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الغامن بحث األوضاع الدولية وتبادل اخلبرات مع نظيره الروسي
اجتمع رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن والوفد البرملاني 
املرافق له مببنى مجلس الدوما 
في موســكو أمس الى رئيس 
مجلس الدوما باإلنابة )الغرفة 
األدنــى للبرملــان الروســي( 
سيرغي ايڤانوڤيتش نيفروف 
وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 

لروسيا.
وتنــاول االجتماع ســبل 
النهــوض بعالقــات التعاون 
بــن مجلــس األمــة الكويتي 
الروســي  الدومــا  ومجلــس 
وتبادل اخلبــرات والتجارب 
عبر الزيارات املتبادلة وجلان 

الصداقة.
الى  كما تطــرق االجتماع 

خالد املونس العتيبي وخالد 
الشطي وعبدالوهاب البابطن 
وسفيرنا لدى روسيا االحتادية 
عبدالعزيز العدواني. وكان في 
اســتقبال الغــامن على ارض 
املطــار نائب رئيــس مجلس 
األمة عيسى الكندري، ووزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة املستشار د.فهد 
العفاســي، وامن عام مجلس 
األمة عالم الكندري، والسفير 
العراقــي لــدى الكويت عالء 
الهاشــمي، والسفير الروسي 
لدى الكويت نيكوالي مكاروف.

.. ويعزي الفلبني
مــن جهة أخــرى، بعث 

الغــامن ببرقيتن  الرئيس 
إلى رئيس البرملان الفلبيني 
ألفاريــز وإلى  بانتاليــون 
الشــيوخ  رئيــس مجلس 
الفلبيني فيســنتي سوتو 
الثالث عبر فيهما عن خالص 
العــزاء وصادق املواســاة 
بضحايا الزالزل التي ضربت 
عدة مدن فلبينية وأسفرت 
عن ســقوط العشرات من 

الضحايا واجلرحى.
الغــامن تضامنه  واكــد 
الكامل مع الشعب الفلبيني 
الصديــق، معربا عن ثقته 
 فــي قــدرة الفلبــن علــى

جتــاوز اثار تلــك الكارثة 
الرئيس مرزوق الغامن أثناء عودته إلى البالد مساء أمس وفي استقباله عيسى الكندري ود.فهد العفاسي وعالم الكندري والسفير الروسيالطبيعية.

عدد من امللفات ذات االهتمام 
املشــترك وســبل مواجهتهــا 
وحلها مبا يصب في مصلحة 
البلدين والشعبن الصديقن، 
كمــا مت االتفــاق علــى اجراء 
لقــاءات دورية بــن اجلانبن 
قبل عقــد مؤمتــرات االحتاد 
وذلــك  الدولــي  البرملانــي 

للتنسيق والتشاور.
وناقش االجتماع ايضا آخر 
الســاخنة  تطورات األوضاع 
واملتســارعة التــي تشــهدها 
الساحتان اإلقليمية والدولية 
ومنها األوضــاع في األراضي 
الفلسطينية احملتلة وسورية 

واليمن وليبيا.
حضــر االجتمــاع النواب 

نواب يشيدون بنتائج زيارة الوفد البرملاني إلى روسيا
أشاد اعضاء الوفد البرملاني 
املرافــق لرئيس مجلــس األمة 
مــرزوق الغــامن خــالل زيارته 
جلمهوريــة روســيا االحتادية 
بنتائج الزيــارة، مؤكدين انها 
تناولت جملة من املوضوعات 
والقضايا التي تصب في مصلحة 

اجلانبن.
فــي  النــواب  اشــاد  كمــا 
تصريحات صحافية أمس عقب 
اختتام الزيارة التي استغرقت 
ثالثة ايام بكلمة الرئيس الغامن 
التي ألقاها في اجللســة العامة 
للبرملان الروســي، معربن عن 
املهم في ان تســهم الزيارة في 
تطوير مســتقبل العالقات بن 

البلدين الصديقن.
وقال النائب خالد الشــطي 
ان الزيــارة التي قــام بها الوفد 
الكويتــي جلمهوريــة روســيا 
االحتاديــة جــاءت فــي وقتهــا 
املناسب، مضيفا انها تطرقت الى 
كل مجاالت التعاون مع روسيا 
سواء على املســتوى البرملاني 
العالقــات االســتراتيجية.  او 
الوفــد  لقــاءات  ان  وأوضــح 
الكويتي مع اجلانب الروســي 

تضمنت تبادل اآلراء ووجهات 
النظر حول مختلف القضايا في 
العالم مبا فيها القضايا العربية 
الفلسطينية  القضيتن  خاصة 

والسورية.
وأكد الشطي تطابق وجهات 
النظر بن اجلانبن حول الكثير 
من امللفات، معربا عن امله في 
ان يكون لذلك مــردود ايجابي 
على مستقبل العالقات بينهما.
وأشار الشــطي الى الكلمة 
التي ألقاهــا الرئيس الغامن في 
اجللسة العامة للبرملان الروسي، 
مبينــا »كانــت لكلماتــه صدى 
ايجابــي علــى مســامع اعضاء 
البرملــان الروســي الســيما أن 
الكلمة كانت عميقة في معانيها 
وأكدت على اهمية العالقات بن 

البلدين«.
من جانبه، اشاد النائب خالد 
العتيبــي بنتائج زيــارة الوفد 
الكويتــي لروســيا وحتقيقهــا 
لألهداف املنشودة منها، مبينا 
انهــا ركزت على عــدة جوانب 
ومجاالت تهم البلدين الصديقن.
وذكر العتيبــي ان اجلانب 
الكويتــي عقــد خــالل زيارته 

لروسيا الصديقة عدة اجتماعات 
مع املســؤولن الروس تطرقت 
الى زيادة التعاون االقتصادي 
بن البلدين من خالل خلق بيئة 
اقتصاديــة مناســبة وتفعيــل 
الشراكة مبا يعود بالنفع عليهما.
وأضــاف ان االجتماعــات 
امللفــات  تناولــت جملــة مــن 
واملواقف السياســية للجانبن 
جتاههــا، مشــيرا الــى وجــود 
اتفــاق حول العديد منها وعلى 
رأســها القضيتان الفلسطينية 

والسورية.
وقال العتيبي ان الوفد بحث 
مــع اجلانــب الروســي األمور 
الثقافيــة والتعليميــة وايفــاد 
الكويتيــن للدراســة  الطلبــة 
في روســيا، متمنيــا ان تكون 
العالقات الكويتية ـ الروســية 
اكثر تطورا وشموال واتساعا في 
املستقبل.  وتطرق العتيبي الى 
كلمة الرئيس الغامن في البرملان 
الروسي قائال »هذه تعتبر من 
النــوادر ان يلقي رئيس برملان 
كلمة في اجللسة العامة للمجلس 
الفيدرالي، والكلمة كانت مؤثرة 
ودقيقة وفصلت عمق العالقات 

الكويتية ـ الروسية«.
مــن جهتــه، قــال النائــب 
عبدالوهاب البابطن ان املباحثات 
مــع املســؤولن البرملانين في 
روسيا تضمنت عدة قضايا من 
ابرزها زيادة االســتثمارات في 
روسيا وحجم التبادل التجاري 
بن البلدين اضافة الى املشاريع 
التنموية التي تخطط لها الكويت 
وإمكانيــة مشــاركة اجلانــب 

الروسي في هذه املشاريع.
وذكر »مت احلديث عن الكثير 
من القضايا العربية واإلسالمية 
والوضع في الشــرق األوســط 
وملف اإلرهــاب ودور الكويت 
في مكافحته ودورها في قيادة 
دفة املصاحلة ألي قضية اقليمية 
عالقة«. وأوضــح البابطن انه 
خالل مناقشة تلك املوضوعات 
مع اجلانب الروسي مت التطرق 
الى دور صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد جتاه 
مجموعة من القضايا اإلقليمية 
وعلى رأســها االزمة اخلليجية 
الواضــح فــي  ودور ســموه 

حلحلتها.
وأضاف ان األوضاع في ليبيا 

وسورية واليمن وبعض الدول 
التي تعاني من اخلالفات كانت 
احدى نقاط النقاش بن اجلانبن 
الكويتي والروســي خاصة ان 
الكويت تلعب فيها دورا واضحا 
من خالل تقدمي نفسها كوسيط 
حلل النزاعات وتقدمي املساعدات 
االنســانية من خالل مؤمترات 

املانحن.
وأكد البابطن اهمية الزيارة 
لروسيا ملا لها من مكانة كبيرة 
فــي العالم، مضيفا »نطمح الن 
يكــون لها دور رئيســي يخدم 

القضايا العربية«.
وذكر ان الوفد الكويتي تقدم 
بالشــكر للجانب الروسي على 
موقفه برفض قرار نقل السفارة 
األميركية الى القدس، مستعرضا 
في الوقت ذاته ما يقوم به الكيان 
الصهيونــي من قتــل لالطفال 

األبرياء وتشريد األسر.
وقال البابطن »نحن نعتقد 
ان العــدو الصهيونــي هو من 
يسبب عدم اســتقرار املنطقة، 
لذلك نحاول ان ننشر بأنه يجب 
مكافحة هذا العدوان املباشر على 

فلسطن وشعبها«.

»التحقيق في اجلوازات املزورة للبدون« : 
استدعاء اجلهات واالجتماع باملتضررين

التحقيــق فــي اجلــوازات  عقــدت جلنــة 
املــزورة لـ»البــدون« املنبثقة من جلنة حقوق 
أمــس  البرملانيــة أول اجتماعاتهــا  اإلنســان 
 لوضــع آليــة عمل للجنــة لبــدء التحقيق في

هذه القضية للوصول إلى النتيجة املرجوة.
وقال مقــرر اللجنة النائب ثامر الســويط 
في تصريح صحافي عقــب اجتماع اللجنة إن 
قضية اجلوازات املزورة قضية شائكة ومهمة 
مضى عليها سنوات طويلة دون أن يبادر أحد 
بفتح هذا امللف والعمل على حله حيث تسببت 
بآثار اجتماعية واقتصادية ونفســية ســلبية 
للمتضرريــن. ولفت إلى أن هــذا االجتماع هو 
االجتمــاع األول للجنة ومت وضــع خطة عمل 
وتســمية مقرر للجنة حيــث تتكون كذلك من 

النائب احلميدي السبيعي رئيسا والنائب محمد 
هايف عضوا، الفتا إلى أنه مت حتديد عقد اجتماع 
في يوم االثنن من كل أسبوع.  وشدد السويط 
على أن اللجنة أخذت على عاتقها السعي لكشف 
أبعاد قضية اجلوازات املزورة والسعي بشكل 
جاد لوضع حلول حقيقية ملعاجلتها، الفتا إلى 
أنه سيتم استدعاء جميع اجلهات املعنية ذات 
الصلة للتحقيــق معهم، كما ســيتم االجتماع 
ببعض املتضررين من هذه املشكلة لالستماع 
لوجهة نظرهم إلعطــاء نتيجة كاملة وتصور 
ملعاجلــة أفضل. يذكر أن مجلس األمة قد وافق 
في جلســته األخيرة على تكليف جلنة حقوق 
اإلنسان التحقيق في قضية اجلوازات املزورة 

لفئة املقيمن بصورة غير قانونية.

ثامر السويط واحلميدي السبيعي ومحمد هايف خالل اجتماع اللجنة

»التحقيق بتعيينات الفتوى« تطلب ملفات
املتقدمني املقبولني واملرفوضني للمقارنة

اخلاصــة  اللجنــة  زكــت 
بالتحقيق في التعيينات األخيرة 
بإدارة الفتوى والتشريع النائب 
د.خليــل عبــداهلل رئيســا لها 

والنائب عبداهلل فهاد مقررا.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.خليــل عبداهلل فــي تصرح 
صحافــي باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة، إن اللجنة قررت 
أن توصي بتعين كل من يثبت 
أنه تعرض للظلم في التعيينات 
األخيــرة التي متت فــي إدارة 

»الفتوى والتشريع« تزويدها 
بالبيانات واألوراق املطلوبة في 
قضية املتقدمن للوظيفة، ومن 
اجتاز االختبــار التحريري في 
املعهد القضائــي أو لم يجتزه، 
كما ســتطلب اللجنة تزويدها 
باملقابالت التي متت ومعاييرها 
واألسئلة التي وجهت للمتقدمن 
للوظائف وضوابط هذه األسئلة، 
متهيدا لوزن هذه املعلومات في 

اللجنة.
اللجنــة قــررت  وقــال إن 

مجلس األمة ملناقشه والتصويت 
عليه.

وأوضح أنــه من الناحيتن 
الدســتورية ال يجوز أن تتلقى 
اللجنــة أي تظلمــات، داعيــا 
أصحاب التظلمات إلى تقدميها 
الفتــوى  إدارة  إلــى  مباشــرة 
والتشريع واالحتفاظ بنسخة 

من هذا التظلم.
وأكد أن اللجنة ستنظر في 
هذه التظلمات وتتابع آلية تعامل 
إدارة الفتوى والتشريع معها.

أيضا االنتقال إلى مقر الفتوى 
املقبــل  والتشــريع األســبوع 
لفحــص جميع امللفــات هناك، 
مؤكــدا أن مســؤولية اللجنــة 
فحــص جميع املســتندات لكل 
املتقدمن للوظائف ومقارنتهم 
فيما بينهم من حيث اجلامعات 
والتخصصات والدرجات وغيرها 

من األمور.
وبن أن اللجنة ستنهي عملها 
فــي غضون شــهر مــن تاريخ 
تشــكيلها، وتقدم تقريرها إلى 

أنس الصالح وصالح املسعد وعلي مناور ودخيل الدخيلعبداهلل فهاد ود.خليل عبداهلل أثناء اجتماع اللجنة

الفتوى والتشريع.
وبــن أن اللجنــة تناولــت 
بحضور نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الــوزراء أنس الصالح 
واملسؤولن بالفتوى والتشريع، 
والتقــومي  التصويــب  آليــة 
والتقييــم، مؤكــدا أن ما يقرب 
من ١5 سؤاال حول هذا املوضوع 
مت طرحها على احلضور ومتت 

اإلجابة عن معظمها.
وأكد أن اللجنة ستطلب من 

أبل: احلقوق املدنية للبدون أصيلة وشرعية
وإنسانية ووطنية ونرفض التضليل واملزايدة

انتقد النائب د. خليل عبداهلل 
ما يتردد في وســائل التواصل 
االجتماعي عن املوضوع اخلاص 
بالتجنيس والتزوير في قضية 
اجلناسي، معتبرا ان التضليل 
واملزايدة في هذا االمر مرفوضان 
خاصــة اذا خرجت عــن زمالء 

نواب.
واكد عبــداهلل ان الطلب 
الــذي كان باملجلس لم يكن 
طلب تشكيل جلنة في هذه 
القضية بل كان الطلب بالغاء 
وانهاء التكليف الصادر من 
املجلــس للجنــة الداخليــة 

والدفاع 
واشار الى انه كان يصر على 
ان هذا التكليف منته وبالتالي 
فإن الطلب غير صحيح وهو ما 

مت التصويت عليه.
واضــاف اآلن اذا كان هناك 
جلنة تريد ان تشــكل من اجل 
تقدمي هذا املوضوع فنرحب بها 
ولكن ايهــام املجتمع بان هناك 
مجموعة صغيرة حريصة على 

هذه املسألة كالم باطل.
واعتبــر ان هــذه مزايــدة 

ومقدار العطاء له ال يقاس فقط 
باجلنسية وبالتالي ال احد يزايد 

على االخر.
وقال ابل ان »النبرة البغيضة 
وتقســيم املجتمــع الــى هؤالء 
وهؤالء والى هــذه الفئة وتلك 
اقــول لهؤالء كفوا عن تقســيم 
املجتمع ومن كانت له افضلية 
فــي املواطنة فهو يكــون وفقا 

للدستور والقانون«.
واضــاف اذا كان هنــاك من 
كانــت اصولــه متجــذرة فــي 
الكويت منذ مائتن او ثالثمائة 
ســنة او متى ما كانت متجذرة 
اقول لهؤالء كفوا عن هذا الكالم 
فنحن جميعا مواطنون وسنظل 
كذلك ومحاســبون جميعا امام 
رب العاملن على مقدار ما نقدمه 

للوطن.
وأكــد وقوفه مــع الطلبات 
القانونية والالئحية التي تقدم 
داخــل القاعــة ونرفــض غيــر 
القانونية وغير الالئحية منها.
وعن قضية حقوق البدون 
قال ابل انه عندما يقدم مقترح 
حول احلقوق املدنية لتلك الفئة 

ومن بن تلك املؤسسات مجلس 
االمة.

وقال »نحــن نقوم بواجبنا 
وان اي مزايدات يجب ان تواجه 
ولن نرد عليها وسنلتزم القيم 

واالخالق في هذه املسالة«.
وعمــا يثــار فــي وســائل 
التواصل االجتماعي عن ان هناك 
صراع االقطاب داخل االسرة او 
صراع التجار او صراع النواب 
اقــول لهؤالء »يجــب ان نخاف 
اهلل في وطننــا الذي نقامر به 
ليس مركزا او منصبا او كرسيا 
او مبلغا او استفادة دنيوية«.

وأكــد ان ما يثــار هو خطر 
على البلد ومن يعتقد انه ذكي 
التواصل  ويســتخدم وســائل 
ويتهم الناس يجب على املجتمع 

ان يردعه.
هنــاك  كان  »اذا  واضــاف 
مشروع سياسي للمرحلة القادمة 
واذا كانــت تلــك الوســائل هي 
ادوات هذا املشروع وان اخلطاب 
االعالمي له هو التدليس والكذب 
واالساءة واالتهام من غير ادلة 

فهو مشروع سياسي فاشل«.

من لديه رأي فليأت به للمناقشة 
داخل القاعة عند مداولة القانون.
واضاف »ولكن املزايدة في 

هذا االمر مرفوضة متاما«.
واكد ان الكويت تتبوأ اليوم 
مكانة دولية بجهد شخصي من 
سمو االمير حفظه اهلل ورعاه، 
مؤكدا رفضه املساس بتلك املكانة 
التي تبوأتها الكويت وورفض 

اي جتريح لتلك املكانة.
ورأى ان احلقــوق املدنيــة 
وشــرعية  اصيلــة  للبــدون 
وانسانية ووطنية علينا املطالبة 
بها، مضيفا ان من لديه رأي آخر 
فليــأت للتناقش وتبادل اآلراء 
حــول مــا اذا كانت تلــم اآلراء 
تؤدي الى مشــاكل او التجاوز 

على القانون.
واعتبر ان التشكيك من قبل 
مجموعــة وفئة معينة مريضة 
نفسيا ومجتمعيا، قائال »خلوا 
امراضكم ألنفسكم واذا كان لديكم 
نعرة مارســوها في بيوتكم او 

في اسواركم«.
واكد ان هناك قانونا وهناك 
دولة ومؤسســات تردع هؤالء 

د. خليل عبداهلل

رخيصة مرفوضة من اي جهة 
كانت والتشــكيك فــي وطنية 

بعض النواب ايضا مرفوض.
وأكد ان باستطاعته الرد على 
تلك االدعاءات الباطلة من قبل 
البعض بنفس االســلوب لكنه 
يترفع عن ذلك، مؤكدا انه يقوم 
بدوره الوطني واملشروع للحفاظ 
على الوطن وحقوق املواطنن.
ورأى ان االنتمــاء للوطــن 

ملشاهدة الڤيديو

السويط يسأل عن إجراءات
تنفيذ توصيات تطاير احلصى

وجه النائب ثامر الســويط سؤاال إلى 
وزيــرة األشــغال العامة ووزيــرة الدولة 
لشــؤون اإلســكان د.جنان بوشهري قال 
في مقدمته: ســبق أن ناقش مجلس األمة 
بجلســته املنعقدة بتاريــخ ٢٠١٤/٢/٤ في 
دور االنعقــاد العادي الثانــي من الفصل 
التشريعي الرابع عشر، االستجواب املقدم 
من م.عادل مساعد اخلرافي لوزير األشغال 
العامة، وكان أحد محاوره تطاير احلصى 
في الطرق وكانت هناك توصيات نتجت عن 
هذا االستجواب ملزمة بها احلكومة. وكان 
البند رقم )5( بالتوصيات يطلب محاسبة 
املتسببن مبشكلة تطاير احلصى في الطرق 
بناء على نتائج جلان التحقيق املشكلة من 
قبل وزير األشغال العامة آنذاك )عبدالعزيز 
عبداللطيف اإلبراهيم(.  لذا يرجى إفادتي 
وتزويــدي باآلتي: ما اإلجــراءات املتخذة 
لتنفيذ ما وافق عليه املجلس من توصيات 
بجلسته املنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٤؟ وهل 
أجنــز ما جاء في هــذه التوصيــات؟ فإذا 

كانــت اإلجابة باإليجــاب، يرجى تزويدي 
باملستندات ذات الصلة، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفي فما األسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ 
هذه التوصيات؟ وكم يبلغ عدد الشركات 
التي حقــق معها؟ مع تزويدي بأســمائها 
واســم املوكل أو املفــوض بالتوقيع عنها 
والتعامــل مع الوزارة واســم املدير العام 
لهذه الشــركات، كل علــى حدة. وكم يبلغ 
عدد الشركات التي ثبت ارتكابها للمخالفات 
مبوجب جلان التحقيق املشــكلة؟ يرجى 
تزويدي بأســمائها، وما توصيات اللجان 
بحقها؟ وما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
بشــأنها؟ مع تزويدي بصــورة من جميع 
املستندات الدالة على ذلك. وهل أحيل أي 
من هذه الشــركات إلى النيابة العامة؟ إذا 
كانــت اإلجابة باإليجاب مــا التهم املوجه 
لها؟ وما أسماء هذه الشركات؟ وهل أخذت 
الوزارة مبالحظات ديوان احملاسبة بنفس 
املوضوع عن الطرق للسنوات ٢٠١٢، ٢٠١3، 

٢٠١٤، ٢٠١5، ٢٠١6؟

املطيري: اإلشراف املدرسي وظيفة مستقلة
قّدم النائب ماجد املطيري اقتراحا برغبة جاء فيه: انطالقا 
مــن حرص الدولة على التعليم وضرورة حتقيق غاياته التي 
تتمثل في النهــوض باملجتمع والوصول به إلى أعلى درجات 
الرفعة واالزدهار. ومبا ان الهيكل االشرافي املعمول به اآلن في 
املراحــل التعليمية املختلفة ميثل عبئا على كاهل املعلم الذي 
تستوجب منه طبيعة عمله ان يكون دائما حاضر الذهن لكي 
يؤدي رســالته على اكمل وجه. لذا فإننــي أتقدم بـ »االقتراح 
برغبة« التالي: جعل اإلشــراف املدرســي وظيفة مســتقلة لها 
رئيس قســم مستقل وفقا للهيكل اإلداري لكل مرحلة دراسية 
على وجه االستقالل، وأن تكون لها ميزانية مستقلة. ان يكون 
املرشح لشغل الوظيفة تربويا وفقا للمؤهل اجلامعي املناسب 

ماجد املطيريللوظيفة االشرافية وان يكون كويتي اجلنسية.

الفضل إللغاء تقاطع بني كيفان واخلالدية
قدم النائب احمد الفضل اقتراحا برغبة جاء فيه: 
تخفيفا حلدة االزدحام املروري، ولوقوع التقاطع 
املروري )اإلشارة الضوئية( املشار اليها في االقتراح 
بن تقاطعن آخرين مبســافة قصيــرة بينهما، اتقدم 
باالقتراح برغبة لكل من وزارة األشغال العامة ووزارة 
الداخلية وهيئة الطرق والنقل البري التخاذ اإلجراءات 

الالزمة نحو حتويل التقاطع املروري الى دوار.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: إلغاء التقاطع 
املروري باإلشارات الضوئية الواقع على تقاطع الدائري 
الثالث بن قطعة ٤ وقطعة 7 مبنطقة كيفان وقطعة ١ 

احمد الفضلوقطعة ٢ باخلالدية وحتويله الى دوار.

استفسر عن عدد الشركات التي مت التحقيق معها


