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6البرتغالية

ربيع �سكر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلــارجــيــة الشيخ صباح اخلــالــد انــه لم 
يحدث وأن وافقت القيادتان السياسيتان 
فــي الكويت والسلطة الفلسطينية على 
استدخال العقارات التي تعود للمواطنني 
الكويتيني في األراضي الفلسطينية احملتلة 
وإعطاء ثمنها للمالك الكويتيني خصما من 

مساعدات الكويت للسلطة الفلسطينية.
ــؤال برملاني  ــال اخلــالــد ردا على س  وق
للنائب احلميدي السبيعي عن العقارات 
واألراضي اململوكة لكويتيني داخل أراضي 
السلطة الفلسطينية : انه لم تتلق وزارة 
اخلارجية بــأن هناك مــا مينع املواطنني 
الكويتيني مــن الــتــصــرف فــي الــعــقــارات 
املــمــلــوكــة لــهــم داخــــل أراضــــي السلطة 
الفلسطينية، في ظل وجود سفارة لدولة 
الكويت في عّمان وسفارة لدولة فلسطني 
في دولة الكويت متكنهم من إصدار الوثائق 

والتوكيالت الالزمة.
  وقــال اخلالد : ان الدعم املقدم لدولة 
فلسطني قائم وفــق الــقــرارات التي اقرها 
أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو في القمم 
العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني 

ونضاله في استعادة ارضه احملتلة.
 وأشـــار اخلــالــد الــى أن االرصـــدة  التي 
كانت متوفرة لدى اجلانب الكويتي صادرة 
بشأنها قـــرارات من مجلس الـــوزراء على 

النحو التالي :
ــم 1255 الــصــادر فــي 24  1- قـــرار رق
ديسمبر 2007 باملوافقة على تقدمي منحة 
مــن الكويت للشعب الفلسطيني تنفيذا 
لقرارات القمة العربية ملساعدة األشقاء في 
فلسطني. 2- القرار رقم 176 الصادر في 
2 مارس 2009 بشأن املوافقة على تقدمي 

تبرع من الكويت على مدى خمس سنوات 
العادة إعمار غزة.

ــي 6  3- الــقــرار رقـــم 797 الــصــادر ف
أغسطس 2006  بــشــان مــبــادرة صاحب 
السمو أمير البالد بالتبرع ملساعدة الشعب 

الفلسطيني.
ــم 189 الــصــادر فــي 31  4- الــقــرار رق
يناير 2010 بشأن املوافقة على تسديد 
مساهمة دولــة الكويت لتغطية النفقات 
املتعلقة بجمع وتوثيق االدلة عن اجلرائم 
اإلسرائيلية املرتكبة ضد املدنيني في قطاع 
غـــزة.  وأضـــاف اخلــالــد أن الــغــرض الــذي 
خصصت له تلك املبالغ كان محددا وفقا ملا 
نصت عليه القرارات الصادرة من مجلس 
الوزراء، لذلك فإن التصرف في تلك املبالغ 
لغير األغـــراض املخصصة لها يتعارض 
مع النظم واللوائح والقوانني املتعلقة بهذا 

الشأن.

الدعم املقدم لفلسطني قائم وفق قرارات القمم العربية لدعم صموده 
في استعادة أرضه احملتلة

اخلالد: »اخلارجية« لم تتلق ما مينع من تصرف 
الكويتيني في عقاراتهم داخل فلسطني

دعت وزير اخلارجية ملناقشة املستجدات اإلقليمية والدولية

على  ت��واف��ق  البرملانية  »اخل��ارج��ي��ة« 
»تبادل السجناء« بني الكويت ومصر

الشيخ صباح اخلالد

وافقت جلنة الشؤون اخلارجية خالل 
اجتماعها على مشروعي قانون وعدد 
ــة على  ــدرج مــن االقــتــراحــات برغبة امل
جدول أعمالها وأحالتهم إلى مجلس األمة 
التخاذ القرارات املناسبة بشأنهم، فيما 
وجهت الدعوة لوزير اخلارجية ملناقشة 

التطورات اإلقليمية.
ـــال رئــيــس اللجنة الــنــائــب حمد  وق
الهرشاني في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمــة إن اللجنة وافقت على 
مــشــروع قــانــون باملوافقة على النظام 
األساسي للهيئة القضائية االقتصادية 

ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وأضــاف أن اللجنة وافقت أيضا على 
مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية 
التعاون القانوني والقضائي في املواد 
املدنية والتجارية واألحــوال الشخصية 
واجلزائية )اجلنائية( ونقل احملكوم 
عليهم بعقوبات سالبة للحرية بني دولة 

الكويت وجمهورية مصر العربية.
وأشــار الهرشاني إلى موافقة اللجنة 
على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. 

ـــأن إقــامــة مقر  خــلــيــل عــبــدالــلــه فــي ش
للقنصلية الكويتية في مدينة النجف 
بالعراق تابعة للسفارة الكويتية في 
بــغــداد، بحيث تتولى رعــايــة وتذليل 
العقبات كافة أمام املواطنني الكويتيني 
والــتــواصــل معهم ورعــايــة مصاحلهم 

ومساعدتهم.
وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح 
برغبة مقدم من النائب فــراج العربيد 
بإنشاء مكتب خدمة املواطنني باخلارج 
ــــزود بخط  ــة وي ــي ــارج فــي وزارة اخل
ساخن لتقدمي الدعم الفوري للمواطنني 
الكويتيني خارج البالد في حالة الطوارئ 

والتواصل مع ذويهم في الكويت.
وأشــار إلى أن املكتب املقترح يرتبط 
بغرفة عمليات مع مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء وزير اخلارجية 
ومــع نائب وزيــر اخلــارجــيــة مباشرة، 
ــاء املــكــتــب لــســفــارات  ــش ويــبــلــغ أمـــر إن
وقنصليات دولة الكويت في اخلارج من 
أجل متابعة قضايا املواطنني ومشاكلهم 

الطارئة.

أكد أن الشكوى ليست موجهة ضد الدولة وال تسيء لها

املويزري: تقدمت بشكوى »سجن النواب« في االحتاد البرملاني الدولي

  قال النائب شعيب املويزري إن شكواه لدى البرملان 
الدولي موجهة ضد أشخاص وليست ضد الكويت أو 
اإلساءة لها كما يشيعه البعض. وأوضح املويزري في 
تصريح باملركز اإلعالمي في مجلس األمة »ذهبت إلى 

البرملان الدولي وقدمت شكوى ضد بعض األشخاص 
الذين يحاولون مخالفة الدستور.«

وأضــــاف: »هـــذه الــشــكــوى موجهة ضــد أشخاص 
ويحاول البعض أن يشيع أن الشكوى ضد الكويت، 
والكويت لم تفعل شيئا ضد أحد، وممارسات البعض لن 

نسمح مبرورها مرور الكرام«.
وبني أن »البعض يحاول أن يصور أن هذه الشكوى 
تسيء للكويت وهذا األمر غير صحيح إال اذا كان هؤالء 
األشخاص يعتبرون أنفسهم هم الــدولــة«، ونأمل أن 
يكون هــؤالء األشخاص الذين قدمت الشكوى ضدهم 
عبرة لآلخرين، ولن نسكت عمن يحاول العبث مبقدرات 

الشعب«.
ــر املــويــزري أن هناك آراء مختلفة حــول هذه  وذك
الشكوى منها رأي صامت وآخر يتحدث عنها مبنطق 
وعقل ورقي ولو أن للعاطفة دورا بعض األحيان لهذه 
الفئة، وهناك فئة ثالثة حتــاول إيهام الناس وهؤالء 
هم من الذين قدمت الشكوى ضدهم، وهناك فئة أخرى 
من مجموعة »لــزوم نبلغ الشيخ بالسالفة« وهــؤالء 

»يقولون اللي يقولون وال علينا منهم«.
وأكد املويزري أنه »ال ميكن أن يسمح أن مير هذا األمر 
وهو ساكت، وأن هناك حتركات الحقة سيقوم بها مع 
اجلهات اخلارجية، وأنه رتبها بكل وضوح وصراحة 

وال يعنيه أو يفكر بـــردود األفــعــال حتى لــو حاولت 
األطراف األخرى التخطيط ضده، مشيرا إلى أنه »لكل 

ردة فعل من الطرف اآلخر لديه ردة فعل مناسبة لها«.
وأشار إلى أنه »سيكون هناك زخم إعالمي من بعض 
اجلهات الدولية حــول الشكوى التي قدمها وستتم 
مناقشتها في العلن بالبرملان الدولي وسيكون هناك 

حتقيق في الشكوى في القريب العاجل«.
وفي موضوع آخر قال املويزري »بالنسبة الستجواب 
وزيرة الشؤون أنا ال أحتاج إلى سماع ردود الوزيرة 
ألننا جميعنا نعرف املشاكل التي قامت بها وال ميكن 
أن تقوم الوزيرة مبحاوالت تبرير السلوكيات اخلاطئة 

التي قامت بها في هذه الوزارة«.
وأكد أن »كل نائب له احلرية في إبــداء رأيه في هذا 
األمــر وأنــا ال ميكن أن أقبل بأن يستمر اإلذالل واآلالم 
التي مر بها الشعب الكويتي، وسأكون أول اسم في 
ورقة طلب طرح الثقة في الوزيرة وهذا األمر يجب أن 
يراقب الشعب الكويتي من يقبل استمرار معاناة الشعب 

الكويتي«.
 وأضاف »بشأن الرسالة املقدمة من األخوين النائبني 
جمعان احلربش ووليد الطبطبائي، نتمنى أن تعرض 
غدا وان يتم التصويت عليها، السيما أن سجن النائبني 

مخالف مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور«.

10 أعضاء على »طرح الثقة« النواب املستجوبون لن يتمكنوا من احلصول على توقيع 

مصادر نيابية ل�                            : استجواب الصبيح.. »سهود مهود«
ربيع �سكر

ــة جلسته العادية   يعقد اليوم مجلس األم
ويستكملها في جلسة يــوم غد االربــعــاء ومن 
املرجح تأجيل مناقشة استجواب وزيرة الشئون 
االجتماعية والعمل هند الصبيح من اليوم الى 
الغد بسبب زيارة رئيس لبنان للكويت، وأجرى 
النواب املستجوبون أمس بروفة لالستجواب 
داخــل قاعة عبدالله السالم ولم يتمكن النائب 
الثالث املستجوب مبارك احلجرف من احلضور 

بسبب إصابته بنزلة برد.
ــوط » أن  ــس ــادر نيابية ل« ال ــص وأكــــدت م
استجواب الــوزيــرة الصبيح » سهود مهود« 
وموقفها جيد وتتمتع باغلبية نيابية داعمة 
لها بسبب نظافة يدها وقيامها باصالحات 
كبيرة حفظت املــال العام وحاربت من يدعون 
االعاقة ومن يستغلون املساعدات االجتماعية 
ويحصلون عليها بالتحايل على القانون لذلك 
ــرة مــن بعض الــنــواب الن  ــوزي يتم محاربة ال

الوزيرة وقفت ضد مصاحلهم االنتخابية.
واضــافــت املــصــادر ان الــنــواب املستجوبون 
لن يتمكنوا من احلصول على توقيع 10 نواب 
على طلب طرح الثقة بالصبيح وان من سيوقع 
معهم على الطلب لــن يتجاوز عــددهــم 7 او 8 
نواب مشيرة الى ان هناك 3 نواب من املعارضة 
لن يتمكنوا من حضور اجللسة اثنان منهم في 

السجن وثالثهم خارج البالد بسبب حكم السجن 
بحقه في قضية دخول املجلس.

 الــى ذلــك تقدم 10 نــواب بطلب الــى مجلس 
االمة بتعديل قانون جتنيس ما اليزيد عن 4 آالف 

شخص ليكون التجنيس في عام 2018 بدال من 
عام 201٧ نظرا الن عام 201٧ قد انتهى، وطلب 

النواب استعجال مناقشة القانون في اجللسة.
وتقدم 19 نائبا بطلب لتقدمي مناقشة تقرير 

اللجنة الصحية عن قانون العمالة املنزلية 
على جــدول اعمال اجللسة لتتم املناقشة بعد 
بند االستجواب. وقــال النواب في طلبهم : من 
املشاكل املزمنة والتي متس قطاعات عديدة من 
الشعب الكويتي تلك املتعلقة بجلب والتعاقد مع 
العاملني في املنازل، ولقد تفاقمت تلك املشاكل من 
حيث ارتفاع حاد ألسعار جلب العمالة املنزلية، 
واملشاكل التي تتعلق بالتعامل مبكاتب جلب 
العمالة، وما اثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل 
) شركة الدرة للعمالة املنزلية (، واخري تتعلق 
بإجناز ملفات العمالة لدى االجهزة احلكومية 
املختصة ناهيك عن صعوبة التعامل والتواصل 
مع ممثلي العمالة املنزلية من دول وسفارات 
في الكويت وخارجها، االمر الذي أدى الى اثقال 
األسر الكويتية واملقيمة بتبعات مالية وقانونية 

وإدارية كبيرة.
لــذا نطلب من مجلسكم املوقر في جلستيه 
بتاريخ الثالثاء 23 يناير و24 يناير 2018 تقدمي 
البند 26 ) طلب مناقشة بشان قانون العمالة 
املنزلية ( من جدول االعمال والبند 61 ) التقرير 
الثالث واخلمسون للجنة الشؤون واالجتماعية 
والعمل من جدول اعمال املجلس الصحية بشان 
العمالة املنزلية ( من جدول االعمال على سائر 
البنود وذلك ملناقشة البندين على ان تتم املناقشة 

بعد البند الرابع ) االستجوابات (.

ربيع �سكر

أكد عضو اللجنة التشريعية البرملانية 
النائب محمد الــدالل : أن نصاب اللجنة لم 
يكتمل أمــس لكنها عقدت اجتماعا فرعيا 
حضره ممثلوا وزارة العدل الذين طلبوا 
من اللجنة التشريعية مهلة اسبوع لتقدمي 
رأيــهــا ورأي مجلس القضاء االعــلــى في 
مقترح عــدم سجن النواب اال بعد صدور 

حكم قضائي بات.
ـــرى أكـــد الــنــائــب محمد  ــن نــاحــيــة أخ م
الدالل أن االستجواب حق دستوري، وهو 
أوضح أوجه الرقابة الشعبية على السلطة 
التنفيذية. وقــال الــدالل في بيان صحافي 
» نبذل قصارى اجلهد حلمايته وصيانته 
ــق االســتــجــواب  ــح ومــــحــــاوالت املــــس ب

مرفوضة«.
ـــع الـــنـــواب  واضــــــاف أن الـــعـــالقـــة م
املستجوبني والوزيرة املستجوبة هي عالقة 
زمالة واحترام، ولألشخاص كامل التقدير، 
لكننا في ممارسة موضوعية بعيدة عن 

االعتبارات الشخصية.
وأوضح الدالل أن القضايا التي اختارها 
الــزمــالء العتيبي واحلــجــرف والسبيعي 
الستجوابهم هي قضايا مهمة ومستحقة، 
و«نتطلع لسماع احلجج والردود املتبادلة 

في قاعة املغفور له عبد الله السالم«.
وبني أن قضايا دعم العمالة الوطنية، 
واحترام قضايا املعاقني وتسهيل إجراءاتهم 
ومستحقاتهم، ودعم املساعدات االجتماعية، 
وتــعــزيــز الــعــمــل الــتــعــاونــي والــنــقــابــي، 
وعـــدم املــســاس مبــكــافــأة ربـــات البيوت، 
وعــدم التوجه نحو خصخصة اجلمعيات 
التعاونية، كلها قضايا ومكتسبات متس 

شرائح وطنية ال مناص عن حمايتها.
وشدد على أنه يجب على الوزيرة وكل 
ــذه القضايا  وزيـــر السهر على حماية ه
واملكتسبات، وعــدم املساس بها وإيجاد 

ــة ملعاجلة  ــالزم احلــلــول واإلصـــالحـــات ال
املشاكل الناجمة عن التطبيقات العملية لها.

وأكد الدالل أن احلكم سيكون بعد املداولة 
وســمــاع اجلميع بــإنــصــات وموضوعية 
من دون تخوين أو تهوين، و«هــذا موقفي 
وموقف الــزمــالء في احلركة الدستورية 
اإلسالمية«. من جانب آخر وبصفته عضوا 
فــي جلنة التوظيف واالحـــالل البرملانية 
ــة عمل للجنة طالب فيها  قــدم الــدالل ورق
باعداد تقرير متكامل يقدم إلى مجلس األمة 
ويناقش في جلسة عامة النتائج التي سيتم 
التوصل إليها في اللجنة باإلضافة إلى 
ضرورة متابعة وتقييم اخلطط واملشاريع 
ــة  ــع أزم ــي شـــأن الــتــعــامــل م احلــكــومــيــة ف
البطالة والتوظيف واقتراح عدد من األفكار 

واملشاريع العملية.
ـــدالل خطوات  وجـــاء فــي ورقـــة عمل ال
مقترحة لعمل اللجنة ومنها طلب جميع 
االحــصــائــيــات املتعلقة بــأعــداد ونسب 
العاملني من الكويتيني والوافدين حسب 
الــشــرائــح وطبيعة العمل فــي القطاعني 
العام واخلــاص والقطاع النفطي وطلب 

جميع اخلطط واملشاريع العملية اخلاصة 
احلالية واملستقبلية اخلاصة بتوظيف 
الكويتيني فــي القطاع الــعــام وتوظيفهم 
أيضا في القطاع اخلاص والقطاع النفطي 
وتوظيف غير الكويتيني في القطاعني العام 

واخلاص.
ودعت الورقة إلى جمع جميع املعلومات 
والبيانات اخلاصة مبا اشتملت آلية خطة 
التنمية وبرنامج احلكومة بشأن التعامل 
مع أزمة البطالة والتوظيف والتعامل مع 
توظيف الوافدين في القطاع العام واخلاص 
فضال عن دعوة عدد من اجلهات احلكومية 
حلــضــور اللجنة على أن تــوجــه الــدعــوة 
مشمولة بعدد من التساؤالت واملتطلبات 
حتى يــكــون االجــتــمــاع إيــجــابــيــاَ وعمليا 
وعلى مطالبة بدعوة ديوان اخلدمة املدنية 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل وهيئة 
القوى العاملة والقطاع النفطي والصندوق 
الــوطــنــي لــرعــايــة وتــنــمــيــة املــشــروعــات 
الصغيرة واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط وعــدد مــن مؤسسات املجتمع 

املدني ذات االختصاص.
وفضلت الورقة تكليف عدد من الباحثني 
في ملف التوظيف والبطالة في االطالع على 
عدد من التجارب العاملية بشأن التعامل 
مع أزمة التوظيف والبطالة واَلية املعاجلة 
لذلك وصياغة عدد من املقترحات العملية 
ــادة حجم التوظيف فــي القطاعيني  ــزي ل
العام واخلــاص والقطاع النفطي وزيــادة 
نسبة العاملني الكويتيني على حساب 
الوافدين على أن يتم مناقشة هذه املقترحات 
والبرامج مع األجهزة احلكومية املختصة 

متهيدا للتوصية بها من خالل اللجنة.
واقترحت الورقة االستعانة بعدد من 
املستشارين من خارج املجلس من أصحاب 
االخــتــصــاص لــدعــم عمل اللجنة ووضــع 

تصور شامل.

أكد أن محاور استجواب الصبيح مستحقة.. واحلكم سيكون بعد سماع املرافعات

الدالل: »العدل« طلبت مهلة اسبوع لتقدمي رأيها ورأي 
مجلس القضاء في مقترح عدم سجن النواب

جانب من بروفة العتيبي والسبيعي الستجواب الصبيح

محمد الدالل

أكدت تطابق تقريري ديوان احملاسبة وجلنة 
التحقيق في الوزارة

»امليزانيات« توصي بإحالة 
مصروفات ضيافة »الداخلية«  إلى 

النيابة العامة لشبهة هدر املال العام
 ربيع �سكر

أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان 
عبد الصمد أن اللجنة أوصت بإحالة مصروفات الضيافة في وزارة 

الداخلية إلى النيابة العامة ملا شابها من شبهة في إهدار املال العام.
وأوضح عبد الصمد في بيان صحافي أن اللجنة استمعت جلميع 
األطــراف من وزارة الداخلية ووزارة املالية وديــوان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني على ما ورد في نتائج كل من تقريري ديوان 
احملاسبة وجلنة التحقيق في وزارة الداخلية بشأن مصروفات نوع 

)ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت(.
وأوضــح أن التقريرّين متطابقان إلــى حد كبير ومرفقة بهما 

املستندات التي مت استعراضها في اللجنة وشملت :
 1. استغالل السلطة املمنوحة لـــوزارة الداخلية بناء على 
التفويض املمنوح من وزارة املالية ما أدى إلى تفرد اإلدارة العامة 
للعالقات بوزارة الداخلية بالقيام بدور إدارة الضيافة في وزارة 

املالية واملعنية باستضافة كافة ضيوف الدولة.
 2. سوء استخدام االعتمادات املالية من دون ما يثبت غرض 

االستخدام.
3. فقدان وإتالف العديد من املراسالت اخلاصة بالضيافة وفق 
مبررات ناجتة عن إهمال وزارة الداخلية حلفظ مستندات وبيانات 

سرية.
 4. شبهة التدليس في بيانات الوفود األمنية من أسماء ورتب 
عسكرية في املكاتبات اخلاصة باحلجوزات والفنادق وإظهارها 

بطريقة غير صحيحة.
 5. شبهة التدليس بالفواتير احملررة من بعض الفنادق والتهاون 
الالمحدود مع الفنادق التي قدمت مطالبات بتكاليف وأعداد تفوق 

طاقتها االستيعابية القصوى.
 في حني أن من مت التحقيق معهم في وزارة الداخلية كان لهم 
اعتراض على نتائج التقريرّين ألنهم لم يطلعوا عليهما وفق إفادتهم.
وأضــاف أنه على ضوء مناقشة نتائج التقريرّين فقد اتخذت 
اللجنة قرارها بالتوصية باإلحالة إلى النيابة العامة ملا شاب 
مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في إهدار املال العام خصوصا 
أنها التوصية ذاتها التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان احملاسبة 
والتقرير النهائي للجنة التحقيق لوزارة الداخلية املشكلة لهذا األمر.

 وبني أن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها ومراجعته من الناحية 
القانونية مع مستشاري املجلس لوضع الصيغة القانونية املثلى ملا 
يتضمنه التقرير ورفعه ملجلس األمة التخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
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