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إعادة جدولة أصل الدين بحيث ال يتجاوز القسط الشهري 35% من الراتب

ردود الفعل النيابية تتواصل حول ما طرحه النائب الراشد

التحالف الوطني يعتبر القرار انتكاسة للحريات

»المالية« أقرت قانون شراء فوائد القروض

نواب: ال ضرورة أو حاجة لتعديل الدستور حاليًا

الحكومة تمنع نصر أبو زيد من دخول الكويت 
بعد استنكار إسالمي لدعوته

وقال هايف ف���ي تصريح 
صحافي ان���ه اصبح لدينا ما 
نس���ميه مكات���ب احملاماة في 
»احلكومة النيابية« التي اخذت 
دور احلكوم���ة في الدفاع عن 
نفسها ومحاولة ايجاد مخارج 
لها بعد ان اصبحت االستجوابات 

امرا ال مفر منه.
وش���ّدد هاي���ف عل���ى انه 
القبول بح���ال من  ال ميك���ن 
االح���وال ان ميس الدس���تور 
الرقابي  الدور  من اجل تقييد 
ملجلس االمة واالفراط في منح 
املزايا والصالحيات للسلطة 
التنفيذية، مش���يرا الى انه اذا 
كانت هناك ضرورة للحديث 
عن تعديل دستوري فيجب ان 
تصب نحو مزيد من احلريات 
وتشديد الرقابة على االجهزة 
التنفيذية للحد مما تش���هده 

البالد من فساد.

 منع���ت احلكوم���ة املفك���ر املصري 
د. نصر حامد ابو زيد من دخول الكويت 
بعد وصوله للمطار وذلك إثر تهديدات 
من النواب اإلسالميني للحكومة في حال 
دخوله. وكان النائب د.وليد الطبطبائي 
استنكر قيام اجلمعية الثقافية االجتماعية 
أبوزيد إللقاء  النس���ائية باس���تضافة 
محاضرتني ف���ي الكويت اليوم األربعاء 
وغدًا اخلميس، مع ان  القضاء املصري 
حكم عام 1995 بردته عن االسالم وأمر 
بالتفريق بينه وبني زوجته، كما دانته 
جلن���ة متخصصة من اس���اتذة جامعة 
القاهرة وقررت كفره وقدمت ردودا مفحمة 
على شطحاته وآرائه الشاذة خصوصا 
زعمه ان القرآن الكرمي هو »جهد بشري« 

وليس كالم اهلل عز وجل. 
وقال ان اجلمعية الثقافية ومن ساعدها 
في جلب ابوزيد الى بالدنا امنا ميارسون 
اس���تفزازا متعمدا ملجتمعن���ا الكويتي 

املسلم، اذ تركوا كل املفكرين والعلماء 
الكويتيني والعرب واملس���ل���مني وأتوا 
الى الكويت مبن لفظ�ته مصر الكرمية 
ورفضت كفرياته فلجأ الى هولندا وإلى 
أحضان املستشرقني الذي هو على منهجهم 
وطريقتهم في الطعن باإلس���الم واثارة 

الشبهات.
وطالب د.الطبطبائي اجلهات احلكومية 
املختصة مبنع ه���ذا الرجل من اعتالء 
منصة الفكر والرأي ف���ي الكويت ألنه 
ليس أهال لذلك، وأهاب بوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الى 
ضرورة التدخل عاجال ملنع محاضرات 
أبوزيد ومنعه من تلويث ارض الكويت 
بكفرياته ومحاسبة من رتب الحضاره 
الى الكويت. وبعد اإلعالن عن قرار املنع 
أصدر الطبطبائي بيانا شكر فيه احلكومة 

على جتاوبها. 
وكان النائ���ب محمد براك املطير قد 

طالب السلطات  بإبعاد »الزنديق املرتد« 
نصر حامد ابو زي���د عن البالد قبل ان 
يبث فيها كفره وسمومه مشيرا الى انه 
قدم الى البالد من هولندا للمشاركة في 
ندوة حول حوار احلضارات في اجلمعية 
الثقافية النسائية، متابعا ماذا ننتظر من 
مرتد ح���كم القضاء املص��ري الش�امخ 
بردته عن االسالم وامر بالتفريق بينه 
وبني زوجته مما دعاه للهروب من مصر 
واالقام���ة في هولندا. وق���ال املطير ان 
مشاركة الزنديق ابو زيد في ندوة حوار 
احلضارات حولتها الى »حوار التفاهات« 
على اعتبار ان من قدم اليهم تافه ومسخ 
يريد ان ينفث افكاره املسمومة واملعادية 
للدين االسالمي في البالد مطالبا بتحرك 
حكومي لطرد هذا املرتد من الكويت فورا 

ومنع دخوله اليها مرة اخرى.
من جهته استنكر التحالف الوطني 
منع د.أبوزيد من دخول الكويت، معتبرا 

ان ذلك محاولة حكومية مكشوفة لضمان 
كسب أصوات بعض النواب قبل جلستي 
عدم التع���اون وطرح الثق���ة، وأضاف 
التحالف ان ذلك يعد انتكاس���ة جديدة 

للحريات في الكويت.
وفي اإلطار ذاته اعتبر النائب صالح 
املال ل� »برملاني« ان قرار منع د.أبوزيد 
انقالب جديد على احلريات ودولة القانون، 
محذرا احلكومة من االستجابة لألصوات 
الغوغائية واالس���تمرار في هذا النهج، 
خاصة بعد ان منحته احلكومة تأشيرة 

الدخول في البداية.
النائبة د.أس���يل العوضي أكدت انه 
ال يجوز منع أحد من دخول البالد بعد 
ان مت منحه تأش���يرة دخول مس���بقة، 
خاصة اذا لم يكن هن���اك قيد قانوني، 
معتبرة ان ذلك فيه إساءة لهيبة الدولة 
وس���معتها ويعتبر تعديا صارخا على 

هامش احلريات املكتسبة.

البرملانية في  املالي����ة  اللجن����ة  أقرت 
اجتماعه����ا أمس قانونا يل����زم احلكومة 
بتتحمل فوائد قروض املواطنني االستهالكية 
واملقسطة واعادة جدولتها بحيث ال يتجاوز 

القسط الشهري 35% من الراتب.
النائب د.يوسف  اللجنة  وقال رئيس 
الزلزل����ة ان اللجنة انتهت من النظر فيما 
قدم لها من مجموعة من االقتراحات بقوانني 
بشأن القروض وقررت ان تتحمل احلكومة 
جميع فوائد القروض على جميع قروض 
املواطن����ني من نهاية 30 س����بتمبر 2009 
ويعاد تقس����يط اصول هذه القروض مبا 
ال يتجاوز 35% من الراتب، مشيرا الى ان 

الدولة لديها ودائع جتاوزت 8.5 مليارات 
دينار في البنوك احمللية وفوائدها تبلغ 
مليار ونصف املليار وتكون هذه الفوائد 

نظير اللغاء فوائد القروض.
وب����ني الزلزلة اذا كانت ه����ذه الودائع 
غير كافية لدى هذه البنوك فإن احلكومة 
ملزمة ان توجد آلية معينة حتى تسدد هذه 
االلتزامات ويجب ان تكون كل هذه التعامالت 

وفق ضوابط الشريعة االسالمية.
وقال الزلزلة ان من دخل ضمن صندوق 
املتعثري����ن يخير اذا اراد االس����تمرار في 
الصندوق او بامكانه االستفادة من القانون 
اجلديد حتى ال يقال ان هناك إلغاء مطلقا 

لصندوق املتعثرين ولذلك ترك املجال ملن 
يرى ان صندوق املتعثرين هو احلل.

واك����د الزلزلة ان التأجيل الذي طلبته 
اللجنة في الس����ابق هو للتأكد من جميع 
املعلومات وقد اس����تمعنا لكل املعلومات 
واتضح ان احلكومة ليست لديها معلومات 
كافي����ة وطلبت فترة اط����ول وليس لدى 
اللجنة متسع وأي معلومات اضافية لن 
تغير من قناعة اللجنة بضرورة حل هذه 

القضية.
واكد الزلزلة ان اللجنة اقرت ايضا انه 
ليس من حق البنوك رفع اي دعوى قضائية 

او منع سفر.

محمد هايفعدنان عبدالصمد

د.يوسف الزلزلة

حسني مزيد

احملامي فهاد العجمي املستشار عبدالرحمن الدارميخالد الطاحوس

ان  هايف ع���ن خش���يته من 
تكون الدع���وات التي اطلقت 
مؤخرا بشأن تعديل الدستور 
عبر زيادة عدد النواب ومنح 
احلكومة احلق في التصويت 
مع وزيرها املس���تجوب هي 
انع���كاس لتوجهات حكومية 

في هذا الشأن.

الظروف السياسية غير مواتية 
لتعديله او مناقش���ة تعديله 
رافضا رفضا قاطعا احلجر على 
اآلراء واالف���كار، مبينا ان ردة 
الفعل مبالغ فيها جدا ورفض 
قضية التخوين او االساءة ملن 

يطرح هذا املوضوع.
واع���رب النائ���ب محم���د 

الت���ي صاحبت ط���رح بعض 
النواب فكرة تعديل او تنقيح 
الدس���تور مبين���ا ان تعديل 
الدس���تور البد ان يكون ملزيد 
من احلريات لكن ليس له اي داع 
على االطالق في هذا التوقيت 

بالذات وغير مناسب.
ان  وأوض���ح عبدالصم���د 

التزال ردود الفعل النيابية 
على الدعوة التي أطلقها النائب 
الراش���د ح���ول تعديل  علي 
الدستور تتوالى حيث استنكر 
النائب حسني مزيد املطالبات 
بتغيير الدستور، الفتا الى اننا 
ضد تلك املطالبات وال نرى لها 
اي ضرورة او حاجة وهذا ما 

يحتم علينا الوقوف ضدها.
وق���ال مزيد ف���ي تصريح 
صحافي ان اي تغيير في مواد 
الدستور يجب ان يكون نحو 
مزيد من احلريات واملكتسبات 
الشعبية وغير ذلك ال نرى فيه 

ضرورة وال نؤيده.
واضاف هناك شبه اجماع 
ش���عبي على رفض املطالبات 
بتغيير الدستور وهذا ما يدعو 

الى التصدي لها.
م���ن جانبه انتق���د النائب 
عدن���ان عبدالصمد التداعيات 

عسكر يقترح تعديالً على قانون الجنسية
قّدم النائب عس��كر العنزي اقتراحا بقانون جاء فيه بإضافة بندين جديدين 
للمادة اخلامس��ة من املرس��وم األميري رقم 15 لس��نة 1959 بقانون اجلنسية 
الكويتية وجاء في القانون: يضاف الى املادة اخلامسة من املرسوم االميري رقم 
15 لس��نة 1959 املشار اليه ثالثة بنود جديدة برقم )رابعا( و)خامسا( و)سادسا( 
بعد البند ثالثا نصها التالي: رابعا: حملة احصاء سنة 1965. خامسا: العسكريون 
باجليش والش��رطة واملتقاعدون منهم الذين امضوا عش��رين سنة على االقل 
باخلدمة العس��كرية. سادس��ا: حملة املؤهالت الدراسية العليا التي حتتاج اليها 
البالد. وجاء في املذكرة االيضاحية للقانون: ملا كانت اجلنس��ية الكويتية تتسم 
بطابع سياسي املته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وبأحوالها االجتماعية 
واالقتصادي��ة بغي��ة احملافظة على كيانها في الداخل وم��ن ثم ال غرابة ان كان 
قانون اجلنسية الكويتية من القوانني الوضعية التي يلزم مسايرتها للتطورات 
واملراحل املتالحقة التي متر بها البالد، لذا كان من الضروري مراجعته كل فترة 
زمنية الجراء بعض التعديالت الالزمة ملس��ايرة التطور السياسي واالجتماعي 

واالقتصادي الذي مرت به البالد. 
وملا كان احصاء سنة 1965 من ضمن االسس الرئيسة في عملية التجنيس 
كان م��ن الضروري اضافة البند رابعا: وملا كانت خدمة العلم وش��رف االنتماء 
ال��ى العس��كرية الوطني��ة هي من انب��ل اخلدم��ات اجلليلة في جمي��ع الدول 
املتحض��رة، حيث انها قاصرة على املواطنني املتطوعني دون غيرهم لهذا العمل 
الرائد، ونتيجة للظروف السياس��ية واالجتماعية ف��ي الكويت وجدت فئة من 
غي��ر الكويتيني الذين ش��اركوا في العمل بقطاعات اجليش والش��رطة واثبتوا 
كف��اءة في العمل وروحا وطنية عالية منذ اس��تقالل البالد س��نة 1961، فرجال 
اجليش الكويتي الباسل من املتطوعني واملتقاعدين قد خاضوا احلروب العربية 
س��نة 1967 وسنة 1973 دفاعا عن شرف االمة وكانوا خير ممثلني للدولة، وقد 
استمر هذا العطاء في اثناء الغزو العراقي بتاريخ 1990/8/2 فاثبت رجال اجليش 
والش��رطة من غير الكويتيني بطولة رائعة بش��هادة كبار الضباط واملسؤولني 
للذود والدفاع عن البالد، واس��تمرت هذه البطولة حتى املش��اركة في حترير 
الب��الد عب��ر لواء التحرير ال��ذي كان نواة تكوين اجلي��ش الكويتي في خارج 
الب��الد والذي كان يضم العديد من العس��كريني من غي��ر الكويتيني من رجال 
اجليش والشرطة، وكذلك جند رجال الشرطة من غير الكويتيني قد شاركوا في 
تأس��يس قوة الشرطة بترسيخ دعائم االمن واالستقرار في ربوع الوطن طيلة 
اكث��ر من اربعة عقود بالعمل بكل اخالص وش��رف ومهنية حتقيقا للمصلحة 
العامة حيث ضرب��وا اروع االمثلة باالخالص والتفاني في اداء االعمال االمنية 
املوكول��ة اليهم. وتقديرا وعرفانا لهؤالء الرجال الذين خدموا العلم فقد اعد هذا 
االقتراح بقانون ملنحهم ش��رف االنتماء لهذا الوطن بحصولهم على اجلنسية 
الكويتية الس��يما ان مدة خدمتهم جتاوزت العشرين عاما جعلتهم ينصهرون 
ف��ي النس��يج االجتماعي لهذا املجتمع ع��الوة على ان اغلبهم اقارب واش��قاء 

للكويتيني وازواج للكويتيات.

مؤمن المصري
نظرا لعدم رفع احلصانة عن 
النائب خالد الطاحوس وعدم مثوله 
أو محاميه أمام محكمة اجلنايات، 
قررت احملكمة برئاسة املستشار 
الدارم����ي وعضوية  عبدالرحمن 
املستش����ارين خلف عبيد ومحمد 
بهمن وأمانة س����ر أحمد علي عدم 

جواز نظر الدعوى.
ف����ي حيثيات  وقالت احملكمة 
حكمها إن املادة 111 من الدس����تور 
واملادة 22 م����ن الالئحة الداخلية 
ملجلس األم����ة تنصان على أنه ال 
يجوز أثناء دور االنعقاد، في غير 
حالة اجلرم املش����هود، أن تتخذ 
نحو العضو إج����راءات التحقيق 
أو التفتيش أو القبض أو احلبس 
أو أي إج����راء جزائي آخر إال بإذن 
املجلس. ويتعني إخطار املجلس 
مبا يتخذ من إجراءات جزائية أثناء 
السابق، كما  النحو  انعقاده على 

يجب إخطاره دوما في أول اجتماع 
له بأي إجراء يتم اتخاذه في غيبته 

ضد أي عضو من أعضائه.
وأضافت احملكمة: وملا كان ما 
تق����دم، وكان الثابت للمحكمة أن 
إج����راءات احملاكمة اجلزائية ضد 
املتهم في هذه الدعوى كانت أثناء 
متتع األخير بعضوية مجلس األمة 
وأثن����اء دور انعقاد املجلس، كما 
أن احملكمة بهيئة سابقة قد قامت 
مبخاطبة مجلس األمة بشأن رفع 
احلصانة البرملانية عن املتهم، إال أن 
املجلس رفض رفع تلك احلصانة، 
ما يتعني معه القضاء بعدم جواز 
نظر الدعوى لعدم استنفاد شروطها 
الشكلية. ولهذه األسباب حكمت 
احملكمة غيابي����ا بعدم جواز نظر 

الدعوى بالنسبة للمتهم.
وعقب ص����دور احلكم صرح 
دف����اع الطاحوس احملام����ي فهاد 
العجمي ل� »األنباء« بأنه على ضوء 

متسكنا بحصانة النائب الطاحوس 
البرملانية ورف����ض مجلس األمة 
رفع احلصانة عنه فقد جاء حكم 
احملكمة بعدم جواز نظر الدعوى 
وفقا لصحيح القانون. وقد طوى 
بذلك صفحة هذه الدعوى وما جاء 
بها من اتهامات. وعليه فإنه ال يجوز 
إعادة محاكمة املتهم عن ذات الوقائع 
حتى لو انته����ى دور االنعقاد أو 
الفصل التشريعي احلالي. وبالتالي 
فإن هذا احلكم متى ما أصبح نهائيا 
فإنه يكون محصنا في موضوع هذه 
الدعوى وال يجوز محاكمة املتهم 

عن ذات الوقائع مرتني.
وأضاف العجمي: وجدير بالذكر 
أن حصانة النائب البرملانية قد نص 
عليها الدستور والالئحة الداخلية 
للمجلس حيث انه ال يجوز اتخاذ 
أي إج����راء جزائي في حق النائب 
خالل فترة االنعقاد ما لم يتم رفع 

احلصانة.

نتيجة لتمتعه بالحصانة النيابية

الجنايات تقضي بعدم جواز نظر الدعوى ضد الطاحوس


