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خالل الصالون الثقافي في جمعية الخريجين

أسيل: الوضع السياسي في الكويت مشوه 
وأعارض تجريم المطالبين بالحلّ غير الدستوري

المقاطـع: طالبنا برّد قضـاة المحكمــة الدسـتوريـــة 
في قضية الطعـون االنتخابية فال يصلح القاضـي خصماً وحكماً

  رندى مرعي
أكدت عضو مجلس األمة د.أسيل العوضي أنها ضد 
جترمي من يطالب باحلل غير الدستوري للمجلس 
ألنه في نهاية املطاف نوع من أنواع حرية التعبير 
عن ال���رأي معتبرة أنه أمر يختلف متاما عما قامت 

بطرحه في شأن املرجعية الدستورية.
كالم العوضي جاء خالل مشاركتها في الصالون 
الثقافي الذي نظمته جمعية اخلريجني مساء أمس 
األول في ندوة بعنوان »احملكمة الدس���تورية ملزيد 
من احلريات« مبشاركة أستاذة القانون الدستوري 
بأكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية الدكتورة 
الدس���توري  عصمت اخلياط واخلبير واألس���تاذ 
والقانوني في جامعة الكويت د.محمد املقاطع وأدار 

اجللسة اخلبير الدستوري د. محمد الفيلي. 
بداي���ة حتدثت د.عصمت اخلي���اط عن عن دور 
القاضي الدس���توري في حماية احلقوق واحلريات 
قائلة أنه في الكويت املشرع هو البرملان الذي يصدر 
التش���ريعات وهناك السلطة التنفيذية التي تصدر 
اللوائح وإذا ما جتاوزت السلطة التشريعية احلدود 
املرسومة بالدستور وأصدر قانون فيه جتاوزات يتم 
طرق باب احملكمة الدس���تورية التي من أهم مهامها 
أن حتكم بعدم دستورية التشريع سواء كان الئحة 

أو قانونا مخالفا للدستور.
من جانبها حتدثت د.أسيل العوضي عن اجلانب 
السياسي للندوة مشددة على أهمية توافق القوانني مع 
النصوص العامة من الدستور كونه املرجع األساسي 
الذي البد م���ن االحتكام إليه خاصة أننا نواجه في 
الكويت ظاهرة تستحق الدراسة تتمثل في جتاوز 
الدستور من خالل سن قوانني غير دستورية علما 
بأنها ليست باجلديدة فاملجتمع الكويتي يعاني منها 
منذ 40 عاما، كقانون االنتخاب الذي كان غير دستوري 
الفتة إلى أن املشرع على الرغم من وضوح احلريات 
املكفولة في الدستور والنصوص الدستورية وحق 
املواطنة والتي ليس���ت بحاجة خلبير دستوري أو 
قانوني لتفسيرها إال أنه يقوم بسن وصياغة قوانني 

غير دستورية. 
وتابعت العوض���ي أن ما يحدث اليوم ما هو إال 
تعبير ع���ن ثقافة مجتمع ولدين���ا أجيال متعاقبة 
حتمل هذه الثقاف���ة، وأصبحت عقب وصولي لقبة 
البرملان أرق���ب هذه الظاهرة ع���ن كثب خاصة أن 
ثمة أطرافا مش���رعة غير مقتنعة بأن الدستور هو 
املرجع األعلى والنص األساسي الواجب اللجوء إليه 
في صياغة تش���ريعاتنا، وهناك منهم من يعتقد أن 
الدس���تور يقيد صالحيات معينة ال تناسبهم وهم 
من أصح���اب الثقافات املختلفة مش���يرة أن بعض 
املشرعني يتعاملون مع الدستور على مبدأ »القص 
واللصق« يأخذون منه ما يتناسب معهم ويفصلونه 

على أساس احتياجاتهم . 
وقالت ان هذه املشكلة خلقت سلوكا بعيدا جدا عن 
روح الدستور وبالتالي بعيدا عن النظام الدميوقراطي 
الذي صاغه الدستور وقد أدت هذه الثقافة إلى ممارسة 
سياس���ية تس���مى »طغيان األغلبية« وهي أبعد ما 
يكون عن املمارس���ات الدميوقراطية التي أصبحت 
عب���ارة عن امتالك أصوات األغلبية والتي تبعد كل 
البعد عن النظام الدميوقراطي الذي يقوم على أساس 
قيمة رأي الفرد مشددة على أن من لديه األغلبية ال 
ميلك احلق في انتهاك حقوق األقلية مشيرة إلى أن 
هذه الثقافة املنتشرة واملشوهة والتي ال تفقه ما هي 

أسس الدميوقراطية خلقت لنا مشرعني ال يعرفون 
األسس الدستورية.

ورأت العوضي أن الوضع السياسي مشوه جدا 
في الكويت، مؤكدة على »أن ثقافة املجتمع هي العامل 
األساسي الذي البد من التركيز عليه إلحداث تغيير 
في ثقافة املجتمع الكويتي معتبرة أن التشريعات ال 
تصنع السلوك اإلنساني بل الثقافة هي التي تصنعه 
ولفتت إلى أنه ال ميكن تغيير هذه الثقافة املجتمعية 
من خالل التشريعات، فالبد من تعديل ثقافة املجتمع 
أوال لوضع حد لهذه املمارس���ات، فالثقافة هي التي 
تصنع السلوكيات«، منادية بأهمية تفعيل مفهوم 
الدميوقراطية الصحيح، ونشر ثقافة سيادة الدستور، 
وأنه هو األساس في التشريع، وأي شخص ال يكون له 
مرجعية للدستور عليه أال يدخل في الشأن السياسي 
وأشارت إلى أن اخلطوة التي تتعلق بإحداث التغيير 
في ثقافة املجتمع ميك���ن أن تأتي من خالل تفعيل 
دور مؤسسات املجتمع املدني، باإلضافة إلى أهمية 

دور اجلانب التعليمي في هذا السياق«.
وقالت ان هن���اك قائمة طويل���ة بالقوانني غير 
الدستورية التي جاءت نتيجة للممارسات اخلاطئة، 
والتي ستعمل على التصدي لها، أولها كان التعديل 
الذي قدمته لدى وصولها لقبة البرملان في قانون إنشاء 
احملكمة الدستورية فيما يتعلق مبسألة إتاحة فرصة 

أمام الفرد للتقدم بتظلم للمحكمة الدستورية. 
وحول م����ا إذا كان التعديل الذي تقدمت به حول 
إتاحة الفرصة للفرد في التظلم للمحكمة الدستورية 
يسهم في فتح الباب على مصراعيه ألي فرد للتظلم 
والذي من ش����أنه أن يثقل كاهل احملكمة الدستورية 
بأمور ليست باحلسبان من الناحية اإلدارية، وقالت 
انه البد من فتح هذا الباب امام الفرد في التظلم إن رأى 
أن هناك قانونا فيه شبهة دستورية أو غير دستوري، 
ه����ذا األمر يعد صمام أمان للفرد خاصة أنه ال يوجد 
رادع اآلن، ولن يثقل كاهل احملكمة فنحن نعاني من 
إنحراف في مسار الدميوقراطية، وليس كل من »هب 

ودب« سيتوجه إلى احملكمة الدستورية.
ونوهت إلى »أن الفقه اإلس���المي هو مصدر من 
مصادر التشريع وليس املصدر الرئيسي أو األساسي 
بالتالي لن يأتي فوق الدس���تور« مش���يرة إلى أن 
الضوابط الشرعية موضوعة للتمنن على النساء وال 
تعني اللباس الشرعي، ورأت أنه يجب تطبيق وفرض 
الضوابط على اجلنس���ني، وأن تعنى باألخالقيات 

العامة وأال تنظر للبس.
ومن جهته، تطرق د. محمد املقاطع في حديثه لدور 
احملكمة الدستورية في حماية احلريات واحلقوق، 
مشيرا إلى »أنها قضية جوهرية وتأخذنا إلى إشكالية 
أكب���ر نعاني منها في الكوي���ت وهي قضية تكوين 
احملكمة الدستورية وعملها واختصاصاتها بحيث 
تكون قادرة على ممارسة مسؤوليتها فيما يخص 
حماية احلقوق واحلريات، وهي من املس���ائل التي 

نخطئ في تصويرها بعض األحيان«.
وأوضح »أن إحدى إشكاليات احلقوق واحلريات 
عند اللجوء للمحكمة الدس���تورية هي أنها أحادية 
الهيمنة عل���ى النظام القضائي الكويتي، فضمانات 
النقض تكون في تعدد الرئاسات القضائية بحيث 
نصل الجتهادات مختلفة ومحاولة إحداث التغيير، 
كما هو احلال في مسألة الطعون االنتخابية، والتي 
طالبنا فيها برد قضاة احملكمة الدستورية فال يصلح 

أن يكون القاضي هو اخلصم واحلكم«.

في ندوة »من يتحمل تأخر التنمية.. الحكومة أم مجلس األمة؟«

الصواغ: 6 مشاريع معطلة في »الكهرباء« منذ 5 سنوات 

الطبطبائي في مؤتمر البلقان لألئمة: 
الوسطية في اإلسالم ال تعني التنازل عن الثوابت

شارك النائب د.وليد الطبطبائي في انشطة الدورة 
التدريبية اإلقليمية لألئمة واخلطباء من منطقة البلقان 
التي عقدت في العاصمة األلبانية تيرانا بني اخلامس 
والثام����ن من نوفمبر اجلاري، هذه الدورة هدفت الى 
نشر قيم احلوار واالعتدال والوسطية التي تنظمها 
املنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( 
بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون االسالمية في 
الكويت، وبتنسيق مع املركز األلباني للفكر واحلضارة 

اإلسالمية واملشيخة االسالمية األلبانية.
وألق����ى الطبطبائي كلمة في ال����دورة تناول فيها 
مفهوم الوسطية في اإلسالم وبعده عن تهم التطرف 
واإلرهاب التي تنسب اليه ظلما، وقال ان الوسطية ال 
تعني التفريط في ثوابت العقيدة والدين او التساهل 
في حقوق الفرد واجلماعة املسلمة، وأشار الى تفوق 

الفكر االسالمي على سواه في مضمار احلوار واملناظرة، لذا فإن ادوات 
اإلصالح السلمية تؤتي ثمارا اكبر واكثر رسوخا من اي اسلوب آخر، 
ونوه بدور الكويت في خدمة االسالم على ضوء منهج الوسطية على 

مستوى العالم.
ولقد حضر افتتاح الدورة احلافظ ش����عبان صاليحاي � انابة عن 
رئيس املشيخة االسالمية في ألبانيا، االستاذ عبدالسالم محمد األحمر � 
املسؤول املباشر لهذه الدورة واخلبير لدى منظمة االيسيسكو، واحملامي 
راس����م حساناي � رئيس جلنة األديان في الدولة األلبانية، وعدد من 

السفراء وممثلي السفارات العربية واالسالمية في 
تيرانا، ومديري ومسؤولي املؤسسات والهيئات 
االسالمية من خارج الدولة ومن داخلها، وعدد 
من الشيوخ واألئمة ورجال الدعوة والدين من 
ألبانيا وكوسوڤو، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، 
ومقدونيا واجلبل االسود، وصربيا، وسنجك، 

واليونان، وقبرص، ورومانيا وكرواتيا.
وتأتي هذه الدورة في إطار متابعة تنفيذ 
استراتيجية العمل الثقافي االسالمي لاليسيسكو 
في الغرب والعالم، حيث مت التأكيد على االهتمام 
مبؤسسة املسجد ودور الصالة والعناية مبرافقها 
وجماليتها، واحلرص على انتقاء األئمة والدعاة 
وفق مواصفات الكف���اءة والتمكن من مناهج 
الدعوة والقدرة على التواصل والتبليغ واإلقناع 
مع ما يقتضيه ذلك من تلقينهم مناهج املوعظة احلسنة واجلدال 

بالتي هي أحسن واعتماد الوسطية واللني في التبليغ.
وأكد د.رامز مصطفى زكاي )رئيس املركز األلباني للفكر واحلضارة 
االس����المية( انه كان لألئمة ورجال الدين االس����المي املتخرجني في 
اس����طنبول والقاهرة وجميع العواصم االسالمية دور بارز في نشر 
الدعوة االس����المية في البانيا ومنطقة البلقان عموما، هؤالء األئمة 
أقاموا دعوتهم على العمل اجلاد والقدوة الس����امية واحترام حقوق 

اإلنسان.

ق���دم النائب خال���د العدوة 
اقتراح���ا بقانون بش���أن قيام 
الصن���دوق الكويت���ي للتنمية 
االقتصادية بسداد فوائد قروض 

املواطنني املدينني للبنوك.

مادة اولى

يق���وم الصن���دوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية بس���داد 
فوائد قروض املواطنني املدينني 

للبنوك على ان تدفع الدولة هذه 
املبالغ للصندوق، وتتحمل الدولة 
تبعات هذا الس���داد للصندوق، 
على ان تقوم احلكومة بجدولة 

اصل الدين.

مادة ثانية

الوزراء  على رئيس مجلس 
والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ 

هذا القانون.

ق���دم النائ���ب س���عد زنيفر 
اقتراحا برغبة بشأن اعداد برنامج 
لالبتعاث اخلارجي يهدف الجراء 
دورات تدريبي���ة للمعلم، حيث 
تقام هذه الدورات في دول متقدمة 
علميا بهدف رف���ع كفاءة املعلم 
وتزوي���ده باخلب���رات احلديثة 

وان تتكافل الدولة بهذه الدورات 
وتكون مدة ال���دورة ال تقل عن 
ثالثة شهور، ويرشح لهذه الدورة 
املعلم الذي جتاوزت مدة خدمته 
خمس س���نوات ويكون حاصال 
في آخر ثالث تقديرات س���نوية 

على امتياز.

العدوة يقترح قيام صندوق التنمية 
بسداد فوائد قروض المواطنين

زنيفر يقترح إعداد برنامج 
لالبتعاث الخارجي للمعلمين

 عبدالهادي العجمي
دعا ن����واب امس الى ضرورة 
مواجهة الفساد بكل اشكاله وحملوا 
احلكومة سبب تأخير التنمية في 

البالد.
جاء ذلك في ندوة »من يتحمل 
أم  التنمي����ة.. احلكومية  تأخ����ر 
اقيمت بديوان  الت����ي  املجلس؟« 
النائب فالح الصواغ مبش����اركة 
النائبني د.جمعان احلربش ومحمد 

هايف.
أول املتحدث����ني كان النائ����ب 
فالح الصواغ الذي استغرب من 
الذين  النواب  ممارس����ات بعض 
يتهرب����ون من مواجهة الفس����اد 
واملمارسات احلكومية وذلك من 
خالل التش����كيك في الصالحيات 
الدس����تور والقانون  التي كفلها 
النائ����ب د.فيصل  حول اس����ئلة 
املس����لم املوجهة لس����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
حول إصدار بعض الشيكات لنواب 
سابقني، جاء ذلك خالل الندوة التي 
عقدت بديوانه في الفنطاس حتت 
عنوان »من يتحمل تأخر التنمية.. 
احلكومة أم املجلس؟« وشارك فيها 
النائب جمعان احلربش والنائب 

محمد هايف.
وقال الصواغ هذه دعوة واضحة 
للتستر على الشبهات قبل ايضاح 
احلقيقة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء وأعلن الصواغ عن تأييده 
املطلق ملا طرحه النائب د.فيصل 
املس����لم وكل من يدافع عن املال 

العام.

الحكومة تؤخر التنمية

واتهم الصواغ احلكومة بأنها 
السبب الرئيسي لتأخير التنمية 
فهي التي يجب أن تضع اخلطط 
االستراتيجية اخلمسية والسنوية 
وتشرف على العمل في الوزارات 
والهيئات احلكومية وتقوم بتنفيذ 
تلك اخلطط وليس املجلس الذي 
يقتصر دوره على التشريع والرقابة 
فقط وقال الصواغ البلد متأخر في 
جميع نواحي ومقومات الدولة ولو 
حتدثنا عن مشاريع النفط فجميعها 
متأخرة بداية من حقول الشمال 
إلى جانب املشاريع التي طرحت 
دون دراسة ووافقت عليها احلكومة 
ثم الغتها دون إبداء األسباب وهي 
املصفاة الرابعة ومش����روع الداو 
وحتى اآلن ال نعرف إن كان احلق 
مع احلكومة أو مع املجلس وأشار 
الصواغ ال����ى ان وزارة الكهرباء 
لديها س����تة مشاريع معطلة منذ 
أكثر من خمس سنوات وباملقابل 
تغذي االردن واليمن ولبنان بأفضل 
احملطات الكهربائية حتى أصبحت 
تضاهي الكويت وأكثر، ونحن في 
الكويت مازال االنقطاع املستمر 
الكهربائ����ي واالحتراق  للتي����ار 
اليومي للمحوالت. وقال  ش����به 
الصواغ مش����كلة محطة الصرف 
الصحي مبنطقة مش����رف دمرت 
البلد وموقعها االستراتيجي خطأ 
وهناك ش����بهة على املقاول لعدم 
تنفيذ املشروع بالطريقة الصحيحة 
وحتى اآلن ال نعرف ما هي نتائج 
التحقيق. واضاف الصواغ بالنسبة 
لالس����كان هناك اكثر من 80 ألف 
طلب مجمدة حتى اآلن، مشيرا الى 
بيوت الظهر التي مضى عليها أكثر 
من عشرين سنة ومازالت اعمدة 
خرسانية لم تزال ولم ترمم حتى 
توزع على املواطنني، وزاد هناك 
مشاريع وأراض اسكانية معطلة 
وأكثر من وزير تعهد بأنه خالل 
سنوات سينجز هذه املشاريع ولم 

نر شيئا على أرض الواقع.
واشار الصواغ الى ان التعليم 
»حدث وال حرج« اجلامعة مضى 
على قانونها الذي خرج من مجلس 

انه قبل  دينار تقريبا، واملفاجأة 
شهر طلبت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة رفع كتاب الى مجلس 
الوزراء تطلب ميزانية خمس����ة 
ماليني دينار الصالحه وان هناك 
هبوطا بأرض امللعب قدره 28 سم، 
وتساءل احلربش هل مجلس األمة 
عطل الستاد أم املقاولون ومقاولو 
الباطن؟ وق����ال احلربش: محطة 
مشرف من املفترض ان عمرها 100 
سنة بعد يومني من تشغيلها تنهار 
من الذي اوصلنا الى هذا الوضع 
السيئ صراع الكبار أم احملاباة أم 
مجلس األمة؟ واضاف احلربش: 
لسنا سعيدين بسيل االستجوابات 
وس����نكون اس����عد الناس لو ان 
احلكومة ت����ؤدي عملها وجتاوب 
عن اسئلتنا وتقود البلد للتنمية 
ويكون م����ن واجبنا الدفاع عنها 
فهي مسؤولية مشتركة بني طرفني، 
نواب يقودون معركة اصالح جادة 
غير شخصية تبحث عن مصلحة 
واستقرار البلد، وحكومة جتيب 

عن اسئلة النواب.
واشار احلربش الى ان اسئلة 
النائ����ب د.فيص����ل املس����لم عن 
الشيكات ومصروفات ديوان سمو 
رئيس الوزراء اثيرت في املجلس 
السابق في مارس املاضي ولو متت 
االجابة عنها النتهت املشكلة، وقال 
احلربش: خطابنا واضح وصريح 

للشيخ ناصر احملمد
ال يلغي هذه الشبهات والشكوك 
اال االجابة الواضحة والصريحة، 
وان ثبت ان هناك ماال صرف من 
رئيس ال����وزراء ألي نائب اثناء 
توليه مس����ؤولياته حتى لو كان 
من حسابه الشخصي، فهذا خطأ 
سياسي ال يغتفر، ومن غير املقبول 
ان النائب نفسه يأخذ هذه املبالغ، 
وما الضمان ان كانت هذه املعلومات 
حقيقية لش����راء والء سياس����ي 
وتضييع المانة البلد؟ وزاد: لسنا 
س����عيدين بهذه املعارك، لكن ان 
فرضت ال منلك اال ان نشهد شهادة 
احلق وان نقف موقف احلق حتى 
لو كان عمر املجلس ساعة واحدة، 
ومتنى احلربش ان تقاد س����فينة 
ال����ى اخلير واالصالح  البلد  هذا 
واالستقرار القائم على نزاهة العمل 
السياس����ي، وان تتجاوز الكويت 
هذه العقبات وتنهض على اقدامها 
امال في بناء بلد قوي وبناء انسان 

كويتي والؤه بعد اهلل لوطنه.

مادة الموسيقى

بدوره، حت����دث النائب محمد 
هايف قائال: ال ش����ك ان موضوع 
التنمي����ة مه����م وتتطل����ع جميع 
الواعية لتتقدم دولها،  الشعوب 
خصوصا ان جي����ران هذه الدول 
يتقدمون وهي تراوح على تنمية 
الستينيات والسبعينيات، واشار 
هايف ان انتقاد احلكومة ليس كما 
يصور البع����ض ان هناك عداوة، 
واش����ادتهم بتنمية بعض الدول 
املجاورة يأتي كرد فعل لعدم وجود 
تنمية او خطة او برنامج واضح 

للحكومة.
واضاف: احلكومة مع تعطيلها 
للتنمية شغلت الشارع الكويتي 
والسياسي باحداث االزمات تلو 
االزمات، ولو كانت محافظة على 
التنمي����ة القدمية مث����ل التعليم 
والصح����ة واخلدم����ات االخرى 
الت����ي تقدمه����ا في الس����تينيات 
والس����بعينيات لكانت افضل من 
الوقت احلالي، وزاد: كلما حاولت 
احلكومة ان تظهر بجديد وتقدم 
شيئا للمجتمع كان هذا اجلديد الذي 
تقدمه كارثة، سواء على املستوى 
التعليمي او الصحي، مشيرا الى 
ان م����ادة املوس����يقى عند الغرب 
مادة اختيارية وعندنا اصبحت 

اجبارية.

الذي وقعنا فيه  لألسف املنحدر 
منذ خمسة اش����هر هناك أطراف 
خبيثة تريد تفكك وضرب وتدمير 
مكونات هذا املجتمع وتقسيمه الى 
حضر وبدو، وزاد: ال توجد دولة 
في العالم تهدم بقاءها ووحدتها 
مبثل هذه احملاوالت اخلبيثة التي 
نراها، واشار باالمس جندي اميركي 
من اصل مس����لم قتل 13 اميركيا 
واول كلمة الرئيس االميركي أوباما 
في خطابه »أعتز بالتنوع الديني 
في اجليش األميركي، وأحذر من 

استقصاد املسلمني«.
وق����ال احلربش هذه هي األمم 
الواعية حتى لو لم تكن مسلمة 

كيف تتعامل مع هذه األحداث.
وح����ول من يتحم����ل ويوقف 
التنمية وبناء املجتمع احلكومة 
أم املجلس، قال احلربش: اخلطة 
وفق الدستور مسؤولية السلطة 
التنفيذية والتنمي����ة هي تنفيذ 
اخلطة فاختيار الوزراء والوكالء 
وع����رض املناقصات مس����ؤولية 
احلكومة ومثال على ذلك مستشفى 
جابر وضع له حجر االساس عام 
2006 والذي صادف وضع حجر 
اساس جامعة امللك عبداهلل بجدة 
وعندما قمنا باستجواب الشيخ 
احمد العبداهلل بذلك الوقت وحتى 
اليوم مازال مجرد »حفرة«، بينما 
جامعة امللك عبداهلل مت افتتاحها 
قبل ش����هر ونصف الشهر وقمنا 
بتوجيه اسئلة حول سبب ايقاف 
مشروع املستش����فى واتضح ان 
السبب هو صراع شركات تعرض 
املناقصة تلغى  املناقصة ترسي 
املناقص����ة كذلك س����تاد جابر مت 
تس����ليمه من وزارة االشغال الى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
قبل اربعة اشهر بتكلفة 50 مليون 

قانون ال����� B.O.T جاهز اآلن، 
كم مشروع قام على هذا القانون 
ومدينة احلري����ر وتطوير جزر 
فيلكا وبوبيان واملوانئ واملطارات 
واملستشفيات واجلامعات واملناطق 
الس����كنية النموذجي����ة باحلدود 
الشمالية واجلنوبية لم تنفذ حتى 
اآلن، هل هناك نائب في املجلس 
يحارب هذه املشاريع؟ وقال: اذا 
كان هناك استجواب ألي وزير من 
الوزراء فما عالقة هذه املشاريع 
باالستجواب؟ تعطلت املشاريع 
وحتل احلكوم����ة ويحل املجلس 
بسبب االس����تجواب، ولو ترجل 
هذا الوزير وصعد املنصة النتهت 

املشكلة. 

بناء اإلنسان وحفظ كرامته

من جانبه، قال النائب د.جمعان 
احلربش: الش����يء الذي تعتز به 
األمم احلية وال ميكن التفريط فيه 
هو بناء االنسان وكرامته ووالؤه 
وصدقه، وهناك دول بنيت دون 
ان متتلك مقومات احلياة واليوم 
نحن نستمد جميع مقومات احلياة 
من هذه الدول، واش����ار احلربش 
ال����ى ان افضل واه����م طلب لهذا 
البناء هو القيادة واالدارة، ومتى 
ما اتت االدارة احلكيمة والنزيهة 
الت����ي تخاف اهلل حتيا هذه األمة 
وتقوى ويصبح الوالء للبلد، ومتى 
ما غابت ه����ذه االدارة وتولى امر 
الناس ضعاف الناس او الفاس����د 
ينزل الفساد الى ادنى الدرجات.

وقال احلربش: الشعب الكويتي 
ال يريد خطب في الوحدة الوطنية 
وعدم كسر القانون واحلفاظ على 
التنمية، بل يريد فعال ليحافظ على 
الوحدة الوطنية واحترام القانون 
وفعال يقود الى التنمية، واضاف 

األمة عشر س����نوات وحتى اآلن 
لم تنش����أ بل تغير اسمها وحجر 
األس����اس لم يوضع بعد، وحول 
اخلدمات الصحية قال الصواغ ال 
توجد ثقة باملستشفيات بسبب 
تردي املباني وأقرب مثال مستشفى 
العدان الذي مضى عليه أكثر من 
ثالثني سنة وحتى اآلن لم يطور 
هذا املستش����فى بل نرى املرضى 
الطرقات. وتط����رق الصواغ  في 
الى  قضية التلوث البيئي وأشار 
الى ان هناك سبعة مصانع غرب 
الشعيبة هي التي تسبب امراض 
الربو والسرطان واحلساسية ولم 
تفلح حتركات النواب في املجالس 
السابقة حتى مت تصعيد القضية 
ووصلت الى اس����تجواب رئيس 
مجلس الوزراء مع ان حل املشكلة 
بس����يط جدا وهو ازالة املصانع 
السبعة ووضع فالتر في مصافي 
البترول، وزاد: لكن احلكومة عاجزة 
عن هذا العمل وال نعلم ان كانت 

متعمدة او ال تبالي بدورها.
واك����د الص����واغ ان املجلس 
ليس له عالقة بكل ما س����بق بل 
ان احلكومة متأخ����رة في جميع 
مسؤولياتها، واضاف: في املقابل 
جند دول اخلليج والتي سبقناها 
في املاضي س����بقتنا باملش����اريع 
احليوية والتجارية وتزدهر يوما 
بعد يوم، وتساءل الصواغ اين درة 
اخلليج اين احلرقة على هذا البلد؟ 
مش����اريع اقرت في مجلس االمة 
حتى تتطور وتنهض التنمية ولكن 
احلكومة ه����ي التي تؤخرها ولم 
تقم بتنفيذ هذه القوانني والسبب 
انواعه  الفساد بجميع  باختصار 
ومصالح بعض التجار الذين اصبح 
تفكيرهم فقط في كيف سيكسبون 

من هذا املشروع؟

عاشور يسأل الشمالي 
عن العقوبات التأديبية في »الجمارك«

وجه النائب صالح عاش���ور 
املالية مصطفى  س���ؤاال لوزير 
الشمالي جاء فيه: فرضت اإلدارة 
العامة للجم���ارك قرارات إدارية 
مخالفة للقانون الذي صدر عن 
مجلس األمة واحلكومة مبنع فرض 
رسوم إال بقانون، وذلك عام 1993 
والرس���وم التي فرضت على اي 
إرسالية من األسواق اإللكترونية 
)ش���راء بواس���طة انترنت( في 
حني هذه الرسوم ال تفرض على 
القادمني احلاملني نفس البضائع 
من سفراتهم اخلارجية والرسوم 
هي: 5% رسوم جمركية، 10 دنانير 
رسوم أرضية ثابتة، دينار واحد 
بيان ورقة األس���عار القانونية، 
4 دنانير عمول���ة البنك، دينار 
ورق طابع، 5 دنانير للتخليص 
اجلمركي واملناولة، 3 دنانير لكل 

نصف كيلو شحن.
وقال: فعلى اي قانون استند 
اعتماد هذه الرسوم؟ ومن الذي 
أص���در هذه الق���رارات؟ ومتى؟ 
م���ع تزويدي بنس���خة من هذه 
العقود، وكم عدد املوظفني الذين 

مت توظيفهم؟ وعلى اي شركة او 
وزارة؟ وكذل���ك تكاليف األماكن 
واألثاث واملفروش���ات مدعوما 
ذل���ك باملس���تندات والثبوتيات 
الالزمة؟ ومتى ستلغى كل هذه 
القرارات غير القانونية وترجع 
األمور الى عهدها الس���ابق كما 
كان؟ مع تزوي���دي بالعقوبات 
التأديبي���ة واالدارية على الذين 
قام���وا مبخالفة القانون في هذا 

األمر مع تفاصيلها.

د.وليد الطبطبائي

صالح عاشور

)متين غوزال(النواب د.جمعان احلربش ومحمد هايف وفالح الصواغ في الندوة

جانب من احلضور

)احمد باكير(د.أسيل العوضي ود.محمد الفيلي ود.محمد املقطاع خالل الندوة الحربش: بعض الدوُل بنيت وال تمتلك مقومات الحياة

هايف: الموسـيقى عند الغـرب اختيارية وعندنـا إجبارية!


