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أعلن النائب محمد هايف عن أن��ه سيتقدم 
باستجواب إل��ى نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزير الداخلية الشيخ خالد اجل��راح وسيدرج 

على جدول أعمال اجللسة املقبلة.
واعتبر هايف في تصريح صحافي باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة امس  أن االستجواب من 
العيار الثقيل ودسم ومفاتيحه وحله بيد وزير 
الداخلية، وسيدرج على جدول أعمال اجللسة 
املقبلة » إن لم يتعاون الوزير في حل محاور 

االستجواب«.
وأش��ار هايف إل��ى أن من عادته أن��ه يعطي 
فرصة للمستجوب، »ألن الهدف هو اإلصالح 
وليس رأس الوزير« مبيناً أن مسؤولية النواب 

تقع في املراقبة واحملاسبة.
وبني أنه » إبراء للذمة ونصحا للوزير نعلن 

عن هذا االستجواب مبكراً إلعطاء فرصة للوزير، 
فإن تعاون في حل املشاكل املتعلقة باحملاور 
فبها ونعمت، وإن لم يتعاون فال بد من صعوده 

املنصة ومحاسبته«.
وقال إنه » دائما في االستجوابات السابقة 
أعطي مهلة للوزراء كما أعطيت مهلة لرئيس 
الوزراء السابق سواء في االستجوابات التي مت 
حل احلكومة فيها أو التي صعد فيها ». واعتبر 
هايف أن محاور االستجواب من العيار الثقيل 
وأولها محور انتهاكات حقوق اإلنسان، الفتاً إلى 
أن »هذا في املصطلح احلديث، أما في املصطلح 

الشرعي فاسمه الظلم«.
وقال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)الظلم ظلمات يوم القيامة(، موكداً أن رفع الظلم 

واجب على النواب والوزراء.
 وأض���اف« لقد ق��ال الله تعالى ف��ي كتابه 

العزيز لنبيه داود عليه السالم )ي��ا داود إنا 
جعلناك خليفة في األرض فاحكم بني الناس 
باحلق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد 

مبا نسوا يوم احلساب«.
 وأوضح أن املسألة في احملور األول خطيرة 
ج��داً وه��و محور متضخم، الفتاً إل��ى أن وزير 
الداخلية هو أكثر وزي��ر مت استدعاؤه للجنة 

حقوق اإلنسان، إال أن امللف اليزال من دون حل.
وب��ني أن ه��ذا احمل��ور من أه��م احمل��اور » وإن 
ك��ان هناك ما هو أخطر في احملورين اإلداري 
واملالي وك��ذا احمل��ور األم��ن��ي«، مبينا ً أن هناك 
محوراً لن يعلن عنه إال مع تقدميه في صحيفة 

االستجواب.
وطالب هايف أن يتعاون ال��وزي��ر في هذه 

احملاور أو أن يستعد لصعود املنصة.
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محمد هايف

أكد أنه إن لم يتعاون فال بد من صعوده املنصة ومحاسبته 

هايف: الظلم محور استجواب وزير الداخلية 
ال���ك���ن���دري ي��ط��ال��ب »اخل���ارج���ي���ة« 
و»ال�����������ع�����������دل« مب�����ت�����اب�����ع�����ه م���ق���ت���ل 

مواطنني في مصر 
ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ال��دك��ت��ور 
عبدالكرمي ال��ك��ن��دري وزارت���ي 
اخل��ارج��ي��ة وال��ع��دل ب��ض��روره 
ت��ش��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل ملتابعة 
قضية مقتل مواطنني اثنني في 
جمهورية مصر العربية خالل 

األشهر األربعة املاضية. 
وأضاف الكندري، في تصريح 
صحفي باملركز اإلعالمي ملجلس 
األم��ة، أن��ه ال يدعو إل��ى التدخل 
في شؤون القضاء املصري إمنا 
املطلوب إجراءات شفافة مشيًرا 
إلى أن احلكومة املصرية تتحرك 
في كل حادثة حتصل في الكويت 

.
وب���ني أن كلتا احل��ال��ت��ني مت 
تبريرهما ب��داف��ع ال��س��رق��ة أو 
اخل��الف املالي مطالًبا وزي��ري 
اخلارجية والعدل بتشكيل فريق 

لإلشراف علي القضيتني خاصة وأن هناك معلومات خطيره يجب التحقق منها.
وقال الكندري إنه« اجتمع أمس مع أسرة احلالة الثانية وهو العم خالد 
الريش واستمع إلى معلومات أكدوا فيها أن جثة الفقيد عندما هموا لغسلها قبل 

دفنها كان عليها بعض املالحظات«.
وطالب الكندري بعدم التذرع بكونها حوادث فردية ألن احلوادث الفردية ال 
تتكرر في هذه املدة القصيرة وأنه إذا كان هناك خطر على املواطنني في أي دولة 

فعلى وزارة اخلارجية أن توضح ذلك.
وأكد أن »الكويتيني مصدومني ويتداولون أخباًرا.. ووزارة اخلارجية حتى 

اآلن لم نسمع أي شيء منها«.
وشدد على ضرورة القصاص العادل لكل من ارتكب جرمية بحق مواطني 

دولة الكويت

الفضل يقترح تنظيم برامج دراسية 
وتأهيلية للسجناء الكويتيني

 أعلن النائب أحمد الفضل عن 
تقدميه اق��ت��راح��ا برغبة إلع��داد 
برامج تأهيلية دراسية للمواطنني 
الكويتيني الذين يقضون عقوبة 
السجن، مبا ميكنهم من احلصول 
ع��ل��ى ش���ه���ادة ف��ن��ي��ة م��ع��ت��م��دة 

باملجاالت التي حتتاجها الدولة.
 ون��ص االق��ت��راح على ما يلي: 
مل��ا ك��ان��ت االح��ص��ائ��ي��ات تشير 
ال��ى أن كثيرا م��ن السجناء ممن 
ل��م يكملوا تعليمهم وحصولهم 
على ش��ه��ادات دراس��ي��ة تؤهلهم 
لالندماج مع املجتمع باحلصول 
على الوظيفة التي توفر لهم دخال 
شهريا يساعدهم على حتمل أعباء 
املعيشة والتزاماتهم األسرية 
معرضون لالنحراف م��ن جديد 

وارتكاب اجلرائم.
 ل���ذا ع��م��دت كثير م��ن ال���دول 

املتقدمة على مستوى العالم منذ سنوات طويلة على توفير حق التعليم لنزالء 
السجون خاصة ممن يقضون سنوات سجن قد متتد إلى سنوات عدة، كما طبقت 
بعض الدول العربية ذلك ومنها اجلزائر وفلسطني واململكة العربية السعودية مثل 
تلك التجربة سواء باستحداث فصول تعليمية للمراحل حتى الثانوية أو بتطبيق 

نظام التعليم االلكتروني للدبلوم أو التعليم األعلى، أو في أي صورة أخرى.
 وما قد يستلزم من فتح فروع للتعليم من اجل احلصول على الدبلوم أو التعليم 

األعلى لتخصصات معينة داخل السجون.لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي : 
تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب واملعاهد اخلاصة بإعداد برامج تأهيلية دراسية 
للمواطنني الكويتيني الذين يقضون عقوبة السجن، مبا ميكنهم من احلصول على 
شهادة فنية معتمدة باملجاالت التي حتتاجها الدولة ويوجد بها نقص بالعمالة 

الوطنية.

خورشيد يسأل وزير النفط 
عن تسرب الغاز في األحمدي 

 وجه النائب صالح عبدالرضا خورشيد سؤاال الى وزير النفط ووزير الكهرباء، 
ونص السؤال على : شكلت شركة نفط الكويت عدة جلان حتقيق حول شبهة تعدي 
على املال العام أثناء تعاقدها مع مقاول رئيسي ومقاولني بالباطن لشركات جتارية 
محلية نتج عنها عدة مشاكلفنية بسبب سوء التنفيذ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي :
»1« ما سبب مشكلة تسرب الغاز في منطقة األحمدي؟

»2« ما نتائج التحقيق في مشكلة تسرب الغاز في منطقة األحمدي عام؟ مع
تزويدي بنسخة من محاضر التحقيق، مع حتديد أسماء من حقق معهم.

»3« هل نقل املوظفون دون إحالتهم إلى التحقيق من شركة نفط الكويت إلى 
الشركة

الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة من مستوى رئيس فريق وأعلى؟ إذا 
كانت

اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بأسماء هم
»4« هل نقل املذكورون أعاله قبل انتهاء التحقيق في مشكلة تسرب الغاز؟ إذا 

كانت
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي باألسباب.

»5« ما خطة شركة نفط الكويت ملعاجلة مشكلة الغاز باختالف مراحلها؟ مع 
تزويدي بتكلفة كل مرحلة على حده.

»6« كم تبلغ قيمة التكلفة اإلجمالية للمعدات املستخدمة لعالج مشكلة تسرب 
الغاز في منطقة األحمدي قبل وبعد األوامر التقديرية؟

»7« نسخة من جرد شركة نفط الكويت للمعدات التي استخدمت في معاجلة 
مشكلة تسرب الغاز منذ عام وحتى 4؟

»8« نسخة من مالحظات ديوان احملاسبة املرسلة إلى شركة نفط الكويت فيما 
يتعلق باملوضوع أعاله.

»9« ما مدى صحة أن أحد املتهمني أو املتورطني في املوضوع أعاله هو » وافد 
هندي » هرب من البالد، قبل أو أثناء التحقيق؟ إذا كانت اإلجابة بصحته يرجى 

تزويدي بالسيرة الذاتية له واإلجراءات املتخذ ضده.

د.عبد الكرمي الكندري

أحمد الفضل

اس���ت���ق���ب���ل رئ��ي��س 
مجلس األم���ة م��رزوق 
ال����غ����امن ف����ي م��ك��ت��ب��ه 
ام��س ع��ددا من طالبات 
م��ت��الزم��ة ال�����داون من 
م��درس��ة )أم امل����رادم( 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة م���ب���ارك 
الكبير التعليمية وذلك 
مبناسبة اليوم العاملي 
لفئة )متالزمة الداون(. 

وضم وفد الطالبات 
ك���ال م���ن اري�����ام محمد 
وبيبي فاضل وشريفة 
جاسم يرافقهن مراقب 
ال���ت���رب���ي���ة اخل���اص���ة 
يعقوب طالب الكندري 
واملعلمات بدور السبتي 
ورهام اخلتالن وفاطمة 
احل��م��ر. وحضر اللقاء 
النائب عمر الطبطبائي.

الغامن متحدثا مع طالبات متالزمة داون

»حقوق اإلنسان«: مركز إيواء العمالة الوافدة باجلليب .. جيد جدًا 
زارت جل��ن��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
البرملانية امس مركز إيواء العمالة 
ال��واف��دة  الكائن في منطقة جليب 

الشيوخ.
وق��ال رئيس اللجنة النائب د. 
عادل الدمخي في تصريح صحافي 
عقب الزيارة إن الوضع االنساني 
في املركز جيد جدا، مشددا في الوقت 
نفسه على ضرورة تنسيق اجلهات 
املعنية ب��ه��دف معاجلة القصور 

وبعض النواقص في املركز.
وأض���اف أن م��ا ي��ق��رب م��ن 400 
ش��خ��ص م���ن ال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة 
م��وج��ودون ف��ي م��رك��ز يعد منارة 
للكويت، مؤكداً أن اللجنة تابعت 
آل��ي��ة العمل ب��ه وت��ع��رف��ت على ما 
ينقص املركز من جتهيزات وستعد 
تقريرها بعد دع���وة ك��ل اجلهات 

املعنية.
وأك���د أن اللجنة ستعمل على 
تخفيض مدة بقاء العمالة في هذا 
املركز، خصوصا للجنسيات التي 
ال توجد لها سفارات في الكويت، 
معتبرا ان استقدام هذه العمالة خطأ 
كبير يتعني تصحيحه، ويجب عدم 
السماح بدخول عمالة ال توجد لها 

سفارة متثلها . 
وك��ش��ف ع���ن إح����دى احل����االت 

الصعبة وهي لعاملة غادر زوجها 
البالد وبقيت مع أبنائها منذ عامني 

داخ���ل امل��رك��ز بسبب دي���ون تبلغ 
1400 دينار، مؤكدا ض��رورة حل 

مشكلتها من خالل بيت الزكاة او أي 
جهة خيرية ، ال سيما أنه في خالل 

عامني مت إنفاق مبالغ مالية عليها 
رمبا تفوق مبلغ الدين .

استقبل األمني العام ملجلس األمة 
عالم علي الكندري عدًدا من طالبات 
متالزمة الداون من مدرسة أم املرادم 
مبنطقة م��ب��ارك الكبير التعليمية، 
وذل��ك مبناسبة اليوم العاملي لفئة 
)متالزمة ال���داون(، املقررة في يوم 

21 مارس من كل عام. عالم الكندري متوسطا الطالبات

وأم�����������������������������������ني   ..
ع������ام امل��ج��ل��س 

يستقبلهن  

املرادم« »أم  طالبات  يستقبل  الغامن 

جانب من زيارة اعضاء اللجنة الى املركز


