
ربيع �سكر

استنكر عدد من النواب تصريحات السفير 
الفلبيني في الكويت التي كشف فيها عن قيام 
ف��رق خاصة تابعة للسفارة بتهريب العمالة 
املنزلية الفلبينية من بيوت الكويتيني، وأكد 
النواب ان السفير الفلبيني في الكويت خالف كل 
االع��راف الدبلوماسية وتعدى بتصريحه على 
سيادة الكويت وعلى القانون وعلى صالحيات 
وزارة الداخلية وانتهاكه كل األع��راف الدولية 
والعالقات بني البلدين ويجب ان يكون هناك رد 

حاسم جتاهه.
 وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس االم���ة عيسى 
الكندري : نستنكر تصريح السفير الفلبيني 
حول تهريب اخلادمات من املنازل وهذا الفعل 
يخل باجلوانب االمنية وانتهاك صارخ للقوانني 
في البالد وعلى وزارت��ي اخلارجية والداخلية 
اتخاذ االجراءات القانونية الكفيلة للقضاء على 
هذه العملية فالكويت دولة ذات سيادة وماقام 
به ه��ذا السفير ينافي االع���راف الدبلوماسية 

واملواثيق الدولية.
 وأكد النائب د. عبدالكرمي الكندري أن ماحصل 
من قبل السفارة الفلبينية بالكويت هو خرق 
ص��ارخ لسيادة ال��دول��ة وتعدي على القانون 
ال��داخ��ل��ي وان��ت��ه��اك التفاقية فيينا للعالقات 
الدبلوماسية وجت��اوز كل احل��دود التي تربط 

البلدين.
حيث أوضح النائب د. الكندري بأن الفرقة 
امليدانية التي جتول الكويت وتدعي بانها تتدخل 
من أجل حماية اجلالية الفلبينية تعتبر عمال 
ميدانيا خارج حدود املقر البعثة وهو أمر الميكن 
االكتفاء بتوجيه االحتاج عليه فقط بل يجب 
تطبيق مادة 9 من اتفاقية فيينا والتي تنص » 
للدولة املعتمد لديها في أي وقت وب��دون ذكر 
األسباب أن تبلغ الدولة املعتمدة أن رئيس أو 
أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح 
شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم 
بعثتها )م��ن غير الدبلوماسيني( أصبح غير 

مرغوب فيه، وعلى الدولة املعتمدة أن تستدعي 
الشخص املعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا 

للظروف«.
ه��ذا وختم النائب د. ال��ك��ن��دري اخلارجية 
الكويتية بالتصعيد الدبلوماسي اجتاه الفلبني 
لكي اليتكرر ه��ذا االنتهاك الدولي منها أو من 

غيرها من البعثات الدبلوماسية األخرى.
 واك���د ال��ن��ائ��ب عسكر ال��ع��ن��زي ان السفير 
الفلبيني ف��ي ال��ك��وي��ت خ��ال��ف ك��ل االع���راف 
الدبلوماسية وتعدى بتصريحه على القانون 
وعلى صالحيات وزارة الداخلية وعدم اعتبار 
لألعراف الدولية والعالقات بني البلدين ويجب 

ان يكون هناك رد حاسم جتاهه.
 وقال العنزي في تصريح صحافي أن األمر 
جتاوز حدود اللباقة الدبلوماسية ووصل إلى 
حد التدخل في شؤون البلد فمن غير املعقول أن 
تقوم فرقة تابعة للسفارة الفليبينية بالتجوال 
في مناطق الكويت ونقل أي فرد ملقر السفارة 

بحجة االعتداء عليه من قبل مخدوميه مؤكدا 
مثل هذا األمر الميكن السكوت عنها، فالكويت بلد 
قانون ومؤسسات، ولن نقبل ان ينتقص احد من 

سيادتنا.
 وق��ال النائب د. وليد الطبطبائي : سفارة 
الفلبني فعال دولة داخل دولة ! هذا أمر اليجوز 

السكوت عنه. نعم نرفض االس���اءة للعمالة 
الفلبينية لكن ان تقوم السفارة بتشكيل فرق 

أمنية داخل الكويت هذه مسخرة فعال !!
 وق��ال مراقب املجلس النائب نايف امل��رداس 
: يجب اال مير تصريح سفير الفلبني بالكويت 
مرور الكرام وعلى وزارتي اخلارجيه والداخليه 
الرد الصارم كل حسب مجاله ليكون رادع��ا له 
ومل��ن تسول له نفسه اتباع ه��ذا النهج وحفظا 
لسيادة وهيبة الدوله كفى اتباع سياسه الهون 

ابرك مايكون.
 واستنكر النائب فيصل الكندري تصريحات 
السفير الفلبيني لدى البالد والتي يكشف فيها 
ع��ن ت��دخ��ل سفارته ف��ي اختصاصات ال��دول��ه 
ومساعدة جاليتهم من العمالة املنزلية في الهرب 
من البيوت باستخدام سيارات حتمل لوحات 
السفارة ام��ام م��رأى اجلميع، متسائال هل هذا 
تصريح سفير يعرف قوانني الدوله ويحترم 
سيادتها، ام انه ضرب بالقوانني عرض احلائط 

ويعلنها دون احترام لقوانينا؟!
وطالب الكندري في تصريح صحافي، وزارة 
اخل��ارج��ي��ة بالتحرك ب��ص��ورة عاجلة التخاذ 
اج��راءات��ه��ا ضد السفير الفلبيني ومحاسبته 
ومنها ط��رده من البالد ورف��ع كافة اإلج��راءات 
القانونية ضده ليكون عبرة لغيره، وليعرف 
جيدا اننا دوله ذات سياده ال نسمح ألي من كان 

التدخل في اعمالنا وشؤوننا وقوانينا.
واكد ان تصريحات السفير الفلبيني مرفوضة 
جملة وتفصيال وهذا خرق واضح وادانة له على 
ما يقومون به من امور خطيرة بحجة مساعدة 

جاليتهم.
وأضاف الكندري » هل تقبل حكومة الفلبني ان 
تخرق سفارتنا لديها قوانينها كما فعل السفير 

الفلبيني لدى البالد؟«.
وتابع ان وزارة اخلارجية يجب ان تكون 
صارمة وحازمة ضد اي سفارة حت��اول خرق 
قوانينا او التطاول عليها وع��دم احترامها او 

التدخل في شؤوننا.
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طالبوا باعتبار البعثة الدبلوماسية الفلبينية غير مرغوب بها في الكويت

ثورة غضب نيابية من تصريحات السفير الفلبيني عن تهريب السفارة للخادمات

عيسى الكندري

»التربية«  مع  اتفقنا  الشطي: 
م����رك����ز   102 ت�����وف�����ي�����ر  ع�����ل�����ى 
ل���اق���ت���راع ف���ي ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر 

6االنتخابية

س���ي���ادت���ن���ا م�����ن  أح������د  ي���ن���ت���ق���ص  أن  ن���ق���ب���ل  ول������ن  وم����ؤس����س����ات  ق�����ان�����ون  ب���ل���د  ف���ال���ك���وي���ت  ال����س����ك����وت  مي���ك���ن  ال  ع���س���ك���ر: 

بها م��رغ��وب  غ��ي��ر  الفلبينية  ال��ب��ع��ث��ة  واع��ت��ب��ار  فيينا  ات��ف��اق��ي��ة  تفعيل  »اخل���ارج���ي���ة«  ع��ل��ى  ال��ك��ن��دري:  ع��ب��دال��ك��رمي 
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نايف املرداسعسكر العنزي د. عبد الكرمي الكندري

ع��������ي��������س��������ى ال���������������ك���������������ن���������������دري: ن�������س�������ت�������ن�������ك�������ر ت����������ص����������ري����������ح ال���������س���������ف���������ي���������ر ال��������ف��������ل��������ب��������ي��������ن��������ي ح�������������������ول ت����������ه����������ري����������ب اخل�������������������ادم�������������������ات م���������������ن امل�����������������ن�����������������ازل وه������������������������ذا ان�����������ت�����������ه�����������اك ص���������������ارخ

! ف������ع������ا  م������س������خ������رة  ه������������ذه  ال�������ك�������وي�������ت  داخ���������������ل  أم������ن������ي������ة  ف������������رق  ب�����ت�����ش�����ك�����ي�����ل  ال��������س��������ف��������ارة  ت��������ق��������وم  أن  ل������ك������ن  ال�����ف�����ل�����ب�����ي�����ن�����ي�����ة  ل�����ل�����ع�����م�����ال�����ة  اإلس���������������������اءة  ن��������رف��������ض  ال������ط������ب������ط������ب������ائ������ي: 

م���اي���ك���ون« أب�������رك  ات����ب����اع س���ي���اس���ة »ال�����ه�����ون  ل����ه ول����غ����ي����ره.. وك����ف����ى  ل���ي���ك���ون رادع��������ا  امل�����������رداس: م���ط���ل���وب رد ص�������ارم 

ردا على املشككني في الهدف من استجوابه لرئيس احلكومة

العازمي: ما املشكلة إذا مت حل املجلس ويقول الشعب كلمته مرة أخرى؟!
ربيع �سكر

 أك��د النائب حمدان العازمي ان��ه ليس 
هدفه من استجواب رئيس احلكومة هو حل 
املجلس واستدرك العازمي بقوله: ولكن ما 
هي املشكلة اذا مت حله فنحن ال نخاف من 

ان يقول الشعب كلمته مرة اخرى.
 وتابع العازمي : ملاذا التشكيك بان كل 
استجواب يقدم الهدف منه حل املجلس 
وهل القضايا املطروحة ليست مهمة حتى 

يتم التخوين؟
وأضاف العازمي: لو مت حل املجلس اآلن 
سيقف الشعب بقوة وسيحاسب النواب 
عبر صناديق االقتراع وسيسقط الكثير 

منهم.
وزاد ال��ع��ازم��ي : ال��ب��رمل��ان مؤسسة 
تشريعية ول��ي��س بالسهولة حله كما 
يحدث دائما ألن هناك نائبا م��ارس أداته 

الدستورية وقدم استجواب.
 وكان امني سر املجلس النائب د.عودة 
الرويعي ق��د ق��ال : بعض االستجوابات 
تعبر عن عدم الرغبة في استمرار احلكومة 

وقد يصاحب ذلك حل مجلس األمة.
واض������اف ال���روي���ع���ي : ن��ع��م ه��ن��اك 
استجوابات تهدف ال��ى تغيير تركيبة 
املجلس عبر حله او تغيير احلكومة.. 
واجل��م��ي��ع م��ت��ف��ق ان االس���ت���ج���واب حق 
دس���ت���وري ل��ك��ن امل��ش��ك��ل��ة ف���ي امل���واءم���ة 

السياسية اثناء تقدمي االستجواب.
 من جانبه قال النائب د. عادل الدمخي: 
اإلستجواب من حق كل نائب وال يجوز 
إرهاب النائب بأي صورة كانت كالتشكيك 

في أهدافه.
وت��اب��ع ال��دم��خ��ي: سألتزم مببادئي.. 

ال للسرية،وال حل��ذف احمل���اور واللجوء 
للتشريعية أو الدستورية، واحلكم بعد 

املرافعة.
وأض��اف الدمخي : وم��ع أسفي خلذالن 
من كنت أعتقد فيه الثبات على املوقف في 

»استجواب اخلرافي« فلن أتعامل باملثل.

 عادل الدمخيعودة الرويعيحمدان العازمي

طلب من وزير املالية أسماء املعينني على بند العقود اخلاصة

الطبطبائي يسأل احلجرف عن تعيني ممثلني 
من »االستثمار« في »الكويتية«

ت��ق��دم النائب ال��دك��ت��ور وليد 
الطبطبائي مبجموعة من األسئلة 
البرملانية لوزير املالية بخصوص 
الهيئة العامة لالستثمار وجاء 

فيها:-
 أوال : فيما يخص العاملني في 

الهيئة العامة لالستثمار.
 )1(  كشف بأسماء العاملني 
ف��ي الهيئة ال��ع��ام��ة لالستثمار 
)ع��ق��ود خ��اص��ة(، م��ع ت��زوي��دي 

بنسخة من تلك العقود.
)2(  كشف بعدد األشخاص 
الذين تقدموا للتوظيف لإلعالن 
ال��وظ��ي��ف��ي رق���م )2017/06( 
م��ع ب��ي��ان ع��دد املقبولني وع��دد 
املرفوضني، مع توضيح أسباب 

الرفض.
)3(  كشف بالصناديق التي 
مت الدخول بها نيابة عن الهيئة 
في الشركات واملؤسسات احمللية 
خالل اخلمس السنوات املنقضية، 
مع بيان قيمة املساهمة في كل 
ص��ن��دوق على ح��دة واملخولني 
بالتوقيع نيابة عن الهيئة، مع 
ت���زوي���دي بنسخة م��ن العقود 

واملذكرات الدالة على ذلك.
ثانيا: نسخة من كتاب استقالة 
رئيس مكتب االستثمار الكويتي 
في )لندن( مع توضيح أسباب 
وم����ب����ررات االس��ت��ق��ال��ة، وه��ل 
كلف أح��د للقيام مبهام الرئيس 
امل��س��ت��ق��ي��ل؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 
باإليجاب يرجى تزويدي بنسخة 

من السيرة الذاتية له.
ثالثا: منى إلى علمي أن التالية 
أسماؤهم وه��م )ميرنا عبود(، 

)مثقال السرطاوي( يعملون
في الهيئة العامة لالستثمار 
بصفتهم م��س��ؤول��ني ف��ي إدارة 
االحتياطي العام للدولة يرجى 

تزويدي باآلتي :
)1(  تاريخ تعيني كل منهما، 
وال��روات��ب وال��ب��دالت واملكافآت 
التي حصلوا عليها، واللجان التي 

شاركوا فيها.
)2(  امل��ه��ام وامل��س��ؤول��ي��ات 

املناطة بهما.
)3(  هل ابتعثوا مبهام رسمية 
خ��ارج البالد؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بكشف 
بتلك املهام وتاريخها والبدالت 

اخلاصة بها.
)4(  نسخة من جميع املذكرات 
التي أعدها كل منهم على حدة منذ 
تعيينهما حتى تاريخ ال��رد على 

هذا السؤال.
)5(  أس����ب����اب وم����ب����ررات 
ت��ع��ي��ي��ن��ه��م��ا، وه����ل ك����ان ه��ن��اك 
مرشحني آخرين للمنصب ذاته؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
ت��زوي��دي بأسمائهم وأس��ب��اب 

رفضهم.
ثالثا:-

)1(  ص��در ال��ق��رار رق��م )14( 
لسنة 2018 وال��ق��رار رق��م )7( 
لسنة 2018 من الهيئة العامة 
لالستثمار، فما أس��س ومعايير 

صدور هذه القرارات؟
)2(  السيرة الذاتية للمذكورين 

بالقرارين املشار إليهما.
)3(  أسماء األشخاص الذين 
ت��ق��دم��وا لشغل ه���ذه امل��ن��اص��ب، 
وأس��ب��اب ال��رف��ض ورأي دي��وان 

اخلدمة املدنية باملوضوع.
)4(  أسماء املرشحني لعضوية 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 

الكويتية والسيرة الذاتية لهم.
)5(  ق��رارات وزارة املالية في 
ش��أن تعيني عضويات مجالس 
إدارات تابعة للهيئة العامة 

لالستثمار.
)6(  أس����م����اء امل��رش��ح��ني 
لعضويات املجالس مع تزويدي 
ب��ال��س��ي��رة ال��ذات��ي��ة ل��ك��ل منهم، 
وت��اري��خ تعيينهم ف��ي الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار وال��درج��ة 

احلالية، ومسماهم الوظيفي.
)7(  الكادر الوظيفي ملوظفي 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار 
ورواتبهم واملزايا التي يتمتعون 
بها، وهل يوجد أشخاص ال مينح 
لهم ك���ادر؟ يرجى بيان أسباب 
ذل���ك، م��ع ت��زوي��دي بنسخة من 
ع��ق��وده��م، وم��ن م��واف��ق��ة دي��وان 

اخلدمة املدنية على ذلك.
إدارة  أداء  ب���ي���ان    )8(
االستثمارات البديلة للسنوات 

اخلمس املاضية، مدعما بتقارير
ديوان احملاسبة.

)9(  ال��ت��ق��اري��ر احملاسبية 
املعتمدة ع��ن السنوات اخلمس 

املاضية لقطاع االحتياطي العام.
)10( ع��دد العقارات التي مت 
بيعها م��ن قبل ش��رك��ة )سانت 
مارتن العقارية( وقيمتها وقيمة 
البيع واجلهة التي قامت بالشراء 

وقيمة الشراء.
)11( ع���دد االس��ت��ق��االت من 
الهيئة العامة لالستثمار للسنوات 
اخل��م��س امل��اض��ي��ة ح��ت��ى ت��اري��خ 
ورود ه��ذا ال��س��ؤال، مع تزويدي 

بنسخ منها.
)12( بيان األداء العام للهيئة 
ال��ع��ام��ة لالستثمار للسنوات 
اخلمس املاضية مدعما بتقارير 

ديوان احملاسبة.
)13( ك���م م��ج��م��وع امل��ب��ال��غ 
التي استثمرتها الهيئة العامة 
لالستثمار - مكتب االستثمار 
الكويتي في لندن - واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية مع 
)شركة AGC( كل على حدة، مع 
تزويدي مبدة االستثمار والعائد 
املالي لكل سنة على حدة وتقرير 
كل من املدقق اخلارجي ودي��وان 

احملاسبة؟
)14( هل مت تعيني ممثلني من 
الهيئة في مجلس إدارة اخلطوط 

اجلوية الكويتية؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
ت���زوي���دي ب��أس��م��ائ��ه��م وت��اري��خ 
تعيينهم ب��ال��ه��ي��ئ��ة وامل��س��م��ى 
ال��وظ��ي��ف��ي ل��ك��ل منهم وص���ورة 
م��ن عقودهم؟ وم��ا ه��ي املعايير 
واألس����س ال��ت��ي مت ب��ن��اء عليها 
اختيارهم؟ وهل هناك مرشحني 

آخرين مت تعيينهم؟

د. وليد الطبطبائي

استفسر عن متديد عقد »عافية«

الهدية يسأل احلمود عن القضايا املرفوعة على »الصحة«
وجه النائب محمد الهدية 3 أسئلة إلى وزير 
الصحة الشيخ باسل احلمود عن عدد القضايا 
املرفوعة على ال��وزارة، ومتديد عقد )عافية(، 

وعدد املرضى املرسلني للعالج في اخلارج.
 وطلب النائب في سؤاله األول بتزويده مبا 

يلي:
 -1 كشف بعدد القضايا املرفوعة على وزارة 
الصحة سواء )قضايا إدارية أو طبية( كل على 

حدة.
 -2 ج���دول تفصيلي ب��ع��دد القضايا التي 
ص��درت لصالح ال��وزارة وكذلك القضايا التي 
خسرتها منذ سنة 2010 حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
 وطلب في سؤاله الثاني بتزويده مبا يلي:

-1 هل طلبت اجلهات الرقابية متديد عقد 
)عافية(؟

-2 ه��ل أضيفت مم��ي��زات أخ���رى على عقد 
)عافية( خالل فترة التمديد؟ وكم تبلغ قيمة 

هذه املميزات؟
-3 ه��ل ط��رح��ت مناقصة لعقد )عافية( 

باملواصفات واملميزات اجلديدة؟
وطلب في سؤاله الثالث بتزويده مبا يلي:

-1 الهيكل املعتمد من قبل دي��وان اخلدمة 
املدنية إلدارة العالج في اخلارج.

-2 كشف بعدد املرضى املرسلني للعالج في 

اخلارج من اللجان التخصصية في املستشفيات 
منذ شهر يناير 2017 حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
-3 كشف ب��ع��دد امل��رض��ى ال��ذي��ن يتلقون 

عالجهم على نفقة وزارة الصحة منذ شهر يناير 
2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

-4 كشف ب��ع��دد امل��رض��ى امل��وج��ودي��ن في 
املكاتب الصحية في الدول األخرى.

بحضور ممثلي اجلهات 

احلكومية

»امليزانيات« 
تناقش استثمارات 

صندوق املوانئ 
اليوم

جتتمع اليوم جلنة امليزانيات 
واحل��س��اب اخلتامي ملناقشة 
مشروع قانون بربط ميزانية 
م��ؤس��س��ة امل���وان���ئ الكويتية 
للسنة املالية 2019-2018. 
ومناقشة مشروع قانون بشأن 
اع��ت��م��اد احل���س���اب اخل��ت��ام��ي 
للمؤسسة املوانئ الكويتية عن 
السنة املالية 2017-2016 
ومالحظات دي���وان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني بشأنه.

 - مم�ث�ل�ي:  ب�ح��ض��ور 
وزارة امل�����ال���ي��ة. - ج�ه�از 
امل�����راق�����ب�����ي�����ن امل�ال�ي�ي�ن. 
- دي�������وان امل�ح���اس���ب��ة. 
- م�����ؤس�����س��ة امل�������وان�������ئ 
دي������وان  الك�وي�ت�ي�ة.- 

اخل��دم�ة امل�دن�ي�ة.

  الشيخ باسل الصباحمحمد الهدية


