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 ثمن رئيس جمعية الثقلني النائب صالح عاشور جتاوب  12 
ابناء الشعب الكويتي مع مشاريع اللجنة املختلفة وخصوصا 
مشروع االضاحي لهذا العام.واضاف انه مت ذبح اكثر من ٤٠٠ 
اضحية في هذا العيد موزعة على الكثير من الدول االسالمية 
ومنها تنزانيا وباكستان والهند والعراق وايران واندونيسيا 
واليمن ولبنان.وبني مدى شكر وسعادة احملتاجني لهذه االعمال 
اخليرية ومدى محبة احملتاجني للكويت واهل الكويت الذين 

يقومون دائما مبســـاعدة احملتاجني طـــوال العام، خصوصا 
في املناسبات االسالمية وادخال الفرح والسرور على قلوب 
الناس.وكرر رئيس اجلمعية شكره للمواطنني على جتاوبهم 
ودعاهـــم الى التفاعل مع مشـــاريع اللجنة املختلفة ودعمها 
حتى تتم مساعدة احملتاجني من خالل املشاريع املتنوعة بني 
مســـجد ودار للقرآن الكرمي ودار لاليتام واملراكز االسالمية 

واالجتماعية. 

 عاشور: «الثقلين» أشرفت على ذبح وتوزيع أكثر من ٤٠٠ أضحية في العيد 

 ناقشت مالحظات ديوان المحاسبة على الوزارة بحضور المبارك

 «الصحية»: اتفاق مع «الدفاع» على إحالة
  رد مكتوب خالل شهر على مخالفات «العالج بالخارج»

 العمير: ماذا فعلت يا وزير التجارة منذ توليك 
الوزارة لمكافحة ارتفاع األسعار؟

 الوعالن: الحكومة ستتعامل مع أزمة 
األحمدي كما تعاملت مع محطة مشرف 

 اتفقت جلنة الشؤون الصحية 
بصفتها جلنة حتقيق مع وزارة 
الدفاع على أن حتيل األخيرة ردا 
مكتوبا خالل شهر على املالحظات 
الواردة بتقارير ديوان احملاسبة 

حول العالج في اخلارج.
  وأوضح مقرر اللجنة النائب 
صالح عاشـــور فـــي تصريح 
صحافي عقب اجتماع اللجنة امس 
األربعاء ان اللجنة اكتفت مبناقشة 
مالحظات ديوان احملاسبة حول 
وزارة الدفـــاع بحضور النائب 

األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
وعدد مـــن قياديي الوزارة، بعد 
اعتـــذار وزير الداخلية عن عدم 
احلضور، حيث كان مقررا امس 
مناقشة مالحظات ديوان احملاسبة 

حول «الداخلية».
  وبني ان تقرير ديوان احملاسبة 
تضمن مالحظات طبية وإدارية 
وفنيـــة، ومتت مناقشـــة وزير 
الدفاع في هذه املالحظات، وبدا 
الوزير املبارك متعاونا مع اللجنة، 

ووعد بإحالة ردود مكتوبة على 
هذه املالحظات الى اللجنة خالل 
شـــهر، وقال: «ســـننتظر هذه 
الردود لتدارســـها قبل تكوين 
املناســـب  القرار  قناعة واتخاذ 
حول املالحظات املتعلقة بوزارة 
الدفاع، اما ما يتعلق مبالحظات 
الداخلية  الديوان حول وزارتي 
والصحة فســـيتم حتديد موعد 
الحـــق لالجتماع لبحـــث هذه 
املالحظات بعـــد دعوة وزيري 

الداخلية والصحة مجددا». 

 طالب النائب د.علي العمير وزير 
التجارة ببيان جميع اخلطوات 
التي اتخذها منذ توليه الوزارة 
من أجل مكافحة غالء األســـعار، 
خاصة ذلك االرتفاع الذي شهدته 
املواد الغذائية واالستهالكية، وقال 
النائب العمير ان رد الوزير على 
اللجنة املالية املنشور بالصحف 
بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٢ يثير االستغراب 
والكثير من عالمات التعجب، اذ 
قدم الوزير جهودا سابقة وقرارات 
صادرة ولـــم يقدم اي إجناز في 
هذا امللف منذ توليه الوزارة، ولم 
يتضمن رد الوزيـــر إال عبارات 

إنشـــائية لم جتد صدى علـــى ارض الواقع، وكرر 
كلمات مثل: تؤكد الوزارة، وحترص احلكومة، وتعيد 
الوزارة التأكيد، وتســـعى الوزارة، والوزارة على 
استعداد، وتشارك الوزارة.. إلخ من العبارات التي 
لم تساهم بحل مشكلة ارتفاع األسعار، وقال العمير 
اذا كان الوزير على ثقة مبا قامت به وزارته ولديه 
اإلصرار على تصريحاتـــه غير الواقعية التي ذكر 
فيها «ان األســـعار في الكويت مـــن أرخص الدول 
واحلديث عن غالء فاحش مجرد وهم»، فكيف يفسر 
التقرير الصادر مؤخرا حول ارتفاع معدل التضخم 
بنسبة ٥٫١٪ عن العام املاضي لنفس الشهر؟ وهذا 
بحد ذاته ينسف جميع ادعاءات الوزير حول فاعلية 
اجلهود التـــي بذلتها الوزارة ملكافحة الغالء. وقال 
العمير ان رد الوزير على استفسارات اللجنة املالية 
حول تطبيق القانون رقم ٢٠٠٧/١٠ بشأن تشجيع 
املنافسة ومنع االحتكار والئحته التنفيذية يعرضه 
لإلحراج، فقد أقر الوزير بصدور القانون والئحته 
التنفيذية التي نشرت باجلريدة الرسمية بتاريخ 

٢٠٠٩/٢/٢٢ أي قبل تولي الوزير 
وزارته، ومع ذلك لم يتم تطبيق 
القانون وال الئحته التنفيذية، كما 
ان ٩ قرارات صادرة من مجلس 
األمة في فصله التشريعي الثاني 
عشر وموافقة مجلس الوزراء على 
تلك التوصيات لم جتد النور وال 
التنفيذ رغم مضي أكثر من سنة 
ونصف على إقرارها. واألغرب من 
ذلك كله ان الوزير أغفل ذكرها ولم 
ترد فـــي رده على اللجنة املالية 
رغم أهميتها ووجوب تنفيذها! 
وكان حـــري بالوزير ان يذكر ما 
القرار  هي جهوده حول تطبيق 
اخلاص ببطاقة العائلة وتشكيل مجلس إدارة وحتويل 
٣٠٪ من األرباح لتمويلها. كما كان ينبغي عليه ذكر 
جهوده املتعلقة بالقرار الصادر حول إشهار اللجنة 
الوطنية حلماية املستهلك التي صدر بها قرار منذ 
٢٠٠٨/٨ وغيرها من القرارات املهمة، وناشد العمير 
الوزير أن يتحمل مسؤولياته لبذل مزيد من اجلهود 
لتطبيق القانون وتفعيل القرارات وعليه أال يستمر 
في إهمال تنبيهات النواب وحتذيراتهم التي استمرت 
منذ مناقشة ملف غالء األسعار خالل دور االنعقاد 
الثاني ومازالت مســـتمرة، األمر الذي نخشـــى ان 
يقودنا الى حتميل الوزير مســـؤولياته التي أخل 

بها ولم يبذل جتاهها العمل املطلوب.
  من جهة أخـــرى طلب النائب د.علي العمير من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية تزويده 
بالنتائج والتقارير والتوصيات التي صدرت بحق 
الكويت مؤخرا في دورة مجلس ادارة االمم املتحدة 
للتعويضات بدورتها الســـبعني التي انعقدت في 

الفترة من ٩ - ١١ نوفمبر اجلاري. 

 طالب النائب مبارك الوعالن سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بتفعيل املواد الدســــتورية 
وإجــــراء تعديــــل وزاري يأتي في 
النهاية ليخرج وزراء التأزمي الذين 
لديهم مشاريع تأزميية مع املؤسسة 
التشــــريعية وعلى رأسهم الوزير 
صفر وزير البلدية واالشغال العامة 
والكويت حبلى بالكفاءات الذين لديهم 
القدرة على حماية مقدرات الدولة، 
مؤكدا ان املواءمة السياسية وكثرة 
االخطاء والتجاوزات التي مارسها 
هذا الوزير كفيلة حقا بإقصائه من 
الوزارة بدءا من محاور االستجواب 
التي تطرقنا لها دون استثناء والتي 
اثبت القضاء العادل في اكثر من محور 
صحة كالمنــــا فضال عن مجموعة 
من الفضائــــح التي كانت مرتبطة 
باالستجواب كالفساد االداري والتي 
متثلت مبجموعة مــــن التجاوزات 
وآخرها فضيحة املزايدة االعالنية 
بقيمة ٣١ مليون دينار وازمة اللحوم 
الفاســــدة وغيرها من التجاوزات 
االدارية كالفساد في االدارة القانونية 
والتالعــــب الواضح في العديد من 
االدارات داخل بلدية الكويت والتي 
اصبحت مع االسف في عهد الوزير 

صفر عنوانا للفساد االداري ومرتعا 
للمفسدين املتجاوزين.

  واضاف الوعالن ان الوزير صفر 
افتقد حماية ودعم املتنفذين داخل 
احلكومة وتلقى العتب واللوم الشديد 
من داخل مجلــــس الوزراء والذين 
ابدوا امتعاضهم من كثرة االخطاء 
املتكررة وجتاوزاته الكثيرة والتي 
دعت بعض املتنفذين للتضحية به 
ورفع يد الدعم عنه، مؤكدا ان ازمة 
االحمدي ليســــت ببعيد عن ازمة 
محطة مشرف في التعاطي احلكومي 
والتي ادت الى تشكيل جلنة حتقيق 

وقراراتهــــا كانت ال متثل اال مكافأة 
للمتجاوزين في حني ان استجوابنا 
كشف موطن اخللل الذي كان واضحا 
لالخوة النــــواب ونقول لهم «صح 
النوم» فاحلكومة هي احلكومة ذاتها 
التي ستتعامل مع ازمة االحمدي كما 
تعاملت مع محطة مشرف «وما راح 

تقبضون شي!».
  واضاف النائب الوعالن ان جلوء 
الوزير صفر الى تلفزيون الكويت 
لتلميع نفســــه والتبرير بان ازمة 
اللحوم الفاســــدة واملواد املنتهية 
الصالحية منذ عشر سنوات، تؤكد 
انه بدأ يلفظ ايامــــه االخيرة بهذه 
الوزارة والتي ازدهر الفساد فيها، 
مبينا انــــه من املعيب احلديث عن 
اكتشــــاف مواد فاســــدة منذ عشر 
سنوات الن امامنا امرين هو اما ان 
تكون هذه املواد دخلت البالد دون 
تفتيش وبتواطــــؤ البعض او انها 
كانت موجودة طيلة هذه السنوات 
دون اكتشافها في اشارة الى غياب 
دور فرق التفتيش والقيام بواجبهم 
وليس سرا ان نعرف جميعا ترهل 
هذه االجهزة وتواطؤ البعض فيها 
واســــتمرار هذا االمر بقوة في عهد 

الوزير صفر. 

 جانب من اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الدفاع الشيح جابر املبارك  

 د.محمد البصيري متحدثا للصحافيني في املجلس امس 

 د.علي العمير  

 مبارك الوعالن 

 العمير: الحكومة ستطلب عقد جلسات خاصة إلقرار أولوياتها الـ ٥٢  

 البصيري: قّدمنا ٤ أولويات جديدة على قائمة األولويات
 قال وزير الدولة لشؤون مجلس األمة الناطق الرسمي 
للحكومة د.محمد البصيري ان احلكومة قدمت أمس أثناء 
اجتماعها مع جلنة األولويات البرملانية تعديالت على 
األولويات احلكومية حيـــث مت اختصارها ألن القائمة 

كانت طويلة.
  وأوضح البصيري ان احلكومة أضافت أولويات على 
القائمة فأصبح مجملها ٦٠ أولوية منها التشـــريعات 
اخلاصـــة بخطة التنمية وبعضهـــا محال ملجلس األمة 
وأخرى لها مداولة ثانية وأيضا منها ما هو قيد البحث 
وحتى اآلن لم تنجز تقاريرها في اللجان البرملانية، مشيرا 
الى وجود مجموعة أولويات تعطيها احلكومة أولوية 

قصوى سيتم تعديلها خالل فترة اسبوعني.
  وأضاف البصيـــري ان احلكومة قدمت أمس قانون 
اعتمـــاد تكميلي للميزانية العامة ومليزانية مؤسســـة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وأيضا قانون التعديل على 
املســـتودعات واملنافذ احلدودية وكذلك وضعنا رؤية 
آللية متويل املشـــاريع التنموية من ضمن األولويات 
وايجاد وضع متفق عليه حولها بني املجلس واحلكومة 
وكذلك مشـــروع بقانون إلنشـــاء هيئة مدينة احلرير 

وجزيرة بوبيان.
  وبّني البصيري أنه اجتمع مع العاملني في الطيران 
املدني ومت االســـتماع لهم من خالل الشرح التفصيلي 
وسيتم رفع تقريرهم االسبوع املقبل بشكل تفصيلي.

  وقال البصيري ان جميع احلوادث الطارئة يتعامل 
معها الفريق احلكومي بإصدار قرارات عن طريق مجلس 
الوزراء او محاولة اســـتجالب احلقيقة ومعرفة اماكن 
القصـــور واخللل ومن ثم التعامل معها وهي ليســـت 
أولوية موجودة على جدول مجلس األمة امنا هي أحداث 
حتصل وبشكل طارئ، ومن ثم تتعامل معها احلكومة 

وفق اتخاذ االجراءات املناسبة.

  وحول قانون شامل للبيئة قال البصيري ان القانون 
البيئي جاء وفق أولوية حكومية، مشددا على ان فريق 
األولويات سيجتمع (اليوم) اخلميس الجتماعه النهائي 
ثـــم بعد ذلك يبدأ فريق األولويات بتقدمي تصوره لكن 
متويل املشاريع التنموية سيكون بعد اسبوعني، مبينا 

ان التمويل سيكون وفق جدول مناسب.
  مـــن جانب أخر أكد عضو فريـــق األولويات النائب 
د.علي العمير ان احلكومة فضلت ادراج الـ ٥٢ اولوية 
املوجودة في اخلطة الســـنوية ضمن جدول األولويات 
الذي يعده فريق األولويات املكلف من قبل مكتب املجلس 
الفتا الى ان الوزيـــر البصيري أبلغهم بطلب احلكومة 

عقد جلسات خاصة إلقرارها.
  وقال العمير في تصريح خاص لـ «األنباء» ان فريق 

األولويات اجتمع امس بحضور وزير الدولة لشـــؤون 
مجلس األمـــة د.محمد البصيري ملعرفة التغييرات في 
األولويات احلكومية، مشيرا الى ان هناك ٤ أولويات ارادت 
احلكومة إدراجها ضمن اجلدول أوالها مشروع القانون 
بشـــأن االعتماد التكميلي للميزانية العامة وملؤسسة 
اخلطوط اجلويـــة الكويتية والذي كان قد رفعه وزير 
املالية مصطفى الشمالي الى املجلس في شهر أغسطس 

املاضي، واحلكومة تريد اجنازه.
  وقال ان ثانيتها هذه التشريعات هو متويل اخلطة 
التنمويـــة وهل حتتاج الى تشـــريعات لتنفيذ اخلطة 
وكذلك تعديل على قانون املنافذ واملستودعات احلدودية، 
الفتا الى ان احلكومة تريد فصل املستودعات عن املنافذ 
احلدودية التي تعتبر مخافر وال يستطيعون ذلك إال من 
خالل عودتهم الى مجلس االمة ورابعها يتعلق بإنشاء 

مدينة احلريري وجزيرة بوبيان.
  واضاف ان اخلطة السنوية حتتوي على ٥٢ أولوية 
ارادت احلكومة إضافتها الى اجلدول وتقدميها واجنازها 
حتى لو من خالل عقد جلسات خاصة لها، مبينا انه مت 
في االجتماع تعديل مبدئي على اجلدول واليوم ستجتمع 

اللجنة الساعة العاشرة من دون حضور الوزير.
  وقال: وصلـــت األولويات الـــى ٦٠ أولوية تتقاطع 
األولويات احلكومية مع النيابية، مشـــيرا الى ان هناك 
جهدا مبذوال من ناحية احلكومة في احتياجاتها لتنفيذ 
اخلطة السنوية واســـتنباط األولويات وعرضها على 
املجلس وال نريد رغم هذه اجلهود فشل اخلطة التنموية، 

متوقعا اجناز الكثير منها وسير اخلطة سيرا حسنا.
  واضـــاف إن احلكومة قالت ان من األفضل وضع الـ 
٥٢ أولوية املوجودة في اخلطة السنوية ضمن جدول 
األولويات، موضحا ان البصيري ابلغهم بإمكانية طلب 

جلسات خاصة إلقرار هذه األولويات. 

 الطبطبائي يدعو إلى االهتمام
  بمرافق المنافذ البرية

 البراك يسأل عن المحّكم
   من الجانب الكويتي في قضية الداو 

د.وليـــد  النائـــب   لفـــت 
الطبطبائي الى سوء اخلدمات 
في املنافذ البرية حيث يستاء 
املواطنـــون من حالـــة املنافذ 
املتدنيـــة من املرافـــق العامة 
وغيرها وعدم االهتمام بها حتى 
اصبحت على ما هو عليها اآلن، 
وقـــال: من املعلوم ان موظفي 
الداخلية يقضون معظم اوقاتهم 
بتلك املنافذ والسكن بها، اذن 
من الواجب ان تكون هذه املنافذ 
ال تقل في مستوى خدماتها عن 
اي منفذ آخر كاملوانئ واملطار 
وان تهتم الدولة بتلك املنافذ 

وتقوم وزارة الداخليـــة بتقييم تلك اخلدمات اخلاصة مبوظفيها 
وتعمل على توفير ســـبل الراحة لهم حتى يقوموا بواجبهم على 
اكمل وجه، لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل 

بعرضه على مجلس االمة.
  واقترح د.الطبطبائي االهتمام مبرافـــق املنافذ البرية واعادة 
تشييدها نظرا لسوء حالتها، وتوفير افضل اخلدمات بها، مع اعادة 
تشييد سكن موظفي وزارة الداخلية وموظفي اجلمارك واالهتمام 
بها، وتطوير انظمة املنافذ البرية حتى تتالشـــى االزدحام بها في 

الفترات التي يقبل عليها املواطنون. 

 صرح النائب مسلم البراك 
بأنه بعد قرار املجلس األعلى 
للبترول بإلغاء عقد الشراكة بني 
شركة صناعة البتروكيماويات 
الكويتية وشركة الداو كيمكال 
مبشـــروع (كي ـ داو) في ٢٨ 
ديســـمبر ٢٠٠٨، جلأت شركة 
الـــى التحكيم  الـــداو كيمكال 
الذي بدأت  الدولـــي  التجاري 

إجراءاته بالفعل.
  وقال البراك في سؤال وجهه 
النفط واإلعالم الشيخ  لوزير 
أحمد العبداهللا: بالنظر ملا رافق 
هـــذا املوضوع من تســـاؤالت 

وعالمات استفهام، ورغبة في متابعته، يرجى إفادتي وموافاتي مبا 
يلي: ما أسس اختيار احملكم من اجلانب الكويتي؟ مع إفادتي باسمه 
ومؤهالته العلمية؟ وما مدى اطالعه ومعرفته بالقانون الكويتي؟ وهل 
سبق له ان اختير محكما في نزاعات مماثلة؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، 
فما املهام التي ســـبق له ان قام بها؟ وفي أي املؤسسات التحكيمية 

كانت؟ وما قيمة املبلغ املتفق عليه نظير خدماته؟
  هل متت االستعانة بأي من األساتذة الكويتيني املتخصصني في 
التحكيم والقانون الدولي ســـواء في جامعة الكويت او في غيرها 

في اي مرحلة من إجراءات التحكيم؟
  وفي سؤال ثان قال البراك: بعد ان نشرت إحدى الصحف احمللية 
في شهر أكتوبر ٢٠١٠ خبرا عن قيام شركة صناعة البتروكيماويات 
الكويتية بدفـــع أتعاب مقدارها ٣٠ ألف دينار ألحد مكاتب احملاماة 
إلبداء الرأي القانوني في موقف الشـــركة في شأن إلغاء عقد الداو، 
ردت رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الشركة قامت اثر إلغاء املجلس 
األعلى للبترول التفاقية كي داو، وبالتنسيق مع نائب العضو املنتدب 
للشؤون القانونية واملستشـــار العام ملؤسسة البترول الكويتية، 
باســـتكتاب واستشـــارة ٥ مكاتب محامـــاة كويتية متخصصة مت 
ترشـــيحها من قبل املستشار العام وملا كان األمر يتعلق بعقد «كي 
داو» الـــذي أثيرت حوله العديد من التســـاؤالت حتى انتهى األمر 
باملجلـــس األعلى للبترول الى إلغائه فـــي ٢٠٠٨/١٢/٢٨، ورغبة في 

متابعة هذا املوضوع يرجى إفادتي وموافاتي مبا يلي:
  إفادتي بأسماء جميع مكاتب احملاماة الـ ٥ (وأسماء أصحابها) التي 

متت االستعانة بها واألتعاب التي دفعت أو ستدفع لكل منها.
  موافاتي بصورة من الرأي القانوني الذي تقدم به كل من مكاتب 

احملاماة الـ ٥.

 طالب بإقرار زيادات القانونيين

 النمالن: ندعم أي توجه حكومي
  لزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين

 المويزري لوزير الداخلية: هل غادر مطلوبون 
ألحكام قضائية البالد بصورة غير قانونية؟

 دعا النائب سالم النمالن وزير 
البلدية ووزير األشغال د.فاضل 
صفر حلسم قضية االستغناء عن 
عدد من املستشارين واملشهود 
لهم باخلبرة والكفاءة ممن لهم 
باع طويل في الدفاع عن قضايا 
البلدية، مطالبا باحترام مبدأ 
«األقدمية» في شغل منصب مدير 
اإلدارة. السيما ان هذه اإلحالة 
مخالفة ملا جاء في صريح املادة 
٣٣ من القانون رقم ٥ لســـنة 
٢٠٠٥ في شأن بلدية الكويت، 
والتـــي تلـــزم مبعاملة هؤالء 
املستشـــارين معاملة أعضاء 
«الفتوى والتشريع» في التقاعد 

عند سن الـ ٧٠.
  وقال النمـــالن ان ما يهمنا 
إعـــادة احلـــق ألصحابه،  هو 
وتصحيح إجراء قانوني خاطئ، 
ولدينا أدواتنا الدستورية التي 
نســـتخدمها تتدرج من حيث 

السؤال وجلان التحقيق.
  وناشد النمالن رئيس الوزراء 
الفتوى  منح أعضـــاء هيئـــة 

 قال النائب شعيب املويزري 
في سؤال لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد: منــــى الى علمنا 
اخبار عن حاالت مغادرة بعض 
من صدرت ضدهم احكام قضائية 
لم يتم تنفيذها او القضايا التي 
مازالت قيــــد النظر والتحقيق 
وذلك بصورة مخالفة للضوابط 
والقواعــــد املنظمة لشــــؤون 
املغــــادرة واملنافــــذ احلدودية 
املختلفة، االمر الذي يؤدي الى 
تعطيل تنفيذ العدالة وتسهيل 
عدم تنفيذ اجلزاءات فيمن ارتكب 
جرائم مخلة تستوجب السجن 
وتقييد احلرية، لذا كان لزاما 
علينا استقصاء احلقيقة عن تلك 
املخالفات التي تأتي بالتخطي 
للقواعد املنظمــــة وباملخالفة 
للقوانني السارية واملعمول بها، 
لذا يرجى الرد على ما يلي، على 
ان يأتي الرد مدعما باملستندات 

املرتبطة وذات الصلة:
  هل مت رصد وتسجيل حاالت 
مغادرة غيــــر قانونية لبعض 
املمنوعني من السفر من اي منفذ 
من املنافذ احلدودية البرية او 
اجلوية او البحرية للبالد، رغم 
تســــجيل اصحابها في قوائم 

املمنوعني من السفر؟
التي    مــــا عــــدد احلــــاالت 
مت تســــجيلها ورصدهــــا وما 
الظروف واملالبسات احمليطة 

بكل حالة؟

والتشريع ذات العالوة القضائية 
املمنوحة لرجال القضاء والنيابة 
العامة، مطالبـــا احلكومة بأن 
تتخذ القرار نفسه مع العاملني 
بـــاإلدارة العامـــة للتحقيقات 
الداخلية والقانونيني  بوزارة 
القانونيـــة في بلدية  باإلدارة 

الكويت.
  وأوضح ان العاملني بإدارة 
الداخلية  بـــوزارة  التحقيقات 

  هل متت مغادرة بعض من 
صدرت ضدهم احكام قضائية لم 
تنفذ او مازالت قيد التنفيذ من 

البالد بصورة غير قانونية؟
  ما عدد وتفاصيل احلاالت 
التي مت رصدها؟ وما الظروف 
واملالبســــات احمليطــــة بــــكل 

حالة؟
  ما القواعد والضوابط التي 
وضعتها وزارة الداخلية او التي 
تنوي وضعها ملنع املغادرة غير 
القانونية مــــن البالد وتفادي 
تخطي احكام القوانني السارية 
واملعمول بها في شأن املغادرة 
من املنافذ احلدودية البرية او 

اجلوية او البحرية؟
  في حالــــة االجابــــة بنعم 
واالقرار برصد وتسجيل حاالت 
مغادرة ملن صدرت ضدهم احكام 

والقانونيني في بلدية الكويت 
تتشـــابه أعمالهم واملهام التي 
تنـــاط بهم مع أعضـــاء هيئة 
الفتوى والتشريع، وكان األجدر 
باحلكومة عندما اتخذت قرارها 
مبنح أعضاء الفتوى والتشريع 
العالوة القضائية ان تساوي بني 
اجلميع، كما كان معموال به في 
السابق، السيما القانونيني بإدارة 

التحقيقات وبلدية الكويت.
  وزاد: اننا ندعم اي توجه لدى 
احلكومة لزيادة رواتب املوظفني 
في الدولة واملتقاعدين، السيما 
املهن الفنية والتخصصية، ومنها 
القانونيون واملهن املســـاندة 

ألعمال القضاء.
  وشدد العازمي على أهمية أن 
تصدر احلكومة كادر العاملني 
بإدارة اخلبراء وان تتخذ هذه 
اخلطوة في بادرة منها واذا لم 
تقم بذلك فإن املجلس ســـيقر 
قانون تنظيـــم اخلبرة والذي 
حتاول احلكومة ان تضع أمامه 

العراقيل. 

قضائية من البالد بصورة غير 
قانونية.

  ما االجراءات التي اتخذتها 
وزارة الداخلية او التي تنوي 
اتخاذها لتحديد وتشــــخيص 
اسباب املغادرة غير القانونية 
باملخالفة للقواعد والضوابط 

املنظمة لهذا الشأن.
  هل اتخذت الوزارة اجراءات 
حتديد املســــؤولية ومحاسبة 
املتســــبب في تسهيل اختراق 
القواعد املنظمة وتخطي احكام 
الســــارية واملعمول  القوانني 

بها؟
  في حال اجراء التحقيقات في 

احلاالت التي مت رصدها.
  ما اجلزاءات والعقوبات التي 
مت توقيعها على من ثبتت ادانته 
في حدوث حاالت مغادرة غير 
قانونية؟ وذلك طبقا لكل حالة 

تفصيليا.
  يرجى ســــرعة الــــرد على 
ما ســــبق مع موافاتنا بتقرير 
تفصيلي بشأن حاالت املغادرة 
غير القانونيــــة، مع توضيح 
القواعــــد والضوابط املنظمة 
الجــــراءات اخلروج من املنافذ 
احلدودية البرية او اجلوية او 
البحرية وكذا موافاتنا بقرارات 
اجــــراءات حتديد املســــؤولية 
ومحاسبة املتسبب وما اسفرت 
عنه التحقيقات التي اجريت من 

جزاءات في هذا الشأن. 

 د.وليد الطبطبائي 

 شعيب املويزري 

 سالم النمالن 

 مسلم البراك 


