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عاشور يسأل وزير الداخلية عن سفر املواطنني إلى العراق
 والتمييز في التعامل مع رجال الدين وأعداد الطلبة الضباط

بالقب����ول، فكم عددهم ودرجاتهم 
وأس����باب ومبررات قبولهم بعد 
صدور القرار وكذلك جهة إصدار 

هذه الشهادات؟
ونص القانون رقم 8 لس����نة 
2010 في ش����أن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة املادة 3 على ان يعامل 
الشخص ذو اإلعاقة غير الكويتي 
من أم كويتية منذ ميالده معاملة 
الكويتي مدى احلياة بقرار يصدر 
الداخلية وفقا للقانون  من وزير 
رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض 
أحكام املرس����وم األميري رقم 15 
لس����نة 1959 اخل����اص بقان����ون 
اجلنس����ية الكويتية. فما أسباب 
عدم إصدار هذه الشهادات من وزارة 
الداخلية ألبناء الكويتية من غير 
الكويت����ي؟ وما أس����باب التأخير 

بتطبيق القانون؟
وقامت ال����وزارة مبنع إصدار 
أذونات زيادة لبعض اجلنسيات 
من����ذ فترة ما قبل ش����هر رمضان 
املبارك واستمر املنع بعد ذلك، فما 
أسباب هذا املنع؟ وملاذا جنسيات 

محددة بالذات؟
ومت اس����تثناء ح����االت معينة 
من املنع فكم عدد احلاالت حسب 
جنسياتها؟ وما سبب االستثناء؟ 

ومن قبل من مت االستثناء؟
اليوم  الكويت  ونشرت مجلة 
أسماء من مت س����حب جنسياتهم 
الس����حب؟ وهل مت  فما أس����باب 
التحقيق معهم؟ وهل كان السحب 
وفقا للبنود الواردة في املادة 13 
من أحكام املرس����وم األميري رقم 
15 لس����نة 1959 اخلاص بقانون 

اجلنسية الكويتية؟
وإذا لم يكن س����حب اجلنسية 
وفقا للبنود 1 و4 و5 من املادة 13 من 
قانون اجلنسية الكويتية السالف 
ذكره، فلماذا يتم سحبها بالتبعية 
لألبناء فمنهم املتزوجون ومنهم من 

او االستعالم وجنسياتهم مع بيان 
سبب االستدعاء لكل حالة على حدة 
واجلهة التي قامت باالستدعاء )لكل 
حالة على حدة(. والسند القانوني 
لقيام وزارة الداخلية باس����تدعاء 
املدونني واملغردين واملعلقني على 
التواص����ل االجتماعي في  مواقع 
الش����بكة العنكبوتية )اإلنترنت( 

أو إحالتهم.
إلى جهة التحقيق او القضاء، 
مع بيان ذلك لكل حالة من احلاالت 
املشار إليها في بنود هذا السؤال. 
وبن����اء على تعليمات من اجلهات 
القضائية بالقب����ض على إحدى 
املقيمات من اجلنس����ية السورية 
متت مقاومة رجال املباحث العامة 
واالعتداء عليهم من رب األس����رة 
وأفراد األسرة وتبني انهم مخالفون 
لقانون اإلقامة ألكثر من 3 سنوات، 
فما اإلجراءات القانونية التي اتخذت 
بحق هذه األسرة؟ وهل مت اإلفراج 
عنه����م؟ وكيف؟ وه����ل مت تعديل 
أوضاعهما؟ وكي����ف؟ وما التهمة 
املوجهة البنة املقيم السوري؟ وما 
اإلجراءات التي اتخذت بحقها وما 

مصيرها؟
وهل مت إصدار قرار من املدير 
العام باإلبعاد اإلداري بحقهم؟ ومن 

قام بإلغاء القرار؟
كما سأل عاشور احلمود عن: 
نشر إعالن بالصحف اليومية عن 
قبول دفعة من الطلبة الضباط في 
أكادميية س����عد العبداهلل للعلوم 
األمنية وعددهم 315 طالبا ضابطا، 
فم����ا أس����اس وضواب����ط القبول 
لالختيار؟ مع تزويدي بنسخة لعدد 
املتقدمني باألرقام وليس األسماء 
حسب درجاتهم والشهادة )ثانوية 
عامة او معهد ديني او جتاري( ومن 

أي دولة صدرت هذه الشهادة.
ومتت إضافة أعداد من الطلبة 
الضباط بعد صدور القرار األول 

وإذا كان����ت اإلجاب����ة بالنفي، فما 
األسباب املانعة من ذلك؟

وهل متت استدعاءات جديدة 
للشهود او املشتبه بهم في القضية 
املش����ار إليها بعد تاريخ 1 أكتوبر 
2011؟ اذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما 
اإلجراءات التي مت اتخاذها بشأنهم؟ 
وما املس����تجدات التي طرأت على 
القضية وبن����اء عليها متت إعادة 

استدعاء الشهود واملشتبه بهم؟
وبيان بعدد مرات اس����تدعاء 
التي وقعت فيها  العمارة  حارس 
احلادثة املذكورة كشاهد واجلهات 
الت����ي طلبت ش����هادته وتواريخ 
ذلك، مع تزويدي بتاريخ مغادرة 

املذكور.
إلى خارج البالد واملنفذ الذي 
غادر منه، وتاريخ انتهاء إقامته.

وبالنظ����ر ملا تق����وم به بعض 
األجهزة الرسمية، وخاصة األجهزة 
األمنية، من إجراءات جتاه املدونني 
واملغردين وغيرهم ممن يستخدمون 
اإلنترن����ت وعلى مواقع التواصل 
ف����ي متابعة  االجتماعي، ورغبة 
هذا املوضوع والتحقق من صحة 

املعلومات املتداولة من عدمها.
لذا يرجى تزويدي باآلتي:

بيان بعدد حاالت االس����تدعاء 
املدون����ات اإللكترونية  ألصحاب 
والصفحات اإللكترونية املعرفة 
بالفيس����بوك، واملغردي����ن على 
حسابات املوقع اإللكتروني تويتر 
التواصل  واملعلقني عل����ى مواقع 
االجتماع����ي املختلفة، الى مخافر 
العامة  اإلدارة  او  الداخلية  وزارة 
املباح����ث  إدارة  او  للتحقيق����ات 
اجلنائي����ة أو إدارة أمن الدولة أو 
سواها من أقسام وإدارات التحقيق 
التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خالل 
الفترة من 2010/1/1 وحتى ورود هذا 

السؤال، مع توضيح اآلتي:
أسماء من مت استدعاؤهم لإلفادة 

األدلة اجلنائية والطب الش����رعي 
وإدارة التحقيقات واإلدارة العامة 
للمباح����ث اجلنائية او غيرها او 
مخاطبتها للمساعدة في استكمال 
تفاصيل ومالبسات احلادث، مع 

حتديد تواريخ تلك املخاطبات.
املناوب  ق����ام الضاب����ط  وهل 
باستدعاء اي شهود او اي مشتبه 

بهم ألخذ أقوالهم؟
وه����ل مت حج����ز اي منهم او 
العام����ة  ال����ى اإلدارة  إحالته����م 
للتحقيقات او املباحث اجلنائية؟ 
مع تزويدي ببيان بأوقات احلجز 
وأوقات اإلفراج عنهم وأسباب ذلك، 
وضمانات اإلفراج سواء في املخفر 
او في إدارة التحقيقات أو في اإلدارة 

العامة للمباحث اجلنائية.
وهل مت استبدال ضابط املخفر 
املناوب في القضية املش����ار إليها 

بزميل آخر؟
التحقيق  إع����ادة  وهل مت����ت 
بالقضية او استكمالها او تسجيلها 
حتت رقم جديد او إعادة املخاطبات 
واملراسالت مع جهات االختصاص 
األخرى أو القيام بأي استدعاءات 
جديدة للش����هود او املشتبه بهم، 
أو حجزهم أو إخالء سبيلهم؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، ويرجى 
تزويدي بنس����خة م����ن محاضر 
التحقيق واملستندات اخلاصة في 
هذا الشأن. نتائج التحقيق املتصلة 
بالقضية املش����ار إليها من كل من 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
العامة  واألدلة اجلنائية واإلدارة 
للتحقيق����ات منذ بداي����ة احلادثة 

املذكورة.
وهل متت إحالة ملف القضية 
الى جهة التحقيق؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجى تزويدي باسم 
اجلهة التي أحالت امللف وتاريخ 
اإلحالة ونسخة من التقرير النهائي 
واملستندات املرفقة به )إن وجدت(. 

ما اإلجراءات القانونية واإلدارية 
التي اتخذت بحق م����ن قام بهذه 
اذا كان����ت تصرفات  اإلج����راءات 
فردية؟ م����ع تزويدي باإلجراءات 
والعقوبات التي اتخذت بحق من 

قام بهذا التصرف؟
وهل لب����س لباس رجل الدين 
ش����بهة في نظ����ر الداخلية؟ وما 
اجلرائم التي قاموا بها حتى يتم 

التحقيق معهم؟
وما األسباب الكامنة وراء هذا 
التمييز في املعاملة مع مواطنني 
دون اآلخرين؟ وهل هناك تعليمات 
مكتوب����ة أو ش����فوية أص����درت 
للعاملني ف����ي املنافذ للقيام بهذه 

اإلجراءات؟
وزارة  قي����ام  وم����ا صح����ة 
الداخلية بش����راء معدات وأجهزة 
وسيارات للتنصت على الهواتف 

املختلفة؟.
برجاء تزوي����دي بهذه العقود 
والشركات التي مت االتفاق معها، 
وقيم����ة ه����ذه العق����ود وتدريب 
املوظفني؟ وما األسباب التي أدت الى 
الوزارة بإبرام مبثل هذه العقود؟

وشهدت منطقة اجلابرية بتاريخ 
25 أغس����طس 2011 حادث����ة وفاة 
املواطن )م.إ.ب.( )32 س����نة( في 
ظروف غامضة مع توفير الشبهة 
اجلنائية في احلادث بسبب وجود 
إصابة عميقة ناجمة عن آلة حادة 
برأس املتوفى من جهة اخللف، وقد 
مت تسجيلها بالقضية رقم 2011/85 

مبخفر اجلابرية.
لذا يرجى تزوي����دي وإفادتي 

باآلتي:
نسخة من محاضر التحقيق في 
القضية املشار إليها، وبيان باسم 
ضابط املخفر املناوب وقت احلادث 
واإلجراءات امليدانية التي قام بها 
مباشرة كمعاينة مسرح احلادث 
واستدعاء جهات االختصاص مثل 

النائب صالح عاش����ور  وجه 
حزمة أسئلة للنائب األول لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود جاء فيها: ما 
السند القانوني الذي استندت إليه 
وزارة الداخلية بضرورة حصول 
املواطن الكويت����ي على ترخيص 
رسمي من وزارة الداخلية للذهاب 

الى العراق؟
وما الس����ند القانون����ي بعدم 
الس����ماح ملواطن����ي دول مجلس 
الى  التعاون اخلليج����ي للذهاب 
العراق إال باحلصول على ترخيص 
صادر م����ن وزارة الداخلية؟ وما 
احلق القانوني في فرض هذا األمر 
على مواطني دول أخرى في حني 
حكوماتهم مسؤولة عنهم وتسمح 

لهم بالسفر؟
وملاذا ال يطلب هذا الترخيص 

حني السفر عن طريق اجلو؟
وإجراءات املنفذ البري بالعبدلي 
فيها إهانة آلدمية اإلنسان بصورة 
عامة ووقوفه ساعات طويلة حلني 
السماح له باخلروج.. ما السبب؟ 
وما عدد النوبات خالل 24 ساعة؟ 

وكم موظف بالنوبة الواحدة؟
ومت تقدمي أكثر من شكوى من 
املواطنني بسبب س����وء املعاملة 
باحل����دود واالنتظار الطويل، فما 
الداخلية حيال  إج����راءات وزارة 

ذلك؟
وثمة إج����راءات أمنية محددة 
ومعينة م����ع رجال دين كويتيني 
باملطار م����ن دون بقية املواطنني، 
ملاذا هذه املعاملة؟ ومن أعطى هذه 

التعليمات؟ وملاذا؟
وملاذا رجال الدين الشيعة دون 
اآلخرين؟ ما املش����كلة والقضية؟ 
وملاذا هذه اإلجراءات في حني كل 
املعلومات موجودة باحلاسب اآللي؟ 
وملاذا يتم تصوير جواز الس����فر 

وتذاكر السفر؟

صالح عاشور

يدرس باجلامعة والتعليم التطبيقي 
مبعنى انهم ول����دوا كويتيني فما 
ذنبهم؟ وملاذا لم يتم إسقاطها من 

األب فقط؟
ونظرا الزدياد مشاكل العمالة 
املنزلية في اآلونة األخيرة وحيث مت 
وقف العمالة من اندونيسيا اضافة 
لوجود عدة اشكاالت من جمهورية 
الفلبني ودول اخرى فما دور الوزارة 
جتاه ذلك؟ وم����ا اإلجراءات التي 
قامت بها للح����د من هذه القضية 

وخطوات حلها؟
وقامت الوزارة بتحويل مئات 
من العمال والفراش����ني الى جنود 
مهنيني فما أسباب هذا التحويل؟ 
مع تزويدي بكش����ف بأس����مائهم 
وجنسياتهم ورواتبهم قبل وبعد 
التحويل وأس����باب التحويل لكل 
منهم وبيان ما يثبت إملامه باملهنة 

اجلديدة.
مع تزوي����دي بتصور الوزارة 
النهائي حول كيفية معاجلة هذه 
املشكلة واجلدول الزمني باحلل.

وتزويدي بأعداد الشرائح التي 
تستحق التجنيس من هذه الفئة 
والتي تستحق اإلقامة الدائمة والتي 
عليها تعديل وضعها. وما إجراءاتكم 

جتاه كل شريحة منهم؟
وأعداد البدون الذين لهم أقارب 
كويتيون مثل الزوجة او االخوة او 

األعمام او األقارب اآلخرين.
البدون  الكويتيات من  وأبناء 
ملاذا ال يتم جتنيسهم كخطوة اولى 

حلل هذه املشكلة.
البدون من  وتزويدي بكشف 
الشهداء، وهل مت جتنيس ابنائهم 
او زوجاتهم حس����ب  أو اخوتهم 
كشوفات تفصيلية؟ ومتى سيتم 

جتنيس من لم يجنس منهم؟
وما تصور الوزارة بالنس����بة 
للتركيبة السكانية بالكويت ونسبة 

الكويتيني في الوقت احلاضر؟

الوعالن يطالب مجلس »اخلدمة املدنية« 
بإنصاف القانونيني وتعديل مسمياتهم الوظيفية

»التشريعية« تبحث حتويل »الفتوى والتشريع« 
إلى هيئة مستقلة وتشكل جلنة لدراسة االقتراح

النجيفي: ميناء مبارك اليزال محل حوار مع الكويت 
واملوقف احلكومي حلّ جميع القضايا 

»الداخلية والدفاع« ناقشت تعديل قانون السجون 

القالف يسأل الشمالي عن جتميد 
حسابات املتعاملني مع طالبان

وجه النائب حسني القالف سؤاال برملانيا الى 
وزير املالية مصطفى الشمالي جاء نصه كالتالي: 
اص���در البنك املركزي قرارا بتجميد حس���ابات 

وارصدة ونش���اطات عشرة اشخاص لتعاملهم 
مع حركة طالبان، ارجو تزويدي باسماء هؤالء 

االشخاص.

أسفه لتجاهل ديوان اخلدمة املدنية 
حلقوق القانونيني، وتالعبه بهم، 
عبر منحهم مس����ميات تخالف ما 
ميارس����ونه من اختصاصات وما 
يقومون به من أعمال، طالب النائب 
الوعالن رئي����س مجلس اخلدمة 
املدنية بإنصاف هؤالء القانونيني 
ورف����ع الظلم والغ����ن الذي حلق 
بهم، وذل����ك بتطبيق مبدأ العدالة 
واملس����اواة وتكاف����ؤ الفرص بني 
القانونيني، وال����ذي نصت عليه 

مواد الدستور.
وفي ختام تصريحه الصحافي، 
أعرب الوعالن عن أمله في أن تشهد 
الفترة املقبلة حتركا ملموسا من 
قبل احلكومة وأجهزتها املختصة، 
على صعي����د إنصاف القانونيني، 
إحقاقا للحق، ومتاش����يا مع واقع 
االختصاصات واملسؤوليات التي 
يباشرونها، وترجمة ملبادئ العدالة 
واملساواة، وتقديرا لهذه الفئة من 
موظفي الدولة التي تضطلع بأدوار 
غاية في األهمية لتس����يير أعمال 
مختلف أجه����زة وجهات وهيئات 

الدولة.

مشروع قانون ملكافحة الفساد بديل 
عن املشروع الس���ابق اال انه من 
املتوقع ان يقدم مشروعا حكوميا 

جديدا خالل االسبوع اجلاري.

جميع هذه القضايا ميكن بحثها في 
مؤمتر القمة مؤكدا على ان املوقف 
العراقي يتطابق مع املوقف العربي 
واجلامعة العربية. وباحلديث عن 
قضية طارق الهاش����مي اوضح ان 
القضية التزال لها جانب قانوني 
وجانب سياسي في احملكمة، مشيرا 
ال����ى وجود حتقيق����ات وحوارات 
سياسية حول االمر ونأمل الوصول 
الى احلقائ����ق وان تكون النتيجة 

خيرا ان شاء اهلل.
بيان عاكوم  ٭
 ٭

التي ستناقش����ها جلنة الداخلية 
والدفاع الحقا منح الضباط الذين 
جرى تقاعدهم بعد التحرير من رتبة 
مالزم الى نقيب املكرمة االميرية 
التي منحت الى الضباط من رتبة 
رائد ومقدم وهي معاش استثنائي 
قيمته 500 دينار، باالضافة الى منح 
ضباط الصف الذين تقاعدوا بعد 
التحرير الى غاية 31 ديسمبر املقبل 
املنح����ة على ان تكون وفق فئتني 
االولى من جتاوزوا 25 عاما، وهؤالء 
يستحقون معاشا استثنائيا وراتب 
250 دينارا ومن لم يتجاوزوا ال� 25 
عاما مينحون مكافأة سنة ونصف 

السنة وراتب 250 دينارا.
امل����رداس: »ان هناك  واوضح 
خلال في التطبيق بالنسبة للضباط 
املتقاعدين، فمن املفروض ان مينحوا 
مكافأة سنة ونصف السنة، لكنهم 
لم مينحوا غير مكافأة ستة اشهر، 
والبد من مناقشة هذا االمر واعادة 

النظر فيه«.

املهام التي يضطلعون بها، داعيا 
اجلهات املعنية، ممثلة في مجلس 
الى إنصاف هذه  املدنية،  اخلدمة 
الفئة من موظفي الدولة مبنحهم 
حقوقهم املعنوية واألدبية املستحقة 
العدالة واملساواة  حتقيقا ملبادئ 
التي كفلها الدستور الكويتي، نصا 
وروحا، السيما في املادة السابعة 
من����ه. وقال النائ����ب الوعالن في 
املناسبة:  تصريح صحافي بهذه 
إننا ن����رى أن الوقت قد حان لكي 
يحصل القانونيون العاملون في 
وزارات وهيئات وأجهزة الدولة على 
حقوقهم املشروعة وفي مقدمتهم 
حقوقهم املعنوية في احلصول على 
التي تعكس  الوظيفية  املسميات 
واقع احلال ال����ذي يؤدونه خالل 
مباش����رتهم للمهام واملسؤوليات 
الوظيفية املوكلة إليهم، حيث ان 
املس����ميات احلالية منبتة الصلة 
عن طبيعة وحجم االختصاصات 
واألعمال القانونية التي يقوم بها 
القانونيون بوزارات وأجهزة الدولة 

املختلفة.
وفي الوقت الذي أعرب فيه عن 

الدالل كما بحثت اللجنة عددا من 
االقتراحات بقوانني لتعديل قانون 
االجراءات ومبا يقضي بتعديل مدة 
احلبس االحتياطي وعليه فقد قررت 
»اي اللجنة عق���د اجتماع خاص 
ي���وم االحد املقب���ل لبحث جميع 
االقتراحات بقانون املرتبطة بهذا 
التعديل بحض���ور ممثلي النيابة 
العامة واجلهاز القضائي. وكشف 
الدالل عن ان اللجنة اعتمدت قانون 
انشاء جامعة تطبيقية وعلى ضوء 
هذا االعتماد مت���ت احالته للجنة 
التعليمي���ة البرملاني���ة العتماده 
النهائي���ة، كما اعتمدت  بصيغته 
اقتراح���ا بقان���ون يقضي بتثمني 
قطعتي 5 و10 من منطقة خيطان 
السكنية، ومتت احالته الى اللجنة 
املختصة العتماد صياغته بصورة 
نهائية متهي���دا الحالته للمجلس 

العتماد اقراره.
اللجنة  ان  الى  الدالل  وأش���ار 
ستجتمع يوم غد »اليوم« لبحث 
جميع االقتراحات بقانون املتعلقة 
مبكافحة الفساد، الفتا الى ان الفريق 
احلكومي حتى اآلن لم يتقدم بأي 

حلول سريعة للمشكلة السورية 
تؤكد على وحدة االراضي السورية 
وحرية الشعب في اختيار من يريد 
حلكمه والدارة البالد بطريقة تتفق 
مع الدميوقراطية وحقوق االنسان. 
وردا على س����ؤال عن ربط املوقف 
الع����راق بارتباط  اخلليجي جتاه 
املوقف العراقي باالطراف االيرانية 
اكد النجيفي على استقاللية العراق 
وان له سياسة واضحة مشيرا الى 
وجود مشاكل سياسية في طريقها 
الى احلل مش����ددا على ان املوقف 
العراقي يؤكد على سيادة العراق 
وعدم التدخل في شؤونه من قبل 
اي دولة«. وتعليقا على تصريحات 
وزير اخلارجية الس����عودي الذي 
اعتبر فيه����ا ان التمثيل اخلليجي 
في القمة العربية في بغداد سيكون 
متفاوتا بسبب االمن قال ان االمن 
متوافر وانه في تقدم مستمر مشيرا 
الى وجود بع����ض احلوادث التي 
حتصل في جميع الدول والفتا الى 
ان الدعوة قدمت الى جميع القادة 
الع����رب الذين وع����دوا باحلضور 
ومتأمال ان يك����ون ذلك على اعلى 
املستويات مبديا عدم علمه مبستوى 
التمثيل اخلليجي في القمة. وحول 
ما ذكره الوزير الس����عودي من ان 
مستوى التمثيل العربي في القمة لن 
يكون عاليا بسبب موقف العراق من 
البحرين والكويت وسورية قال ان 

عقدت جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية امس اجتماعا تطرقت فيه 
الى مشاريع بقوانني واقتراحات 
نيابية تتعل����ق بتحديد اولويات 
اللجن����ة. وق����ال رئي����س اللجنة 
النائب نايف املرداس في تصريح 
للصحافي����ني: »ان اللجنة حددت 
في اجتماعها امس االولويات التي 
ستتبناها ابتداء من االجتماع الذي 
سيعقد في يوم 19 مارس اجلاري«. 
وبني املرداس: »ان اللجنة ناقشت 
امس تعديل قانون تنظيم السجون، 
واعطاء النيابة العامة حق تفتيش 
السجون، فضال عن اختيار املكان 

املالئم لالعدام«.
واضاف: »ومن املش����روعات 
احلكومية التي جرت مناقش����تها 
التعدي����ل عل����ى القانون بش����أن 
انتخابات اعض����اء مجلس االمة، 
وانشاء محكمة كلية، وحتديد موعد 

التنازل عن الترشح«.
وذكر املرداس: »ان من االولويات 

أكد النائب مبارك الوعالن حق 
القانوني����ني العاملني في وزارات 
ومؤسسات الدولة باحلصول على 
املسميات الوظيفية التي تتناسب 
ونوعية االختصاصات وطبيعة 

اعتم���دت جلن���ة الش���ؤون 
البرملانية  التشريعية والقانونية 
أمس األول اقتراحني بقانون النشاء 
اجلامعة التطبيقية وتثمني قطعتي 
5 و10 من منطقة خيطان السكنية 
واحالتهما الى اللجان املختصة على 
ان تعقد اللجنة اجتماعها يوم االحد 
املقبل  ملناقشة جميع االقتراحات 
بقوانني املتعلق���ة بتعديل قانون 
اجلزاء وخاصة اجلزأين املتعلقتني 

منه مبدة احلبس االحتياطي.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد 
الدالل في تصريح صحافي يوم امس 
»اجتمعت اللجنة يوم امس االول 
وبحثت عددا من القضايا املدرجة 
على جدول اعمالها ومنها االقتراح 
بقان���ون لتحوي���ل ادارة الفتوى 
الى هيئة مستقلة«،  والتش���ريع 
مش���يرا الى انه نظرا ألهمية هذا 
القانون فقد ارتأت اللجنة تشكيل 
جلنة فرعية بعضوية 3 اعضاء وهم 
اليحيى  الوسمي وفيصل  د.عبيد 
ومحمد الدالل لبحث جميع التفاصيل 
املرتبطة بالقانون ومن ثم عرضه 
بصيغته النهائية على اللجنة. وتابع 

النواب  أكد رئي����س مجل����س 
العراقي اس����امة النجيفي على ان 
مل����ف ميناء مبارك الي����زال محل 
حوار بني الكويت والعراق معربا 
عن امله ان تنقل الصورة احلقيقية 
التي تتفق مع املصلحة املشتركة 
قريبا مش����يرا الى انهم ينتظرون 
املوق����ف احلكومي منها الى جانب 
موقف البرملان الذي سيتحدد بعد 
ان تكم����ل اللجن����ة اطالعهم على 
املوضوع خالل االس����ابيع املقبلة.

واصفا العالقة بني البلدين بالطبية 
متحدثا عن زيارة رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي الى الكويت 
ومعربا عن امله ان يحمل املستقبل 
القريب احلل����ول جلميع القضايا. 
وردا على سؤال عن التصريحات 
الصحافي����ة التي تتحدث عن عدم 
اعتراف العراق باحلدود مع الكويت 
اش����ار الى انها مجرد تصريحات 
بس����بب حرية االعالم في العراق 
مؤكدا عل����ى ان املوقف احلكومي 
هو حل جميع القضايا العالقة مع 
الكويت في اطار القرارات الدولية 
البلدين.  واملصلحة املشتركة بني 
وعب����ر النجيفي ف����ي تصريحات 
صحافية على هامش املؤمتر عن 
ادانته ورفضه قتل الشعب السوري 
واس����تهداف املواطنني واستخدام 
الق����وة العس����كرية مطالبا بوقف 
العنف مشددا على ضرورة ايجاد 

محمد الداللمبارك الوعالن

اسامة النجيفي نايف املرداس

الهطالني: وكيل وزارة التعليم العالي 
وعد بإنهاء مشكلة شهادات الطلبة 

الدارسني في الهند والفلبني وأثينا

ذياب يطالب بإطالق
 سراح املليفي والبدون

دعا النائب مناور ذياب العازمي الى إطالق س����راح 
الكاتب محمد املليفي والب����دون احملتجزين منذ فترة 
طويلة، الفتا الى أن هذا احلجز التعسفي طوال هذه املدة 
يعد ظلما فادحا، مؤكدا أن نواب األمة لن يقفوا مكتوفي 
األيدي أمام هذه القضية اإلنس����انية، بعد فترة طويلة 
من االحتجاز غير املبرر، 
داعيا في الوقت ذاته الى 
إطالق سراح الكاتب محمد 
املليفي. وقال العازمي في 
تصريح صحافي: إننا ال 
نرضى بالظلم ألي طرف 
كان ول����ن نتج����اوز عن 
احلجز التعس����في سواء 
للب����دون أو للمليفي، أو 
ألي مواطن ومقيم، فالظلم 
مرفوض والكيل مبكيالني 
مرفوض. وعن البدون قال: 
يجب إطالق سراح اخواننا 
البدون احملتجزين فاحتجازهم هذه املدة الطويلة ظلم 
ولن نقف مكتوفي األيدي أمام هذه القضية اإلنسانية. 
وبالنسبة للمليفي قال: يجب اإلفراج عنه ووقف التعسف 
الذي ميارس ض����ده من قبل رجال األمن. وعن الكاتب 
املليفي قال العازمي: إننا نرفض وبشدة ما يتعرض له 
املليفي من معاملة قاس����ية عندما يتم نقله من السجن 
الى قصر العدل عن طريق رجال الش����رطة، إذ يقيدون 
يديه ويربطون عينيه ويعاملونه بقسوة، ويجب إطالق 
سراحه فورا، ألن استمرار احتجاز املليفي أمر غير مبرر 

وغير جائز وال يتفق مع صحيح القانون.
وأضاف: هل يعقل أن يستمر احتجاز املليفي طوال 
هذه املدة وتتم معاملته معاملة س����يئة أثناء نقله من 
السجن الى قصر العدل، الفتا الى أن ما يحدث هو قمة 
في التعسف وإجراء مرفوض وغير مقبول، وعلى وزير 

الداخلية أال يقبل استمرار مثل هذا الوضع.

أعلن النائب د.محمد الهطالني انه تلقى وعدا من 
وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد بتفعيل دور 
فريق عمل االعتماد االكادميي املشكل من قبل الوزارة 
لدراسة وتصديق الشهادات اجلامعية للطلبة الدارسني 
في كل من الهند والفلبني واثينا، واعدا مبخاطبة ديوان 
اخلدمة لوقف اي خصم 
على الطلب���ة قد يترتب 
التأخي���ر احلاصل  على 
في الوزارة، ووعد ايضا 
بتمديد القرار الذي ينتهي 
بتاريخ 18 مارس اجلاري 
كآخر موعد الس���تقبال 
الش���هادات التي بحاجة 
للتصديق. وقال الهطالني 
في تصريح صحافي انه 
قابل الوكيل السعد وكان 
اللقاء ايجابيا تفهم فيه 
التي تخص  كل املطالب 
الطلبة الدارسني في تلك الدول واملعوقات التي تواجهه، 
مشيرا الى انه اكد ضرورة تفعيل دور فريق االعتماد 
االكادميي لتصديق الشهادات اجلامعية ووقف استقطاع 
اي مبالغ مالية من رواتب الطلبة الذين انهوا دراستهم 
اجلامعية ولم يقدموا ش���هاداتهم ملق���ار عملهم لعدم 

تصديقها.

مناور ذياب العازمي

د.محمد الهطالني


