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الفضالة بعد لقاء الغامن: إذا وافق املجلس على التعديالت فلنا أدواتنا ملواجهة كل نائب في عقر داره

النصف: أؤيد نظر القضاء 
في مسألة سحب اجلنسية ولن 

أشارك  في شرعنة شيء مخالف
أكد النائب راكان النصف انه سيصوت مؤيدا 
للسماح للقضاء بنظر شــكــاوى املتضررين 
من مسألة سحب اجلنسية في حــال مناقشة 
املوضوع في جلسة الغد، مؤكدا أنه لن يساهم 
في أي محاولة لشرعنه شيء مخالف في تلك 

القضية.
 وأوضح النصف في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة اننا بال شك أمام واحدا من أخطر 
القضايا املوجودة على الساحة السياسية وهو 
قانون اجلنسية وكيفية التعاطي مع املنح أو 

السحب.
 وأكد أنه مع تعديل القانون من أجل توفير 
األرضية القانونية والتشريعية، لكي يحتكم 
أي شخص مظلوم الــى القضاء، وعلى وزارة 

الداخلية اثبات املزورين أمام القضاء.
 وشدد على أن القضية بالنسبة له مسألة مبدأ 
وال ميكن احلديث عن سحب اجلنسية اال إذا كان 
مزورا أو إذا كان مزدوجا، أما سحب اجلنسية 

ألسباب سياسية فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا.
وأشار إلى أنه بخالف ذلك ال ميكن ان يشارك 

في إضافة صفة قانونية على وجــود من زور 
جنسيته في الكويت بأي شكل كان مؤكدا ان 

املجلس ال ميكن ان يقر قانونا كهذا.

النائب راكان النصف

بسبب رفع احلصانة عن احلربش واملرداس في قضية اإلساءة إلى الذات األميرية و تعديالت رقابة القضاء على سحب اجلناسي

جلسة اليوم فوق صفيح ساخن

ربيع �سكر

يعقد مجلس االمــة اليوم جلسة حاسمة 
ــدرج عليها قنبلتان موقوتتان  وساخنة م
يخشى ان تنجران اجللسة فــي أي حلظة 
وهما التصويت على طلب رفع احلصانة عن 
النائبني جمعان احلربش و نايف املــرداس 
في قضية ترديد خطاب البراك املسيء للذات 
االميرية » لن نسمح لك » والقنبلة الثانية هي 
التصويت على تقرير تعديالت قانون احملكمة 
اإلداريـــة إلخضاع قــرارات سحب اجلناسي 

لرقابة القضاء .
الــى ذلــك ، التقى أمــس عــدد مــن أعضاء 
مجموعة 80 رئيس مجلس األمــة مــرزوق 
ــامن معلنني حــمــلــة شعبية للتصدي  ــغ ال
للتعديالت على قانون اجلنسية ومعربني 
عــن رفضهم الــتــام ألي تعديل على قوانني 

اجلنسية.
و قال عضو مجموعة ال 80 رئيس اجلهاز 
املــركــزي ملعاجلة اوضـــاع املقيمني بصورة 
غير قانونية النائب السابق صالح الفضالة 
ــة لقينا رئيس  : التقينا رئيس مجلس األم
مجلس األمة لنبني له رفضنا املطلق ملشاريع 
القوانني املقدمة سواء تعديل قانون اجلنسية 
أو تعديل قانون احملكمة اإلدارية ونحن نؤكد 

ونبني أن هذه بالنسبة لنا خط احمر .
وأضاف : مجلس األمة سيد قراراته لكن  لن 
نقبل ولن نسمح بأن متس وحدتنا الوطنية 
وتتعرض هويتنا الوطنية للتمزيق من خالل 
مشاريع قــوانــني قــدمــت.  وبالتالي نوصل 
الرسالة الى الزمالء النواب كما أوصلناها إلى 
رئيس مجلس األمه برفضنا ملثل هذه القوانني.

 وزاد: ونتمنى على مجلس األمة أن يتجاوز 
جلسة الغد ويبشر القاعدة الكبيرة واملواطنني 
بــأن هــذه القضية انتهت وبالتالي يتفرغ 
أعضاء مجلس األمة ملشاريعهم املوجودة على 

جدول األعمال .
واختتم بقوله : ومن ثم إذا أصر األعضاء 
وأصــر مجلس األمــة فنحن أيضا لنا أدواتنا 
ولنا أسلوبنا ملواجهة كل نائب في عقر داره 
ومواجهته وثنيه عن االستمرار في مثل هذه 

القوانني.
من جانبه قال عضو مجموعة ال 80 يوسف 
الزواوي: التقينا رئيس مجلس األمة   ونعلن 
ــة االنــطــالق الرسمي ملجموعة  مــن بيت األم
الثمانني التي تعمل على التصدي لتعديالت 

قانون اجلنسية.
ــزواوي : ونقول للنواب من عقر  وتابع ال
ــذروا العبث في الهوية  دارهــم بيت األمــة اح
الوطنية واحذروا شرعنة التدليس والتزوير.

الفضالة يصرح لوسائل االعالم مبجلس االمة

»الظواهر السلبية« توصي بنقل السجن احلالي بعيدًا عن املنطقة السكنية

الدوسري: مشروع إلنشاء مبنى جديد للسجن املركزي

ربيع �سكر 

في أول تصريح له عقب صدور 
مرسوم ترقيته ، أكد وكيل وزارة 
الداخلية  الفريق محمود الدوسري 
انه ووفد الــوزارة حضروا اجتماع 
جلنة الظواهر السلبية ملناقشة آفة 
املخدرات التي تعاني منها الكويت 
والعالم وسنأخذ بتوصيات النواب 
واضاف الدوسري  : خاطبنا البلدية 
لتخصيص قطعة ارض خارج الكتل 
السكنية وتــكــون لها مواصفات 
ــة لــبــنــاء مــبــنــى ثــان  ــاص أمــنــيــة خ
للسجن املركزي الن املبنى احلالي 
ال يستوعب كل هذا العدد واضاف 

ان بناء مبنى جديد للسجن املركزي 
ال يعني هدم وازالــة املبنى احلالي 
بل ميكن ان يظل النه يستوعب عدد 

معني .
واضـــاف الــدوســري« ان وزارة 
الداخلية خاطبت بلدية الكويت 
وذلك لتخصيص ارض النشاء مبني 
منــوذجــي وفــق املقاسات العاملية 
يتناسب مع كل مايتعلق في وذلك 
لــرعــايــة كــل مايتعلق بالسجون 

سواء رجال او نساء او احداث
ـــدوســـري  » ان وفــد  وتــابــع  ال
الــداخــلــيــة الـــذي حضر االجتماع  
ضـــم ايــضــا عــــدد مـــن املختصني 

منهم  املختصني بالقطاع اجلنائي 
ــم الــلــواء  فــي وزارة الداخلية وه
عبداحلميد الشطي كــذلــك قطاع 
املؤسسات االصالحية اللواء خالد 
ــن مــديــريــة االمـــن فــراج  الــديــني وم

العدواني. 
ــاع كــان  ــم ــت ولــفــت الـــى ان االج
إيجابي تخلله مقترحات وتوصيات 
التي سنأخذ بها كما مت قطع شوط 
كبير فيها خاصة فيما يتعلق بآفة 
املخدرات ومايعتليه من مآسي علي 

النشء.
وزاد كذلك ناقشنا املقترحات 
اخلاصة بالسجن املركزي وضرورة 

نقل او انشاء سجن مركزي خاصة 
ــــه حــالــيــا قـــد جتــــاوز حالته  وان

االستيعابية.
الــى ذلــك ، أوصــت جلنة دراســة 
الظواهر السلبية في اجتماعها اليوم 
بسرعة نقل السجن املركزي بعيدا 
عن املناطق السكنية، وذلــك خالل 
مناقشتها ظاهرة انتشار املخدرات 
بحضور عدد من قيادات الداخلية. 
وكشف رئيس اللجنة النائب محمد 
هايف عن موافقة مسؤولي الداخلية 
الذين حضروا االجتماع على النقل 
وحتويل املنطقة احلالية للسجن 

إلى منطقة سكنية.  

وقــال هايف إن االجتماع كشف 
أن نسبة 60 ٪  من السجناء تتعلق 
قضاياهم بجرائم املخدرات، مشيرا 
إلى أن االجتماع بحث كيفية التعامل 
مع هــذه اآلفــة بحضور مختصني، 
وقــدم الفريق احلكومي من خالله 
مــعــلــومــات تفصيلية عــن نسب 

املتعاطني.
 ولــفــت إلـــى أن اللجنة ســوف 
تستكمل املناقشة مع رجال اجلمارك 
في االجتماع املقبل ملعرفة نوعيات 
ــدرات وكيفية تهريبها، كما  ــخ امل
ستستدعي اللجنة اخلميس املقبل 

املعنيني بوزارة الصحة.

جانب من اجتماع جلنة دراسة الظواهر السلبية

ال���وط���ن���ي���ة  ب�����ال�����وح�����دة  ال����ع����ب����ث  ون������رف������ض  اجل����ن����س����ي����ة  ب�����ق�����وان�����ن  م�����س�����اس  أي  ن�����رف�����ض  ال�����������������زواوي: 

الزواوي يصرح للصحافيني عقب مقابلتهم الغامن

ممنوع  »األم��ة«:  موظفو  غريب..  تصرف  في 
80 االقتراب من ممثلي مجموعة ال� 

عدد من موظفي مكتب رئيس املجلس ابلغوا الصحافيني البرملانيني بعدم رغبة 
مجموعة ال 80 في التصريح وطلبوا من الصحفيني عدم سؤالهم عن شيء .. وعند خروج 
الفضالة من عند رئيس املجلس ومن معه التقطت الوسط صورة فقام أحد املوظفني بطلب 
حذفها من اجلهاز في تصرف غريب وغير مسبوق خاصة أن الفضالة طلب التصريح 
للصحافيني ومت التقاط العديد من الصور له وملجموعة الثمانني وهو ما يشير الى وجود 

تخبط لدى بعض املوظفني باملجلس.

بعد موافقته على إلغاء هيئة النقل

الهاشم: استجواب رئيس الوزراء مستحق

أكــدت النائب صفاء الهاشم ان احلكومة غير 
قـــادرة على فــك التشابك فــي عــدد مــن اجلهات 
والهيئات احلكومية ، الفتة الى ان رئيس الوزراء 
لم يستطع الدفاع عن سياسات حكومته ووافق 
على الغاء الهيئة العامة للطرق ، لذا فإن استجوابه 

اصبح مستحقا.
واستنكرت الهاشم في تصريح باملركز اإلعالمي 
مبجلس االمة  األسباب التي ذكرها رئيس الوزراء 
بإلغاء الهيئة والــتــي تتعلق بــان هناك صراعا 

ومشاكل حولها .
ــدد مــن النواب  وقــالــت مطالبات احلكومة وع
بإلغاء قانون انشاء الهيئة العامة للطرق دليل 
واضح على ان إنشاءها مت من دون دراسات جدوى 
وهذا األمر ينسحب على باقي الهيئات مثل الدواء 
والــغــذاء وغيرها وعــدم وجــود سياسة واضحة 

للحكومة لفك التشابك بني املؤسسات احلكومية.
وأضافت الهاشم » لقد نقلت كل الصالحيات 
من وزارة األشغال الى الهيئة وفور انشاء الهيئة 
ــوزارات  مت سحب معظم القياديني من مختلف ال
ووضعهم في مجلس اإلدارة وسلبت صالحياتهم 
السابقة فمن الطبيعي يحابون بعض ويعطلون 

العمل«.
 ولفت الى ان رئيس مجلس إدارة الهيئة استقال 
بسبب هذه املشاكل ويأتي لألسف رئيس الوزراء 

ويقول : كيفكم اذا تبون تلغون الهيئة الغوها.
 واكــدت الهاشم ان وزارة األشغال ال ميكن ان 
تعمل في ظل وجود كل هذا الكم من الشحم الزائد 
، الفتة الــى ان هناك 3500 من أصــل 7000 فني 

صيانة ما يداومون. 
وحــول التعديالت على قانون اجلنسية رأت 

الهاشم ان هــذه التعديالت مــا هــي اال جتاذبات 
سياسية احلكومة فيها هي اخلصم واحلكم .

 وشددت الهاشم على ضرورة اال تكون قضايا 
اسقاط او سحب اجلناسي من اعمال السيادة، في 
الوقت الذي اكدت فيه عدم جواز شرعنة التزوير 

واالزدواجية.
وأكدت الهاشم تأييدها ان يكون سحب او اسقاط 
اجلنسية عــن طريق احلكومة لكن حتــت رقابة 
القضاء ، مطالبة احلكومة بإبداء أسباب سحب 

اجلناسي.

صفاء الهاشم

التجمع السلفي: اخضاع ملف 
اجلناسي املسحوبة للصفقات 

السياسية أمر يسقط هيبة الدولة
أعــرب التجمع االسالمي السلفي عن قلقه من 
اعــالن بعض النواب عن صفقة سياسية يتم من 
خاللها إرجــاع اجلناسي املسحوبة ممن سحبت 
منهم مقابل عدم تقدمي اي استجواب الى رئيس 

مجلس الوزراء خالل املجلس احلالي.
وقال التجمع في بيان صحافي له :  قال الله عز 
وجل » إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها و 

إذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل«
تابع التجمع االســالمــي السلفي بقلق اعــالن 
بعض النواب عن صفقة سياسية يتم من خاللها 
إرجـــاع اجلناسي املسحوبة ممــن سحبت منهم 
مقابل عدم تقدمي اي استجواب الى رئيس مجلس 
الوزراء خالل املجلس احلالي ، و يعلن التجمع عن 
رفضه لهذه الصفقه فال يجوز ان تكون املواطنة 
والهوية خاضعه  ألي صفقات سياسية بل يجب 
أن يكون التعامل مع ملف  اجلنسيه للمستحقني  
وفق القانون و ضوابطه فقط  بال ظلم او انحياز 

الي احد . 
و عليه ال ميكن القبول أن تكون اجلنسية ورقة 
تفاوض تتبادل السلطتان مصاحلهما من خاللها و 

على حساب الوطن و ثوابته و قوانينه و هويته. 
ــاع مــلــف اجلــنــاســي املسحوبة  ــض كــمــا أن اخ
للصفقات السياسية أمر يسقط هيبة الدولة و صدق 
القرار الذي يصدر من السلطة التنفيذية مستقبال و 
يشجع على مزيد من الصفقات السياسية التي 
ال ميكن أن تؤسس إصالحاً أو حتــارب فسادا أو 
تصون املجتمع مما علق به من مشكالت أو حتافظ 

على الدستور أو القانون. 
و كذلك فأننا نهيب باحلكومه و اعضاء مجلس 

االمــه دراســه االقتراحات املقدمه لتعديل قانون 
اجلنسيه بعناية و دقه فائقة بحيث ال تتم املوافقه 
إال وفق معيار احملافظة على الوطن و الــوالء له 
و إعطاء شهادة املواطنة  ملن يستحق شرف نيل 

هويته فقط . 
و الله نسأل أن يحفظ بالدنا و يوفق اجلميع 

ملصلحه وطننا و ابنائنا بهدي منه سبحانه .

شعار التجمع االسالمي السلفي

لتجلس  مكانها  غ��ّي��رت  صفاء 
بجوار هايف .. فأبعدها

ذكــرت مصادر مطلعة ان  اجتماع جلنة الظواهر السلبية امس 
شهد هوشة بعد ان قامت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم بتغيير 
مكان جلوسها الى جوار مقعد رئيس اللجنة النائب محمد هايف بعد 
خروجه للصالة ، ووضعت الهاشم الورقة املكتوب عليها اسمها الى 

جوار ورقة رئيس اللجنة.
وعقب عودة هايف من الصالة ودخوله االجتماع فوجيء مبا حدث 
فقام بإزاحة الورقة املكتوب عليها اسم الهاشم الى مكانها السابق.. 

فغضبت الهاشم واستنكرت ما حدث وخرجت من اللجنة غاضبة.

تتوجه »الوسط« 
بــخــالــص التهاني 
ــبــريــكــات الــى  ــت وال
وكـــــيـــــل وزارة 
الــداخــلــيــة الفريق 
محمود الــدوســري 
مبــنــاســبــة صـــدور 
مرسوم ترقيته الى 
رتبة فريق وتعيينه 
ـــال لــــلــــوزارة  ـــي وك

باألصالة.
ـــــى  ـــــن ـــــم ـــــت وت
ــط« للفريق  ــوس »ال
الــــدوســــري ولــكــل 
رجــال الداخلية كل 
التوفيق والــســداد 
في مهمة حفظ أمن 
واســتــقــرار الــبــالد 

والعباد.

                       تبارك ترقية الدوسري إلى 
رتبة فريق وتعيينه وكيال لوزارة الداخلية

الفريق الدوسري في أول تصريح له عقب ترقيته

»الرد على اخلطاب األميري« تتفق على إعداد تقرير يعكس آراء غالبية النواب

الشاهن يقترح إلزام »إدارة العمالة املنزلية« 
بتقرير سنوي عن تكلفة االستقدام

ناقشت جلنة الرد على اخلطاب 
األمــيــري فــي اجتماعها الصيغة 
ـــواب على  املقترحة ملــشــروع اجل
اخلــطــاب األمــيـري. وقــال مقرر 
اللجنة النائب أسامة الشاهني إنه 
مت االتفاق بني أعضاء اللجنة على 
اخلـــروج عــن األســلــوب التقليدي 
ــداد جــواب عاكس  والعمل على إع
لألمور التي تكررت في مداخالت 
الــنــواب حــتــى يــكــون موضوعيا 

ويعكس آراء األغلبية من النواب.
 وأوضــح الشاهني في تصريح 
ــــة أن اجلـــــواب لن  مبــجــلــس األم
يعتمد على االنطباعات الشخصية 
ألعضاء اللجنة وإمنــا على قــراءة 
استقصائية ملداخالت النواب خالل 

مناقشة اخلطاب في املجلس.
 وأشار الشاهني إلى أن هذا القرار 
جاء بناء على مقترح رئيس اللجنة 
النائب د. خليل عبدالله والــذي 
وافــق عليه أعضاء اللجنة، مبينا 
أن الهدف هو أن يكون العمل أكثر 
موضوعية وأكثر تعبيرا عن آراء 

النواب.
ــك اعــلــن الــنــائــب أسامة  ــى ذل ال
الشاهني عن تقدمه وعدد من النواب 
باقتراح بقانون لتعديل قانون 
إنــشــاء شــركــة العمالة املنزلية، 
يقضي بزيادة مدة الضمان بحيث 
ميتد إلى عامني أو حتى االنتهاء من 

مدة العقد أيهما أطول.
ــت فـــي تــصــريــح مبجلس  ــف ول

األمــة إلــى أن املقترح يلزم إدارة 
العمالة املنزلية بــوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بتقدمي تقرير 
سنوي عن متوسط تكلفة استقدام 

العمالة املنزلية.
وبــني أن هــذا التقرير يتضمن 
ــة مقارنة عن التكلفة  أيضا دراس
في بقية الدول، وذلك حتى ال تترك 
تكلفة العمالة املنزلية مفتوحة أمام 

الشركات.
وبـــني أن املــقــتــرح يحظر على 
املوظفني بوزارة الشؤون وأقربائهم 
حتى الــدرجــة الــرابــعــة العمل أو 
االستفادة من شركة جلب العمالة 
أو مكاتب العمالة املنزلية حتى ال 

يكون هناك تعارض للمصالح.

اجلنسية  إسقاط  أو  سحب  يكون  أن  تأييدها  أكدت 
ع���ن ط���ري���ق احل���ك���وم���ة ل��ك��ن حت���ت رق���اب���ة ال��ق��ض��اء

الشطي: حكمة سمو األمير جنبت الكويت ما ال حتمد عقباه عقب ما يسمى بالربيع العربي 
أعرب النائب خالد الشطي عن ثقته في اللجنة التي كلفت من قبل 
سمو االمير لبحث قضية سحب اجلناسي متوقعا تشكيل اللجنة 
املختصة بالنظر في إعــادة اجلناسي بالقريب العاجل وبرئاسة 
شخصية محايدة تنظر في هذه امللفات مبسطرة واحدة. وقال الشطي 
في تصريح صحافي إن هناك حاالت انسانية وعوائل تأثرت بسحب 

اجلناسي منذ الثمانينات اي منذ 35 سنة.
وأشار الى ان اللجنة التشريعية لم تناقش موضوع اللجوء الى 

احملكمة اإلداريــة اال مؤخرا وكل ما مت مناقشته تعديالت على أصل 
القانون تسعى الى شرعنة التزوير ومزوري اجلناسي، وتصديت 

لها بجدارة كونها غير دستورية وال تتفق مع الدستور. 
وأكد أن حكمة سمو االمير جنبت الكويت عقب ما يسمى بالربيع 

العربي ما ال يحمد عقباه وهو بحقيقته خريفا عربيا ، 
مــشــددا على ضـــرورة عــدم السماح  بتشريع قــوانــني ملصلحة 

شخصية . 

وجــدد الشطي تأكيده أن االنتقائية في التشريع غير مقبولة، 
مشير الى أنه تقدم باقتراح بقانون حول دور العبادة، ومن يدعي 
اضفاء حماية على قضية سحب اجلناسي، رفــض  مقترح )دور 
العبادة( رغم ما يتضمنه هذا املقترح من اهمية دستورية فضال عن 
توافقه مع املواثيق الدولية. و طالب كال من احلكومة ووزير الداخلية 
بكشف املزورين وتطبيق القانون والدستور ومحاسبة كل من ساعد 

في عملية التزوير. 


