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الحويلة يسأل رئيس الحكومة عن عدم مساواة 

أعضاء إدارة التحقيقات بأعضاء النيابة العامة
نخشى من فرض عقوبات دولية بسبب التأخر في حل قضية البدون

الدويسان: »الظواهر السلبية« أقّرت وضع ضوابط على المقاهي 
والمطاعم وتخصيص ساعات محددة للنساء في حمامات السباحة

أوضح رئيس جلنة الظواهر 
السلبية النائب فيصل الدويسان 
عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة 
تس����تنكر ما حدث من تصرفات 
جتافي األخالق واآلداب العامة التي 
حدثت في بعض املقاهي واملطاعم 
التي لم تلتزم بالقوانني املنصوص 
عليها في البلد، حيث قام اعضاء 
اللجنة بالتحقق مما حصل عبر 
االتص����ال بالصحيفة التي أثارت 
تلك القضية ونشرها لصور تؤكد 
جتاوزات بعض املقاهي واملطاعم 
وتأك����دت اللجن����ة م����ن مصادر 
الصحيفة، حتى وصلت الى يقني 
املنافية  التجاوزات  بحدوث تلك 

لآلداب العامة.
وشدد الدويسان في تصريح 
صحافي على ان اجلنة لن تألو جهدا 
في ممارسة عملها وانها مارست 
دورها مباش����رة بعد اجازة عيد 
الفطر دون تراخ منها، مبينا دعوة 
اللجنة لوزارات الداخلية والشؤون 
االجتماعية والعمل والتجارة لبحث 
املوضوع من خالل اجتماع اللجنة 

االثنني املقبل.
واضاف الدويسان ان اللجنة 
اقتراح����ني برغبة  وافقت عل����ى 
للنائب محمد هاي����ف االول كان 
لوضع ضوابط جديدة على بعض 
املقاهي واملطاعم، والتأكد من عدم 
مخالفتها للش����ريعة االس����المية 

واآلخر بخصوص ارتداء مالبس 
محتش����مة في حمامات السباحة 
والنوادي وعدل����ت عليه للجنة 
ليكون هناك حتديد ساعات معينة 
للنساء او تخصيص اماكن معينة 

لهن ليمارسن نشاطهن بحرية.
وحول م����ا يثار في س����احة 
عن انحصار دور جلنة الظواهر 
الس����لبية مبجرد االس����تنكارات 
البيانات والتصريحات  واصدار 
دون اتخاذ اجراءات اخرى رادعة، 
اجاب الدويسان بالقول: »ان اللجنة 
قامت باالتصال بوزارة الداخلية 
والصحيفة الناشرة خلبر املقاهي 
املش����بوه، وحصر اسماء املقاهي 

املخالفة للقانون، مشيرة الى ان 
وزارة الداخلية لم تسلط الضوء 
على بعض االجراءات التي اتخذتها 
املقاهي واملطاعم رغم  جتاه تلك 
جهودها احلثيثة في ذلك الصدد اال 
انها جتاهلت القضية من الناحية 
االعالمي����ة مقارنة ف����ي القضايا 
االخرى التي تسلط االضواء عليها 
وال حتمل اهمي����ة كالتي حتملها 
قضية املقاهي، واكد ان االجتماع 
املقبل مع اجلهات املعنية سيكون 

خطوة نحو العمل.
وأملح الى من اتهم أعضاء اللجنة 
بالقصور بالقول ان اعضاء اللجنة 
كان����وا في اج����ازة حينما حدثت 

املشكلة وبعدها استأنفت اللجنة 
أعمالها فورا، ولن تكون مطالبة 
بالتصريح فقط بل اصبح لزاما 
عليها ان تخاطب اجلهات املعنية 
لتقوم بالالزم، وبالتالي احلد من 
هذه التج����اوزات غير األخالقية، 
موضحا ان اللجنة دورها رقابي 

وليس تنفيذي.
ودعا الدويسان الغيورين في 
هذا البلد الى اإلبالغ عن اي مشكلة 
من شأنها اإلخالل في األخالقيات 
واآلداب العامة ويش����مل في ذلك 
اعضاء مجلس األمة ووسائل اإلعالم 
تطبيقا للمقولة »كل مواطن خفير« 
وطالب اجلهات احلكومية املعنية 

بسرعة اتخاذ االجراءات الرادعة 
ملنع هذه الظواهر السلبية.

وف����ي س����ياق آخ����ر أوضح 
الدويس����ان ان احلكومة مضطرة 
للتعاون مع ملف البدون بطريقة 
او بأخرى س����واء طال الزمن ام 
قصر، ومن الواجب عليها ان حتل 
جميع املشاكل العالقة لتغلق ملف 

البدون بصورة نهائية.
وعلى الصعيد النيابي ذكر ان 
املوقعني على اجللس����ة اخلاصة 
ملناقشة الوضع االنساني للبدون 
جاء لتسريع اخلطى احلكومية حلل 
هذه املش����كلة حتى تكون للدولة 
صورة مشرفة ومشرفة في احملافل 
افراج  الدولية، مضيفا بضرورة 
االجراءات احلكومية من أدراجها ان 
وجدت لها النية واحللول لوضع 
حل مللف البدون، وان اجللس����ة 
اخلاصة لم تكن خرقا لالجراءات 
احلكومي����ة والقانونية، بل هي 
مس����اهمة نيابية لتعجيل خطى 
احلكومة للحد م����ن كرة البدون 
امللتهبة والتي تهدر سمعة البلد 

الدولية.
الدويسان عن مخاوفه  وعبر 
جتاه فرض عقوبات دولية على 
الكويت بس����بب تأخرها في حل 
ملف البدون، الفتا الى ان العالم 
بات قرية صغيرة، وأصبحت الدول 

تخضع للقوانني الدولية.

وجه النائب د.محمد احلويلة 
الوزراء  سؤاال لس���مو رئيس 

الشيخ ناصر احملمد جاء فيه:
العام���ة  االدارة  تتول���ى 
العمومية  الدعوى  للتحقيقات 
باسم املجتمع مع النيابة العامة 
عل���ى النحو ال���ذي تقضي به 
الدستور واملادة  املادة 167 من 
9 من قانون االجراءات واحملاكم 
اجلزائية واملادة 1 من القانون رقم 

53 لسنة 2001 بشأن االدارة.
وق���ال: وقد نص���ت املادة 9 
من قانون االجراءات واحملاكم 
اجلزائية الصادرة بالقانون رقم 

17 لسنة 1960 على انه: »تتولى النيابة العامة سلطة 
التحقيق والتصرف واالدعاء في اجلنايات ويتولى 
س���لطة التحقيق والتصرف واالدعاء في اجلنح 
محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة 
واالمن العام«. واضاف: ولقد ناقش مجلس االمة في 
دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع 
بجلسته املنعقدة بتاريخ 2001/6/19 و2001/6/30 
مشروع القانون رقم 53 لس���نة 2001 وبتوافق 
تام بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
وباالجماع أقر مبدأ املس���اواة بني اعضاء االدارة 
العام���ة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة 
وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا 
املجال حتى تتحقق الضمانات الالزمة ملباش���رة 
اعضاء االدارة العام���ة للتحقيقات اختصاصهم 

بتولي الدعوى العمومية في اجلنح.
ولقد صدر املرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن 
مرتبات وبدالت اعضاء االدارة العامة للتحقيقات 
بتاريخ 2002/4/2 موافقا لنص املادة 10 من القانون 
رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه: »حتدد 
مبرسوم مرتبات وبدالت وعالوات اعضاء االدارة 
العامة للتحقيقات واملدد املبينة للبقاء في الدرجة 
مبا يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة 
املطبق في ش���أنها احكام القانون رقم 23 لسنة 

1990 بتنظيم القضاء«.
وحني صدر املرسوم رقم 2009/41 الذي نص 
عل���ى منح القضاة واعضاء النيابة العامة املزايا 
املالية الواردة في املرسوم 2009/41 لم يتم تطبيق 
القانون رقم 53 لسنة 2001 في املادة 10 منه والتي 
قضت مبساواة اعضاء االدارة العامة للتحقيقات 
بأعضاء النيابة العامة. علما انه حني صدر املرسوم 
رقم 2003/108 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة 
واعضاء النيابة العامة صدر على اثره املرسوم 
رقم 2004/351، والذي قضى مبنح كل العالوات 
والب���دالت التي منحت ألعض���اء النيابة العامة 
لنظرائهم اعضاء االدارة العامة للتحقيقات والذي 
عمل به بأثر رجعي من تاريخ صدور املرس���وم 
رقم 108 لس���نة 2003 وذلك حني كان سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وزيرا للداخلية. وقال: 

علم���ا ان اعضاء االدارة العامة 
للتحقيقات يقومون بأعمال ال تقل 
اهمية عن اعمال اعضاء النيابة 
العامة، خاصة اذا علمنا بالعدد 
القضايا والشكاوى  الهائل من 
الت���ي تتصرف بها االدارة رغم 
االمكانيات البسيطة واملتواضعة 
املتوافرة لها وال يجب ان يشعر 
من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم 
تطبيق القانون مع انه يقوم على 
تطبيق القانون وتلقي الشكاوى 
والتحقي���ق والتصرف بها وال 
ميكن ان نطلب العدالة واحلق من 
احد هو في قرارة نفسه يشعر 

بالتعرض للظلم والغنب.
واك���د احلويلة: ومن ه���ذا املنطلق يجب على 
مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون 
بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم 
املجتمع مش���اطرة مع النيابة العامة حيث تتولى 
النيابة العامة التحقيق في اجلنايات ويتولى اعضاء 
االدارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا اجلنح 

واملرور التي ال تقل اهمية عن اجلنايات.
وبعد ان صدر املرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي 
قضى مبساواة اعضاء االدارة العامة للتحقيقات 
بأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق باملرتبات والبدالت 
والعالوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة 
الفتوى والتش���ريع التابع ملجلس الوزراء والتي 
اكدت على وجوب املس���اواة التام���ة بينهما فيما 
يتعلق باملرتبات والعالوات والبدالت حسب كتاب 
رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 

.2004/8/18
وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 2001/243 
مدني بجلسة 2002/3/18 من ان االعمال التي تصدر 
عن االدارة العامة للتحقيقات تعد اعماال قضائية 

صادرة عن هيئة قضائية.
وبعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية على الزيادة 
املقررة ألعضاء االدارة العامة وبعد الكتاب الذي مت 
رفعه من وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف 
اعض���اء االدارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول 
مرتباتهم حتى تتم العدالة واملساواة اللتني نص 

عليهما القانون رقم 53 لسنة 2001.
فإننا نتوجه بالسؤال التالي لسموكم.

»ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق 
املادة رقم 10 من القانون رقم 53 لس����نة 2001 والتي 
تقضي مبس����اواة اعضاء االدارة العامة للتحقيقات 
بأعضاء النيابة العامة باملرسوم رقم 2009/41 وذلك 
اس����وة مبا مت عمله باملرس����وم رقم 351 لسنة 2004 
والذي قضى مبنح كل العالوات والبدالت التي منحت 
ألعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء االدارة العامة 
للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ 
صدور املرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزمالئهم 

اعضاء النيابة العامة«.

)متين غوزال(د.روال دشتي وفيصل الدويسان ود.حسن جوهر خالل اجتماع اللجنة

هايف: الدويسان يناقض نفسهلجنة الظواهر انحرفت عن دورها
فيما اعرب النائ����ب صالح املال عن تقديره ل����دور رئيس واعضاء جلنة 
الظواهر السلبية استنكر انحراف اللجنة عن دورها الالئحي وانحنائها امام 

موجة التصريحات والتهديدات التي طالت اعضاءها.
وزاد املال ان اللجنة افتأتت على صالحيات جلان اخرى وجتاوزت ما هو 
منص����وص لها من مهام في املقترح الذي صوت عليه املجلس والذي يقتصر 
على »بحث ودراسة الظواهر الس����لبية« دون التحول الى مجلس تشريعي 
ورقابي مصغر يس����تدعى من خالله املسؤولون احلكوميون. واشار الى ان 

اللجنة جتاوزت بهذا املسلك صالحيات النواب في قاعة عبداهلل السالم.

قال النائب محمد هايف إن النائب فيصل الدويس����ان يناقض نفس����ه في 
الوقت الذي يقول فيه إن حماية األخالق والفضيلة من اختصاص الداخلية، 
ويس����تنكر ما قيل في ندوة »من وراء بارات ومراقص املقاهي؟«، ويقول هذا 
جتسس محرم، فانه يناقض نفسه في اليوم التالي ويقول سنستدعي الداخلية 
حملاس����بتها على املقاهي وما حصل في املقاه����ي حقيقية دون أن يعتذر عما 
بدر منه من اتهامات لزمالئه وتضليل الشارع الكويتي، ومع ذلك لم يعترف 
بخطئه ويحترم زمالءه او عقول ناخبيه، ولكن ليس غريبا عليه فهو يعيش 

في حيرة وتناقض كبير مع نفسه نسأل اهلل له الهداية والرشد.

د.محمد احلويلة

تتقدم بخال�ص �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل

رئي�س جمل�س اإدارة الوطنية للإت�صاالت

�صركة دار الكويت لل�صحافة
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