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  ٢١ ديسمبر ٢٠١٠ 

 بـــدأت في عمان اجتماعات اللجان التنفيذية في االحتاد البرملاني العربي  6 
مبشاركة كويتية ملناقشة اخلطة االستراتيجية لالحتاد البرملاني الدولي.

  وميثل الكويت في االجتماعات التي تستمر يومني النائبان غامن امليع ومبارك 
اخلرينج ورئيس قسم الشؤون الدولية في مجلس األمة شهاب العنزي.

  وأكد امليع في تصريح لـ «كونا» أهمية االجتماعات في تعزيز العمل البرملاني 
العربي للخروج بصياغة موحدة من مشروع اخلطة االستراتيجية لالحتاد 
البرملاني الدولي لألعوام ٢٠١٠ ـ ٢٠١٥. وشدد على أهمية املشاركة الكويتية 

في االجتماعات في إطار التواصل العربي وتعزيز العمل العربي املشـــترك 
للتعامل مع القضايا التي تواجه العمل البرملاني العربي، مشـــيرا الى أهمية 
االجتماعات في إثـــراء النقاش حول عملية إصالح االحتاد البرملاني الدولي 
وحتسني أدائه على مختلف املستويات. وعن جدول أعمال االجتماعات قال 
انها تشمل مناقشة مشروع برنامج العمل وتوضيحات حول مشروع اخلطة 
االستراتيجية لالحتاد البرملاني الدولي وعرض الترجمة العربية ملسودة خطة 

االستراتيجية اخلاصة باالحتاد البرملاني الدولي لألعوام ٢٠١٠ ـ ٢٠١٥. 

 بدء اجتماعات اللجان التنفيذية في االتحاد البرلماني العربي بمشاركة كويتية 

 المواطن لديه وعي وقدرة على التقييم حول دعوة بعض النواب لعدم استقبال زمالء لهم في الدواوين

 الخرافي: استجواب رئيس الوزراء في جلسة ٢٨ الجاري ولم أبلغ
  من الحكومة بطلب عقد جلسة خاصة والتأجيل يحتاج موافقة المجلس

احلكومة لعقد جلســـة خاصة 
ملناقشة االستجواب، قال اخلرافي: 
ال أعتقد ان هناك جلسة خاصة، 
الســـيما انه مت حتديـــد موعد 
املناقشة. مشيرا الى ان الوقت لم 
يعد يسمح بتقدمي طلب، الشتراط 
تقدميه قبل ٤٨ ساعة، كما لم أبلغ 
من احلكومة بأنها تريد عقد جلسة 
خاصة ملناقشة االستجواب، ما 
يعني ان االستجواب في موعده، 
اال اذا كان لسمو الرئيس طلب 
بالتأجيل، فعندها ينبغي عرض 

الطلب على املجلس. وردا على 
سؤال بشأن دعوة نواب للمواطنني 
باالمتناع عن اســـتقبال نواب 
ملواقف معينة من االستجواب، أكد 
اخلرافي ان هذه وجهة نظر ُيسأل 
عنها صاحبها، لكن هذه الدعوة 
موجهة الى املواطن، وهناك وعي 
لدى املواطن القادر على التقييم 
انطالقا من قناعاته، وليس من 
منطلق «دعوة نائب ضد زميل 

منافس له في املنطقة».
  وسئل عن مدى الئحية عرض 

صور في جلســـة االستجواب 
تخـــص أحـــداث الصليبخات، 
فأجاب: ســـابق ألوانه الرد على 
اســـتنتاجات، وهذا يعتمد على 
ما سيتم طرحه وتناوله، وهناك 
عوامل عدة حتكم قراراتي داخل 
اجللســـة، وأرجو االبتعاد عن 

االسئلة االفتراضية.
  من جهته قال النائب عدنان 
املطـــوع انه ليس من شـــيمنا 
الكويت ان نطرد  وعاداتنا اهل 
ضيوفنا من الدواوين الســـيما 

الناس  ان دعوة مجموعـــة من 
باال يستقبلوا بعض النواب واال 
يعملوا فهـــذه رغبة للعصيان، 
الفتا الى اننـــا لم نتعود رفض 
توجيهات صاحب االمر بل نقول 
سمعا وطاعة آخذين في االعتبار 
ما ميليه عليه ضميرنا وديننا 
الى احلاالت  احلنيف، مشـــيرا 
االســـتثنائية التي يتدخل فيها 
ســـمو االمير وتكون للمصلحة 

العامة والوطنية.
 جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني امس   وطمأن املطوع املواطنني بأن 

 «المالية» ناقشت اقتراحات إنشاء صناديق 
خاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 وجهت الدعوة إلى الفهد والشمالي لحضور اجتماعها غداً 

 أحمد السعدون ود. يوسف الزلزلة وخالد السلطان ومرزوق الغامن ود.روال دشتي أثناء اجتماع اللجنة املالية 

 عقدت اللجنـــة املالية أمس اجتماعا للنظر في 
االقتراحات املقدمة من النواب بشأن إنشاء صناديق 

خاصة بتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
  وقال رئيس اللجنة النائب د.يوســـف الزلزلة 
انه مت االتفاق على توجيه بعض األسئلة للحكومة 
حول هذه االقتراحات، مبديا أســـفه الن احلكومة 
ممثلة بوزير التجـــارة رأت ان مثل هذه القوانني 
ستؤثر سلبا على االستثمار في الكويت، متسائال: 
كيف ستؤثر االقتراحات بقوانني للمشاريع صغيرة 
ومتوسطة األجل سلبا على االستثمار؟ ووجهت 
اللجنة الدعوة الى وزيري التنمية الشـــيخ أحمد 

الفهد واملالية مصطفى الشمالي حلضور اجتماع 
يعقد غدا ملناقشة هذه االقتراحات. ولفت الزلزلة 
الى ان هذه االقتراحات مهمة السيما ان هناك خطة 
استراتيجية للتنمية تتكلم عن االستثمار في الشباب 
وحتويـــل املوظفني من القطاع العام الى اخلاص، 
فكيف يكون لذلك أثره السلبي على االستثمار في 
الكويت؟! وقال الزلزلة ان هناك دعوة من اللجنة 
 «u n d p» املالية الى املجلس بأن يتم االستعانة بالـ
وبعض منظمات األمم املتحدة والبنك الدولي حتى 
يصاغ القانون األمثل حتى تتاح الفرص للشباب 

الكويتي بأن يستفيد من مثل هذه الصناديق. 

 «الداخلية» ناقشت موضوع ازدواجية الجنسية: توافق مع الحكومة على اتخاذ قرار صحيح 

 المويزري: أؤيد استجواب رئيس الوزراء وموقفي
  من كتاب عدم التعاون سيُحدد يوم جلسة المناقشة 

 عقدت جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية امس اجتماعا ملناقشة 
ازدواجية اجلنســـية  موضوع 
اضافة الى بحث شكاوى املدنيني 

العاملني بالقطاع العسكري.
  وقال رئيـــس اللجنة النائب 
شـــعيب املويزري في تصريح 
للصحافيـــني امس: انني اعلنت 
في االجتماع عن رفضي لوجود 
اي جنسية اخرى مع اجلنسية 
الكويتية، ويجب تطبيق القانون 
على اجلميع، مشيرا الى ضرورة 
ان يدار االمر بحكمة وحذر النه 

موضوع حساس جدا.
  واضـــاف املويزري انه متت 
مناقشـــة موضوع االزدواجية 
اجلنسية بحضور مسؤولي وزارة 
الداخلية، وهناك شبه توافق على 
اتخاذ القرار الصحيح والتعامل 
في هذا املوضوع بحكمة وترو 

النه موضوع حساس.
  واشار املويزري الى ان اللجنة 
اجتمعت ايضـــا مبمثلي وزارة 
الدفاع وديـــوان اخلدمة املدنية 
لدراســـة شـــكاوى املدنيني في 
القطاع العسكري، ومت االتفاق 
على ايجاد حلول سريعة ورفع 

الظلم عنهم.
  وعن موقفه من اســـتجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء قال 
املويزري: انني لن اقبل ان تكون 
اجللسة سرية بل يجب ان تكون 
علنية الن هذا حق للناس جميعا 
لكي يشاهدوا ويعرفوا ماذا دار 
من اعتداء وجور على املواطنني، 
الفتا الى ان هذا الضرب ال ميكن 

  وردا على ســـؤال عن موقفه 
التعـــاون، وانه  من كتاب عدم 
محســـوم، قال املويزري، انني 
اجل واقدر سمو رئيس احلكومة 
ولكن اؤكد أن قناعتي ال متتثل 
الهواء واغراض اآلخرين، فإنني 
لم اقرر ال في قلبي وال بلساني 
عن موقفي، فموقفي سيحدد يوم 
اجللسة سواء بالتوقيع على عدم 

التعاون او عدم التوقيع عليه.
  واســـتدرك املويزري: ولكن 
عندي قناعة تامة بأن هذه القضية 
حساسة وال ميكن ان نقبل قضية 
ضرب املواطنني بـــأي حال من 

االحوال.
انني اؤيد  املويـــزري    وقال 
الطرفني،  االستجواب وسأسمع 
الطرف املستجوب والطرف املقدم 

ضده االستجواب.
  وقناعتي ستظهر في حلظتها 
ولكن اؤكد لكم تأكيدا كامال أنني 
ال اخضع ولن اخضع ولم اخضع 
الي محـــاوالت القناعي باتخاذ 

شيء يخالف قناعتي.
  واضـــاف ان املســـتجوبني 
سيقومون بشرح ما حدث باسهاب 
خالل اجللسة، وسيتم طرح كل 
ما يتعلق به من معلومات، وبكل 
تأكيد ال احلكومة وال املجلس وال 

الشعب يقبل ضرب املواطنني.
  واختتم املويزري تصريحه 
قائال: اننـــي مقتنع باملبدأ بعدم 
جواز ضـــرب اي مواطن، ولكن 
لنترك االمر الى يوم الفصل وعند 
هذا التوقيت سترون من ميتثل 

لضغوط اآلخرين. 

ان يقبله منطق او عقل.
  وتابـــع: واذا كان هنـــاك من 
يريد ان يطبق القانون من رجال 
الداخلية فال ذلك باستخدام هذه 
الوســـيلة غير املقبولة، فهناك 
محاكم وقضاء نزيه، وال ميكن 
ان تســـمح الي جهة باستخدام 
القانون وتطبيقه باالســـلوب 

املخالف.
  وقال املويزري: ان ما مت من 
ضرب للمواطنني ال يحدث اال في 
الدول القمعية وال ميكن قبوله.

  وعن قراره بخصوص ما طرح 
من الطرفني ســـواء من السلطة 
التشريعية او السلطة التنفيذية، 
قال املويزري: ان قراري سأتخذه 
بناء على قناعتي دون اخلضوع 

الي طرف من االطراف، مشيرا 
الـــى ان اجلميع لهم كل التقدير 
واالحتـــرام، ولكن لن ميتثل اال 
لقناعته وضميـــره واملصلحة 
العامة، واحلفاظ على مكتسبات 
هذا الوطن واملواطنني واجب علينا 
ان نحميها فهذه امانة امام كل اهل 

الكويت.
  وطالب املويـــزري احلكومة 
بدرء هذه احملاوالت عبر بعض 
وسائل االعالم الظهار املوضوع 
كأنه حتد لصاحب السمو األمير، 
مؤكدا ضرورة عدم الزج باملقام 
السامي في هذه القضية، الفتا الى 
انها قضية من جانب دستوري 
ومن جانـــب قانوني ويجب ان 
تطرح داخل قاعة عبداهللا السالم 

وفي الوقت احملدد لها.
املويـــزري جميع    وطالـــب 
االطـــراف ســـواء النيابيـــة او 
احلكومية بعدم استخدام اسلوب 
االستفزاز او اسلوب الضرب او 
التخوين الي طرف من االطراف، 
فنحن نعمل جميعا للصالح العام، 
وال ميكـــن ان نقبـــل ان نعيش 
كمواطنني في حدث يومي يحمل 
الكثير من الشتم والسب املتبادل 
بني بعض االطراف، الفتا الى ان 

الكل له احلق في ابداء قناعته.
  واكد ضرورة عدم استخدام 
الوســـائل  النواب او احلكومة 
املتاحة بأســـلوب ســـلبي الن 
الذي يتأثر بالنهاية هو املواطن 

واملتضرر االكبر هو املواطن.

 خالد العدوة 

 «العرائض» بحثت شكاوى
  المواطنين ضد وزارة العدل 

 صرح رئيس جلنة العرائض 
والشكاوى النائب خالد العدوة 
بأن اللجنة عقدت اجتماعا امس 
بحثت خالله شكاوى املواطنني 
املتعلقة بوزارة العدل وقامت 
اللجنة بدراسة تلك الشكاوى 
وحضر جانبا من اجتماع اللجنة 
بدعوة منها كل من بدر الزمانان 
الوكيــــل املســــاعد للشــــؤون 
القانونيــــة وفــــاروق قريطم 

مستشار مكتب الوزير.
  وبحضور بعض من الشاكني 
أصحاب العالقة، وقال العدوة 
في تصريح صحافي: تبني من 
الشــــكاوى ان بعضها  دراسة 
يتعلــــق بتظلم الشــــاكني من 
إدارة تنفيذ األحكام وتعسفها 
في إجراءات تنفيذ األحكام وعدم 
تنفيذ بعــــض األحكام واجبة 
النفاذ ومــــن طبيعة عمل تلك 
اإلدارة ورئاسة أحد رجال القضاء 
لها وبعضها خاص بالتظلم من 
أتعاب احملامني على التوقيع على 
الدعاوى وإعالن األوراق  هذه 
القضائيــــة وبعضهــــا خاص 
العمل  الرئيس في  بتعســــف 
وتقدير الكفاية وبعضها يتظلم 
من قرار تعسفي من فصل من 

عمله فــــي وظيفة وكيل نيابة 
«ج» بناء علــــى حتريات غير 
صحيحة ودون حتقيق دفاعه أو 
سماع أقواله، وبعضها من بعض 
خريجي كلية احلقوقـ  جامعة 
الكويت يتظلمــــون من إعالن 
طلب وظائف النيابة العامة به 
التأهيلي  إخالل بنظام املعدل 
خلريجــــي جامعــــة الكويــــت 
وخريجــــي اجلامعات األخرى 
وعدم املساواة بينهم وأخرى 
يتظلم فيها أحد الشــــاكني من 
إدارة اخلبراء لعدم متكينه من 
أداء االختبارين الثاني والثالث 

لشغل وظيفة بإدارة اخلبراء 
وعدم التحاقه بالعمل وأخرى 
ضد وكيل الوزارة لتدخله في 
عــــدم التحقيق في بالغه وانه 

مستشار سابق.
  وقد أفاد ممثال وزارة العدل بأن 
ادارة التنفيذ اتبعت اإلجراءات 
القانونية املنصوص عليها في 
قانون املرافعات وتشكيل اإلدارة 
القانون والتوقيع على  نظمه 
هذه الدعــــاوى وطرق اإلعالن 
تتبع فيه اإلجراءات املنصوص 

عليها في القانون.
  وانه مت التحقيق اإلداري في 
الشكوى اخلاصة بالتعسف من 
الرئيس فــــي العمل وان إدارة 
اخلبراء قامــــت بتعيني األكثر 
تقديــــرا، وبعد قيــــام اللجنة 
الشــــكاوى وسماع  بدراســــة 
الوزارة رأت  الشاكني وممثلي 
اللجنــــة إحالة بعض منها الى 
اجلهــــة املختصة لدراســــتها 
واتخاذ اإلجــــراءات القانونية 
واإلدارية الالزمة بشأنها وإصدار 
الالزمة في بعض  التوصيات 
منها وحفظ بعض الشــــكاوى 
بعد ان تبني ان اجلهات اتخذت 

اإلجراءات بشأنها. 

 أبورمية: قرار «اإلعالم» بشأن تسجيل 
أجهزة البث الفضائي «أحول» 

النائب د.ضيف اهللا   وصف 
أبورمية قرار وزارة االعالم بحظر 
الفضائي للقنوات  البث  اجهزة 
االخبارية اال بعد تسجيلها بأنه 
قـــرار أحول حيث ان هذا القرار 
والتهديد بالعقوبة فقط يشمل 
القنـــوات االخبارية متناســـني 

القنوات االخرى.
أبورمية: ملاذا لم    وتســـاءل 
يشمل هذا القرار القنوات االخرى 
التي تزرع الفتنة وتضرب الوحدة 
الوطنيـــة وتبث ســـمومها بني 
الشعب الكويتي وتكيل له السباب 
والشتائم منذ أكثر من سنتني؟ 
وهل وزارة االعالم كانت تعيش 
طوال هذه الفترة بغيبوبة؟ وهل 

هذه هي صحوة املوت؟
  وقال ابورمية: عندما متادت 
بعـــض القنـــوات الفضائيـــة 
واصبحت متزق الوحدة الوطنية 
طالبنا وزارة االعالم بوضع حد 
لهذه الفضائيات ووزارة االعالم 
ترد بأنها ال تستطيع قطع ارسال 
هذه القنوات وال معاقبة اصحابها 
الســـباب واهية، اما اآلن فهي 
حتذر القنوات االخبارية وتهدد 
باتخاذ اجـــراءات عقابية بحق 
املخالفـــني، االمر الذي يجعلنا 
نتساءل هل وزارة االعالم تساهم 

ولو بشـــكل غير مباشر بدعم 
قنوات الفتنة ومتزيق الوحدة 
الوطنية؟ فتـــارة تقول وزارة 
االعالم هناك فراغ تشـــريعي 
مينعنا من تطبيق القانون على 
القنوات االخبارية وتارة  هذه 
اخرى تقرر وزارة االعالم معاقبة 
القنـــوات االخبارية واحلد من 

حريتها.
  واختتـــم ابورمية تصريحه 
بقوله على وزارة االعالم تطبيق 
قانون املرئي واملسموع على جميع 
القنوات دون متييز اذا كانت فعال 
جادة فـــي تطبيق القانون على 
اجلميع وليس الكيل مبكيالني. 

 د.ضيف اهللا أبورمية 

 أكد رئيـــس مجلـــس االمة    المطـوع: ليس من عـادات أهـل الكويت طرد ضيـوف الدواوين
جاسم اخلرافي ان املهلة الالئحية 
املمنوحة لسمو رئيس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمـــد لتأجيل 
مناقشة اســـتجوابه تنتهي مع 
املوعـــد املفترض ملناقشـــة هذا 
االســـتجواب فـــي ٢٨ اجلاري، 
وليس من حقه أي مهلة جديدة 

اال مبوافقة مجلس األمة.
تصريـــح  فـــي    وأضـــاف 
للصحافيني: اذا رغب سموه في 
اعتالء املنصة فسيتم استكمال 
الالئحيـــة املتعارف  االجراءات 
عليهـــا، أما إذا طلـــب التأجيل 

فسأعرض الطلب للتصويت.
  وفيما إذا كان تسلم طلبا من 

اجراءات رفع احلصانة متت بعد 
استشارة القانونيني في مجلس 
االمة ومناقشـــة االمر في قاعة 
عبـــداهللا الســـالم، موضحا ان 
اخلروج للشارع واقامة الندوات 
والرفض لن يغير مواقف النواب 
الذين بنوا رأيهم وقناعاتهم بعد 
اللجوء للمستشارين في مجلس 
االمة والذين لهم باع طويل في 

هذه االمور.
  ونصح املطوع بعدم التوجيه 
بهذه الطريقة (كالرميوت كنترول) 
للبعض، فجميعنا نحب الوطن، 
وما يحصـــل معارضة بتوجيه 
خاطـــئ يتنافـــى مـــع القانون 

والعادات الكويتية. 

 (متين غوزال)  سالم النمالن وشعيب املويزري والصيفي مبارك الصيفي وعدنان املطوع خالل االجتماع 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  اآل ال�شلفان الكرام

لـــوفـاة فقيدهم املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

يو�شف عبداهلل ال�شلفان

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


