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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مجلس الوزراء يعتمد قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات ويهنئ
كاميرون برئاسة الحكومة الجديدة
تفاصيل (ص)15

يؤكد تقديره واحترامه لشخص صباح الخالد والنواب يرفضون محاوره وتوقيته

دشتي يستجوب وزير الخارجية
أع� � �ل � ��ن رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
ب��االن��اب��ة ع ��ادل ال�ج��ارال�ل��ه تسلمه
اس �ت �ج��واب��ا م�ق��دم��ا م��ن ال �ن��ائ��ب د.
ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ال ��ى ال�ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس الوزراء وزير
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
م �ك��ون��ا م ��ن ارب� �ع ��ة م� �ح ��اور ،وان ��ه
س� �ي ��درج ف ��ي ج �ل �س��ة  19ال �ج ��اري
قائال انه ابلغ سمو رئيس الوزراء
وال � ��وزي � ��ر امل �ع �ن��ي ب��االس �ت �ج��واب
املقدم.
وامل � � �ح� � ��ور األول ي � � � ��دور ح ��ول
مخالفة احكام الدستور والتهاون
ف� � ��ي ه� �ي� �ب ��ة ال � � ��دول � � ��ة واالض� � � � � ��رار
ب �م �ق��درات �ه��ا وال �ث��ان��ي ب �ش��أن ع��دم
م� ��راع� ��اة اح � �ك� ��ام ال ��دس� �ت ��ور ف�ي�م��ا
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� ��االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة االم � �ن � �ي� ��ة
املبرمة ب�ين دول مجلس التعاون
ال �خ�ل �ي �ج��ي ف ��ي ،2012 /11 / 13
وال� � �ث � ��ال � ��ث ح � � ��ول اه � � � � ��دار ح� �ق ��وق
امل��واط �ن�ي�ن خ� ��ارج ال �ك��وي��ت وع ��دم
القيام بواجب حمايتهم والتهرب
من االسئلة البرملانية.
وال��راب��ع ب�ش��أن التضييق على
ال� � �ح � ��ري � ��ات واالض � � � � � � ��رار ب �س �م �ع��ة
الكويت الدولية باملخالفة الحكام
ال� ��دس � �ت� ��ور ون� � �ص � ��وص ال� �ق ��ان ��ون
واخفاق هيبة الدولة.

البديل االستراتيجي
في الموارد اليوم
ت � �ن� ��اق� ��ش ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي اليوم ميزانية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
للسنة امل��ال �ي��ة  2016/2015فيما
تصوت لجنة حقوق اإلنسان على
ق ��ان ��ون ف ��ي ش ��أن إن �ش ��اء ال ��دي ��وان
الوطني لحقوق اإلنسان.
م � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ت �س �ت �ك �م��ل ل �ج �ن��ة
تنمية امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة الوطنية
مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن
ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي بحضــور
وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة ف �ي �م��ا ت �ن �ظ��ر ل�ج�ن��ة
ال �ش��ؤون التشريعية والقانونية
مشروع قانون في شأن األحداث.

تفاصيل (ص)12

الشيخ صباح الخالد

د .عبدالحميد دشتي

وأك � � � � ��د دش� � �ت � ��ي ف � � ��ي ص �ح �ي �ف��ة
اس� �ت� �ج ��واب ��ه ت� �ق ��دي ��ره واح� �ت ��رام ��ه
لشخص وزير الخارجية.
وف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه اع �ل��ن ع��دد
من النواب رفضهم توقيت تقديم
االستجواب.
وقالوا ان املشاركة في عاصفة

ال� �ح ��زم ه ��و ق � ��رار ح �ك �ي��م وش �ج��اع
ل �س �م��و االم � �ي� ��ر وي� ��ؤي� ��ده ال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي مل��واج �ه��ة ال �خ �ط��ر ال ��ذي
يهدد امن دول الخليج.
نص االستجواب (ص)10-04

نواب رفضوا االستجواب

رئيسا البرملان واألمة في باكستان يستقبالن الرئيس الغانم في مطار إسالم آباد

سعدون حماد  -عسكر العنزي  -د .عبداهلل الطريجي -
عبداهلل المعيوف  -ماضي الهاجري
محمد طنا  -د .منصور الظفيري  -ماجد موسى

«الدستورية» تقبل الطعن
في «منع االختالط»
قضت املحكمة الدستورية
ب ��رئ ��اس ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ي��وس��ف
امل �ط ��اوع ��ة أم� ��س ب �ق �ب��ول طعن
ش�ك�لا ب�ع��دم دس �ت��وري��ة ق��ان��ون
منع االخ �ت�لاط ف��ي الجامعات
والهيئات التعليمية املقدم من
ع��دد من طلبة جامعة الكويت
وحددت املحكمة جلسة الثامن
م � ��ن ي ��ون � �ي ��و امل � �ق � �ب ��ل ل �ل �ف �ص��ل
ف��ي ال�ط�ع��ن ب�ع��دم��ا رأت ت��واف��ر
ال �ع �ن��اص��ر ال �ش �ك �ل �ي��ة ف� ��ي أول
ت�ف�ع�ي��ل ح�ق�ي�ق��ي ل �ح��ق ال�ط�ع��ن
امل �ب��اش��ر ال� ��ذي ق� ��رره ال�ت�ع��دي��ل
األخ�ي��ر م��ن مجلس األم��ة على
ح��ق األف� ��راد ب��ال�ل�ج��وء املباشر
أمام املحكمة الدستورية.
ف��ي املقابل رف�ض��ت املحكمة

ث�ل�اث ��ة ط� �ع ��ون أخ � ��رى الن �ت �ف��اء
العناصر الشكلية فيها وهي
ط�ع�ن��ان ل�ل�ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل الفضل
ب �ع��دم دس �ت��وري��ة ق ��ان ��ون منع
االخ � �ت�ل��اط وق� ��ان� ��ون ت�ج�ن�ي��س
الكويتيني املسيحيني وكذلك
ال � �ط � �ع� ��ن ال � �ث� ��ال� ��ث امل � � �ق� � ��دم م��ن
امل �ح��ام��ي م �ب��ارك امل �ط��وع على
ق ��ان ��ون امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
وع �ل��ى ع ��دم دس �ت��وري��ة إح ��دى
م � � � � ��واد ال �ل��ائ� � �ح � ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ال � �ت� ��ي ت �س �م��ح
باالستجوابات.

تفاصيل (ص)15

الغانم يصل باكستان في زيارة رسمية
تفاصيل (ص)03

الحكومة توافق على شركة
الستقدام العمالة المنزلية
ك �ش��ف عضو ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري ع��ن م��واف�ق��ة
وزارات ال ��داخ � �ل � �ي ��ة وال� � �ش � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال �ص �ح��ة
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
وات� �ح ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
ع� �ل ��ى إن � �ش� ��اء ش� ��رك� ��ة الس� �ت� �ق ��دام
العمالة املنزلية في البالد معربا
ع��ن اع�ت�ق��ادة بتعديل املقترح من
إن �ش ��اء ش��رك��ة م�ق�ف�ل��ة إل ��ى ش��رك��ة
م �س��اه �م��ة ت � ��وزع ح �ص �ص �ه��ا ب�ين
عدة جهات مع اكتتاب املواطنني
ما سيحقق غايات ه��ذا التشريع
على أكمل وجه.

وقال الري في تصريح صحفي
أم��س إن الهدف من إنشاء شركة
للعمالة املنزلية هو تطوير خدمة
ت��وف�ي��ر ال�ع�م��ال��ة ووض ��ع األس�ع��ار
ب��ال�ح�ج��م امل �ن��اس��ب وامل �ع �ق��ول مع
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ت ��أدي ��ة ال �ش��رك��ات
ال �ق��ائ �م��ة اآلن ل� ��دوره� ��ا ف� ��ي ه��ذا
الشأن .
وأض � � � ��اف أن ه � �ن ��اك م �ق �ت��رح��ا
الع� �ط ��اء ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
دورا ايضا في توفير هذه الخدمة
ب �ح �ي��ث ي �ت ��م ف �ت ��ح أف � � ��رع ل �ش��رك��ة
العمالة املنزلية املزمع انشاؤها
ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة الفتا
إل��ى أن املقترح املنظور اآلن أمام

ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ه ��و م �ق �ت��رح ب��إن �ش��اء
شركة مقفلة وال يوجد م��ا يمنع
من تحويلها لشركة مساهمة.
وأوض � � � � � ��ح الري أن ال �ه �ي �ئ ��ة
العامة لالستثمار لم يكن لديها
م� ��ان� ��ع ل � �ل ��دخ ��ول ب �ح �ص ��ة ٪ ١٠
م��ن رأس �م��ال ال�ش��رك��ة وه��ي تمثل
ح � �ص� ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وب� ��اإلم � �ك� ��ان
توزيع حصص لشركات استقدام
العمالة املوجودة حاليا.

تفاصيل (ص)11
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األمير يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية
بحفظ الله ورعايته وصل حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق
لسموه عصر أم��س إل��ى مطار قاعدة
أن��دروز الجوية بالعاصمة واشنطن
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة وذل��ك
في زيارة رسمية.
وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م ��وه ع�ل��ى

أرض املطار رئيس املراسم في البيت
األبيض السفير بيتر سيلفرج وقائد
ق ��اع ��دة أن� � ��دروز ال �ج��وي��ة ال�ك��ول��ون�ي��ل
ف �ي �ك �ت��ور م ��ون �ك ��ري ��ف وس �ف �ي ��ر دول� ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ل � � ��دى ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األم��ري �ك �ي��ة ال �ش �ي��خ س��ال��م ال�ع�ب��دال�ل��ه
وامل �ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة ال�ك��وي��ت لدى
األم��م امل�ت�ح��دة السفير منصور عياد

العتيبي وق�ن�ص��ل ع��ام دول ��ة الكويت
في مدينة لوس أنجلوس عبداللطيف
ع�ل��ي ال�ي�ح�ي��ى وس�ف�ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت
ل� ��دى ج �م �ه��وري��ة ال �ن �م �س��ا ال �ص��دي �ق��ة
ص � � � ��ادق م� �ح� �م ��د م � �ع ��رف ��ي ورؤس � � � ��اء
امل� �ك ��ات ��ب امل� �ع� �ت� �م ��دة ل� � ��دى ال� ��والي� ��ات
امل�ت�ح��دة االم��ري�ك�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة .رافقت
سموه السالمة في الحل والترحال.

وسموه يهنئ
د.وضاح هاشم الرفاعي
ب �ع��ث س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص�ب��اح األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى
د.وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي
رئ � �ي� ��س ق� �س ��م ج � ��راح � ��ة ال� �س ��رط ��ان
بمستشفى م�ي��د س�ت��ار ف��ي جامعة
جورج تاون ورئيس قسم الجراحة
بمركز لومباردي الشامل للسرطان
في جامعة جورج تاون ومدير مركز
أبحاث نتائج الجراحات في جامعة

ج� � ��ورج ت� � ��اون أع� � ��رب ف �ي �ه��ا س �م��وه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة قيام
جامعة ج��ورج ت��اون بمنحه مقعد
ج � ��ون اس دل� � ��ون ل �ت �م��وي��ل أب �ح��اث
عالج األورام جراحيا مشيدا سموه
ب�ه��ذه املكانة الرفيعة ال�ت��ي تبوأها
في هذا املركز الطبي العاملي.
وأك � � ��د س � �م ��وه ب� ��اع � �ت� ��زاز ال ��وط ��ن
ال� �ع ��زي ��ز ب �م ��ا ح �ق �ق��ه م� ��ن ان � �ج� ��ازات

علمية وطبية استحقت هذا التكريم
متمنيا ل��ه دوام التوفيق والنجاح
ملواصلة عطائه املشهود في املجال
الطبي ورفع راية الوطن العزيز في
مثل هذه املراكز الطبية العاملية.
وب�ع��ث س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
العهد الشيخ ن��واف األحمد وسمو
رئيس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك
ببرقيات تهنئة مماثلة.

سمو األمير والسفير الشيخ سالم العبدالله أثناء وصول سموه إلى واشنطن

نائب األمير يستقبل الصالح والعلي والمليفي

املبارك مستقبال رئيس وزراء ماليزيا األسبق

نائب األمير مستقبال الوزير انس الصالح

المبارك يستقبل مهاتير محمد

وسموه مستقبال املليفي

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر
وول � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��واف
األحمد بقصر السيف أمس وزير

املالية وزير التجارة والصناعة
بالوكالة أنس الصالح
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س ج �ه��از

األم� � � ��ن ال ��وط � �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ ث��ام��ر
العلي .واستقبل سموه أحمدد
عبداملحسن املليفي.

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل س� � �م � ��و ال� �ش� �ي ��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ �ي��س مجلس
الوزراء وبحضور وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه ف� ��ي ق�ص��ر
ال �س �ي��ف أم� ��س ك�ل�ا ع �ل��ى ح��دة
رئيس وزراء ماليزيا األسبق
د .م �ه��ات �ي��ر م�ح�م��د وال��رئ �ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة خ��دم��ات
األعمال والتوظيف الخليجية
ورئ �ي��س اللجنة التحضيرية

مل��ؤت �م��ر ال� �ق� �ي ��ادات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
م � ��اج � ��د ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ت ��رك� �ي ��ت
ووزي� ��ر ال �ع��دل وزي� ��ر ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل السابق
ج �م ��ال ش� �ه ��اب .ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل
س �م��وه ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء
وزي� � � � ��ر ال � �ط � ��اق � ��ة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
السابق في دولة قطر الشقيقة
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ب � ��ن ح� �م ��د ال �ع �ط �ي��ة
وسفير دولة قطر لدى الكويت
حمد الحنزاب وذلك بمناسبة

مشاركتهم في مؤتمر القيادة
في بيئة مضطربة املقام تحت
رع� ��اي� ��ة س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك.
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دبلوماسية برلمانية
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الغانم يصل إلى باكستان في مستهل جولة برلمانية
وصل رئيس مجلس األمة مرزوق
ال�غ��ان��م على رأس وف��د ب��رمل��ان��ي إلى
ج �م �ه ��وري ��ة ب ��اك �س �ت ��ان اإلس�ل�ام �ي ��ة
أم ��س ض�م��ن ج��ول��ة آس �ي��وي��ة تشمل
جمهورية كوريا الجنوبية وتستمر
حتى  17مايو الجاري.
وكان في استقباله والوفد املرافق
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ال�ب��اك�س�ت��ان��ي
س� ��ردار أي ��از ص ��ادق ورئ �ي��س لجنة
ال �ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة
الكويتية صائب زاده نظير سلطان
وسفير دولة الكويت لدى باكستان
نواف عبدالعزيز العنزي وعدد من
أعضاء السفارة الكويتية في إسالم
اباد.
وم � ��ن امل � �ق� ��رر أن ي �ج �ت �م��ع ال ��وف ��د
ال �ب ��رمل ��ان ��ي ب ��رئ ��اس ��ة ال �غ ��ان ��م خ�ل�ال
ال � ��زي � ��ارة إل � ��ى رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
م� � �م� � �ن � ��ون ح� � �س �ي��ن ك� � �م � ��ا س �ي �ع �ق ��د

مباحثات رسمية مع رئيس مجلس
األم � � ��ة ال �ب ��اك �س �ت ��ان ��ي س� � � ��ردار أي� ��از
ص � ��ادق ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
رض � � � ��ا رب� � ��ان� � ��ي ورئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء ن � ��واز ش ��ري ��ف إل� ��ى ج��ان��ب
ترؤسه اجتماعات ستعقدها لجان
الصداقة البرملانية بني البلدين.
وكان الغانم قد توجه أمس على
رأس وف� ��د ب��رمل��ان��ي إل� ��ى ب��اك�س�ت��ان
وذل� ��ك ف ��ي م�س�ت�ه��ل ج��ول��ة آس�ي��وي��ة
ت�ش�م��ل ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة وتستمر
حتى  17مايو الجاري.
ويرافق الغانم في جولته كل من
ال�ن��واب م�ب��ارك الحريص ود .ع��ودة
الرويعي وح�م��ود الحمدان وراك��ان
ال�ن�ص��ف وك��ام��ل ال�ع��وض��ي وفيصل
الشايع وأحمد القضيبي.
الوزير العمير على رأس مودعي رئيس مجلس األمة والوفد البرملاني الذي توجه إلى باكستان

وفد مجلس األمة أوصى بصندوق سيادي خليجي موحد لدعم االستثمار

الري :ندوة الدوحة جاءت لرغبة سامية
من قادة دول التعاون لدعم التكامل االقتصادي

توصيات كويتية بالدعوة إلى االستمرار في عقد مثل هذه الندوات بصفة دورية
شارك وفد مجلس األمة برئاسة
مراقب مجلس األم��ة النائب أحمد
الري وع� �ض ��وي ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال� �ك� �ن ��دري واألم �ي ��ن ال� �ع ��ام مل�ج�ل��س
األم ��ة ع�ل�ام ال�ك�ن��دري ف��ي فعاليات
ن��دوة تعميق التكامل االقتصادي
بني دول مجلس التعاون الخليجي
ال�ت��ي اختتمت أع�م��ال�ه��ا أول أم��س
األح� � � ��د ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ال �ق �ط��ري��ة
الدوحة.
رغبة سامية
وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق أك� ��د ال �ن��ائ��ب
أح�م��د الري أن ان�ع�ق��اد ال �ن��دوة ج��اء
ب �ن��اء ع �ل��ى رغ �ب��ة س��ام �ي��ة م ��ن ق ��ادة
دول املجلس وذل��ك م��ن خ�لال دع��وة
أع�ض��اء مجالس ال �ش��ورى وال�ن��واب
وال��وط �ن��ي واألم � ��ة ل �ل��دول األع �ض��اء
لالجتماع لبحث سبل دعم التكامل
االق �ت �ص��ادي فيما بينهم .وأوض��ح
الري ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي عقب
اخ�ت�ت��ام ال �ن��دوة أن امل�ش��ارك��ة تعتبر
ف ��رص ��ة ل �ل�اط �ل�اع ع �ل��ى آخ � ��ر م ��ا ت��م
ال � �ت ��وص ��ل إل � �ي� ��ه ف � ��ي امل ��وض ��وع ��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة ب � ��االت� � �ح � ��اد ال� �ج� �م ��رك ��ي
والسوق املشتركة والوحدة النقدية

قبل املشاركني ع�لاوة على مناقشة
العديد من املشاريع املشتركة والتي
تصدرها مشروع سكة الحديد التي
ستربط بني دول الخليج واملتوقع
االن� � �ت� � �ه � ��اء م� �ن� �ه ��ا ف � ��ي ع � � ��ام 2018
ومناقشة مشروع الربط الكهربائي
وال��ذي استفادت منه دول��ة الكويت
بشكل فعلي خالل هذه الفترة.

وفد مجلس األمة قبيل مغادرته للمشاركة في ندوة التكامل االقتصادي بالدوحة

وآلية إصدار العملة املوحدة والتي
تبني وجود تقدم في بعض بنودها
إل ��ى ج��ان��ب وج ��ود ب�ع��ض العقبات
ال �ت��ي ت ��م ال �ت �ب��اح��ث ح� ��ول ت��ذل�ي�ل�ه��ا
ودراسة الحلول املمكنة لها.
توصيات كويتية
وذك� ��ر الري ان ال ��وف ��د ال�ك��وي�ت��ي

ت� � �ق � ��دم ب� � �ع � ��دة ت � ��وص � �ي � ��ات ش �م �ل��ت
ال� ��دع� ��وة إل� ��ى االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ع�ق��د
م �ث��ل ه ��ذه ال � �ن ��دوات ب�ص�ف��ة دوري ��ة
وت�ش�ك�ي��ل وف ��ود خليجية برملانية
م � �ش � �ت� ��رك� ��ة ل� � � ��زي� � � ��ارة امل � ��ؤس � �س � ��ات
ال��دول�ي��ة كالبنك ال��دول��ي وصندوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي وال �س��وق األوروب �ي��ة
امل �ش �ت��رك��ة ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى دراس� ��ة

ت ��وج� �ي ��ه ال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق ال� �س� �ي ��ادي ��ة
ف � ��ي ال � � � ��دول األع� � �ض � ��اء الس �ت �ث �م��ار
ج � ��زء م� ��ن أم� ��وال � �ه� ��ا ف� ��ي امل� �ش ��اري ��ع
الحيوية ال�لازم��ة لتحقيق التكامل
االقتصادي الخليجي خاصة فيما
يتعلق ب�ت�ط��وي��ر ال�ن�ق��ل .وك �ش��ف أن
ال �ن ��دوة ش �ه��دت ت �ق��دي��م ال �ع��دي��د من
التوصيات واالقتراحات القيمة من

أهداف مرجوة
وف ��ي ن �ه��اي��ة ح��دي �ث��ه أش� ��ار الري
إل � ��ى أن ه � ��ذه ال � �ن� ��دوة ه� ��ي األول � ��ى
ال �ت��ي ت�خ�ص��ص مل�ن��اق�ش��ة م�ث��ل ه��ذه
امل ��وض ��وع ��ات وال �ق �ض ��اي ��ا م�ت�م�ن�ي��ا
اس�ت�م��راره��ا بشكل دوري لتحقيق
األه � ��داف امل ��رج ��وة م�ن�ه��ا ك�م��ا ت�ق��دم
ب��ال�ش�ك��ر ألع �ض��اء م�ج�ل��س ال �ش��ورى
في دولة قطر الشقيقة على ما قاموا
به من جهود بالتنسيق مع األمانة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � � ��دول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي إلنجاح هذه الفعالية.

تشكيل وفود
خليجية برلمانية
مشتركة لزيارة
المؤسسات
االقتصادية
الدولية
توجيه صناديق
االستثمار في
المشاريع الحيوية
لتحقيق التكامل
االقتصادي الخليجي
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الثالثاء  23رجب  12 . 1436مايو 2015

تضمن  4محاور ويحمل الرقم  92في تاريخ الحياة النيابية والـ  15في الفصل الحالي

دشتي مستجوبا الخالد :األحداث األخيرة
كشفت قصورا كبيرا لدى وزارة الخارجية
قدم النائب د .عبدالحميد
دشتي استجوابا أمس
الى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح
الخالد ،مكونا من 4
محاور هي مخالفة
أحكام الدستور
والتهاون في هيبة
الدولة واإلضرار في
مقدراتها ،وعدم
مراعاة أحكام الدستور
فيما يتعلق باالتفاقية
األمنية بين دول
مجلس التعاون الخليجي
والمبرمة في  13نوفمبر
 ،2012وإهدار حقوق
المواطنين خارج دولة
الكويت وعدم القيام
بواجب حمايتهم
والتهرب من األسئلة
البرلمانية ،والتضييق
على الحريات واإلضرار
بسمعة الكويت الدولية
بالمخالفة ألحكام
الدستور ونصوص
القانون وإضعاف هيبة
الدولة والتنازل عن
سيادتها.
ويعد االستجواب
المقدم أمس رقم 92
في تاريخ الحياة النيابية
والخامس عشر في
الفصل الرابع عشر الحالي،
والثالث في دور االنعقاد
الثالث والثاني لوزارة
الخارجية واألول للنائب
دشتي.
وإلى تفاصيل الصحيفة

المسؤولية
الملقاة على
عاتق الحكومة
تستوجب عليها
الدفاع عن
المواطنين

بسم الله الرحمن الرحيم
ال� �س� �ي ��د  /رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
املحترم
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التفضل بتوجيه االستجواب
امل ��رف ��ق ل�ل�س�ي��د ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س
مجلس الوزراء وزير الخارجية بصفته
ع�م�لا بنصي امل��ادت�ين ( )101 ،100من
الدستور واستنادا ألحكام املواد (،133
 )135 ،134من الالئحة الداخلية ملجلس
األم��ة برجاء اتخاذ اإلج ��راءات الالزمة
في شانه.
وت �ف �ض �ل��وا ب �ق �ب��ول ف��ائ��ق االح� �ت ��رام
والتقدير،،،
مقدم االستجواب
النائب د.عبد الحميد عباس دشتي
صحيفة استجواب مقدمة
ل �ل �ن ��ائ ��ب االول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س
الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد الحمد املبارك
الصباح
مقدم االستجواب
النائب د .عبدالحميد عباس دشتي
في  22رجب  11 – 1436مايو 2015
دولة الكويت – مجلس األمة
الفصل التشريعي الرابع عشر  -دور
االنعقاد العادي الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف خلق
ال �ل��ه وامل��رس �ل�ين س�ي��دن��ا م�ح�م��د وع�ل��ى
آهل بيته الطيبني الطاهرين وأصحابه
الغر امليامني.
ق � ��ال ال � �ب� ��اري ع� ��ز وج � ��ل ف� ��ي م�ح�ك��م
كتابه:
َّ
َ
{و َّات � � ُ�ق � ��وا ِف� ْ�ت� َ�ن��ة ُت � ِ�ص �ي� نََب� َّال � ِ�ذي ��ن
َّ َ
لاَّ
َ
ْ
الل َه
َظ� َ�ل� ُ�م��وا ِم ُ
�اص��ة و ْاع� َ�ل� ُ�م��وا َأن َّ
نكم َخ� َّ
يد ْال ِع َقاب} االنفال اية 25
َش ِد ُ
صدق الله العلى العظيم
وقال رسول الله صلى الله عليه آله
وسلم:
ُك ��ل � ُ�ك � ْ�م َراع َو َم � ْ�س � ُ�ئ ��ول َع� ��ن َر ِع � َّ�ي � ِ�ت � ِ�ه
ٍ
ٌ ْ
ف��ا ُّم� ُ
�ام َراع َو ُه � َ�و َم� ْ�س� ُ�ئ��ول َع��ن َر ِع� َّ�ي� ِ�ت� ِ�ه
َ َ لإْ َّ ِ َ
ٍ
َ َ ٌَ ْ
الر ُجل ِفي َأ ْه ِل ِه راع و ُهو َم ْس ُئول َعن
و
ٍ
ٌ ْ
َُ
َر ِع� َّ�ي� ِ�ت� ِ�ه والمْ َ � � ْ�ر َأ ُة ِف��ي َب� ْ�ي� ِ�ت ز ْو ِج��ه��ا َر ِاع� َ�ي� ٌ�ة
َ َ
ول ٌة َعن َر ِع َّي ِتها َو ْال َخ ِاد ُم ِفي
َوه َي مسئ
َ
ِ َ ِّ ْ ُ َ َ َ ْ
َ
َّ
َ
َم ِال َسي ِد ِه راع و ُهو َم ْس ُئول َعن ر ِعي ِت ِه
ٍ
ٌ ْ
صدق رسول الله
وقال االمام على بن ابي طالب عليه
السالم:
كن في الفتنة كابن اللبون ،ال ظهر
فيركب ،وال ضرع فيحلب
ايمانا منا باملسؤولية تجاه الوطن
ون� �ه ��وض ��ا ب �م �س��ؤول �ي��ات �ن��ا ك�م�م�ث�ل�ين
ل�ل�ام��ة وان �ط�ل�اق ��ا م ��ن ال ��دس �ت ��ور ال ��ذي
ن ��ص ف ��ي ال� �ب ��اب ال �ث ��ان ��ي م �ن��ه وت �ح��ت
عنوان (املقومات األساسية للمجتمع
الكويتي) على ضرورة الكفالة والعدالة

د .عبدالحميد دشتي يسلم صحيفة االستجواب إلى رئيس املجلس باإلنابة م .عادل الخرافي

وال �ح��ري��ة وع �ل��ى ال �ت��راح��م ووج� ��وب ان
تصون الدولة تلك الدعامات
نصت املادة  8منه على انه:
ت �ص��ون ال ��دول ��ة دع ��ام ��ات امل�ج�ت�م��ع
وت �ك �ف��ل األم � ��ن وال �ط �م��أن �ي �ن��ة وت �ك��اف��ؤ
الفرص للمواطنني
ونصت املادة  50من على انه:
يقوم نظام الحكم على أساس فصل
ال�س�ل�ط��ات م��ع ت�ع��اون�ه��ا وف �ق��ا ألح�ك��ام
ال��دس�ت��ور .وال ي�ج��وز ألي سلطة منها
ال�ن��زول ع��ن ك��ل أو بعض اختصاصها
املنصوص عليه في هذا الدستور
ونصت املادة  55منه على انه:
ي �ت��ول��ى األم� �ي ��ر س �ل �ط��ات��ه ب��واس �ط��ة
وزرائه.
وحيث ان سمو امير البالد -حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه -ق��د ادى ال �ي �م�ين وف �ق��ا ملا
نصت عليه املادة  60من الدستور وقبل
ممارسته صالحياته حيث نصت:
ي � � � � � ��ؤدي األم � � � �ي� � � ��ر ق� � �ب � ��ل م � �م� ��ارس� ��ة
صالحياته ف��ي جلسة خ��اص��ة ملجلس
األمة ،اليمني اآلتية:
أق � �س� ��م ب ��ال� �ل ��ه ال �ع �ظ �ي ��م أن أح� �ت ��رم
ال��دس�ت��ور وق��وان�ين ال��دول��ة ،وأذود عن
ح��ري��ات ال�ش�ع��ب وم�ص��ال�ح��ه وأم��وال��ه،
وأص� � � ��ون اس� �ت� �ق�ل�ال ال� ��وط� ��ن وس�ل�ام ��ة
أراضيه.
وقد اقسم نواب مجلس األمة اليمني
وف �ق ��ا ل �ن��ص امل � � ��ادة  91م ��ن ال��دس �ت��ور
والتي تنص على انه:
قبل أن يتولى عضو مجلس األم��ة
أعماله في املجلس أو لجانه يؤدي أمام
املجلس في جلسة علنية اليمني اآلتية:
مخلصا
أقسم بالله العظيم أن أكون
ُ
للوطن ولألمير ،وأن اح�ت��رم الدستور
وق ��وان�ي�ن ال ��دول ��ة ،وأذود ع ��ن ح��ري��ات
ال�ش �ع��ب وم �ص��ال �ح��ه وأم ��وال ��ه ،وأؤدي
أعمالي باألمانة والصدق.

وب��ذات القسم اقسم ال�س��ادة ال��وزراء
م ��رت�ي�ن األول� � ��ى ام � ��ام ح �ض ��رة ص��اح��ب
السمو امير البالد املفدى عند توليهم
الحقائب الوزارية والثانية باعتبارهم
اعضاء بمجلس األمة بحكم مناصبهم.
و نصت املادة  67من الدستور على
انه:
األم �ي ��ر ه ��و ال �ق��ائ��د األع �ل ��ى ل�ل�ق��وات
امل �س �ل �ح��ة ،وه ��و ال� ��ذي ي��ول��ي ال�ض�ب��اط
ويعزلهم وفقا للقانون.
كما نصت املادة  68منه:
ي �ع �ل ��ن األم � �ي � ��ر ال� � �ح � ��رب ال ��دف ��اع �ي ��ة
ب � �م� ��رس� ��وم ،أم� � ��ا ال � �ح � ��رب ال �ه �ج��وم �ي��ة
فمحرمة.
ونصت املادة  69منه على انه:
ي �ع �ل��ن األم � �ي ��ر ال �ح �ك��م ال� �ع ��رف ��ي ف��ي
أح � � � � ��وال ال� � � �ض � � ��رورة ال � �ت � ��ي ي� �ح ��دده ��ا
ال� �ق ��ان ��ون ،وب� � ��اإلج� � ��راءات امل �ن �ص��وص
عليها فيه .ويكون إعالن الحكم العرفي
ب�م��رس��وم ،وي�ع��رض ه��ذا امل��رس��وم على
م �ج �ل��س األم� � ��ة خ �ل��ال ال �خ �م �س��ة ع�ش��ر
يوما التالية له للبت في مصير الحكم
العرفي .وإذا حدث ذلك في فترة الحل
وجب عرض األمر على املجلس الجديد
في أول اجتماع له .ويشترط الستمرار
الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من
املجلس بأغلبية األعضاء الذين يتألف
م�ن�ه��م .وف ��ي ج�م�ي��ع األح � ��وال ي�ج��ب أن
ي�ع��اد ع��رض األم ��ر ع�ل��ى مجلس األم��ة،
وبالشروط السابقة ،كل ثالثة أشهر.
ونصت املادة  70منه على انه:
ي �ب��رم األم� �ي ��ر امل� �ع ��اه ��دات ب �م��رس��وم
ويبلغها مجلس األم��ة ف��ورا مشفوعة
ب � �م ��ا ي � �ن ��اس ��ب م � ��ن ال � �ب � �ي � ��ان ،وت � �ك ��ون
ل�ل�م�ع��اه��دة ق��وة ال�ق��ان��ون ب�ع��د إب��رام�ه��ا
وال � �ت � �ص� ��دي� ��ق ع �ل �ي �ه ��ا ون � �ش� ��ره� ��ا ف��ي
الجريدة الرسمية.
ع� � �ل � ��ى أن م� � � �ع � � ��اه � � ��دات ال � �ص � �ل ��ح

وال � �ت � �ح ��ال ��ف ،وامل� � �ع � ��اه � ��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��أراض��ي ال��دول��ة أو ثرواتها الطبيعية
أو بحقوق السيادة أو حقوق املواطنني
العامة أو الخاصة ،ومعاهدات التجارة
وامل�ل�اح��ة ،واإلق��ام��ة ،وامل �ع��اه��دات التي
تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات
غير ال� ��واردة ف��ي امل�ي��زان�ي��ة أو تتضمن
تعديال لقوانني الكويت يجب لنفاذها
أن ت �ص��در ب �ق��ان��ون .وال ي �ج��وز ف��ي أي
ح � ��ال أن ت �ت �ض �م��ن امل� �ع ��اه ��دة ش��روط��ا
سرية تناقض شروطها العلنية.
ون �ص ��ت امل� � ��ادة  101م ��ن ال��دس �ت��ور
والتي تنص على انه:
كل وزير مسؤول لدى مجلس األمة
ع��ن أع �م��ال وزارت � ��ه ،وإذا ق ��رر املجلس
عدم الثقة بأحد ال��وزراء اعتبر معتزال
ل � �ل� ��وزارة م ��ن ت ��اري ��خ ق � ��رار ع� ��دم ال�ث�ق��ة
ويقدم استقالته ف��ورا .وال يجوز طرح
م��وض��وع ال�ث�ق��ة ب��ال��وزي��ر إال ب�ن��اء على
رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء
اثر مناقشة استجواب موجه إليه .وال
ي �ج��وز ل�ل�م�ج�ل��س أن ي �ص��در ق� ��راره في
الطلب قبل سبع أيام من تقديمه.
وي � �ك ��ون س �ح��ب ال �ث �ق��ة م ��ن ال ��وزي ��ر
بأغلبية االع�ض��اء ال��ذي��ن يتألف منهم
املجلس فيما ع��دا ال ��وزراء وال يشترك
الوزراء في التصويت على الثقة.
وح�ي��ث ان ت�ل��ك امل ��واد وب�م��ا تحمله
م� ��ن م � �ب� ��ادئ وم� �ض ��ام�ي�ن ق� ��د ان �ت �ه �ك��ت
وب �ش �ك��ل ص� ��ارخ ف��ي دول� ��ة امل��ؤس �س��ات
ال��دس �ت��وري ��ة ال �ق��ائ �م��ة ف �ك��ان ي �ج��ب اال
ت�ج��رف�ن��ا ال �ص��راع��ات وال �خ�لاف��ات التي
ت � �ح� ��دث ب �ي��ن االش� � �ق � ��اء ل� �ن� �ك ��ون ط��رف��ا
منحازا مساندا لطرف على اخر بغير
حق وتبعدنا عن الهدف والغاية التي

التتمة ص05

مواد الدستور
انتهكت
في دولة
المؤسسات
الدستورية
القائمة
تقاعس عن
الدفاع عن
المواطنين
والمؤسسات
الكويتية
أمن المواطن من
أمن الدولة ككل
فال يجب التعرض
لحقوق وحريات
المواطنين
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كان يجب أال تجرفنا الصراعات والخالفات بين األشقاء لنكون طرفا منحازا لطرف

الخارجية لم تحرص على تنفيذ
مواد الدستور

المحور األول:
مخالفة أحكام
الدستور
والتهاون في
هيبة الدولة
واإلضرار
بمقدراتها

تتمة المنشور ص04
نسعى جميعا إليها من خالل سياسة
ال��دول��ة الخارجية واملتمثلة في العمل
بتعاليم ديننا الحنيف واحقاق الحق
واالن�ت�ص��ار للعدل وال�س�لام وامل�س��اواة
ون � �ص ��رة امل� �ظ� �ل ��وم اي �ن �م��ا ك � ��ان إق� � ��رارا
ب�م��ا ل�ج�م�ي��ع أع �ض��اء االس� ��رة ال�ب�ش��ري��ة
م��ن ك��رام ��ة أص �ي �ل��ة ف�ي�ه��م وم ��ن ح�ق��وق
متساوية وغير قابلة للتصرف وبشكل
أس��اس��ي ال�ح��ري��ة وال �ع��دل وال �س�لام في
العالم.
وح �ي��ث ان امل �س��ؤول �ي��ة امل �ل �ق��اة على
ع ��ات ��ق ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �س �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��ا
ال��دف��اع عن املواطنني الكويتيني اينما
كانوا ايمانا منا ب��أن أم��ن امل��واط��ن هو
من أمن الدولة ككل فال يجب التعرض
ألم ��ن ال ��دول ��ة ب ��اى ش �ك��ل م ��ن االش �ك��ال
ح �ت��ى ال ي� �ك ��ون ام � ��ن امل� ��واط� ��ن م �ه��ددا
بالخطر وق��د كشفت االح��داث االخيرة
ق �ص��ورا ك�ب�ي��را ل ��دى وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
حتى انعكس ذلك على الحال الداخلية
وهو ما اثر سلبا على شرائح املجتمع
الكويتي فقد تقاعست وزارة الخارجية
ع��ن دوره��ا امل�ن��وط بها وفقا للدستور
وال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن امل��واط �ن�ين
الكويتيني واملؤسسات الكويتية وبناء
على ما تقدم فإنني اتقدم باالستجواب
ال �ت��ال��ي ل�ل�س�ي��د ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
بصفته اس�ت�ن��ادا إل��ى ن��ص امل ��ادة 100
من الدستور على:
لكل عضو من أعضاء مجلس األمة
أن ي��وج��ه إل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وإل��ى ال ��وزراء اس�ت�ج��واب��ات ع��ن األم��ور
الداخلة في اختصاصاتهم.
وح�ي��ث ان وزارة ال�خ��ارج�ي��ة لوحظ

دشتي متحدثا في إحدى الجلسات

عليها في اآلونة االخيرة عدم الحرص
ع�ل��ى تنفيذ م ��واد ال��دس�ت��ور وال�ق��ان��ون
بشكلها ال�ص��ري��ح وال �ج��ازم ف��أدى ذلك
إلى اهدار احكامها ومن ثم اهدار قواعد
العدالة واح�ت��رام حرية االف��راد وتبني
اس� �ل ��وب ت �ع �س �ف��ي م� �ل ��يء ب��االس �ت �ف��زاز
ودون أي سابق ان��ذار فقد اوع��ز وزي��ر
الخارجية ملوظفيه القيام بعمل احدث
ش ��رخ ��ا ب ��ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة واس �ت �ف��ز
م�ش��اع��ر غ��ال�ب�ي��ة ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي من
امل �ع �ت��دل�ين وال��وط �ن �ي�ين وأرض � ��ى ال�ق�ل��ة
القليلة من الذين ال يؤمنون بالحريات
ال �ت��ي ك�ف�ل�ه��ا ال��دس �ت��ور وك ��ل ذل ��ك على
ح �س��اب وح��دت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة وجبهتنا
الداخلية وامل��واط�ن��ة الحقة وذل��ك وفق
الوارد بمحاور االستجواب األربعة.
وح � �ت� ��ى ي � �ق� ��وم ال� � ��وزي� � ��ر ب �ت �ح �ق �ي��ق

ما مدى وجوب
عرض مرسوم
اعالن الحرب
الدفاعية على
مجلس األمة؟

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

االن� � �ج � ��ازات واآلم � � ��ال ال �ت ��ي ي�ن�ت�ظ��ره��ا
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
م��ن خ�لال ه��ذا الجهاز املهم والحيوي
ب��امل �س��اه �م��ة ف ��ي ب �ن ��اء دول � ��ة ال �ق��ان��ون
وامل ��ؤس �س ��ات وت �ع��زي��ز روح امل��واط �ن��ة
ب�ين اف��راد املجتمع الكويتي وترسيخ
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وت �م��اس��ك ال�ج�ب�ه��ة
الداخلية اتجه إل��ى تقويض الدستور
وم�ب��ادئ��ه وم�ف�ه��وم دول��ة ال�ق��ان��ون وفق
البني بمحاور ذلك االستجواب والذي
س ��وف ن �ع��رض �ه��ا ت�ف�ص�ي�ل�ي��ا ل �ل��وق��وف
ع �ل��ى االن �ت �ه��اك��ات ال �ص��ري �ح��ة م��ن قبل
الخارجية الكويتية ألح�ك��ام الدستور
وال� �ق ��ان ��ون ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى م�ك�ت�س�ب��ات�ن��ا
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وال � �ح ��ري ��ات امل �ن �ص��وص
ع�ل�ي�ه��ا وص � ��وال إل� ��ى ت�ح�ق�ي��ق ت�م��اس��ك
ال �ج �ب �ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة وح �م��اي��ة ال��وح��دة

الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا
الوطن واسس تطوره وتقدمه وتالحم
هذا الشعب مع قيادته الرشيدة.
مل��ا ك ��ان ذل ��ك وح �ت��ى ال ن �ف��اج��أ بعد
انقضاء سنني من عمر ه��ذه الحكومة
بخيبة أم��ل كبيرة نكتشف بعدها أن
ال�ب�لاد تراجعت ف��ي م�ج��االت الحريات
ك��اف��ة وال�ت��زام��ا م�ن��ا ب��ال��واج��ب الوطني
ون�ه��وض��ا ب�م�س��ؤول�ي��ات�ن��ا ال��دس�ت��وري��ة
واستنادا إلى قرار املحكمة الدستورية
املؤرخ  2006/10/9والذي أكد على حق
النائب في احتيار توقيت االستجواب
بالقول إن وقت اللجوء إلى االستجواب
هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب
وب �ن��اء ع�ل�ي��ه ات �ق��دم ب��ذل��ك االس�ت�ج��واب
وال ��ذي ي�ت�ك��ون م��ن ع��دة م �ح��اور س��وف
نعرضها تفصيال وفقا للتالي:

المحور األول:
مخالفة اح�ك��ام الدستور والتهاون
في هيبة الدولة واالضرار بمقدراتها.
ف ��ي اآلون � ��ة االخ� �ي ��رة ب � ��رزت أح� ��داث
الحرب في اليمن وكذلك تحالف بعض
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ع�م�ل�ي��ات
عسكرية اطلق عليها ( عاصفة الحزم)
ومل ��ا ك��ان��ت ت �ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ة وف ��ق م��ا هو
واض��ح على أرض ال��واق��ع تشكل حرب
بكل م��ا تعنيه الكلمة م��ن معنى وفق
املعايير السياسية والعسكرية.
وق ��د أع �ل �ن��ت دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب�ب��داي��ة
تلك العمليات العسكرية عن تضامنها

التتمة ص06

 15استجوابا في الفصل الرابع عشر
باستجواب النائب عبدالحميد
دش �ت��ي إل��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد أصبح عدد االستجوابات
ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع
ع�ش��ر ال�ح��ال��ي  15اس�ت�ج��واب��ا منذ
افتتاحه في السادس من أغسطس
 2013حيث قدمها  13نائبا إلى
 8وزراء ،م �ن �ه��ا  6اس �ت �ج��واب��ات
للوزراء الشيوخ  4منها إلى رئيس
الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك
واس� �ت� �ج ��واب�ي�ن ل� �ك ��ل م� ��ن وزي � ��ري
الخارجية للشيخ صباح الخالد

والصحة للشيخ محمد العبد الله
و 9اس�ت�ج��واب��ات ال��ي  6وزراء من
خارج االسرة  ،وباستطالع نتائج
االس�ت�ج��واب��ات االث �ن��ي ع�ش��ر التي
ق��دم��ت ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ان��ي
ن� �ج ��د أن ه� �ن ��اك  5اس� �ت� �ج ��واب ��ات
اك �ت �ف��ى امل �ج �ل��س ب��امل�ن��اق�ش��ة وه��ي
اس� �ت� �ج ��واب ��ات ال �ن ��ائ ��ب امل�س�ت�ق�ي��ل
ري� � � ��اض ال � �ع� ��دس� ��ان� ��ي إل � � ��ى وزي � ��ر
اإلسكان سالم االذينة واستجوابا
رياض العدساني وصفاء الهاشم
ال��ى رئ �ي��س ال � ��وزراء س�م��و الشيخ
جابر امل �ب��ارك ،واس�ت�ج��واب صفاء

ال � �ه� ��اش� ��م ال � � ��ى وزي � � � � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة
وال � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط د.روال دش� � �ت � ��ي ،
واالس�ت�ج��واب الخامس املقدم من
ع��ادل الخرافي ال��ى وزي��ر االشغال
عبد العزيز االبراهيم.
كما نجد أن هناك استجوابني
انتهيا بتقديم طلبني بطرح الثقة
ف��ي وزي��ر الصحة وق �ت��ذاك الشيخ
محمد العبد ال�ل��ه فيما استقالت
وزي� � � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة د.روال دش �ت��ي
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى  7اس �ت �ج ��واب ��ات
ت� ��م رف� �ع� �ه ��ا م� ��ن ج � � ��دول األع � �م� ��ال
ل�لأس�ب��اب التالية  :األول رف��ع من

جدول األعمال بعد شطب محوري
استجواب العدساني ال��ى رئيس
الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك،
وال�ث��ان��ي امل�ق��دم م��ن النائبني عبد
الله التميمي وفيصل الدويسان
إلى وزير اإلسكان والبلدية سالم
األذي� �ن ��ة ن�ت�ي�ج��ة اس �ت �ق��ال��ة ال��وزي��ر
والثالث الستقالة ال��وزي��رة ذكرى
الرشيدي والرابع استقالة الوزير
د .ن ��اي ��ف ال� �ح� �ج ��رف ،وال � �س ��ادس
امل � �ق� ��دم م� ��ن ال� � �ن � ��واب امل �س �ت �ق �ي �ل�ين
ال �ع��دس��ان��ي وال �ك �ن��دري وق��وي�ع��ان
الى رئيس الوزراء حيث تم شطب

االس � �ت � �ج� ��واب ل� �ع ��دم دس �ت��وري �ت��ه
وال� � �س � ��اب � ��ع امل � � �ق� � ��دم م� � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
روض��ان الروضان لوزير التجارة
والصناعة د .عبداملحسن املدعج
الستقالة الوزير.

ال محل للتنصل
من عرض األمر
على المجلس
بزعم أن
إعالن الحرب
جاء تطبيقا
لمعاهدة
دولية
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دشتي :الدستور حرم الحرب الهجومية
ولم يعرض مرسومها على مجلس األمة
تتمة المنشور ص05
وت�ح��ال�ف�ه��ا م��ع ب��اق��ي ال� ��دول امل�ش��ارك��ة
بقيادة اململكة العربية السعودية بل
وشاركت الكويت بقواتها الجوية في
ت�ل��ك العمليات العسكرية دون ع��رض
األم��ر على مجلس األم��ة ال��ذي لم يصل
لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى
س ��اع ��ة ت �ق��دي��م ه� ��ذا االس� �ت� �ج ��واب وم��ا
ي�ع�ن�ي�ن��ا ه�ن��ا ك �ن��واب ع��ن األم ��ة ه��و أن
نراقب أعمال الدولة بكافة مؤسساتها
لنتأكد من التزامها بأحكام الدستور
وال� �ق ��ان ��ون وامل �ص �ل �ح��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ب�لاد
ال��ذي ارتأينا أن يكون نبراسا جامعا
ل �ه��ذه ال ��دول ��ة ال �ع �ت �ي��دة وي �ك �م��ن ن�ط��اق
االس � �ت � �ج� ��واب ب �ص �ف �ت �ن��ا ن � � ��واب األم� ��ة
ع�ل��ى ال�ن�ح��و امل��ذك��ور ف��ي م��دى وج��وب
م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي ت �ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات
وه� ��ل ت �ع��د ت �ل��ك امل� �ش ��ارك ��ة ب �ص��ورت �ه��ا
التي صارت والتي ال تزال تمثل اعالن
ح� ��رب دف��اع �ي��ة او ه �ج��وم �ي��ة ه ��ل ت�ل��ك
ال�ح��رب مستمرة حتى تاريخه او كما
سمعنا ان �ه��ا ت��وق�ف��ت وم��ا ه��و امل��وق��ف
ال��دس�ت��وري م��ن ذل ��ك؟؟ وم��دى مشاركة
الخارجية الكويتية في املشاورات التي
تمت قبل بدء العمليات العسكرية في
اليمن وهل ابدى وزير الخارجية دوره
املنوط به واملتمثل في كشف مالبسات
املوضوع من خالل مفاوضاته االولية
ح�ي��ث ان وزارة ال�خ��ارج�ي��ة دائ �م��ا هي
الجهة التي تبدأ من خاللها املشاورات
حتى يصدر القرار ؟؟
ومل� ��ا ك� ��ان ال �ن��ص ف ��ي امل � ��ادة  67من
الدستور والتي تنص على انه:
األم �ي ��ر ه��و ال �ق��ائ��د األع �ل ��ى ل�ل�ق��وات
امل �س �ل �ح��ة ،وه ��و ال� ��ذي ي��ول��ي ال�ض�ب��اط
ويعزلهم وفقا للقانون.
كما تنص املادة  68منه على انه:
ي �ع �ل ��ن األم � �ي � ��ر ال � �ح � ��رب ال ��دف ��اع �ي ��ة
ب � �م� ��رس� ��وم ،أم� � ��ا ال � �ح � ��رب ال �ه �ج��وم �ي��ة
فمحرمة.
وب��إع �م��ال ت�ل��ك امل � ��واد س��ال�ف��ة ال��ذك��ر
ي�ث��ار ت �س��اؤل ه��ام وج��وه��ري ع��ن م��دى
وج ��وب ع ��رض م��رس��وم اع �ل�ان ال�ح��رب
ال��دف��اع �ي��ة ع �ل��ى م�ج�ل��س األم� ��ة رغ ��م ان
امل ��ادة  68م��ن ال��دس�ت��ور ل��م ت�ن��ص على
ذلك صراحة؟
وم� � ��ن ال � �ث ��اب ��ت أن م � ��رس � ��وم إع �ل��ان
ال�ح��رب ال��دف��اع�ي��ة ال يفلت م��ن العرض
على مجلس األمة لعدة اسباب:
تنص امل��ادة السادسة من الدستور
ع �ل ��ى أن ال� �س� �ي ��ادة ل �ل�أم� ��ة ،وم � ��ن غ�ي��ر
امل�ن�ط�ق��ي أن ي�ح�ج��ب ق� ��رار م �ث��ل إع�ل�ان
الحرب ،ولو كانت دفاعية ،عن املناقشة
من ممثلي األمة فهل هناك أهم من قرار
إعالن الحرب ليتشارك الجميع سلطة
حاكمة ومجلس نيابي فيه؟
وال محل لتفنيد م��ا سبق بالقول
إن ال�ن��ص ق��رر م�م��ارس��ة ال�س�ي��ادة على
الوجه املبني في الدستور ،والدستور
ل��م ي�ن��ص ع�ل��ى ع��رض م��رس��وم ال�ح��رب

ال ��رؤى دون ع��رض األم ��ر ع�ل��ى مجلس
األم��ة باملخالفة للدستور وه�ن��ا تقوم
مسؤولية وزارة الخارجية.

لقطة من إحدى الجلسات

الدفاعية على البرملان.
ف �م��ن ن��اح �ي��ة،ح �ق��ا أن ن ��ص امل � ��ادة
 68م ��ن ال ��دس� �ت ��ور ل ��م ي �ن��ص ص��راح��ة
ب� �ع ��رض امل � ��رس � ��وم امل � �ش� ��ار إل� �ي ��ه ع�ل��ى
مجلس األم��ة ،إال أنه لم يحظر ذلك في
الوقت نفسه اال أنه وبالرجوع ملحضر
اجتماع اللجنة الدستور ف��ي املجلس
التأسيسي بتاريخ  1962/6/2لبيان
مقاصد املشرع الدستوري آن��ذاك عند
وض� ��ع ال ��دس �ت ��ور وص �ي��اغ��ة امل� � ��ادة 68
حيث ذكر السيد الدكتور عثمان خليل
وف ��ى رده ع�ل��ى وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة آن ��ذاك
أن ال �ح��رب ال��دف��اع�ي��ة ي�ج��ب ول ��و بغير
ن ��ص اس �ت �ش ��ارة م �ج �ل��س ال ��دف ��اع ق�ب��ل
اعالن الحرب رسميا وهذه االستشارة
ض ��روري ��ة ل �ك ��ون امل �ج �ل��س ه ��و ال�ج�ه��ة
ال �ف �ن �ي��ة ام � ��ا ال� ��دف� ��اع ف ��واج ��ب ب �م �ج��رد
الهجوم على الدولة ولكن اعالن الحرب
ذات �ه��ا بصفة ق��ان��ون�ي��ة ي�ج��ب ان يكون
بموافقة مجلس األمة ابتداء أو انتهاء.
ومل � � ��ا ك� ��ان� ��ت ن � �ص� ��وص ال ��دس� �ت ��ور
تتكامل فيما بينها ،وال يجوز أن ينظر
مل��ادة بمعزل ع��ن غ�ي��ره��ا ،ف��إن التمسك
بحرفية املادة  68يتعارض مع العديد
م��ن ال �ن �ص��وص امل��ؤك��دة ل��وج��ود ن�ظ��ام
ديمقراطي ي��راق��ب فيه ممثلي الشعب
السلطة الحاكمة في كافة تصرفاتها.
وم��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة ،ح��رم ال��دس�ت��ور
ال �ح��رب ال�ه�ج��وم�ي��ة ،ف�م��ا ه��و ال �ح��ل لو
أعلنت الحرب على أنها دفاعية ،وهى
في حقيقتها هجومية أال يتطلب ذلك
العرض على البرملان لكى يتأكد على
األقل من أن الحرب فعال دفاعية؟
وم��ن ناحية ثالثة ،طبقا للمادة 69
م��ن ال��دس �ت��ور ي �ع��رض م��رس��وم إع�ل�ان
ال �ح �ك��م ال �ع ��رف ��ي ع �ل��ى م �ج �ل��س األم � ��ة،
وق��د ي�ك��ون ه��ذا اإلع�ل�ان مل�ج��رد انتشار
وباء في مكان محدود من البالد ،فهل
م��ن امل�ق�ب��ول ع ��رض ه ��ذا امل��رس��وم على
امل�ج�ل��س ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يحجب فيه

مرسوم الحرب الدفاعية والذي يفوقه
خطورة وأهمية؟
ال م �ح��ل ل�ل�ت�ن�ص��ل م��ن ع ��رض األم��ر
ع �ل��ى م�ج�ل��س األم� ��ة ب��ال��زع��م أن إع�ل�ان
ال �ح��رب ج ��اء تطبيقا مل�ع��اه��دة دول �ي��ة،
ف� ��امل � �ع� ��اه� ��دات ف � ��ي م ��رت� �ب ��ة أدن� � � ��ى م��ن
الدستور ،ومن ثم ال تملك مخالفته.
البحث ف��ي الدساتير املقارنة يفيد
بأن الخالف بينها ليس في عرض قرار
الحرب على البرملان ،وإنما في توقيت
هذا العرض.فبعض الدول تميل إلى أن
إع�لان ال�ح��رب ال يكون إال بعد موافقة
البرملان مصر :دستور  1971املادة 150
دستور  2014املادة  – 152فرنسا :املادة
 35من دستور  – 1958املانيا :املادة 115
من دستور  – 1949البرازيل :امل��ادة 49
رابعا من دستور  – 1988العراق :املادة
 58تاسعا من دستور  – 2005ايطاليا:
املادة  78من دستور  1947أما البعض
اآلخ� ��ر ف�ي�ج�ع��ل ال �ع��رض ت��ال �ي��ا إلع�ل�ان
ال �ح��رب ،وم�ث��ال ذل��ك دس�ت��ور البحرين
وال� ��ذي ت�ق�ض��ى م��ادت��ه  36ب ��أن ال�ح��رب
ال �ه �ج��وم �ي��ة م� �ح ��رم ��ة ،وي � �ك� ��ون إع �ل�ان
الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور
إعالنها على املجلس الوطني للبت في
مصيرها.
وال يصح تجاهل تلك املفاهيم حال
التصدي لتحديد مدلول امل��ادة  68من
ال��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي خ��اص��ة ان ال�ح��رب
مسالة تمس مصير األمة وأن ال يكون
ل�لام��ة رأى فيها كيف ي�ك��ون ذل��ك فهي
أولى برقابة املجلس من اعالن األحكام
العرفية مثال.
إن مناقشة هذا األمر بجلسة ملجلس
األم��ة ك��ان أم��را مستحقا بعد أن ب��دأت
مشاركة قواتنا في الحرب ضد اليمن
الشقيق وذلك لبيان املوقف الدستوري
م�ن�ه��ا اح �ق��اق��ا ل�ل�ح��ق وب �ي��ان��ا ل�ل�ت��اري��خ
وع �م�ل�ا ب �م��ا اق �س �م �ن��ا ع �ل �ي��ه ك�م�م�ث�ل�ين
لألمة.

وأيا كان الرأي في مسمى العمليات
العسكرية التي تباشرها الكويت في
ه��ذه الحرب س��واء كانت ح��رب دفاعية
أم ه�ج��وم�ي��ة ون�ع�ن��ي ه�ن��ا امل��رس��وم أو
القرار وشكله الدستوري.
ف �ل��م ي �ص��در ث �م��ة م ��رس ��وم ع �ل��ى حد
ع �ل��م ه � ��ذا امل �ج �ل��س ( آخ � ��ر م ��ن ي �ع �ل��م)
سواء بالحرب الدفاعية او الهجومية.
وإن ك � ��ان ه� �ن ��اك م� ��رس� ��وم ف ��أي ��ن ه ��ذا
امل��رس��وم؟ومل��اذا ل��م ي�ع��رض ع�ل��ى ن��واب
األم� � ��ة؟وه� � ��ل م� ��ا زال � � ��ت ال � �ح� ��رب ت� ��دور
رح� ��اه� ��ا؟أم ان �ت �ه��ت وف� ��ق م ��ا ط��ال�ع�ت�ن��ا
ب��ه وس��ائ��ل االع�ل��ام امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة
م ��ن إن� �ه ��اء ت �ل��ك ال �ع �م �ل �ي��ات ( ع��اص�ف��ة
ال �ح��زم) وم ��ا ن�ت��ائ��ج م �ش��ارك��ة ال�ك��وي��ت
في تلك العمليات؟وما حجم الخسائر
ال �ت��ي ل�ح�ق��ت ب �ق��وات �ن��ا؟وم��ا ت�ك�ل�ف��ة تلك
والعمليات اسئلة ع��دة واستفسارات
ك �ث �ي��رة ي �ل��زم ح�س�م�ه��ا ت �ح��ت ق �ب��ة ه��ذا
البرملان بما ال يخالف دستور البالد.
ونتساءل مرة أخرى إن كان مجلس
األم��ة ال ي��درى عن تلك الحرب فما بال
املواطن الكويتي ؟
ون�ل�ف��ت إل��ى أن ��ه ال ي�م�ك��ن ب �ح��ال من
األح��وال ال�ت��ذرع بحالة ال�ض��رورة التي
ت �غ �ن��ى ع� ��ن ال � ��رج � ��وع ل �ل �م �ج �ل��س ح ��ال
ص��دور مرسوم بالحرب الدفاعية ذلك
ان االوض� ��اع ال��راه�ن��ة وال �ت��ي صاحبت
وواك � �ب� ��ت ت �ل��ك ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة
املعنية معلومة للكافة ولم تكن هناك
ح��ال��ة ض ��رورة ت�غ�ن��ى ع��ن ع��رض األم��ر
على نواب األمة.
والحقيقة أن وزير الخارجية معني
بهذا االستجواب كون أن قرار املشاركة
في تلك العمليات العسكرية إنما اتخذ
بعد مشاورات أجرتها وزارة الخارجية
مع نظرائها من الدولة املشاركة.
ومن ثم قامت وزارة الخارجية بنقل
ال� ��رؤى إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ت��ي
ات �خ��ذت ق ��رار امل �ش��ارك��ة ب �ن��اء ع�ل��ى تلك

المحور الثاني:
ع��دم م��راع��اة أح�ك��ام ال��دس�ت��ور فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��االت �ف��اق �ي��ة االم �ن �ي��ة ب�ي�ن دول
مجلس التعاون الخليجي واملبرمة في
.2012/11/13
وأله �م �ي��ة ه� ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ك� ��ان م��ن
امل �ف �ت��رض ال �ت �ش��اور ف�ي�ه��ا م�س�ب�ق��ا مع
م�ج�ل��س األم� ��ة وذل� ��ك ل�ت�ح�ص�ي�ن�ه��ا من
أي ع��وار ولتسهيل إج��راءات املصادقة
عليها الحقا عندما يتم عرضها وفقا
ل �ن��ص امل � ��ادة  70م ��ن ال ��دس �ت ��ور إال أن
ه��ذه االتفاقية لم تعرض على مجلس
األمة قبل التوقيع عليها من قبل وزير
الداخلية والذي انفرد بالتوقيع عليها
بعد اعداد وزارة الخارجية لها.
وك � ��ان ع� ��رض ه� ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ع�ل��ى
امل �ج �ل��س م ��ن ش��أن��ه م��راق �ب��ة اح�ك��ام�ه��ا
وب � �ن� ��وده� ��ا وت�ل��اف� ��ى ش �ب �ه��ة م �خ��ال �ف��ة
الدستور.
ونتيجة مخالفة ذلك فقد ولدت هذه
االت�ف��اق�ي��ة ق��اص��رة ومخالفة للدستور
وح �ي��ث ان وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ه ��ي من
ق��ام��ت ب�ت�م�ث�ي��ل ال �ك��وي��ت ف ��ي االع �م��ال
وال �ج �ل �س��ات ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة إلب � ��رام تلك
االتفاقية وكان لزاما عليها ان تعرض
ن�ص��وص ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة على املجلس
قبل التوقيع عليها األم��ر ال��ذي تتوافر
معه مسؤولية تلك الوزارة.
ون��وض��ح ف�ي�م��ا ي�ل��ي ب�ع��ض مظاهر
ال�ق�ص��ور وم�خ��ال�ف��ة ال��دس �ت��ور ف��ي تلك
االتفاقية-:
أوردت االت �ف��اق �ي��ة األم �ن �ي��ة امل�ب��رم��ة
ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
وامل��ؤرخ��ة  2012/11/13ب�ن��ود شملت
آلية التعاون األم�ن��ي ب�ين دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ل �ل �م �س��اه �م��ة ف � ��ي م �ك��اف �ح��ة
الجريمة ورفع كفاءة األجهزة األمنية.
ب�ع��د االط�ل��اع ع�ل��ى ب �ن��ود االت�ف��اق�ي��ة
ومراجعتها كاملة نرى تعارض بعض
م��واده��ا م��ع أح�ك��ام ال��دس�ت��ور الكويتي
وال � �ق � ��ان � ��ون ح� �ي ��ث ت�ل��اح� ��ظ ان ه �ن��اك
قصورا في بعض موادها أدى إلى ذلك
التعارض وفقا للتالي-:
امل� ��ادة ال��راب �ع��ة م��ن االت�ف��اق�ي��ة محل
البحث والتي تنص على-:
ت �ت �ع��اون ك ��ل دول� ��ة ط ��رف ب��إح��اط��ة
األط� � � � ��راف األخ � � � ��رى – ع� �ن ��د ال� �ط� �ل ��ب –
باملعلومات والبيانات الشخصية عن
م��واط �ن��ي ال��دول��ة ال�ط��ال�ب��ة أو املقيمني
ب�ه��ا ،ف��ى م�ج��ال اخ�ت�ص��اص��ات وزارات
الداخلية.
بمطالعة ن��ص ت�ل��ك امل ��ادة ن�ج��د أن��ه
ك � ��ان ي �ت �ع�ي�ن ان ي ��وض ��ح ب� �ه ��ذه امل � ��ادة
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استجواب

االتفاقية األمنية الخليجية ولدت قاصرة
ومخالفة للدستور
تتمة المنشور ص06
ماهية تلك املعلومات وح��دوده��ا كون
أن النص على إطالقه الحالي من شأنه
إط�ل��اق ي ��د وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب��ان�ت�ه��اك
ح�ق��وق امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين وذل��ك عن
طريق اإلفشاء عن كافة بياناتهم لدول
أخرى وهذا األمر الذي نجدة يتعارض
م��ع م��ا نصت عليه امل��ادة ( )34 ،31من
الدستور الكويتي.
حيث تنص امل��ادة  31م��ن الدستور
الكويتي على أنه-:
ال ي �ج ��وز ال �ق �ب��ض ع �ل��ى إن� �س ��ان أو
حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو
تقييد حريته فى اإلقامة أو التنقل إال
وفق أحكام القانون.
ك�م��ا ت�ن��ص امل� ��ادة  34م��ن ال��دس�ت��ور
الكويتي على أنه-:
امل �ت �ه��م ب� � ��ريء ح �ت��ى ت �ث �ب��ت إدان� �ت ��ه
ف� ��ى م �ح��اك �م��ة ق ��ان ��ون �ي ��ة ت ��ؤم ��ن ف�ي�ه��ا
ال �ض �م��ان��ات ال �ض��روري��ة مل �م��ارس��ة حق
الدفاع.
األمر الذي معه يتضح مخالفة نص
ه��ذه امل ��ادة ل�ل��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي فضال
ع��ن تعارضها معه خ��اص��ة ف��ي ظ��ل أن
الدستور الكويتي والقانون ال يسمح
باإلفشاء عن معلومات تتعلق باألفراد
إال بموجب حكم قضائي.
املادة السادسة من االتفاقية فقرة (أ،
ب) والتي تنص على:
أ) ت � �ب� ��ادل امل� �ع� �ل ��وم ��ات وال� �خ� �ب ��رات
التي شانها اإلسهام فى تطوير سبل
منع ومكافحة الجريمة على اختالف
أشكالها وأن��واع�ه��ا ،ال سيما الجريمة
امل �ن �ظ �م��ة ع �ب��ر ال��وط �ن �ي��ة وامل �س �ت �ج��دة،
وتقديم الدعم الفني فى كافة الشؤون
األمنية بما يحقق التكامل املنشود.
ب) ت��وح �ي��د ال� �ق ��وان�ي�ن ( األن �ظ �م��ة)
واإلج � � � � � � � ��راءات ،ب� �م ��ا ي �ك �ف ��ل ال �ج��ري �م��ة
بمختلف أشكالها وأنواعها،تحقيقا
ألمن الدول األطراف.
بمطالعة امل��ادة السادسة فقرة أ ،ب
ن�ج��د أن ع�ب��ارة ال�ج��ري�م��ة املنظمة غير
الوطنية واملستجدة يكتنفها الغموض
فيما يتعلق بوصف الجريمة التي أراد
واض��ع االت�ف��اق�ي��ة التعبير عنها وك��ان
عليه أن يوضح بما ال يدع مجاال للشك
تعريفا لتلك الجريمة وأمثلة لها حتى
ال يترك املجال ل��وزارات الداخلية لدول
مجلس التعاون قمع املواطنني وتلفيق
التهم اليهم.
أم��ا ال�ف�ق��رة (ب) م��ن ذات امل ��ادة فقد
ن�ص��ت ع�ل��ى ان ت�ع�م��ل ال� ��دول األط ��راف
ع �ل��ى ت��وح �ي��د ال� �ق ��وان�ي�ن واإلج � � � ��راءات
بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف
أش �ك��ال �ه��ا وأن��واع �ه��ا وه� ��ذا ال �ن��ص من
تلك الفقرة قد خرج عن نطاق التعاون
األم �ن��ي وآل �ي��ات��ه إل ��ى ال�ت�ش��ري�ع��ات ول��م
يوضح ال�ق��وان�ين امل��راد توحيدها ولو
أراد توحيد القوانني فهذا ليس شانه
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إن �م ��ا ه� ��وا ش� ��ان واخ� �ت� �ص ��اص اص �ل��ي
ل�ل�م�ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وك��ل دول ��ة من
دول مجلس التعاون الخليجي.
ه��ذا وشملت االت�ف��اق�ي��ة ف��ي امل ��ادة 6
فقرة (بـ) أنه على دول مجلس التعاون
ال �ع �م ��ل ب� �ق ��در االم � �ك � ��ان ع �ل ��ى ت��وح �ي��د
ال�ق��وان�ين ( االن�ظ�م��ة) واإلج � ��راءات بما
ي �ك �ف��ل م �ك��اف �ح��ة ال �ج ��ري �م ��ة ب�م�خ�ت�ل��ف
اشكالها وأنواعها تحقيقا ألمن الدول
االط ��راف وه��و م��ا يشكل عائقا فعلىا
ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ب��اع �ت �ب��ار أن ال �ق��وان�ين
الجزائية ف��ي ال��دول االخ��رى تتعارض
ك�ل�ي��ا م ��ع ال �ق��وان�ي�ن ف ��ي دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ف �ض�ل�ا ع ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ف ��ي ال �ع ��دي ��د م��ن
ال��دول الخليجية اكثر ّش��دة وأق��ل رأفة
باالفراد.
املادة الثامنة والتي جاءت نصها-:
ت� �ت� �ب ��ادل ال � � ��دول األط � � � ��راف أس �م ��اء
املبعدين وأص�ح��اب السوابق الخطرة
وال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بهم
واإلبالغ عن تحركاتهم.
وب�م�ط��ال�ع��ة ه��ذه امل ��ادة ن�ج��د أن��ه قد
اكتنفها الغموض أيضا خاصة فيما
يتعلق بلفظي ( امل�ب�ع��دي��ن – أص�ح��اب
السوابق الخطرة) حيث لم تحدد املادة
ف �ئ��ات امل �ب �ع��دي��ن امل � ��راد ب �ي��ان��ات عنهم
وك��ذا لم تبني ماهية السوابق الخطرة
ح� �ت ��ى ي� �ت ��م ت � ��زوي � ��د ال � ��دول � ��ة األخ� � ��رى
ببيانات عنهم وبصفة عامة فإن نص
تلك امل��ادة به انتهاك لحرية املواطنني
ب� � ��اإلدالء ب �ب �ي��ان��ات ع�ن�ه��م وم�ع�ل��وم��ات
ع ��ن ت �ح��رك��ات �ه��م ل ��دول ��ة أخ� � ��رى وه �ن��ا
وطبقا لنص امل ��ادة امل��ذك��ورة ف��إن لفظ
امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات ع ��ن ال�ش�خ��ص
ي �ش �م��ل ك� ��ل ش � ��يء وه � ��و أم � ��ر ي �ت �ن��اف��ى
م ��ع ح ��ري ��ات األف� � ��راد وح �ق��وق �ه��م وه ��ذا
م ��ا ي �ت �ع��ارض م ��ع ن ��ص امل� � ��ادة  30م��ن
الدستور الكويتي والتي تنص على-:
الحرية الشخصية مكفولة.
ك�م��ا ت�ت�ع��ارض ه��ذه امل ��ادة م��ع نص

امل��ادة  32من الدستور الكويتي والتي
تنص على أنه:
ال ج��ري�م��ة وال ع�ق��وب��ة إال ب�ن��اء على
ق� ��ان� ��ون ،وال ع� �ق ��اب إال ع �ل��ى األف� �ع ��ال
ال�لاح�ق��ة للعمل ب��ال�ق��ان��ون ال��ذي ينص
عليه.
األم� � � � ��ر ال� � � � ��ذي م � �ع� ��ه ي� �ت� �ض ��ح م� ��دى
تعارض ه��ذه امل��ادة مع م��واد الدستور
الكويتي خاصة أنها تلزم دولة معينه
بإعطاء أدق التفاصيل واملعلومات عن
بعض األف ��راد القاطنني أرض�ه��ا وذل��ك
دون حكم قضائي يبيح ذل��ك أو نص
قانوني يجيزه.
امل��ادة العاشرة والحادية عشرة من
االتفاقية واللتان جاء نصهما:
املادة العاشرة تعمل الدول األطراف
بشكل جماعي أو ثنائي ،على تحقيق
ال �ت �ك��ام��ل ال �ف �ع �ل��ي ل�ل�أج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة
والتعاون امليداني فيما بينها ،وتقديم
ال��دع��م وامل�س��ان��دة – ف��ي ح��ال��ة الطلب –
ألي دول��ة ط��رف ،وف�ق��ا ل�ظ��روف ال��دول��ة
أو ال��دول املطلوب منها وذل��ك ملواجهة
اإلضرابات األمنية والكوارث.
ون� � � ��رى أن ه� ��ذي� ��ن ال� �ن� �ص�ي�ن ب �ه �م��ا
ت � �ع� ��ارض ت � ��ام وك� ��ام� ��ل م� ��ع ال ��دس �ت ��ور
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ودس � ��ات � �ي � ��ر دول م �ج �ل��س
ال � �ت � �ع� ��اون ذل � ��ك أن ال � �ت � �ع� ��اون األم� �ن ��ي
املطلوب تحقيقه بنص املواد املذكورة
هو في حقيقته تدخل سافر في شؤون
دولة أخرى من دون إرادة شعبها كما
أن ت �ق��دي��م ال ��دع ��م وامل �س ��ان ��دة ب��ال�ش�ك��ل
املطلوب أيضا يشكل حالة من حاالت
ال � �ح� ��رب وال � �ت� ��ي ي� �ل ��زم م �ع �ه��ا م��واف �ق��ة
ال �ب ��رمل ��ان س � ��واء ب ��ال ��دول ��ة ال �ط��ال �ب��ة أو
ال��دول��ة ال �ت��ي س�ت�ق��دم ال��دع��م أو السند
ف�ض�لا ع��ن أن ن��ص امل ��واد امل��ذك��ورة قد
أظ �ه��ر ق �ص��ورا ك��ون��ه ل��م ي��وض��ح أمثلة
أو يضع تعريفا لالضطرابات األمنية
وأن خ �ط ��ورة ال �ن��ص ال �ح��ال��ي امل��ذك��ور
م ��ن ش��أن��ه خ �ل��ق ال �ق�ل�اق��ل ب�ي�ن ش�ع��وب

دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي في
ح ��ال ت��دخ��ل ق ��وى أم�ن�ي��ة م��ن دول ��ة في
دول��ة أخ��رى واالع�ت��داء على شعبها أو
املساعدة في االعتداء عليها وهو األمر
الذي يتعارض تماما مع امل��ادة األولى
م��ن ال��دس �ت��ور ال �ك��وي �ت��ي وال �ت��ي تنص
علي:
ال�ك��وي��ت دول ��ة ع��رب�ي��ة مستقلة ذات
س �ي ��ادة ت ��ام ��ة ،وال ي �ج��وز ال� �ن ��زول عن
س�ي��ادت�ه��ا أو التخلي ع��ن أي ج��زء من
أراض�ي�ه��ا فضال ع��ن ان��ه وبالنظر إلى
ما نصت عليه تلك البنود من االتفاقية
يتبني انها تبيح تدخل الدول االطراف
ب � �ش� ��ؤون ال � �ع� ��دل وال� �ض� �ب ��ط ال �خ��اص��ة
ب��ال��دول��ة امل�خ�ت�ص��ة وذل ��ك وه ��و م��ا من
ش ��أن ��ه ال �ت �ع ��دي ع �ل��ى م �ف �ه��وم س �ي��ادة
ال��دول��ة ع�ل��ى أراض �ي�ه��ا وي �ت �ع��ارض مع
املادة رقم ( )159من الدستور الكويتي
وال�ت��ي تنص على أن ( ال��دول��ة وحدها
ه� ��ي ال � �ت ��ي ُت� �ن� �ش ��ئ ال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة
وه �ي �ئ��ات األم� ��ن ال �ع ��ام وف �ق��ا ل �ق��ان��ون)
وامل��ادة ( )167من الدستور التي تنص
ان ��ه( :ت�ت��ول��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ال��دع��وى
العمومية باسم املجتمع وتشرف على
شؤون الضبط القضائي وتسهر على
تطبيق ال �ق��وان�ين ال�ج��زائ�ي��ة وم�لاح�ق��ة
امل ��دي� �ن�ي�ن وت �ن �ف �ي ��ذ االح� � �ك � ��ام وي ��رت ��ب
القانون الهيئة وينظم اختصاصاتها
ويعني ال�ش��روط والضمانات الخاصة
بمن يتولون وظائفها ويجوز أن يعهد
بقانون لجهات األم��ن بتولي الدعوى
ال �ع �م��وم �ي��ة ف� ��ي ال �ج �ن ��ح ع �ل ��ى س�ب�ي��ل
االستثناء وفقا لألوضاع التي يبينها
القانون).
األم ��ر ال ��ذي م�ع��ه ت �ك��ون ت�ل��ك امل ��واد
ت�ت�ع��ارض م��ع ال� ��وارد ب�ن��ص ال��دس�ت��ور
ال�ك��وي�ت��ي وال �ق��ان��ون وح ��ق األف � ��راد في
تقرير مصيرهم.
املادة الرابعة عشرة من االتفاقية-:
جاء النص في امل��ادة الرابعة عشرة

م ��ن االت �ف��اق �ي��ة ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ع�م�ل�ي��ات
امل� �ط ��اردة ال س�ي�م��ا امل� �ط ��اردة ال�ب�ح��ري��ة
حيث تتيح االتفاقية اجتياز الحدود
وه��ذا يتعارض مع الدستور الكويتي
حيث إن تلك املادة من االتفاقية تسمح
ل��دول الخليج م�ط��اردة االش�خ��اص في
ال ��دول االط ��راف وه��و م��ا ي�ت�ع��ارض مع
م�ف�ه��وم س �ي��ادة ال��دول��ة ع�ل��ى أراض�ي�ه��ا
وي�ع��د ت �ن��ازال ل �ل��دول االخ ��رى ع��ن ج��زء
م��ن ه��ذه ال �س �ي��ادة وب�م��ا ي�ت�ع��ارض مع
امل � ��ادة األول � ��ى م��ن ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي
وال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى أن ( ال�ك��وي��ت دول��ة
ع��رب�ي��ة مستقلة ذات س �ي��ادة ت��ام��ة وال
يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي
عن أي جزء من اراضيها) فضال عن أن
تلك املادة (  )14من االتفاقية تتعارض
مع نص امل��ادة السادسة من الدستور
ال �ك��وي �ت��ي ح �ي��ث ق� ��ررت ( ن �ظ��ام ال�ح�ك��م
ف��ي الكويت ديمقراطي وال�س�ي��ادة فيه
لألمة مصدر للسلطات جميعا وتكون
م �م��ارس��ة ال �س �ي��ادة ع�ل��ى ال��وج��ه امل�ب�ين
بهذا الدستور) األم��ر ال��ذي من شأنها
وبتطبيق هذا البند من االتفاقية ()14
ه��و تعريض االف ��راد ف��ي داخ��ل االقليم
ل�ل�م�ط��اردة وال�ق�ب��ض م��ن ق�ب��ل سلطات
دول�ي��ة بنهج م��وس��ع فيه خ��رج ملفهوم
الدولة.
امل ��ادة ال�س��ادس��ة ع�ش��رة وال �ت��ي ج��اء
نصها-:
ت �ع �م��ل ال � � ��دول األط � � � ��راف ،وف� �ق ��ا مل��ا
ت� �ق� �ض ��ى ب � ��ه ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة
واالت �ف��اق �ي��ات ال �ت��ي ت�ل�ت��زم ب�ه��ا ال��دول��ة
ال� � �ط � ��رف امل � �ط � �ل� ��وب م� �ن� �ه ��ا ال �ت �س �ل �ي��م،
ع �ل��ى ت�س�ل�ي��م األش� �خ ��اص امل��وج��ودي��ن
ف��ى إق�ل�ي�م�ه��ا ،امل��وج��ة ال�ي�ه��م ات �ه��ام ،أو
املحكوم عليهم من السلطات املختصة
لدى أي منها.
وب�م�ط��ال�ع��ة ن��ص ت �ل��ك امل � ��ادة ن�ج��ده
ي � �ت � �ع� ��ارض م � ��ع ال � � � � � ��وارد ب ��ال ��دس� �ت ��ور
الكويتي وخاصة امل��ادة  34منه والتي
تنص على-:
امل �ت �ه��م ب� � ��ريء ح �ت��ى ت �ث �ب��ت إدان� �ت ��ه
ف� ��ي م �ح��اك �م��ة ق ��ان ��ون �ي ��ة ت ��ؤم ��ن ف�ي�ه��ا
ال �ض �م��ان��ات ال �ض��روري��ة مل �م��ارس��ة حق
الدفاع.
وع �ل �ي��ه وح �ي��ث ج � ��اءت ن ��ص امل� ��ادة
ال�س��ادس��ة ع�ش��رة ل�ت�ك��ون أداة ص��ارخ��ة
ب��االع �ت��داء ع�ل��ى ح �ق��وق اإلن �س��ان ال�ت��ي
س�ل�م�ت�ه��ا االت �ف��اق �ي��ة ألف � ��راد األم � ��ن في
دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل �ي �ع �ب �ث��وا بها
وينتهكوا الحريات في حني أن دساتير
ال��دول وقوانينها قد صانت الحريات
من شتى نواحي االعتداء عليها.
ف�ض�لا ع��ن أن م��ا ورد ف��ي امل ��ادة 16
م ��ن االت �ف ��اق �ي ��ة ف ��ي م �ض �م��ون �ه��ا ح�ي��ث
ن �ص ��ت ع �ل ��ى أن ت �ل �ت ��زم ك� ��ل دول� � ��ة م��ن
ال��دول االع�ض��اء ب��أن تسلم االش�خ��اص
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دشتي :الخارجية تقاعست عن دورها
في حماية مواطنيها في الخارج
تتمة المنشور ص07
امل � ��وج � ��ودي � ��ن ف � ��ي اق� �ل� �ي� �م� �ه ��ا امل� ��وج� ��ه
ال�ي�ه��م االت �ه��ام أو امل�ح�ك��وم عليهم من
ال �س �ل �ط ��ات امل �خ �ت �ص��ة ل � ��دى أي م�ن�ه��ا
وه ��و م��ا ي�ت�ع��ارض م��ع ن��ص امل� ��ادة 46
م��ن ال��دس�ت��ور وال�ت��ي تقر ب��أن ( تسليم
ال�لاج �ئ�ين ال�س�ي��اس�ي�ين م �ح �ظ��ور) ه��ذا
ف�ض�لا ع��ن أن ن��ص ت�ل��ك امل ��ادة يعرض
االف� ��راد ل�ل�م�ح��اك�م��ات غ�ي��ر العلنية في
الدول االخرى وهذا يتعارض مع نص
امل ��ادة رق��م  165م��ن ال��دس�ت��ور الكويتي
والتي تنص على ان (جلسات املحاكم
ع�ل�ن�ي��ة إال ف ��ي االح� � ��وال االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ال�ت��ي يبينها ال�ق��ان��ون) اض��اف��ة إل��ى أن
ت �ل��ك امل � ��ادة ت �ت �ع��ارض م ��ع ن ��ص امل ��ادة
 166م��ن ال��دس �ت��ور وال �ت��ي ت �ن��ص حق
ال� �ت� �ق ��اض ��ي م� �ك� �ف ��ول ل � �ل � �ن ��اس ،وي �ب�ي�ن
القانون اإلج��راءات واألوض��اع الالزمة
ل�ل�م�م��ارس��ة ه ��ذا ال �ح��ق ب�ح�ي��ث ان ��ه قد
ي ��واج ��ه االف � � ��راد ت �ه��م ك �ي��دي��ة م�خ��ال�ف��ة
لإلجراءات والقوانني املحلية وذلك في
الدول االخرى وقد تكون املحاكمة فيها
س��ري��ة بعكس ال�ق��ان��ون الكويتي ال��ذي
وض��ع االص ��ل ف��ي امل�ح��اك�م��ات العلنية
فضال ع��ن اخ�ت�لاف إج ��راءات املحاكمة
وطول مدتها في بعض الدول.
امل� ��ادة ال�ت��اس�ع��ة ع �ش��رة وال �ت��ي ج��اء
نصها-:
ال ت � �خ ��ل أح� � �ك � ��ام ه � � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة
ب��االت �ف��اق �ي��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بها
بعض الدول األطراف في ما بينها ،وفى
حالة تعارض أحكام هذه االتفاقية مع
أحكام إحدى هذه االتفاقيات الثنائية،
تطبق الدولتان فى عالقاتهما املتبادلة
األحكام األكثر تحقيقا للتعاون األمني
الشامل.
وب�م�ط��ال�ع��ة امل ��ادة ال�س��اب�ق��ة ن�ج��د أن
ال � ��وارد ب �ه��ا ال س�ي�م��ا ال �ف �ق��رة األخ �ي��رة
م �ن �ه��ا ق� ��د اك �ت �ن �ف��ه ال� �غ� �م ��وض وح �ي��ث
أورد ع �ب��ارة األح �ك��ام األق �ص��ر تحقيقا
ل�ل�ت�ع��اون األم �ن��ي ال�ش��ام��ل ول��م يوضح
م�ع�ي��ارا ل�ت�ل��ك األح �ك��ام ال �ت��ي يقصدها
وه ��و أم ��ر م��ن ش��أن��ه أي �ض��ا إط�ل��اق يد
األم� ��ن ف��ي ك��ل ب �ل��د ل�ل�اع �ت��داء وان �ت �ه��اك
ح � �ق� ��وق اإلن � � �س � ��ان وم� �خ ��ال� �ف ��ة أح� �ك ��ام
ال �ق��ان��ون وه ��ذا م��ا ي �ت �ع��ارض م��ع نص
امل ��ادة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ال��دس�ت��ور الكويتي
التي تنص على انه-:
ت �ص��ون ال ��دول ��ة دع ��ام ��ات امل�ج�ت�م��ع
وتكفل األمن والطمأنينة
املادة العشرون ( فقرة ج) والتي جاء
نصها:
ي � �ج� ��وز ت � �ع ��دي ��ل ه � � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة
ب �م��واف �ق��ة امل �ج �ل��س األع � �ل ��ى ،وي�خ�ض��ع
التعديل ل�لإج��راءات املنصوص عليها
في هذه املادة.
وب�م�ط��ال�ع��ة ال �ف �ق��رة ال �س��اب��ق ذك��ره��ا
ن �ج��د اح �ت ��واء ه ��ا ع �ل��ى ق �ص��ور واض ��ح
ف��ي الصياغة حيث ل��م ت��وض��ح م��ا هي
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تلك اإلجراءات التي أوردتها وهذا وإن
دل ف��إن �م��ا ي ��دل ع �ل��ى رك��اك��ة ال�ص�ي��اغ��ة
وم��ن ث��م االستهانة باملنصوص عليه
بالدساتير والقوانني وحريات األفراد.
وب � � �ع� � ��د وض� � � � � ��وح م � � � ��دى ت� � �ع � ��ارض
ب �ع��ض م� ��واد االت �ف��اق �ي��ة م ��ع ال��دس �ت��ور
ال�ك��وي�ت��ي وال �ق��ان��ون وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك
ف �ق��د ف ��رض ��ت ع �ل��ى ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
ب ��ل وف �ع �ل��ت اس� �ت� �ن ��ادا ل �ل �ف �ق��رة( أ) م��ن
امل��ادة العشرين وال��دل�ي��ل على ذل��ك هو
توقيع دول��ة الكويت وبالرغم من عدم
امل� �ص ��ادق ��ة ب �ع��د ان اخ �ض �ع �ه��ا ظ��اه��ر
النص إلجراءات املصادقة املعمول بها
ل��دى ك��ل دول��ة ط��رف اال ان�ه��ا ق��د نفذت
ودخ�ل��ت االتفاقية بحق دول��ة الكويت
حيز التنفيذ عمال بنص امل��ادة  20من
االتفاقية وذلك بعد ان مضت الثالثني
يوما من تاريخ اي��داع وثائق تصديق
اربع من الدول املوقعة.
المحور الثالث:
إهدار حقوق املواطنني خارج دولة
الكويت
وع � ��دم ال �ق �ي��ام ب ��واج ��ب ح�م��اي�ت�ه��م
والتهرب من االسئلة البرملانية
أوال :ت �ق��اع��س وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ع��ن دوره��ا ف��ي حماية مواطنيها في
الخارج-:
ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ه� ��ي أح ��د
أه� ��م أرك � � ��ان ال� ��دول� ��ة ال �ت ��ي ت �ع �م��ل م��ن
خاللها لتنفيذ أهدافها ف��ي املجتمع
ال � ��دول� � ��ي وذل� � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ت �ح��وي��ل
ال� �ق ��رارات وال �س �ي��اس��ات إل ��ى ب��رن��ام��ج
وآليات ونشاطات ويرتبط بالتنفيذ
تقييم النجاح أو الفشل وعلى ضوء
االث��ار والنتائج حيث ت�ق��اس فاعلية
السياسة الخارجية ألي دول��ة بمدى
تحقيقها ألهدافها واملصالح الوطنية
لهذه لدولة.
ومن ابجديات السياسة الخارجية
ضرورة حماية هيبة الحكم ووقايته
م��ن الشطحات اللفظية وال�ت�ط��اوالت

الفجة م��ن أي دول��ة او جهة خارجية
ح � �ي� ��ث ان ال � �س � �ي� ��اس� ��ة وال� � �ع �ل��اق � ��ات
ال �خ��ارج �ي��ة ه ��ي ال ��رك �ي��زة األس��اس �ي��ة
ل�ب�ن��اء ق��اع��دة االح� �ت ��رام امل �ت �ب��ادل بني
الدول.
والحقيقة اننا لم يكن لنا أي موقف
شخصي مع وزير الخارجية بل نكن
له كل تقدير واحترام لشخصه ولكن
الكويت أغلى من العالقات الشخصية
وامل � � �ج � ��ام �ل��ات واب � � �ق � ��ى م � ��ن االف � � � ��راد
وامل �س��ؤول�ين واس �م��ى م��ا ف��ي ال��وج��ود
والنفوس.
وال��واق��ع ان ال��وزي��ر قصر ف��ي عمله
وعلى نحو لم يعد ق��ادرا على تحمل
املسؤولية وبما ال يدع مجاال للشك او
التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه
ال��دس �ت��وري��ة وم ��ا ان �ي��ط ب��ه م��ن م�ه��ام
واعمال.
ف�ق��د ت �ج��رأت م�ح�ط��ات تلفزيونات
بعض ال��دول الخليجية على التدخل
ف ��ي ال �ش ��أن ال��داخ �ل��ي ل ��دول ��ة ال�ك��وي��ت
ح� �ي ��ث ت � �ط� ��اول� ��ت ع� �ل ��ى ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
ال �ق �ي��ادات ال�ح�ك��وم�ي��ة وك ��ذا ت�ط��اول��ت
على العديد م��ن الشخصيات العامة
ف � ��ي دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت دون ان ن �ج��د
ل �ل �خ��ارج �ي��ة أي دور ف ��ي ت �ق��دي��م أي
ش �ك ��وى ض ��د امل �ع �ت��دي��ن وال� �س� �ي ��ارات
ت � �ج ��وب ال � � �ش � ��وارع م �ت �ش �ح��ة ب �ص��ور
امل� � �ق� � �ب � ��ور ص � � � � ��دام ح � �س �ي��ن وت� �م� �ج ��د
ف �ي��ه وك ��ذل ��ك ع �ب��ر وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ال� �ت ��ي ت� �س ��يء ل �ل �ك��وي��ت
وق�ي��ادت�ه��ا وم��واط�ن�ي�ه��ا وف ��ى امل�ق��اب��ل
تقاعس الوزير املستوجب عن القيام
بأي أجراء لتقديم شكاوى ضدهم بل
وعلى العكس نجد تحركات من الدول
الخليجية االخرى في تقديم شكاوى
ع � ��دي � ��دة ض � ��د م� ��واط � �ن�ي��ن ك��وي �ت �ي�ي�ن
واالكثر من ذلك والذي يثير دهشتنا
هو اننا نجد وزارة الخارجية تسارع
ب �ت �ق��دي��م ش� �ك ��اوى ب �ن ��اء ع �ل��ى م��ذك��رة
صادرة لها من وزارات خارجية الدول
الخليجية ودون أن يكون وارد بتلك

املذكرة الطلب من الخارجية الكويتية
تقديم شكوى اال ان خارجيتنا وفي
ع �ه��د ال� ��وزي� ��ر امل �س �ت��وج��ب اص �ب �ح��ت
م �ل �ك �ي��ة اك �ث ��ر م ��ن امل �ل ��ك ف ��ي االن �ت �ق��ام
م ��ن م��واط �ن �ي �ه��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ل��م
ن �ج��د ش �ك��وى واح � ��ده ق��دم�ت�ه��ا وزارة
ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة ض� � ��د أي م� �ع� �ت ��د ع �ل��ى
اشخاص بعض املواطنني الكويتيني.
وم � ��ع ذل � ��ك ف � ��إن ال� ��وزي� ��ر ل ��م ي�ك�ل��ف
نفسه عناء وقف اساءة هذه االجهزة
االعالمية الرسمية ووسائل التواصل
اإلج �ت �م��اع��ي ل�ب�ع��ض ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
مثل مملكة البحرين واململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة ودول ��ة اإلم � ��ارات العربية
املتحدة لنا علما ب��أن هناك اساليب
ك� �ث� �ي ��رة وادوات م �ت �ن ��وع ��ة ل�ت�غ�ي�ي��ر
وتصحيح وثني هذ الجهاز اإلعالمي
ال � �خ ��ارج ��ي ع� ��ن ال� �ت ��دخ ��ل واإلس� � � ��اءة
مل��ؤس �س��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ف ��ي ال�ك��وي��ت
وال �ت �ه �ك��م ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وم��راج�ع��ة امل��واف��ق وتعديلها واع��ادة
االم��ور إل��ى نصابها اال ان ال��وزي��ر لم
ي�ح��رك س��اك�ن��ا وك ��أن ت�ل��ك ال�ت�ج��اوزات
ل ��م ت� �ح ��دث او ك��أن �ه��ا ت �م��س ب��رمل��ان��ا
آخ��ر ف��ي دول ��ة أخ ��رى ول�ي��س ال�ب��رمل��ان
ال �ك��وي �ت��ي ال ��رائ ��د ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وال ��ذي
ط��امل��ا ك��ان وال ي ��زال م�ص��در ف�خ��ر لكل
الكويتيني وعالمة ناصعة في جبني
الديمقراطية الكويتية الراسخة
بل إننا نعزي استمرار هذا التعدي
على األم��ة وعلى شكل حلقات يومية
إل��ى صمت وت �ه��اون وزي��ر الخارجية
وتقاعسه عن القيام بمهامه ودوره.
ول� �ق ��د اث �ب �ت ��ت ال ��وق ��ائ ��ع ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�س��اب�ق��ة ت�خ�ب��ط ال ��وزي ��ر وع �ج��زه في
ال�ت�ع��اط��ي م��ع اه ��م امل �ل�ف��ات ال�س�ي��ادي��ة
والسياسية الوطنية ف��االع�ت��داء على
أح � ��د اع � �ض� ��اء ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ب��ال�ق��دح وال �س��ب وال �ق��ذف والتشكيك
ب��وط �ن �ي �ت��ه وال � � � � ��والء م � ��ن ق� �ب ��ل دول � ��ة
يفترض ارتباطها بالكويت بعالقات
ق ��وي ��ة ول� ��م ت �ب �خ��ل ال �ك��وي ��ت ب��دع�م�ه��ا

م� ��ادي� ��ا وم� �ع� �ن ��وي ��ا وس� �ي ��اس� �ي ��ا ي�ع��د
ان �ع �ط��اف��ا خ �ط �ي��را وس �ل��وك��ا غ��ري �ب��ا ال
يرتضيه اه��ل ال�ك��وي��ت مل��ن أن��اط��وا به
شرف التمثيل النيابي عنهم.
وهنا يكون االستجواب استحقاقا
وح�ي��دا ال نملك ازاءه ت��رف االختيار
وواج �ب ��ا دس �ت��وري��ا خ��وف��ا م��ن ت�ك��رار
ه��ذه ال�س��واب��ق م��ن قبل دول وهيئات
خ��ارج �ي��ة ب��ل وي�م�ث��ل ان �ت �ص��ارا ل�لام��ة
م� ��ن االع� � �ت � ��داء وااله � ��ان � ��ة وذودا ع��ن
م��ؤس �س��ات وس �ل �ط��ات ال��دول��ة ون�ظ��ام
الحكم فيها.
وه�ن��ا نجد ان وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة لم
يقم بمهامه الدبلوماسية ال�ت��ي هي
اساس نجاح دولة الكويت وقد خرج
عن الخطوط العريضة للدبلوماسية
الكويتية الرزينة واملتزنة على مدار
ال�ت��اري��خ وال�ت��ي ض��اع��ت وت��اه��ت على
يديه خالل االحداث االخيرة.
ث ��ان� �ي ��ا :ع � ��دم ال � � ��رد ع �ل ��ى االس �ئ �ل��ة
البرملانية:
وت �ص��دي��ا ل �ك��ل م ��ا اس �ل �ف��ت وس�ب��ق
بيانه ف��ي امل�ح��وري��ن ال�ث��ان��ي والثالث
وملمارسة دوري الرقابي لوحظ عدم
رد وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ع �ل��ى االس �ئ �ل��ة
البرملانية التي تطرح عليها من قبل
ال�ن��واب معللة ل��ذل��ك ان االسئلة التي
ت ��رد إل �ي �ه��ا ت�ت�ص��ل ب��أع �م��ال ال�س�ط�ل��ة
التنفيذية ع��ن ش��ؤون سياسة ال��دول
ال �خ��ارج �ي��ة وم� ��ا ي��رت �ب��ط ب�ع�لاق��ات�ه��ا
ال �خ��ارج �ي��ة م ��ع ب �ع��ض ال ��دول ��ة وه ��ذا
م� ��ا ال ي� �ج ��وز وه � � ��ذا ه� ��و ال � � ��رد ال� ��ذي
ي ��رد ل�ن��ا م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة دون حتى
ان ت �ك �ل��ف ن �ف �س �ه��ا ع �ن ��اء ال �ب �ح��ث ع��ن
جدوى السؤال والدليل على ذلك اننا
وبتاريخ  2015/2/11وجهنا س��ؤاال
ملعالي وزير الخارجية تضمن:
ك ��م ي�ب�ل��غ ع ��دد ال �ش �ك��اوى ال � ��واردة
ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة م ��ن دول اوروب� ��ا
وامريكا ضد مواطنني كويتيني بشأن
تدخلهم ف��ي ال�ش��أن ال��داخ�ل��ي لدولهم
وذل� ��ك ع ��ن ال �ف �ت��رة م��ن 2000/11/13
وح�ت��ى ت��اري��خ ورود ه��ذا ال�س��ؤال؟م��ع
تزويدي (إن وجدت) بعددها ونوعها
واسماء املتهمني فيها وما تم اتخاذه
بشأنها من إجراءات.
ك ��م ي�ب�ل��غ ع ��دد ال �ش �ك��اوى ال � ��واردة
ل��وزارة الخارجية من اية دولة عربية
ضد مواطنني كويتيني بشأن تدخلهم
في الشأن الداخلي لدولهم وذل��ك عن
ذات الفترة م��ن  2000/11/13وحتى
تاريخ ورود هذا السؤال؟مع تزويدي
(إن وجدت) بعددها ونوعها واسماء
املتهمني فيها وما تم اتخاذه بشأنها
من إجراءات.
أ – كم عدد الشكاوى الواردة لوزارة
الخارجية من اي��ة دول��ة خليجية ضد
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 ..وال ترد على أسئلة النواب متحججة
بالتـدخل فـي أعمال الحكومة
تتمة المنشور ص08
م ��واط �ن�ي�ن ك��وي �ت �ي�ين ب� �ش ��أن ت��دخ�ل�ه��م
ف��ي ال�ش��أن ال��داخ�ل��ي لدولهم وذل��ك عن
الفترة من  2000/11/13وحتى تاريخ
2012/11/3؟م� ��ع ت��زوي��دي (إن وج��دت)
ب �ع��دده��ا ون��وع �ه��ا واس� �م ��اء امل�ت�ه�م�ين
ف �ي �ه��ا وم � ��ا ت ��م ات � �خ� ��اذه ب �ش��أن �ه��ا م��ن
إجراءات.
ب -كم يبلغ عدد الشكاوى والواردة
لوزارة الخارجية من اية دولة خليجية
ضد مواطنني كويتيني بشأن تدخلهم
ف ��ي ال � �ش ��أن ال ��داخ� �ل ��ي ل ��دول �ه ��م وذل ��ك
ع��ن ال �ف �ت��رة م��ن  2012/11/13وح�ت��ى
ت��اري��خ ورود ه��ذا ال�س��ؤال؟م��ا تزويدي
(إن وج��دت) بعددها ونوعها واسماء
املتهمني فيها وما تم اتخاذه بشأنها
من إجراءات.
م��ا السند القانوني ال��ذي استندت
إليه وزارة الخارجية في تحريكها ألية
ش�ك��وى ج��زائ�ي��ة ض��د أي م��ن مواطني
دول��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ح��ال تلقيها أي من
الشكاوى من الدول املشار إليها أعاله.
وبالرغم من أهمية تلك االسئلة إال
أن وزارة الخارجية ممثلة في وزيرها
املستجوب ل��م تحرص على ال��رد على
تلك االسئلة وراحت في كتابها املؤرخ
 2015/3/3وال ��ذي ج��اء فيه ال��رد على
كتابنا املار ذكره بإجابة ملتوية حيث
بررت سبب رفضها بعدم اختصاصها
وب ��أن اإلج��اب��ة ع�ل��ى م�ث��ل ت�ل��ك االسئلة
يعتبر تدخال في السياسة الخارجية
للبالد.
ت� ��دع� ��ي أن � � ��ه وب � �ع� ��د االط� � �ل� ��اع ع �ل��ى
ال � �س ��ؤال امل� �ق ��دم م ��ن ال �س �ي��د /ال�ع�ض��و
املوقر يتبني أن السؤال يتضمن طلب
ت ��زوي ��ده ب �م �ع �ل��وم��ات ت�ت�ص��ل ب��أع�م��ال
السطلة التنفيذية عن شؤون سياسة
الدول الخارجية وما يرتبط بعالقتها
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م� ��ع ب� �ع ��ض ال � � � ��دول وم ��ن
ناحية أخرى واعماال ملبدأ الفصل بني
السلطات ال ي�ج��وز ان ي�ك��ون م��ن شأن
ال� �س ��ؤال ال �ب��رمل��ان��ي ال �ت��دخ��ل ف��ي ام��ور
م�ث��ارة ام��ام القضاء فضال ع��ن ان تلك
ال �ش �ك��اوى ال � � ��واردة م ��ن ب �ع��ض ال ��دول
ت �م��ت اح��ال �ت �ه��ا ل�ل�ق�ض��اء مل��ا تضمنته
من مخالفات لقانون الجزاء الكويتي
األم� � � � ��ر ال� � � � ��ذي ب� � � ��ات م� � ��ن اخ� �ت� �ص ��اص
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة وب��ال�ت��ال��ي يعتبر
األم��ر خ��ارج��ا ع��ن اختصاصات وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة امل � �ن � �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
امل��رس��وم األم�ي��ري رق��م  32لسنة 1962
ب �ت �ن �ظ �ي��م وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة واالم � ��ر
ال� � ��ذي ي �خ��ال��ف األح � �ك� ��ام وال �ض ��واب ��ط
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة وال�ل��ائ � �ح� ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
مل �ج �ل��س األم � � ��ة وم� � ��ا اس � �ت � �ق ��رت ع�ل�ي��ه
ق ��رارات املحكمة ال��دس�ت��وري��ة الخاصة
ف��ي تفسير امل��ادة  99م��ن الدستور لذا
يتعذر على ال��وزارة اإلجابة عن سؤال
السيد العضو املوقر.

المحور الرابع
التضييق على الحريات واإلض��رار
ب�س�م�ع��ة ال �ك��وي��ت ال ��دول �ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
ألح �ك��ام ال��دس �ت��ور ون �ص��وص ال�ق��ان��ون
وإض �ع��اف هيبة ال��دول��ة وال �ت �ن��ازل عن
سيادتها.
إن من واجبات الدولة التصدي ألي
م�ح��اول��ة ل�لأض��رار ب��ال�ح��ري��ات والعمل
ع �ل ��ى ح �م��اي �ت �ه��ا م� ��ن أي ت �ض �ي �ي��ق أو
ت�ع��د وه ��ذا م��ا ج��اء ص��راح��ة ف��ي ال�ب��اب
الثالث من دستور دول��ة الكويت الذي
ع �ن��ون ب��ال �ح �ق��وق وال ��واج �ب ��ات ال�ع��ام��ة
وعلى وجه الخصوص املادتني ( 36و
 )37اللتني كفلتا ح��ري��ة ال ��رأي وحرية
ال �ص �ح ��اف ��ة وال� �ط� �ب ��اع ��ة وال� �ن� �ش ��ر ك�م��ا
ي�ق��ع ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا االل� �ت ��زام ب��امل��واث�ي��ق
ال ��دول � �ي ��ة واالت � �ف� ��اق� ��ات امل� �ب ��رم ��ة ال �ت��ي
عنيت بهذه الحريات والتي يبدي لها
العالم املتحضر كل جهد ويحارب من
أج��ل ك�ف��ال��ة تطبيقها ف��ي ش�ت��ى أن�ح��اء
االرض ح � �ت ��ى اص � �ب� �ح ��ت امل �ن �ظ �م ��ات
الدولية حارسا يجوب العالم للتقييم
والتصدي ألى انتهاك لهذه االتفاقيات
وه��ذه الحقوق لذلك تسارع ال��دول إلى
إبراز جانبها املشرق في مجال حقوق
االن �س��ان وال �ح��ري��ات ال �ع��ام��ة ك��ي ت�ن��ال
السمعة ال��دول�ي��ة ال�لائ�ق��ة وك��ي تعتلي
مكانة عاملية أعلى في هذه املجاالت.
وال � �ي ��وم ت �ش �ه��د ال �ك��وي��ت ان �ت �ك��اس��ة
ف ��ي م �ج��ال ال �ح ��ري ��ات ال �ع��ام��ة ب �ع��د أن
استخدمت الحكومة القانون بمزاجية
وان�ت�ق��ائ�ي��ة ك�م��ا ت�ف�ع��ل دائ �م��ا م��ن أج��ل
م �ح��اول��ة اخ� � ��راس ال �ص �ح��ف واألل �س ��ن
ب��اس��م ت�ط�ب�ي��ق امل� ��ادة ( )15م��ن ق��ان��ون
( )3لسنة  2006من قانون املطبوعات
وال� �ن� �ش ��ر وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن م � � ��واد ق ��ان ��ون
ام��ن ال��دول��ة رق��م  31لسنة  1970بشأن
تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم
 16لسنة  1960بتحويلها م��ن إج��راء
اح� �ت ��رازي إل ��ى ع �ق��اب م�س�ل��ط ع�ل��ى من
يخالف نهج الحكومة ،ضاربة عرض
ال �ح��ائ��ط امل �ص �ل �ح��ة ال �ع �ل �ي��ا وامل�ت�م�ث�ل��ة
بحماية ال�ح��ري��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي كفلها
ال��دس�ت��ور وال�س�م�ع��ة ال��دول�ي��ة املرتبطة
بتنفيذ االتفاقيات الدولية والسجالت
االممية التي تعدها املنظمة االنسانية.
وها هي املنظمات الحقوقية املحلية
والدولية تواصل استنكارها ملا قامت
ب��ه الحكومة م��ن تقديم ش�ك��اوى بحق
بعض الصحف وال��ذي ادع��ى لحجبها
م�م��ارس��ة ن�ه��ج االن�ت�ق��ائ�ي��ة ف��ي تطبيق
ال �ق��ان��ون وك ��ذا ب�ح��ق ب�ع��ض امل��واط�ن�ين
الكويتيني دون االخذ باملصلحة األولى
ب��ال��رع��اي��ة وال �ت��أن��ي وح �س��اب ال�ن�ت��ائ��ج
امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ق��رارات �ه��ا م��ن اس�ت�ن�ك��ار
م �ح �ل��ي م ��ن ق �ب��ل م ��ؤس �س ��ات امل�ج�ت�م��ع
املدني التي تعنى بالحقوق والحريات
واملنظمات الدولية التي ما زالت تدين
ه��ذا التصرف كمنظمة العفو الدولية
ال � �ت� ��ي وص � �ف� ��ت م � ��ا ح� �ص ��ل ب ��اإله ��ان ��ة

املعتدين على املواطنني الكويتيني أو
على الدولة ورموزها وهم خارج دولة
ال�ك��وي��ت ب��ال��رغ��م م��ن ك�ث��رت�ه��م وم�ع��رف��ة
ش �خ �ص �ي��ات �ه��م وم� � �ص � ��ادر إس ��اء ت� �ه ��م
والدول املتواجدين فيها.
وبذلك تكون قد فرطت بتلك السيادة
ب�ك��ل م��ا تعنيه ه��ذه الكلمة م��ن معنى
وحيث إننا مسؤولون أمام الله وأمام
ه ��ذه األم� ��ة ال �ت��ي اق�س�م�ن��ا ع �ل��ى ال ��ذود
ع��ن ح��ري��ات�ه��م وم�ص��ال�ح�ه��م وب��ال�ت��ال��ي
ف��إن ال�س�ك��وت على ه��ذا االف�ت�ئ��ات على
حرياتهم لهو عني الحنث بالقسم الذي
اقسمنا عليه.
وب �م��ا ي�ف�ي��د ب �خ�لاص �ت��ه ب ��أن وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة م�م�ث�ل��ة ف ��ي ش �خ��ص وزي ��ر
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ل � ��م ت � �ح� ��رص ف � ��ي اآلون� � ��ة
االخ �ي��رة على تحقيق مطالب الشعب
وحماية حقوقه الدستورية وحرياته
وسيادة ووحدة أراضيه وذلك جميعه
باملخالفة ألحكام الدستور والقانون.
دشتي متحدثا في املؤتمر الصحفي عقب تقديم االستجواب

ل �ح ��ري ��ة ال �ت �ع �ب �ي��ر وان � �ت � �ه ��اك ال �ك��وي��ت
مل ��ا ج ��اء ف ��ي اإلع �ل��ان ال �ع��امل��ي ل�ح�ق��وق
اإلنسان الصادر في  10ديسمبر 1948
وب��ال �ع �ه��د ال ��دول ��ي ال� �خ ��اص ل�ل�ح�ق��وق
امل��دن�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال �ص��ادر ف��ي 16
دي�س�م�ب��ر  1966وم ��ا ج ��اء ع �ل��ى ل�س��ان
إحدى باحثات منظمة هيومن رايتس
ووت � ��ش ال �ت��ي وص �ف��ت ه ��ذه امل �م��ارس��ة
بأنها ملا تقوم بها ال��دول ذات السمعة
السيئة وكذلك دون االكتراث الستكمال
امل� ��راج � �ع� ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة ال �ت��ي
سيخضع لها امللف الكويتي الخاص
بحقوق االن�س��ان في االم��م املتحدة في
شهر يونيو القادم.
وملا كان الدستور قد نص في مادته
األول ��ى ال�ك��وي��ت دول ��ة ع��رب�ي��ة مستقلة
ذات س �ي��ادة ت��ام��ة ،وال ي �ج��وز ال �ن��زول
ع��ن س�ي��ادت�ه��ا أو التخلي ع��ن أي ج��زء
من أراضيها .وشعب الكويت جزء من
األمة العربية.
وأن � � ��ه ب� �ق� �ي ��ام ال � ��وزي � ��ر امل �س �ت �ج��وب
بتفعيل ب�ن��ود االت�ف��اق�ي��ة االم�ن�ي��ة وف��ق
م ��ا س �ب��ق االش� � � ��ارة إل� �ي ��ه ف ��ي ع��رض �ن��ا
ل�ل�م�ح��ور ال �ث��ان��ي ف��إن��ه ب��ذل��ك ي �ك��ون قد
خ��ال��ف اح �ك��ام ال��دس�ت��ور وب �ن��وده التي
بينت ان الكويت دول��ة عربية مستقلة
لها سيادة تامة وال يجوز التخلي عن
ت�ل��ك ال�س�ي��ادة او ال�ت�ن��ازل ع��ن ج��زء من
اراض�ي�ه��ا او ال�س�م��اح ألى دول��ة أخ��رى
االعتداء عليها او التدخل في شؤونها.
إال أن��ه وب�ق�ب��ول ش �ك��اوى واردة من
دول شقيقة خليجية يعتبر تنازال عن
س �ي��ادة ال��دول��ة ف��ي ح�م��اي��ة مواطنيها
ال ��ذي ��ن ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ح �ق��وق دس �ت��وري��ة
وه ��ام ��ش م ��ن ال� �ح ��ري ��ات ق ��د ال ي �ك��ون
متاحا ملواطني تلك الدول.
وح �ي��ث ات �ج �ه��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة

أخ� �ي ��را ف ��ي م �س��اي��رة خ��ارج �ي��ة ب�ع��ض
الدول الخليجية في تقديم شكاوى ضد
م��واط�ن�ين ك��وي�ت�ي�ين وت�ن�ف�ي��ذا وت��أك�ي��دا
لذلك فقد ب��دأت وزارة الخارجية تلقي
الشكاوى ضد املواطنني بدولة الكويت
وتحريكها جزائيا عمال بنص املادتني
 2و  3من االتفاقية فقد قامت ال��وزارة
وال � �ت� ��ي ي �م �ث �ل �ه��ا ال � ��وزي � ��ر امل �س �ت �ج��وب
بتقديم املواطنني- :
ال �س �ي��د  /م � �ب ��ارك ف �ه��د ال ��دوي� �ل ��ة –
ب� �م ��وج ��ب م� ��ذك� ��رة م� �ق ��دم ��ة م� ��ن وزارة
خارجية دولة االمارات بحقه.
ال �س �ي��د /ص��ال��ح ع �ث �م��ان ال �س�ع �ي��د -
ب �م��وج��ب م��ذك��رت�ي�ن م �ق��دم��ة م ��ن وزارة
خ��ارج �ي��ة امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
بحقه.
ال� �س� �ي ��د /خ ��ال ��د ح �س�ي�ن ال� �ش� �ط ��ي -
بموجب مذكرتني مقدمتني م��ن وزارة
خ��ارج �ي��ة امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
بحقه.
ال�س�ي��د /ص�لاح الفضلى  -بموجب
مذكرتني مقدمتني من وزارة خارجية
اململكة العربية السعودية بحقه.
السيد /عبدالحميد عباس دشتي
 ب�م��وج��ب م��ذك��رت�ين م�ق��دم��ة م��ن وزارةخ��ارج�ي��ة مملكة ال�ب�ح��ري��ن وم��ن وزارة
خ��ارج �ي��ة امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
بحقه.
ال � �س � �ي ��د /ح� ��ام� ��د ت� ��رك� ��ي ب ��وي ��اب ��س
ب �م��وج��ب  6م� ��ذك� ��رات  4م �ن �ه��ا م�ق��دم��ة
م ��ن وزارة خ��ارج �ي��ة امل�م �ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال � �س � �ع ��ودي ��ة  1م � ��ن وزارة خ ��ارج �ي ��ة
اإلمارات و 1من خارجية البحرين.
وآخرين غيرهم ....الخ.
ك��ل ذل ��ك ول ��م ن �ج��د ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ت�ق��دي��م ول ��و ش �ك��وى واح� ��دة م��ن وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ح ��ق أي م��ن

وختاما
وه� � � ��ذا وم � � ��ن م �ن �ط �ل��ق امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
التي أقسمنا على تحملها قبل تولى
اعمالنا وفقا للمادة  91م��ن الدستور
وب �ع��د أن ن�ل�ن��ا ع�ل��ى ث�ق��ة اه ��ل ال�ك��وي��ت
وتحملنا وزر املسؤولية وم��ا يفرضه
علينا ديننا الحنيف م��ن وج��وب اداء
األمانة كاملة على وجه االخالص دون
محاباة او تراخ او تأخير امتثاال لقوله
سبحانه وتعالى ِ{إ َّن��ا َع َر ْض َنا الأْ َ َم َان َة
َ ينْ َ
الس َم َاو ِات َوالأْ َ ْر ِض َو ْال ِج َب ِال َف َأب
َع َلى َّ
َأن َي ْح ِم ْل َنها َو َأ ْش� َ�ف� ْ�ق��ن ِم ْنها َو َح َم َلها
َ
ُ َ
َ
ُ َ
ْ
ا ِ ْن � � َ�س � ��ان ِإ َّن � � � ُ�ه َك � ��ان َظ � ُ�ل ��وم ��ا َج ��ه ��وال}
َ
لإْاألحزاب .72

ول� � �ل� � �ح� � �ف � ��اظ ع� � �ل � ��ى م� �ك� �ت� �س� �ب ��ات� �ن ��ا
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وال � �ح ��ري ��ات امل �ن �ص��وص
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي دس �ت��ورن��ا وع �ل��ى ت�م��اس��ك
ال �ج �ب �ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة وح �م��اي��ة ال��وح��دة
الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا
الوطن وأسس تطوره وتقدمه وتالحم
ه � ��ذا ال �ش �ع ��ب م� ��ع ق� �ي ��ادت ��ه اس� �ت� �م ��رارا
ل �ل �ت �ض �ح �ي��ات ال � �ت� ��ي س� �ط ��ره ��ا االب� � ��اء
واالجداد إلى يومنا هذا.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا س �ب��ق أت� �ق ��دم ب�ه��ذا
االستجواب إل��ى النائب األول لرئيس
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
بصفته.
مقدم االستجواب
النائب د.عبدالحميد عباس دشتي
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رئيس المجلس باإلنابة يعلن إخطار رئيس الوزراء والوزير المعني وإدراجه بجلسة  19الجاري

نواب :استجواب في غير محله وتوقيته

سعدون حماد

عسكر العنزي

عقب تقديم النائب د .عبدالحميد
دش �ت��ي اس�ت�ج��واب��ه إل ��ى ال�ن��ائ��ب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ك �ش��ف بعض
ال� �ن ��واب ع ��ن م��واق �ف �ه��م ح �ي��ث رف �ض��وا
االستجواب من حيث توقيت تقديمه.
وأعلن رئيس مجلس االمة باالنابة
ع ��ادل ال �خ��راف��ي ت�س�ل�م��ه رس�م�ي��ا أم��س
االث� � �ن �ي��ن ط� �ل ��ب االس� � �ت� � �ج � ��واب امل� �ق ��دم
م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش �ت��ي
امل� ��وج� ��ه ال � ��ى ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د ع�ل��ى ان ي��درج
ب� �ج ��دول اع� �م ��ال ج �ل �س��ة  19ال� �ج ��اري.
واض � � � � � ��اف ال � � �خ� � ��راف� � ��ي ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ب� �م� �ج� �ل ��س االم � � � � ��ة ان
االس� �ت� �ج ��واب ت �ض �م��ن أرب� �ع ��ة م �ح��اور
االول ي �ت �ع �ل ��ق ب� �م ��ا س � �م� ��اه ال� �ن ��ائ ��ب
امل�س�ت�ج��وب م�خ��ال�ف��ة اح �ك��ام ال��دس�ت��ور
وال�ت�ه��اون ف��ي هيبة ال��دول��ة واالض��رار
ب� �م� �ق ��درات� �ه ��ا وامل� � �ح � ��ور ال� �ث ��ان ��ي ع ��دم
م � � ��راع � � ��اة اح � � �ك � � ��ام ال� � ��دس � � �ت� � ��ور ف �ي �م��ا
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� ��االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة االم � �ن � �ي � ��ة ب�ين
دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
وامل� � �ب � ��رم � ��ة ف � ��ي  13ن ��وف� �م� �ب ��ر .2012
وذك� � ��ر ان امل� �ح ��ور ال �ث ��ال ��ث ت� �ن ��اول م��ا
سماه النائب املستجوب اهدار حقوق
امل��واط�ن�ين خ ��ارج دول ��ة ال�ك��وي��ت وع��دم
القيام بواجب حمايتهم والتهرب من
االسئلة البرملانية في حني جاء املحور
ال ��راب ��ع ت �ح��ت ع �ن��وان ال�ت�ض�ي�ي��ق على
ال �ح��ري��ات واالض � ��رار بسمعة ال�ك��وي��ت
ال��دول �ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام ال��دس�ت��ور
ون �ص��وص ال �ق��ان��ون وإض �ع ��اف هيبة
الدولة والتنازل عن سيادتها.
اع � �ل� ��ن ال � �ن ��ائ ��ب س � �ع � ��دون ح � �م� ��اد ان
االس� �ت� �ج ��واب ول� ��د م �ي �ت��ا ول� ��ن ي �ج��د م��ن
يؤيده مشيرا إلى ان هناك اكثر من ٣٣
نائبا اجتمعوا عند رئيس مجلس األمة
م ��رزوق ال�غ��ان��م واي� ��دوا ال �خ �ط��وات التي
قام بها سمو امير البالد واملشاركة في
ع��اص�ف��ة ال �ح��زم م�ش�ي��را ال��ى ان االع �ت��داء
ع �ل��ى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة هو
اع �ت��داء ع�ل��ى دول ال�خ�ل�ي��ج واك ��د ح�م��اد
ان ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ل��ن ي�ن�س��ى ال��وق�ف��ة
الخليجية عندما تعرضت الكويت الى
الغزو العراقي الهمجي في العام 1990
وش��دد حماد على ان ال��دول الخليجية
ف�ت�ح��ت اب��واب �ه��ا ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وس��اه�م��ت
في تجهيز الجيوش الستعادة الكويت
ثانية واك��د ح�م��اد ان اع�ت��داء الحوثيني

على ال �ح��دود ال�س�ع��ودي��ة يعتبر اع�ت��داء
على جميع دول الخليج.
وقال ال�ن��ائ��ب ع�ب��د ال�ل��ه امل�ع�ي��وف ان
اس�ت�ج��واب ال�ن��ائ��ب عبد الحميد دشتي
بات حديث الساعة ونحن ال ننازعه في
حقه في تقديم املساءلة ولكنه جاء في
غير محله وتوقيته من ناحية املضمون
خصوصا ان��ه يتدخل في خصوصيات
س �م��و ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد وق � � � ��رارات س �ي��ادي��ة
لسموه.
ورأى ان م �ح ��ور االس� �ت� �ج ��واب ض��د
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وامل �ت �ع �ل��ق ب�م�ش��ارك��ة
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ف��ي اج�ت�م��اع��ات
وزراء خ��ارج �ي��ة دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي وان ه ��ذه امل �ش��ارك��ة تحمله
القرار غير صحيح الن القرار الذي اتخذ
بشأن عاصفة الحزم صدر من مجالس
الدفاع العليا لدول الخليج ومن الزعماء
الخليجيني.
مطالبا ال �ن��ائ��ب دش �ت ��ي ب�م��راج�ع��ة
ن�ف�س��ه وس �ح��ب اس �ت �ج��واب��ه م ��ؤك ��دا ان��ه
يستشعر ان غالبية النواب لن يقبلوا به
داعيا ال��ى ع��دم فتح قضايا اخ��رى نحن
نعلم انها حق لحضرة صاحب السمو
حتى الندخل في جدل دستوري
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال ��دك � �ت ��ور ع �ب ��د ال �ل��ه
ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان م� �ش ��ارك ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ع��اص�ف��ة ال �ح��زم ق ��رار حكيم لسمو امير
ال�ب�لاد وال�ش�ع��ب الكويتي بأكمله يؤيد
القرار مستغربا ان يحتوي االستجواب
ال��ذي قدمه النائب عبد الحميد دشتي
ضمن محاوره قرار املشاركة في عاصفة
الحزم.
وق� ��ال ال �ط��ري �ج��ي ان ع�م�ل�ي��ة ع��اص�ف��ة
ال�ح��زم ق��رار ات�خ��ذ ض��د الخطر االي��ران��ي
ويستلزم التكاتف الخليجي الفتا الى

ماجد موسى

ماضي الهاجري

عبدالله املعيوف
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ان استجواب دشتي جاء لخلط االوراق
وه � ��و س ��اق ��ط ش �ع �ب �ي��ا ق �ب ��ل ان ي�س�ق��ط
برملانيا.
واع �ل ��ن ال �ط��ري �ج��ي أن ��ه س �ي �ك��ون اول
املتحدثني امل�ع��ارض�ين لالستجواب في
حال مناقشته.
وأش � � � ��اد م � �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري ب��ال�س�ي��اس��ة
الخارجية لدولة الكويت والتي تميزت
بها على م��دى عقود سابقة مشيرا الى
ان وزارة الخارجية تنفذ سياسة شيخ
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
االح�م��د الجابر الصباح وال�ت��ي تتصف
دائما بالحياد.
وق � � � � ��ال ال � � �ه� � ��اج� � ��ري إن ال� �س� �ي ��اس ��ة
ال�خ��ارج�ي��ة ل��دول��ة ال�ك��وي��ت م�ح��ل اش��ادة
عاملية نظرا ملا ارس��اه سمو األمير وهو
عميد الدبلوماسية م��ن دع��ائ��م االت��زان
واالستقرار وتجنيب الكويت الكثير من
األزم ��ات مشيدا ف��ي ال��وق��ت نفسه بنهج
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د وال � ��ذي ان�ت�ه��ج
النهج امل�ت��وازن ف��ي ك��ل امل��واق��ف الدولية
محافظا على حقوق االن�س��ان ومدافعا
عن حقوق مواطنينا في الخارج.
وج� ��دد ال �ه��اج��ري ت��رح�ي�ب��ه وت��أي�ي��ده
مل �ش ��ارك ��ة ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ع��اص �ف��ة ال �ح��زم
إلع � � ��ادة ال �ش��رع �ي��ة ف ��ي ال �ي �م��ن ال�ش�ق�ي��ق
ودفاعا عن أمن واستقرار وتأمني حدود
دول الخليج.
ب ��دوره أع�ل��ن ال�ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
رف �ض��ه ال� �ت ��ام ل�ل�اس �ت �ج��واب ،م ��ؤك ��دا أن
محاوره غير مقبولة في هذه الظروف أو
أي ظ��روف أخ��رى ألن دول الخليج كيان
واح��د توثق ع��راه رواب��ط ال��دم والتاريخ
واملصير املشترك ولن نقبل اإلساءة ألي
دولة خليجية.
وق � � � � � � � ��ال ال � � � �ع � � � �ن � � ��زي ف� � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ال�ت�ق�ي��ت دش �ت��ي وح��اول��ت
ث�ن�ي��ه ع��ن االس �ت �ج��واب ووج��دت��ه مصرا
وق � ��دم � ��ت ل � ��ه ال �ن �ص �ي �ح ��ة واب� �ل� �غ� �ت ��ه أن
محاوره غير منطقية وال يمكن القبول
ب �ه ��ا ون� �ح ��ن ف� ��ي ظ � � ��روف ت �ت �ط �ل��ب م�ن��ا

دشتي :سأتخذ موقفا إن أحيل إلى الـتشريعية
ق��ال النائب عبدالحميد دشتي
إنه م��ارس دوره كنائب وحقوقي
ألن هناك مواد دستورية انتهكت.
وأوض � ��ح دش �ت��ي خ�ل�ال م��ؤت�م��ر
ص�ح��اف��ي ع �ق��ده أم��س أن م�ش��ارك��ة
الكويت ممثلة بالقوات الجوية في
"عاصفة ال�ح��زم" دون ال��رج��وع إلى
مجلس األم��ة تعد مخالفة للمواد
الدستورية حيث انه من املفترض
ع � ��رض األم� � ��ر ع �ل��ى امل �ج �ل��س ق�ب��ل

امل �ش��ارك��ة ب��ال�ق�ت��ال ف��ي ال�ي�م��ن كما
ان االت �ف��اق �ي��ة األم �ن �ي��ة وق �ع��ت قبل
عرضها على املجلس وه��ذا أيضًا
م�خ��ال��ف ل�ل��دس�ت��ور ،خ�ص��وص��ًا أن
هناك مواد في االتفاقية تتعارض
وال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي منها تدخل
دول األط� � ��راف ،وت �ج ��اوز ال �ح��دود
ل�ل��دول��ة لضبط وم�لاح�ق��ة املدنيني
املطلوبني .واوضح أن هناك انتقاء
ح �ك ��وم �ي ��ا ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون

ع �ل��ى ال �ح��ري��ات وال �ت �ض �ي �ي��ق على
الصحف ،كما ان هناك  25مواطنًا
كويتيًا ما بني نائب حالي ونائب
سابق مطلوبون لقضايا رفعت
م ��ن ال �ب �ح��ري��ن وامل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية.
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اس �ت �ج��واب��ه إل ��ى وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
وسيكون له موقف في حال إحالة
االستجواب إلى التشريعية

محمد طنا

ال��وق��وف خلف ال�ق�ي��ادة السياسية التي
سارت بنا دوما إلى بر األمان.
وأك � ��د ال �ع �ن��زي أن ال �ك��وي �ت �ي�ين ك��اف��ة
ي�ق�ف��ون خ�ل��ف ق�ي��ادت�ه��م وال ي�ق�ب�ل��ون أن
تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي
ألي ع� � ��دوان وأي اع� �ت ��داء ع �ل��ى أي بلد
خليجي ك��أن��ه اع �ت��داء على الخليج كله
ونحن مع الحكومة في موقفها املساند
ل�ل�س�ع��ودي��ة ف��ي ع��اص�ف��ة ال �ح��زم م�ش��ددا
ع�ل��ى أن ال �ن��واب ي�ت�ف�ق��ون م��ع ال�س�ي��اس��ة
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل��دول��ة وم� ��ن امل �ف �ت��رض أن
النائب يتناغم في موقفه الخارجي مع
سياسة بلده الخارجية وأن استجواب
دش �ت��ي ل��ن ي �خ��رج م��ن ص�ف�ح��ات أوراق ��ه
ألن الكويتيني جميعا يرفضونه جملة
وتفصيال.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م �ن �ص��ور
ال�ظ�ف�ي��ري ان اس�ت�ج��واب ال�ن��ائ��ب دشتي
ل�ل�ن��ائ��ب االول وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د طائفي ي �ب �ح��ث ف�ي��ه
الزميل عن تكسبات ولى زمنها
ام ��ا ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط �ن��ا ف �ق��د رف��ض
اس� �ت� �ج ��واب دش� �ت ��ي ق ��ائ�ل�ا ان ع��اص �ف��ة
الحزم ال تخالف امل��ادة  ٦٨من الدستور
ونحن مع جميع ما تذهب اليه القيادة
السياسية الن امن الخليج جزء ال يتجزأ
من امن الكويت
وش � ��دد ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ي على
أن ق��رار القيادة السياسية في املشاركة
ف��ي ال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة امل�ش�ت��رك��ة للقيام
بعاصفة الحزم هو قرار سيادي ينطلق
م��ن إي�م��ان دول��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ال��دف��اع عن
اي دولة خليجية يتعرض امنها للخطر
طبقا التفاقية ال��دف��اع امل�ش�ت��رك املوقعة
م ��ن ق �ب��ل دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
الخليج العربي .
وقال موسي في تصريح للصحافني
عقب تقديم النائب عبدالحميد دشتي
استجوابا لنائب االول ووزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد هذا االستجواب ال
ي�غ�ن��ي وال ي�س�م��ن م��ن ج��وع م��ؤك��دا ب��أن
م�ج�ل��س االم� ��ة ل��ن ي�ق�ب��ل ان ت �ك��ون ق��اع��ة
ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م س��اح��ة الس �ت �ج��واب��ات
ط��ائ �ف �ي��ة ت �ش��ق وح� � ��دة ال� �ص ��ف وت �م��زق
الوحدة الوطنية .
واضاف موسى غير صحيح أن قرار
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة يتطلب
اص��دار مرسوم بإعالن الحرب الدفاعية
فالقيادة السياسية هي صاحبة الحق
ف��ي اص ��دار ه��ذا القرار ال ��ذي ال يتطلب
عرضة على مجلس االمة .

د.منصور الظفيري
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الميزانيات :تباين آراء مسؤولي البلدية
حول مالحظات المحاسبة
اجتمعت لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي مل �ن ��اق �ش ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة ب �ل��دي��ة
الكويت للسنة املالية  2016/2015حيث
ق � ��درت م �ص��روف��ات �ه��ا ب� �ـ 228,030,000
دي� �ن ��ار ف ��ي ح�ي�ن ت ��م ت �ق��دي��ر اإلي � � ��رادات
بـ  28,002,000دينار.
وق ��ال رئ�ي��س اللجنة ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان
ع�ب��دال�ص�م��د ان ال�ل�ج�ن��ة الح �ظ��ت أث �ن��اء
االج � � �ت � � �م� � ��اع اخ� � �ت �ل��اف � ��ا ف � � ��ي إج � ��اب � ��ات
امل�س��ؤول�ين ف��ي كثير م��ن استفساراتها
مما يعكس غياب التنسيق بني اإلدارات
املعنية.
اض � ��اف :اس �ت �ك �م��اال مل�ت��اب�ع��ة ال�ل�ج�ن��ة
ملعرفة م��دى ج��دي��ة ال�ج�ه��ات الحكومية
في تسوية ما عليها من مالحظات فقد
أفاد ديوان املحاسبة بعدم جدية البلدية
ف��ي ت�س��وي��ة م�لاح�ظ��ات�ه��ا وم�خ��ال�ف��ات�ه��ا
وع��دم كفاية الكثير م��ن ردوده ��ا فضال
عن عدم اقتناع الديوان بها وقد الحظ
ال��دي��وان أن ال�ب�ل��دي��ة ق��د أح��ال��ت الكثير
م��ن مالحظاتها ومخالفتها إل��ى لجان
التحقيق ل��دى إدارت �ه��ا القانونية دون
أن ي��رى ال��دي��وان نتائج ملموسة لتلك
التحقيقات وب �ع��ض ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات قد
تطول إلى سنة كاملة.
وب�ين عبدالصمد :تابعت اللجنة ما

عبد الصمد متوسطا الخرافي والطريجي في اجتماع لجنة امليزانيات

أث��ارت��ه س��اب�ق��ا م��ن م�لاح�ظ��ات مستمرة
ومنها استمرار البلدية بعدم تحصيل
ديونها املستحقة والبالغة  69مليون
دي� �ن ��ار ب �ل �غ��ت ح �ص��ة ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
فيها  67مليون دي�ن��ار وت�خ��ص رس��وم
اإلع�ل�ان ��ات ال �ت �ج��اري��ة وأف � ��ادت ال�ب�ل��دي��ة
ب��أن تلك ال��دي��ون يتم الترافع فيها أمام
ال �ق �ض��اء لتحصيلها ك�م��ا أن �ه��ا ق��ام��ت
باستبعاد الشركات التي معها دعاوى
ق �ض��ائ �ي��ة م ��ن ال ��دخ ��ول ف ��ي االع�ل�ان ��ات
ال � � �ج � ��دي � ��دة ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � � ��ى ت �غ �ي �ي��ر
االش � �ت� ��راط� ��ات واألن� �ظ� �م ��ة ف ��ي ال �ع �ق��ود
ال �ج��دي��دة ل�ت�لاف��ي ع ��دم ت �ك��رار ال�ث�غ��رات

القانونية القديمة مستقبال.
ووف � �ق � ��ا إلف � � � ��ادة دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ف ��إن ع�م�ل�ي��ة ت��أه�ي��ل ش��رك��ات االع�ل�ان��ات
ال �ت �ج��اري��ة غ �ي��ر ك��اف �ي��ة ح �ي��ث إن م�ل�اك
ال� �ش ��رك ��ات امل �س �ت �ب �ع��دة م ��ن االع�ل�ان ��ات
ال�ت�ج��اري��ة ي�ق��وم��ون ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ات
أخ��رى للتحايل على ق��رار استبعادهم
مما يعني استمرار تلك املشاكل.
واوضح عبد الصمد ان اللجنة اكدت
على أهمية تفعيل دور اإلدارة القانونية
ل��دى البلدية لحل ه��ذه املشاكل خاصة
أن إيراداتها من االعالنات التجارية في
تناقص مستمر وأن تكون مبادرة في

اق �ت��راح أي ت�ع��دي�لات تشريعية تعرقل
اع �م��ال �ه��ا ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل�خ�ت��ص
وأن يكون لها دور وقائي وأال يقتصر
دوره � � � ��ا أم � � ��ام ال � �ت ��راف ��ع ف� ��ي ال� ��دع� ��اوى
ال �ق �ض��ائ �ي��ة فقط خ��اص��ة أن �ه��ا تتمتع
�اف من القانونيني  232موظفا.
بعدد ك� ٍ
ك �م��ا ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة أن ال �ب �ل��دي��ة ال ت�ق��وم
بتسكني شواغرها الوظيفية إضافة إلى
أن وزارة املالية قامت بإلغاء العديد من
الدرجات الوظيفية من ميزانية البلدية
لعدم شغلها لسنوات.
فإن اللجنة تالحظ نمطية رد الجهات
الحكومية ف��ي ع��دم شغلها لشواغرها

وتبريرهم بعزوف املتقدمني عنهم رغم
كل االمتيازات املالية والكوادر الوظيفية
 ،علما بأنه في آخر حساب ختامي تبني
للجنة أن ع��دد ال�ش��واغ��ر الوظيفية في
الوزارات واإلدارات الحكومية بلغ 7155
وظيفة شاغرة هذا بخالف الشواغر في
ال�ج�ه��ات امل�ل�ح�ق��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة ب�م��ا فيها
القطاع النفطي.
واس � � �ت � � �ط � ��رد ق� � ��ائ �ل ��ا :إض� � ��اف� � ��ة إل� ��ى
ق �ي��ام ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
باستغالل املبالغ املخصصة للتوظيف
ل �ل �ص��رف ع �ل��ى امل �ك ��اف ��آت وب �ع��ض ه��ذه
الجهات تقوم بصرف املكافآت دون أخذ
موافقة ديوان الخدمة املدنية  ،وهو ما
يستدعي وقفة جادة لحل هذه الظاهرة.
واوضح ان اللجنة ناقشت االعتمادات
املالية لعقود خدمات النظافة حيث تم
اعتماد  58مليون دي�ن��ار لهذه السنة ،
وق��د أك��دت اللجنة على ض��رورة إيجاد
ب��دي��ل اق �ت �ص��ادي وت �ط��وي��ر آل �ي��ة ع�ق��ود
ال �ن �ظ��اف��ة ع �م��ا ه��و م �ع �م��ول ب��ه ح��ال �ي��ا ،
خ��اص��ة أن ت�ك�ل�ف��ة خ��دم��ات ال�ن�ظ��اف��ة قد
ارت�ف�ع��ت م��ن  75مليون دي�ن��ار إل��ى 285
مليون دي�ن��ار  ،وق��د ب��ررت البلدية ذلك
االرت �ف��اع الكبير ف��ي اجتماعات سابقة
بسبب دخ��ول التكنولوجيا في مراقبة

عقود النظافة  ،إال أن مالحظات ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ت�ب�ين ع��دم اس�ت�غ�لال البلدية
لتلك ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ب��ال�ك�ف��اءة امل��رج��وة
لتدني املعرفة التكنولوجية للموظفني
املختصني وطرق استخدامها من واقع
الزيارة امليدانية التي قام بها الديوان.
وق� ��ال ع �ب��دال �ص �م��د :الح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة
ك � �ث� ��رة ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة
بالدراسات االستشارية بشأن مشاريع
إدارة البيئة (ت��دوي��ر النفايات)   حيث
ت�ت��وزع ال��دراس��ة م��ا ب�ين الهيئة العامة
للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية
الكويت  ،واملفترض بأن يعهد إلى جهة
ح�ك��وم�ي��ة واح � ��دة ت�م�ل��ك ال �ق ��درة الفنية
واإلداري� � � � ��ة وب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات
الدولية ذات الصلة لعمل هذه الدراسة
بتفاصيلها وتقديمها كحل نموذجي
ملعالجة االرتفاع املطرد في تكلفة عقود
النظافة للتقليل من تكلفتها باإلضافة
إل� ��ى االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن م� ��ردوده� ��ا امل��ال��ي
والبيئي خاصة أن هناك ع��دة شركات
أج�ن�ب�ي��ة ق��د أب� ��دت اس �ت �ع��داده��ا س��اب�ق��ا
لتدوير النفايات في الكويت وبمقابل
مادي للدولة

توجه لمنح اتحاد الجمعيات دورا فيها

الري :موافقة حكومية على شركات
استقدام العمالة المنزلية
ك�ش��ف ع�ض��و لجنة ال �ش��ؤون املالية
واالقتصادية البرملانية النائب أحمد
الري ع ��ن م ��واف� �ق ��ة وزارت ال��داخ �ل �ي��ة
وال � � � �ش� � � ��ؤون االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ع� �م ��ل
وال�ص�ح��ة والهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار
وات� �ح ��اد ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة على
انشاء شركة الستقدام العمالة املنزلية
في البالد معربا عن اعتقادة بتعديل
امل �ق �ت��رح م��ن ان �ش��اء ش��رك��ة م�ق�ف�ل��ة ال��ى
ش��رك��ة م�س��اه�م��ة ت ��وزع حصصها بني
ع � ��دة ج� �ه ��ات م� ��ع اك� �ت� �ت ��اب امل ��واط �ن�ي�ن
س�ي�ح�ق��ق غ ��اي ��ات ه� ��ذا ال �ت �ش��ري��ع على
اكمل وجه.
وق� � ��ال الري ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح�ف��ي
ي��وم ام��س ان ال�ه��دف م��ن ان�ش��اء شركة
ل�ل�ع�م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ه ��و ت �ط��وي��ر خ��دم��ة
ت ��وف � �ي ��ر ال � �ع � �م ��ال ��ة ووض � � � ��ع االس � �ع� ��ار

أحمد الري ومحمد الجبري وخليل الصالح في اجتماع اللجنة املالية

بالحجم املناسب واملعقول مع التأكيد
ع �ل��ى ت ��أدي ��ة ال� �ش ��رك ��ات ال �ق��ائ �م��ة االن
دورها في هذا الشأن.
وذكر الري ان هناك مقترحا العطاء

ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة دور اي�ض��ا في
ت��وف�ي��ر ه ��ذه ال �خ��دم��ة ب�ح�ي��ث ي�ت��م فتح
اف ��رع ل�ش��رك��ة ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة امل��زم��ع
ان �ش��اؤه��ا ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة

الفتا ال��ى ان املقترح املنظور االن امام
اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية
ه��و م�ق�ت��رح ب��إن �ش��اء ش��رك��ة م�ق�ف�ل��ه وال
ي��وج��د م��ا يمنع م��ن تحويلها لشركة

م �س��اه �م��ة .واوض � � ��ح الري ان ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار لم يكن لديها مانع
ل �ل��دخ��ول ب �ح �ص��ة  ٪ ١٠م ��ن رأس �م��ال
ال �ش��رك��ة وه ��ي ت�م�ث��ل ح �ص��ة ال�ح�ك��وم��ة
وب��االم �ك��ان ت��وزي��ع ح �ص��ص ل�ش��رك��ات
اس� �ت� �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة امل� ��وج� ��ودة ح��ال�ي��ا
ب��االض��اف��ة ل�ح�ص��ص ت�ط��رح لالكتتاب
ال �ع��ام وأخ ��رى للجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة
مبينا ان��ه ل��و ت��م اق ��رار ال �ق��ان��ون بهذه
الطريقة فستتحق غايات املقترح على
اكمل وجه.
وأك � � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ال ��دك � �ت ��ور م �ن �ص��ور
ال �ظ �ف �ي ��ري وج � � ��ود ت � �ع� ��اون ال �ح �ك��وم��ة
إلن � �ش � ��اء ش� ��رك� ��ة الس � �ت � �ق� ��دام ال �ع �م��ال��ة
املنزلية .الفتا الى ان انشاء هذه الشركة
ال� �ت ��ي س� �ت� �ت ��وزع ح �ص �ص �ه��ا ب �ي�ن ع��دة
جهات م��ع اكتتاب املواطنني سيحقق

غ��اي��ات ه��ذا التشريع على اك�م��ل وجه
ب�م��ا ي�ح��د م��ن ب�ع��ض ال �ت �ج��اوزات التي
تحدث والتي تثقل كاهل االعباء على
املواطنني.
وق� ��ال الظفيري ان هناك م��واف�ق��ة
ح�ك��وم�ي��ة م�ب��دئ�ي��ة وض� ��وء اخ �ض��ر من
وزارت الداخلية والشؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل وال �ص �ح ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار وات� � � �ح � � ��اد ال �ج �م �ع �ي ��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ع �ل��ى ان �ش ��اء ه ��ذه ال�ش��رك��ة
التي من شأنها حفظ حقوق املواطنني.
وش � ��دد ع �ل��ى ان� ��ه ف ��ي ح� ��ال إق � ��رار ه��ذه
الشركة واملوافقة عليها فانها ستزيل
ه� �م ��وم ��ا ك� �ب� �ي ��رة ت ��واج� �ه� �ه ��ا االس � � ��رة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت ��ي ت �ع��ان��ي األم ��ري ��ن م��ن
بعض مافيا استقدام العمالة.
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الصحية توافق على مشروع
الحكومة بشأن الحضانة العائلية
ناقشت لجنة الشؤون الصحية
واالج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ام��س
م � �ش � ��روع اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
الحضانة العائلية.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون
حماد ان اللجنة استعرضت النص
االصلي لقانون الحضانة العائلية
وك��ذل��ك امل �ش��روع ب�ق��ان��ون امل�ق��دم من
ال �ح �ك��وم��ة واالق � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي
ه ��ذا ال �ش��ان م�ش�ي��را ال ��ى ان اللجنة
تدارست جميع ماقدم اليها.
واف � ��اد ح �م��اد ان ال�ل�ج�ن��ة اوص��ت
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى امل �ش��روع الحكومي
بعد اضافة عدد من التعديالت عليه
ورفعه الى مجلس االمة ليدرج على
جدول اعماله والتصويت عليه.

مقترحات عدة
على طاولة  4لجان اليوم
ت �ن��اق��ش ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ال �ي��وم
ال � �ث �ل�اث� ��اء م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2016/2015
بحضــور ممثلني ع��ن وزارة
امل ��ال� �ي ��ة ودي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وت� �ص ��وت ل�ج�ن��ة
ح �ق��وق اإلن �س��ان ع�ل��ى ق��ان��ون
ف � ��ي ش � � ��أن إن� � �ش � ��اء ال � ��دي � ��وان
ال ��وط� �ن ��ي ل� �ح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
وت � � � � ��درس م� � ��ا ت � ��وص � ��ل إل� �ي ��ه
ال � �ج � �ه ��از امل � ��رك � ��زي مل �ع��ال �ج��ة
أوضاع املقيمني بصورة غير
ق��ان��ون�ي��ة م��ن ح �ل��ول ملعالجة
أوض ��اع ه��ذه الفئة بحضـور
رئ� � �ي � ��س ال� � �ج� � �ه � ��از امل � ��رك � ��زي
مل �ع��ال �ج��ة أوض� � � ��اع امل �ق �ي �م�ين
ب � � �ص� � ��ورة غ � �ي� ��ر ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة .

وتستكمل لجنة تنمية املوارد
البشرية الوطنية مناقشة ما
تم التوصل إليه بشأن البديل
االس � �ت ��رات � �ي � �ج ��ي ب �ح �ض �ـ �ـ��ور
وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ف� �ي� �م ��ا ت �ن �ظ��ر
ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة م �ش��روع ق��ان��ون
ف��ي ش��أن األح� ��داث واق�ت��راح��ا
ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش � � ��أن ت �ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رقم 53
لسنة  2001ف��ي ش��أن اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب� ��وزارة
الداخلية .

جانب من اجتماع اللجنة الصحية البرملانية

الحويلة يستفسر من وزير الشؤون عن تأخر
مستحقات ذوي اإلعاقة
ق� � � � � ��دم ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب د.م� � �ح� � �م � ��د
ال � �ح ��وي � �ل ��ة اس � �ئ � �ل ��ة ال � � ��ى وزي � ��ر
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
ه � �ن� ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح ح � � ��ول ص� ��رف
مستحقات ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة .وق � � ��ال ف� ��ي م �ع��رض
س��ؤال��ه:ت�خ�ت��ص ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ش��ؤون ذوي االع ��اق ��ة ب��ال�ق�ي��ام
بجميع األعمال واملهام الكفيلة
برعاية االشخاص ذوي اإلعاقة
وت��أه �ي �ل �ه��م وإق� � � ��رار ال �س �ي��اس��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل��رع��اي �ت �ه��م ،واإلع � � ��داد
واإلش � � � ��راف ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ خ�ط��ة
عمل متكاملة تشمل جميع ما
يتعلق برعايتهم.
وم ��ن امل�ل�اح ��ظ أن ال �ه �ي �ئ��ة لم
تبادر إلى إص��دار كافة اللوائح
امل�ن�ظ�م��ة ألع�م��ال�ه��ا ب �ش��أن ذوي
اإلعاقة خالفا لقانون إنشائها،
كذلك منذ إن�ش��اء الهيئة وع��دد
شواغرها الوظيفية ( )55وظيفة
ال ي �ت��م ش�غ�ل�ه��ا وال ي �ت��م تعيني
م ��وظ� �ف�ي�ن ج� � ��دد رغ� � ��م ال �ح��اج��ة
خاصة أن أعداد موظفي الهيئة
ال ت�ك�ف��ي ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع االع� ��داد
ال �ك �ب �ي��رة ل �ل �م �ع��اق�ين ب��اإلض��اف��ة
إلى أهليهم ،ايضا ترصد مبالغ
ل�لاس �ت �ش��ارات س �ن��وي��ا وال يتم
استخدامها مما ادى إل��ى رفع

د .محمد الحويلة

هند الصبيح

ق �ي �م��ة ع �ق��د اس �ت �ش ��اري لحصر
ك ��اف ��ة امل �ع��اق�ي�ن ووض � ��ع ق��اع��دة
ب�ي��ان��ات لهم م��ن  45أل��ف دينار
إل ��ى  295أل ��ف دي �ن��ار ول ��م ينفذ
حتى االن رغ��م أن قانون إنشاء
ال�ه�ي�ئ��ة ي�ق�ض��ي ب��إن �ش��اء ق��اع��دة
ب�ي��ان��ات ،ك��ذل��ك ال ي ��زال م�ش��روع
ب�ن��اء مبنى الهيئة ال�ج��دي��د في
ال� �ب� �ي ��وت االس� �ت� �ش ��اري ��ة م �ن ��ذ 3
س�ن��وات مالية رغ��م أن املشروع
معتمد منذ سنة .2012/2011
اي�ض��ا ت��أخ��ر ص��رف مستحقات
ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة

واس� ��ره� ��م وت� ��أخ� ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
اع ��داد ال�ك�ش��وف ف��إن ه��ذه الفئة
تستحق ك � ��ل ال � ��دع � ��م امل � � ��ادي
واملعنوي من قبل الدولة
وتساءل الحويلة عن اسباب
ت ��أخ ��ر م � �ش� ��روع إن � �ش� ��اء م�ب�ن��ى
جديد للهيئة العامة للمعاقني
ع �ل �م��ا ب � ��أن امل� �ب� �ن ��ى ال� �ح ��ال ��ي ال
ي� �س� �ت ��وع ��ب أع � � � ��داد امل ��راج� �ع�ي�ن
امل �ت��زاي��دة ومل� ��اذا ل��م ي�ت��م إن�ش��اء
أف ��رع للهيئة ال�ع��ام��ة للمعاقني
ف ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ات؟ مل � ��اذا ل ��م ي�ت��م
ف� �ت ��ح ب� � ��اب ال� �ت ��وظ� �ي ��ف وش �غ��ل

الـ  55وظيفة الشاغرة في الهيئة
خاصة أن أعداد موظفي الهيئة
ال ت�ك�ف��ي ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع االع� ��داد
الكبيرة للمعاقني وما هي رؤية
وخطة الهيئة نحو تطوير أداء
العاملني فيها وتأهيل الكوادر
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ق �ي��ام ب �خ��دم��ة ه��ذه
الفئة املهمة من الشعب؟ ومل��اذا
ل ��م ي �ت��م وض� ��ع ب��رن��ام��ج ح�ص��ر
ل �ك��اف��ة امل �ع��اق�ين ووض� ��ع ق��اع��دة
ب �ي��ان��ات ل �ه��م ع�ل�م��ا ب ��أن ق��ان��ون
إنشاء الهيئة يقضي بذلك؟
اض� � � ��اف :مل � � ��اذا ت ��أخ ��ر ص ��رف
امل �س �ت �ح �ق��ات امل��ال �ي��ة ل�ل�م�ع��اق�ين
واس ��ره ��م ؟وه� ��ل رص� ��دت وزارة
امل ��ال � �ي ��ة امل � �ب ��ال ��غ ف � ��ي م �ي��زان �ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ذوي
االع ��اق ��ة ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ح�ق��وق
املعاقني وأسرهم ،وفق القانون؟
وه��ل سيتم ص��رف ه��ذه املبالغ
ب��أث��ر رج �ع��ي؟ إذا ك ��ان ال �ج��واب
ب � ��االي� � �ج � ��اب ي � ��رج � ��ى ت � ��زوي � ��دي
بموعد ص��رف املبالغ املتأخرة
املستحقة للمعاقني وأسرهم.

..ويشيد بفوز المعلومات
المدنية بجائزة التميز
أشاد النائب د .محمد الحويلة
بفوز الهيئة العامة للمعلومات
امل��دن�ي��ة ب�ج��ائ��زة التميز بتطبيق
نظم امل�ع�ل��وم��ات الجغرافية  -أي
دج��ي آي  -ل�ع��ام  ،2015وذل��ك في
خ� �ت ��ام امل ��ؤت� �م ��ر ال � �خ� ��اص ب�ن�ظ��م
امل �ع �ل��وم��ات ال � ��ذي ع �ق��د ف ��ي دب��ي
م � ��ؤخ � ��را وال � � �ت � ��ي ت � �ع� ��د م � ��ن أه� ��م
ال �ج��وائ��ز ال�ت��ي تمنح ف��ي منطقة
ال�ش��رق األوس ��ط وش�م��ال أفريقيا
ف � ��ي م� � �ج � ��االت ن� �ظ ��م امل� �ع� �ل ��وم ��ات
الجغرافية.
وأش ��اد الحويلة ب��دور الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �م� �ع� �ل ��وم ��ات امل ��دن� �ي ��ة
وب�ج�ه��ود م��دي��ره��ا ال�ع��ام مساعد
ال�ع�س�ع��وس��ي وامل �س��ؤول�ي�ن فيها
ف��ي سبيل ال�ت�ح��دي��ث واس�ت�خ��دام
البرمجيات الحديثة واملتجددة
في مجاالت عملها وبما ينعكس
اي� �ج ��اب ��ا ع� �ل ��ى م �ص �ل �ح��ة ال ��وط ��ن
واملواطن.
واوض � ��ح ال �ح��وي �ل��ة ان ال�ه�ي�ئ��ة
كانت والتزال دعامة قوية تعتمد
ع�ل�ي�ه��ا ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة في

ادخال التقنيات الحديثة وانظمة
االدارة امل �ح �ل �ي��ة وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا في
منظومة عملها بحيث أصبحت
ب �ن �ك��ا م �ع �ل��وم��ات �ي��ا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ا
للدولة في دعم اتخاذ القرار بما
لديها من معلومات واحصاءات
ح �ي ��وي ��ة ع� ��ن ال� �س� �ك ��ان وامل �ب ��ان ��ي
وكافة الجهات والعصب املغذي
لكثير من الجهات الحكومية بكل
املعلومات.
واستذكر الحويلة دور الهيئة
اث �ن��اء ف �ت��رة ال �غ��زو ال�غ��اش��م ال��ذي
ح��اول طمس ه��وي��ة أب�ن��اء الوطن
وف �ش��ل م �ح��اوالت��ه ب�ف�ض��ل كوكبة
م��ن موظفي الهيئة ال��ذي��ن قاموا
باخراج نسخة من البيانات على
اشرطة الحاسب اآلل��ي والتي تم
تسليمها إلى املقاومة لتصل ملقر
الهيئة املؤقت في البحرين والذي
تم من خالله تزويد االمم املتحدة
بنسخة من سجل سكان الكويت
منعا مل�ح��اوالت العبث والتزوير
من قبل الغازي.
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الطريجي يحول تعهدات المدعج
إلى أسئلة للصالح
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ل��ه الطريجي
س��ؤاال إلى وزي��ر املالية وزي��ر التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
ح��ول تعهد وزي��ر التجارة والصناعة
ال �س ��اب ��ق ع �ب��دامل �ح �س��ن امل ��دع ��ج خ�ل�ال
ال ��رد ع�ل��ى االس�ت�ج��واب ال ��ذي ق��دم��ه له
بأن ال��وزارة تعمل جاهدة على تالفي
مالحظات الجهات الرقابية.
وق��ال الطريجي في معرض سؤاله
ان ال ��وزي ��ر امل ��دع ��ج ك� ��ان ق ��د ب�ي�ن ع��زم
ال � ��وزارة ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى غ�ط��اء تعاقدي
ل �ل �م��واد اإلن �ش��ائ �ي��ة امل��دع��وم��ة ون �ظ �رًا
ل�ت�ق��اع��س ال� � ��وزارة ف��ي ذل ��ك م��ا يجعل
هناك مؤشرا بارتفاع حتمي ألسعار
املواد اإلنشائية من جديد نتيجة ذلك.
وزاد ق � ��ائ �ل��ا :ان � � ��ه ن � �ظ� ��را ل �غ ��رض
املتابعة في دور وأهمية عمل مجلس
األم� ��ة ب�م�ت��اب�ع��ة م��ا خ ��رج ب��ه امل�ج�ل��س
م��ن ت��وص �ي��ات ع�ل��ى اس �ت �ج��واب وزي��ر
ال� �ت� �ج ��ارة ال� �س ��اب ��ق ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
وإفادتي باآلتي :هل تم تشكيل فريق
عمل بناء على تعهد الوزير بخصوص
التعاقدات للمواد اإلنشائية املدعومة
ال� ��ذي ال �ت��زم ب��ه ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق عند
اس�ت �ج��واب��ه؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم
ف �م��ا ه ��ي اخ �ت �ص��اص��ات��ه وه ��ل روع ��ي
ف��ي تشكيله تمثيله لكافة القطاعات
املعنية؟ وط��ال��ب ت��زوي��ده بنسخة من
قرار تشكيل فريق العمل أعاله .
وت�س��اءل :ما ان�ج��ازات فريق العمل
وأه � ��م ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ت��وص��ل إل �ي �ه��ا؟
وه��ل انتهى فريق العمل م��ن األعمال
املوكلة إل�ي��ه؟ وف��ي ح��ال ع��دم االنتهاء
من الغرض ال��ذي أوك��ل إليه هل مازال
الفريق مستمرًا في عمله أم توقف؟ في
ح��ال توقفه فما األس�ب��اب التي حالت
دون االس �ت �م ��رار ف ��ي ع�م�ل��ه رغ ��م ع��دم
انتهاء أعماله؟.
وت� � �س � ��اءل ال� �ط ��ري� �ج ��ي ق � ��ائ �ل��ا :ه��ل
ص� � � � ��درت ف� � �ت � ��وى م� � ��ن ق � �ب� ��ل ال� �ف� �ت ��وى
والتشريع بناءا على استفسار الوزارة
ب �ش��أن ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون رق ��م 1964/37
وال � � �خ� � ��اص ب ��امل � �ن ��اق � �ص ��ات وق � ��ان � ��ون
 1979/10ل�ت�ط�ب�ي�ق��ه ع �ل��ى م��وض��وع
ال� �ت� �ع ��اق ��د ع� �ل ��ى امل� � � � ��واد اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة؟
ع �ل �م��ًا ب��أن��ه ن �م��ى إل� ��ى ع�ل�م�ن��ا إرس� ��ال
ك�ت��اب م��رس��ل م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة إل��ى
الفتوى والتشريع الذي أوضحت فيه
ال��وزارة بأنه تم عمل اجتماع بتاريخ
 2015/4/5بني ال��وزارة والفتوى مما
ي�ج��ب م�ع��ه م��واف��ات��ي ب��أس�ب��اب إرس��ال
ك �ت��اب آخ ��ر إل ��ى ال �ف �ت��وى ألخ ��ذ رأي �ه��ا
القانوني ع��ن ذات األم��ر ال��ذي أوردت
ب ��ه ال �ف �ت��وى رأي� �ه ��ا ال �ق��ان��ون��ي ول��ذل��ك
نسأل من هم الذين حضروا من وزارة
ال� �ت� �ج ��ارة االج� �ت� �م ��اع ال �س ��اب ��ق ب�ي��ان��ه
وه��ل ت��م اس�ت��دع��اء رؤس ��اء القطاعات
املعنيني؟ علمًا بأنه قد نمى إلى علمنا

ب �ع��دم ح �ض��ور ال �س �ي��د وك �ي��ل ال��رق��اب��ة
التجارية وحماية املستهلك .
واستطرد قائال :هل تم إخطار فريق
العمل املكلف بذلك االجتماع أو إرسال
مكاتبة للفتوى والتشريعي مطالبا
تزويده بجميع املستندات ومحاضر
االج�ت�م��اع والقرار ال �خ��اص بتشكيل
فريق العمل وأي تمديد تم واملكاتبات
ال�ت��ي ت��م إرس��ال�ه��ا للفتوى والتشريع
ورد الفتوى وجميع القرارات الوزارية
املتعلقة ب��امل��واد امل��دع��وم��ة كما طالب
تزويده بصورة من حافظة املستندات
ال�ت��ي ت��م إرس��ال�ه��ا للفتوى والتشريع
م��ع ال�ك�ت��اب امل��رس��ل م�ن�ك��م إل�ي�ه��م بعد
االجتماع الذي تم انعقاده مع الفتوى
بالوزارة يوم .2015/4/5
وزاد قائال :يرجى تزويدي بأسماء
أع�ض��اء مجلس إدارة شركة املطاحن
وامل�خ��اب��ز الكويتية ورئيسها وكذلك
أعضاء مجلس إدارة الشركة الكويتية
للتموين ورئيسها أو العضو املنتدب
وكذلك تزويدي باملالحظات املسجلة
م � ��ن ق� �ب ��ل ال � �ج � �ه� ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ع �ل��ى
ال �ش��رك �ت�ين .وه ��ل ت ��م ت�غ�ي�ي��ر ال�ن�ش��اط
األساسي للشركة الكويتية للتموين؟
إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي أسباب
تغيير نشاطها األساسي؟
وه ��ل امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون ال �خ��اص
ب ��إن� �ش ��اء ش ��رك ��ة امل� �ط ��اح ��ن وامل �خ ��اب ��ز
الكويتية انتهى عام 2011؟ وه��ل تم
تجديده؟ وهل وردت ل��وزارة التجارة
والصناعة شكاوى من شركات تتظلم
بشأن عدم فتح باب املنافسة لعمليات
ت ��وري ��د أص �ن ��اف ال �ح��دي��د واإلس �م �ن��ت
واح �ت �ك ��ار ش ��رك ��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا ال �ت��وري��د؟
وم � � � ��اذا ك� � ��ان رد ال� � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ت �ل��ك
الشكاوى؟ مع موافاتي بنسخ من تلك
الشكاوى ورد الوزارة عليها .
اضاف :يرجى تزويدي باملخالفات
امل �س �ج �ل��ة م ��ن ق �ب��ل دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع�ل��ى امل ��واد امل��دع��وم��ة خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ال �ث�لاث ال�س��اب�ق��ة؟ إل ��ى ج��ان��ب ت�ق��اري��ر
وزارة امل��ال�ي��ة (وح ��دة ال��رق��اب��ة املالية)
ع��ن امل�خ��ال�ف��ات املسجلة ع�ل��ى ال ��وزارة
عن الفترات الربع سنوية خالل العام
املالي  ، 2015/2014وكذلك رد الوزارة
على تلك املخالفات.
واس �ت �ف �س ��ر ع� ��ن اإلج � � � � ��راءات ال �ت��ي
ات � �خ� ��ذت � �ه� ��ا ال � � � � � � � ��وزارة ل � �ت�ل��اف� ��ي ت �ل��ك
املخالفات؟ وهل يتم سداد نسبة % 5
كعمولة للشركة الكويتية للتموين؟
وه � � ��ل ي � �ت ��م س � � ��داده � � ��ا ع � �ل ��ى امل� �ب ��ال ��غ
املدعومة أم عن إجمالي قيمة العقود
وم��ا إج�م��ال��ي ت�ل��ك ال�ع�م��ول��ة امل �س��دودة
خالل السنوات املالية من  2011وحتى
 2015لكل سنة على حدة؟ وهل تتفق
ت�ل��ك ال �ع �م��والت وأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 25ل �س �ن��ة  1996ب� �ش ��أن ال �ك �ش��ف ع��ن
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العموالت؟ مطالبا تزويده بنسخة من
إخ �ط��ارات ال� ��وزارة ع��ن تلك العموالت
لديوان املحاسبة .
اض��اف :هل تم تشكيل لجنة أخرى
أو ف��ري��ق ع �م��ل ي �ك��ون ع�م�ل�ه��ا م��وازي��ا
لفريق العمل املشار إليه سابقًا والذي
تعهد ب��ه وزي��ر التجار السابق خالل
استجوابه األخير؟ وفي حالة اإلجابة
بنعم يرجى تزويدي بدور هذه اللجنة
وامل� �ب ��ررات ال �ت��ي أدت إل ��ى تشكيلها
وم� ��ن ه ��م أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة؟ وم� ��ا ه��ي
ان �ج��ازات أع�م��ال اللجنة والتوصيات
التي توصلت إليها؟
وق ��ال ال�ط��ري�ج��ي :ه��ل ي��وج��د حاليًا
غطاء تعاقدي بشأن امل��واد اإلنشائية
املدعومة؟ وف��ي حالة اإلج��اب��ة بالنفي
ي��رج��ى ت��وض �ي��ح أس �ب ��اب ع ��دم إج ��راء
ال� �ع� �ق ��ود وك � �ي ��ف ي� �ت ��م ت ��وف� �ي ��ر امل� � ��واد
اإلنشائية في ضوء عدم وجود غطاء
تعاقدي وكيف يتم تحديد االلتزامات
في ه��ذا ال�ش��أن؟ ومل��اذا لم يتم الذهاب
إل ��ى امل �ن��اق �ص��ات م �ب��اش��رة ،وت�ط�ب�ي��ق
قانون املناقصات رقم 1964/37؟
اض��اف :نمى إل��ى علمنا أن ال��وزارة
ق��ام��ت ب �ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة م ��ع ال �ش��رك��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ن م�ط��ال�ب��ا ت��زوي��ده
بصورة ضوئية من االتفاقية؟ وكذلك
ه ��ل ت ��م ت�ط�ب�ي��ق ب �ن��ود االت �ف��اق �ي��ة بما
يحفظ ال�ح�ق��وق وح�م��اي��ة امل��ال ال�ع��ام؟
وف� ��ي ح ��ال ��ة اإلج ��اب ��ة ب��ال �ن �ف��ي ي��رج��ى
ت��زوي��دي ب��أس�ب��اب ع��دم تطبيق بنود
االت �ف��اق �ي��ة؟ وف ��ي ح��ال��ة اإلج��اب��ة بنعم
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب� � ��اإلج� � ��راءات ال �ت��ي
استخدمتها الوزارة في تطبيق بنود
االتفاقية؟
وطالب تزويده باآللية التي تتبعها
الوزارة في تحديد قيمة الدعم للمواد
اإلنشائية وكيف تحصل الوزارة على
أفضل األسعار للمواد اإلنشائية بما
يعود بالنفع على املواطن خاصة أنه
ن �م��ى إل ��ى ع�ل�م�ن��ا ب ��أن ال� � ��وزارة تسند
أعمال توفير بعض املواد إلى شركات
بذاتها؟
وت � �س� ��اءل ق ��ائ�ل�ا :مل � ��اذا ت ��م ت�ك�ل�ي��ف

ال �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ت �م��وي��ن ب�ع�م��ل
النظام اآللي للتموين؟ رغم مخالفات
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ع �م��ل ال �ن �ظ��ام
اآلل� ��ي ل�ل�ت�م��وي��ن وك ��ذل ��ك ال � � ��وزارة هي
املنوط لها بأحكام الرقابة على املواد
ال�ت�م��وي�ن�ي��ة  ،وك �ي��ف س�ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل
مع الشركة الكويتية للتموين رقابيًا
وه � ��ي امل� �ن� �ش ��أة ل �ل �ن �ظ��ام اآلل� � � ��ي؟ ب�م��ا
يخالف أبسط قواعد الرقابة على املال
العام.
واس�ت�ط��رد ال�ط��ري�ج��ي ق��ائ�لا :هناك
مكرمة أميرية بالتموين قبل سنوات
ي ��رج ��ى م ��واف ��ات ��ي ك ��م م �ب �ل��غ امل �ك��رم��ة
امل �ح��دد؟ وت ��زوي ��دي ب�م�ب��ال��غ التموين
قبل عام من املكرمة وبعدها بعام مع
ت��زوي��دي ب�ك�ش��وف ال �ج��رد وامل�ي��زان�ي��ة
ق �ب��ل امل� �ك ��رم ��ة ب� �ع ��ام وأث � �ن� ��اء امل �ك��رم��ة
وبعدها بعام وكذلك مخالفات ديوان
امل �ح ��اس �ب ��ة إن وج� � ��دت م� ��ع ت ��زوي ��دي
ب��ال �ق��رارات اإلداري � ��ة ب�م��وظ�ف��ي ال�ج��رد
ومؤهالتهم وه��ل ت��م إح��ال��ة املوضوع
ل �ل �ن �ي��اب��ة ف� ��ي اش� �ت� �ب ��اه ت � �ج� ��اوز ع�ل��ى
امل � ��ال ف ��ي م ��وض ��وع م �ي��زان �ي��ة امل �ك��رم��ة
األم�ي��ري��ة؟ وه��ل ت��م إرس ��ال امليزانيات
بهذا الخصوص للجهات املختصة؟
وهل تم اتهام أحد موظفيكم بتجاوز
القانون والتسبب باملخالفات عن هذه
املسألة؟ وهل تم توقيفه عن العمل إذا
كان ذلك؟
وتساءل قائال :كم عدد الجمعيات
التي تم تحويلها إل��ى النيابة بسبب
الفروقات املالية بني الجمعية وشركة
ال� �ت� �م ��وي ��ن وال � �ت � �ج � ��ارة؟ وه � ��ل ي��وج��د
جمعيات أخرى لم يتم تحويلها رغم
وجود رأي قانوني بإحالتها؟ وما هي
أسباب عدم إحالتها؟
وه ��ل ت ��م ت �ح��وي��ل ال �س �ي��د م�ن�ص��ور
ال �س �ع �ي��د ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة إل � ��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق ب ��دي ��وان
الخدمة املدنية؟ وهل صحيح سيصدر
قرار بإحالته للتقاعد قبل انتهاء مدة
مرسومة؟ وما هي األسباب؟ وهل تم
مخاطبة التأمينات ح��ول استحقاق
م �ع��اش ت �ق��اع��دي ك ��ام ��ل؟ ه ��ل ينطبق

عليه ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية
بشأن املكافأة املالية في نهاية الخدمة
للقياديني؟ وه��ل تم مخاطبة الفتوى
ب�س��ؤال واض��ح أن��ه م��ن املمكن إحالته
للتقاعد قبل ان�ت�ه��اء ف�ت��رة مرسومة؟
وه ��ل ه �ن��اك ق�ض��اي��ا ت�م�ي�ي��ز خسرتها
الدولة لحاالت مشابهة؟
وهل هناك قسائم وزعت باملناطق
ال �ح��رة م��ؤخ��را خ�ص��وص��ا خ�ل�ال فترة
وزي��ر التجارة السابق وحتى اآلن أي
خالل السنتني املاضيتني؟
وت �س��اءل  :ه��ل ت��م تطبيق ال�ق��ان��ون
على جميع الشركات التي فقدت % 75
من رأس مالها أم طبقت على شركات
دون أخ� � ��رى؟ ه ��ل ت ��م ع �ق��د ج�م�ع�ي��ات
عمومية لشركات فقدت  % 75من رأس
مالها وت��م منع عقد جمعيات أخ��رى
مع أنهم حاالت متشابهة  .أم أن هناك
تمايزا في تطبيق القانون؟
اض � � ��اف :ه� ��ل ه� �ن ��اك ت �ف��ري��غ ل�ع�م��ل
ال � �ش � ��ؤون ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ب� � ��ال� � ��وزارة م��ن
خ�لال نقل بعض مستشارين للعمل
بمكتب الوكيل وكذلك مكتب الوزير؟
ي� ��رج� ��ى م � ��واف � ��ات � ��ي ب� ��أس � �م� ��اء ه � ��ؤالء
املستشارين وأسباب نقلهم وطبيعة
األعمال املسندة إليهم ومدى مطابقة
ذل � � ��ك ل �ل �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م ��ي مل �ك �ت �ب��ي
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ووك �ي��ل ال� � ��وزارة وه��ل
امل� �س� �ت� �ش ��ارون ل �ه ��م ه �ي �ك��ل ب��ال �ق �ط��اع
ال�ق��ان��ون��ي يسمى مكتب املستشارين
وملاذا يتم تفريغه؟
وت � �س� ��اءل :ه ��ل ه� �ن ��اك ات� �ج ��اه إل��ى
ن�ق��ل إدارة ال�ت�م��وي��ن إل��ى مكتب وكيل
ال � � � ��وزارة؟ وإذا ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة بنعم
 ،ي��رج��ى م��واف��ات��ي ب��أس �ب��اب ذل ��ك مع
م��واف��ات��ي ب� � � ��اإلدارات ال �ت��اب �ع��ة ملكتب
وكيل الوزارة  ،وهل تم تعديل الهيكل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل � �ل� ��وزارة خ �ل�ال ال�س�ن�ت�ين
امل��اض�ي�ت�ين؟ وه��ل ه�ن��اك دراس ��ة لنقل
تلك اإلدارة؟ وهل هناك معوقات لعمل
تلك اإلدارة بوضعها الحالي وما هي؟
وزاد قائال :ما هي امليزانية املبدئية
ل�ت�ك��ال�ي��ف خ�ف��ض امل�ع�ي�ش��ة امل �ع��دة من
قبل اإلدارة املختصة ومبرراتها؟ وما
ه��و االع �ت �م��اد امل�ب��دئ��ي م��ن ق�ب��ل وزارة
املالية مع تفسير االختالف في حالة
وجود فرق بني ما طلبته الوزارة وما
ت ��م اع �ت �م��اده وم� ��دى ت��أث �ي��ر ذل ��ك على
العقود املزعم توقيعها؟
و هل هناك ثالثة وكالء مساعدين
في وزارتكم عقدوا اجتماعا مع رئيس
ال� �ف� �ت ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع ع �ل��ى م��وض��وع
ع �ق��ود ال �ت �م��وي��ن وح �ي��ث أب�ل�غ�ه��م رأي
الفتوى بهذا الشأن أنه ال بد من إعمال
ال �ق��ان��ون  1964/73وال ��ذه ��اب للجنة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات أو س �ي �ع �ت �ب��ر غ �ي ��ر ذل ��ك
مخالفات للقانون؟

ما آلية الوزارة
في تحديد قيمة
الدعم للمواد
اإلنشائية؟
كم عدد الجمعيات
التي تم تحويلها
إلى النيابة بسبب
الفروقات المالية؟
هل تم تطبيق
القانون على جميع
الشركات التي
فقدت % 75
من رأس مالها؟
لماذا تم تكليف
الشركة الكويتية
للتموين بعمل
النظام اآللي
للتموين؟
هل سيحال الوكيل
المساعد للشؤون
القانونية بالتجارة
إلى التقاعد قبل
انتهاء مدة
مرسومه
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عقد مؤتمرا صحفيا بحضور الوزير العيسى والنائبين دشتي والطريجي

الزلزلة3 :مدارس جديدة في منطقة الرميثية

الوزير العيسى متوسطا النائبني الزلزلة ودشتي

ع �ق��د ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
م� ��ؤت � �م� ��را ص� �ح ��اف� �ي ��ا ف � ��ي م ��درس ��ة
س�ي��د امل��وس��وي بمنطقة الرميثية
مل �ن��اق �ش��ة ت��أه �ي��ل م � � ��دارس امل�ن�ط�ق��ة
ب�ج�م�ي��ع م��راح �ل �ه��ا ب �ح �ض��ور وزي ��ر
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي ��م د .ب ��در
ال �ع �ي �س��ى وال �ن��ائ �ب�ي�ن ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دشتي وعبدالله الطريجي وبعض
القيادات بوزارة التربية.
ووجه الزلزلة في مستهل املؤتمر
ال �ش �ك��ر ل �ل��وزي��ر ال�ع�ي�س��ى وال��وك�ل�اء
ف��ي ال ��وزارة على حضورهم ملنطقة
ال��رم �ي �ث �ي��ة ل �ل��وق��وف ع �ل��ى امل �ش��اك��ل
التي تعاني منها مدارسها وقال :ان
املنطقة تفتقد لثانوية بنني اال انه
بزيارة الوزير سمعنا منه والفريق
املصاحب له كالما جيدا ومطمئنا
بهذا االمر وهو اعادة بناء املدارس
حيث سيتم تشييد ثانوية جديدة
للبنني واث�ن�ت�ين اح��ده�م��ا ابتدائية
واخ ��رى متوسطة وه��و ام��ر يعتبر
انجازا يحسب للوزير.
وأعرب الزلزلة عن اماله ان تعمم
هذه االن�ج��ازات على جميع مناطق
ال� �ك ��وي ��ت ك ��اف ��ة وخ� ��اص� ��ة امل �ن��اط��ق
القديمة مشيرا الى ان هناك العديد
من امل��دارس تم بنائها منذ سنوات

الزلزلة متحدثا خالل املؤتمر

عديدة وتحتاج إل��ى تأهيل واع��ادة
بناء وأضاف م�ع�ل �ق��ا  :ان ال��وزي��ر
وعدنا خيرا وب��أن االم��ر سيتم حله
سريعا وخ�لال السنتني القادمتني
سيتم انهاء جميع املشاكل املتعلقة
باملدارس القديمة.

اب� �ت ��دائ� �ي ��ة ل��دم �ج �ه��ا م� ��ع م��درس��ة
اخ��رى من ذات املرحلة التعليمية
ويتم اخ�لاء مبناها حتى يستغل
ل�ت��دري��س طلبة ال�ث��ان��وي��ة وبصفة
م��ؤق �ت��ة ل �ح�ين االن �ت �ه ��اء م ��ن ب�ن��اء
الثانويات التي ستهدم.

تحدي كبير
مــــــــــن جهتــــــــه اكــــــــــد الوزيــــــــــر
د .ب��در العيسى ان وزارة التربية
ب �ك��ل ق �ط��اع��ات �ه��ا ام� ��ام ت �ح��د كبير
ل� �ل� �ن� �ه ��وض ب ��ال �ت �ع �ل �ي ��م وت ��وف� �ي ��ر
ال�ح�ل��ول مل�ش��اك��ل ال�ط�ل�ب��ة وخ��اص��ة
ب� ��إي � �ج� ��اد م � � � � ��دارس ت �س �ت��وع �ب �ه��م
السيما ف��ي امل�ن��اط��ق ذات الكثافة
السكانية العالية.
وق � ��ال ال �ع �ي �س��ى ح� ��ول م� ��دارس
منطقة الرميثية اننا نسعى لحل
م �ش��اك �ل �ه��ا ح� �ي ��ث ه� �ن ��اك م ��زاي ��دة
س � �ت � �ط ��رح ل �ع �م �ل �ي��ة ه � � ��دم ب �ع��ض
املدارس واعادة بنائها ،مشيرا الى
ان هذا االمر يحتاج إليجاد بديل
ل�ه��ذه امل ��دارس خالل ف�ت��رة البناء
وان تكون لفترة مؤقتة،موضحا
بانه سيتم اختيار احدى مدارس
املنطقة ال�ت��ي ي��وج��د بها اق��ل عدد
م ��ن ال �ط �ل �ب��ة س � ��واء م �ت��وس �ط��ة او

حلول المعضلة
وم � � � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ة ق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب
عبدالحميد دشتي ان لقاءنا بوزير
ال �ت��رب �ي��ة ه ��و ح��رص �ن��ا ع �ل��ى س�م��اع
الحلول للمعضلة التي تعاني منها
منطقة الرميثية وذل��ك بعد ايقاف
الدراسة واخالء الطلبة من املدارس
ال� �ث ��ان ��وي ��ة امل � ��وج � ��ودة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة
ونقلهم ال��ي منطقة اخ��رى مما ادى
الي معاناة للطلبة واهاليهم.
وب�ي�ن دش �ت��ي ان ال ��وزي ��ر ابلغهم
ب��أن ثانوية عبدالرزاق البصير في
منطقة الرميثية سيتم هدمها خالل
أي� ��ام ل �ي �ب��دأ ال �ع �م��ل ب ��إع ��ادة ب�ن��ائ�ه��ا
م��ن ج��دي��د ووف��ق اح��دث التصاميم
والنظم وستستمر العملية سنتني،
اضافة الي ان هناك مدرستني سيتم
هدمهما واع��ادة بنائهما بعد طرح
املزايدة لذلك.
وش �ك��ر دش �ت��ي ال��وزي��ر وق�ي��ادي��ي

ال��وزارة على حرصهم بوضع خطة
لتوفير مدرسة ثانوية للبنني للعام
ال��دراس��ي ال�ق��ادم من اج��ل استيعاب
ط� �ل� �ب ��ة امل� �ن� �ط� �ق ��ة وذل � � � ��ك م � ��ن خ �ل�ال
ت�ح��وي��ل ط�ل�ب��ة اح ��دى امل � ��دارس ذات
االع� ��داد القليلة ال��ى م��درس��ة اخ��رى
م ��ن ذات امل��رح �ل��ة وإخ �ل��اء م�ب�ن��اه��م
من اجل جعله ثانوية بديلة مؤقتة
حتى يتم االنتهاء من بناء املدرسة
الجديدة.
واوض � � ��ح دش� �ت ��ي ان م��ات �ع��ان �ي��ه
م � � ��دارس ال� �ك ��وي ��ت ب �ش �ك��ل ع � ��ام ه��و
نتيجة خ�ل��ل م�ت��راك��م وع ��دة اس�ب��اب
جعلتهابهذه الحالة منها الصيانه
ال � �ت� ��رق � �ي � �ع� ��ة ،وال� � � �ي � � ��وم الت �س �ت �ق �ي��م
ه ��ذه امل � ��دارس م��ع ال �ت �ط��ور ال�ع��امل��ي
وال �ك��وي��ت ل��دي�ه��ا ام�ك��ان�ي��ات ووف ��رة
مالية للنهوض بتطوير مدارسها
وتعليمها وأنه البد من اعادة اعمار
شامل لكل املدارس التي مضى على
بنائها اكثر من  ٣٠عاما.
كثافة طالبية عالية
وم��ن جانبه ق��ال النائب عبدالله
ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان ل � �ق ��اء ن ��ا وزم �ل�ائ� ��ي
نواب الدائرة االول��ى بوزير التربية
وارك � � � � � � ��ان وزارت � � � � � � ��ه ه� � ��و ل � �ل ��وق ��وف

ع �ل��ى امل �ش��اك��ل ال� �ت ��ي ت �ع��ان��ي م�ن�ه��ا
م��دارس الرميثية السيما القديمة
حيث املنطقة تفتقر لثانوية بنني
وذل��ك بعد اخ�لاء امل ��دارس الثانوية
امل� ��وج� ��ودة ب �ه��ا ون �ق ��ل ال �ط �ل �ب��ة ال��ى
اح ��دى امل�ن��اط��ق امل �ج��اورة م�م��ا نتج
عنه بعض املشاكل ألول�ي��اء االم��ور
وال � �ط � �ل � �ب� ��ة ،واص � �ب � �ح � ��ت امل� � � � ��دارس
املستضيفة ألب �ن��اء ال��رم�ي�ث�ي��ة ذات
كثافة طالبية وه��و ام��ر ي��ؤث��ر على
العملية التربوية.
واع�ت�ق��د الطريجي ان ه�ن��اك سؤ
ت �خ �ط �ي��ط س ��اب ��ق خ �ل��ال ال �س �ن ��وات
امل��اض�ي��ة ب��إع��ادة ال�ت��رم�ي��م وال�ب�ن��اء،
اال أن �ن��ا الح �ظ �ن��ا ب ��أن ه �ن��اك ج��دي��ة
من الوزير بحل املشاكل واستمعنا
م� �ن ��ه ل �ب �ع��ض ال� �ح� �ل ��ول امل� �ط ��روح ��ه
إلي �ج��اد ث��ان��وي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة خ�لال
العام القادم ،متمنيا للوزير النجاح
وال �ت��وف �ي��ق ب�ع�م�ل��ه ل��وض��ع ال�ح�ل��ول
للمشاكل التي تعاني منها املنطقة.

العيسى :التربية
تواجه تحديا كبيرا
إليجاد مدارس في
مناطق الكثافة
السكانية العالية
دشتي :ماتعانيه
مدارس الكويت
نتيجة خلل متراكم
الطريجي :لمسنا
جدية الوزير في حل
مشاكل مدارس
الرميثية
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هنأ كاميرون بفوز حزب المحافظين وتكليفه لرئاسة الحكومة الجديدة

مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ع� �ق ��د م �ج �ل ��س ال� � � �ـ � � ��وزراء اج �ت �م��اع��ه
األس �ب��وع��ي ب �ع��د ظ �ه��ر أم ��س ف��ي ق��اع�ـ�ـ��ة
م�ج�ل�ـ�ـ��س ال� � � ��وزراء ـ ف ��ي ق�ص�ـ�ـ��ر ال�س�ي��ف
ب��رئ��اس��ة س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل �ب ��ارك
الحمد الصباح ـ رئيس مجلس ال��وزراء
 ،وب �ع��د االج �ت �م��اع ص �ـ��رح وزي ��ر ال��دول��ة
ل�ش�ئ��ون مجلس ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ محمد
عبد اللـه املبارك الصباح بما يلي:
اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي مستهل
اجتماعه على الرسالة املوجهة لحضرة
صاحب السمو األمير حفظه الله ورعاه
م��ن ال��رئ �ي��س امل�ش�ي��ر ع�م��ر ح�س��ن أح�م��د
ال �ب �ش �ي��ر ـ رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ال �س ��ودان
الشقيقة  ،والتي تضمنت دع��وة سموه
ل�ح�ض��ور م��راس��م أداء ال�ق�س��م ال��رئ��اس��ي
ب� �ع ��د ان� �ت� �خ ��اب ��ه رئ� �ي� �س ��ا ل �ج �م �ه��وري��ة
السودان لفترة رئاسية جديدة  ،واملقرر
إقامته في شهر يونيو القادم .
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة
ال �ت��ي ت�ل�ق��اه��ا ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير ال�ب�لاد ،م��ن ب��ان كي م��ون – األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة  ،وس ��ام كاهمبا
كوتيـا – رئيس الجمعية العامة لألمم
املتحدة  ،وال�ت��ي تضمنت دع��وة سموه
للمشاركة في مؤتمر قمة األمم املتحدة
العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 2015
 ،وذل��ك خ�لال ال�ف�ت��رة  27 – 25سبتمبر
 ، 2015في مقر األمم املتحدة في مدينة
نيويورك .

كما اطلع مجلس ال��وزراء كذلك على
ال��رس��ال��ة ال�ت��ي تلقاها ح�ض��رة صاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد م��ن ال�س�ي��دة هيلني
ك�ل�ارك – م��دي��رة ب��رن��ام��ج األم ��م املتحدة
اإلن � �م ��ائ ��ي  ،وال � �ت� ��ي ت �ض �م �ن��ت ال �ش �ك��ر
والتقدير ل��دول��ة الكويت الستضافتها
املؤتمر الدولي الثالث للمانحني لدعم
ال ��وض ��ع اإلن �س��ان��ي ف ��ي س ��وري ��ا بشهر
مارس املاضي .
ث � ��م أح � � � ��اط س � �م� ��و رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء مجلس ال ��وزراء علما بالزيارة
األخ��وي��ة ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ل�ل�ب�لاد صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز آل س �ع��ود ـ ول ��ي ول��ي
ال�ع�ه��د ال�ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي ل��رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ورئ �ي��س مجلس
الشئون االقتصادية والتنمية باململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة  ،وال ��وف ��د امل��راف��ق
ل��ه ح�ي��ث ج �س��دت ه ��ذه ال ��زي ��ارة ترجمة
ل�ع�م��ق ال �ع�لاق��ات األخ��وي��ة ال�ق��ائ�م��ة بني
ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني وح ��رص قيادتهما
على تعزيزها وتطويرها  ،بما يخدم
مصالحهما املشتركة في إطار ما يجمع
دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي م��ن
رواب��ط وح��دة الهدف واملصير والسعي
املشترك لتحقيق طموحات وتطلعات
شعوبها  ،ودف��ع مسيرة التعاون لدول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة وال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي
املشترك .

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك

ك �م��ا رح ��ب م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب��زي��ارة
نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
بالجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور
خالد بن محفوظ بحاح والوفد املرافق
له للبالد  ،وش��رح سمو رئيس مجلس
ال � � ��وزراء ل�ل�م�ج�ل��س ف �ح��وى امل �ب��اح �ث��ات
ال�ت��ي ج��رت خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة  ،والتي
ت�ن��اول��ت األوض ��اع ف��ي اليمن والجهود
واملساعي الجادة املبذولة على مختلف
امل �س �ت��وي��ات م ��ن أج ��ل اس �ت �ع��ادة ال�ي�م��ن
ألمنها واستقرارها وإشاعة السالم بني
أبنائها .
وفي إطار ما تعرضت له البالد يوم
ال�س�ب��ت امل��واف��ق  2015/5/9م��ن ام�ط��ار

غ ��زي ��رة ب�ل�غ��ت ف ��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق إل��ى
 20م��م  ،وال�ت��ي أدت إل��ى سيول وعرقلة
ل �ح��رك��ة ال �س �ي��ر ف ��ي ب �ع��ض ال �ط ��رق ��ات ،
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن ق� ��دم وزي � ��ر األش �غ��ال
العامة ووزي��ر الكهرباء وامل��اء املهندس
أح�م��د خ��ال��د ال�ج�س��ار للمجلس تقريرا
ب�ش��أن األم �ط��ار ال�غ��زي��رة ال�ت��ي تعرضت
ل�ه��ا ب�ع��ض امل�ن��اط��ق ف��ي ال�ب�ـ�ـ�لاد م��ؤخ�رًا
 ،وم� ��ا ص��اح �ب �ه��ا م ��ن س �ي ��ول أدت إل��ى
ب �ع �ـ �ـ��ض األض � � � ��رار امل � ��ادي � ��ة  ،م��وض �ح��ا
للمجلس اإلج ��راءات ال�ت��ي ق��ام��ت وزارة
األش �غ��ال ب��ات �خ��اذه��ا ت�لاف�ي��ا للمخاطر
املحتملة  ،كما أوض��ح للمجلس كذلك
األس�ب��اب التي أدت إل��ى تجمع األمطار

«الدستورية» ترفض طعن نبيل الفضل
وتقبل آخر في «منع االختالط»
قضت املحكمة الدستورية برئاسة
امل� �س� �ت� �ش ��ار ي ��وس ��ف امل � �ط� ��اوع� ��ة أم ��س
ب �ق �ب��ول ط �ع��ن ش �ك�لا ب �ع��دم دس �ت��وري��ة
ق��ان��ون م�ن��ع االخ �ت�ل�اط ف��ي ال�ج��ام�ع��ات
والهيئات التعليمية املقدم من عدد من
طلبة جامعة الكويت واملحامي حسني
العصفور في حني رفضت ثالثة طعون
أخرى النتفاء العناصر الشكلية فيها
وه� ��ي ط �ع �ن�ين ل �ل �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
بعدم دستورية قانون منع االختالط
وقانون تجنيس الكويتني املسيحيني
وكذلك الطعن الثالث املقام من املحامي
م �ب ��ارك امل �ط ��وع ع �ل��ى ق ��ان ��ون امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وع� �ل ��ى ع � ��دم دس �ت ��وري ��ة
إح��دى م��واد الالئحة الداخلية ملجلس
األمة التي تسمح باالستجوابات.
وح � � ��ددت امل �ح �ك �م��ة ج �ل �س��ة ال �ث��ام��ن

نبيل الفضل

م��ن ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل ل�ن�ظ��ر ال�ط�ع��ن بعدم
دس �ت��وري��ة ق��ان��ون م �ن��ع االخ �ت�ل�اط في
الجامعة بعدما رأت ت��واف��ر العناصر
الشكلية ف��ي أول تفعيل حقيقي لحق

ال �ط �ع��ن امل �ب��اش��ر ال� ��ذي ق� ��رره ال�ت�ع��دي��ل
األخ � �ي ��ر م ��ن م �ج �ل��س األم� � ��ة ع �ل��ى ح��ق
األف��راد باللجوء املباشر أم��ام املحكمة
الدستورية.
وكان النائب نبيل الفضل تقدم إلى
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة ف��ي ش�ه��ر م��ارس
املاضي بطعن في قانون منع االختالط
م�ت�م�ن�ي��ا م ��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة أن
تصدر حكما بما يتوافق مع الدستور
جريا على عادتها .وأض��اف أن الحكم
الذي سيصدر من املحكمة الدستورية
سيبني م��دى دس�ت��وري��ة ال�ق��ان��ون ال��ذي
م�ن��ع ال�ت�ع�ل�ي��م امل�ش�ت��رك ألع ��وام مشيرا
إل��ى أن ه��ذا ال�ق��ان��ون إن ك��ان دستوريا
ف�س�ي�ب�ق��ى وإن ل ��م ي �ك��ن ك ��ذل ��ك ف�ي�ج��ب
إلغاؤه وداعيا إلى االكتفاء باملصاريف
الكبيرة التي تكفلت بها الدولة نتيجة

لتطبيق هذا القانون.
م ��ن ج �ه �ت��ه ت� �ق ��دم امل �ح ��ام ��ي ح�س�ين
العصفور بطعن للمحكمة الدستورية
بعدم دستورية قانون منع اإلختالط
مطالبا بإلغاء القانون لعدم دستوريته
حيث تضمنت صحيفة الطعن توقيع
طالبني مطالبني أيضا بالغاء القانون
رقم  24لعام .1996
وجاء في صحيفة الطعن أن قانون
منع االختالط شابه غموض وسقوط
ف � ��ي ال � �غ� ��اي� ��ة وان � � �ح � � ��راف ف � ��ي ال� �ه ��دف
وتخصيص بمخاطبة فئة من املجتمع
دون أخ��رى وإح��داث تفرقة غير مبررة
ف ��ي م �م��ارس��ة ال �ح��ق ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م بني
األناث والذكور.

ف ��ي ال �ط��رق��ات وق �ي��ام��ه ب�ت�ك�ل�ي��ف لجنة
فنية مهمتها التحقق م��ن ه��ذه املسألة
وأس� �ب ��اب� �ه ��ا وس � �ب ��ل ت �ج �ن��ب ت� �ك ��راره ��ا
ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل وت �ق��دي��م ت�ق��ري��ره��ا خ�لال
اسبوعني .
ث � ��م اط � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
ت� ��وص � �ي� ��ات م� �ح� �ض ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ئ ��ون
ال �ق��ان��ون �ي��ة  ،ب� �ش ��أن م� �ش ��روع م��رس��وم
ب��ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ق��ان��ون (ن �ظ��ام)
الحجر البيطري بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر بالقانون
رقم ( )2لسنة  ، 2013ومشروع مرسوم
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام امل� ��رس� ��وم رق��م
( )317لسنة  2014بشأن تحديد املناطق
البحرية ل��دول��ة ال�ك��وي��ت .وق��رر املجلس
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م� �ش ��روع ��ي امل��رس��وم�ي�ن
 ،ورف �ع �ه �م��ا ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع ��اه  .ك�م��ا اعتمد
م�ج�ل��س ال � ��وزراء أي �ض��ًا م �ش��روع ق��ان��ون
بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات
 ،ورفعه لحضرة صاحب السمو األمير
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ت �م �ه �ي �دًا الح��ال �ت��ه
ملجلس األمة .
ثم اطلع مجلس الوزراء على محضر
اللجنة الدائمة لشئون الشباب  ،بشأن
توصية اللجنة إلع�ت�م��اد استراتيجية
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن م �ن �ظ��ور خطة
التنمية  ،وق ��رر تكليف الهيئة العامة
ل �ل �ش �ب��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع

األم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �م �ج �ل ��س األع � �ل ��ى
للتخطيط والتنمية التخاذ اإلج��راءات
الالزمة نحو تفعيل االستراتيجية من
خ�لال تضمني الخطة التنموية للدولة
مل� �ش ��روع ��ات االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ت�ح�ق�ي�ق��ًا
لغاياتها وأهدافها السامية .
ث� ��م ب �ح ��ث م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ش �ئ��ون
مجلس األم��ة ،واطلع بهذا الصدد على
املوضوعات املدرجة على جدول أعمال
جلسة مجلس األمة .
ك�م��ا ب�ح��ث م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ش�ئ��ون
السياسية ف��ي ض��وء التقارير املتعلقة
بمجمل التطورات الراهنة في الساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن ال �ع��رب��ي
والدولي  ،ومن جانب آخر عبر مجلس
ال � � ��وزراء ع ��ن خ��ال��ص ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل��رئ�ي��س
ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي دي�ف�ي��د ك��ام �ي��رون،
بمناسبة فوز حزب املحافظني بزعامته
ب��أغ�ل�ب�ي��ة امل �ق��اع��د ف ��ي م�ج�ل��س ال�ع�م��وم
البريطاني في االنتخابات التشريعية
ال�ت��ي ج��رت م��ؤخ��را  ،وتكليفه برئاسة
الحكومة ال�ج��دي��دة ،متمنيا ل��ه النجاح
ف� ��ي م �ه �م �ت��ه ،م �ع ��رب ��ا ع� ��ن أم� �ل ��ه ف� ��ي أن
ت�ت��واص��ل ع�لاق��ات ال�ص��داق��ة التاريخية
ال��وث �ي �ق��ة ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ال�ص��دي�ق��ة ،واالرت �ق��اء
ب��أط��ر ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال � �ص� ��دي � �ق �ي�ن ف � ��ي م� �خ� �ت� �ل ��ف امل � �ج � ��االت
وامليادين .

العبداهلل :عالمنا المضطرب
يتطلب مهارات خاصة
ق��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه إن
ال�ع��ال��م امل�ض�ط��رب م��ن ح�ي��ث صعوبة
ال�ت�ن�ب��ؤ ب �م��ا س �ي �ح��دث ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
ال � �ق ��ري ��ب ي �ت �ط �ل��ب ام � �ت �ل��اك م � �ه� ��ارات
وقدرات إدارية من نوع خاص مضيفا
في افتتاح مؤتمر القيادات الخليجية
أمس ممثال سمو الشيخ جابر املبارك
أن امل �ن �ط �ق��ة ت �م��ر ب ��أح ��داث ت��اري�خ�ي��ة
ت� �س� �ت ��وج ��ب ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال �ت �ف �ك �ي��ر
والعمل الجاد واملستمر لوضع أسس
علمية للقيادة في البيئة املضطربة.
وأشار إلى أن الحروب والصراعات
ال�س�ي��اس�ي��ة ت�ج�ع��ل م��ن االض �ط��راب��ات
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة س � �م � ��ة إلق � �ل � �ي � �م � �ن ��ا م��ا
ي �س �ت��وج��ب ال �ت �ع ��ام ��ل ب� �ح ��ذر م� ��ع م��ا
ي �ح��دث ح��ول �ن��ا م�ت�م�س�ك�ين ب��ال��وح��دة
ال��وط �ن �ي��ة وال �ت �ض��ام��ن ال�خ�ل�ي�ج��ي ل��ذا
ك��ان ال �ح��رص ع�ل��ى ال��وح��دة الوطنية
والتضامن الخليجي.

محمد العبدالله

وأك ��د ال�ع�ب��دال�ل��ه ح ��رص ال�ح�ك��وم��ة
ع�ل��ى ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وج�ع�ل�ه��ا من
أول��وي��ات �ه��ا وب� ��ذل ك��اف��ة ال �ج �ه��ود من
أج��ل مواجهة املشكالت قبل وقوعها
واالنطالق إلى املستقبل بخطة تنمية
طموحة.
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افتتاح أسبوع
األفالم الروسية بعرض
فيلم «قلعة بريست»
اف�ت�ت��ح أس �ب��وع األف �ل�ام ال��روس�ي��ة
ال � � ��ذي ت �ق �ي �م��ه ال � �س � �ف ��ارة ال ��روس �ي ��ة
ل��دى ال �ب�لاد ب��ال�ت�ع��اون م��ع املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
ب � �ع� ��رض ال� �ف� �ي� �ل ��م ال � �ح� ��رب� ��ي «ق �ل �ع��ة
ب��ري �س��ت» وذل� ��ك ف��ي ص��ال��ة سينما
ليلى غاليري.
وي � �ش � �ت � �م ��ل أس � � �ب� � ��وع ال �س �ي �ن �م ��ا
الروسية الذي يستمر حتى األربعاء
املقبل على ثالثة أفالم تؤرخ ملرحلة
ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة بمناسبة
م��رور  70عاما على إع�لان انتصار
ال �ح �ل �ف��اء ع �ل��ى ال� �ن ��ازي ��ة ف ��ي ن�ه��اي��ة
ال� �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة .وي� ��روي
ال �ف �ي �ل��م ال � ��ذي أخ ��رج ��ه ال �ي �ك �س��ان��در
كوت ومن تأليف اليكسي دوداريف

صورة وتعليق

وف�لادي �م �ي��ر اي��ري��وم�ي�ن ق �ص��ة دف��اع
ج �ن��ود االت �ح��اد ال�س��وف�ي�ي�ت��ي ال�ع��ام
 1941ع��ن قلعة «ب��ري�س��ت» ال��واق�ع��ة
ف��ي روس �ي��ا ال�ب�ي�ض��اء وال �ت��ي ص��دت
الضربة األول��ى للقوات النازية في
الحرب.
ويعتبر فيلم قلعة بريست الذي
أنتج العام  2010من أفضل األف�لام
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ال �ح��رب �ي��ة ال��روس �ي��ة
وال�ع��امل�ي��ة وح��از ث�لاث ج��وائ��ز فيما
ن � ��ال س �ب �ع��ة ت ��رش �ي �ح ��ات وه � ��و م��ن
تمثيل اليكسي كوباشوف واندري
ميرزالينك وبافيل ديريفيانكو.

الداخلية :مراكز الخدمة
توقف أعمالها في عطلة
اإلسراء والمعراج
أع �ل �ن ��ت وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أم ��س
إن اإلدارة ال �ع��ام��ة مل ��راك ��ز ال �خ��دم��ة
س �ت �ت��وق��ف ع� ��ن ال �ع �م ��ل ف� ��ي ج�م�ي��ع
مراكزها يوم السبت املقبل بمناسبة
عطلة االسراء واملعراج .وقالت إدارة
االع�لام األمني ب��وزارة الداخلية في

الوفيات

ب �ي��ان إن م ��راك ��ز ال �خ��دم��ة س�ت�ع��اود
عملها ك��امل�ع�ت��اد ب�ع��د ه ��ذه العطلة
مباشرة في إطار الواجبات املنوطة
ب �ه��ا ل�ت�س�ه�ي��ل وإن � �ج� ��از امل �ع��ام�ل�ات
لكافة املواطنني.

وزير العدل أحمد باقر متحدثًا على املنصة بجلسة االستجواب املقدم من العضو جمال العمر ،واملنعقدة
( إعداد إدارة اإلعالم)
بتاريخ  10يناير 					.2005

فريق الغوص يزيل ركائز حديدية
في ساحل الفنطاس

مكتب الشهيد يطلق
مسابقته السنوية
لتعزيز االنتماء
أع� �ل ��ن م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د أن م�س��اب�ق��ة
امل �ك �ت��ب ال �س �ن��وي��ة :م ��واه ��ب وإب ��داع ��ات
وط � �ن � �ي ��ة ل � �ط�ل��اب امل� ��رح � �ل� ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة
ستنطلق ب��داي��ة ال�ع��ام ال��دراس��ي املقبل
بمعاونة وزارة التربية ب�ه��دف تخليد
ال� �ش� �ه ��داء وت� �ع ��زي ��ز االن� �ت� �م ��اء وال� � ��والء
ل �ل ��وط ��ن .وق � ��ال م ��دي ��ر إدارة ال�ت�خ�ل�ي��د
ب�م�ك�ت��ب ال �ش �ه �ي��د أح �م��د ال �ع��وض��ي في
تصريح صحافي أم��س إن��ه حرصا من
املكتب ورسالته التي تقوم على تخليد
شهدائنا األب��رار وتعزيز ال��والء للوطن
فإن املسابقة تطرح سنويا بموضوعات
ج� ��دي� ��دة ت� �ص ��ب ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة ال ��وط ��ن
وتعزيز روح االنتماء لدى فئة الشباب

ف�ض�لا ع��ن غ ��رس م�ف�ه��وم ال �ش �ه��ادة في
ن�ف��وس ال�ط�ل�ب��ة .وأض ��اف ال�ع��وض��ي أن
املسابقة املقبلة ستكون لطالب املرحلة
الثانوية ال�ع��ام��ة بنني وب�ن��ات ف��ي كافة
محافظات الكويت وتشمل موضوعات
تؤصل مفهوم الوطنية وروح االنتماء.
من جهتها أك��دت رئيسة قسم التخليد
امل� �ع� �ن ��وي ش��ري �ف��ة ال� �ج� �ي ��ران أن � ��ه ت�م��ت
مناقشة ش��روط وأه��داف املسابقة التي
ستطرح ب��داي��ة ال�ع��ام ال��دراس��ي – 2015
 2016مع مراقب إدارة األنشطة املدرسية
في وزارة التربية إيمان الكعبي والتي
أبدت استعدادها التام للتعاون إلنجاح
هذا النشاط الوطني القيم.

عناصر فريق الغوص أثناء إزالة مجموعة من الركائز الحديدية

ت �م �ك��ن ف��ري��ق ال� �غ ��وص ال �ت��اب��ع
ل �ل �م �ب��رة ال �ت �ط��وع �ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة من
إزال � � � � ��ة م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال ��رك ��ائ ��ز
ال �ح��دي��دي��ة ال�خ�ط�ي��رة ف��ي س��اح��ل
ال �ف �ن �ط��اس ب��ال �ت �ع��اون م ��ع لجنة
إزال ��ة ال�ت�ع��دي��ات ال�ت��اب�ع��ة ملجلس
ال� ��وزاراء وم��رك��ز اإلن �ق��اذ البحري
وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت .وق� ��ال م �س��ؤول
العمليات البحرية بالفريق وليد
ال�ش�ط��ي ل�ك��ون��ا إن ال��رك��ائ��ز ال�ت��ي
ق��ام بإزالتها الفريق تمثل بقايا

aldostoor

ملشروع بحري قديم مشيرا إلى أن
وجودها يسبب خطورة مالحية
في ساحل الفنطاس نظرا لتآكل
أج��زاء كبيرة منها ولعدم وجود
إضاءات مالحية عليها.
وأض � � ��اف ال �ش �ط��ي أن ال �ف��ري��ق
اس �ت �ع��ان ب��آل �ي��ات ب��رم��ائ�ي��ة بدعم
م��ن لجنة إزال ��ة التعديات بهدف
الوصول إلى الركائز وإزالتها في
فترات انحسار ماء البحر متوقعا
أن ي �ن �ج��ز ه � ��ذا ال �ع �م��ل ف ��ي أرب ��ع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

م��راح��ل ح�ت��ى ت�ت��م إزال� ��ة ال��رك��ائ��ز
كافة .ودعا رواد البحر وأصحاب
ال �ق��وارب ال��ى االب�ت�ع��اد ع��ن موقع
ال�ع�م��ل ن �ظ��را ل�خ�ط��ورت�ه��ا م��ؤك��دا
ج��دي��ة ف��ري��ق ال� �غ ��وص ال�ك��وي�ت��ي
ومركز اإلنقاذ البحري في العمل
ف ��ي إزال � ��ة ال �ق �ط��ع ال �ب �ح��ري��ة ك��اف��ة
وامل �خ �ل �ف��ات ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ع��وائ��ق
ل �ل �م�لاح��ة ال �ب �ح��ري��ة إض ��اف ��ة إل��ى
امل� �خ� �ل� �ف ��ات ال� �ت ��ي ت �س �ب��ب ت �ل��وث��ا
بحريا.

• ف��اط�م��ة أح�م��د عبدالله،
ارم � �ل� ��ة :ع �ب��دال��رح �ي��م م�ح�م��د
ح �س�ين ال �ك �ن��دري 92 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :الشعب ،ديوان
ال �ك �ن��ادرة ،ت �ل �ف��ون،67072222 :
ن �س��اء :ض��اح�ي��ة ع�ب��دال�ل��ه امل�ب��ارك
الصباح ،ق ،1ش ،114م.73
• ماجد محسن بن درعان
ال�ع�ج�م��ي 83 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع)،
رج ��ال :ال�ن�ع�ي��م ،ق ،2ش،15م،10
خ �ل��ف ج�م�ع�ي��ة ال �ن �ع �ي��م ،ت �ل �ف��ون:
 ،97133358ن � �س ��اء :ال �ق �ص��ر،
ق ،2ش ،3ج ،3م ،53ت �ل �ف��ون:
66552334
• ف��اط �م��ة ص ��ال ��ح ح�س�ين
سعيد ،زوج ��ة :محمد سالم
ص��ال��ح ال �ف��رح��ان 71 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :القيروان ،ق،1
ش ،126م ،15تلفون99018071 :
  ،99504284ن �س ��اء :ك�ي�ف��ان،ق ،3ش ،34م- 99033890 ،18
24812794
• ف�ي�ح��ة ث�ع�ي��ان البغيلي
ال� ��رش � �ي� ��دي ،زوج � � � ��ة :ج� ��ازي
ج ��اب ��ر ال �ب �غ �ي �ل��ي 65 ،ع��ام��ا،
(ش� �ي� �ع ��ت) ،رج � � ��ال :اش �ب �ي �ل �ي��ة،
ق،3ش ،315م ،7ت � �ل � �ف� ��ون:
 ،97999359نساء :اشبيلية ،ق،1
ش ،119م ،16تلفون97320320 :
• ص��ال��ح محمد غنيمان
ال� � �ب� � �ط� � �ح � ��ان � ��ي 65 ،ع � ��ام � ��ا،
(ش �ي��ع) ،ال�ص�ب��اح�ي��ة ،ق ،1ش،6
م ،414ت �ل �ف��ون- 51500054 :
50254141
• س� � � � ��ارة س� �ع� �ي ��د غ� �ن ��ام
العازمي ،ارملة صالح محمد
غنيمان البطحاني54 ،عاما،
(شيعت) ،الصباحية ،ق ،1ش،6
م ،414ت �ل �ف��ون- 51500054 :
50254141
• ول � �ي � ��د ع� �ي� �س ��ى اح� �م ��د
الفيلكاوي53 ،عاما ( ،يشيع
ال �ت��اس �ع��ة م ��ن ص �ب��اح ال �ي��وم
ب �م �ق �ب��رة ص� �ب� �ح ��ان) ،رج � ��ال:
ع �ب��دال �ل��ه امل � �ب� ��ارك ،ق ،3ش،324
م ،9ت�ل�ف��ون ،99437887 :نساء:
مبارك الكبير ،ق ،8ش ،15م،28
تلفون67778908 :
• غنيمة محمد عبدالله
ال � ��زع � ��اب � ��ي ،زوج � � � � ��ة :ن ��اص ��ر
صالح ابراهيم الدغيشم66 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :النزهة،
ق ،1ش��ارع الثعالبي ،م ،7تلفون:
 ،99651135نساء القادسية ،ق،7
ش  ،74م ،5تلفون99744009 :
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