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أحمد السعدون يستقبل
وزير اخلارجية وعددًا من السفراء 

املعتمدين و«جمعية املال العام»
األمة  اســتقبل رئيس مجلــس 
أحمد السعدون في مكتبه أمس وزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا. كما 
استقبل الســعدون في مكتبه عددا 
من الســفراء املعتمدين لدى البالد. 
الســعدون كال على حدة  والتقــى 
سفير خادم احلرمني الشريفني لدى 
الكويت سمو األمير سلطان بن سعد 
آل سعود وســفيرة فرنسا كلير لو 
فليشر والسفيرة الكندية عليا مواني 
الواليات  بأعمال ســفارة  والقائــم 

املتحدة األميركية لدى الكويت جيمس 
هولتسنايدر. واستقبل السعدون في 
مكتبه امس رئيس وأعضاء اجلمعية 

الكويتية للدفاع عن املال العام.
اللقاء رئيــس اجلمعية  وحضر 
عبداهللا البكــر ونائب الرئيس طالل 
اخلضري وأمني الصندوق فهد الناصر 
واألعضاء تركــي املطيري وفيصل 
العنــزي وجابر  البريــدي وصالح 
القحطاني ويوســف الصانع وتركي 

الرئيس السعدون مستقبال سفير خادم احلرمني الشريفني سمو األمير سلطان بن سعد آل سعودالذايدي.

.. ومستقبال السفيرة الكندية عليا مواني الرئيس السعدون خالل استقباله القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة األميركية جيمس هولتسنايدر السعدون مستقبال سفيرة فرنسا كلير لو فليشر

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون خالل استقباله الشيخ سالم العبداهللا

عبيد الوسمي: اقتراح بسط سلطة القضاء على مسائل
اجلنسية من أهم التشريعات حلماية الهوية الوطنية

أكد النائب د.عبيد الوسمي 
أهمية االقتراح بقانون اخلاص 
بتعديــل قانــون اجلنســية، 
وبســط ســلطة القضاء على 
القضايا اخلاصة بســحب أو 

إسقاط اجلنسية.
وقال الوسمي في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن قانون اجلنسية في الدولة 
بجميع نصوصه يعتبر معطال 
بســبب أن كل القواعــد التــي 
قررهــا هذا القانــون ال ميكن 
تصحيــح اخلطــأ فيهــا ألن 
جميع هذه املسائل ال تعرض 
على القضاء بدعوى أنها أمور 

سيادية.
أنــه تقدم  وبني الوســمي 
باقتراح بقانون في هذا الشأن 
لتعديل البند خامسا من املادة 
األولى من املرسوم بقانون رقم 
لسنة ١٩٨١ لبسط رقابة القضاء 
على قضايا ســحب وإســقاط 

اجلنسية.
كما يتناول االقتراح أيضا 
تعديل عجز املادة الثانية من 
القانــون رقم ٢٣ لســنة ١٩٩٠
بشــأن تنظيــم القضــاء مبــا 
يبســط ســلطة القضاء على 
قرارات ســحب أو إســقاط أو 

فقد اجلنسية.
وأكد الوسمي أن االقتراح 
أشــبع بحثــا وعــرض علــى 

االقتــراح ولكــن احلكومة لم 
حتضــر اجللســة، وطالبــت 
بأن يكون هناك تنســيق بني 
احلكومة والبرملان، مبينا أنه 
يتفق على ضرورة التنســيق 
ولكن فــي نهايــة املطاف هذا 
االقتــراح يجــب أن يعــرض 

ويناقش.
وأكد الوسمي أهمية االقتراح 
بقانون نظرا لألهمية القصوى 
لهذه املسألة العتبارات حماية 
الهوية الوطنية وإلبعاد املسائل 
املتعلقــة بســحب وإســقاط 
اجلنســية عن مظنة االبتزاز 
السياسي خصوصا أن الكويت 
مرت بتجربة قاســية متعلقة 
بســحب بعــض اجلنســيات 
لظــروف سياســية، الفتا إلى 
مــا صاحب هــذه القضية من 

جدل سياسي كبير.
وأشار إلى أن من أبرز من 
مت سحب جنســياتهم النائب 
البرغــش  الســابق عبــداهللا 

واإلعالمي أحمد اجلبر.
وأكد الوسمي أن اجلوانب 
السيادية في مسائل اجلنسية 
تتمثــل بالقواعــد اخلاصــة 
وضوابط منح اجلنســية ألن 
هذه املســألة تخضع للسلطة 
وفقــا  املطلقــة  التقديريــة 
الدولــة وظروفها  لتقديــرات 
وبنائهــا الثقافي والسياســي 

خروجا على قواعد الســيادة 
لكن هذه اآلراء فيها فهم قاصر.
مــن ناحيــة أخــرى، قــال 
د.الوســمي إنه تقدم باقتراح 
برغبــة إلعفــاء أهالــي مدينة 
املطالع مــن القيمــة الرمزية 
املقدرة لقيمة األراضي السكنية 

مببلغ ٣ آالف دينار.
وبــني أن االقتــراح يراعي 
التــي يواجههــا  اإلشــكاالت 
أهالي املدينة في عملية احلفر 
بسبب طبيعة تركيبة األراضي 
باملنطقة والتي ترفع التكلفة 
عليهــم أكثــر مــن غيرها في 

املناطق السكنية األخرى.
مــن جانــب آخــر، أوضح 
الوســمي أنــه تقــدم بســؤال 
برملاني إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح عن التعيينات 
الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
في جلســة ٧ اجلــاري والذي 
تضمن اإلعالن عن ترشيح عدد 
من الشخصيات لشغل وظائف 
قيادية في اجلهات احلكومية.

وأكد أن الهدف من السؤال 
هــو التمييز بني مــا إذا كانت 
هــذه التعيينات أو الشــروط 
الهــدف منها  التــي وضعــت 
اســتبعاد بعض األشــخاص 
أو إعطاء امتيازات ألشخاص 
آخريــن، مشــددا علــى أنه ال 

تنفيذ هذه السياسات عن طريق 
اختيار األشخاص القادرين على 
تنفيد هــذه السياســة وهذه 
املسألة تتعلق بتعيني القياديني 

في كل قطاعات الدولة.
إلــى أن  ولفــت الوســمي 
املســألة التــي تتعلق بتعيني 
قيادي واحد يسأل عنه الوزير 
املختص، لكن تعيني عدد كبير 
من القياديني في اجتماع ملجلس 
الوزراء فإنها مسؤولية رئيس 
الوزراء، بصفته املشرف على 
السياسة العامة للدولة وتعيني 
القياديني جزء من السياســة 

العامة.
وبني أن مسؤولية رئيس 
الــوزراء قائمة أيضــا، حيث 
يفترض أنه حتقق من سالمة 
الترشــيحات والشروط  هذه 
املتوافرة في املرشحني ودور 
كل منهم في تنفيذ برنامج عمل 
احلكومة الذي يفترض أن يقدم 

متاشيا مع هذه االختيارات.
وأكد أنه في بعض األنظمة 
الدميوقراطيــة يتــم تغييــر 
العاملني في املؤسسات عندما 
تتغير البرامــج ويتم اختيار 
األشخاص مبا يتفق مع طبيعة 
التغيير، معتبرا أن ما يحصل 
في الكويت يتم بشكل عكسي 
وغيــر صحيح علميا بأن يتم 
اختيــار القياديــني ثم يوضع 

أنــه  واالجتماعــي. وأضــاف 
بعد نشــوء املراكز القانونية 
لألشــخاص بتوافــر شــروط 
اجلنسية طبقا للنظام القانوني 
وحصولهم على اجلنسية فإن 
عملية سحب وإسقاط اجلنسية 
- ونظرا لنشوء مركز قانوني 
خاص لكل شخص - ال تتم إال 

بقرار من السلطة القضائية.
وبني أنه طبقا لالتفاقيات 
الدوليــة وخصوصــا العهــد 
الدولــي للحقوق السياســية 
واملدنية فــإن للفرد احلق في 
القانونية وأبرز  الشــخصية 

عناصرها اجلنسية.
وأشار إلى أن اجلنسية هي 
تعبير عن الوالء واالنتماء وال 
يجوز املساس بها بقرار إداري 
ال يحمل أي ضمانات، معتبرا أن 
هذا املساس قد يضعف القيمة 
السياسية واألدبية للجنسية 

في نفوس األفراد.
ولفت الوسمي إلى أنه من 
غير املتصور أن تكون القرارات 
الصــادرة بســحب وإســقاط 
اجلنســية أقل ضمانــات من 
القواعد اخلاصة بإبعاد األجنبي 

عن البالد.
وأشار إلى وجود آراء لعدد 
مــن الشــخصيات ومجاميــع 
سياســية أبــدت آراءهــا فــي 
االقتراح، وتعتبر أن االقتراح 

ميكن ألي شــخص أن يشغل 
القياديــة دون أن  الوظيفــة 
مير باإلجــراءات الالزمة التي 
وضعتها الدولة وألزمت نفسها 
بها في فترات أخرى. وأفاد بأنه 
طلب في سؤاله تزويده بكشف 
بأسماء درجات ومؤهالت جميع 
املرشحني لشغل هذه الوظائف 
القيادية وطبيعة االختبارات 
التــي أجريــت معهــم طبقــا 
لقرارات مجلس اخلدمة املدنية 
وتاريخ احملاضر املتعلقة بهذه 
االختبــارات أســوة مبا جرى 

عليه العمل.
وبــني أنــه طلــب تزويده 
بنتائج االختبارات التي متت 
للتحقق من شــغل املرشحني 
للمناصــب وتقــدمي التــدرج 
الوظيفي واخلبرات الوظيفية 
والتخصص جلميع املرشحني 
ومدى اتفاق املعايير اخلاصة 
بالتعيني في الوظيفة القيادية 

مع برنامج عمل احلكومة.
وقال إنه طبقا لنص املادة 
٩٨ من الدستور فإن احلكومة 
تلتزم بتقــدمي برنامج عملها 
فــور تشــكيلها، ولذلك هناك 
مخالفة في تأخر تقدمي برنامج 
عمل احلكومة، كما أن الشرط 
املفترض أن يتضمنه برنامج 
احلكومــة هو وضــع القواعد 
والضوابط العامة التي تكفل 

البرنامــج كمــا يحصــل فــي 
امليزانية العامة إذ يتم وضع 
امليزانيــة وبعدهــا يتم تقدمي 

برنامج عمل احلكومة.
وقــال: «رغــم ذلــك مــن 
بــاب التعــاون وإبداء حســن 
النيــة وجهنــا هذه األســئلة 
لكي نضــع أمام الــرأي العام 
لكــي  للحكومــة  الفرصــة 
تبــني حقيقــة خياراتها وأنها 
اختارت هؤالء األشخاص ألنهم 
يخدمون برامجها وأنهم أكثر 
األشخاص تأهيال في الكويت»، 
مشــيرا إلى أنه في السنوات 
املاضية مت رفض عدد كبير من 
القياديني نتيجة عدم اجتيازهم 
التــي قدمت في  االختبــارات 

ديوان اخلدمة املدنية.
فــي موضــوع آخــر، قال 
الوسمي إنه سيتقدم األسبوع 
القادم مبجموعة من األســئلة 
املتعلقة بسياســات اإلقراض 
ودور البنك املركزي في الرقابة 
على عملية اإلقــراض وما إذا 
كانت هناك مسؤولية سياسية 
على احلكومة أو وزير املالية 
املختــص أو اجلهات الرقابية 
مثل البنك املركزي في التحقق 
من سالمة هذه العمليات خالل 
١٥ عامــا املاضيــة وهــي مدة 
التقــادم اخلاصة بهــذا النوع 

من القروض.

قدم اقتراحاً لتعديل البند خامساً من املادة األولى من املرسوم بقانون

د. عبيد الوسمي

اللجــان املختصة وكتبت فيه 
٣ تقاريــر جاهزة منذ مجلس 
٢٠١٢، مشــيرا إلى أنه ســبق 
وتقدم بهذا االقتراح في مجلس 
٢٠١٢ ثم أعيــد تبنيه من قبل 
بعض النواب في مجلس ٢٠١٦، 
كمــا أعيــد تبنيه فــي الفصل 

التشريعي املاضي.
وقال إنه مت اســتدعاء كل 
املعنيــة وعشــرات  اجلهــات 
املســؤولني وأخذ آرائهم حول 
هذا املوضوع، معتبرا أنه األكثر 
استحقاقا ولم يحظ أي تشريع 
آخر بهذه األهمية على مدى ٥٠

عاما املاضية.
ولفت الوسمي إلى أنه في 
املجلس الســابق تقدم بطلب 
عقد جلسة خاصة وقع عليه 
٤٣ نائبــا للتصويت على هذا 

«الداخلية والدفاع» تستدعي اللجنة الرباعية في اجلهات 
العسكرية ملناقشة توحيد احلد األعلى ملزايا العاملني

عقــدت جلنــة شــؤون 
الداخلية والدفاع اجتماعها 
ملناقشــة التعديــالت علــى 
املرســوم بالقانــون رقم ٦٧
لسنة ١٩٧٦ في شأن املرور، 
ومزايا العاملني في اجلهات 

العسكرية األربع.
وأكد عضو النائب شعيب 
شعبان في تصريح صحافي 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
أهمية قانون املرور والتعديل 
عليه نتيجة كثرة احلوادث 
التي تسببت في إزهاق عدد 
كبير من األرواح، مشيرا إلى 
أن القانون كان في األساس 
مقدمــا من احلكومة في عام 

.٢٠١٩
وبني شعبان أن الكويت 
تعتبر مــن أكثر دول العالم 
التي تشهد ازدحامات، الفتا 
إلى وجود إحصائية صدرت 

الــى ٢١ حالــة وفاة بســبب 
احلوادث املرورية.

وذكــر أن اللجنــة قررت 

معرفــة آليــة حتريــر تلــك 
املخالفات حتى ال يقع الظلم 
على أحد سواء قائد املركبة 

ان تطلــب مســؤولي وزارة 
الداخليــة ملناقشــتهم فــي 
القانــون ومعرفة إيجابيات 

القانــون  وســلبيات هــذا 
والتعديل عليه.

ولفــت إلــى أن القانــون 

قدمت عليه تعديالت بشأن 
املخالفات اجلســيمة وعلى 
قيمتها، مشددا على ضرورة 

أو محرر املخالفة.
ولفــت إلى أنــه بات من 
الضــروري بحــث مزايــا 
العســكريني  العاملــني 
اجلهــات  فــي  واملدنيــني 
الداخلية  العسكرية األربع 
والدفــاع واحلرس الوطني 
وقوة اإلطفــاء ومنحهم ما 
يستحقونه نتيجة جلهودهم 

الوطنية.
وفي موضوع آخر، قال 
عضو اللجنة إنه متت دعوة 
اللجنة الرباعية املكونة من 
الداخلية والدفاع واحلرس 
الوطني وقوة اإلطفاء العام 
ملناقشــة أمور العاملني في 
هذه اجلهات األربع ســواء 
كانوا عســكريني أو مدنيني 
ومناقشــة مســاواتهم فــي 
املميزات وتوحيدها باحلد 

األعلى.

وجهت الدعوة ملسؤولي وزارة الداخلية ملناقشة تعديالت قانون املرور

ً شعيب شعبان وحامد البذالي ود. محمد املهان وخالد العتيبي وخالد الطمار خالل اجتماع جلنة الداخلية والدفاعشعيب شعبان متحدثا

من وزارة الداخلية في شهر 
أكتوبر من العام احلالي تشير 
إلى أن حاالت الوفاة وصلت 


