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الغامن: التسجيالت اُملسّلمة من «الداخلية» إلى األمانة العامة كاملة
سامح عبداحلفيظ

األمة  أكد رئيــس مجلس 
التسجيالت  الغامن أن  مرزوق 
املسلمة من وزارة الداخلية الى 
األمانة العامة ملجلس االمة كاملة 
وال حذف فيها بعد أن حتقق 
منها شخصيا بحضور عدد من 
األعضاء، داعيا بقية النواب مبن 
فيهم الذين حتدثوا عن مقاطع 
محذوفة إلى أن يستمعوا إليها 

في األمانة العامة.
وقال الغــامن في تصريح 
صحافــي مبجلس األمة امس 
«فيما يتعلق مبوضوع التجسس 
أؤكد أن هذا األمر مرفوض جملة 
وتفصيال، وسبق وأن أثرته في 
فصول تشريعية سابقة، فاملبدأ 
ثابت بغض النظر عن األشخاص 
أو املكان أو الزمان». وأضاف 

التي ذكر في االستجواب بأنها 
حذفت أو اقتطعت من الفالش 
ميموري موجــودة وحتديدا 
بامللــف الثاني فــي الفالش 
.(٠٠٥٢rec١) املسجل حتت رقم
الغــامن قائال  واســتطرد 
الذي  الديوانيــة  «موضــوع 
قالــوا عنه في االســتجواب 
إنه حــذف موجود في الثانية 
٢٥، وموضــوع الترقية الذي 
قالوا عنه إنــه حذف موجود 
في الدقيقة دقيقة و٣٣ ثانية، 
وموضوع احلديث قبل دخول 
الضباط موجــود في الدقيقة 

دقيقة و٥٤ ثانية».
وأضاف الغامن«موجود أيضا 
في ملف آخر برقم (٠٠٥٦) وهو 
املواضيع  من كاميرا أخــرى 
الثالثة، في الثانية ٤٤، ودقيقة 
و٥٠ ثانية، ودقيقتني و٥ ثوان، 

الذين كانوا موجودين واطلعوا 
على التسجيالت هم احلميدي 
الســبيعي، ومحمــد الدالل، 

بتشــغيله على برنامج معني 
ورأيت فيــه كل األمور وكل 
النواب اطلعوا عليه على نفس 

البرنامج».
ودعا الغامن النواب ملشاهدة 
التســجيل والتأكد مما ذكره 
اآلن، وأيضــا النــواب الذين 
لم  سبق وأن شاهدوه وقالوا 
نر هذه املقاطع ليتأكدوا حتى 
لم يظلموا أحدا. وذكر الغامن «أنا 
بأن هناك من سيحاول  واثق 
أن يشــكك في أن املقاطع قد 
أضيفت ولم تكن موجودة في 
األصل، فأقول لهم نفس الفالش 
ميموري الذي مت تسليمه لي من 
وزارة الداخلية هو املوجود اآلن، 
التأكد من  ويستطيع اجلميع 
أن امللفات أو البصمة التي بها 
امللفات على هذا الفالش مؤرخة 
بتاريخ ٤ أغسطس وأي حتديث 

وكلها موجودة واطلعت عليها 
وشاهدها مجموعة من النواب».

وأشار الغامن إلى أن النواب 

الفضالة، وناصر  ويوســف 
الفضل،  الدوســري، وأحمد 
وخالــد الشــطي، وريــاض 
الشاهني،  العدساني، واسامة 
وعمــر الطبطبائي، ود.عودة 
الرويعــي، ود.خليل عبداهللا، 

وسعدون حماد.
وقــال الغــامن «متأكد أن 
االخوة األفاضل الذين اطلعوا 
على هذه املقاطع وقالوا إنها غير 
موجودة لم تكن لديهم سوء نية 
لديهم فهم أيضا ناس تخاف اهللا 
وال تريــد ظلم اآلخرين، لكن 
يبدو وفق ما شرح لي انه عند 
تشغيل املقاطع قاموا بتشغيلها 
على برنامج معني قد لم يتح لهم 
مشاهدة كل شيء ولم يطلبوا 

الدعم الفني».
وذكر الغامن «ما حدث معي 
أني طلبت الدعم الفني وقاموا 

يأتي بعد ٤ أغسطس سيظهر 
التاريخ احلديــث». وأضاف 
الغامن «إضافة إلى ذلك الفالش 
ميموري الذي وصل في األصل 
هناك نسخة أخرى موجودة 
اللجنة ويستطيع  في خزينة 

اجلميع التأكد منها».
الغامن «أدعو جميع  وذكر 
النواب للتحقق من هذا األمر 
حتى ال يظلم أحد بهذا املوضوع 
مبن فيهم من قالوا إنهم ذهبوا 
وشــاهدوا حتى يتأكدوا هل 
بالطريقة  امللفات  فعال فتحوا 
الصحيحــة أو مــا فتحوها 
بالطريقة الصحيحة، وهل طلبوا 
الدعم الفني عندما لم تفتح فأنا 
متأكد أنهم لــم يطلبوا الدعم 
الفني ألن هــذه إجابة األمانة 
العامة واملســؤولني في الدعم 

الفني».

ال حذف فيها وحتققت منها شخصيًا ومعي عدد من األعضاء

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

الغامن «أشد على يد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح بحق كل 
ما اتخذه مــن إجراء جتاه أي 
شبهة تنصت أو جتسس بغض 
النظر عن األسماء وإحالة الوقائع 
القضائي  النيابة واجلسد  إلى 
العادل الذي نثق فيه واتخاذه 
كل ما ميكن أن يتخذ ملواجهة 

هذه اآلفة».
وبشأن بعض التصريحات 
املتعلقة باجتزاء بعض املقاطع 
مــن الفالش ميمــوري الذي 
إلى  الداخلية  أرسل من وزير 
األمانة العامة، أكد الغامن أنه قام 
شخصيا ومجموعة من النواب 
بالتحقق من هذا األمر واتضح 
بشكل قاطع أنه غير صحيح.

وأوضح الغامن أن املواضيع 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

«حقوق اإلنسان»: ناقشت تنفيذ توصيات العمالة واالجتار في البشر مع احلكومة

ناقشت جلنة حقوق اإلنسان البرملانية 
في اجتماعهــا أمس نتائج اعتماد تقرير 
الكويت الوطني الثالث آللية االستعراض 
الدوري الشــامل ملجلس حقوق اإلنسان 

العاملي.
وقــال رئيس اللجنــة النائب د.عادل 
الدمخــي في تصريح مبجلــس األمة إن 
االجتمــاع مت بحضور وزيرة الشــؤون 
االجتماعيــة ووزيــرة الدولة للشــؤون 
االقتصاديــة مرمي العقيل، وممثل وزارة 
اخلارجيــة مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشؤون حقوق االنسان الوزير املفوض 
طــالل املطيري الــذي كان يرأس الفريق 
الكويتي خالل االستعراض الدوري الشامل 
الثالث للكويت في مجلس حقوق اإلنسان 
الدولي، باإلضافة إلى ممثلني عن ديوان 
حقوق اإلنسان وجمعية حقوق اإلنسان 

ومؤسسات املجتمع املدني.

وأوضــح الدمخي أن االجتماع تناول 
القضايا التي قبلت بها الكويت أو رفضتها 
من نتائج وتوصيات االستعراض الدوري 
حلقوق االنسان وأسباب الرفض والقبول.

وبــني أنه متت أيضا مناقشــة كيفية 
تنفيذ التوصيات التي قبلت بها الكويت 
علــى أرض الواقــع، خاصــة أن هنــاك 
توصيات تتعلــق بالعمالة واالجتار في 
البشــر واملالحظات التــي حصلت على 

الكويت بهذا الشأن.
وأكــد الدمخي أنه حتــدث مع وزيرة 
الشؤون بشــأن ضرورة مراقبة العقود 
احلكومية ومراجعــة ملفاتها للتأكد من 

التزام أصحابها بصرف الرواتب.
وقال إن الوزيرة أقرت بوجود خلل في 
العقود احلكومية يتعلق بتقدير االحتياج 
من قبل هيئة القوى العاملة، وكذلك في 
قضية وضع العمالة بعد انتهاء املشاريع، 

باإلضافة إلى ضــرورة عدم حصول أي 
شــركة ألي مناقصة حكومية ما لم تأت 
ببراءة ذمة من هيئة القوى العاملة تفيد 
بعدم وجود مشــكالت عمالية مســجلة 

على الشركة.
وأعرب الدمخي عن أســفه ألن بعض 
الشركات حتصل على مناقصات الدولة 
رغم تظاهر عمالتها لعدم حصولهم على 

الرواتب.
وأفاد الدمخي بأن االجتماع تطرق أيضا 
ملشكلة (البدون) واستعرض مالحظات 
كثيرة ملعاجلة أوضاعهم، مؤكدا أن القانون 
يقر بحق من تواجد في الكويت قبل عام 
١٩٦٥ وليس لديه إثبات بجنسية أخرى 

في احلصول على اجلنسية الكويتية.
وأشار في هذا الصدد إلى تقدمي اللجنة 
اقتراحا بقانون بشــأن يتعلق باحلقوق 
املدنية واإلنسانية لتلك الفئة، مت رفضه 

من احلكومة ولم يعرض في مجلس األمة 
رغم توقيع ٢٩ عضوا على طلب مناقشته 
والتصويــت عليــه، مؤكــدا أن االقتراح 

بقانون ال يتعلق باجلنسية نهائيا.
وبني الدمخي أن اللجنة استمعت لرأي 
احلكومة وأيضــا املالحظات التي أبدتها 
مؤسسات املجتمع املدني على التوصيات 
الواجب تنفيذها مثل إلغاء نظام الكفيل، 
وحرية التعبير وتغيير القوانني التي بها 
مواد تشدد على املغردين وأصحاب الرأي.
وأكد أن هنــاك مالحظات كثيرة على 
قضيــة حريــة التعبير والرأي، مشــيدا 
مبوقــف احلكومة وعــدم موافقتها على 
القضايا التي تخالف الشرع وآداب وأعراف 
وأخالق أهل الكويت مثل التشبه باجلنس 

اآلخر وإلغاء عقوبة اإلعدام.
وأفاد بأن اللجنة تسلمت ما قبلت به 
الكويت وما رفضته من هذه التوصيات، 

وســتتابع هذه املواضيع مع مؤسســات 
املجتمع املدني للوصــول إلى نتائج في 

هذا اجلانب. 
من جانب آخر، رأى الدمخي أن هناك 
تعطيال لعمل الديــوان الوطني حلقوق 
اإلنسان رغم عقد اللجنة ثالثة اجتماعات 
استدعت خاللها ثالثة وزراء ملناقشة هذا 
املوضوع، الفتا إلى أنه إلى اليوم ال يوجد 

موقع للديوان وال دعم حقيقيا له.
وأوضــح أن هنــاك فتوى مــن إدارة 
الفتــوى والتشــريع بأن املجلــس تابع 
ملجلــس الوزراء، معتبرا أن هذه الفتوى 
فيها تفريــغ للديوان مــن محتواه وهو 
أمر مرفوض متاما. وبني أنه مت احلديث 
مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنــس الصالح حول هــذا املوضوع أكثر 
مــن مرة ولم حتصــل نتائج فعلية على 

أرض الواقع.

وكشف الدمخي عن أن اللجنة اجتمعت 
قبل أسبوعني بحضور ممثلني عن وزارتي 
العدل والداخلية ملناقشــة معايير العفو 
عن السجناء وضرورة توسعتها خاصة 
فيما يتعلــق بقضايا الرأي وقضايا أمن 
الدولة، مشــيرا الــى أن هناك الكثير من 
األحكام صدرت على أناس قاموا بكتابة 
تغريــدات على تويتر ألول مرة أو إعادة 
التغريدات. وقال إن هناك نوعا من التشدد 
في هذا األمــر خاصة أنه دائما ما تخرج 
هذه القضايا مــن معايير العفو اخلاص 
الذي يصدره صاحب السمو أمير البالد، 
مبينــا أن الكويت مســجلة على أنها من 
أكثــر الدولة التي توجــد بها أحكام ضد 

أصحاب الرأي واملغردين.
وقال«اننا نعمل دائما من أجل هؤالء 
ومــن أجل تغييــر القوانــني التي تضر 

أصحاب الرأي واملغردين».

بحثت القضايا التي قبلت بها الكويت أو رفضتها من نتائج وتوصيات االستعراض الدوري الثالث الشامل 

مساعد وزير اخلارجية الوزير املفوض طالل املطيري ملشاهدة الڤيديود.خليل عبداهللا ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد خالل االجتماعمرمي العقيل

ملشاهدة الڤيديو

الفضل: تفسير «القوى العاملة» 
لقانون العمل في القطاع األهلي

ال يفيد أصحاب املشروعات
قال النائب أحمد الفضل 
ان هناك تخطبا في أعمال 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
يتطلــب تدخال من ســمو 
الوزراء للمصلحة  رئيس 
العامــة وحفــظ حقــوق 
املواطنني. وأوضح الفضل، 
في تصريح مبجلس األمة، 
ان هناك كتابني متناقضني 
مــن الهيئة القوى العاملة 
فيما يخص الرقابة على دفع 
أجور العاملني في القطاع 
اخلاص يســتند االول إلى 

نــص في قانون العمل األهلي انه «يجوز بقرار من مجلس 
الــوزراء اعفاء بعض االنشــطة من حتويل اجــور العماله 
الوافدة الى املؤسســات املاليه احمللية»، والكتاب اآلخر ان 
ما يقصده املشــرع يختص بالرعي وبعــض املهن املماثلة 
وذلك استنادا الى املذكرة االيضاحية. وأضاف معلقا: النص 
واضح والقانون لم يشترط أو يحدد اي نوع من النشاط، 
مؤكدا أن قانون العمل االهلي يسمح للوزارة بان تستصدر 
مــن مجلــس الوزراء قرارا باســتثناء بعض االنشــطة من 
ايــداع كامل الرواتب للعمالة الوافدة. وأشــار إلى أن املادة 
٥٧ مــن قانون العمل األهلي تنص على انه «ويجوز بقرار 
من مجلس الوزراء إعفاء بعض األنشطة من حتويل أجور 
العمالة الوافدة إلى املؤسسات املالية احمللية». وقال الفضل 
إنه تلقــى مذكرة من الهيئة العامة للقوى العاملة ردا على 
مذكرته التي بعث بها إلى الهيئة تقول ان املادة التي أشــار 
إليهــا الفضل غير قابلة للتحقق. وأضاف أن مذكرة الهيئة 
تبني أن قصد املشرع حني وضع تلك املادة ال يفيد املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وان ما يقصده املشرع يختص بالرعي 
وبعض املهن املماثلة وذلك استنادا الى املذكرة االيضاحية. 
وبشــأن التســجيل الذي ادعى فيه النائب محمد هايف في 
استجواب وزير الداخلية األخير أنه كان مقطوعا، قال الفضل 
«ان هناك مشــكلتني األولى هي ان الڤيديو من الواضح ان 
فيه مشكلة تقنية واملشكلة األخرى ان هناك عدة كاميرات، 
وأن احلوار الفعلي في أمن الدولة هي ساعتان» من السالم 
حتى اخلتام. وأضاف الفضل «ولكن عند إضافة التسجيالت 
مــن الكاميرات االخرى من الطبيعي ان يصل ملدة قد تصل 
إلى عشر ساعات». وأكد «انه ال صحة الدعاء النائب محمد 
هايف وكرره بعض النواب»، مطالبا النواب بالرجوع مرة 

أخرى للتسجيالت ورؤيتها كاملة من عدة نواح.

السبيعي: سوء إدارة 
امللف التربوي سّبب أزمة

النائــب احلميدي  قال 
السبيعي إن وزير التربية 
ووزيــر التعليــم العالــي 
د.سعود احلربي لم يحسن 
إدارة امللف التربوي خالل 
الفتــرة األخيــرة، مطالبا 
الوزيــر وإقالــة  برحيــل 
قياديني في وزارة التربية 
تراخوا في عملهم مما سبب 

أزمة في قطاع التعليم.
 وأوضح السبيعي في 
تصريح مبجلس األمة أمس 
أن «القصور واألخطاء التي 

أظهرها اســتجواب الوزير احلربي 
لن تنتهي بحســم طــرح الثقة في 
الوزير بجلسة ١٠ سبتمبر اجلاري، 

مطالبا بضــرورة رحيل الوزير والقيــادات املوجودة معه 
و(املتراخية) في عملها ألنهم أيضا سبب األزمة».  وأضاف 
السبيعي «سأكشف عن مفاجأة في جلسة طرح الثقة تتعلق 

بالعملية التربوية.

احلميدي السبيعي

العدساني: على احلكومة حتمل 
املسؤولية في «حسابات النواب»

النائــب ريــاض  أكــد 
العدساني أنه على احلكومة 
حتمل مســؤولياتها حول 
ملف تضخم حسابات بعض 
النواب. وأوضح العدساني 
فــي تصريــح صحافــي 
مقتضب أن ممارسات وزير 
املالية (املستقيل)- على حد 
وصفه- ال تتسم بالفاعلية 
خاصــة أن امللفات املشــار 
إليهــا مازالــت فــي وحدة 
التحريات املالية الكويتية.  
وأكد العدساني «لذا يتطلب 

إحالتها إلى النيابة وأخذ اإلجراءات الالزمة وعدم املماطلة»

رياض العدساني

«بيئة األعمال»: إنشاء جلنة لتصنيف املنتج الزراعي
ناقشت جلنة حتسني بيئة 
األعمــال فــي اجتماعها أمس ٤ 
اقتراحات برغبة بشأن حتسني 
الزراعــي مــن خــالل  املنتــج 
إنشــاء جلنة محايدة للفحص 
والتصنيف ولهــا مرجعية في 
تصنيــف املنتجــات الزراعية، 
ومــا يخص موضــوع املزادات 
وربطها، إضافة الى عملية تنظيم 
اشتراطات شــركات الوساطة، 
والقيمة املضافــة التي تضعها 

تلك الشركات.
وقال عضــو اللجنة النائب 
أحمد الفضل في تصريح صحافي 
مبجلــس األمة، إنــه مت االتفاق 
خالل االجتمــاع على ان تكون 
جلنــة اخلدمــات فــي مجلــس 
الوزراء هي اللجنة املعنية بتلك 
االقتراحات املقدمة، الفتًا إلى أن 
جلنة حتسني بيئة األعمال مدعوة 
للذهــاب إلــى مجلس الــوزراء 
واالجتمــاع بلجنــة اخلدمــات 
ورؤية املخطط العام لعمل هذه 
اللجنة يوم ١٣ سبتمبر اجلاري

محليا علــى ان يكون تصنيفه 
حسب مصادر ومراجع واضحة 
للجميع، مشيراً إلى أن اللجنة 

سيشارك بها احتاد املزارعني.
وأشار إلى موضوع املزادات 
موضحًا أن اللجنة اقترحت أن 
تكون هنــاك فترتــان احداهما 
تخــص اجلمعيــات التعاونية 
واألســواق املركزية واألسواق 

املوازية تكون بالبداية ثم تليها 
مزايدة أخرى تكون للشــركات 

الوسيطة ولبيوت التعبئة.
وبني الفضل ان بيت التعبئة 
يختلــف عــن عمــل شــركات 
الوساطة حيث سيقوم بغسيل 
البضائع وتصنيفها واإلشراف 
عليهــا وتخزينهــا وطريقــة 

عرضها.

يوسف الفضالة واحمد الفضل وخالد الروضان ووليد اجلاسم

وأشــار إلــى أن ممثلني عن 
وزارة التجارة والصناعة وبلدية 
الكويت وهيئة الغذاء والتغذية 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الســمكية حضــروا  والثــروة 
اجتماع اللجنة اليوم. وأكد أن 
هناك قبوال لتلــك اللجنة التي 
املنتــج  ســتبحث صالحيــات 
الزراعي سواء كان مستوردا أم 

الدمخي : املقطع األول في «التسجيالت» محذوف
د.عــادل  النائــب  أعلــن 
الدمخــي عــن شــهادته فيما 
يتعلق بالتسجيالت املتعلقة 
بالتحقيقــات فــي موضــوع 
املاليــزي، ومــا  الصنــدوق 
ذكــره النائــب محمــد هايف 
خالل جلسة استجواب وزير 
الداخليــة أنــس الصالح عن 
عدم وجود بعض املقاطع في 
النســخة املودعة لدى األمانة 

العامة ملجلس األمة.
وقال الدمخي في تصريح 
صحافي مبجلــس األمة «لقد 
قرأت ما قالــه رئيس مجلس 
األمة حول الشريط»، موضحا 
انــه كتب باألمــس ما رآه  في 

نفس الشيء ولم جند املقطع 
األول من الشريط وبالتحديد 
عند الفقرة التي تبدأ من سالم 
مدير أمن الدولة على املتهم ، 
مضيفا «بعدهــا ذهب النائب 
شعيب املويزري وتابعت انا 
مشــاهدة الشــريط ولم يكن 
محذوفــا منــه ســوى املقطع 

األول».
وقال «هذا ما رأيته وأروي 
احلادثة كما جاءت ، وال أعلم 
إذا كان بعد ذلك حدث تصحيح 

من الدعم الفني أم ال».
وأضاف «أنا ال أكّذب أحدا 
ولكن أروي ما رأيته ورآه األخ 
محمد هايــف ورآه معي األخ 

شــعيب املويزري فــي بداية 
الشريط».

هذا الشريط  
وبني الدمخــي ان «النائب 
محمد هايف شــاهد األشرطة 
وقال لي إن هناك شيء محذوف 
من هذا الشريط وهناك أشياء 

مقتطعة».
وأضــاف «بعدهــا ذهبت 
لألمني العــام ووجدت النائب 
املويــزري يســتمع  شــعيب 
لألشرطة وفوجئت بعدم وجود 
املقطع األول من الشريط وبعد 
ذلك حتى نســتمع للشــريط 
بالكامل ذهبنا إلى مكتب األمني 
العام واستعنا بالدعم الفني».

وتابع الدمخي «الدعم الفني 
قام بتشغيل الشريط وحدث 

احمد الفضل

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


