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العتيبي لوزير الداخلية : هل خاطبتم »تويتر«  لالستعالم عن مغردين؟
وجــه النائب خالد العتيبي ســؤاال إلى 
ــر الداخلية بشأن مــا اثير فــي الفترة  وزي
األخيرة عن أخبار ملخاطبات متت بني وزارة 
الداخلية وشــركــة تويتر  لالستعالم عن 
بعض املغردين على خلفية عدد من القضايا 

التي مت تسجيلها.
وجاء السؤال على النحو التالي :- 

-1هل قامت وزارة الداخلية فــي آخر 
خمس سنوات مبخاطبة شركة )تويتر ( 

لالستعالم عن حسابات ملغردين؟

-2 أن كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بــاآللــيــة الــتــي تتم بها املــخــاطــبــة، وكافة 
املخاطبات وردود تويتر ، واإلجراءات التي 

اتخذتها الوزارة بناء على هذه املخاطبات. 
-3ما عدد القضايا التي مت تسجيلها ضد 

مواطنني وغيرهم في اخــر خمس سنوات 
بناء على هــذه املخاطبات التي متــت بني 
الوزارة أو أي من املنتسبني إليها وبني شركة 
ــداد هــذه القضايا  تويتر ، يرجى حصر أع

واعالمنا بها.

أكدوا ضرورة رص الصفوف لتقوية اجلبهة الداخلية في مواجهة التحديات 

السبيعي والعتيبي والسويط: هذا وقت »العفو العام«  
ـــس جلــنــة  ـــي ـــب رئ ـــال ط
الداخلية والــدفــاع النائب 
ــزي الــنــائــب  ــن ــع عــســكــر ال
األول وزيــر الــدفــاع الشيخ 
ناصر الصباح برفع أعداد 
ضــبــاط الــصــف اجلامعيني 
املــقــبــولــني فـــي كــلــيــة علي 
الصباح العسكرية وتسهيل 
التحاقهم بالدورة اخلاصة 
بترقيتهم إلى رتبة مالزم ألن 
حتديد املقبولني ب 50 طالبا 
سيؤثر على آلية القبول ألن 
أعــداد املشمولني بالترقية 

أكثر من ذلك بكثير.

وقال العنزي في تصريح 
صحافي إن وزارة الدفاع 
وافقت مشكورة على ترقية 
ضــبــاط الــصــف اجلامعيني 
ــن هــنــاك  ــك ــاط ول ــب ـــى ض إل
عوائق رمبا لن متكنهم من 
حتقيق احللم الذين سعوا 
إليه خصوصا أن الترقية 
تنسجم مع االستراتيجية 
الــتــي تعمل عليها وزارة 
الدفاع في تأهيل كوادرها 
البشرية وفق خطة تستهدف 
إعــداد ضباط مؤهلني علميا 

وتدريبيا .

اجلامعيون املقبولون في كلية علي الصباح العسكرية

الصف  ضباط  أعداد  بزيادة  الدفاع  وزير  يطالب  عسكر   

احلميدي السبيعي عسكر العنزي 

أعلن النائب احلميدي السبيعي عن تقدمه وعــدد من 
النواب باقتراح »العفو العام«، الفتا الى أن الوقت اآلن 
يتطلب رص الصفوف لتقوية اجلبهة الداخلية في مواجهة 

التحديات. 
وقــال السبيعي:  رسالة إلخواننا املهجرين  من دافع 
حبكم للكويت وأهلها دافعتم عن األمة، فلم تخونوا األمانة 
فأصبح لزاماً علينا الدفاع عنكم والــوقــوف بجانبكم«، 
مضيفا: » ومن هذا املنطلق تقدمت مع بعض الزمالء باقتراح 
العفو العام وهذا وقت املصاحلة ورص الصفوف لتقوية 

اجلبهة الداخلية ومواجهة التحديات

 وقال النائب خالد العتيبي إلتزاماً باملبادئ احلقة ووفاًء 
ــان األمــانــة ولم  ملن ضحى بحريته من أجــل الوطن وص
يخونها ولقناعتي الشخصية بأن هؤالء الرجال يستحقون 

التكرمي ال اإلدانة والتهجير في قضيةدخوالملجلس
وأضاف العتيبي سأبقى داعماً لقضيتهم العادلة التي 

كان اإلصالح منهجها وحب الكويت دافعها  
  ولفت العتيبي الــى أن   األوضـــاع األمنية اخلارجية 
والداخلية تستدعي توحيد الصف وتقوية اجلبهة الداخلية 
مبصاحلة وطنية أول خطواتها  العفو عن من ال ُيشك في 

وطنيتهم وإخالصهم لـ  الكويت
بدوره قال النائب ثامر السويط :  في األزمــات تتراجع 

صغائر األمور وحتضر األولويات الكبرى لألمة
وأضــاف السويط .أولوياتنا اليوم بكل وضوح األمن 

واالستقرار ومواجهة التحديات اإلقليمية ورص الصفوف.
ــر ال يتحقق إال  ــذا أم    واخــتــتــم الــســويــط تصريحه ه
مبصاحلة وطنية حقيقية وعفو شامل وعــودة النخبة 

الوطنية من منافيها ال مجال اليوم للدسائس والتصفيات

ريا�ض عواد 

قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ان بدء دور االنعقاد املقبل 
سيكون في الـ 29 من اكتوبر املقبل وذلك بعد أخذ موافقة صاحب 
السمو امير البالد مجددا التأكيد على ان صحة سموه على مايرام 

وانه سيعود الى البالد فور انتهاء فترة راحته ونقاهته.
وأضــاف الغامن في تصريح صحفي مبجلس األمة »ثالث نقاط 
سوف أوصلها لكم األولى بفضل الله سبحانه وتعالى صحة صاحب 
السمو على ما يرام وفي أحسن حال كما رأيتموه، وأبلغني حتياته 
إلى كافة أبناء الشعب الكويتي وكذلك أبلغت سموه حتيات ودعوات 

كل الشعب الكويتي«.
وقال »كل من حوله يطالب سموه بأال يستعجل بقطع إجازته 
ألنه يحتاج إلى مزيد من الراحة وإن شاء الله بعد إنتهاء فترة راحته 

ونقاهته يعود إلى البالد ساملا معافا مشافى بإذن الله«.
وأضاف الغامن« األمر اآلخر هو ما يتعلق ببداية دور االنعقاد فتم 
االتفاق والتأكيد بعد أخذ موافقة صاحب السمو على أن يكون افتتاح 

دور االنعقاد ان شاء الله يوم الثالثاء املوافق 29 أكتوبر املقبل«.
وتوجه الغامن أمس على رأس وفد برملاني إلى عاصمة جمهورية 
كازاخستان )نور سلطان( للمشاركة في االجتماع الرابع لرؤساء 
البرملانات األوروبية – اآلسيوية ) يورو آسيان ( واملقرر اقامته 

هناك يومي 23 و 24 سبتمبر اجلاري.
وكــان في وداع الغامن على أرض املطار نائب رئيس مجلس 
األمة عيسى الكندري، ووزيــر العدل وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة املستشار الدكتور فهد العفاسي، وأمني عام مجلس االمة عالم 

الكندري، وسفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت داولت 
تازابيك أولي ميبيردييف.

ومن املقرر أن يلقي الغامن كلمة وفد دولة الكويت أمام االجتماع 
الــذي يعقد حتت عنوان ) نحو يــورو آسيان أفضل : حــوار - ثقة 
- شراكة  ويرافق الغامن وفد برملاني يضم كال من وكيل الشعبة 
البرملانية النائب راكان النصف، وأمني صندوق الشعبة النائب محمد 
الدالل، وعضوي الشعبة النائبني احلميدي السبيعي وصفاء الهاشم، 

والنائبني مبارك احلريص وفراج العربيد.

بعد أخذ موافقة سمو األمير

29 أكتوبر بدء دور االنعقاد املقبل الغامن: 

الرئيس الغامن متحدثا 

أعلن النائب محمد الدالل عن تقدمه باقتراح 
برغبة بشأن الطفل قال في مقدمته: تعد تنشئة 
ــم أعمدة  الــفــرد الكويتي منذ الطفولة مــن أه
االستقرار واألمن االجتماعي والوطني، فعندما 
ينشأ الفرد في بيئة صحية وسليمة دون وجود 
شوائب فهذا كله يعود على سالمة تكوين املجتمع 
الكويتي، وهذا ما تسعى إليه جميع مؤسسات 

الدولة العامة واخلاصة.
لذا فأنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء 
التفضل بعرضه على مجلس األمة املوقر ، ونص 
االقتراح على:  » وضع الئحة أو نظام من قبل 
وزارة الشؤون والعمل االجتماعي بالتعاون مع 
وزارتــي اإلعالم والداخلية للتعامل مع املساءل 
املتعلقة بالطفل إعالمًيا، بحيث يتم وضع قواعد 
لضبط السلوك العام من قبل أفراد املجتمع جتاه 
شريحة األطفال )ومــن ضمنهم أطفال مجهول 
األبــويــن(، بحيث يكون هنالك سرية تامة غير 
قابلة للنشر لبعض القضايا التي يتم استالمها 
خصوًصا فيما يتعلق بشريحة األطفال مجهولي 
الوالدين بحيث ال يتم تصويرهم أو نشر أخبارهم 
». كما وجه النائب محمد الدالل سؤاال الى وزير 

الشؤون االجتماعية والعمل                   
ــور الكويتي  ــت ــدس ــى:  لــقــد كــفــل ال ــل ــص ع ن
والتشريعات املختصة واالتفاقيات الدولية 

التي انضمت إليها دولــة الكويت حماية الطفل 
من املخاطر التي تواجهه الطفل في بيئة تنشئة، 
وسيادة وتطبيق القانون من أهم األركــان التي 
تسعى له جميع جهات الدولة وقد لوحظ قيام 
عدد من التجاوزات في حقوق األطفال، لذا يرجى 

أفادتنا بالتالي:
ــط ســاخــن لتلقي جميع  -1هل يــوجــد خ
ــاالت تــعــرض الطفل  ــح الــشــكــاوى املتعلقة ب
للمخاطر، وهل هو مفعل وهل يوجد إشهار لهذا 
اخلط واالعالن وتوعيه عنه أستناداً على املادة 

77 من قانون حماية الطفل.
-2هل هناك خطط وبــرامــج كفيلة بوقاية 
ــي اجلهة  ــن األذى ومـــن ه وحــمــايــة الــطــفــل م
املسؤولة عن ذلك، وهل يوجد تنسيق مع اجلهات 

األخرى املعنية بحماية الطفل.
-3يرجى تزويدي بأعداد وأسماء احلاالت 
التي تعرض الطفل فيها لــألذى، مع تزويدي 
بالدراسات والبحوث املعدة ملنع تكرار ذلك أن 

وجد.   
ــراءات  -4 هل يوجد خطط أو برامج أو إج
ــن جميع  ـــألذى م ــال املــعــرضــني ل ــف لــعــالج األط

جوانب احلياة.
-5هل مت إنشاء مراكز متخصصة في مجال 
حماية الطفل فــي كــل محافظة مــن محافظات 

الــدولــة كما نصت عليه املـــادة 77 مــن قانون 
حماية الطفل.

-6 هل مت تفعيل املادة 87 من قانون حماية 
الطفل واملتعلقة بحظر نشر أو عــرض كــل ما 
يلحق األذى للطفل بناًء على املــواد ) 80 ، 87 ، 
91 ، 92 ( وهل قامت الوزارة برفع قضايا على 
ــراف التي تسيئ لألطفال أو ذويهم بنشر  األط

معلومات غير صحيحة.

اقترح تنظيمها من قبل »الشؤون« و »االعالم« و »الداخلية«

الدالل: قواعد لضبط السلوك العام جتاه األطفال

محمد الدالل 


