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٥ نواب: ضم اإلدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة
تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون بشأن توحيد الدعوى 
العمومية وضم اإلدارة العامة 
للتحقيقات إلى النيابة العامة.

ويقضي االقتراح الذي تقدم 
به النواب أسامة الشاهني وخالد 
العتيبي ومهند الساير وشعيب 
شعبان وحامد البذالي بتوحيد 
الدعوى العمومية وضم اإلدارة 
العامة للتحقيقات إلى النيابة 
العامة، ونصت مواد االقتراح 

بقانون على ما يلي:
مادة أولى

املــادة  بنــص  يســتبدل 
التاسعة من القانون رقم (١٧) 
لسنة ١٩٦٠ املشار إليه النص 

التالي:
«تتولــى النيابــة العامــة 
التحقيــق  ســلطة  وحدهــا 
والتصرف واالدعاء في جميع 

اجلرائم»
مادة ثانية

تنشــأ نيابة تســمى نيابة 
اجلنــح تتبع النيابــة العامة، 
وتؤلف من عدد كاف من احملامني 
العامني األول واحملامني العامني 
ورؤساء النيابة العامة (أ، ب) 
ووكالء النيابــة العامة (أ، ب، 

ج).
مادة ثالثة

ينقل أعضاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات املوجودون باخلدمة 
في تاريخ العمل بهذا القانون 
إلى الوظائف املعادلة لدرجاتهم 
الوظيفيــة فــي النيابة العامة 
مــع احتفاظهــم بأقدميتهــم 
وعالواتهم الدورية، وذلك وفقا 
للجدول املرفق بهــذا القانون 
للعمــل بنيابة اجلنح، وتكون 
أقدمية أعضــاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات املنقولني للعمل في 
نيابة اجلنــح محصورة فيما 
بينهم في نيابة اجلنح كما كانت 
قبــل نقلهم إليهــا وال تتداخل 
مع أقدميــات أعضــاء النيابة 
العامة وأعضاء القضاء إال في 
حال أن قرر النائب العام نقل 

واملعينــني كمحققني في جهاز 
العامــة للتحقيقــات  اإلدارة 
بحيث يتم تخيير العسكريني 
ما بني البقاء في وزارة الداخلية 
واالحتفاظ برواتبهم ومزاياهم 
املالية كما كانت عليه، أو تقدمي 
استقالتهم واالنتقال إلى نيابة 

اجلنح.
املادة اخلامسة

ال يجــوز نقل عضو نيابة 
اجلنح إلى نيابة أخرى إال بعد 
مضي عشر سنوات من تاريخ 
إقرار القانون أو مبوافقة النائب 
العام، وكذلك ال يجوز نقل عضو 
نيابة اجلنح للعمل كقاض في 
أي محكمة إال بعد مضي عشر 
سنوات من تاريخ نفاذ القانون 
أو مبوافقــة املجلــس األعلــى 
للقضاء، وذلــك النقل جوازي 
للنائب العام واملجلس األعلى 
للقضاء، وليس به أي التزام.

املادة السادسة

بعد أن الحظ املشرع كثرة 
أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات 
الذين يشغلون وظيفة مدع عام 
وهــي وظيفة قياديــة أمضى 
الذين يشغلونها  األشــخاص 
سنوات طويلة من اخلدمة، قام 
املشرع بصياغة هذه املادة التي 
متنح كل مــن هو بدرجة مدع 
عام ممن ال يرغب في االستمرار 
بالعمــل لــدى النيابــة العامة 
«نيابــة اجلنح» مدد ســنوات 
اعتبارية عند التقاعد ايا كانت 
هذه املدد املضافة دون التقيد 
بقانون التأمينات االجتماعية 
او القوانني والقرارات األخرى 
املنظمــة للحد األقصــى للمد 

االعتبارية.
كما نصت املادة نفسها على 
اســتحقاق املذكورين معاشا 
تقاعديا باحلد األقصى املقرر 
كما لو كان امت سنوات اخلدمة 
املطلوبة مع استثنائه من سن 
التقاعــد الوارد باجلدول رقم 
٧ للبنــد رقم ٦ مــن املادة ١٧
بالقانون رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦

بإصــدار قانــون التأمينــات 

نفاذ القانون أو مبوافقة املجلس 
األعلى للقضاء.

مادة سادسة

مينح من هــو بدرجة مدع 
عام ممن ال يرغب باالستمرار 
بالعمل لدى نيابة اجلنح مدد 
ســنوات خدمة اعتبارية عند 
التقاعــد أيــا كانت هــذه املدد 
املضافــة دون التقيــد بقانون 
أو  االجتماعيــة  التأمينــات 
القوانــني والقــرارات األخرى 
املنظمة للحــد األقصى للمدد 

االعتبارية.
معــاش  يســتحق  كمــا 
تقاعــدي اســتثنائي باحلــد 
األقصى املقــرر كما لو كان قد 
أمت ســنوات اخلدمة املطلوبة 
مع اســتثنائه من سن التقاعد 
الــوارد باجلدول رقــم ٧ وفقا 
للبند ٦ من املادة ١٧ بالقانون 
رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ بإصدار 
قانون التأمينات االجتماعية. 
كما يستحق معاش استثنائي 
شهري يعادل بدل طبيعة العمل 

التي كان يتقاضاها.
كما مينح مكافأة نهاية اخلدمة 
تعادل مرتب سنتني، ويحسب 
على أساس آخر مرتب تقاضاه 
والعــالوات  البــدالت  شــامال 

واملكافآت السنوية.
ويصرف لــه بدل نقدي عن 
رصيد إجازاته الدورية التي لم 
ينتفع بها بحسب قرارات مجلس 
الوزراء شأن بيع رصيد اإلجازات.

على أن يتقدم بطلب اإلحالة 
للتقاعد خالل ثالثة أشــهر من 

عليها أعضاء النيابة العامة أو 
القضاة، سواء أثناء اخلدمة أو 
عند التقاعد، كما يسري عليهم 
ســن التقاعــد املقــرر ألعضاء 

النيابة العامة والقضاة.
يلغى كل حكم يتعارض مع 
أحــكام هذا القانون، كما يلغى 
القانون (٥٣) لسنة ٢٠٠١ املشار 

إليه.
مادة عاشرة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - 

تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي:

املادة األولى

يهــدف املشــرع مــن خالل 
املــادة األولى لتوحيد الدعوى 
العموميــة من بحيــث تتولى 
النيابة العامة وحدها ســلطة 
التحقيــق والتصرف واالدعاء 
في جميــع اجلرائم وعلى ذلك 
يلغــى االســتثناء املعمول به 
حاليا والذي تتولى من خالله 
اإلدارة العامة للتحقيقات سلطة 
التحقيــق والتصرف واالدعاء 
في اجلنح حسب األوضاع التي 
بينهــا القانــون، وذلك بعد أن 
أصبــح العمل بهذا االســتثناء 
غير مجد بسبب زوال األسباب 

التي أدت إلى نشوئه.
املادة الثانية

متت صياغة هذه املادة ليتم 
من خاللها فصل اإلدارة العامة 

تاريخ نقله إلى نيابة اجلنح ملن 
يرغب باالستفادة من املميزات 

املذكورة بالبنود السابقة.
مادة سابعة

يستمر أعضاء اإلدارة العامة 
للتحقيقات في القيام بأعمالهم 
إلى حني نقلهم إلى النيابة العامة 
«نيابة اجلنح»، كما تؤول جميع 
القضايا وأوراق اإلدارة العامة 
للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها 
إلى النيابة العامة، على أن يتم 
ذلك كله خــالل عام من تاريخ 

العمل بهذا القانون.
مادة ثامنة

تســتبدل عبارات (أعضاء 
النيابــة العامــة أو احملقق أو 
الشــرطة) و(النيابة  محققــو 
العامة أو احملقق) بعبارة عبارة 
(أعضــاء النيابة العامة) أينما 
وردتــا في القانــون رقم (١٧) 

لسنة ١٩٦٠ املشار إليه.
مادة تاسعة

يسري على أعضاء اإلدارة 
العامــة للتحقيقــات املنقولني 
للعمل في النيابة العامة «نيابة 
اجلنح» وفق هــذا القانون، ما 
يســري علــى أعضــاء النيابة 
العامــة والقضــاة املطبق في 
شــأنهم املرســوم بقانون رقم 
(٢٣) لسنه ١٩٩٠ وذلك من حيث 
املرتبــات والبدالت والعالوات 
واملدد املبينة الالزمة كحد أدنى 
للبقاء في الدرجة الوظيفية وأي 
مميزات مالية وعينية يتحصل 

للتحقيقات عن وزارة الداخلية 
لتتبــع النيابــة العامــة ويتم 
االستفادة من احملققني واملدعني 
العامني العاملني في هذا اجلهاز، 
وقد حرص املشــرع على عدم 
نقل احملققني واملدعني العامني 
للعمل في النيابات القائمة حاليا 
وذلك مراعاة لألوضاع اإلدارية 
في هذه النيابــات، وبذلك يتم 
إنشاء نيابة تسمى نيابة اجلنح 
تتبع النيابة العامة وتؤلف من 
الدرجات اإلداريــة التالية: ١- 
محام عام أول، ٢- محام عام، 
٣ - رئيس نيابة أ، ٤- رئيس 
نيابــة ب، ٥- وكيــل نيابة أ، 
٦- وكيل نيابة ب، ٧ - وكيل 

نيابة ج.
املادة الثالثة

تنص هــذه املادة على نقل 
العامــة للتحقيقــات  أعضــاء 
املوجودين باخلدمة من تاريخ 
العمل بهذا القانون إلى وظائف 
معادلة لدرجاتهم الوظيفية في 
نيابة اجلنح وذلك وفقا للجدول 
املرفق مع القانون مع احتفاظهم 
بأقدميتهم وعالواتهم الدورية، 
كمــا يتــم نقل اعضــاء اإلدارة 
العامة للتحقيقات مبرسوم عدا 
من هــو بدرجة محقق ج فيتم 
نقلــة بقرار من وزير العدل أو 

اجلهة املختصة.
املادة الرابعة

الرابعــة  املــادة  عاجلــت 
العســكريني  مســألة وجــود 
الذين يحملون شهادة احلقوق 

االجتماعية.
كما يستحق املتقاعد معاشا 
اســتثنائيا شــهريا يعــادل 
بدل طبيعــة العمل التي كان 
يتقاضاهــا ومينــح مكافــآت 
نهايــة خدمــة تعــادل مرتب 
ســنتني يحســب على اساس 
آخــر مرتــب تقاضاه شــامال 
البدالت والعالوات واملكافآت 
السنوية ويصرف له بدل نقدي 
عــن رصيد إجازاتــه التي لم 
ينتفــع بها بحســب قــرارات 
مجلس الوزراء املنظمة لذلك 
الشأن، وذلك بشرط تقدمي هذه 
االســتقالة خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ العمل بهذا القانون.

املادة السابعة
يتم تنفيذ هذا القانون خالل 
سنة من تاريخ إقراره بحيث 
تؤول جميع القضايا وأوراق 
العامــة للتحقيقــات  اإلدارة 

للنيابة العامة.
املادة الثامنة

نص املشرع على استبدال 
عبارة أعضاء النيابة العامة أو 
احملقق بعبارة أعضاء النيابة 
العامة حرصا منه على توحيد 
الدعوى العمومية في الكويت 
لتكــون بيــد النيابــة العامة 

وحدها.
املادة التاسعة

نصــت هــذه املــادة على 
املساواة ما بني أعضاء اإلدارة 
العامــة للتحقيقات املنقولني 
للعمــل إلــى نيابــة اجلنــح، 
العامــة  النيابــة  وأعضــاء 
والقضاة املطبق في شــأنهم 
أحكام املرســوم بقانون رقم 
٢٣ لسنه ١٩٩٠ من حيث كافة 
املزايا املالية والعينية ومدد 
البقاء في الدرجة وسن التقاعد 
وأي ميزة يســتحقها أعضاء 
النيابــة العامة والقضاة عند 

التقاعد.
يتم إلغاء كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون مبا في 
ذلــك القانون رقم ٥٣ لســنة 

.٢٠٠١

قدموا اقتراحاً بقانون لتوحيد الدعوى العمومية بحيث تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في جميع اجلرائم

شعيب شعبان حامد البذاليأسامة الشاهني مهند السايرخالد العتيبي

عضو نيابة اجلنح إلى أي نيابة 
أخرى، أو قرر املجلس األعلى 
للقضاء نقل عضو نيابة اجلنح 
للعمــل كقاض في أي محكمة، 
فعند ذلك النقل تكون أقدميته 
سارية بالشكل الطبيعي دون 
االستثناء الوارد في هذه املادة 
بشأن حصر األقدميات في نيابة 

اجلنح.
ويتم النقل مبرسوم، عدا من 
هو بدرجة محقق (ج) فينقل 
إلى وظيفة وكيــل نيابة (ج) 

بقرار من وزير العدل.
مادة رابعة

يكون نقــل أعضاء اإلدارة 
العامة للتحقيقات من ضباط 
إلــى نيابــة اجلنح  الشــرطة 
شــريطة تقدميهم استقالتهم، 
الداخليــة ومــن  مــن وزارة 
يرغب بالبقاء بوزارة الداخلية 
ينقــل إلى الوظائف املناســبة 
لتخصصاتهــم علــى أال تقــل 
رواتبهم ومزاياهم املالية عما 
كانوا يتقاضونه باإلدارة العامة 
للتحقيقــات قبل صــدور هذا 

القانون.
مادة خامسة

ال يجــوز نقل عضو نيابة 
اجلنــح الــي نيابة أخــرى أال 
بعد مضي عشــر ســنوات من 
تاريخ إقرار القانون أو مبوافقة 
النائب العام، وكذلك ال يجوز 
نقل عضو نيابة اجلنح للعمل 
كقاض فــي أي محكمة أال بعد 
مضي عشر سنوات من تاريخ 

شاركا في جلسة البرملان العربي

سعد اخلنفور: ما استعدادات «األشغال» ملوسم األمطار؟
وجه النائب سعد اخلنفور 
ســؤاال إلى وزيرة االشــغال 
الكهربــاء  العامــة ووزيــرة 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
أماني بوقماز، قال في مقدمته: 
تعرضــت البالد خالل عطلة 
نهاية األسبوع املاضي ملوجة 
من األمطار، أدت الى تعرض 
العديد مــن الطرق واملناطق 
لتكدس املياه لفترات طويلة 

وتعطل حركة املرور.
وطالب تزويده باآلتي:

١ـ  ما استعدادات وزارة األشغال 
العامة ملوســم األمطار؟ وهل 

توجد خطط مسبقة استعدادا 
لهــذا املوســم، مــع تزويدي 
باخلطــط والقــرارات الدالــة 

على ذلك؟ 
٢ ـ مــا القدرة االســتيعابية 
لشبكة صرف مياه األمطار؟ 
وكيف يتــم التعامل فنيا إذا 
ازدادت كميــة األمطــار عــن 
القدرة االستيعابية للشبكة؟ 
٣ ـ هل انتهت وزارة االشغال 
من أعمال الصيانة الضرورية 
واملطلوبــة لتالفــي تداعيات 
األمطار التي تسببت في أضرار 
غير مســبوقة خالل األعوام 

أجهزة حديثــة موجودة في 
أي من الدول ولم يتم تزويد 

الوزارة بها؟ 
٥ ـ يرجــى تزويدي بكشــف 
يبــني حصر األجهــزة وآالت 
واملعدات التي متتلكها الوزارة 
واجلهات املعنية بالتعامل مع 
موسم االمطار وتاريخ شراء 

كل منها؟
٦ـ  يرجى تزويدي بآلية تعامل 
وزارة االشــغال مع مشــكلة 
تطايــر احلصى فــي جميع 
طرق الكويت؟ وما امليزانية 

املرصودة لذلك؟

الســابقة؟ وهل مت التأكد من 
جاهزية جميع محطات الرفع 
واملعاجلــة للصرف الصحي 

للعمل بصورة منتظمة؟ 
٤ ـ هــل مت تزويــد الــوزارة 
مؤخــرا بأيــة آالت جديــدة 
للتعامل مع موســم االمطار 
امليــاه وتنظيــف  وتكــدس 
شبكات الصرف الصحي، إذا 
كانت اإلجابــة بنعم فيرجى 
تزويدي مبا يفيد ذلك، وهل 
متتلك اإلدارة أحدث األجهزة 
واآلالت العاملية للتعامل مع 
أزمة موسم األمطار أم أن هناك 

استفسر عن آلية التعامل مع مشكلة تطاير احلصى

سعد اخلنفور

عبداهللا فهاد: كم عدد القسائم الصناعية؟
وجه النائب عبداهللا فهاد 
ســؤاال إلــى وزيــر التجــارة 
الدولــة  والصناعــة ووزيــر 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، عن 
عدد القسائم الصناعية اململوكة 
للدولة املؤجرة إلى الشركات 
والقطاع اخلاص واملطورين. 
ونص الســؤال علــى ما يلي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 
١- عــدد القســائم الصناعية 
اململوكــة للدولة املؤجرة إلى 
الشــركات والقطــاع اخلاص 

واملطورين وأماكن تلك القسائم.
٢- كشف بأسماء الشركات املستأجرة واملطورة 

ومدة العقد وسعر التأجير للمتر.
٣- صورة من معاييــر التعاقد مع املطورين 
والشركات املستأجرة للقسائم اململوكة للدولة 

وإجــراءات اإلعالن والتعاقد 
املتبعة وكيفية تسعير قيمة 

اإليجار في هذه العقود.
٤- هــل مــددت عقود بعض 
الشركات املستأجرة والشركات 
املطورة؟ وما القيمة اإليجارية 
في فترة التمديد؟ وما السند 
القانونــي للتمديــد وحتديد 
القيمة اإليجارية؟ مع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.

٥- هل تسلمت الهيئة العامة 
للصناعة القسائم التي انتهت 

مدة عقودها؟
٦- هــل وقعت أي غرامــات عن فترات ما بني 

انتهاء العقود والتسليم؟
٧- ما اإلجراءات التي ستتخذها الهيئة العامة 
للصناعة بخصوص العقود التي انتهت مدتها 

أو شارفت على االنتهاء؟

أحمد الري وحمدان العازمي يؤديان القسم
 في اجلامعة العربية لالنضمام للبرملان العربي
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أدى عضــوا مجلس األمة 
اجلديــدان بالبرملــان العربي 
النائبان حمدان العازمي وأحمد 
الري القســم ممثلني للكويت 
بالبرملان العربي، وذلك خالل 
أعمال اجللسة الثانية من دور 
االنعقــاد الثالث مــن الفصل 
التشريعي الثالث، وذلك مبقر 
األمانة العامة جلامعة الدول 
العربية. كما شارك العضوان 
د.محمــد احلويلــة وخالــد 
العتيبــي كونهمــا عضويــن 
قدميني بالبرملان العربي ومت 
فوزهما نائبني مبجلس األمة.
بــن  وقــد تــرأس عــادل 
عبدالرحمن العسومي رئيس 
البرملان العربي، أعمال اجللسة 
العامــة  وناقشــت اجللســة 
مشــاريع القرارات والقوانني 
التي رفعتهــا اللجان التابعة 
للبرملان عقب اجتماعاتهم التي 
اليومني  اســتمرت على مدار 
املاضيــني، ملتابعة ورصد كل 
األحداث والتطورات السياسية 
في الدول العربية خالل العام 
احلالي، والسعي احلثيث حلل 
األزمات والقضايا العربية من 
خالل مسارات احلل السياسي 
ووضع إطار للدور الذي ميكن 
أن يقوم بــه البرملان العربي 

خالد العتيبي ود.محمد احلويلة وأحمد الري وحمدان العازمي

خالل الفترة املقبلة، باإلضافة 
إلى متابعة مستجدات األوضاع 
في فلسطني واليمن وسورية 
ولبنــان  والعــراق  وليبيــا 

والسودان والصومال.
كذلك ناقشت اجللسة أبرز 
املستجدات فيما يخص بعض 
القضايا مثل األمن املائي العربي 
الغذائــي، والتغيرات  واألمن 
املناخيــة وتأثيرات ذلك على 
دول املنطقة إلى جانب متابعة 

جلنــة الشــؤون االقتصادية 
واملالية بشأن املنتدى العربي 
حول متطلبات تعزيز التكامل 
االقتصادي بني الدول العربية، 
واســتكمال دراســة مشروع 
القانون االسترشادي في مجال 
الذكاء االصطناعي، ومشروع 
تقرير احلالة االقتصادية في 
الــدول العربيــة، إلــى جانب 
مناقشــة اجلهود التي يبذلها 
البرملان العربي في إطار عمله 

كافــة القضايا التي تهم املرأة 
والشــباب في الوطن العربي 
وأبرز تلك القضايا مشــروع 
قانون تتدارسه اللجنة حول 

مكافحة العنف ضد املرأة.
وشهدت اجللسة عددا من 
مشاريع القوانني االسترشادية 
اخلاصة بسبل تعزيز التكامل 
االقتصادي بني الدول العربية، 
واطلعت اللجنة على عدد من 
املوضوعات، منها مسودة تقرير 

القوانني  التشــريعي ووضع 
التي تصــب في صالح العمل 
العربــي املشــترك، باإلضافة 
إلى مناقشة عدد من القوانني 
االسترشــادية منهــا قانــون 
حلماية اخلصوصية ومكافحة 
جرائم االبتزاز اإللكتروني في 
العربية واســتعراض  الدول 
املســودة األوليــة خلارطــة 
طريق مكافحــة عمل األطفال 

في املنطقة.

محمد احلويلة: صدور بيان استنكار حول جتاوزات 
املفوضية األوروبية وتدخلها في الشأن الكويتي
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أكد عضــو مجلس األمــة عضو عضو 
البرملان العربي د.محمد احلويلة على مواقف 
دولة الكويت الثابتة جتاه القضية املركزية 
قضية فلسطني فهي قضية كل كويتي وكل 
عربي وكذلك ما دفع نائب رئيس البرملان 
العربــي خليــل عطيــة لالشــادة مبواقف 
الالعبني الرياضيــني الكويتيني ورفضهم 
مقابلة العبي الكيان الصهيوني وهي اشادة 
مستحقة ومواقف ثابتة للشعب الكويتي 
جتاه رفضــه واســتنكاره والتصدي لكل 
احملاوالت التي يقوم بها هذا الكيان لالندماج 
مــع العالــم، وموقف الكويــت ثابت جتاه 
القضية الفلســطينية وهنا كانت اشــادة 
واســعة من قبل اعضاء البرملــان العربي 
علــى موقف الكويت العروبــي جتاه عدم 
التطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء ذلك في 
تصريحات خاصة لـ«األنباء» بختام أعمال 

اجللسة العامة للبرملان العربي.
وقال احلويلة إن جلسة البرملان العربي 
تأتي بعد القمة العربية التي اســتضافتها 

اجلزائر الشــقيقة وحملت عنوان «قمة لم 
الشمل»وهو أشد ما حتتاج اليه األمة العربية 
في توحيد اجلهود وتوحيد الضغط العربي 
ملواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية 
فنحن في محطة جدا مهمة من تاريخ أمتنا 
العربيــة ويأتي اجتماع البرملــان العربي 
ليعــزز ويؤكــد ويدعم كل القــرارات التي 
تخدم أمتنا العربيــة وكذلك متت املوافقة 
علــى عدة بيانات بشــأن العــراق واليمن 
وليبيا والصومال وهناك بيان خاص بشأن 
الكويت يتنــاول تصريحات نائب رئيس 
املفوضيــة األوروبية الــذي يعتبر تعديا 
صارخا ومرفوضا بالنظام القضائي ويعتبر 
تدخال في الشــؤون الداخلية للكويت ومت 
رفع هذا التصريح واستنكاره والتأكيد على 
احترام السلطة القضائية التي تتمثل في 
االستقاللية واحليادية الكاملة وايضا نفخر 
بالنظام الدميوقراطي والبرملاني للكويت 
وهــذه القرارات التي متــت املوافقة عليها 
واملصادقة عليها في جلســة البرملان كلها 
تصــب خلدمة أمتنا العربيــة في مواجهة 

هذه التحديات.

د.محمد احلويلة متحدثا للزميلة هناء السيد

عبداهللا فهاد


