابت األمة، قد يغير احلسبة، ويفك 
العقدة، ويطلق اللسان لدى الصامتني، ويزيح الغموض عن عن 

الوجوه، فأعضاء التجمع قالوها صراحة: »سنشارك«.. وفندوا 
وبرروا ودافعوا عن أهمية املشاركة، واستهجنوا التزام كراسي 

العزوف والبكاء على األطالل.
ولرمبا وجد أعضاء جتمع ثوابت األمة، من اخلصوم سهاما 
صوبت نحوهم، وبعضها ممن كان يتمنى عليهم عدم النزوح 

عن خندق محاربة الصوت الواحد، وهجران أي برملان يأتي 
بأعضائه من خالله، اال أن كل هذه النيران، بدت على غير 

لهيبها املستعر، لو أقدموا على ما نفذوه قبل اربع سنوات.. 
فوقتذاك املقاطعة كانت على أشدها، و»يا ويل من يخالف أو 

يطعن بها« هذا باألمس، بيد أن اليوم مختلف، تغيرت املفاهيم، 
وتكشفت حقائق، وتبدلت مواقف، ووصل هذا وذاك الى نقاط 

تالق، منبعها مصلحة وطن، وإنقاذ بلد، وتعاون في تنمية 
واصالح، بدال من لغة تهديد وتخوين، وتباغض فكر، وعداوة 

انتماء.. وبعيدا عن نقاش »طرشان«، وأجندات تأزمي وتأجيج.
املشهد، قد تتغير مالمحه، فجزء من اخلجل السياسي، 
واخلوف من رد الفعل، أطفئت نيرانه، وخف بعض لهيبه.. 

ومن كان يتحدث مع نفسه باملشاركة في االنتخابات املقبلة، أو 
يهامس زميله، رمبا يدين لتجمع ثوابت األمة باجلميل.. ولذا 
حتما، سنسمع قريبا عن مؤمترات صحافية مماثلة يدعو لها 

تيار، أو تنظمها كتلة، أو يقيمها جتمع وحزب، كلها سيعلو 
فيها الصوت، وتتضح رؤية أصحابها، وتنجلي ضبابية ما 
متتموا به في ماض قريب.. وهو ما يعني أن معركة الفوز 

مبقاعد مجلس 2017، فتحت على مصراعيها، ووجوه غابت 
عن املسرح السياسي الكويتي ردحا من الزمن، هي اآلن على 

أهبة العودة.. حتى حسبة األصوات وتوقعات النجاح ستنقلب 
رأسا على عقب، فمن وصل الى املقاعد النيابية في 2012، بألفي 

صوت، لن يبقى في مقعده ان لم يفز بأضعافها.. ألن من معه 
في السباق، »ثقال«، وقوة جماهيرية، وخبرة في القواعد، 

ومعرفة في علوم التكتيك االنتخابي.
وحتما، الصورة ستزداد اشراقا وبروزا، مع قرب قادة 

آخرين في املقاطعة الى تبيان كلمتهم في قبول الصوت الواحد، 
أو استمراء نكرانه والكفر به.. والعيون مصوبة على تيارات 

بعينها، وحتما لن يطول حسم موقفها.
والسؤال األهم، كم ستبلغ نسبة االقتراع في االنتخابات 

املقبلة؟.. وهل ستالمس نسب املاضي حيث 70% و80%؟ ومن 
ينجح من النواب السابقني، وما هو حصاد أصواتهم؟ وذاك 

الذي لم يتزحزح ملاذا صمد على رأيه؟.. قضية مبدأ، أم خشية 
سقوط؟.. األيام حبلى باألخبار.. واملؤكد فيها، أن االنتخابات 

املقبلة، ليست سهلة من دون مبالغة.


