
ريا�ض عواد 

 استغرب النائب يوسف الفضالة 
ق��رار إي��ق��اف تسجيل الناخبني في 
االن��ت��خ��اب��ات التكميلية احلالية 
باملخالفة للعرف السابق بتسجيل 
الناخبني اجل��دد في شهر فبراير من 

كل عام.
 وق����ال ال��ف��ض��ال��ة ف���ي تصريح 
باملركز اإلع��ام��ي ملجلس األم���ة إن 
هناك مقترًحا بقانون تقدم به عدد من 
النواب السابقني في عام ٢٠١٠ يحل 

هذه اإلشكالية.  
 وأوض���ح أن ه��ذا امل��ق��ت��رح  يوكل 
مهمة تسجيل الناخبني عن طريق 
هيئة املعلومات املدنية في كل شهر 
مبجرد اكتمال عمر أي شخص ٢١ 
عاًما بحيث يتم إرس��ال معلوماته 

كاملة إلى وزارة الداخلية ليتم إدراجه 
في جدول االنتخابات.

 وأض���اف أن ه��ذا ال��ق��ان��ون يحل 
مشكلة ب��ع��ض ال��ظ��واه��ر السلبية 
في تسجيل الناخبني مشيًرا إلى أن 
هناك مشاكل حقيقية في عملية نقل 
األص���وات م��ن دائ���رة انتخابية إلى 

أخرى.
 وذك��ر أن القانون يتكون من ٤٧ 
م��ادة ومت نقاشه في جلنة الداخلية 
والدفاع ومت رفع تقرير عن موافقة 

احلكومة عليه.
 وأك��د الفضالة أن��ه يتمنى وجود 
ت��واف��ق حكومي نيابي إلق���رار هذا 
ال��ق��ان��ون حل��ل مشكلة حصر تقييد 
الناخبني وأي��َض��ا ح��ل مشكلة نقل 

أصوات الناخبني.

 وأش����ار إل���ى أن���ه س��ي��راج��ع ه��ذا 
ال��ق��ان��ون وس��ي��ق��وم م��ع خمسة من 
النواب بتبني هذا املوضوع إليجاد 

حلول لتلك املشكلة.
 من ناحية أخ��رى طالب الفضالة 
احل��ك��وم��ة ب��ض��رورة ك��ش��ف جميع 
املابسات واحلقائق ف��ي موضوع 

تضخم احلسابات املصرفية.
 وشدد على ضرورة قيام وزارتي 
الداخلية واملالية بكشف كل املعلومات 

لديهما عن هذا األمر.
 واختتم الفضالة تصريحه بتقدمي 
التهنئة إلى صاحب السمو أمير الباد 
وولي عهده األمني والشعب الكويتي 
باألعياد الوطنية التي متر بها دوله 
الكويت داعًيا الله  أن يتم نعمته على 

الباد باألمن والطمأنينة
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يوسف الفضالة

الفضالة: دراسة مقترح بقانون حلل مشكلة
 قيد الناخبني ونقل األصوات بني الدوائر 

»ح����ق����وق اإلن����س����ان ال���ب���رمل���ان���ي���ة«: 
تقرير ربع سنوي من »الداخلية« 

عن حالة السجون
ق��ال رئيس جلنة حقوق 
اإلن��س��ان البرملانية النائب 
ع����ادل ال��دم��خ��ي إن وزي���ر 
الداخلية طلب م��ن قيادات 
ال��وزارة إع��داد تقرير دوري 
ك��ل ث��اث��ة أش��ه��ر ع��ن حالة 
السجن لتزويد اللجنة به، 
مشيرا ال��ى أن ه��ذا موقف 

يشكر عليه الوزير اجلراح.
وأش�������ار ال���دم���خ���ي ف��ي 
ت���ص���ري���ح ص��ح��ف��ي ع��ق��ب 
اج��ت��م��اع اللجنة ال���ى أننا 
اجتمعنا مع وزير الداخلية 
بخصوص تقرير اللجنة عن 
نزالء السجون ومدى تطبيق 
االتفاقيات الدولية، مبينا أن 

دورنا هو متابعة ما أجنز من تقارير.
وأض��اف: هناك توصيات حصل فيها تقدم مثل تبييض السجون وتطوير 
السجن والرعاية الصحية، موضحا أن التوصيات طبقت بالتعاون مع وزارتي 
الداخلية والعدل والنيابة العامة التي تقوم بزيارة أسبوعية للسجن وتتلقى 

تظلمات املساجني، كما تزور أيضا سجن اإلبعاد.
ووج��ه الدمخي الشكر لوزير الداخلية وقيادات ال��وزارة الذين حضروا 

االجتماع.
وكانت جلنة »حقوق اإلنسان« قد اجتمعت  ملناقشة تقرير اللجنة عن نزالء 

السجون ومدى تطبيق االتفاقيات الدولية.

العتيبي يطالب باالنتهاء من 
جاهزية مباني »الشدادية« 

قبل انتقال الطالب إليها
 

طالب النائب خالد العتيبي 
بتجهيز مباني جامعة الشدادية 
واالنتهاء من كافة األعمال بها 
قبل نقل ال��ط��اب والطالبات 

إليها.
 وق��ال العتيبي في تصريح 
صحافي إن املباني ل��م تكتمل 
حتى اآلن، وهناك نواقص في 
بعض املنشآت واملعامل والبنى 
التحتية كالكهرباء إضافة إلى 
ان��ع��دام اخل��دم��ات ال��ت��ي يجب 
توافرها كاملطاعم والكافيتريا 

ومواقف السيارات وغيرها.
 واس��ت��غ��رب العتيبي كيف 
يتم نقل الطاب بهذه السرعة 
والتركيز على اجل��دول الزمني 
فقط من دون التطرق للمطالب 

الفنية التي حتتاجها العملية التعليمية.
 وأعرب عن اسفه لعدم وجود خطة واضحة لانتقال إلى اجلامعة خاصة 
على صعيد اكتمال هيئة التدريس واألساتذة واملعاونني لهم، ضارباً مثال بعدم 
استيعاب بعض القاعات في عدد من الكليات للعدد الذي يتم استيعابه حاليا في 

املباني القدمية.
 واعتبر أن هذا األمر سيؤدي إلى تفاقم قضية الُشعب املغلقة، مؤكداً أنه 
من الصعب أن تنجح اجلامعة في عاج هذه الفجوة على صعيد فتح الشعب 

واملباني وعدد أعضاء هيئة التدريس قبل التخطيط له جيداً.
 وأض��اف انه في حال دعت الضرورة للنقل فيجب أن يكون ذلك في بداية 
العام الدراسي وبشكل تدريجي لتفادي ارباك العملية التعليمية، على ان تبدأ 
اجلامعة بنقل الطاب املستجدين أوال ثم القدامى وتبدأ بالكليات النظرية ثم 

العملية.
 ورأى أن جامعة الشدادية حلم انتظره اجلميع كثيرا، معرباً عن خشيته في 
أن يسارع املسؤولون لنقل اجلامعة بهدف حتقيق مكاسب إعامية على حساب 

مصالح الطاب والطالبات.
 وشدد العتيبي على ض��رورة االنتباه إلى أن مصلحة الطالب أهم من أي 

مكاسب قد يحققها خبر افتتاح جامعة الشدادية.

عادل الدمخي

خالد العتيبي

 وجه النائب محمد هايف سؤاالً 
إلى نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال����وزراء أن��س ال��ص��ال��ح ق��ال في 

مقدمته: 
 ت��ع��رض��ت ال��ب��اد ال���ى أم��ط��ار 
غزيرة أدت الى أضرار بالعديد من 
املمتلكات اخلاصة والعامة وغرق 
بعض املنازل والشوارع وصوال 
ال��ى ح���االت اإلص��اب��ات وال��وف��اة 
وملا كانت الدولة ملزمة قانونيا 
ت��ع��وي��ض امل��ت��ض��رري��ن ك��م��ا ج��اء 
بنص الدستور وفقا للمادة 25 
)تكفل الدولة تضامن املجتمع في 
حتمل األعباء الناجمة عن الكوارث 

واحملن العامة(، لذا يرجى افادتي 
باآلتي:

 -1 صرحت احلكومة بتشكيل 
جل��ن��ة ل��ل��ت��ع��وي��ض��ات، ي��رج��ى 
تزويدي بأسماء وصفات أعضاء 
اللجنة وك��م ع��دد م��ا ق��دم لها من 
طلبات املقبولة وامل��رف��وض��ة كل 

على حدة.
 -2 ما املعايير والشروط التي 
وضعتها اللجنة لقبول طلبات 

التعويض ؟
 -3 ك���م ع���دد م���ن مت ص��رف 
التعويض لهم مع ذكر جنسياتهم 
وقيمة امل��ب��ال��غ امل��ص��روف��ة؟ وما 
األس��ب��اب ال��ت��ي أدت ال��ى تأخير 

تعويض املتضررين؟
 -4 هل توجد معايير من قبل 
اللجنة إلع��ط��اء األول��وي��ة لطلب 
التعويض؟ اذا كانت االجابة نعم 

فيرجى تزويدي بهذه املعايير.
 -5 ه��ل ه��ن��اك ت��ظ��ل��م��ات من 
ق����رارات ال��ل��ج��ن��ة؟  م��ع ت��زوي��دي 
صورة ضوئية من هذه التظلمات 
وتوضيح ما االجراءات التي قامت 

بها اللجنة نحو تلك التظلمات.
 -6 هل هناك جداول مقررة في 
اللجنة لتحديد مستويات ثابتة 
للتعويضات بأنواع األضرار؟ اذا 
كانت اإلجابة نعم فأرجو تزويدي 

بنسخة منها.
محمد هايف 

هايف يسأل الصالح عن معايير وشروط جلنة 
تعويضات األمطار لقبول طلبات التعويض

 أك��دت عضو مجلس األم��ة ونائب رئيس 
اللجنة الدائمة لشؤون األمم املتحدة لدى 
االحتاد البرملاني الدولي صفاء الهاشم أهمية 
الدور الذي تقوم به وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الاجئني الفلسطينيني )أونروا( في 
مساعدة وتوفير اإلغاثة اإلنسانية والرعاية 
الصحية والتعليم وتوفير احلقوق اإلنسانية 

والكرامة ألكثر من 5 مايني الجئ فلسطيني.
 وأوض��ح��ت الهاشم في تصريح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان مساهمات الكويت 
في دعم )اون��روا( نابعة من صلب السياسة 
اإلنسانية للكويت التي رسمها سمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
-حفظه الله ورع����اه-.  وأض��اف��ت أن دعم 
الكويت ملنظمة )اون����روا( يأتي أيضا في 
إطار العمل املؤسسي متعدد األط��راف لدعم 
الاجئ الفلسطيني حتت اشراف منظمة األمم 

املتحدة.
 وأش����ارت إل��ى أن��ه��ا التقت م��دي��ر مكتب 
متثيل )أون��روا( في نيويورك بيتر مولرين 
موضحة أن��ه مت التأكيد خ��ال اللقاء على 
أهمية تطوير آلية من خال املنظمة تساهم 
في متكني الكفاءات في مخيمات الاجئني 
الفلسطينيني واالستثمار في تلك الطاقات 
البشرية للنهوض مبستوى معيشة الاجئ 

الفلسطيني.
 وأش���ارت الهاشم ال��ى ان قضية متويل 
ودعم )اونروا( كانت محل اهتمام وفد الكويت 
جلمعية االحت���اد ال��ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي 139 
واالجتماعات ذات الصلة التي عقدت في شهر 
أكتوبر املاضي حيث تقدم وفد الكويت مع وفد 
األردن بطلب ادراج بند طارئ باسم املجموعة 
العربية بشأن قضية وقف املساعدات ملنظمة 

)أون����را( وم��ا ق��د يلحق ذل��ك األم��ر م��ن آث��ار 
كارثية على الاجئ الفلسطيني.

 وأك��دت ض��رورة إيصال صوت )أون��روا( 
الى جميع برملانات العالم من خال منصة 
االحتاد البرملاني الدولي سعيا الى استمرار 
توفير الدعم الازم لاجئ الفلسطيني حتى 
يتمكن من الوقوف على قدميه لبناء وتنمية 

وطنه.

 ولفتت الهاشم الى ان لدى )اونروا( سجا 
حافا ب��اإلجن��ازات حيث تساهم في تعليم 
نصف مليون طفل فلسطيني باملدارس وتعمل 
على ضمان متتع املايني من السكان بالصحة 
وتوفير الغذاء لهم وتساهم في تخفيف العبء 
ع��ن ال���دول املستضيفة ملخيمات الاجئني 
الفلسطينيني ومنها األردن ولبنان وساهمت 
بجهود استثنائية لدعم الفلسطينيني الذين 

عانوا أعمال العنف في سوريا.
 وأك���د ان الكويت مستمرة ف��ي دوره��ا 
اإلنساني جت��اه ه��ذه الوكالة املهمة حيث 
قدمت تبرعا استثنائيا مببلغ 1ر42 مليون 
دوالر أخيرا وهو ما رفع اجمالي التبرعات 
الكويتية ملوازنة االون��روا البرامجية لعام 

2018 الى 50 مليون دوالر.
 وأوض��ح��ت ال��ه��اش��م ان م��دي��ر املكتب 
التمثيلي لوكالة )اون���روا( في نيويورك 
أعرب في العديد من املناسبة عن بالغ تقديره 
ملساهمات الكويت لدعم ال��وك��ال��ة معربا 
ع��ن شكره احل��ار وال��ص��ادق للكويت على 
تبرعها السخي من أج��ل خدمات االون��روا 
الرئيسية لاجئني الفلسطينيني واك��د ان 
الدعم الثابت واملتواصل للكويت على مدار 
األع��وام السابقة كان مصدر فخر للوكالة 

ولاجئي فلسطني.

جانب من لقاء الهاشم مبمثلي »األونروا«

فلسطيني ماليني   5 مساعدة  في  »األونروا«  ل�  هام  دور  الهاشم:   

األمانة العامة ملجلس األمة نظمت حفلها السنوي مبناسبة األعياد الوطنية


