
Thursday 22th November 2018 - 12 th year - Issue No.3320alwasat.com.kw اخلميس 14 من ربيع األول 1440 هـ/ 22 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 43320

أكد أنه ال يحقق مصلحة البالد

هايف: اقتراح جتنيس غير 
املسلم يحارب الهوية اإلسالمية 

ويتعارض مع الدستور
 ربيع �سكر

أعرب النائب محمد هايف 
ــن رفــضــه تــعــديــل قــانــون  ع
اجلنسية لسنة 1٩٥٩ مبا 
يجيز منح اجلنسية الكويتية 
لغير املسلمني والــذي أقرته 
جلنة الــشــؤون التشريعية 
في اجتماعها السابق. وقال 
هايف فــي تصريح باملركز 
ــي ملجلس األمـــة إن  ــام اإلع
تــعــديــل الــقــانــون ال يــوافــق 
الشرع والعقل وال مصلحة 

الباد العامة.
واعتبر أن هــذا التعديل 
ـــادة  ـــذف امل ـــى ح إضـــافـــة إل
الرابعة من القانون والبند 

اخلامس منها بالتحديد يراد به فتح الباب ملنع إسقاط جنسية من يرتد عن 
اإلسام ألن البند اخلامس القانون ينص على إسقاط جنسية املرتد.

وأضاف أن هذا التوجه يخدم أفكارا غريبة عن املجتمع الكويتي وحتارب 
الهوية اإلسامية وتخالف دستور الباد وقانون اجلنسية كما تخدم غير 
املسلمني وغير الكويتيني وتفتح الباب لتغييرا لتركيبه السكانية والهوية 

اإلسامية.
واستغرب هايف من موقف من يرى أن التعديل يخدم الكفاءات ومصلحة 
الباد في حني أن هناك »بدون« يحملون شهادات الدكتوراه وإحصاء 65 

وبعضهم شارك في احلروب.
وزاد متسائا »ملاذا ال يقدم مثل هذا القانون لتجنيس الكفاءات من البدون 

فهم إخواننا ومن جلدتنا وأبنائنا؟«.
وأضــاف أن هناك أيضا كفاءات عربية وإسامية في كل مكان بالعالم 
العربي واإلسامي، مستبعدا قبول احلكومة مبثل هذا التعديل، مؤكدا أنه 

سيستخدم الوسائل الدستورية كافة حلماية الهوية اإلسامية واملجتمع.

اعتبر ان تصرف وزير التربية بشان انتخابات االحتاد بأميركا 
يعد تدخال سافرا وغير مقبول

الدالل: يا فروع احتاد الطالب 
باخلارج ال تدخلوا احلكومة بينكم

 
 ربيع �سكر

تباينت ردود األفعال النيابية جتاه احداث انتخابات احتاد الطلبة في 
ــة ملراقبة  أميركا وقيام وزيــر التربية وزيــر التعليم بتشكيل جلنة اداري
االنتخابات ، وقال النائب محمد الــدالل: تصرف وزير التربية والتعليم 
العالي يعد تدخل سافر وغير مقبول على االنظمة واألعـــراف اخلاصة 
بانتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت وفروعه باخلارج واخلشية ان 
يكون الوزير اداة يعمل لصالح قائمة من القوائم في االنتخابات  ويبتعد كما 

يتوجب  عن احلياد املطلوب
 وتابع الــدالل : مهما كانت املبررات ، يا طلبة وقوائم انتخابات احتاد 
امريكا ، ويا طلبة فروع احتاد الطاب باخلارج ال تدخلون احلكومة بينكم 
!!صراعنا منذ الثمانينات على استقالية احتاد الطلبة فا تضيعوه  بهدف 

الفوز ولو كان ثمنه االستسام للحكومة !!
واضاف الدالل : اذا كان بعضكم يبحث عن احلياد والشفافية والرقابة 
فليس السبيل الهرولة نحو احلكومة ويضغط عليها بالسر والعلن للتدخل 
املستهجن ، وكان األجدر دعوة عدد من ممثلي جمعيات النفع العام املعتبرة 

كجهات رقابية ..الغاية ال تبرر الوسيلة فهدا طريق الفشل واالنحدار .
وقال النائب أحمد نبيل الفضل: حسناً فعل معالي وزير التربية بتشكيل 
جلنة ملراقبة إنتخابات إحتــاد طلبة أمريكا التي شابها ظلم كبير وسوء 
تنظيم بالغ بالسنوات األخيرة أدى إلى افتراش مئات الطلبة للشوارع 
املاصقة ملقر اإلقتراع بعد منعهم من التصويت ألسباب غير منطقية سوى 
أن املنظمني كانوا يخشون من رؤيــة حجمهم احلقيقي أو باألصح حجم 

منافسيهم احلقيقي.
وتابع الفضل : إحتاد الطلبة هو لكل الطلبة وليس حكراً على جماعة 
بعينها، وما قام به وزير التربية هو ضمان للحياد املنتهك من قبل املشرفني 

السابقني. فشكراً للسبع بوعبدالله .
وقال الفضل : نريد ان نرى االحجام احلقيقية لكل الطاب في انتخابات 
احتادات الطلبة وليس توجها لفئة معينة سبق ان عرقلت وصول اآلخرين 

لاحتادات
واضاف الفضل : نشكر وزير التربية على تشكيل جلنة محايدة ملراقبة 
انتخابات احتادات الطلبة التي مازالت تستحوذ عليها فئة معينة تسببت 

بكوارث في سنوات سابقة

ال����دوس����ري ي��ط��ال��ب ب����إق����رار زي������ادة ب���دالت 
ال���ع���س���ك���ري���ن وم���ن���ح���ه���م م����ك����اف����آت دوري�������ة 

جلهودهم في حماية األرواح واملمتلكات
طالب النائب ناصر الدوسري مجلس الــوزراء باالستعجال في اعتماد 
زيادة البدالت للعسكريني في الداخلية واجليش واحلرس الوطني واالطفاء 

وصرف مكافآت لهم، في ظل الدور الوطني الذي يقومون به.
وقال الدوسري في تصريح صحافي إن العسكريني من الداخلية واجليش 
واحلرس الوطني واإلطفاء يلبون نداء الوطن ويقومون بدورهم على الوجه 

األكمل كلما استدعت احلاجة لذلك.
وأضاف أن اجلميع تابع العمل الكبير الذي قام به هؤالء األبطال في األيام 

املاضية في التعامل مع ما سببته موجة األمطار التي هطلت على الباد.
ودعا احلكومة إلى االستماع ملطالبهم وحتقيقها وهذا أقل ما ميكن أن يقدم 
لهم، مؤكداً أن العسكريني هم اجلنود املجهولون واملناطة بهم حماية األموال 
واألرواح، لذلك يستحقون كل الدعم والتأييد. وأكد الدوسري أنه لن يدخر 
جهدا من أجل تنفيذ طلبات العسكريني املستحقة ومنحهم التكرمي الائق 

بهم.

العازمي: جامعة اخلليج 
الطب  في  أساسي  راف��د 

6والهندسة

ربيع �سكر

اكــد رئــيــس جلنة االولـــويـــات احمد 
ــس حــضــره من  الفضل ان االجــتــمــاع ام
ــوزراء  احلكومة وزيــر شئون مجلس ال
ووزيــر شئون مجلس االمــة الفتا الى ان 
اولويات احلكومة كانت 32 قانونا وأقر 
املجلس قانونني منها وهي السجل العيني 
وتعارض املصالح، وهناك قوانني اقرتها 
اللجنة املالية وجلنة الداخلية والدفاع 
اقرت قوانني واللجنة الصحية لديها اكثر 
من قانون، وهناك قوانني جديدة وصلت 
بالصيف  وهناك قوانني حكومية ال تزال 

في الفتوى التشريع.
وتابع الفضل :قانون مدينة احلرير 
وتطوير اجلــزر من القوانني احلكومية 
املدرجة على جــدول اعمال اللجان ومت 
النقاش حوله اليوم بلجنة االولويات 
وقلنا لهم  قانون تطوير اجلزر »القدمي« 
سيبقى عبئا خصوصا وان احلكومة 
وعدت بتقدمي مشروع بديل جديد ، وهناك 
اجتاه لتسحبه احلكومة وتقدمي قانون 

آخر بعد حتديثه وتطويره.
واضــــاف الــفــضــل : مــشــروع البديل 
االستراتيجي ضمن اولويات احلكومة 

ــن يطبق بــأثــر رجــعــي وهــو  وللعلم ل
سيوحد ميزان الرواتب وستظهر نتائجه 
االيــجــابــيــة بعد تطبيقه بنحو خمس 
سنوات وقد يوفر 1.5 مليار دينار على 

الدولة

وقال الفضل: جلنة االولويات بحثت 
املقترحات واملشاريع املدرجة على جدول 
أعمال اللجان واللجنة ستخاطب النواب 
كافة باولوياتهم اخلاصة وكذلك اولويات 
اللجان بعد استعراض مشاريع احلكومة 

بهدف التوصل إلى توافق قبل احالتها 
للمجلس كي نتحاشى اخطاء سابقة

وتابع الفضل : رئيس اللجنة املالية 
صاح خورشيد يبذل جهودا كبيرة مع 
وزير املالية من اجل االنتهاء من املواضيع 

اخلافية.
من ناحية أخرى قال  الفضل : مقترح 
جتنيس غير املسلم ليس اولــويــة لكن 
جاء دوره في هذا التوقيت وتابع : عدم 
جتنيس غير املسلمني او اسقاط جنسيتهم 
ــس سمعة  يتعارض مــع الــدســتــور ومي

الكويت
من جانبه أعلن عضو جلنة األولويات 
ــد عــن توجه  ـــاح خــورشــي ــائــب ص ــن ال
احلكومة لسحب مشروع مدينة احلرير 
وتطوير اجلــزر وتقدمي بديل عنه رؤية 
الكويت 2035 .وقـــال ان هناك توافقا 
على بعض التشريعات بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية كاولويات ومنها 
ــون املناقصات  ــان ــار وق ــس ــون اإلع ــان ق

واخلصخصة والبديل االستراتيجي . 
واشار إلى انه مت مناقشة كل املقترحات 
ــدول اعمال  واملــشــاريــع املــدرجــة على ج
ــات بحضور  ــوي اللجان فــي جلنة األول
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة عادل 
اخلرافي، مؤكداً ان البلد حتتاج قوانني 
مهمة تخص الشق التجاري واملالي. وبني 
ان املطلوب اليوم اجناز القوانني املتوافق 
عليها مع احلكومة لتنطلق عجلة االجناز.

البديل اإلستراتيجي ضمن أولويات احلكومة

الفضل : احلكومة ستسحب قانون »مدينة احلرير وتطوير اجلزر« من جلان املجلس

جانب من اجتماع جلنة االولويات 

ربيع �سكر

اعلن مقرر جلنة حماية األموال 
العامة عبدالوهاب البابطني عن 
ان اللجنة ناقشت عددا من امللفات 
وطــلــبــت مـــن ديـــــوان احملــاســبــة 
تزويدنا ببعض البيانات وحتديث 

بعض البيانات السابقة.  
واضــاف البابطني في تصريح 
للصحافيني عقب اجتماع اللجنة 

ــــوان  ـــن دي ــني ع ــل ــور ممــث ــض ــح ب
احملـــاســـبـــة : مبـــجـــرد وصــــول 
املــعــلــومــات اجلـــديـــدة ستباشر 
اللجنة النظر فــي تلك التقارير 
املنظورة أمامها، وسنرى اذا كانت 
املعلومات اجلــديــدة تستحق ان 
تضاف التقارير أم يتم االكتفاء 
باملعلومات السابقة الــواردة على 

جدول اعمال اللجنة. 

وأوضــح ان هناك 33 موضوع 
موجود على جدول اعمال اللجنة 
منها 20 حتت البحث والدراسة 
وسيتم النظر فيهم خــال النظر 
فيهم خال االجتماع املقبل للجنة 
ــات مت جتهيز  ــوع ــوض ، و10 م
تــقــاريــرهــا للنقاش ، ويتبقى 3 
مــوضــوعــات سيتم بحثها خال 

االجتماع املقبل.

33 موضوعا على جدول أعمال اللجنة اكد وجود 

البابطن : »حماية األموال« طلبت من 
»احملاسبة«  بيانات جديدة عن عدد من القضايا

جانب من اجتماع جلنة األموال العامة 

هايف يصرح للصحافيني 
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تقدم 1٩ نائبا بطلبني لتخصيص 
اجللسة املقبلة املقرر عقدها في يومي 
الثاثاء واالربعاء 2٧ و 28 نوفمبر 
اجلاري القرار  4 قوانني هي التقاعد 
املبكر وفــوائــد قـــروض التأمينات 
وتعيينات القياديني وإنشاء جهاز 

ادارة األزمات.  
ونص الطلبني كالتالي :انطاقا من 
نص املــادة 76 من الائحة الداخلية 
للمجلس وحرصا على اجناز مجلس 
األمة لعدد من القوانني والتشريعات، 
لــذا يــرجــى الــتــكــرم بــعــرض الطلب 
املاثل الستعجال نظر مجلس األمة 
والبت في عدد من القوانني املدرجة 
فى جدول اعمال املجلس او التى فى 
عــدد من جلــان املجلس في املواعيد 
املقترحة التالية ومناقشة والبت في 
التشريعات ادنــاه جللسات مجلس 
األمه بتاريخ 27 و28 نوفمبر 2018 :
1 - تعديل احكام قانون التامينات 
االجتماعية املتعلق بحاالت ومواعيد 

التقاعد.
2 - التقرير 43 للجنة الشؤون 
املالية واالقتصادية املتعلق بتعديل 
احكام قانون التامينات االجتماعية 

ــد عن  ــوائ املتعلق مبــنــع تــقــاضــي ف
القروض.

3 - التقرير 29 للجنة الشؤون 

املالية واالقتصادية بشأن االقتراحات 
بــقــوانــني بــخــصــوص الــتــعــيــني في 

الوظائف القيادية. 

ــــع تــقــريــر  4 - اســتــعــجــال رف
ومناقشتة والــبــت فــى املقترحات 
بــقــوانــني املتعلقة بــأنــشــاء جهاز 

متخصص إلدارة االزمــات واالخطار 
واملــنــظــور حاليا فــي جلنة املــرافــق 

العامة.

تقدموا بطلبن إلى مجلس األمة 

19 نائبا يطالبون بإقرار التقاعد املبكر والوظائف القيادية 
وجهاز إدارة األزمات باجللسة املقبلة 

قاعة عبدالله السالم

صفاء الهاشم تشارك في منتدى األمم املتحدة لتحالف احلضارات
 تــشــارك عضو مجلس األمـــة صــفــاء الــهــاشــم في 
أعمال املنتدى العاملي الثامن لألمم املتحدة لتحالف 
ــك بصفتها عضوا في مجلس األمة   احلــضــارات وذل
وبصفتها نائبا لرئيس اللجنة الدائمة لشؤون األمم 

املتحدة في االحتاد البرملاني الدولي.
وقالت الهاشم في تصريح لتليفزيون دولة الكويت 
ووكالة االنباء الكويتية )كونا( على هامش املنتدى 
الذي انطلقت أعماله أمس االثنني إنه ستتم مناقشة 
العديد من املواضيع املهمة التي تخص السلم واألمن 
الدوليني ومنع النزاعات والتطرف والعنف وتعزيز 
احلوار بني الثقافات واألديــان حيث سيسلط املنتدى 
الــضــوء على أربــعــة مــحــاور أساسية وهــي الشباب 

والتعليم واإلعام والهجرة.
وأكدت أن وجودها كممثلة للبرملانيني في مجلس 
األمــة الكويتي وأيضا ممثلة للجنة الرابعة الدائمة 
لألمم املتحدة لدى االحتاد البرملاني الدولي مهم جدا 
في مثل هذا احلدث العاملي الذي يتم تنظيمه داخل كيان 
األمم املتحدة السيما أن االحتاد البرملاني الدولي يراقب 

أعمال األمم املتحدة ويقيم أداءها.
وأوضحت الهاشم أن األمم املتحدة تعمل منفردة 
في قضايا كثيرة من ضمنها التعليم والفقر والعنف 
والهجرة وقضايا أخرى يبلغ مجموعها 17 موضوعا 
مؤكدة أهمية ان يكون للشعوب التي يتم متثيلها من 
خال برملانات االحتاد البرملاني الدولي دور ورأي في 

مناقشة هذه القضايا.
وبينت أن وجـــود هــذه اللجنة داخـــل مثل هذه 
الــنــقــاشــات عــلــى مــســتــوى األمم املــتــحــدة وخــاصــة 
موضوع حتالف احلضارات أو طريقة التخاطب ما بني 
احلضارات تساهم بشكل كبير ألن يكون هناك اتفاق 

شبه ودي وتقريب وجهات النظر مابني األطراف.
ــارت الهاشم الى أن وجــود االحتــاد البرملاني  وأش
الدولي في هــذا املنتدى العاملي يأتي حلشد اإلرادة 
السياسية السيما أن االحتاد حاليا يعمل منفردا على 
مستوى برملانات العالم في 17 نقطة رئيسة متثل 
اهداف التنمية املستدامة ما بني التعليم والفقر واجلهل 

وتقوية مناهج التعليم ومتكني املرأة وغيرها.

وذكــرت  أن املنتدى سيناقش أيضا تطوير مناهج 
التعليم داعية إلى تطوير تلك املناهج وقالت »يجب أن 
يكون هناك تغيير خللق أجيال قادمة جديدة خاصة في 
منطقة اخلليج العربي أو األمة العربية التي تبلغ فئة 
الشباب فيها أكثر من كبار السن بنسبة 60 في املئة 
من الشباب والبنات الذين تتراوح أعمارهم أقل من 
32 سنة ليصبحوا قادة مميزين ومخترعني وروادا في 
مجاالتهم«. وأضافت الهاشم »يجب البدء من األسرة 
ومناهج التعليم وطريقة التعليم« متسائلة »أما آن 
األوان ألن يكون هناك نسف كامل لطريقة مناهج 
التعليم بحيث يكون لدينا اجيال جديدة قادمة خاصة 
أن االجيال احلالية تعتمد على االنترنت والتطبيقات 
االلكترونية اجلــديــدة وبإمكانهم الــدراســة وإجــراء 
البحوث املطلوبة مــن دون احلــاجــة لنظام الفصل 
الدراسي التقليدي« داعية إلى االستفادة من جتارب 

الدول االسكندنافية في هذا املجال.
وأكدت أهمية موضوع متكني املرأة والعنف ضدها 
وقالت »اليوم الكثير من النساء املشاركات يرتدين 

اللون البرتقالي الــذي يرمز الــى موضوع مكافحة 
العنف ضد املــرأة بكل أشكاله اللفظي او اجلسدي او 
امليداني في العمل السيما أن كثيرا من النساء يعانني 
من موضوع التعصب ضدهم في مجال العمل« مشيرة 

إلى أن مداخاتها ستركز أيضا على متكني املرأة.

صفاء الهاشم


