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السعدون واجهة مشرفة ...والخرافي تمتع بحكمة جنبتنا الكثير من الجراح

الزعبي :نفتخر بأن الكويت

نقطة سوداء في جبين الكويت

كتب حم�سن الهيلم:

الحصبان لـ«تلفزيون الشاهد»« :البدون»
�أو���ض��ح االم�ين العام امل�ساعد
الحتاد املحامني العرب املحامي
دوخي احل�صبان �أنه ما زال يطالب
بف�صل عرب�ستان عن ايران وعودتها
دولة خليجية م�شريا الى انها اول
دولة عربية م�ستقلة معلنة.
وقال :لدينا الكثري من االرا�ضي
املحتلة والتي يجب ان تعود الى
ما كانت عليه من ا�ستقاللية مثل
االحواز العربية واجلزر االماراتية
ولواء ا�سكندرون وفل�سطني و�سبتة
وماليلية ما يتطلب ان تكون هذه
اهداف وثوابت كل عربي.
و�أ�ضاف خالل ا�ست�ضافته من قبل
االعالمي جعفر حممد يف برناجمه
«و���س��ع ���ص��درك» على تلفزيون
«ال�شاهد» لقد متت خماطبتنا يف
التحالف كتيار عربي كويتي
م�شريا الى ان ال�رشط الذي قاموا
بو�ضعه هو بقاء اليمن موحد ًا
وق��ال ان التحالف ال��ت��زم بهذا
ال�رشط مما جعلهم ي�سقطون من
الطائرات من�شورات بذلك.
وقال احل�صبان :الكويت درع علينا
ان نحتمي بها ك��ون د�ستورها
يف املادة االولى ذكر انها دولة
عربية ذات �سيادة وهي جزء من
االم��ة العربية م�شريا ال��ى اننا
جميعنا ارت�ضينا حكامها اال ان
ذلك ال ي�سقط حلمنا التاريخي
بوجود الوحدة العربية.
و�أ���ش��ار ال��ى ان الكويت تواجه
ا�ستح�سان ًا يف مرحلة وقد تواجه
عك�س ذلك اال�ستح�سان من ذات
اجل��ه��ات مب��راح��ل اخ��رى ح�سب
التحوالت والعالقات الدولية
واملواقف ،مطالبا بتوحيد الكلمة
فقط حتى ن�سلم على اجلغرافيا
العربية من �أجل االنطالق منها.

عقد وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
وتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي ف��راج الزعبي اجتماع ًا مع اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر ،بح�ضور قيادات قطاع امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
وتنفيذ الأحكام ،ومدير عام الإدارة العامة ملكافحة املخدرات وممثلي
وزارة ال�صحة .ويف بداية االجتماع رحب الزعبي ب�ضيوفه ونقل �إليهم
حتيات نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح
ووكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام .و�أكد �أن االجتماع يهدف
�إلى التعرف على تقرير تقييم اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر لتعاطي
املخدرات وا�ضطرابات ال�صحة النف�س ،م�ؤكد ًا �أننا نفخر ب�أن الكويت
موطن القانون واحلفاظ على حقوق الإن�سان.
و�أ�شاد التقرير بالرعاية ال�صحية املتميزة داخل ال�سجن و�أماكن
االحتجاز ،مو�ضح ًا منهجية التعامل مع النزيل على �أن��ه مري�ض
�أو ًال ثم �سجني ثاني ًا ،منوه ًا �إلى�أن القانون الكويتي متيز منذ عام
 ،1962بالت�رشيعات ومواد الرعاية ال�صحية واالجتماعية وتثقيف
امل�سجونني .وثمنت نائبة املفو�ض الإقليمي للجنة الدولية لل�صليب
الأحمر رانيا م�شلب بدعم الكويت لل�صليب الأحمر الذي ي�سهم يف جناح
عمل املنظمة.

• دوخي احل�صبان متحدثا للزميل جعفر حممد

وح���ذر احل�����ص��ب��ان م��ن م�رشوع
ب��رن��ارد لوي�س وال���ذي يطمح
ل��وج��ود فو�ضى خ�لاق��ة وال��ذي
قام بالت�صويت عليه الكونغر�س
االمريكي باجماع الدميقراطيني
واجلمهوريني م�ؤكدا ان الت�صويت
على ه��ذا امل����شروع مت يف عام
 1983اثناء ان�شغالنا يف احلرب
االيرانية العراقية ما ي�ؤكد ان
الت�صويت يف هذه الفرتة مل يكن
عبثا .وبني ان النخب العربية
ل�ل�أ���س��ف ���س��اه��م��ت ب��ه��ذا االم��ر
وال��ذي او�صلها ال��ى ه��ذا احلال
والذي اوجد «العربي املمانعة»
و«العربي االعتدال» وقال :هناك
الكثري من االيجابيات وال�سلبيات
للحكام.
و�أو�ضح انه الكويتي الوحيد الذي
رف�ض اجتثاث ح��زب البعث من
العراق حتى بعد الغزو ال�صدامي
على الكويت وبالرغم من وجود
�شهداء من ا�رسته ،م�شريا الى ان

بوابة الرقي واالرتقاء ال ت�أتي
اال بوجود االختالف والدليل ان
اوروب��ا مل تتوحد اال بعد وجود
 100مليون قتيل.
ويف رده ع��ن ر�أي����ه يف تعليق
الد�ستور وحل الربملان يف عام
 1985قال :لقد قمنا بزف احمد
ال�رشيعان م��ن خمفر الفيحاء
للجهراء وما تالها م�شريا الى انه
كان يعرب عن ر�أيه ال�سلمي اثناء
تلك الفرتة.
و�أ�ضاف احل�صبان ان عبدالعزيز
ال�سعدون واجهة م�رشفه يف كل
املحافل التي ميثل بها الكويت
وعلى امل�ستوى املحلي كان رج ً
ال
وا�ضح ًا م�ؤكدا ان من يختلف معه
مل يجد عليه موقف ًا متناق�ض ًا
وفيما يتعلق باملرحوم جا�سم
اخلرايف قال :كان يتمتع بحكمة
جنبت الكويت الكثري من اجلراح
يف �شتى الق�ضايا.
وب�ي�ن ان���ه وج���ه ����س����ؤا ًال ال��ى

امل��رح��وم ج��ا���س��م اخل���رايف ما
اذا ك��ان يتواجد يف الالئحة
م��ا مينع دخ��ول ال��ن��واب قاعة
عبدالله ال�����س��امل يف اي وقت
فكانت االجابة ال�صاعقة التي
ا�سكتت اجلميع « ال».
ام��ا فيما يتعلق ب����أداء رئي�س
جمل�س االمة احلايل مرزوق الغامن
فقال :ل�ست را�ضي ًا كل الر�ضا اال
انني فخور مبواقفه اخلارجية
متمنيا ان يكمل الغامن برناجمه
االنتخابي الذي القى ا�ستح�سانه
يف ال�سابق ،م�شريا الى انه لو
ترك رئا�سة الربملان لأبدع �أكرث
وذلك بتمثيله لالمة كما وعد يف
ال�سابق.
وا�شار الى ان ق�ضية البدون يف
الكويت نواجه بها حرج ًا يف
املحافل الدولية وهي نقطة
�سوداء يف جبني الكويت يجب
ان�صافهم واعطاء كل ذي حق
حقه.

اإلعالم اإللكتروني هو األقوى حالي ًا

الصواغ لـ«تلفزيون الشاهد» :بعض الحسابات
اإلخبارية تساهم في زعزعة األمن

كشف رئيس مجلس إدارة احتاد
االعالم االلكتروني فيصل الصواغ
ان زيارته ملبنى االمم املتحدة في
نيويورك كان لتسجيل احتاد االعالم
االلكتروني ليكون عضوا مشاركا
في املجلس االقتصادي االجتماعي
التابع لألمم املتحدة وهو من اكبر
منظمات العالم.
جاء ذلك عند استضافته من قبل
االعالمي بداح السهلي في برنامجه
«لي متى» على تلفزيون «الشاهد»
للحديث عن االعالم االلكتروني
واالجنازات التي قدموها خالل
مسيرتهم.
وقال الصواغ :نحن ال نقوم مبراقبة
احد ولكن هناك ميثاق شرف اعالمي
من املفترض ان يقوم اجلميع بالعمل
عليه ولكننا كأعضاء ومنتسبني لنا
احلق مبراقبتهم في حال مخالفة
القوانني ،مشيرا الى ان من اولويات
ميثاق الشرف احلفاظ على الوحدة
الوطنية وعلى السيادة العامة
للدولة وعدم زعزعة االقتصاد
الوطني.
واضاف :نحن مع حريات الرأي
واالنتشار وال نسمح لوزارة االعالم
مبراقبة وسائل االعالم اال وفق
القانون املعمول به بالدولة مطالبا
الوسائل االعالمية غير املرخصة
بتقدمي طلب الترخيص حتى يكون
عملها بشكل رسمي.

موطن الحفاظ على حقوق اإلنسان

• فراج الزعبي

مجلس الوزراء يدعو «البلدية» إلفادته بإعادة

تخطيط الحركة المرورية لمنطقة الوزارات
كتب �ضاحي العلي:

دع��ت الأم��ان��ة العامة ملجل�س
الوزراء بلدية الكويت لإفادتها
مبدى رغبة البلدية باال�ستمرار
بعر�ض اع��ادة تخطيط احلركة
امل��روري��ة للمنطقة اجلنوبية
ملبنى جم��م��ع ال������وزارات من
عدمه.
وا�شار االم�ين العام امل�ساعد
المانة اللجان مبجل�س الوزراء
�صالح املال ملدير عام البلدية
الى كتاب البلدية ب�ش�أن اعادة
تخطيط احل��رك��ة امل��روري��ة
للمنطقة اجلنوبية ملبنى جممع
الوزارات واملت�ضمن االجراءات
التي اتخذتها البلدية لتنفيذ
قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن ذات
املو�ضوع والقا�ضي بتكليف
وزارة اال�شغال العامة باالعمال
ال����سري��ع��ة حل��ل امل�شكلة مع
وزارة امل��ال��ي��ة با�ستكمال
وحت��دي��ث درا�ستهما للحلول
االنية والدائمة والتن�سيق مع
اللجنة امل�شكلة بوزارة اال�شغال
العامة واملعنية بتلك امل�شاريع
وذلك التخاذ اخلطوات الالزمة
ملعاجلة االزدحام املروري يف
منطقة جممع ال��وزارات ،داعيا
البلدية لالطالع وافادة االمانة

مبدى رغبة البلدية باال�ستمرار
بعر�ض املو�ضوع من عدمه.
من جانبها دعت هيئة ا�سواق
املال بلدية الكويت الى ت�أكيد
تخ�صي�ص م��وق��ع للهيئة يف
منطقة �رشق و�أنه قد مت ك�أمالك
دول���ة ع��ام��ة وت���أك��ي��د تبعية
املوقع لهيئة ا�سواق املال حتى
يت�سنى لها ا�ستكمال اجراءات
التخ�صي�ص لالرا�ضي الواقعة
بالقطعة « »1مبنطقة ال�رشق
على م�ساحة  3800مرت مربع.
وا���ش��ار رئي�س قطاع اخلدمات
امل�����س��ان��دة بالتكليف وائ��ل
بهبهاين ملدير عام البلدية الى
قرار املجل�س البلدي والقا�ضي
ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب هيئة
ا�سواق امل��ال تخ�صي�ص موقع
مب�ساحة «3800م »2يف القطعة
رقم « »1مبنطقة ال�رشق والى
كتاب وزارة املالية ب�ش�أن طلب
االفادة عما اذا كان التخ�صي�ص
ملرفق عام او ل��وزارة املالية
ال�ستغالل امل�ساحة كامالك دولة
خا�صة وال��ى رد البلدية على
وزارة املالية ب�ش�أن االفادة ب�أن
املوقع املذكور خم�ص�ص كمبنى
اداري ي�ستغل م��ن قبل هيئة
ا�سواق املال.
وق��ال ان��ه وبعد اجتماعنا مع

ادارة ام�لاك ال��دول��ة يف وزارة
املالية ف�إننا نود افادتكم ب�أن
قرار املجل�س البلدي وكتابكم
االخ�ير امل�شار اليهما اعاله
مل ين�ص ��صراح��ة على م��ا اذا
كان املوقع املخ�ص�ص امنا مت
تخ�صي�صه ك�أمالك دول��ة عامة
او امالك دولة خا�صة وبالتايل
ف�إن وزارة املالية ممثلة بقطاع
�ش�ؤون ام�لاك الدولة قد طلبت
تو�ضيح بهذا ال�ش�أن وانه بعد
مراجعة بلدية الكويت ادارة
التنظيم العمراين افادت االدارة
ب�أن كتاب بلدية الكويت املذكور
اعاله ين�ص يف م�ضمونه على ان
االر���ض خ�ص�صت كامالك دولة
عامة.
وا�ضاف :نود الت�أكيد بان قرار
التخ�صي�ص يف م�ضمونه امنا
جاء ك�أمالك دولة عامة تبعيتها
لهيئة ا�سواق املال لكونها هيئة
حكومية م�ستقلة وما ي�سند ذلك ب�أن
ا�شرتاطات التخ�صي�ص املفرو�ضة
واملبينة يف قرار املجل�س البلدي
مل تتطلب ق��ي��ام هيئة ا�سواق
املال توقيع عقد مع ادارة امالك
الدولة يف وزارة املالية ،كما
انه يتما�شى مع ما هو متبع من
اجراءات تخ�صي�ص مواقع للجهات
احلكومية امل�ستقلة االخرى.

تشكيل لجنة لدراسة نماذج

ضبط السيارات وآلية اإلفراج عنها
كتب �ضاحي العلي:

• في�صل ال�صواغ �أثناء لقائه مع الإعالمي بداح ال�سهلي

وكشف الصواغ عن وجود بعض
احلسابات االخبارية التي تساهم
في زعزعة االمن الداخلي من خالل
نشرها ألخبار غير دقيقة مشيرا
الى ان هناك جهات امنية معنية بهذا
االمر من خالل تقدمي شكوى لهم وقد
سبق ومت اغالق حسابات خالفت
القوانني ،موضحا ان خلط السياسة
باإلعالم قد أثر سلبا على الساحة
االعالمية من خالل بعض نواب
االمة او السياسيني الذين يقومون
بدعم بعض املواقع االلكترونية من
اجل مصاحلهم الشخصية.
وبني ان هناك بعض املالحظات

على قانون االعالم االلكتروني ما
ساهم في وجود جلنة مشتركة ما
بني االحتاد ووزارة االعالم ووزارة
الداخلية وجمعية االعالميني ونقابة
الصحافيني ملناقشة بعض البنود
ومن ثم اخلروج بتوصيات يتم
رفعها الى مجلس االمة للموافقة
عليها.
وقال :ما زال لدينا طموح في ان نكون
االفضل وذلك خلدمة االعالميني
والصحافة االلكترونية مطالبا
وزارة االعالم ومجلس الوزراء
بدعم هذه املواقع واالعالميني حتى
يساهموا مساهمة ايجابية في بناء

الوطن مؤكدا ان االعالم االلكتروني
ال يقل شأنا عن االعالم التقليدي ان
لم يكن اقوى.
وبني أن جمعية الصحافيني انتهى
وقتها كونها لم تقم بأي دور خلدمة
الصحافيني او االعالميني مستدال
على ذلك بتذمر االعالميني من خالل
مواقع التواصل االجتماعي قائال:
لقد استطعنا ان نعمل خالل عام فقط
ما لم تقوم بعمله جمعية الصحافيني
وهو وجود  3مكاتب محامني يقومون
بالدفاع عن الصحافيني دون اي
مقابل حتى وان لم يكونوا منتسبني
لالحتاد.

ا�صدرت بلدية الكويت ق��رار ًا بت�شكيل جلنة
لدرا�سة واقرتاح مناذج �ضبط وحجز ال�سيارات
و�آلية االفراج عنها برئا�سة نائب املدير العام
ل�ش�ؤون حمافظتي العا�صمة ومبارك الكبري
وع�ضوية كل من مدير ادارة النظافة العامة
وا�شغاالت الطرق مبحافظة العا�صمة ب�صفته
نائب الرئي�س وع�ضوية كل من مديري ادارات
النظافة العامة وا�شغاالت الطرق مبحافظات
حويل واالحمدي والفروانية واجلهراء ومبارك
الكبري ا�ضافة ال��ى ع�ضوية مفت�ش االغذية
مبكتب نائب املدير العام ل�ش�ؤون حمافظتي
العا�صمة ومبارك الكبري املفت�ش علي �إبراهيم
ب�صفته ع�ضوا مقررا.
و�أو�ضحت البلدية ان اللجنة تخت�ص بح�رص
جميع ال��ن��م��اذج اخل��ا���ص��ة ب�ضبط وحجز
ال�سيارات واالف��راج عنها واملعمول بها يف
جميع فروع البلديات باملحافظات ودرا�سة
النماذج املتعلقة ل�لاف��راج و�ضبط وحجز

ال�سيارات املحجوزة لدى البلدية واقرتاح
�آلية االفراج عن ال�سيارات املحجوزة مبواقع
حجز ال�سيارات للعمل مبوجبها يف فروع
البلدية باملحافظات واعداد النماذج املقرتحة
بعد درا�ستها متهيدا لتعميها على جميع فروع
البلدية باملحافظات وتوحيد العمل بها،
على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها اثناء اوقات
ال��دوام الر�سمي بدعوة من رئي�س اللجنة،
مبينة ان مدة عمل اللجنة �شهر يبد�أ اعتبارا
من انعقاد �أول اجتماع.و�أ�ضافت ان للجنة يف
�سبيل اجناز اعمالها اال�ستعانة مبن تراه من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من موظفي البلدية
الجناز االعمال املكلفني بها ،وان ترفع اللجنة
تو�صياتها يف نهاية عملها الى مدير عام
البلدية التخاذ الالزم ب�ش�أنها وانه على جميع
القطاعات وادارات البلدية التعاون مع اللجنة
وتقدمي ما لديها من بيانات ومعلومات حول
املهام املوكلة اليها الجناز االعمال املطلوبة
وانه على جميع اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا
القرار ويلغى ما يخالفه من قرارات �سابقة.

