
 ربيع �سكر 

أك��د النائب اس��ام��ة الشاهني ان احل��دي��ث عن 
القوانني التي اقرها مجلس 2013 املنحل كان 
سائدا اثناء احلمالت االنتخابية حتى جاءت هذه 
الندوة لنضع فيها الناخب امام اخر مستجدات 

العمل النيابي جتاه ما ينفع الناس.
واضاف الشاهني في الندوة الشهرية الثالثة 
التي أقيمت حتت عنوان » القوانني االصالحية » 
مساء امس االول في غرب مشرف ان االستجواب 
ح��ق دس��ت��وري ان اق��دم على ممارسته النائب 
وسنقف مع كل استجواب مكتمل احمل��اور لكن 
علينا ان ننتبه الى ض��رورة اق��رار القوانني التي 

تعد اهم وانفع بالنسبة للمواطن.
وتابع لألسف مجلس 2013 كان اكثر مجلس 
ومنذ بدء احلياة النيابية في الكويت في اقرار 
القوانني وان كانت معيبة في كثير من احلاالت 
وان ك��ان سمو االم��ي��ر رف��ض ق��ان��ون البصمة 
الوراثية باالضافة الى احلكومة التي اقرت عددا 
من القوانني التي يتفق في تعديلها املجلس مع 

احلكومة.
وقال ان جلسة يومي الثالثاء واالربعاء املقبلني 
يعدان ذات اهمية بالغة وه��و ما يتطلب حشد 
الراي العام لهما خاصة ان القوانني بدأت تخرج 
من مطابخ اللجان الى املجلس والتي صاحبتها 
حرب االشاعات من الذين يخافون من اقرار هذه 

القوانني االصالحية.
واض��اف ان عدم قدرة نظر احملاكم في قضايا 
اجلنسية يعد قصورا في القانون وهو ما نريد 
تعديله وان كان للحكومة احلق في االدعاء على 
من تشاء يجب ان يعطى احلق للمواطن في الدفاع 

عن حقه في املواطنة.
وت��اب��ع ان هناك ه��دف م��ن اق���رار ق��ان��ون منع 
امل��س��يء ل��ل��ذات االميرية م��ن ح��ق الترشح وهو 
االع��دام السياسي للمعارضني ال��ذي عجزت كل 
االش��اع��ات عن ابعاد الناس عنهم ولهذا جاءت 

فكرة هذا القانون الذي مت اقحام اسم سمو االمير 
فيه ولهذا كان لزاما علينا العمل على تعديل هذا 

القانون.

واضاف ان معركة القوانني التي بدأت هي في 
غاية االهمية النها بحاجة الى حرص ومتابعة 
ويقظة املواطنني لرصد مواقف النواب ووضع 

قائمة س���وداء واخ���رى بيضاء ل��ه��ؤالء النواب 
بحسب مواقفهم م��ن التصويت ف��ي اجللسات 

القادمة.
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أكد عدم صحة ما تردد عن وجود ٤٤ نائبا مع االتفاق 

البابطني: لست معني بأي اتفاق 
يخص حتصينًا أو عدم حتصني 

رئيس احلكومة أو الوزراء
ربيع �سكر 

رفض النائب عبدالوهاب 
البابطني اي حتصني لرئيس 
احل��ك��وم��ة، وق���ال : أم��ارس 
أدوات����ي ال��دس��ت��وري��ة ول��ن 
أتنازل عن حقي كما رسمها 
الدستور ولست معني بأي 
اتفاق يخص حتصني او عدم 
حتصني كائنا من كان سواء 

رئيس الوزراء او الوزراء.
وتابع : ال اعتقد ان هناك 
44 نائبا ي��ؤي��دون حتصني 
رئيس ال��وزراء.. وانا سألت 
وب��ح��ث��ت ع��ن طبيعة ه��ذا 
االتفاق وما وجدت اي اتفاق 
ول��م اع���رف طبيعته، لكن 
ميكن عمل اتفاقيات من خلف 

األبواب املغلقة. 

انفراجة قريبة في ملف اإليقاف الرياضي

الروضان: تقدمت ببالغ حلماية 
املنافسة ضد شركات وثيقة 

إيقاف استيراد املاشية 
ربيع �سكر

أع��ل��ن وزي����ر ال��ت��ج��ارة 
وال��ص��ن��اع��ة وزي���ر ال��دول��ة 
ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب خ��ال��د 
الروضان ان الوزارة ستتخذ 
اج����راءات م��ش��ددة على كل 
م��ن ي��ق��وم ب��رف��ع االس��ع��ار 
بشكل مصطنع السيما في 
شهر رم��ض��ان ان��ط��الق��ا من 
القانون الذي مينع التالعب 

والزيادات غير املبررة.
وق�����ال ال����روض����ان في 
تصريح للصحافيني أمس ان 
ال��وزارة اتخذت االج��راءات 
الالزمة ضد شركات اللحوم 
ب��ن��اء ع��ل��ى ال��وث��ي��ق��ة التي 
خرجت الى االع��الم وحتمل 

اتفاقا غير قانوني. 
واضاف : شخصيا تقدمت 

بهذه الوثيقة الى جهاز حماية املنافسة للتحقيق واتخاذ االج��راءات الالزمة 
الفتا الى أن التقرير سيكون جاهزا بعد اسبوع.

واكد الروضان ان الوزارة قامت بتسهيل اجراءات اصدار التراخيص مشيرا 
الى ان بإمكان اي مواطن حاليا اصدار ترخيص شركة حلوم أو غيرها.

وفي املستجدات الرياضية قال الروضان : نحن نسير في الطريق الصحيح 
ووصلنا ملراحل متفدمة في هذا امللف بالتنسيق مع أعضاء جلنة الشباب 

والرياضة البرملانية. 
وقال الروضان أما بخصوص امللف فان هناك اجراءات سنقوم بها وباذن 

الله االنفراجة قريبة.

لم يرد للجنة أي أولوية تشريعية جديدة ال نيابية وال 
حكومية

السويط: استكمال برنامج احلكومة 
ومناقشة بسط رقابة القضاء على 

سحب اجلنسية الثالثاء املقبل
ربيع �سكر 

اك�������د رئ�����ي�����س جل��ن��ة 
االولويات البرملانية النائب 
ث��ام��ر ال��س��وي��ط ان اللجنة 
عقدت اجتماعها بحضور 
وزي��ر ال��ع��دل وزي��ر الدولة 
لشئون مجلس األمة الدكتور 
فالح العزب، ولم يرد للجنة 
اي اولوية تشريعية جديدة 

ال نيابية وال حكومية.
وتابع السويط : جلسة 
28 م������ارس س��ت��ت��ض��م��ن 
استكمال مناقشة برنامج 
احلكومة ومناقشة تقرير 
قانون بسط رقابة القضاء 
على قرارات سحب اجلنسية 

وهذا غير قانون التجنيس.
وأض��اف : وهناك طلبات 
مناقشة للوثيقة االقتصادية 
وخ���ور عبدالله والبطالة 

ووقف املساعدات واإلسراع في تطبيق قانون العمالة املنزلية.
وقال السويط: وقررت اللجنة متابعة ٥ قوانني لم تطبق ولم تصدر لوائحها 

منها قانون جرائم تقنية املعلومات الصادر في 201٥.

أكد أن قانون »املسيء« هو إعدام سياسي للمعارضني

الشاهني: على املواطنني رصد مواقف النواب ووضع 
قوائم سوداء وبيضاء حسب تصويتهم في اجللسات

الشاهني متحدثا

عبدالوهاب البابطني

العلمي  البحث  الفضلي: 
املجتمعات   نهضة  أس���اس 
والتقدم مرهون باستثمار 

6العلم والعلماء

جمعت معلومات بشأن السجني املتوفى 

»حقوق اإلنسان البرملانية« 
امل������رك������زي  ال�����س�����ج�����ن  زارت 

والتقت البراك
زار أعضاء من جلنة حقوق اإلنسان البرملانية أمس 
الس�جن املركزي الستكمال التحقيق فيما ورد بتكليف 
املجلس عن مدى التزام إدارة السجن بالقوانني واللوائح 
املنظمة وحادثة االع��ت��داء على النائب السابق مسلم 

البراك ووفاة السجني املعتدي على البراك.
وذكرت مصادر نيابية ان الوفد النيابي جمع الكثير 
من املعلومات بشأن وفاة السجني املعتدي على النائب 
السابق مسلم البراك داخل السجن املركزي، مشيرة الى 
ان الوفد النيابي من التقى بأطراف عدة وزاروا زنزانة 
السجني املتوفى، الفتة إل��ى أن تلك املعلومات ستتم 
دراستها من خالل جلنة التحقيق. وذكرت املصادر أن 
الوفد النيابي استمع إلى اق��وال النائب السابق مسلم 
ال��ب��راك وأق���وال سجني آخ��ر مجاور لزنزانة السجني 

املتوفى وحصل الوفد على معلومات مهمة.

نظرا حلدوث حاالت سرقة ونهب 
واملشاجرات

نقطة  وض��ع  امل��ط��ي��ري:  م��اج��د   
ام���ن���ي���ة ث���اب���ت���ة ب���ج���ان���ب س��ك��ن 

العزاب في أبو حليفة

اقترح النائب ماجد مساعد املطيري وضع نقطة 
امنية ثابتة بجانب السكن التجاري وخاصة سكن 

العزاب في منطقة أبو حليفة.
وق��ال في اقتراحه: نظرا حل��دوث ح��االت السرقة 
والنهب وامل��ش��اج��رات في منطقة السكن التجاري 
وخاصة سكن ال��ع��زاب في منطقة أب��و حليفة. لذا 
فإنني اقترح وضع نقطة امنية ثابتة بجانب السكن 

التجاري وخاصة سكن العزاب في منطقة أبو حليفة.

خالد الروضان 

ثامر السويط

ماجد مساعد املطيري


