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 يعقد قسم الفلسفة بكلية اآلداب 
جامعة الكويت حتت رعاية عميد 
كليـــة اآلداب د.ميمونة الصباح، 
ندوة بعنوان «فؤاد زكريا: فيلسوفا 
ومثقفـــا» وذلك مبناســـبة اليوم 
العاملي للفلســـفة اليوم (االثنني) 
بقاعة السيمنار مببنى د.عبداهللا 

العتيبي في كليـــة اآلداب بكيفان 
وذلك بني الساعة العاشرة صباحا 
والثانيـــة ظهرا، هذا وسيشـــارك 
في الندوة التي يرأســـها د.محمد 
الوهيب كل من د.محمود سيد أحمد 
ود.الزواوي بغـــوره ود.عبداهللا 

اجلسمي ود.سليمان العسكري. 

 «فؤاد زكريا فيلسوفًا ومثقفًا» في اآلداب اليوم

 (قاسم باشا)  د. جمعان احلربش ود. ثقل العجمي وأحمد الديني ود. عبيد الوسمي خالل الندوة 

 د.سمر باقر (قاسم باشا)  د.راشد العجمي

 مبنى اإلدارة في املدينة اجلامعية اجلديدة

 النادي الصحافي شكّل هيئته اإلدارية 
 آالء خليفة

  اعلن رئيس النادي الصحافي في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
سلمان الكندري عن تشـــكيل الهيئة االدارية للنادي للعام النقابي 
٢٠١١/٢٠١٠ حيث جاء التشكيل كالتالي: سلمان الكندري رئيسا، بيبي 
اخلضري نائبة الرئيس، مها بورحمة مسؤولة املكتب التنفيذي، ماجد 
املاجد أمني السر، محمد الفضلي أمني الصندوق، نورة العصيمي رئيسة 
للجنة االعالمية وســـارة احمد نائبة لها، رمي الشرح رئيسة للجنة 
البرامج واالنشطة ومرمي احلمدان نائبة، رشا احلامت رئيسة جلنة 
العالقات العامة وهنوف املسند نائبة، وبعضوية مرمي الرفاعي وفاطمة 

احمد وسلمى منير، واملشرف العام للنادي عبداهللا الكندري. 

 إدارة البرنامج اإلنشائي داومت اليوم 
بمدينة صباح السالم الجامعية 

 انطلق أمس االحــــد أول يوم 
دوام رسمي ألولى االدارات املنتقلة 
بالكامل الى مبنى مجمع اخلدمات 
االدارية في مدينة صباح السالم 
اجلامعية، وهــــي ادارة البرنامج 
االنشائي التي تقوم باالشراف على 
مشروع املدينة اجلامعية ومتابعة 

ما أجنز من أعمال انشائية بها.
  وأعربــــت مديــــرة البرنامــــج 
االنشائي د.رنا الفارس عن سعادتها 
بانتقــــال االدارة بالكامــــل ومدير 
املشروع شــــركة تيرنر بروجكت 
الى مدينة صباح السالم اجلامعية، 
مؤكــــدة ان العمل قائم على امتام 
املدينة اجلامعية،  املشــــروع في 
حيث تكــــون اخلطوة التالية هي 
تنفيذ انشاء مبنى كلية الهندسة 
والبترول وكلية العلوم، ثم بقية 
الكليات تباعــــا، مضيفة ان ادارة 
البرنامج االنشائي باشرت عملها 
فور االنتقال ملا للوقت من أهمية 

كبيرة في تنفيذ املشاريع.
  ودعت الفارس االدارة اجلامعية 

وعمداء الكليات واالعالميني، لتفقد 
املشــــروع واالطالع علــــى كيفية 
ســــير العمل، وكذلك على احدث 
التكنولوجية والتقنية  الوسائل 
املستخدمة في هذا املبنى، مما يؤكد 
حرص جامعة الكويت على مواكبة 
التكنولوجيا احلديثة واستخدامها 
في جميع املباني اجلديدة، وذلك 
خلدمة االســــرة اجلامعية املمثلة 
فــــي أعضــــاء هيئــــة التدريــــس 
واملوظفني والطلبــــة متمنية لهم 

دوام التوفيق.
  يذكر ان مبنى مجمع اخلدمات 
االدارية يضم بعض االدارات االخرى 
ذات العالقة مبشروع املدينة، مثل 
ادارة االنشاءات والصيانة، وادارتي 
اخلدمات العامة واألمن والسالمة 
انتقال موظفيها تباعا،  وســــيتم 
اضافة الى مجموعة من املشــــاتل 
الزراعية الضخمة واملخازن وورش 
املعدات، وقد بلغت القيمة االجمالية 
للمشروع ٨٫٥٦٤٫٨٧٩ دينارا على 

مساحة قدرها ٣٧٫٦٤٥م٢. 

 المنيس: إنجاز مشروع التسجيل 
اإللكتروني لدورات خدمة المجتمع

 الشمري: تأثيث ٤٠ مبنى جديدًا 
لـ «الدراسات التجارية» بالعارضية

 بعد رصد ميزانية التجهيز مع وزارة المالية وبالتنسيق مع البحر

 بدأت عمـــادة خدمـــة املجتمع 
والتعليم املستمر بجامعة الكويت 
بالتعاون مع مركز نظم املعلومات 
بتنفيذ املرحلة االولى من مشروع 
التسجيل االلكتروني لبرامج ودورات 
العمادة وذلك لتسهيل العملية على 
املشـــاركني عن طريـــق االنترنت. 
وقال نائب مدير اجلامعة للخدمات 
االكادميية املساندة د.احمد املنيس: 
ان مراحل تصميم وتنفيذ مشروع 
التسجيل االلكتروني لدورات العمادة 
تسير حســـب اخلطة املوضوعة 
بالتعاون مع مركز نظم املعلومات، 
وفي هذا الصدد نتقدم بالشكر الى 

االدارات املعنية باجناز هذا العمل املهم، خصوصا في مراحله االولية وعلى 
رأسهم د.عبداهللا الفهيد مدير جامعة الكويت السابق وامني عام اجلامعة 
على دعمهم وجهودهم املتواصلة منذ يونيو ٢٠٠٩ من اجل تذليل العقبات 
الجنازه الى ان وصلنا الى مرحلة التنفيذ. واشار د.املنيس الى ان مشروع 
التســـجيل االلكتروني كان هدفا وضعناه نصب اعيننا خالل فترة قيادة 
العمادة، نظرا الهمية استخدام التكنولوجيا احلديثة في تنفيذ املهام وتوفير 
الوقت، وهذا ما سيحققه استخدام نظام التسجيل االلكتروني اجلديد في 
املقررات املســـائية والدورات التدريبية وصوال الى مرحلة دفع الرسوم 
الكترونيـــا، وهذا االجناز يعتبر بحد ذاته نقلة نوعية في تقدمي اخلدمات 
الفراد املجتمع، واضاف املنيس: وال ننسى جهود فريق العمل الذي اشرف 

على املشروع من عمادة خدمة املجتمع ومركز نظم املعلومات. 

 ضمن سلســــلة جتهيز الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
للمباني واالنشاءات احلديثة التي 
مت االنتهاء منها وافتتاحها صرح 
التوريــــدات منصور  ادارة  مدير 
الشــــمري بان االدارة قامت بعمل 
الدراســــات املطلوبة لبدء مرحلة 
تأثيث وجتهيز مســــتودع كلية 
الدراسات التجارية بنات مبنطقة 
انه مت رصد  العارضية، موضحا 
امليزانية املخصصة لذلك االتفاق 
مع وزارة املالية وذلك للعام املالي 
املقبل ٢٠١٢/٢٠١١ ومبتابعة واشراف 
نائب املدير العام للشؤون االدارية 

واملالية صباح البحر. وبني الشمري ان حجم االعمال املطلوبة للتأثيث 
كبيــــرة جدا وتتطلب مجهــــودا كبيرا من اجلميــــع لالنتهاء منها حيث 
هناك اكثر من اربعني مبنى في هذا املشــــروع احليوي املهم. واضاف ان 
املشــــروع وبحسب الدورة املستندية املطلوبة سيتم االنتهاء من اعمال 
تأثيث املشروع قبل بداية الفصل الدراسي االول سبتمبر ٢٠١١ اذ يتطلب 
ذلك احلصول على املوافقات قبل ان تطرح املناقصة بنحو الشهر ومن 
ثم تكون فترة الطرح والترســــية والتي تبلغ ثالثة شــــهور وبعد اخذ 
املوافقات من اجلهات الرقابية في الدولة وبعدها تبدأ اعمال التوريدات 
والتركيب. مؤكدا ان ادارة التوريدات ســــتعمل جاهدة على االنتهاء من 
هــــذا العمل دون احداث اي عقبات قد تعوق جتهيز املباني الســــتقبال 

الطلبة وتيسير اليوم الدراسي لهم مسبقا. 

 د. أحمد املنيس 

 منصور الشمري

 العجمي: «اإلدارية» حريصة على تعديل مناهجها 
بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص 

 آالء خليفة
  رحب عميد كلية العلوم االدارية بجامعة 
الكويت د.راشد العجمي بضيوف الكلية في 
ملتقى قطاعات االعمـــال الذي نظمه مكتب 
التدريب الطالبي واخلريجني بكلية العلوم 
االداريـــة، بحضور مجموعة مـــن املديرين 
التنفيذيني من قطاعـــات العمل في البنوك 
الشـــركات واملؤسســـات والعمداء  وقطاع 
املساعدين بالكلية ورؤساء االقسام العلمية 
ورؤســـاء وحدات مكتب التمييز ومجموعة 
من الطلبة املتفوقـــني، بقاعة الدانة مببنى 
عمـــادة الكلية باحلرم اجلامعي بالشـــويخ 

ظهر امس.
  ولفـــت د.العجمي الى ان الكلية وضعت 
استراتيجية جديدة منذ ٣ سنوات ومن اهم 
اهدافها مد جســـور التواصل بني الكلية من 
جهة وقطاع االعمال السيما القطاع اخلاص 
من جهة اخرى موضحا ان الكلية جنحت في 

حتقيق جزء كبير من اهدافها.
  ولفـــت د.العجمي الـــى ان الكلية تتلقى 
دعما كبيرا من الشركات اخلاصة التي تدعم 
انشطة الكلية، مؤكدا ان الكلية حريصة على 
االستماع آلراء املمثلني عن سوق العمل من 
حيث املهارات التي يشترطونها في اخلريجني 

من اجل توظيفهم في مؤسساتهم.
  كما ذكر د.العجمي ان الكلية حريصة على 
تعديل مناهجها لتتناسب مع احتياجات القطاع 
اخلاص موجها جزيل الشكر جلميع اجلهات 
احلكومية واخلاصة واملؤسسات والهيئات التي 
تدعم الكلية بشكل عام واجلهات التي دعمت 
ملتقى قطاعات االعمال بشكل خاص موضحا 
انه لوال الدعم الذي حتصل عليها الكلية ملا 
اســــتطاعت ان تصل لهذا املســــتوى متمنيا 
استمرار هذا التعاون املثمر بني الكلية وقطاعات 

االعمال سواء احلكومية او اخلاصة.

  ومن ناحيتها اعربت رئيسة مكتب التدريب 
الطالبـــي واخلريجني بكلية العلوم االدارية 
د.ســـمر باقر، عن سعادتها لتلبية كثير من 
قطاعات العمل لدعـــوة املكتب لتنظيم هذا 

امللتقى املتميز.
  ووضحت د.باقـــر ان هذا امللتقى يعتبر 
اجنازا لطالب الكليـــة حتى يجدوا وظائف 
مناسبة بعد التخرج، بهدف فتح قنوات اتصال 
بني الكلية وقطاعات االعمال للحصول على 
الدعم املعنوي من اجل القضاء على املعوقات 

وحتقيق مصلحة الطلبة.
  ووجهت د.باقر الدعوة جلميع جهات العمل 
لتوفير فرص عمل وتدريب لطالب كلية العلوم 
االدارية مبختلف تخصصاتهم موضحة ان 
الطلبة والطالبات متعطشون للعمل ولديهم 
رغبة حقيقية في تطوير مهاراتهم من اجل 

احلصول على الوظائف املناسبة.
  وكشفت د.باقر ان مكتب التدريب الطالبي 
واخلريجني بالكلية يسعى لتوطيد اواصر 
التعاون االيجابي بني الكلية وجهات العمل 
التي تستقبل خريجي الكلية مما دعا ذلك الى 
اقامة «ملتقى قطاعات االعمال» الستحداث 
بيئة اكادميية ايجابية مميزة تســـاعد على 
الطالب وتنميـــة قدراته  صقل شـــخصية 
الفكرية واالبداعية ليكون عنصرا فعاال في 

املجتمع.
  واعلنـــت د.باقر عن اســـتحداث صفحة 
الكترونية بها جزئية خاصة بقطاعات االعمال 
داعية اجلميع لالشـــتراك في تلك الصفحة 

مجانا ملدة شهرين.
  ولفتـــت الى ان الصفحة تضم الســـيرة 
الذاتيـــة للطالب واملهـــارات التي يتمتعون 
بها والـــدورات التي اجتازوها متمنية دوام 
التعاون بني الكلية وقطاعات االعمال ملا فيه 

املصلحة العامة.

  وعن اهداف ملتقى قطاعات االعمال ذكرت 
د.باقر ان امللتقى يهدف الى التواصل املستمر 
مع قطاعات العمل في مجال التوظيف بالدولة، 
وتقوية جســـور التعاون مع سوق العمل، 
والتعريف بالصفحـــة االلكترونية للمكتب 
واهميتها للطلبة واخلريجني ولكل قطاعات 

العمل املختلفة.
  واوضحت د.باقر قائلة «كما يهدف امللتقى 
لتلقي املقترحات لتطويـــر مهارات الطالب 
ومناقشة وســـائل تطوير وربط مخرجات 
الكلية وقطاعات العمل خالل فترة الدراسة 
وبعد التخرج وايضا االلتقاء بالطلبة املتفوقني 

لتبادل االفكار واملقترحات».
  وتابعت: وهنـــاك الكثير مـــن قطاعات 
االعمال املشاركة في امللتقى من بينها شركات 
االستثمار، قطاع البنوك، قطاع االتصاالت، 
شركات صناعية، شركات استثمارية، وشركات 

تدقيق محاسبي.
  ونيابـــة عن الطلبـــة والطالبات حتدث 
كل مـــن الطالب عبداهللا الزنكـــي والطالبة 
مـــرمي فضل اهللا عن رغبـــة اغلبية الطلبة 
والطالبات في معرفة احتياجات سوق العمل 
من خريجي كلية العلوم االدارية من حيث 
املهارات والدورات التدريبية مؤكدين رغبة 
الطلبة احلقيقية فـــي العمل والتدريب من 

اجل صقل املهارات.
  وشددا على اهمية فتح قنوات االتصال 
بني الطالب وقطاعات االعمال اثناء دراستهم 
في الكلية حتى يســـهل عليهـــم االمر بعد 

التخرج.
  كما اشـــارا الى املســـؤولية االجتماعية 
التـــي تدخل ضمن منظومة عمل الكثير من 
املؤسســـات احلالية املني ان تعمم التجربة 
على جميع اجلهات واملسؤوليات مبا يعود 

بالفائدة على دولتنا احلبيبة الكويت. 
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عنها اما املضامـــني الواردة في 
الدســـتورية فتفقد  النصوص 
قيمتها ان لـــم يتم الدفاع عنها، 
الدعوة لطلبـــة كلية  موجهـــا 
احلقوق الى أن يعلنوا اعتراضهم 
املباشر على اخلروج عن نصوص 
الدستور، وقال د.الوسمي ان طلب 
رفع احلصانة فـــي تكييفه هو 
طلب بتعديل الدســـتور والذي 
اصبح مخيفا للشعب وبالتالي 
فأســـهل طريقـــة للتعديل هي 
التعديل الواقعي بأن نفقده معناه 
احلقيقـــي موضحا ان ما يحدث 
حاليا هو محاوالت من السلطة 
جلس النبض مـــن اجل تعديل 

الدستور.
  وذكر د.الوسمي انه ال يجوز 
رفع جلسة مجلس االمة بسبب 
عدم حضور احلكومة ألن نصاب 
عقد اجللسة متعلق بعدد حضور 

اجللسة.
  وحـــذر د.الوســـمي من ان 
الشعب الذي يعتاد على املخالفات 
ســـيصبح لديه قبـــول فطري 
للخروج على القانون، مشـــيرا 
الى ان التجاوز ليس امرا حديثا 
على الدولة واجلرائم السياسية 
متكررة ومنها ما حدث من تزوير 
لالنتخابات واحلل غير الدستوري 
للمجلس، الفتا الى ان عدم اطالع 
الشـــعب الكويتي على النتائج 
التفصيليـــة النتخابات مجلس 
االمة في ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ يعتبر اهانة 
غير مقبولة للشـــعب الكويتي، 
موضحـــا ان احلكومة اصبحت 
تتدخل في االنتخابات وانتشر 
شراء الذمم والوالءات وجميعها 
الى  الدستور  جرائم ســـتحول 
دفتر دون قيمة ان لم يكن هناك 
حترك سريع ومنظم للدفاع عن 

دستورنا. 

  كما حتدث عن مسألة اشتراك 
احلكومـــة فـــي التصويت على 
اعضاء اللجان، موضحا انه امر 
غير مقبول في اي نظام برملاني 
فاشتراك الوزراء في اختيار من 
يراقبهم امر ال ينسجم مع النظام 
الدستوري، كما اكد على اهمية 
اعادة النظر في مسألة احتساب 
النصاب فاليوم نشـــهد تعطيال 
جللســـات مجلس األمة بسبب 
عدم اكتمـــال النصاب، الفتا الى 
ان النصوص يجب ان تقرأ مرة 
أخـــرى بحيث يكـــون النصاب 
ألعضاء مجلس األمة وال تدخل 
احلكومة في احتساب النصاب.

  خلط غير منطقي

  ومن جانبه، أوضح اســـتاذ 
القانون بكلية احلقوق بجامعة 
الكويت د.عبيد الوسمي ان هناك 
خلطا غير منطقـــي بني مفهوم 
احلصانة املوضوعية واحلصانة 
االجرائية فالنائب كسائر االفراد 
يتصـــرف تصرفات قـــد تكون 
مخالفة للقانون وقد يترتب عليها 
مســـؤولية جنائية لذا يحاسب 
النائب، لكن االعمـــال املتصلة 
مباشرة بأدائه للوظيفة البرملانية 
في الرقابة والتشريع فإن القواعد 
العامة والنص الدستوري املباشر 
يقر له حصانات مطلقة تسمى 
حصانة موضوعية فأعمال النائب 
في الرقابة والتشريع ال ميكن ان 

تكون محل مساءلة.
  ولفت د.الوسمي الى ان طلب 
رفع احلصانة عن د.فيصل املسلم 
ال يعد طلبا من الناحية القانونية 
وهو إهانة غير مقبولة للشعب 
الدساتير  ان  الكويتي، وأوضح 
عبارة عن نصوص واحترامها 
يقترن بقدرة االفراد على الدفاع 

من اجراءات التحقيق واحملاكمة 
اال بطلـــب يقـــدم مـــن النيابة 
العامة الى مجلس االمة يخضع 

للتصويت.
  وافـــاد د.العجمي بأن ما قام 
به د.فيصل املسلم يندرج حتت 
املادة ١١٠ من الدستور فيما يخص 
احلصانة املوضوعية، الفتا الى 
ان احلديث عن املادة ١١٠ ومحاولة 
االنقضاض عليها ليست جديدة 
امنا حدثـــت عندما كان املجلس 
الدســـتوري يناقش وضع هذه 
النصوص، كانـــت هناك حملة 
شرسة على هذه املادة وحدثت 
موازنة بني متثيل االمة من جانب 
والدور النيابـــي الذي يجب ان 
يقوم بـــه نائب األمة واملصلحة 
العامـــة واملصلحة اخلاصة من 

جانب آخر.

وغيرها، وبالتالي عندما يحصل 
احد النواب على وثيقة تؤكد متلك 
الوزير ملجموعة من االسهم فهي 

مخالفة لهذا الوزير.
الى ان    واشـــار د.العجمـــي 
احلديـــث عن تقـــدمي طلب من 
النيابة العامة ملجلس االمة بهذا 
اخلصوص هو امـــر غير جائز 
والطلب معـــدوم وباطل بطالنا 
مطلقا، لكن ألن الوضع ســـيئ 
فمجلس االمـــة اصبح مضطرا 
ملواجهة هذا الطلب والتصويت 
عليه بالرفض، فالطلب يندرج 
ضمن املادة ١١١ من الدستور والتي 
تتحدث عن احلصانة االجرائية، 
مبعنى انـــه اذا وقع اثناء ادوار 
االنعقاد او في حال اجلرم املشهود 
ما يستوجب مساءلة نائب االمة 
في هذه احلالـــة ال يتخذ اجراء 

فاحلصانة مطلقة، متابعا: وفي 
قضية مساءلة النائب د.فيصل 
املســـلم لرئيس الـــوزراء فيما 
الشـــيكات، فهذا  يخص قضية 
ســـؤال برملاني، وعندما كشفت 
صورة الشـــيك فهي دليل على 
ما جاء في رأي النائب د.فيصل 
املســـلم فهو ليس فعال في حد 
ذاته امنا اســـتخدم املستندات 
لتأكيد رأيه، الفتا الى انه عندما 
يتهم وزير بالتزوير فالبد على 
النائب ان يعرض ما لديه من ادلة 
ومستندات، مشيرا الى انه البد 
من النظر الى الدستور بصورة 
النظام  شـــمولية انطالقا مـــن 
الدستوري بشكل عام، موضحا 
ان املادة ١٣١ تتحدث عن التزامات 
الـــوزراء بعدم االشـــتراك في 
الشركات وعدم ملكيتهم لالسهم 

امنا فزعة للدستور الذي ينظم 
العالقة بني احلاكم واحملكوم ويقر 
التعبير،  احلريات ومنها حرية 
واكـــد د.العجمـــي ان ما يحدث 
حاليا هو مخالفة وانتهاك صريح 
لنصوص الدستور، فهو ليس كما 
ذكر على لسان رئيس الوزراء في 
اجليب امنا هو مجموعة نصوص 
واجب العمل بها، مشـــددا على 
ان النص الدســـتوري ال يفصل 
على مقاسات االشخاص ووفقا 

لالهواء.
  واوضح د.العجمي ان هناك 
نوعني من احلصانة، احلصانة 
املوضوعية التي جاءت في املادة 
١١٠ من الدستور، فال يسأل النائب 
اذا كان ما وقع منه في اطار الرأي 
والفكـــر وداخل مجلس االمة او 
في احدى جلانه وفي هذا االطار 

الوزراء  عنه من جتاهل رئيس 
للرد علـــى ما جاء في ســـؤاله 
البرملاني وتقدمي االستجواب وحل 
املجلس وتقدمي سؤال آخر ولم 
يتم الرد عليه كذلك، موضحا ان 
تلك القضية يعتبر اخلطأ فيها 

جرمية.
  واكد د.احلربش ان العبث الذي 
يحدث حاليا بحاجة الى وقفة، 
موضحا ان بقاء الوضع كما هو 
عليه اآلن يجعل هناك رغبة في 
عدم البقاء بقاعة عبداهللا السالم، 
فلو ترسخت تلك السابقة فسنفقد 

القدرة على الرقابة.
  وقال د.احلربش: لقد تعرض 
املجتمع الكويتي الى ضرب غير 
مسبوق في مكوناته االجتماعية 
ووحدته الوطنية ال يقوم بها اال 
عدو، وهذه وقفة تاريخية للجميع 

للوقوف ضد الهجمة الشرسة.
  وتوقـــع د.احلربش حضور 
احلكومة في جلسة اليوم خوفا 
على الكراسي وليس خوفا على 
البلد، لكن فـــي حال لم حتضر 
احلكومة فالبد من تالحم النواب 
الكويتـــي الجبـــار  والشـــعب 
احلكومة على الرحيل او رحيل 
املجلس، وختم قائال: ال نتحمل 
ان يتحول نواب االمة الى نواب 
يخلصون معامالت، ويسلمون 
على الوزراء، فهذه مهزلة حقيقية 
البد من التصدي لها وال نتحمل 
ان يبقى النائب بال قيمة، الفتا 
الى انه في حال سقوط حصانة 
النائب د.فيصل املسلم فهذا يعني 
نهاية الرقابة البرملانية والرقابة 

التشريعية.
  من ناحيته، اكد استاذ القانون 
بكلية احلقوق بجامعة الكويت 
د.ثقل العجمـــي ان هذه الفزعة 
ليســـت للنائب د.فيصل املسلم 

 آالء خليفة
  اكد النائب د.جمعان احلربش 
ان الكويـــت تعيش فـــي دوامة 
وتعرضت خالل السنوات اخلمس 
االخيـــرة للكثير مـــن االزمات 
والنزاعات والفوضى االعالمية 
ان الوضع  والتشريعية، مؤكدا 

غير سليم وغير منطقي.
  ولفـــت د.احلربـــش، خالل 
الندوة السياســـية التي نظمها 
الكويت  الوطني لطلبة  االحتاد 
فرع اجلامعة ظهـــر امس على 
مسرح املرحوم عثمان عبدامللك 
بكلية احلقوق بجامعة الكويت 
الى ان تلك القضية تسمى لدى 
السياسيني في اخلارج فوضى 
خالقة، لكنها في الكويت فوضى 
مدمرة غير خالقة، مضيفا: في 
الوقت نفســـه لدينـــا حكومة 
وزراؤها هـــم موظفون وهناك 
اكثر من طرف يدير القرار ويدير 
شأن البلد، وهناك من يريد شغل 
الســـلطة الرقابية والتشريعية 
والناس في قضايا اخرى بعيدة 
عن اجنداتـــه اخلاصة الزعاج 
وشـــغل الناس بهـــا، فأوجدوا 
اختالفا وصراعات بني مكونات 
املجتمـــع، ووصلنا ملرحلة جلأ 
الناس فيهـــا الخذ حقهم بيدهم 
واصبحت احلالة السائدة التجاوز 
على القانون وتصفية احلسابات 
بااليدي وقسموا املجتمع الى فئات 
وطوائف واعتقـــدوا ان هذا هو 
الوقت املناسب لالنقضاض على 
االدوات الدستورية التي تزعجهم 

من رقابة وحتقيق وغيرها.
  واشار د.احلربش الى قضية 
د.فيصل املسلم في كشفه لشيك 
اصدره رئيـــس مجلس الوزراء 
الى احد النواب مستخدما ادواته 
الرقابية واحملاســـبية وما نتج 

 خالل ندوة نظمها اتحاد الطلبة في كلية الحقوق


