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الكويت أدت دوراً 
كبيراً في تقريب 

وجهات نظر 
الطرفني والتأسيس 
ملرحلة جديدة في 

اليمن

د.خليل عبداهلل

عبداهلل: جلنة عليا للفحص الدوري والدقيق
ألصحاب امللفات في »الطب النفسي« كل 6 أشهر

لغير املسؤولني عن تصرفاتهم، 
وحتديد م����ن يس����تلم الدواء 
باس����مهم ومن يحق له صرف 
الدواء وعدد اجلرعات وتاريخ 
املراجع����ة الدوري����ة وااللتزام 
باملواعي����د وع����دم مخالفتها 
الس����تمرار الع����اج واملتابعة 

الدورية حلالة املريض.
2 - آلية فحص العمالة الوافدة 
القادمة أول مرة للباد وإجراءات 
احلص����ول عل����ى نتيجة الئق 

نفسيا وعقليا. 
3 - آلية التعامل مع اكتشاف 
ح����االت ألي واف����د يعاني من 
أم����راض نفس����ية م����ن النوع 
الذي يكون فيه غير مس����ؤول 
عن تصرفاته ويحتاج لعاج 
وآلي����ة إصدار قرار من اللجنة 
الطبية بالتنس����يق مع وزارة 
الداخلية بإلغاء إقامته ومغادرته 

الباد. 
4 - العمل على التنس����يق مع 

وزارة الداخلية لسحب رخص 
السوق وقيادة السيارات لكل 
من لديه ملف بالطب النفسي 
من احل����االت املرضية التي ال 
يسمح لهم بالقيادة، والتنسيق 
مع هيئة القوى العاملة وديوان 
اخلدمة املدني����ة ملنع عمل أي 
مريض نفسي لديه ملف بالطب 
النفسي من احلاالت املرضية 
التي ال  النفس����ية والعقلي����ة 
يسمح فيها بالعمل والتعامل 

مع اآلخرين. 
5 - آلية التعامل مع املوظفني 
اجلدد بالقطاع����ات احلكومية 
والشركات التابعة لها لضمان 
خلوهم من األمراض النفسية 

والعقلية قبل التعيني.
6 - وضع آليات مناسبة لضمان 
عدم تقدم أو ترشح أو تعيني من 
لديهم ملفات بالطب النفسي في 
املجالس واملؤسسات احلكومية 

والشركات التابعة لها.

النفسي فإننا نتقدم باالقتراح 
التالي: 

تش����كيل جلنة طبية عليا 
مكون����ة من رئي����س وأعضاء 
مبستشفى الطب النفسي ومن 
أعض����اء م����ن وزارة الداخلية 
وهيئة القوى العاملة وديوان 
اخلدم����ة املدني����ة وأي جه����ة 
يراها وزير الصحة مناس����بة 
للمشاركة بعضوية هذه اللجنة، 
على أن يتم إعطاؤها ومنحها 
الصاحي����ات الازمة من قبل 
الوزراء املوقر، تكون  مجلس 
مهمة عملها متخصصة بوضع 
العامة واللوائح  السياس����ات 

اخلاصة بتنظيم ما يلي:
1 - الفحص الدوري والدقيق 
ألصح����اب امللفات ف����ي الطب 
النفس����ي كل س����تة أش����هر، 
التي تعاني  للحاالت املرضية 
من اضطرابات نفسية شديدة أو 
متوسطة أو من األنواع املرضية 

قدم النائب د.خليل عبداهلل 
اقتراح����ا برغبة ج����اء فيه ما 

يلي: 
نظرا لوجود بعض املرضى 
النفس����يني الذين يعانون من 
اضطرابات نفسية وعقلية قد 
يؤثرون في إيذاء املجتمع وقد 
يشكلون خطرا في تعاملهم مع 
اآلخرين، وخاصة ممن يكون 
غير مس����ؤول عن تصرفاته 
نتيجة ع����دم أخ����ذه للعاج 
أو نتيجة  النفس����ي والعقلي 
ألخذه للجرعات العاجية التي 
جتعله غير متحكم بتصرفاته 
مما قد ينتج عنه قيامه بأعمال 
خط����رة وغير واعي����ة وغير 
مس����ؤولة، وبالتالي يتسبب 
في جرمية م����ن اجلرائم التي 
يعاقب عليها القانون سواء في 
حال إيذائه لنفس����ه أو إيذائه 
ملجتمعه، وحلماي����ة املجتمع 
الكويتي وحماي����ة للمريض 

كامل العوضي

تدخل سمو األمير بشكل شخصي يعني أن احللّ بات وشيكاً

العوضي: نأمل أن تكون املفاوضات اليمنية نهاية لألزمات العربية
العربية مثل العراق وسورية 
وليبيا وغيرها من الدول العربية 
التي تواج����ه األزمات، آما أن 
تتوصل األطراف املتنازعة إلى 
احللول املناسبة لوحدة شعوبها 
ورفاهيتها وتقدمها بعد أن عانت 
م����ا عانته من وي����ات احلرب 

والهجرة والتشرد والفقر.
كما أشاد العوضي باجلهود 
الكبي����رة التي تبذله����ا وزارة 
اخلارجي����ة الكويتي����ة بقيادة 
وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلال����د، الذي أكد ان احلكومة 
الكويتية ستوفر كل متطلبات 
النجاح للمفاوضات اليمنية، مع 
إصرار احلكومة الكويتية على 
وضع نهاية للصراع في اليمن 
واعتبار املفاوضات اليمنية في 
الكويت فرصة تاريخية حلقن 
دماء الش����عب اليمني بجميع 
أطيافه وبداية نهاية كل األزمات 
العربية، منوها بتصريح وزير 
اخلارجية وتأكيده على جاهزية 
دول اخلليج لتمويل مشاريع 
إع����ادة اإلعم����ار بالتعاون مع 
املجتمع الدولي في اليمن فور 

التوص����ل إلى احلل املناس����ب 
لألزم����ة. وأثنى العوضي على 
اجلهود اخلليجية اجلادة التي 
تبذلها دول اخلليج كلها وعلى 
رأسها اململكة العربية السعودية 
للخروج بحل����ول ناجعة في 
اليمن والدول العربية األخرى 
بعد أن طال أمد الصراع وأدى 
إلى ك����وارث إنس����انية ودمار 
وخراب ف����ي كل أرج����اء هذه 
الدول، مؤكدا أن الهدنة كبداية 
إلنهاء الصراع س����وف تعود 
على اجلمي����ع بالفائدة وتعيد 
نعمة األمن واألمان على األشقاء 
اليمنيني والعرب كلهم. وختم 
العوضي منوها بالدور اإلنساني 
الذي يس����تمر صاحب السمو 
في أدائ����ه بكل محبة وإصرار، 
مؤكدا أن املس����اهمة في إنهاء 
احلروب في املناطق الساخنة 
هو عمل إنساني جماعي كبير 
يعود باخلير واملنفعة على كل 
الشعب دون استثناء ويعتبر 
عما إنس����انيا أكبر تأثيرا من 
أعمال اإلغاثة واملساعدات على 

أهميتها.

في املشاورات«، مؤكدا أن سموه 
استطاع تذليل كل العقبات التي 
تعترض املفاوضات وجنح في 
إلى نصابها الصحيح  إعادتها 
الكبي����رة، وإميانه  بخبرت����ه 
اليمنية  القضية  بوجوب حل 
وكل القضايا العربية األخرى 
بشكل سياسي مقبول للشعوب 
العربية التي نالت ما نالت من 
ويات احلرب واخلراب، وإصرار 
س����موه على إنهاء املفاوضات 
بشكل إيجابي. وأضاف العوضي 
أن الكويت بقيادة صاحب السمو 
أدت أدوارا مهمة في رأب الصدع 
النظر ونزع  وتقريب وجهات 
فتيل الكثير من األزمات وخاصة 
في املنطقة العربية واإلسامية، 
مش����يدا برؤية صاحب السمو 
ونظرت����ه املتفائلة لألمور مبا 
يساهم في إيجاد حلول توافقية 
ومنطقية قابل����ة للتنفيذ في 

قضايا مستعصية.
أمله  وأعرب العوضي عن 
وثقته ف����ي قدرة الكويت على 
املس����اعدة في حل املش����كات 
الكثيرة التي تعاني منها الدول 

قال رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجي����ة ف����ي مجلس األمة 
النائ����ب كام����ل العوض����ي إن 
املفاوضات اليمنية في الكويت 
تعتبر أساسا ملرحلة جديدة في 
اليمن يسودها التفاهم والتوافق 
والتنس����يق بني طرفي النزاع 
اليمني، مشيدا بحكمة وخبرة 
وحنكة صاحب السمو األمير 
الذي  الش����يخ صباح األحمد، 
أعطى للمفاوضات زخما جديدا، 
وأفسح املجال أمام أفكار جديدة 
من شأنها أن تقرب وجهة نظر 

الطرفني.
وأضاف العوضي أن تدخل 
س����مو األمير بشكل شخصي 
ولقائه مبع����وث األمم املتحدة 
لليمن اس����ماعيل ولد الشيخ 
احمد، يعني أن احلل بات قريبا، 
مشيدا بدور س����مو األمير في 
إعطاء دفعة قوية للمفاوضات، 
كما أكد ولد الش����يخ بقوله إن 
»لقاء سموه مع األطراف اليمنية 
كل على حدة كان له النصيب 
الكبير في الوصول إلى األجواء 
اإليجابية التي مت التوصل اليها 

 د.محمد احلويلة

احلويلة: ما إجراءات »السكنية« جتاه أخطاء »شمال غرب الصليبخات«؟
الرئيسي باستكمالها أو إصاحها 
أم ان املواطن صاحب البيت هو 
الذي تكفل باإلصاح؟ وإذا كان مت 
تكليف املقاول بتعديل وتصليح 
املخالف����ات واملاحظات فيرجى 
تزويدي باملستندات الدالة عليها، 
أما في حال ترك األمر إلجراء أعمال 
التصليح للمواطن صاحب البيت، 
فهل مت إجراء هذه اإلصاحات على 
حساب املواطن أم على حساب 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ 
يرجى بيان هذا األمر مع الشرح 

والتسبيب، إن وجد.
2 � ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة لكش���ف ومحاس���بة 
املس���ؤولني ع���ن ه���ذا اخلطأ 
واإلهم���ال الواض���ح بطريقة 
التنفيذ في مباني شمال غرب 
الصليبخات؟ وهل مت تشكيل 
جلنة حتقيق ملعرفة من املتسبب 
في  هذا اإلهمال؟ وهل س���يتم 
تعويض أصحاب بيوت شمال 
غ���رب الصليبخات عن الضرر 

الذي حلق بهم؟
3 � هل متت مساءلة فريق العمل 
أو اللجنة املكلفة باإلشراف على 
املقاول الرئيسي؟ إذا وجدت فعا 
ولم تتم مساءلة املسؤولني عن 
التسلم النهائي، فما هي األسباب 
القانونية؟  املانعة للمس���اءلة 
ومن يتحمل تكاليف اإلصاح 
والصيانة في هذه احلالة؟ وما 
اخلطة التي انتهجتها املؤسسة 
العامة للرعاية اإلسكانية ملعاجلة 
أخطاء البناء وإصاح العيوب 
التي  البيوت  واملاحظات على 

تسلمها أصحابها؟
4 � الكثي���ر م���ن املواطنني في 
شمال غرب الصليبخات، قاموا 
بالصرف املادي من حساباتهم 
الشخصية على أعمال إنشائية 
للبيوت، فهل س���يتم تعويض 
هؤالء املواطنني عن قيمة هذه 
اخلسائر واألضرار والتلفيات 
والنواقص ف���ي إجناز األعمال 

اإلنشائية؟

الصليبخات، األمر الذي يتطلب 
الوقوف واملتابعة لهذا املوضوع 
من أجل إنهاء هذه املعاناة حتى 
ال يتحمل املواطنون أخطاء عدم 
تطبيق شروط العقد املبرم مع 
الش���ركة املنفذة للمشروع من 
حيث نوعية وجودة مواد البناء 
املنصوص عليها واحملددة سلفا 
في العق���د املبرم وما نتج عنه 
من أضرار مادية ونفسية على 
املواطنني الذين مت تس���ليمهم 
افادتي عن  البيوت. لذا يرجى 

اآلتي:
1 � هل مت إثبات جميع املخالفات 
واملاحظات على املقاول الرئيسي 
حني مت إجراء التسلم االبتدائي 
والنهائ����ي أم ان هن����اك بعض 
املاحظات واملخالفات اإلنشائية 
لم يتم اكتشافها إال بعد االستام 
النهائي؟ وإذا كانت هناك بعض 
األعمال املخالفة أو املاحظات التي 
لم يتم تداركها إال بعد التس����لم 
النهائي، فهل مت تكليف املقاول 

وجه النائب د. محمد احلويلة 
سؤاال الى وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ياسر أبل جاء فيه: يعاني 
احلاصلون على الرعاية السكنية 
في شمال غرب الصليبخات من 
مشاكل كثيرة وأضرار من خال 
سوء تشطيبات منازلهم وبعض 
أعمال البناء، وافتقار منطقتهم 
للخدمات العام���ة والعديد من 
املش���كات األخرى التي تشمل 
النهائية مبختلف  التشطيبات 
أنواعه���ا، فق���د كان من واجب 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
التأكد من املواصفات قبل تسلمها 
املش���روع وم���دى مطابقته���ا 
وسامتها وجودتها، وعلى ما 
مت رصده من أخطاء يجب اآلن 
ان يتم تعويض املواطنني عن 
الضرر الذي حل���ق بهم وفتح 
حتقي���ق ملعرفة من املتس���بب 
ومحاس���بة املسؤولني عن هذا 
اخلطأ واإلهمال الواضح بطريقة 
التنفيذ في مباني شمال غرب 

مرزوق الغامن

الهاجري لسرعة صرف املخصصات 
التعليمية للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة

أال يكفيكم يا مس����ؤولي 
الهيئ����ة ما ه����م فيه من 
معان����اة وع����دم مراعاة 
املجتمع لظروفهم وتأتون 
وتوقفون مخصصاتهم!

إضافة وش����مول الطاب 
بطيئي التعلم إلى القانون 
ال تؤثر على ميزانية الدولة 
كما أن املبالغ املخصصة 
الطلبة قيمتها ال  لهؤالء 
الهدر  تكاد تذكر في ظل 
احلكومي الذي نراه يوميا، 
وال حاجة لتعليقها، وكان 
على الهيئة صرفها حلني 
الازمة  اتخاذ اإلجراءات 

حلسم هذا األمر.
الهاجري على  وشدد 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل وعلى مدير الهيئة 
العام����ة لش����ؤون ذوي 
اإلعاقة بضرورة صرف 
تل����ك املخصصات وعدم 
تعليقها وصرفها بأسرع 
وق����ت ممكن كم����ا كانت 
تسير بشكل منتظم في 
السابق، مستدركا بقوله: 

طالب رئي����س جلنة 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
النائب ماضي   البرملانية 
الهاجري بسرعة صرف 
املخصص����ات التعليمية 
اخلاص����ة بالطاب ذوي 
اإلعاقات التعليمية وعدم 
وقفه����ا أو تعليقها نظرا 
حلاجة هؤالء الطاب لتلك 
املصروفات التي تعينهم 

على أعباء احلياة.
الهاجري في  وس����أل 
تصري����ح صحاف����ي عن 
مبرر تعليق الهيئة العامة 
لش����ؤون ذوي اإلعاق����ة 
املخصص����ات التعليمية 
اخلاصة بالطاب املعاقني 
الهيئة،  املس����جلني لدى 
مؤكدا أن ه����ذا القرار به 
إجح����اف وظل����م لهؤالء 
ماضي  الهاجريالطاب، مش����يرا الى أن 

عاشور يطلب تزويده بإيرادات
»أمالك الدولة« على اجلمعيات التعاونية

لكل قسيمة من القسائم وكم 
سعر املتر املربع الواحد في 
هذه املنطقة لصالح اماك 
الدولة وكم عدد القس���ائم 

في تلك املنطقة.

محل من محات اجلمعيات 
التعاونية التي نسبتها %30 
والت���ي تس���تقطع ألماك 
الدولة من القيمة اإليجارية 
لهذه احملات )كل جمعية 

على حدة(.

ثانيا: فيما يخص القسائم 
الصناعية

1 � يرجى تزويدي بكشف 
تفصيل���ي يب���ني مجموع 
القيم���ة اإليجارية ملنطقة 
الشرق الصناعية، مبينا 
فيه القيمة االيجارية لكل 
قس���يمة من القسائم وكم 
سعر املتر املربع الواحد في 
هذه املنطقة لصالح اماك 
الدولة وكم عدد القس���ائم 

في تلك املنطقة.
2 � يرج���ى تزوي���دي 
بكش���ف تفصيل���ي يبني 
القيمة االيجارية  مجموع 
ملنطقة الشويخ الصناعية، 
مبينا فيه القيمة االيجارية 

تق���دم النائ���ب صالح 
عاش���ور بس���ؤال لنائب 
رئيس الوزراء ووزير النفط 
بالوكالة ووزير املالية انس 

الصالح باآلتي:

أوال: فيما يخص الجمعيات 
التعاونية

1 � يرجى تزويدي بكشف 
تفصيلي يبني جميع ايرادات 
اماك الدولة على اجلمعيات 
التعاونية وإجمالي ايجار 
كل جمعية من اجلمعيات 
التعاونية، مبينا فيه قيمة 
املتر املرب���ع الواحد )لكل 

جمعية على حدة(.
2 � يرجى تزويدي بقيمة 
مبلغ ال� 5% التي مت فرضها 
على اجلمعيات التعاونية 
وحص���ة كل محافظة من 

محافظات الكويت.
3 � يرجى تزويدي بقيمة 
الدولة  اإليرادات ألم���اك 
القيمة االيجارية لكل  صالح عاشورمن 

اخلميس: عدم قبولي وصف األعضاء باملناديب 
لغيرتي على السلطة التشريعية

نقبل املساس.
وأش�����ار اخلمي����س 
إلى  عدم قبول املس���اس 
الذي  الش���عب  مبجلس 
وجد للرقابة واحملاسبة 
والتش���ريع والدفاع عن 
حقوق املواطنني فا يعتقد 
أحد من املس���ؤولني أننا 
سنقبل هذه التصرفات.

 وشدد اخلميس على أن 
من لم يحاسب من يتهجم 
على السلطة التشريعية 
من أحد مسؤولي احلكومة 

فليتحمل تبعات ذلك.

 ق���ال النائ���ب عل���ي 
اخلميس إن عدم قبولي 
وصف اعض���اء مجلس 
األمة باملناديب جاء من 
منطلق غيرتي على هذه 
السلطة التشريعية والتي  

متثل الشعب.
وأكد اخلميس بالقول: 
 عندم���ا اعترض���ت على 
الوص���ف ألنه جاء  هذا 
بالتعمي���م عل���ى جميع 
أعضاء السلطة في جميع 
املجالس ولم يكن منصبا 
علي اخلميس على فئة معينة لذلك ال 

وفقاً للمادة 24 من الالئحة.. والرد األسبوع املقبل

الغامن: طلبنا رأي اخلبراء الدستوريني
في طلب إجازة قدمه دشتي مرفقاً بتقارير طبية

في الائحة نص صريح مينع 
ه����ؤالء األعضاء من تقدمي هذا 
الطلب ولذلك قبلنا هذا الطلب 
ومت التصويت عليه ألنه كان 
عذرا للغياب وما هو مقدم اآلن 
مختلف متاما، موضحا أن املقدم 
اآلن طلب اجازة طبقا للمادة 24 

من الائحة الداخلية.
وأضاف أن النائب دش����تي 
ارفق م����ع طلب اإلجازة تقرير 
طبي مختوم من اجلهات املعنية 
حتى ال نستعجل في هذا األمر 
ناقش����نا املوضوع مع اإلخوة 

النواب وطلبن����ا رأي اخلبراء 
الدستوريني مكتوبا وسيتخذ 
قرار بعد وصول الرأي، مشيرا 
إلى أن الطلب املقدم هو طلب 
إج����ازة مرفق به تقارير طبية 

وليس طلب إجازة مرضية.
وذكر أن طلب اإلجازة محدد 
املدة طبقا للمادة 24 من الائحة 
وحتى ال ندخل بالتفاصيل طلبنا 
من اخلبراء الدستوريني إعطاءنا 
رأيهم. وتابع: بالنهاية ال النائب 
النواب  دش����تي وال غيره من 
الائحة  سيمنعنا من تطبيق 
فقد أقسمنا على احترام الدستور 
الدولة والائحة هي  وقوانني 
قانون وحتى نكون واضحني 
وصادق����ني لن نبن����ي قرارنا 
على أس����اس أن من تقدم هو 
عبداحلميد دش����تي إمنا هناك 
نصوص الئحية للتأكد، طلبنا 
من اخلبراء الدستوريني إعطاءنا 

رأيهم مكتوبا.

وان هناك من يريد أن يظهر األمر 
بغير حقيقته وان ما حدث في 
اجللسة املاضية وحتديدا التي 
قبلها موضوع قبول العذر حيث 
تقدم بكت����اب واحد غير مدعم 
بأي س����ند وطلب قبول العذر 
وكان يقول إن السوابق كانت 
كل االع����ذار تقبل، نعم وأقول 
له كانت في السابق كل االعذار 
تقبل ولكن لم يحدث في السابق 
أن تقدم عش����رة نواب بطلب 
مناقش����ة العذر وهذا ما حدث 
في اجللسة السابقة وال توجد 

قال رئي����س مجلس األمة 
مرزوق الغامن إن����ه وعدد من 
النواب اطلعوا على طلب اإلجازة 
املقدم من النائب د.عبداحلميد 
دشتي وللتوضيح حتى ال يكون 
هناك لغط أن املوضوع ليس 
غياب بعذر إمنا طلب اجازة وفقا 
للمادة 24 من الائحة الداخلية. 
وأض����اف الغامن ف����ي تصريح 
للصحافيني عق����ب االجتماع 
الذي حض����ره كل من النواب 
فيصل الكندري حمود احلمدان 
علي اخلميس وماجد موس����ى 
ومحمد طنا وعس����كر العنزي 
ملناقشة طلب النائب عبداحلميد 
دشتي بطلب إجازة انهم اتفقوا 
جميعا على طلب رأي اخلبراء 
الدس����توريني في أن يعطونا 
رأيهم في ه����ذا الطلب مكتوبا 
وسأوافيكم بالرأي إن شاء اهلل 

بداية األسبوع القادم.
وقال إن املوضوع ليس قرارا 

حتى ال تترتب على ذلك انتخابات تكميلية

اجليران: الترّيث في إسقاط عضوية دشتي 
آلخر 6 أشهر من عمر الفصل التشريعي

في املجلس.
ومتنى اجليران إرجاء 
األم���ر الى األش���هر ال� 6 
األخيرة من عمر املجلس 
احلالي وعنده���ا يجوز 
إس���قاط العضوية دون 
احلاجة إلى إجراء انتخابات 

تكميلية.

بالذات األميرية، واكتسب 
احلكم الدرج���ة النهائية 
يعرض األمر على اللجنة 
التشريعية لبحثه وتقرير 
إسقاط عضويته ويرفع 
األم���ر الى املجلس ليقرر 

ما يشاء
وه���ذا ما ح���دث مع 
أحد االعضاء في مجلس 
2009عندم���ا صدر حكم 
نهائي ض���ده في قضية 

تزوير.
أنه في  وبني اجليران 
حال���ة مجل���س 2009 مت 
عرض األمر على املجلس 
ال���ذي رف���ض إس���قاط 

العضوية.
وأضاف اجليران لذلك 
أرى التريث في إس���قاط 
عضوية دش���تي ألنه من 
غير املصلحة اآلن إجراء 
انتخابات تكميلية، خاصة 
في الدائرة األولى وما قد 
حتتويه من شحن طائفي 
في هذه املرحلة، والتي هي 
بحاجة الى حكمة القيادة 

دعا النائب د.عبدالرحمن 
اجلي���ران الى التريث في 
إس���قاط عضوية النائب 
الى  د.عبداحلميد دشتي 
آخر 6 أشهر من عمر الفصل 
التشريعي حتى ال يترتب 
على هذا اإلسقاط انتخابات 
تكميلية قد تشهد شحنا 

طائفيا.
وق���ال اجلي���ران في 
تصري���ح صحافي امس: 
»أرى اآلن القضية تخطت 
إطارها الشخصي ودخلت 
الدولي واإلقليمي  اإلطار 
وهذا من ش���أنه تضييق 
اخلناق على مزاعم احلرية 
للنائب فيما يبديه من آراء، 
وذلك ملساس���ه مباشرة 
بعمق العاقات بني الكويت 
ودول اجلوار كالبحرين 

والسعودية«.
وش���دد اجليران على 
انه في ح���ال صدر حكم 
ف���ي جناي���ة أو جنح���ة 
مخلة بالشرف أو األمانة 
د. عبدالرحمن اجليراناو أمن الدولة او مساس 

»ال يعتقد أحد من املسؤولني أننا سنقبل بذلك«

طالب »الشؤون« و»الهيئة« بضرورة االستجابة

استفسر عن إيجارات محالتها

رئيس املجلس يهنئ نظيريه في جمهوريتي سيراليون وتوغو
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس البرملان في جمهورية سيراليون 
شيكو بادارا باشيرو دمبويا، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالده. كما بعث الرئيس الغامن ببرقية تهنئة 
إل��ى رئيس املجلس الوطني في جمهورية توغو 

داما دراماني مبناسبة العيد الوطني لبالده.

منح اللجنة جميع 
الصالحيات من قبل 

مجلس الوزراء

يجب على »السكنية« 
تعويض املواطنني 

عن األضرار التي 
حلقت بهم


