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حمد روح الدين: اإلسراع بإعادة املواطنني
الدين  النائب د.حمد روح  طالب 
احلكومة بضرورة مراجعة قرار وزير 
الصحة الذي ترتــب عليه إلغاء كل 
الرحالت اجلوية على الكويت، وأن 
تتخذ احلكومة تدابير عاجلة لعودة 

املواطنني من اخلارج.
وأضاف روح الدين في تصريح 
صحافي باملركــز اإلعالمي ملجلس 
األمة، ان وزير الصحة أصدر قرارا 

من دون دراسة أبعاده وتأثيره على 
املواطنني، مشيرا الى ان سعر تذكرة 
الطيران بلغ أكثر من ألف دينار - ان 
وجد موعد قريب - باإلضافة الى زيادة 
تكلفة متديد حجز الفنادق، متسائال: 

من يتحمل هذه التكلفة؟
وقال روح الديــن: إن احلكومة 
ملزمة بأن تتكفل بعودة املواطنني من 
اخلارج، مشيرا إلى ان أغلب املواطنني 

لم يكن لديهم علم بهذه األمور ولو 
كانوا يعلمون بهذا األمر ملا سافروا 

من األساس.
ولفت إلى ان العالقني في اخلارج 
أغلبهم مرضى أو مرافقون للمرضى 
او طلبة ولم يذهبوا للسياحة، مبينا 
أن هناك قصصا ومآسي من املواطنني 
في اخلارج وعلى احلكومة التدخل 

واإلسراع بإعادتهم.

د.حمد روح الدين

بدر الداهوم: شكوى رفع احلصانة كيدية
قال النائب د.بدر الداهوم 
إنــه حضــر اجتمــاع جلنة 
الشــؤون التشــريعية امس 
ألخذ إفادته بشأن طلب رفع 
احلصانة عنه في قضية إعادة 
نشر تغريدة مسيئة في حق 
الشــاكي، موضحا أنه شرح 
للجنــة مالبســات القضيــة 
التخــاذ القرار املناســب في 

هذا الشأن.
وأكد الداهوم في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمة أن الشكوى املقدمة ضدي 
بإعادة تغريدة حلساب يدعي 
الشــاكي أنها إساءة للشاكي 

«شكوى كيدية».
وأضاف: «مت ســؤالي في 
النيابــة عن هــذه القضية، 

وأكد الداهوم أنه لم يحضر 
أصال عنــد هذا الضابط ولم 

وقال الداهوم: «تكلمت مع 
وكيل وزارة الداخلية عصام 
النهام بشــأن هــذا الضابط 
وال أدري مــا الــذي حصــل 
معــه، ولذلــك هــذه اجلهات 
والتحريات بوزارة الداخلية 
إذا كانــت تتعامل مع الناس 
باالفتــراء بهذه الصورة فإن 
املســؤولية تقــع على عاتق 

وزير الداخلية».
وطالــب وزيــر الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي بإفادته 
عن اإلجراءات التي متت بحق 
هــذا الضابط حتى ال تتكرر 
هــذه القضايا مــع مواطنني 
آخريــن وسياســيني ويتــم 
تلفيــق قضايا لهم بســبب 

حتريات باطلة.

يدخــل إلــى مقــر املباحــث 
اإللكترونية، مبينا أنه طلب 
من وكيل النيابة أن يحضروا 
أي دليل يســتدلون به على 
ادعاء ضابط املباحث مبا فيها 
الكاميرات املوجودة في مبنى 
املباحث اإللكترونية وحتديد 
الوقت والتاريخ الذي يدعي 
ضابــط املباحــث أنه حضر 

فيه».
واعتبر «ان هناك تواطؤا 
من هذا الضابط مع الشاكي، 
وقد شرحت املوضوع لإلخوة 
في اللجنة التشريعية واعتقد 
القــرار  أنهــم ســيتخذون 
املناسب جتاه هذه الشكوى 
الكيديــة التــي بنيــت على 
االفتراء والكذب والتزوير».

وأملك الشجاعة وليست لدي 
مشكلة أن أقول إنني قمت بهذا 
العمل لو كنت فعال قمت به، 
وسبق أن تكلمت في إحدى 
الندوات عن الشاكي ومت رفع 
قضية وحصلــت على حكم 
بالبراءة في درجات التقاضي 
الثالث وذهب إلى الشق املدني 
ومت رفض الدعــوى املقدمة 

بحقي».
«أن  الداهــوم  واعتبــر 
هناك تواطؤا من قبل ضابط 
مباحث ادعى زورا وبهتانا في 
حترياتــه بأني حضرت إلى 
مقر املباحث وأقررت بأنني 
أعدت نشر هذه التغريدة من 
حسابي الشخصي في تويتر 

لكن هذا كله ادعاء باطل».

عادل الدمخي: العفو الشامل مطلب.. يجب إقراره

مساعد العارضي يستعجل التشكيل احلكومي

السابق د.عادل  النائب  أكد 
الدمخي ان العفو الشامل أصبح 
اليوم مطلبا شــعبيا إلخواننا 
الشرفاء سواء كانوا في تركيا 
او من ظلمتهــم القوانني التي 
شرعت في مجلس ٢٠١٢، وذلك 
الناس وتكميم  بهدف حتجيم 

األفواه.
اللقاء  الدمخي فــي  وقال 
املفتوح الــذي عقد في ديوان 
فايز الزعبوط مبنطقة ســعد 
العبداهللا «ســبق لي ان تبنيت 
قانونني وتكلمت مع سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد،  الراحل 
رحمه اهللا، فلم أتبرأ من إخواننا 
وان كان رئيس املجلس هو من 
تزعم وحشد إلقرار هذا القانون.
وأضاف الدمخي ان قضية 
العفو هي قضيــة املصلحني 
وهي جزء رئيسي من اإلصالح 
فهم من وقف ضد الفاســدين 

النائــب مســاعد  طالــب 
العارضي سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
بضرورة اإلسراع في تشكيل 
احلكومة وعدم تعطيل جلسات 

مجلس األمة.
وقال العارضي في تصريح 
صحافــي باملركــز االعالمــي 
ملجلس االمة ان تأخر التشكيل 
احلكومي ســاهم فــي عرقلة 
مناقشة وإقرار القوانني التي 

تهم الشارع الكويتي.
وأوضح انــه «بعد مرور 
اســبوعني من تكليف رئيس 
الــوزراء بتشــكيل حكومته 

فتنة يراد زرعها لألسف واليوم 
يجــب ان نتعامل مع احلكومة 
وفقا للقنوات الدستورية وعار 
عن الصحة ان هناك من ينازع 
آل الصباح على احلكم، واألسرة 
لها كل احملبة والتقدير واالحترام 
من الشعب ولكن اإلصالح هو 

حتقيق العدالة بني اجلميع.

اجلديدة، هناك مخالفة للمادة 
٨٧ من الدستور والتي تؤكد 
على ضرورة عدم جتاوز مدة 
األسبوعني لتشكيل احلكومة».

واعتبر ان هناك تعمدا من 
رئيس الوزراء في ذلك التأخير 
حتى تعطل جلسات مجلس 
االمة، الفتا إلى ان الدســتور 
الذي أقسمنا عليه ال توجد به 
مواد تسمح بتعطيل جلسات 
املجلس. وأضاف أن املادة ١٨١ 
من الدستور توضح انه حتى 
في حالــة االحكام العرفية ال 
يجوز تعطيل جلسات املجلس، 
وكذلك املادة ١٠٦ من الدستور 

الرغبة في تشكيل  الفكرة وال 
مثل هذه اللجنة.

وبني ان املشكلة التي نواجهها 
في خريجي اجلامعات هي عدم 
وجود آلية واضحة في احتياجات 
سوق العمل ونحن بحاجة إلى 
تكويت العمالة في جميع وزارات 

الدولة.

النــواب وجهــوا أكثــر مــن 
٦٥٠ ســؤاال برملانيا ولم ترد 
احلكومــة إال على ٥٨ ســؤاال 
فقط، باإلضافة إلى وجود ما 
يقــارب ٤٠٠ اقتراحا بقانون 
وبرغبة الزالت في أدرج جلان 
املجلس لــم تناقــش أو تقر 
بسبب هذا التعطيل. واعتبر 
ان رئيــس الــوزراء هــو من 
يعطل القوانني ومنها قانون 
العفو الشامل وقانون اسقاط 
القروض وكذلك القوانني التي 
تهم الشارع الكويتي، مؤكدا 
أن «احملاسبة عن ذلك ستتم 
من خالل استجوابه القادم».

وبني الدمخي ان التصويت 
على كرسي رئاسة املجلس يجب 
ان يكون ضمن خطة اإلصالح 
السياســي فال ضير في ذلك 
الشــفافية ايضا في  ونحتاج 
ميزانيــة الدولة ونريد األرقام 
الصحيحة لكي نعرف والشعب 
الكويتي شعب واٍع ويجب ان 
تراجع قوانني احلريات ألنها باتت 

قضايا مستحقة.
وقال الدمخي ان الكالم عن 
حل غير دستوري هو انقالب 
على العقد الــذي يربطنا فهذا 
األمر مرفوض وعلى الشــعب 
الكويتي ان يواجه هذا األمر ان 

حاولت احلكومة اللجوء إليه.
الدمخــي: قدمنا  وأضاف 
قانونا إلنشــاء جلنــة إلدارة 
األزمــات فنحــن نواجه أزمة 
املفاعل النووي وأزمة البترول 
ولألسف الدولة ليست لديها هذه 

اعطت احلق فقط لسمو األمير 
في ان تعطل اجللسات ملدة ال 
تتجاوز شهر شريطة أن يتم 

تعويض هذه اجللسات.
ورأى أن مــا يحــدث مــن 
التفــاف علــى الدســتور من 
قبل رئيس الوزراء بتعطيل 
اجللســات والتأخيــر فــي 
التشــكيل هــو التفــاف على 
مواد الدستور الذي لم يعط 
رئيس الــوزراء حق تعطيل 
جلســات مجلــس االمــة وال 

تعطيل القوانني.
ومــن جهــة أخــرى قــال 
العارضــي إنــه وعــدد مــن 

د.عادل الدمخي

وقضيــة اإلصالح تعتمد على 
وجود مصلحني ضد الفســاد 
ولهذا يجب عدم التخلي عنهم 

حتى يعودوا الى وطنهم.
التركيبة  واعتبر ان قضية 
السكانية وغسيل األموال هي 
من بني القضايا التي حتتاج الى 
معاجلة وليس كما يتم التعامل 
معها فهي قضايا مستحقة يجب 
وضع حد لها حفاظا على سمعة 

الكويت وإحقاقا للحق.
املرحلة احلالية  ان  وتابــع 
الــى قوانني إصالحية  بحاجة 
ونحن بحاجة إلى رئيس وزراء 
ال يخافون فــي اهللا لومة الئم 
القــرار ومجاملة  والتردد في 
الفاسدين ال تبني تنمية فهناك 

أموال يجب ان تسترجع.
وقال الدمخــي ان محاولة 
مواجهة املصلحني في احلكومة 
مت استخدامها في السابق وهي 

سعود أبوصليب: إلغاء قانون مكافحة
جرائم تقنية املعلومات

قدم النائب سعود أبوصليب 
إللغــاء  بقانــون  اقتراحــا 
القانون رقم ٦٣ لســنة ٢٠١٥ 
بشــأن مكافحة جرائم تقنية 
املعلومات، وذلك لصياغته غير 
املنضبطة ووجود احلاجة إلى 
تنظيم مجال تقنية املعلومات.
وجــاءت مــواد االقتــراح 

بقانون كما يلي:
املــادة األولــى: يلغــى  ـ 
القانون رقم ٦٣ لســنة ٢٠١٥ 
بشــأن مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات.
ـ املادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 
على ما يلي:

حيث إن للتشريع ضوابط وأصوال وقواعد 
يجــب االلتزام بها مــن أجل حمايــة احلقوق 
واحلريات العامة، وحتى ال تكون التشريعات 
غير املنضبطة وســيلة إلهدار احلقوق بحجة 
تنظيمها. وعلى الرغم من وجود حاجة لتنظيم 
مجال تقنية املعلومات إثر التطور التقني الكبير 
الذي طرأ، إال أن التشريع املراد إلغاؤه جاء في 
مجمله، بصياغــة غير منضبطة وبقيود غير 
مستحقة، وتوسع في التجرمي على نحو يخل 

باحلق في احلرية، مما رئي معه إلغاؤه.
كما قدم النائب سعود أبو صليب اقتراحا 
بقانــون بإضافة فقرة جديــدة إلى املادة (٢٨) 
من القانون (٤٧) لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية الســكنية، يقضي بتخفيض القسط 
اإلســكاني ليصبح ١٠٠ دينار شــهريا مراعاة 

للظروف املعيشية للعائالت الكويتية.
وجاءت مواد االقتراح بقانون كما يلي:

ـ املادة األولى: تضاف فقرة جديدة إلى املادة 
(٢٨) من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ املشار 

إليه نصها اآلتي:
«وعلــى أن تكــون قيمــة 
االســتقطاع الشهري للقرض 
اإلســكاني بواقــع ١٠٠ دينار 

شهريا».
ـ املــادة الثانية: يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
ـ املادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والــوزراء ـ 
كل فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 

لالقتراح بقانون على ما يلي:
حرص الدســتور في نصــه على املقومات 
األساســية للمجتمــع الكويتــي على األســرة 
باعتبارها أســاس املجتمع، وأســند للمشرع 
أمانة حفظ كيان وحماية األمومة والطفولة في 
ظلها، الســيما أن أهم احتياجات األسرة التي 
حتقق احلفاظ على كيانهــا وتقوي أواصرها 
هي الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم (٤٧) 
لسنة ١٩٩٣ في شــأن الرعاية السكنية تلبية 
الحتياجات املواطنني من توفير السكن املالئم 
ألســرة الكويتية وتذليل الصعاب املادية من 
أجــل توفير تلــك الرعاية، إال أن املســتجدات 
احلالية من تضخم اقتصادي وغالء في األسعار 
التــي تؤثر على احلياة املعيشــية للمواطنني 
اســتلزمت التدخــل لتعديل هــذا القانون مبا 
يحقق العدالــة االجتماعية. ونظرا ملا يتكبده 
املواطنــون من قــروض كبيرة تثقــل كاهلهم 
وتســبب لهم مشــاكل جمة تعود ســلبا على 
حياتهم االجتماعية واألســرية، حيث جتاوز 
إجمالي استقطاعات القروض لبعض املواطنني 
نصف الدخل الشهري، لذا فقد رئي تقدمي هذا 
االقتراح بتخفيض القســط اإلســكاني ليكون 
مبلغا ثابتا من املادة بواقع ١٠٠ دينار شــهريا 
مراعاة للظروف املعيشية للعائالت الكويتية.

اقترح تخفيض القسط اإلسكاني إلى ١٠٠ دينار شهريًا

سعود أبوصليب

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«التشريعية» توافق على «العفو الشامل» و «احلريات» وحتيلها للمجلس

وافقت جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خالل اجتماعها أمس على 
االقتراحات بقوانني املتعلقة مبوضوع 
العفو الشــامل وإحالتها إلى مجلس 
األمة. وقــال رئيس اللجنــة النائب 
د.خالد العنــزي في تصريح باملركز 
اإلعالمــي ملجلــس األمــة، إن اللجنة 
وافقت على االقتراح بقانون بشــأن 
العفو الشامل، مؤكدا أن هذا االقتراح 
الذي تبنته اللجنة التشريعية يحقق 
فكــرة العفــو الشــامل واملصاحلــة 
الوطنيــة الشــاملة ويتعــرض لكل 

اجلرائم والوقائع التي متت إبان تلك 
الفتــرة. ورأى أن هذا املقترح يتمثل 
بالصياغة السليمة والوضوح وعدم 
اإلبهام ولم يخرج عن تلك املقترحات 
األربعــة املقدمة من النــواب إطالقا، 
الســيما االقتراحني الثالــث والرابع، 
ومتت املوافقة على إحالتها إلى اجللسة 
املقبلة. وأعلن العنزي أن اللجنة انتهت 
من إحالة ٣ اقتراحات بقوانني متعلقة 
بالرعاية االجتماعية للمســنني، كما 
وافقت اللجنة على اقتراحني بقانونني 
بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 

على العمل في اجلهات غير احلكومية 
وإحالتهما إلى اللجنة املختصة. من 
جانبه، أوضــح مقرر اللجنة النائب 
مهند الســاير أن اللجنة وافقت على 
االقتراحــات بقوانــني بشــأن العفو 
الشامل باإلجماع، والتوصل باألغلبية 
إلى صيغة توافقيــة ترفع للمجلس 

في هذا الشأن.
وأشــار إلى أنه مت إدراج القوانني 
املتعلقة باحلريات وتعارض املصالح 
لعرضها في اجللسة املقبلة، مؤكدا أن 
هذه االقتراحات تعد أولويات للعديد 

من النواب حتى يتسنى إقرارها في 
مجلس األمة. وأضــاف: «كما وعدنا 
الشــعب الكويتــي أنــه فــي تاريخ 
٨/٢/٢٠٢١ سيتم إقرار املقترحات املقدمة 
بشأن العفو الشامل ورفع التقرير إلى 
املجلس ملناقشته في اجللسة املقبلة».

ولفت إلى رفض اللجنة من جهة 
أخــرى رفــع احلصانة عــن النائب 
د.بــدر الداهــوم باعتبارها شــكوى 
كيدية، إضافة إلى املوافقة على إحالة 
قانون الرعاية االجتماعية للمسنني 

إلى اللجنة املختصة.

أقرت «دعم العمالة» و«رعاية املسنني» ورفعتها إلى اللجان املختصة

مبارك العرو ود.هشام الصالحد.عبداهللا الطريجي ود.خالد العنزي ومهند الساير ود.حمد روح الدين خالل االجتماعد.خالد العنزي متحدثا
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خالد العنزي: وجهت سؤاًال حول شواغر «اإلشرافية»
قال النائب د. خالد العنزي إنه وجه ســؤاال 
برملانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. 
علي املضف عن الشواغر في الوظائف اإلشرافية 
في قطاعي التعليم العام واخلاص. وقال العنزي 
في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن هذه 
الشــواغر موجودة حتديدا في وظائف املوجهني 
العامني ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام 

خصوصا في املناطق التعليمية واإلدارات املركزية. 
وبني أن هذا اخللو استمر لفترة زمنية غير مقبولة 
على اإلطالق، مؤكدا تأثير هذا اخللو ســلبا على 
سير العملية التعليمية وانضباطها. وأوضح أنه 
طلب في ســؤاله موافاته بأسباب هذه الشواغر 
وهل مت اإلعالن عن تلك الوظائف أو البعض منها 

وأسس تشكيل جلان املقابالت لهذه الوظائف ؟.


