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التحفظي  ال���ع���اج  ع����اش����ور:   ط�����ارق 
يحقق نتائج جيدة مع مرضى حامض 

الكيتوني السكري
6

سأل الصالح عن شروط وضوابط إحالة موظفي الدولة إلى التقاعد

الدالل للعفاسي: ما األسس التي بني عليها إنشاء جلنة زواج الكويتيني من أجنبيات خارج الباد؟
وجه النائب محمد الدالل سؤالني إلى 
وزي��ر العدل وزي��ر األوق���اف والشؤون 
اإلسالمية د. فهد العفاسي حول األسس 
الدستورية والقانونية والشرعية التي 
بني عليها تأسيس وإنشاء جلنة زواج 
الكويتيني م��ن أجنبيات خ��ارج البالد 
وهل لدى وزارة األوق��اف عالقة رسمية 
مع أي جهة متثل أمريكا بشأن مواجهة 

اإلرهاب؟
وقال ال��دالل في مقدمة سؤاله األول:
أنشأت وزارة العدل جلنة تسمى » جلنة 
زواج الكويتيني م��ن أجنبيات خ��ارج 
البالد » ولهذه اللجنة احلق أن توافق أو 
ال توافق على السماح بزواج الكويتيني 
من أجنبيات ممن هم من خ��ارج البالد، 
وق��د منى إل��ى علمنا أن معظم احل��االت 
التي عرضت على اللجنة املذكورة أعاله 
مت رفضها من دون إبداء أسباب الرفض 
وهناك ح��االت استثنائية متت املوافقة 
عليها فاألصل الرفض كما ينقل عن هذه 

اللجنة. 
وع��ن��دم��ا جل��أ بعض امل��واط��ن��ني إلى 
القضاء حلسم هذا النزاع أصدر القضاء 
أحكاما بإثبات ال��زواج مراعاة لظروف 
حالة كل شخص خالفاً لقرارات اللجنة 
املشكلة من وزارة العدل، ونظراً ألهمية 
وخ���ط���ورة تشكيل م��ث��ل ه���ذه اللجان 
ملساسها املباشر بالشريعة اإلسالمية 
ومبادئ ومواثيق حقوق األنسان التي 
انضمت لها دولة الكويت وللتشريعات 
القائمة في دول��ة الكويت، وبناء على 
ما سبق، ل��ذا يرجى إف��ادت��ي وتزويدي 

باآلتي :
1 -ما األسس الدستورية والقانونية 
والشرعية ال��ت��ي بني عليها تأسيس 
وإن���ش���اء جل��ن��ة زواج ال��ك��وي��ت��ي��ني من 
أجنبيات خارج البالد مع موافاتي بقرار 
التشكيل وص��الح��ي��ات واختصاصات 
اللجنة وأعضائها وهل توجد مشاركات 
وأعضاء من خارج وزارة العدل مع إبداء 

أسباب ومبررات املشاركة.
2 -هل قامت وزارة العدل بأخذ رأي 
وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
وب���األخ���ص )جل��ن��ة اإلف���ت���اء( ب��ش��أن 

صالحيات اللجنة املذكورة فيما يتعلق 
برفض أو منع ال���زواج ن��ظ��راً الرتباط 
ذلك بأمور متعلقة بالشريعة اإلسالمية 

وبالقانون.
3 - م��ا  األس��س واملعايير« قوانني ، 
لوائح ، ق��رارات........ إلخ » التي تستند 
عليها اللجنة املذكورة في قبول أو رفض 
طلبات الزواج، مع تزويدي بتلك األسس 
واملعايير، وإذا ال توجد أسس أو معايير 

يرجى تبيان أسباب ذلك. 
4 -كم حالة أو طلب زواج قدم للجنة 
املذكورة منذ تاريخ إنشائها حتى تاريخه 
مع حتديد حاالت وأعداد الرفض والقبول 

مرتبة على السنوات؟
5 -ي��رج��ى ت��زوي��دي بعدد ال��دع��اوى 
القضائية واألحكام الصادرة من احملاكم 
الكويتية بشأن قرارات اللجنة املذكورة 
مع إف��ادت��ي بشأن موقف وزارة العدل 
جت��اه ه��ذه األح��ك��ام وب��األخ��ص األحكام 
التي ترى عدم مشروعية قرارات اللجنة 
وأنها تدخل في أسس شرعية ودستورية 

وقانونية.
6 -م��ا البدائل التي وفرتها اللجنة 
املذكورة للمواطنني في احلاالت التي مت 
رفض فيها طلبات ال��زواج من غير إبداء 

سبب؟
7 -ه��ل ورد إل��ى وزارة العدل أو أي 
مؤسسة حكومية مالحظات من منظمات 
دولية أو من منظمات حقوق اإلنسان 
ب��ش��أن أدوار وق����رارات جلنة ال���زواج 
الكويتيني من أجنبيات خ��ارج البالد؟ 
وما موقف ال��وزارة من تلك املالحظات؟ 
مع موافاتي بنسخ من تلك املالحظات 

ورد الوزارة.
وق����ال ال����دالل ف��ي م��ق��دم��ة ال��س��ؤال 
الثاني:من أهم املقومات األساسية في 
الدستور الكويتي والتشريعات احمللية 
دع��م احل��ري��ات العامة واحل��ف��اظ على 
خصوصيات األف����راد، وأخ��ي��راً صدر 
تقرير من وزارة اخلارجية األمريكية 
ع��ام 2017 بشأن التقارير القطرية 
ع��ن اإلره���اب وال���ذى ورد فيه بيانات 
ومعلومات ع��ن تقرير خ��اص بدولة 
الكويت ومواجهة اإلرهاب جاء فيه قيام 

وزارة األوق��اف بإعداد برنامج تدريب 
لألئمة وأرسلت فرق للدواوين ملناقشة 
رواد ال��دواوي��ن الكتشاف إذا ما كانت 
هناك توجهات متطرفة وإذا كان هناك 
بني احلضور شخصيات متطرفة مؤثرة 
ومن يسعى لتجنيد الشباب ، ويعد ما 
سبق ترجمة اولية ملا ورد في التقرير 
، كما يعد م��ا سبق بافتراض صحته 
تصرفاً خارج إطار الدستور والقانون 
وقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
وهو ما يثير االستغراب واالستنكار ، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي :
1 -ه���ل ي��وج��د ل�����وزارة األوق����اف 
والشؤون اإلسالمية أو أحد قطاعاتها أو 
الهيئات أو املؤسسات التابعة لها عالقة 
رسمية )م��ذك��رة تفاهم أو ت��ع��اون أو 
اتفاق أو مراسالت( مع أي جهة رسمية 
متثل الواليات املتحدة األمريكية بشأن 
مواجهة اإلره��اب أو بشأن ما ورد في 
تقرير اخلارجية األمريكية بشأن دور 
وزارة األوق��اف الكويتية؟ مع تزويدي 

بنسخة من تلك البيانات. 
2 -هل توجد دورة أو برنامج تدريب 
أو لقاءات ضمت مسؤولني في الوزارة 
أو مشايخ أو علماء أو متخصصني 

أمنيني أو خالفه بشأن مواجهة اإلرهاب 
كما ورد ف��ي تقرير وزارة اخلارجية 
األمريكية؟ مع تزويدي بعناوين ومادة 
تلك ال����دورات وم��ن حاضر فيها ومن 
شارك من املتدربني وبيانات البرنامج 
التدريبي ال��ع��ام��ة. وه��ل يوجد طرف 

أجنبي قام بالتدريب من خالفه؟  
3 -هل قام مسؤولون في الوزارة أو 
إحدى الهيئات أو املؤسسات التابعة لها 
بإرسال ممثلني لهم إلى دواوين الكويت 
للتحاور بشأن اإلره��اب أو معرفة إذا 
كانت هناك توجهات في هذا الشأن؟ مع 
إفادتي بالقرارات والتعاميم والنظم 
التي تسمح بذلك. وهل يدخل ذلك ضمن 

اختصاص الوزارة من عدمه؟  
-4أشارت وزارة األوقاف في معرض 
رده���ا على تقرير وزارة اخلارجية 
األمريكية إل��ى أن مركز الوسطية قام 
بزيارة ما يقارب )300( ديوانية، لذا 
يرجى إفادتي بشأن نتائج تلك الزيارات 
وه��ل أع���دت تقارير ب��ذل��ك؟ وب��ي��ان ما 
إذا كانت التقارير ترسل إل��ى أي جهة 
رسمية داخ��ل أو خ��ارج الكويت خالف 

وزارة األوقاف
ووج��ه النائب محمد ال���دالل س��ؤاالً 

إل���ى ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 
أنس الصالح قال في مقدمته:لقد كفل 
الدستور الكويتي والنظام التشريعي 
الكويتي للعاملني من الرجال والنساء 
في القطاع احلكومي حقوقا بارزة ومهمة 
وأساسية تكفل لهم االستقرار والعدالة 
واالنصاف، ويعد من أهم تلك احلقوق 
حق التقاعد في املواعيد واملواقيت ووفقاً 
للضوابط التي يحددها القانون ومبا ال 
يخل بحقوق وامتيازات املوظف )رجل 

أو امرأة( في القطاع احلكومي.
وعلى الرغم من أهمية تلك احلقوق 
وأه��م��ي��ة اس��ت��ق��راره��ا إال أن���ه لوحظ 
قيام مجلس ال���وزراء أو قيام ع��دد من 
ال��وزراء بشكل منفرد من ناحية أخرى 
باستصدار ق���رارات وتعاميم مخالفة 
لألصل الدستوري والتشريعي التي 
تكفل للموظف وامل��وظ��ف��ة االس��ت��ق��رار 
الوظيفي وباألخص في مجال التقاعد 
فقد سبق لوزارة الداخلية إحالة عدد من 
املختصني في اإلدارة العامة للتحقيقات 
للتقاعد بشكل مفاجئ أخ��ل بحقوق 
هؤالء العاملني من املختصني في مجال 
التحقيقات فأصابهم ال��ض��رر بسبب 

ال��ق��رار كما ت��ض��ررت اإلدارة العامة 
للتحقيقات من القرارات املفاجئة بإحالة 
جملة من املختصني للتقاعد من دون 
االستعداد أو التجهيز املسبق لهذا القرار 
وهو ما يعكس التسرع واالرجت��ال في 
مثل هذه القرارات التي تعود بالضرر 
على املواطنني العاملني في احلكومة 
وعلى األجهزة الرسمية كذلك ، وأخيراً 
وردت األخبار عن قيام وزير األشغال 
ووزير البلدية باستصدار قرار بإحالة 
ع��دد م��ن العاملني للتقاعد ف��ي وزارة 
األش��غ��ال م��ن دون م��راع��اة خبراتهم 
امل��ت��راك��م��ة وم���ن دون وج����ود أس��س 
وض��واب��ط للتقاعد مقبولة ومنصفة 
، وي��الح��ظ م��ن ال��ق��رارات ال��ت��ي تصدر 
م��ن ع��دد م��ن ال����وزراء ال يوجد بينهما 
متاثل بل جند كل وزارة لها أسلوبها 
وطريقتها التي تختلف ع��ن ال���وزارة 
األخ��رى في قضية اإلحالة للتقاعد مما 
يخلق التمايز وعدم اإلنصاف واإلخالل 
باحلقوق بني موظفي الدولة وهو ميثل 
فوضي وظيفية وإخالال بأدوار وأعمال 
أج��ه��زة ال��دول��ة م��ن دون ق��ي��ام مسألة 
اإلحالة للتقاعد إلى ضوابط وشروط 
واض��ح��ة ومستقرة ومنضبطة ويتم 
اإلش��راف على تنفيذها والرقابة عليها 
من دون وجود مزاجية ألى مسؤول كان 
، وهو دور مع األسف مفقود لدى مجلس 
اخلدمة املدنية في هذا الشأن ، لذا يرجي 

إفادتنا باالتي :
1 - هل يوجد قرار من مجلس الوزراء 
أو مجلس اخلدمة املدنية أو من خالل 
قرارات وتعاميم أو نظم ديوان اخلدمة 
املدنية محددة فيه ش��روط وضوابط 
وواض��ح��ة تسرى على كافة العاملني 
رج��االً ونساء في أجهزة الدولة بشأن 
اَلية وإجراءات اإلحالة للتقاعد للموظف 
احلكومي، وفي حال عدم وجود مثل هذه 
القرارات أو الضوابط يرجي بيان أسباب 
ذلك وما موقف مجلس اخلدمة املدنية من 
هذا املوضوع الذى أصبح في يد عدد من 
الوزراء من دون ضوابط محكمة حتفظ 
حقوق العاملني من املواطنني في اجلهات 

احلكومية؟

2 - ما موقف مجلس اخلدمة املدنية 
من قيام وزارة الداخلية بإحالة عدد من 
املختصني للتقاعد في اإلدارة العامة 
للتحقيقات؟ وهل مت ذلك وفق ضوابط 
مجلس اخلدمة املدنية أم ال؟ كما يرجى 
إفادتنا عن م��دى صحة ق��رارات وزارة 
األشغال أو وزارة البلدية بشأن إحالة 
ع��دد م��ن العاملني رج���االً ون��س��اء من 
املواطنني للتقاعد وبيان مدى صحة هذه 
اإلجراءات قانونياً وملاذا يوجد اختالف 
ف��ي ض��واب��ط اإلح��ال��ة للمتقاعدين في 

الوزارتني؟
3 - ما موقف مجلس اخلدمة املدنية 
من قرارات اإلحالة للتقاعد فيما يتعلق 

بالضوابط التالية: 
أ. املدة األقصى التي يقضيها املوظف 

واملوظفة في العمل.
ب. امل���دة ال��ت��ي يعلن فيها املوظف 
أحالته للتقاعد )مدة االستعداد لإلحالة( 

وتكون مدة كافية )سنة كاملة(.
ج. وج���ود ب��دائ��ل للموظف احمل��ال 
للتقاعد في حال كونه خبرة من اخلبرات 
املطلوب عدم تفويتها أو أن في ذهابها 

إخالال بدور اجلهاز وعطائه.
د. ض��واب��ط االستثناءات التي ترد 

بشأن اإلحالة للتقاعد.
وما سبق مهم أن يوضح موقف مجلس 
اخلدمة املدنية بشأن تلك الضوابط حتى 
ال تضيع حقوق املواطنني، وال يكون 
األم���ر ق���رارات ارجت��ال��ي��ة ف��ي األج��ه��زة 
احلكومية ماَلها القضاء كما هو قائم 
حالياً بسبب مزاجية البعض في هذه 
القرارات املصيرية للمواطنني وأجهزة 

القطاع العام.
4 - مل��اذا ال يقوم أو ل��م يقم مجلس 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ب��اس��ت��ص��دار الئحة 
تنظيمية بشأن اَليات اإلحالة للتقاعد 
ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ع��ام��ل��ني ف���ي األج��ه��زة 
احل��ك��وم��ي��ة م��وض��ح��اً ف��ي��ه��ا ض��واب��ط 
وإجراءات اإلحالة للتقاعد وتكون عامة 
ومجردة وسارية على جميع العاملني 
م��ن املواطنني ف��ي األج��ه��زة احلكومية 
من دون تفاوت أو اختالف قبل جهاز 

أو اَخر .

محمد الدالل

في الصحف اإلعانية ومواقع التواصل االجتماعي

فهاد يسأل وزيري التربية والتجارة عن 
إجراءات وزارتيهما للتصدي إلعانات 

الدروس اخلصوصية

وج��ه النائب عبد الله فهاد س��ؤال��ني إل��ى كل 
من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد 
ال��ع��ازم��ي ووزي���ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة خالد 
الروضان بشأن إعالنات ال��دروس اخلصوصية 
ونشرها في الصحف اإلعالنية ومواقع التواصل 
االجتماعي، وكثرة هذه اإلعالنات مع عدم وقوف 
الوزارة على هذه الظاهرة ومعاجلتها، األمر الذي 

أرهق األسرة الكويتية وزاد على أعبائها.
وطالب في سؤاله إلى العازمي تزويده وإفادته 

باآلتي:
1 - هل يسمح للمعلمني التابعني لوزارتي 
التربية والتعليم ال��ع��ال��ي واخل���اص بوضع 
إعالنات للدروس اخلصوصية ونشرها؟ إذا كانت 
اإلجابة النفي فما اإلج���راءات التي اتخذتها كل 

وزارة جتاه من يضع تلك اإلعالنات؟
2 - ه��ل تعاونت وزارت���ا التربية والتعليم 
ال��ع��ال��ي م��ع اجل��ه��ات املختصة لضبط ه��ؤالء 

املعلمني؟
3 - مل��اذا ال تضع ال��وزارت��ان املذكورتان آلية 
ل��دروس التقوية للطلبة في جميع محافظات 

الكويت؟ 
وطالب فهاد في سؤاله إلى الروضان تزويده 

وإفادته باآلتي :
1 - ه��ل يسمح ب��وض��ع إع��الن��ات ل��ل��دروس 
اخلصوصية ف��ي الصحف اإلعالنية إذا كانت 
اإلجابة بالنفي ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

جتاه من ينشر هذه اإلعالنات؟ 
2 - هل تراقب وزارة التجارة هذه اإلعالنات؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب��اإلي��ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي 

باملستندات التي تثبت ذلك. 
3 - ه��ل ي��وج��د ت��ع��اون ب��ني وزارة التجارة 
والصناعة ووزارة التربية لضبط املعلمني 
الذين يقومون بإعطاء ال���دروس اخلصوصية 

ومحاسبتهم.

رأت  انهما حتققان مصلحة الطرفني وال تتعارض مع أن أحكام الدستور الكويتي  

الهرشاني : »اخلارجية البرملانية« وافقت على اتفاقيتي احملكمة 
العربية حلقوق اإلنسان واملساعدة القانونية مع بريطانيا 

ربيع �سكر

اعلن رئيس اللجنة اخلارجية 
البرملانية النائب حمد الهرشاني 
عن موافقة اللجنة على اتفاقيتني 
تتعلقان مبشروع قانون املوافقة 
على النظام االس��اس��ي للمحكمة 
العربية حلقوق االنسان ومشروع 
ق��ان��ون ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اتفاقية 
املساعدة القانونية املتبادلة في 
املسائل اجلزائية بني حكومة دولة 
الكويت وحكومة اململكة املتحدة 
ل��ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ع��ظ��م��ى واي��رل��ن��دا 

الشمالية 
وق���ال ال��ه��رش��ان��ي ف��ي تصريح 
ص��ح��اف��ي : ب��ع��د دراس������ة م���واد 
االتفاقيتني وأحكامهما  تبني للجنة  
أنهما حتققان مصلحة الطرفني 
وال تتعارض مع أحكام الدستور 
ال��ك��وي��ت��ي  وان��ت��ه��ى رأي اللجنة 
باملوافقة وذلك باجماع آراء أعضاء 
اللجنة احلاضرين وسنرفعه إلى 

مجلس األمة .

املطيري يستغرب تقاعس اخلارجية 
في ملف احتجاز مواطن كويتي

استغرب النائب ماجد املطيري تقاعس 
وزارة اخلارجية ووزي��ر اخلارجية في ملف 
احتجاز املواطن الكويتي غامن طالع مشخص 
امل��ط��ي��ري موضحا أن��ن��ا رغ��م طالبنا وزارة 
اخلارجية ووزير اخلارجية بالتحرك السريع 
بخصوص احتجاز  املطيري وضرورة االفراج 

عنه أال أنه ال حياة ملن تنادي .
وق���ال امل��ط��ي��ري ف��ي تصريح للصحافيني 
املستغرب أن مواطن يحتجز منذ  2017/3/12 
اثناء دخوله اململكة العربية السعودية من 
خالل منفذ الرقعي وإلى اآلن ال نعرف أسباب 
احتجازه محمال وزي��ر اخلارجية املسؤولية 
كاملة وال حجة له ولوزارته فالتقاعس واضح 
وب��نينّ مواطن يحتجز وال نرى أي حترك رغم 
أن ذوي��ه ابلغوا س��ف��ارة الكويت بالرياض 
وزودوهم بكافة البيانات املتعلقة بدخوله من 
منفذ الرقعي املستغرب أنه رغم مضي هذه املدة 
إال أن أسباب احتجاز غامن املطيري ما زالت 

مجهولة.
وأك���د املطيري أن��ن��ا سلكنا جميع الطرق 
املمكنة م��ع وزارة اخلارجية لكنها ال تريد 
أن تقوم بدورها فنحن قمنا مبخاطبة سفير 
الكويت في الرياض الشيخ ثامر اجلابر ونائبه 
عياد احلربي للتحرك الطالق سراح السجني 
او معرفة سبب إحتجازه ولكن مع االسف لم 
يستطيعا الوصول اليه ولم يتقدما بأي اجابة 
شافيه لذا اصبح لزاما على وزي��ر اخلارجيه 
القيام ب��دوره وسيكون لنا موقف ح��ازم مع 
اي طرف يتقاعس عن القيام ب��دوره ولن يهدأ 
لنا بال حتى يرجع ساملا للبالد وعموما نحن 
نتدرج في أدواتنا الدستورية وقدمنا سؤاال 
برملانيا  بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١ول�����م يأتينا 
اي رد م��ش��ددا على حتميل وزي��ر اخلارجية 
مسؤولية التقاعس ألنه  لم يقم بدوره وإن لم 
نحصل على رد فوري سنذهب إلى أقصى مدى 

وفق ما هو متاح لنا دستوريا .
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