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نواب سابقون: أي حوار وطني يجب أن يسبقه
تفاهم حول ملف العفو الكرمي دون مزايدة

أصدر النواب السابقون مسلم 
البراك ود.جمعان احلربش ومبارك 
الوعــالن وســالم النمــالن وخالد 
الطاحوس ومعهم مشعل الذايدي 
وناصر املرداس ومحمد البليهيس 
وعبدالعزيــز جــاراهللا بيانا جاء 

كالتالي:
احلمد هللا والصالة والسالم على 

رسول اهللا وبعد،
إيضاحا حلقيقة موقفنا وحتى 
ال يفسر صمتنا بأي اجتاه مغاير 
وبعد ان أوصلنا رأينا بشكل مباشر 
جلميع من تواصل معنا من اإلخوة 
النواب طوال دور انعقاد كامل فإنه 
من حق أبناء الشــعب أن يطلعوا 
على رأينا بشكل مباشر وصريح 
فــي إدارة اإلخوة نــواب األغلبية 

للموقف النيابي.
لقــد كان األجدر باإلخوة نواب 
األغلبية الدخول للقاعة والتصويت 
على قانون العفو الشــامل بعد ان 
جنحت احلكومة بتوفير األغلبية 
الالزمة النعقاد اجللسة وأداء القسم 
الدســتوري وإعــالن خلــو مقعد 
د.بــدر الداهوم خاصــة ان قضية 

العفو الشــامل هــي القضية التي 
تعهــد بها الكثير من النواب خالل 
حمالتهم االنتخابية وبأن تكون هي 
القضية األولى التي حتدد العالقة 

مع السلطة التنفيذية.
كمــا اننــا حتفظنا علــى اآللية 
التي واجه فيها النواب القرار غير 
الدستوري بتأجيل االستجوابات 
املزمع تقدميها للرئيس عن طريق 
منعهم انعقاد اجللسات في الوقت 
الذي يدعون فيه جللسات خاصة مع 
احلكومة ذاتها، األمر الذي أضعف 
رسالتهم السياسية وأدى في نهاية 
األمر عمليا لتحصني جميع الوزراء 
حتى انتهى األمر إلقرار امليزانيات 
بهذه الطريقة وفض دور االنعقاد.
 لقــد منــى لعلمنا مؤخــرا ان 
هناك مقترحا للحوار الوطني بني 
السلطتني حتت رعاية سمو األمير 
قدمــه النواب من األغلبية، وعليه 
نؤكــد ان اي حــوار وطني يكون 
برعاية سمو األمير هو أمر محمود 

وكرمي فهو والد اجلميع.
مع تأكيدنا بأن هذا احلوار من 
الواجب ان (يسبقه) التفاهم حول 

ملف العفو الكرمي دون مزايدة من 
اي طرف وصوال ملصاحلة وطنية 
أشمل، كما ان هذا التفاهم يجب أال 
يكون على حساب الدستور باإلقرار 
او القبول بتأجيل االســتجوابات 
املزمع تقدميها، ومن ثم وضع جميع 
القضايا اخلالفية على جدول احلوار 
واجللوس حولها والتفاهم بشأنها.
لقــد آثرنا فيما ســبق الصمت 
وإبــداء الــرأي والنقــد مــن خالل 
التواصل املباشر مع النواب كي ال 
نضعف موقف األغلبية السياسي 
(وتقديــرا ملــن التــزم بتعهداتــه 
بجعل العفو هــو األولوية) لكننا 
اليوم جند انه أصبح من الواجب 
إيضــاح موقفنــا ألبنــاء الشــعب 
الكويتي فهو صاحب احلق األصيل، 
ولقطع الطريق أمام اي مغالطات 
او مزايدات ســواء كانت بحســن 
نيــة او بغير ذلك، حــول مواقفنا 
الثابتة وكراماتنــا ومبادئنا التي 
دفعنا ومازلنا ندفع أثمانها والتي 
نحرص عليها كحرصنا على حياتنا 

وعلى كرامة وحب شعبنا.
واهللا الهادي إلى سواء السبيل.

٥ نواب يقترحون:  إعفاء ذوي اإلعاقة واملسنني ومن يثبت
عجزه من دفع الرسوم القضائية أسوة باجلهات احلكومية

تقدم النواب أسامة الشاهين 
ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد 
الحجــرف  ومبــارك  المطــر 
والصيفي الصيفــي باالقتراح 
بقانــون بتعديل الفقرة األولى 
من المــادة ١٤ من القانون رقم 
١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم 
القضائية، ونصت مواده على 

ما يلي:
المــادة األولــى: يســتبدل 
بنص الفقرة األولى من المادة 
١٤ مــن القانون رقم ١٧ لســنة 
١٩٧٣ المشار إليه النص التالي: 
«يعفى من الرســوم القضائية 
من يثبت عجزه عن دفعها، كما 
يعفى ذوو اإلعاقة والمســنون 

من هذه الرسوم».
المادة الثانية: يلغى كل حكم 

قدمه الشاهني والصقعبي واملطر واحلجرف والصيفي بهدف حفظ حقوقهم

مبارك احلجرفد.حمد املطر د.عبدالعزيز الصقعبيالصيفي الصيفيأسامة الشاهني

يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المــادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 

ونصت المذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون بشأن تعديل 
بعــض أحــكام قانــون رقم ١٧ 

بشــأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، كما صدر القانون رقم 
١٨ لســنة ٢٠١٦ بشــأن الرعاية 

فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

لسنة ١٩٧٣ في شــأن الرسوم 
القضائيــة علــى اآلتــي: صدر 
القانــون رقــم ٨ لســنة ٢٠١٠ 

االجتماعيــة للمســنين، وكال 
القانونين أعفى هاتين الفئتين 
من الرســوم الحكومية مقابل 

الخدمات العامة.
وكون أن الرسوم القضائية 
إحدى الرسوم التي تتقاضاها 
الدولــة، فكان البــد من النص 
علــى إعفــاء هاتيــن الفئتيــن 
من الرسوم أســوة بالوزارات 

والجهات الحكومية.
لذلك جاء هذا االقتراح بقانون 
باستبدال نص الفقرة األولى من 
المــادة ١٤ مــن القانون رقم ١٧ 
لسنة ١٩٧٣ المشار إليه بالنص 
التالــي: «يعفــى من الرســوم 
القضائية من يثبت عجزه عن 
دفعهــا، كما يعفى ذوو اإلعاقة 
والمسنون من هذه الرسوم».

بدر احلميدي: ما خطة «القوى العاملة»
لتوظيف املواطنني حديثي التخرج؟

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلــى وزيــر التجارة 
والصناعة د.عبداهللا السلمان، 
قال في مقدمته: تشكل نسبة 
الشباب من حديثي التخرج 
واخلبرة في املجتمع الكويتي 
أكثر من ثلثي عدد املواطنني 
وهــذا النمــو يتطلــب على 
الدولة تأمني وظائف مالئمة 
لهم تتناسب مع تخصصاتهم 
العلمية مبا يتماشى مع سوق 

العمل.
وبنــاء على ذلــك يرجى 

إفادتي باآلتي:

١ ـ فــي ظــل االســتعانة 
باملقيمني بنســبة كبيرة في 
الوظائف احلكومية، ما خطة 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
نحو إيجاد فــرص وظيفية 
للمواطنني من حديثي التخرج 

واخلبرة من الشباب؟ 
٢ ـ مــا خطــة احلكومــة 
في حتديد القادمني من غير 
الكويتيني للعمل حسب حاجة 

سوق العمل؟
٣ـ  هل مت عمل دراسة من 
قبل املختصــني حول حجم 
العمــل الــذي حتتــاج اليه 

الدولــة وخاصــة أن العديد 
من املشاريع توقفت أو على 

وشك اإليقاف؟
٤ ـ هــل مت أخذ اقتراحنا 
جميــع  تكــون  أن  حــول 
الوظائف القيادية واملتوسطة 

للمواطنني فقط؟
٥ ـ هــل مت أخذ اقتراحنا 
حــول أن يحــل الكويتيون 
محل جميع املستشارين غير 
الكويتيني في ديوان اخلدمة 
املدنيــة وال يســمح بتعيني 
أي مستشار من املقيمني في 

ديوان اخلدمة املدنية؟

استفسر عن إحالل املستشارين الكويتيني في ديوان اخلدمة ناقشت تلوث شاطئي الفحيحيل والشويخ.. ووجهت الدعوة لرئيس الوزراء

بدر احلميدي

«البيئة»: إنقاذ اجلون مشروع وطني
واللجنة تلتقي احلكومة ٢٩ اجلاري

ناقشــت جلنة شــؤون 
البيئة فــي اجتماعها أمس 
تكليــف املجلــس اللجنــة 
البيئــي  لبحــث الوضــع 
الراهــن، بحضــور ممثلني 
عن وزارة األشغال والهيئة 

العامة للبيئة.
وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب د.حمــد املطر في 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إن اللجنــة 
ناقشت استمرار تلوث جون 
الكويت، واملشاكل الكثيرة 
التي تظهر على الســطح، 
مبينا أن إنقاذ جون الكويت 
يعتبــر مشــروعا وطنيــا 
أنــه احملضــن  خصوصــا 

البحري اخلامس بالعالم.
وكشــف املطر عــن أن 
الدعوة  اللجنــة ســتوجه 
الــوزراء  لرئيــس مجلس 
إلى اجتمــاع يعقد يوم ٢٩ 
اجلــاري أو تفويض نائب 
الــوزراء ووزيــر  رئيــس 
الدفــاع بصفتــه رئيــس 
املجلــس األعلــى للبيئــة 
ملناقشة ســبل إنقاذ جون 
الكويت مــن التلوث الذي 
يؤثر علــى الصحة العامة 

بشكل مباشر.
وأوضح أن آخر املشاكل 
املرتبطــة بهــذا املوضوع 
مخاطبــة الهيئــة العامــة 
للبيئة مجلس الوزراء بأن 
شاطئي الفحيحيل والشويخ 
ال ميكــن الســباحة فيهما 
بســبب مكبــات الصــرف 
الصحي املتكررة في جون 
الكويت ومــع ذلك مجلس 
الــوزراء لــم يتخذ قــرارا 
بإيقــاف اســتخدام هذين 

الشاطئني.
وبني أنــه بناء على هذا 
اخلطــاب فإن مــن ميارس 
الســباحة فيهما يتعرض 
لتلوث بيولوجي بســبب 

األحمدي الصناعية وأمغرة، 
وزارة  اكتشــفت  حيــث 
األشــغال وجــود تلــوث 
كيميائي وسموم كيميائية 
تلقى فــي مجارير األمطار 

ومنها إلى البحر.
وبــني املطــر أنــه مــن 
املفتــرض أن تكــون املواد 
الدهنيــة صفــرا في جون 
الكويت ولكنها تصل إلى ١٥ 
و١٨و ٢٠ مبخالفة املقاييس 
التي يجب التعامل فيها مع 
الصرف الصحــي، معتبرا 

أن «قضية جــون الكويت 
أصبحت كاجلمرة يتم رميها 

من جهة إلى جهة». 
وقــال املطــر إن حضور 
وزراء املالية، النفط، الكهرباء، 
األشغال ومدير الهيئة العامة 
للبيئة بوجود رئيس مجلس 
النائــب األول  أو  الــوزراء 
فــي اجتمــاع األربعــاء ٢٩ 
اجلاري مهم لوضع النقاط 
على احلــروف وإنقاذ جون 
الكويت من التلوث ومحاسبة 

املتسبب فيه.

د.حمد املطر ومبارك العرو أثناء اجتماع اللجنة

مكبــات الصــرف الصحي 
املربوطة مبجرور األمطار 
خصوصا بالقرب من مجمع 

«الكوت» في الفحيحيل.
وأكد املطر أنه ال يجوز 
اســتخدام هذين الشاطئني 
بعد حتذيــر الهيئة العامة 
للبيئــة، مســتغربا عــدم 
حترك احلكومة أو صدور 
قرار مبنــع مرتادي البحر 

من السباحة.
وأشار إلى وجود مشكلة 
تلوث كبيــرة في منطقتي 

الشيخ عبداهللا األحمد حاضرا االجتماع

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون الرعاية االجتماعية للمسنني كالهما أعفى الفئتني من الرسوم احلكومية مقابل اخلدمات العامة

ملشاهدة الڤيديو


