
د.فايزة اخلرافي

مؤمن المصري ـ ماضي الهاجري
أعرب مجلس القضاء األعلى عن معارضته لالقتراح بقانون 
اخلاص بإنشاء احملكمة الدس���تورية العليا والذي قدمه بعض 
النواب، مشيرا في رده بهذا اخلصوص إلى أنه سبق ان تدارس 
املشروع املقترح في دورات سابقة وأبدى مالحظات عليه أكثر 
من مرة ولم يتم تداركها على الرغم مما يشوب بعض نصوصه 
من ش���بهة عدم الدستورية الس���يما ما يتعلق بالنص اخلاص 
بتشكيل احملكمة الدستورية عبر إش���راك غير القضاة في هذا 

التشكيل.
وكان النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس 
والصيفي الصيفي ود.حس���ن جوهر قد تقدموا مبقترح جديد 

في هذا الشأن.
وس���جل مجلس القضاء عل���ى املقترح اجلدي���د املالحظات 

التالية:
أوال: ان هذا التش���كيل بالصورة املقترح���ة يتضمن إهدارا 
لضمانات استقالل القضاء، وإخالال مببدأ فصل السلطات، إذ أدخل 
في تشكيل احملكمة الدستورية وهي »جهة قضائية« عناصر غير 
قضائية وأسبغ عليهم والية القضاء خالفا حلكم الدستور الذي 

حدد اختصاصات السلطة القضائية والتي تتوالها احملاكم، كما 
حدد اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حتديدا 

قاطعا على سبيل احلصر، وليس من بينها ممارسة القضاء.
ثانيا: ان نص املادة »173« من الدستور جاء صريحا في أن 
اجلهة التي تختص بالرقابة على دستورية التشريعات هي جهة 
قضائية، أي يجب أن يكون تأليفها من قضاة، وال يجوز أن يدخل 
في تشكيلها أعضاء  سياسيون أو من الشخصيات العامة التي 
يختارهم مجلس األمة واحلكومة، إذ يجب أن تكون هذه اجلهة 
مستقلة عن السلطة التش���ريعية التي يتوالها مجلس األمة، 
وعن السلطة التنفيذية التي تتوالها احلكومة، وتأسيسا على 
ذلك فإن وجود غير القضاة ضمن تش���كيل احملكمة مؤداه عدم 
اعتبار هذا التش���كيل داخال في إطار احملكمة الدستورية كجهة 
قضائية، وينبني على ذلك اعتبار هذا التش���كيل هيئة إدارية 
ذات اختصاص قضائي، مبا يغدو إسناد هذا االختصاص إليها 
سلبا الختصاص عهد به الدستور جلهة قضائية وهي احملكمة 
الدستورية، كما يحول النص املقترح بالصورة التي ُأفرغ فيها 
بني املواطنني وبني االلتجاء إل���ى قاضيهم الطبيعي، ويفرض 
عليهم هذا النص محكمة مش���كلة تشكيال خاصا من ابتداعه، 

فضال عن أنه يعاب على هذا التشكيل غير املالئم التشكيك في 
صالحية أعلى جهات القضاء في الكويت للقيام مبهمة ُتعد من 
صميم اختصاصاتها، عالوة على ان االعضاء من الشخصيات 
العامة لن يكونوا مؤهلني لنظر القضايا، وأن إدخالهم في تشكيل 
احملكمة يشكك في حيدتها ويجعل لالعتبارات السياسية وزنا 

في أحكامها.
ثالثا: ان الس���لطة القضائية مستقلة وتتوالها احملاكم على 
اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، والقضاة 
مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وال يجوز 
ألي س���لطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة، وال شك أن 
إش���راك غير القضاة ممن يختارهم مجلس األمة واحلكومة في 
تشكيل احملكمة يعتبر تدخال في القضايا وفي شؤون العدالة، 
إذ إن التدخل ال يقتص���ر على الضغط للتوصل إلى حكم معني 
في إحدى الدعاوى، بل يشمل أيضا التدخل عن طريق التشريع 
بهدف اشراك أشخاص ال ينتمون إلى اجلهة القضائية في شؤون 
العدالة، وماسا باالستقالل املقرر للمحاكم، ويعتبر ذلك مخالفة 
دستورية خطيرة من شأنها أن تهدم دعامة أساسية من دعائم 

الدميوقراطية وسيادة القانون.

»القضاء األعلى« يرفض اقتراح إنشاء المحكمة الدستورية العليا
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األنباء المحلية

أروقة مجلس األمة شهدت سلسلة اجتماعات نيابية أحدها لإلسالميين .. وحديث عن لقاء جمع المسلم بـ »الشعبي« ومجلس الوزراء أّجل اجتماعه لليوم

توقيـت  فـي  النظـر  إعـادة  اإلسـالميون: 
تقديم االسـتجوابات على أال تكـون دفعة واحدة

جوهـر لـ »األنباء«: ال شـبهة جنائيـة إذا كان 
الشـيك من المصروفـات الخاصة لرئيـس الوزراء

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

رغ���م الغم���وض ال���ذي يغلف 
توجهات احلكومة في مواجهة موجة 
االستجوابات النيابية، فإن خيوطا 
من الضوء شكلتها معلومات حصلت 
عليها »األنباء« من األوساط املطلعة 
تدل على ان احلكومة تسلك مسارين 
مختلفني للتعاطي مع األزمة، األول 
هو جلنة وزارية تعكف على رصد 
الشبهات الدستورية والقانونية التي 
ميكن ان حتتوي عليها االستجوابات، 
وإعداد تقرير بهذا اخلصوص والذي 
على ضوئ���ه يحدد مجلس الوزراء 
اإلجراءات الواجب اتخاذها إزاء كل 
استجواب على حدة، أما املسار اآلخر 
فيتمثل في املواجهة وصعود رئيس 

الوزراء وال���وزراء املنصة لتفنيد 
االس���تجوابات والرد عليها وهو ما 
يطالب به كثير من النواب فضال عن 
رئيس مجلس األمة. في املقابل، كثف 
مقدمو االستجوابات من حتركاتهم 
واتصاالتهم مع النواب، حيث عقد 
نواب إسالميون اجتماعا في مكتب 
النائب خالد الس���لطان في مجلس 
األمة حضره محم���د املطير وفالح 
الصواغ ود.فيصل املسلم ود.علي 
العمير ومحمد هايف، بحثوا خالله 
التوجه���ات املطروحة حيال قضية 
االستجوابات. مصادر من االجتماع 
أبلغت »األنباء« ان املجتمعني توصلوا 
في نهاية املطاف الى ان االستجواب 
حق دس���توري يج���ب مواجهته، 
مشددين على ان التأجيل أو حتويل 

جلسات املناقشة لبعض االستجوابات 
الى سرية ال يحقق الهدف املنشود 
وليس فيه مصلحة. النائب السلطان 
أكد نتائج االجتماع من خالل تصريح 
ل� »األنباء« قال فيه ان احلل الوحيد 
لألزمة السياسية احلالية هو املواجهة 
وصعود املنصة، مطالبا النواب بإعادة 
النظر في توقيت تقدمي االستجوابات 
في املس���تقبل على أال تكون دفعة 
واحدة وجدولتها باتفاق ن�يابي حتى 
ال تؤثر س���لبا على مسار التنمية. 
وأمس أيضا راج���ت معلومات في 

مجلس األمة لم يتس���ن التأكد منها 
حول اجتماع كتلة العمل الش���عبي 
بالنائب د.املسلم للتنسيق والتشاور 
حول قضية االستجوابات. وفي هذا 
اإلطار، أكد النائب د.حس���ن جوهر 
أنه يتعني على سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء اغتنام الفرصة املتاحة له 
اآلن للدفاع عن نفسه عبر األدوات 
الدس���تورية. وق���ال د.جوهر، في 
تصريح ل���� »األنب���اء«، ان رئيس 
احلكومة صاحب أي���اد بيضاء في 
مساعدة العديد من احلاالت اإلنسانية 

والطلبة، وعليه يجب طمأنة الشارع 
وإنهاء اللغط حول موضوع الشيكات، 
مشيرا الى ان البعض يستغل األمر 
للضرب من حتت احلزام، مؤكدا في 
الوقت نفسه أنه لو كانت املصروفات 
من احلس���اب الش���خصي لرئيس 
احلكومة فليس هن���اك أمر جنائي 
نهائيا. هذا ويجتمع مجلس الوزراء 
اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك وذلك بعد تأجيل االجتماع 

الذي كان مقررا مساء أمس.

األمير يزور إيران قريبًا
المحمد إلى الڤاتيكان والبوسنة وصربيا وإيطاليا

الن��واب م��رزوق الغ��امن ود.يوس��ف الزلزل��ة وعبدالرحم��ن العنج��ري وأحم��د الس��عدون خ��ال اجتم��اع اللجن��ة املش��تركة
)متين غوزال( لبحث تقرير احلكومة حول العملة اخلليجية املوحدة

األنباء  االقتصادية

دراسة للدكتورة أماني بورسلي:

 قطـاع التأمين فـي مأزق ..
احتماله  على  له  قدرة  وال 
األنظمـة  إلـى  االفتقـار 
التأمين  بضرورة  المطالبة 
والقيود الدينية أديا للحد 
الصناعة إمكانيـات  مـن 

ص34 و35

»جـلـوبـل«:
 606.86 مالييـن دينار 
شـركة   156 أربـاح 
أشـهر  9 للــ  مدرجـة 

بنسبة انخفاض %75.77 
عن العام الماضي     ص41

انتخاب د.فايزة الخرافي 
نـائبــًا  بـاإلجـمــاع 
لرئيـس أكـاديميـة 
الـثالــث  الـعـالــم 
والتكنولوجيـا للعلــوم 

ص2

العسـمـاوي:  عبدالفتاح 
المسـتوصفات  خصـخصــة 
تخــفـف  والعيـادات 
مـــــن عــــبء 
»الصـحـة«  ميـزانـيـة 
المتزايـد على الحكومة

ص23

خــروف العـيـد 
منـاله بعيـد

ص24

ضابطًا   676 ترقية 
مـا بين مـالزم أول 
وعـقيــد    ص10

التفاصيل ص3

اعلن النائب األول للرئيس اإليراني محمد رضا رحيمي ان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد سيزور إيران خالل 
األش���هر القليلة املقبلة، مبينا ان زيارة س���مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد لطهران تعد متهيدية لهذه الزيارة. وكان 
صاحب السمو األمير قد التقى سمو رئيس الوزراء بعد عودته 
الى البالد حيث استأذنه سموه في السفر الى كل من الڤاتيكان 

والبوسنة وصربيا وإيطاليا.

احتجاز المحامي محمد عبدالقادر الجاسم  في» الجنائية« بعد 
رفضه دفع كفالة ألف دينار  ومحاموه يطالبون بإطالقه   ص11 

البحث عن رفات ألسرى كويتيين في »ذي قار«

الوفاة الـ 27 بـ »الخنازير« لمريضة سّتينية

أسامة دياب والوكاالت
فيما أعلنت وزارة حقوق اإلنس���ان العراقية ارسال فريق 
عمل الى موقع في محافظة ذي قار يشتبه في انه يحوي رفاتا 
ألسرى كويتيني، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء 
واألسرى واملفقودين فايز العنزي ل� »األنباء« انه يخشى من 
ان تكون تلك اخلطوة وس���يلة لدغدغة املشاعر لتمرير قضية 
التعويضات. من جهتها، قالت الوزارة انه لم يتم العثور على 

أي رفات داخل موقع اجلهراء على احلدود بني البلدين.

حنان عبدالمعبود
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة جديدة ملريضة في 
العقد الس����ادس من العمر ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات جراء 

االصابة بڤيروس »اتش 1 إن1« الى 27 حالة وفاة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

التفاصيل ص4

مساران حكوميان: االستعداد للمواجهة.. ورصد الشبهات الدستورية 


