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الحويلة: سنسائل الشمالي إن لم تحل 
قضية الكويتيين المسرحين من »الخاص«

الفزيع: وزير الداخلية كسر جميع قوانين الدولة وبالغنا 
ضده يرتكز على غياب المشروعية و»هدر المال العام«

 سامح عبدالحفيظ
أكد احملامي نواف الفزيع ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد كسر الدستور وجميع قوانني الدولة 
ومنها قانون جلنة املناقص���ات املركزية والئحته 
التنظيمية وقانون إدارة الفتوى والتشريع وقانون 
ديوان احملاسبة، مستنكرا قيمة عقد اللوحات اإلعالنية 
التي قدرت ب� 5 ماليني دينار معتبرا اياها مجحفة 

في حق املال العام ومبالغا فيها بشكل خيالي.
وقال الفزي���ع في مؤمتر صحافي عقده مبكتبه 
أمس السبت انه تقدم ببالغ الى النائب العام يرتكز 
على أمرين أولهما غياب املشروعية وثانيهما هدر 
املال العام، مضيفا ان البالغ يتسم باجلدية عكس 
ما أثاره البعض، وق���ال عنه انه مجرد قصاصات 
ورقية من الصحف أو وس���ائل اإلعالم، مؤكدا انه 

تقدم ببالغه هذا من منطلق »الساكت عن احلق شيطان أخرس«.
وأضاف الفزيع انه وانطالقا من دولة القانون آلينا على أنفس���نا 
ان نقف هذا املوقف وانطالقا من هذا املوقف، نقول ان ما قام به وزير 
الداخلية من توقيع عقد اعالنات انتخابات 2008 كان خارج نطاق ما 
نظمه الدستور والقوانني املرسومة لعمل املؤسسات احلكومية، كما ان 
السرعة واحلاجة امللحة في تنفيذ األمر ليس بالتقرير لضرب أنظمة 

القانون وقنواته التي اختصها املشرع في خصوص املال العام.
وتساءل: هل حاجة السرعة في أمر اإلعالنات االنتخابية لعام 2008 
تفوق احلاجة التي كانت متولدة من حشد أزالم النظام الصدامي السابق 
على احلدود الكويتية في أوائل األلفية احلالية حيث جلأت الس���لطة 
التنفيذية الى اعداد خطة وموازنة عرضت على صاحب السمو األمير 

ومجلس األمة، وكان ذلك في أيام معدودة.
وأوضح: ان كان أمن البلد أو مصيره وتعرضه للخطر احملدق آنذاك 
لم مينع من التحرك وفق الدستور والقانون فهل مبرر وزير الداخلية 
لس���رعة توفير االعالنات االنتخابية وكسر الدستور وجميع قوانني 
الدولة وصرف أموال عامة دون سند قانوني أو دستوري أكثر أهمية 
من خطر احلشد الصدامي على احلدود الكويتية والذي قامت الدولة 
فيه بالسير عبر القنوات القانونية واحترمت فيه املشروعية بالرغم 

من حجم التهديد واحلاجة امللحة آنذاك.
وق���ال الفزيع ان ما قام به وزير الداخلية، يعد عمال ال تش���فع له 
الضرورة وال ترخص له كسر القوانني واإلجراءات الرسمية، حيث ان 
الوزير قام بانتهاك قانون جلنة املناقصات املركزية والئحته التنظيمية 
وقانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع وقانون ديوان احملاسبة، اذ لم 
يعرض العقد على إدارة الفتوى والتش���ريع كما استلزم بذلك قانون 
الفتوى في املادة 5، وليس هناك موافقة للجنة املناقصات املركزية كما 

اش���ترطت بذلك املادة 2 من قانون اللجنة ولم يتم 
اخضاع العقد لرقابة الديوان قبل ابرامه حسبما نصت 
بذلك املادة 13 واملادة 14 من قانون إنش���اء الديوان 
وه���ذه أمثلة مما مثله توقي���ع العقد من انتهاكات 

للقانون بخالف ما اوردناه في بالغنا املقدم.
وأوضح: انه في ظل غياب املشروعية يكون التأثيم 
اجلنائي اذ ال عب���رة بالزواج العرفي مادام لم يتم 
تصديقه كمثال يدلل على ان هذا الزواج غير الرسمي 
يصبح أطرافه في عالقة محرمة قانونا ومؤثمة جنائيا 
مبا قد تنتج عنه ما يؤكد ان املشروعية في غيابها 

تنتج التأثيم اجلنائي على من ال يتقيد بها.
ورأى الفزيع ان قيمة العقد ال� )5 ماليني( مجحفة 
في حق املال العام ومبالغ بها بش���كل خيالي وهذا 
ما أكده تقرير ديوان احملاس���بة والذي اعتبر هذه 

القيمة هدرا للمال العام.
وأكد ان البالغ مرتكن على أمرين ال ثالث لهما املشروعية أو غيابها 
وهدر املال العام وهي ركائز قانونية يجرمها قانون حماية األموال العامة 
كما نصت بذلك املادة 14 في قانون حماية األموال العامة والتي أكدت 
جترمي كل موظف عام تسبب خطؤه في إحلاق ضرر جسيم بأموال أو 
مصالح اجلهة التي يعمل بها بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو تفريط 
في أداء وظيفته، وأي اهمال أو تفريط ميكن ان نتخيله أكثر من عقد 
يبرم بقيمة تعادل خمس���ني ضعفا قيمته الفعلية، كما أكد بذلك عقد 

انتخابات 2009 والذي كانت قيمته 99 ألفا وبعدد الفتات أكثر.
وب���نينّ انه فيما يتعلق برئيس ديوان احملاس���بة ولكون ما قام به 
الوزير من مخالفات تش���كل جرمية حس���بما أكدت بذلك املادة 14 من 
قانون حماية األموال العامة وهو بصفته من ابرم وال يخضع بالتالي 
للفصل الرابع باملخالفات املالية واإلجراءات الالحقة لها لكونه وزيرا 
لذا وجب عل���ى رئيس الديوان وبحكم قانون حماية األموال وقانون 
محاكمة الوزراء ان يخطر النائب العام بتصرف الوزير املجرم قانونا 
كونه علم علما ال يقبل الشك بوجود اجلرمية واخلروج عن القانون 
مستش���هدين بذلك بتقرير ادارة الرقابة الالحقة في ديوان احملاسبة 
والتي عدت ما حصل هدرا للمال العام وطلبت من وزير الداخلية اجراء 
حتقيق داخلي في املوضوع، ه���ذا التقرير كان حتت بصر وبصيرة 
رئيس الديوان، مضيفا ان هذا التقرير أكد ان تصرف الوزير مخالفة 
مالية طبقا ملا أورده نص املادة 52 فقرات 4 و5 و6 و7 و8 في قانون 
ديوان احملاس���بة وان رئيس الديوان وفقا لنص املادة 53 من قانون 
الديوان ال ميلك أي سلطان على الوزير عدا ما نص عليه قانون حماية 
األموال العامة وبالتبعية قان���ون محاكمة الوزراء كون التصرف قد 

صدر من وزير.

حماد لمنح الموظفة الكويتية 
المتزوجة من أجنبي عالوة أوالد

عاشور: القرارات الخاصة بـ »البدون« 
يجب أن تكون فعلية وليست تصريحات

الوعالن: يحّذر »الداخلية« من التالعب 
بشروط القبول بأكاديمية سعد العبداهلل

قدم النائب س���عدون حماد 
اقتراحا برغبة بشأن اعطاء األم 
الكويتية حق كفالة أبنائها من 
زوجها غير الكويتي حلني ايجاد 
وظيفة له���م دون حتديد لعمر 
األبناء، منح املوظفة الكويتية 
املتزوج���ة من اجنب���ي عالوة 
األوالد، من���ح زوج الكويتي���ة 
غير محدد اجلنسية جواز سفر 
ملرافقة زوجت���ه في العالج او 
الدراس���ة باخلارج، منح ابناء 
الكويتي���ة املتزوج���ة من غير 
محددي اجلنس���ية حق اصدار 
رخص القي���ادة والعالج على 
نفقة الدول���ة والتعليم العالي 
املجاني داخل الكويت )ليسانس، 
ماجس���تير،  بكالوري���وس، 

متنى النائب صالح عاش����ور 
ان تك����ون تصريح����ات الوزراء 
بخصوص غير محددي اجلنسية 
)البدون( فعلية بع����د مداولتها 
ومناقش����تها واملوافقة عليها من 
قبل مجل����س ال����وزراء كون ان 
هناك سوابق من بعض الوزراء 
الذين صرحوا بخصوص حلول 
وتسهيالت لقضية البدون، اال انها 
لم تتعد كونها تصريحات صحافية 
دون اي تطبيق على ارض الواقع.

واضاف عاشور: اننا سمعنا الكثير 
من التصريحات بخصوص السماح 
للبدون باستخراج شهادات امليالد 
واصدار عقود الزواج والطالق، اال 
ان هذه التصريحات لم تطبق عمليا 
ومازالت هذه الفئة تعاني االمرين 
في القضايا املذكورة. وطالب وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود بأال تك����ون تصريحاتها 
بخص����وص توظي����ف الب����دون 
بالتربية ش����بيهة بالتصريحات 
االخ����رى وان تك����ون نابعة عن 
قناعة بأحقيتهم وان تطبق ذلك 
على ارض الواقع وبأسرع وقت 
ممكن، مطالبا بأن يتم مساواتهم 
في الرواتب واالمتيازات الوظيفية 
بغيرهم من املوظف����ني، كما هو 
حاصل بالسلك العسكري والذي 

حذر النائ����ب مبارك الوعالن 
وزي����ر الداخلية م����ن اجراء اي 
تعديالت او تغييرات جديدة على 
شروط القبول في اكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم االمنية والتي 
سبق التلميح الى اجرائها وذلك 
بغرض تفصيل شروط القبول على 
متقدمني رفضوا في بداية التسجيل 
الن تخصصاته����م غير مطلوبة.

وقال الوعالن في تصريح صحافي 
ان ه����ذه التغييرات التي يعتزم 
وزير الداخلية اجراءها من شأنها 
فتح املجال للقبول امام اصحاب 
تخصص����ات جامعية معينة من 
ابناء املتنفذين من حملة املؤهالت 
غير املطلوبة، مستغربا ما قام به 
الوزير م����ن اعطاء تعليمات الى 
ادارة اكادميية العلوم االمنية لفتح 
القبول الى االحد 19 الشهر اجلاري. 
مع ان باب القبول كان مقررا اغالقه 
ي����وم االربعاء املاضي املوافق 15 
من شهر يوليو اجلاري.واستنكر 

دكت���وراه(، اعط���اء األولوية 
للتوظيف البناء الكويتية على 

األجانب.

ال يفرق بني الكويتي وغير الكويتي 
بالرواتب والعالوات واالمتيازات 
الوظيفية واملالية.واختتم عاشور 
تصريحه قائال ان قضية البدون 
حتتاج الى حل جذري وقرارات 
عادلة سريعة وصحيحة سواء 
مبنح املستحقني منهم اجلنسية 
او حص����ول اآلخرين منهم على 
االمتيازات االخرى مثل حق التعليم 
والعمل والعالج واصدار االوراق 
الثبوتية، وهذه احللول حتتاج 
الى مراس����يم وقرارات واضحة 
بعيدا عن املزايدات والتكسيات 
السياس����ية التي لم تستفد منها 

هذه الشريحة.

الوعالن اسلوب احملاباة والتفرقة 
في التعامل بني الطالب املتقدمني 
التعليمات والقرارات  واختراق 
اخلاصة بالطلبة اجلامعيني في 
الدرجات  شأن احضارهم كشف 
عن الس����نوات التي درسوها في 
اخلارج وعدم االخذ بشهادة ملن 

يهمه االمر.

اكد مراقب مجلس االمة النائب 
د.محمد احلويلة ان قضية املسرحني 
الكويتيني من القطاع اخلاص تعطي 
اكبر دليل على تنكر معظم الشركات 
واملؤسس����ات في القطاع اخلاص 
لدوره����ا الوطني جتاه الش����باب 
الكويتي وجتاه الوطن الذي اعطاها 
الكثير من االمتيازات ولم يفرض 
عليها كما في العديد من الدول اي 
او استقطاعات ملصلحة  ضرائب 
الدولة التي وفرت لها كل السبل 
لتنمية ارصدتها، وعندما جاء وقت 
احلاجة لتلك املؤسسات والشركات 
لتس����اهم في حتمل املس����ؤولية 
املالية  ولتخفيف ح����دة االزم����ة 
العاملي����ة أدارت ظهرها للدولة بل 
اكثر من ذلك، حيث قامت بتسريح 
العديد من ش����بابنا عن العمل في 
هذه الفترة احلرجة بالذات، مضيفة 
على االسرة الكويتية حمال آخر من 
تبعات الغالء املعيش����ي والديون 

املختلفة.
وقال د.احلويلة: لقد حذرنا منذ 
بداية االزمة املالية القطاع اخلاص 
من م����س املكتس����بات الوظيفية 
وتهديد االمن الوظيفي للش����باب 
الكويتيني العاملني لديه وان يساهم 
هذا القطاع مع الدولة في التخفيف 
من حدة تل����ك االزمة املالية، لكن 
لالسف معظم الشركات واملؤسسات 
في هذا القطاع لم تكن لها مشاركة 
وطنية فاعلة، فقد خيبت ظننا كما 
اكثر تعامل احلكومة  خيب ظننا 
مع قضية ش����بابنا املسرحني من 
العمل بالقطاع اخلاص والذي تأخر 
كثيرا بعد ان ذاق هؤالء الشباب 
مرارة احلاجة وقساوة الزمن بعد 
ان انقطع املورد الذي كان يعينهم 
على قضاء حوائجهم وتلبية مطالب 

اسرهم.
وش����دد د.احلويل����ة: لن نقف 
مكتوفي االيدي جتاه تلك املسألة 

وس����ننتظر املهلة الت����ي اعطتها 
احلكومة حلل هذا االمر وسنري ان 
كانت تلك احللول مبستوى االزمة 
وهل سيتم وضع حلول مستقبلية 
ملثل تلك املشاكل وهل سيتم تغيير 
العم����ل بالقطاع اخلاص  قوانني 
مبا يكفل للمواطنني العاملني فيه 
حياة كرمية بعيدة عن تسلط مالك 
تلك الشركات واملؤسسات برقاب 

العاملني لديهم.
واضاف د.احلويلة: سيكون لنا 
موقف حاسم وحازم جتاه اللجنة 
التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة 
وزير املالية له����ذا الغرض، ومن 
اآلن نقول ملصطفى الشمالي رئيس 
اللجنة اننا لن نتردد في استخدام 
جميع ادواتنا الدستورية مبا فيها 
االستجواب اذا رأينا ان احللول التي 
ستطرحونها لعالج قضية شبابنا 
املسرحني ليس����ت على مستوى 
الطموح ولم تعالج القضية بكل 
ابعادها، فشباب الكويت هم ثروتها 
اليافعة وبسواعدهم وهمتهم نرتقي 
بالوطن ولن نسمح ألي تاجر جشع 
او مسؤول متقاعس بأن يعرض 
مستقبلهم للخطر دون ضمانات 
وشروط تكفل لهم احلياة الكرمية 

واملستقبل اآلمن.

د.محمد احلويلة سعدون حماد

صالح عاشور

مبارك الوعالن

نواف الفزيع


