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الفضل يقترح استقطاع امبالغ التي صرفت في موعد متقدم مستحقي امعاشات على ثاثة أقساط

الفضل ردا على هايف :الساقط هو من يحلف
على الدستور ويحنث بقسمه
ربيع �سكر

استنكر النائب احمد الفضل تصريح النائب
محمد هايف في جمع دي��وان الطبطبائي بان
النائب الذي يصوت على اسقاط عضوية جمعان
احربش ووليد الطبطبائي هو الساقط  ،وقال
الفضل في مؤمره الصحافي ردا على هايف :
منظورك يا هايف بان من يصوت على اسقاط
العضوية ساقط فإنكم جميعا ساقطون انت و
السعدون واحربش والطبطبائي والبراك و
الوعان و نواب حدس والعمل الشعبي فأنتم
طالبتم باسقاط عضوية خلف دميثير حتى دون
تصويت
و ق��ال الفضل مخاطبا النائب محمد هايف
 :ب��اي ق��ان��ون تعلن ع��دم التعاون م��ع رئيس
احكومة قبل  3اسابيع من النقاش .
وتابع الفضل  :جمعنا عاقة متازة مع
عائلتك لكن كامك ساقط  ،واضاف الفضل  :انت
ا تقرا وا تفهم....انت تضلل اهالي احكومن...
اقرا حكم التمييز اللي هو امن منك بعدين تعال
افتي
ورف��ض الفضل وص��ف محمد هايف لنواب

أحمد الفضل

على أي أساس قامت الوزارة بنشر صوره ؟

عاشور يسأل وزير الداخلية عن
القضايا التي رفعها متهم في تفجير
مسجد الصادق برأته احكمة
وج��ه النائب صالح عاشور س��ؤاا الى
وزي��ر الداخلية عن القضايا التي رفعها
ام��دع��و ج���راح م��ر وال���ذي اتهمته وزارة
الداخلية في الضلوع بتفجير مسجد اإمام
الصادق عليه السام وقيامه بإبتزاز اآاف
من امواطنن بإعطائه مبالغ مالية مقابل
التنازل عن تلك القضايا
وق��ال عاشور لوزير الداخلية :على أي
أس��اس قامت ال��وزارة بنشر ص��ورة امدعو
ج���راح م��ر مجبل وات��ه��ام��ه ف��ي الضلوع
بتفجير مسجد الصادق وهل قامت الوزارة
برفع قضية عليه والتحقيق معه ؟ وما هي
نتائج التحقيق ؟
وتابع عاشور لوزير الداخلية  :هل جراح
م��ر مسجل بحقه قيد أمني كونه ش��ارك
بطريقة وأخ��رى بالعملية اإجرامية عن
طريق استخدام سيارته وم��ا م��دى صحة
اأخبار بأن امدعو يقوم بابتزاز امواطنن
وامواطنات بأن يقوم بالتنازل عن القضايا
امرفوعة ضدهم مقابل مبلغ مالي ؟

صالح عاشور

البيان امشترك وضع محاذير استخدام ااقتصاد كوسيلة للضغط

اجتماع برمانات «أوراسيا» يقترح تعزيز
التجارة بالعمات احلية
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بالساقطن وقال الفضل حمد هايف  :الساقط
هو من يحلف على الدستور ويحنث بقسمه
واض��اف الفضل  :الوعد في قاعة عبد الله
السالم احنا مجهزين لكم حفلة مرتبة
من ناحية أخرى أعلن النائب أحمد الفضل عن
تقدمه اقتراحا برغبة قال فيه:ما كانت امؤسسة
العامة للتأمينات ااجتماعية تقوم بصرف
معاش أو نصيب من امعاش للمستحقن عن
أحد اأشهر بتاريخ متقدم عن موعد صرفه امقرر
مسبقا وفق مواعيد صرف امعاشات واأنصبة،
ونظرا أن تقدم امستحق للخدمة التأمينية
من امتقاعدين او احاصلن على اأنصبة من
امعاشات ا يكون إا في ظروف ملحة أو حاجة
مادية ط��ارئ��ة ،ويترتب على ذل��ك ع��دم صرف
امعاش او النصيب احقا باعتباره خصما كاما
م��ا م صرفه موعد متقدم ،ل��ذا فإنني أتقدم
بااقتراح برغبة التالي:
نص ااقتراح  :يتم استقطاع قيمة امعاش
أو النصيب الذي يتم صرفه في موعد متقدم عن
موعده الشهري على ثاثة اقساط تبدأ من موعد
ااستحقاق.

طالب بحسم امنصب في دور اانعقاد امقبل

عبدالكرم الكندري  :بقاء منصب رئيس
ديوان احاسبة شاغر ًا أصبح أمر ًا غير مقبول
اعتبر النائب د .عبدالكرم الكندري أن بقاء
منصب رئيس دي��وان احاسبة ال��ذراع الرقابية
مجلس اأم��ة شاغرا ً حتى اآن أصبح أم��را ً غير
مقبول ،مطالبا ً بحسم هذا امنصب في دور اانعقاد
امقبل.
وقال الكندري في تصريح صحافي إن ديوان
احاسبة مليء بالكفاءات التي مكن أن تتقلد هذا
امنصب ،مؤكدا ً عدم وجود مبرر حتى اآن من عدم
اعمال امادة  34من قانون ديوان احاسبة والتي
توجب أن يقوم رئيس مجلس اام��ة بترشيح
رئيس الديوان وإقرار امجلس لهذا الترشيح فى
جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ورأى الكندري أن دي��وان احاسبة يجب أن
يكون قدوة لباقي اجهات احكومية التي يراقبها،
فمن ب��اب أول��ى أن يتم تعين رئيس له ب��داً من
تكليف نائب الرئيس وال��ذي يجب أن يكون من
داخل الديوان الذي يزخر بالكفاءات واخبرات
وأا يكون التعين والترشيح لهذا امنصب وفقاً
معيار سياسي ،افتاً إل��ى أن ه��ذا اجهاز الفني
يجب أن يقاد من قبل شخص فني من أبناء ديوان
احاسبة.

عبدالكرم الكندري

بحث عددا من املفات ااقتصادية والبيئية والتنموية

برمانيون كويتيون يشيدون بنتائج اجتماع البرمانات
اأوروبية – اآسيوية

أشاد عدد من أعضاء وفد مجلس اأمة الكويتي امشارك
في أعمال ااجتماع الثالث لرؤساء البرمانات اأوروبية
– اآسيوية امنعقد في مدينة انطاليا التركية بالنتائج التي
خرجت من ااجتماع الذي بحث عددا من املفات ااقتصادية
والبيئية والتنموية.
وقال وكيل الشعبة البرمانية الكويتية النائب راكان
النصف إن ااجتماع ال��ذي ش��ارك ب��ه البرمان الكويتي
برئاسة رئيس امجلس م��رزوق علي الغام بحث آلية
التعاون بن ال��دول اأوروب��ي��ة واآسيوية في مجاات
التعاون ااقتصادي والبيئي والتنمية امستدامة ،مشددا
على أهمية تكثيف اجهود بن بلدان القارتن لتعميق
الشراكات التجارية وااقتصادية مواجهة التحديات في
اأسواق العامية لضمان استمرار التنمية امستدامة فيها.
وأضاف «إن امشاركة في هذا ااجتماع أتاح لنا الفرصة
لالتقاء بالبرمانين من القارتن لبحث بعض اافكار
امتعلقة بآلية التعاون فيما بيننا لكونها ستؤدي إلى
التكامل بن دولنا في شتى امجاات والتي ستعود بامنفعة
على جميع شعوب القارتن».
بدورها أك��دت النائبة صفاء الهاشم أهمية ااجتماع
كونه فرصة للحوار بن دول قارتي أوروبا وآسيا ،اسيما
بحضور دول لها ثقل إقليمي مثل روسيا والصن واليابان
إلى جانب الدول اأوروبية اأخرى موضحة « أن التعاون
ااقتصادي والبيئي ملفان مهمان بالنسبة لي خاصة بعدما
رأيت التقاعس البيئي الكبير في الكويت».
وذك���رت الهاشم « ب��دأت أعكس ال��ك��ام ال��ذي دار في
ااجتماع الذي يتحدث عن العاقات بن الدول في القارتن
اأوروب��ي��ة واآسيوية على واقعنا الداخلي خاصة في
امواضيع التي تخص التنمية امستدامة ،وكيف مكن أن
نصلح ونعدّل على تشريعاتنا احلية اخاصة بالبيئة
وم��دى إمكانية أن يكون هناك تعاون اقتصادي أكبر مع
الدول اآسيوية لتصب في مصلحة رفع ااقتصاد الكويتي
ودول امنطقة «.
وأشادت الهاشم بكلمة رئيس مجلس اأمة مرزوق علي
الغام أمام ااجتماع الذي استشهد مواقف حضرة صاحب
السمو أمير الباد الشيخ صباح اأحمد اجابر الصباح
حفظه الله ورعاه -العديدة التي حث على مساعدة اجاروالطرق التي من اممكن أن تنمي امنطقة واإقليم بعيدا ً عن
احروب واخافات.

الوفد البرماني الكويتي

من جانبه ،قال النائب محمد الدال إن « ااجتماع الذي
يضم برمانات القارتن اأوروب��ي��ة واآسيوية يستحق
ااهتمام وامشاركة وتسهم في تقارب الشعوب فيما بينها»،
مشيرا إلى أن املفات امطروحة في ااجتماع مثل التنمية
ودعم ااقتصاد ومواجهة أي مشاكل على امستوى الدولي
بن دول القارتن هي أهداف نبيلة تتطلب خطوات عملية
لتحقيقها على أرض الواقع.
وأشاد الدال بكلمة وفد دولة الكويت التي ألقاها رئيس
مجلس اأم��ة م��رزوق علي الغام والتي أك��د فيها دعمه
ااجتماع وحرصه على عكس توجيهات حضرة صاحب
السمو أمير الباد الشيخ صباح اأحمد اجابر الصباح
حفظه الله ورعاه -فيما يتعلق بتحقيق الرخاء للجميعوحل اخافات ودعم الدول احتاجة وهي كلها أمور تقوم
بها الكويت على الصعيد الرسمي مع دول اجوار والعالم.
وب���دوره أع��رب النائب ال��دك��ت��ور حمود اخضير عن
ارتياحه لنتائج ااجتماع قائا « تلمسنا حرص البرمانات

امشاركة على التعاون فيما بينها لتحقيق التنمية امستدامة
وإق��ام��ة وت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة وم��ح��ارب��ة اإره����اب وحسم
اموضوعات محل اخ��اف وذل��ك من خ��ال الكلمات التي
ألقتها الوفود البرمانية امشاركة».
وأض��اف « إن كلمة رئيس مجلس اأم��ة م��رزوق علي
الغام أك��دت السياسات اخارجية التي تنتهجها دولة
الكويت بقيادة سمو اأمير -حفظه الله ورع���اه -التي
ترتكز على حقيق الرخاء ودعم لغة احوار وتقدمها على
الصراع دائما ،وتلقينا في الوفد الكويتي ردود أفعال جيدة
من زمائنا أعضاء الوفود امشاركة لكلمة الغام».
من جانبه ،شدد النائب ثامر السويط على أهمية تركيز
البرمانات في القارتن اأوروبية واآسيوية على القضايا
البيئية وجنب وقوع الكوارث البيئية ،افتا إلى «أن وقوع
مثل الكوارث يتجاوز بقعتها اجغرافية وبإمكانها الوصول
إلى العالم بشكل سريع ،وبالتالي امطلوب من البرمانات في
القارتن وضع تشريعات وحلول بيئية لها».

ستركز على حقوق اإنسان وقضايا الهجرة والتنمية امستدامة

أعمال الدورة ال� 139لاحاد البرماني الدولي تنطلق اأحد امقبل

جانب من ااجتماع في أنطاليا بتركيا

أعلن رئيس البرمان التركي بن علي يلدرم اليوم
الثاثاء ان البيان امشترك اجتماع رؤساء برمانات
(أوراسيا) اقترح تعزيز التجارة بن الدول اأعضاء
بالعمات احلية.
وق��ال يلدرم في مؤمر صحافي بختام ااجتماع
الثالث لرؤساء البرمانات اأوروبية  -اآسيوية في
مدينة أنطاليا جنوب تركيا «اقترحنا في البيان تعزيز
التجارة بالعمات احلية وفقا لقواعد منظمة التجارة
العامية».
ولفت إلى ان البيان امشترك وضع محاذير استخدام
ااقتصاد كوسيلة للضغط ما يشكل عائقا للتنمية
معتبرا ان ااجتماع شكل فرصة للتشاور مع جميع
الدول امشاركة فيه وإقامة خريطة طريق مشتركة.
وأوض��ح «ان تركيا طرحت في ااجتماع مناقشة
سبل مكافحة التنظيمات اارهابية مثل حزب العمال

الكردستاني وح��زب ااح��اد الدمقراطي السوري
الكردي وما يسمى تنظيم الدولة ااسامية (داعش)
وما يسمى منظمة (الكيان اموازي)».
وأضاف «أكدنا في البيان ان مكافحة اارهاب أمر ا
مفر منه بغض النظر عن هوية التنظيمات اارهابية
وانتمائها الديني أو العرقي أو اللغوي من دون الوقوع
بازدواجية امعايير».
وك��ش��ف رئ��ي��س ال��ب��رم��ان ال��ت��رك��ي ع��ن استضافة
كازاخستان اجتماع رؤساء برمانات الدول اأوروبية
 اآسيوية امقبل.وت��رأس وفد دولة الكويت البرماني في ااجتماع
رئيس مجلس اأمة مرزوق الغام وضم الوفد وكيل
الشعبة البرمانية النائب راكان النصف والنواب صفاء
الهاشم ومحمد الدال وثامر السويط والدكتور حمود
اخضير.

أعلن ااح���اد البرماني الدولي
أن دورت��ه ال� 139للجمعية العامة
ستركز على أهمية العلوم والتنقيات
وااب��ت��ك��ار إل��ى ج��ان��ب موضوعات
ح��ق��وق اإن��س��ان وق��ض��اي��ا الهجرة
والتنمية امستدامة.
وأض���اف ااح����اد ،ف��ي ب��ي��ان ،أن
ال����دورة امقبلة ال��ت��ي ستنطلق من
ال� 14إلى ال� 18من اكتوبر اجاري
ستجمع حوالي  1300نائب برماني
من حوالي  130بلدًا منهم  43رئيس
برمان ونحو  700نائب  20بامئة
منهم دون س��ن ال� 45و 32بامئة
نساء.
وأوضح البيان أن سبب اختياره
م��وض��وع العلوم والتقنية محورًا
أساس ّيًا أعمال الدورة امقبلة باتساع
الفجوة بن العلوم والسياسة ورسم
ال��س��ي��اس��ات على «أس���اس النزعة
بدا من اأدلة
الشعبوية والعاطفة» ً
واحقائق.
وق����ال إن ال���ن���واب سيناقشون
«القيادة البرمانية في تعزيز السام
والتنمية في عصر اابتكار والتغير
التكنولوجي» في إطار أعمال امناقشة
أيضا
العامة للجمعية التي ستركز ً

على امساواة بن اجنسن في العلوم
والتكنولوجيا.
وذك��ر البيان تأثير التكنولوجيا
في امعلومات ومسؤولية البرمانات
عن تنظيم اأخبار الزائفة سيكون
م��وض��وع حلقة ن��ق��اش ب��ن ال��ن��واب
والصحفين واأكادمين.
وأضاف أن ااحاد سيطلق تقريرًا
عن العنف ضد ام��رأة في البرمانات
اأوروب��ي��ة بااشتراك مع اجمعية
البرمانية مجلس أوروبا استنادًا إلى
نتائج دراسة أعدها ااحاد البرماني
الدولي عام .2016
وأوض��ح أن التقرير سيكون هو
اأول ف��ي سلسلة م��ن ال��دراس��ات
اإقليمية لاحاد البرماني الدولي
ال��رام��ي��ة إل���ى رس���م ص���ورة عامية
شاملة للتحيز اجنسي والتحرش
وامضايقة والعنف ض��د ام���رأة في
أيضا أمثلة
البرمانات ويقدم التقرير ً
على ما مكن للبرمانات القيام به
للتغلب على ذلك التحدي.
كما سيعقد ااحاد جلسة خاصة
مناسبة مرور  70عامًا على اإعان
العامي حقوق اإن��س��ان بالتعاون
مع مفوضية اأم امتحدة السامية

حقوق اإنسان وبحضور سياسين
ب��ارزي��ن .وأك���د ال��ب��ي��ان أن ااح��اد
دليا جديدًا
ً
أيضا
البرماني سيطلق ً
للبرمانين بشأن حرية التعبير.
وذك���ر أن ال��ن��واب اأع��ض��اء في
اللجنة الدائمة امعنية باأمن والسام
الدولي والتابعة لاحاد البرماني
ال��دول��ي سيقومون مناقشة العمل
البرماني على استراتيجيات نزع
الساح وحديد التسلح ومنع انتشار
أسلحة ال��دم��ار الشامل واأسلحة
التقليدية وتكنولوجيات اأسلحة
امستقبلية.
وأوضح أن اللجنة ستنظر في سبل
منع العنف اجنسي في عمليات اأم
امتحدة حفظ السام وإدارة مناقشة
جماعية عن درء اإره��اب والتطرف
العنيف ا سيما ع��ن طريق عرض
ش��ه��ادات م��ن متضررين مباشرين
بالتعاون م��ع مكتب اأم امتحدة
امعني بامخدرات واجرمة ومكتب
اأم امتحدة مكافحة اإرهاب.
وك���ان���ت أول ج��م��ع��ي��ة ل��اح��اد
البرماني الدولي انعقدت في العاصمة
الفرنسية ب��اري��س ف��ي ع��ام 1889
بحضور نواب مثلون  13بلدًا.

مقر ااحاد البرماني الدولي

