
أش��اد ع��دد من أعضاء مجلس األم��ة ن��واب بكلمة 
سمو األم��ي��ر ف��ي القمة اخلليجية ب��ال��ري��اض أمس 
االول مؤكدين انها تعبر ع��ن حكمة سموه وسعة 
أفقه وحرصه الشديد على وح��دة كيان دول مجلس 

التعاون .
وأعربوا  عن ثقتهم بحسن جتاوب أصحاب اجلاللة 
والسمو وجميع األشقاء مع خطاب سموه ، ليكون هذا 
اخلطاب جزءا من اجلهود احلثيثة التي يبذلها سموه 
ولم تتوقف من أجل إنهاء اخلالف اخلليجي والعمل 
من أج��ل املصلحة املشتركة لنا جميعا في مواجهة 

التحديات التي متر في اإلقليم والعالم.
و أك��د النائب خليل الصالح أن كلمة سمو أمير 
البالد خالل القمة اخلليجية، أثلجت صدور الشعوب 
اخلليجية كافة بعدما حتدث بلسان من يحمل هم كل 
مواطن خليجي وعبر عن اوجاعه، واصفاً سموه بأنه 
سيبقى قمة في ذات��ه وأن التاريخ سيحفظ لصباح 

األحمد مواقفه الشامخة .
وأضاف الصالح أنه حق لكل كويتي أن يرفع رأسه 
عالياً بقائد يحمل هموم أم��ة، مشيراً إلى أن كلمات 
سموه النافذة والثاقبة في صلب أوجاع األمة لم تخف 
تلقائية وعفوية سموه التي أب��رزت طيبة وأصالة 

معدن قائد يقود القلوب قبل العقول .
وجدد الصالح الدعوة إلى االصطفاف خلف سموه 
وشحذ ك��ل الطاقات والهمم م��ن إج��ل اع���ادة البناء 

اخلليجي املتماسك الذي يحترمه العدو قبل الصديق .
وأوض���ح النائب محمد ال���دالل أن م��ؤمت��ر القمة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة أم���س ك���ان م��ؤمت��ر ق��م��ة جن���اح للفكر 
االستراتيجي الذي تبناه سمو األمير واملوقف الرسمي 
الكويتي في لم الشمل اخلليجي واحل��ي��اد وتعزيز 

املصالح بني دول اخلليج العربية.
وأضاف الدالل أن املؤمتر  كان خطوة في جناح هذا 
الفكر واملوقف الرسمي العادل واملتزن واحلكيم في 

التعامل مع اخلالف بني األشقاء.
وب��ني أن كلمة صاحب السمو احتوت على معان 
جميلة وإيجابية في تعزيز التعاون بني دول اخلليج 
وأهميته للمرحلتني احلالية واملقبلة وأهمية إزالة 
العقبات التي تواجه دول اخلليج مثل قضية التخاطب 

اإلعالمي السلبي.
ومن ناحيته أكد النائب أحمد الفضل أن ما قاله 

صاحب السمو امام القمة اخلليجية اصبح هو احلل 
ألزمة اخلليج ووضع حد للحرب في اليمن وويالتها 
االنسانية. وق��ال  إن فخرنا بصاحب السمو يزيد 
يوما بعد يوم وسموه دائما أحرص الناس على بقاء 
ومت��اس��ك محلس التعاون اخلليجي وي��ك��رر دائما 
الدعوة لالبتعاد عن االعالم السلبي والتراشق الذي 

يباعد ويزيد الشقاق.
من جهته ق��ال النائب عسكر العنزي إن خطاب 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد في القمة اخلليجية 
بالرياض ج��اء معبرا عن حكمة سموه وسعة أفقه 
وحرصه الشديد على وحدة كيان دول مجلس التعاون 
اخلليج العربي مؤكدا أن قوة دول مجلس التعاون 
واستقرارها في وحدتها والتفافها حول شعوبها الذين 

تربطهم وشائج تاريخية ومصيرية.
وق��ال عسكر إن املؤمتر جنح بكل املقاييس حيث 
جتلت حكمة سمو األمير الذي أخذ على عاتقه لم شمل 
دول اخلليج الفتا إلى أن خطابه كان معبرا وشامال 
ووضع النقاط على احلروف في طريق تعزيز الشمل 

ووحدة مجلس التعاون وقد احتوى خطابه على معان 
ايجابية تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه وحدة 
اخلليج العربي . بدوره أكد النائب د.حمود اخلضير 
أن خطاب سمو األمير الشيخ صباح األحمد في القمة 
اخلليجية حمل الكثير من املعاني والدالالت السياسية 
، ال سيما ما يتعلق في قلق سموه على كيان مجلس 
التعاون اخلليجي وحرصه الشديد على دميومة 
املجلس . وأضاف اخلضير ان دعوة سموه إلى لم شمل 
األشقاء اخلليجيني واالبتعاد عن كل ما يثير الشقاق 
والفتنة والفرقة هي دعوة حكيم لم يدخر طوال عمره 
أي جهد من أجل استتباب األمن واالستقرار في العالم 
ككل ، فضال عن مناقبه اإلنسانية التي يشهد لها 

القاصي والداني .
وأعرب اخلضير عن ثقته بحسن جتاوب أصحاب 
اجلاللة والسمو وجميع األشقاء مع خطاب سموه ، 
ليكون هذا اخلطاب ج��زءا من اجلهود احلثيثة التي 
يبذلها سموه ول��م تتوقف م��ن أج��ل إن��ه��اء اخل��الف 
والعمل من أج��ل املصلحة املشتركة لنا جميعا في 

مواجهة التحديات التي متر في اإلقليم والعالم . 
وأكد النائب د.خليل عبد الله أن القمة اخلليجية 
األخيرة ج��اءت بعد خالفات شديدة ويجب تطبيق 
توجيهات ونصائح صاحب السمو ألن اخلالفات يجب 

ان تنتهي من اجل الشعوب اخلليجية.
وقال  إنه يجب أن نلتف جميعا حول ما قاله صاحب 
السمو سواء ككويتيني أو كشعوب خليجية ألن هناك 
من ال يريد اخلير لنا . وقال النائب ثامر السويط إن 
كلمة صاحب السمو ج��اءت بلسما جل��روح اخلالف 

الذي تعاني منه دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وأضاف أن سمو األمير دائما ما يحمل هموم شعبه 
والشعوب العربية واإلسالمية من خالل تبنيه موقف 
احلكمة ووحدة الصف وجمع الكلمة في جميع القضايا 

اخلالفية التي تقع بني األشقاء واالصدقاء. 
ووص��ف السويط دع��وة سموه خالل كلمته أمس 
بأنها دعوة من قائد اإلنسانية واحلكمة ، متمنيا من 
جميع األطراف األخذ مبا جاء في مضامني كلمة سموه 

التي تدعو الى نبذ اخلالفات والفرقة.
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الدالل : انتزاع صالحيات املجلس في البت  بعضوية أعضائه 
50  من مواد الدستور  جتاوز للمادة 

5 نواب إصالحيون 
اجتمعوا مبكتب هايف 

للتنسيق قبل جلسة اليوم
عقد أم��س 5 ن���واب هم 
محمد هايف ومحمد الدالل 
وع��ب��دال��ل��ه ف��ه��اد و نايف 
امل���رداس ومحمد املطير، 
اجتماعا في مكتب النائب 
محمد ه��اي��ف  ، ملناقشة 
أولويات املرحله املقبلة، 
وموقفهم اجت���اه امللفات 
والقوانني املطروحة على 
الساحة خاصة في جلسة 

اْلَيْوَم .
واعتذر عدد من النواب 
حل��ض��وره��م اج��ت��م��اع��ات 
جلان برملانية منعقدة وقت 

اجتماع مكتب هايف .
ال��ى ذل��ك طالب النائب 
م��ح��م��د ال������دالل اع��ض��اء 

احملكمة الدستورية بضرورة دراسة قضية اسقاط عضويتي النائبني 
الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان احلربش بشكل مهم وحساس 
وأساسي احتراما للدستور وملا منحه من صالحيات تخلق حالة من 

التوازن في ادارة السلطات الدستورية للدولة
وأضاف الدالل في تصريح صحافي  ان احملكمة الدستورية بصدد 
االعالن عن احكام تتعلق بطعون دستورية بالالئحة الداخلية ملجلس 
االمة وقرارات مجلس االمة االخيرة املتعلقة بصحة عضوية النائبني 

الدكتورين جمعان احلربش ووليد الطبطبائي 
واش��ار ال��دالل انه من صالحيات احملكمة الدستورية ان تنظر في 
الطعون ومن حق املواطنني ان يقدموا طعونا وال يوجد خالف علي 
املبدأ او الشكل القانوني مشيرا الي ان اخلالف الذي يجب ان َيصل 
للمحكمة الدستورية في انه كان  من األفضل ان مجلس االمة  ال يفوض 
االمر للمحكمة امنا يقدم االّراء رسميا التي طرحت في املجلس مثلما 

حصل مع انتخابات نائب الرئيس 
وقال ال��دالل اننا اليوم مضطرين ان نقول كلمة رئيسية للتاريخ 
ونامل ان تصل هذه الرسالة الي املوقرين اعضاء احملكمة الدستورية 
في اننا اليوم نتكلم عن املاده ٥0 من الدستور في الفصل بني السلطات 

مع التعامل فيما بينهم 
ولفت الدالل انه ان كان هناك تناول من الناحية القانونية في عدم 
إعطاء السلطه التشريعيه وأعضائها االمتيازات التي كفلها الدستور 
والالئحة التي وضعها مؤسسوا وكاتبوا الدستور في عام 1٩٦3 حيث 
انه اذا انتزعت صالحيات النواب بغض النظر عن اسماء النواب فاليوم 
جمعان ووليد وغ��دا قد تكون هناك اسماء اخ��ري مشيرا الي انه اذا 
انتزعت صالحيات ان املجلس يبت في بقاء عضويتهم من عدمها فهذا 
جتاوز للمادة خمسني من مواد الدستور وتقول من السلطة القضائية 

علي السلطة التشريعية 
وقال ال��دالل انه مع كل احترام وتقدير اال اننا االن نقوم بتجاوز 
نصوص دستورية ثابته ولوائح داخلية عندما ناقشها من وضع 

الدستور 
واستغرب الدالل من عدم بت املجلس بعضوية النواب خاصة وان 
كل النصوص مترابطة في ان لألعضاء امتيازات خاصة مشيرا الي انة 
لو أراد احد االعضاء االستقالة فان استقالته ستمر علي قنوات الئحية 
يتم التصويت علية باالضافه الي االجراءات التي تتم في فقدان األهلية 
القانونية او صدور االحكام في املادة 1٦ التي تنظر االن ويقال عنها 

غير دستورية 
وكشف الدالل ان التغيب املستمر للعضو عن اجللسات او اللجان 
دون عذر يعتبر مخالفه تعرض علي املجلس إلقالته مشيرا الي ان 
العضو له وضعية خاصة ولدية مميزات لكن مشكلتنا اننا نقيم 

أشخاص وال ننظر الي نصوص دستورية وصالحيات وامتيازات 
واشار الدالل الى ان اسقاط العضوية من صالحيات مجلس االمة اذا 
طلب النائب العام رفع حصانه عن اي نائب ان يرفض وال نعتبر ذلك 

جتاوزا علي القضاء 
واوضح الدالل انه ملا بحثنا ودرسنا ووجدنا في املوضوع وجدنا 
ان فقهاء الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ قيام الدستور حتي اليوم 
يعتبرون املادة 1٦ من صالحيات وامتيازات مجلس االمة وال توجد 
فية مخالفة دستورية مشيرا الى أنه اذا أراد البعض تعديل املاده فعلية 

السير بالية التغيير لتعديلها ال الغائها 
وامل الدالل ان ال ينتقص من صالحيات مجلس االمة الي يوم القيامة 
وليس في الوقت احلالي امنا نتكلم عن املستقبل واهمية ان يبقي 
املجلس قوي ليمارس صالحياته لألجيال القادمة لتمارس دورها 

التشريعي والرقابي علي احسن صورة
واشار الدالل انه لو يصدر قرار بالغاء العضوية لكل من النائبني 
الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان احلربش وهناك احكام صادره 
من احملكمة الدستورية املوقرة في الفترة املاضية في ان احملكمة 
الدستورية وفقا للقانون ال تتدخل في االعمال البرملانية وال قراراته 
الفتا الي ان التدخل االن هو جتاوز لصالحيات احملكمة الدستورية مع 

كل احترام ويخرج عن الدور املناط فيها 
وشدد ال��دالل علي انه حرصا علي استقرار السلطات الدستورية 
والصالحيات واالمتيازات التي تتمتع فيها كل سلطة من السلطات 
فاننا نامل من األفاضل في احملكمة الدستورية النظر في هذه القضية 
بشكل مهم وح��س��اس وأس��اس��ي احتراما للدستور ومل��ا منحه من 
صالحيات تخلق حالة من التوازن في ادارة السلطات الدستورية 

للدولة
وِفي سياق مختلف اكد الدالل ان االستثمار الصحيح يجب ان يكون 
في التعليم ، مشددا أن هذا امللف يعتبر اولويه أساسية من خالل 

مواجهة جميع األشخاص املعنني بالعملية التعليمية. 
واضاف الدالل تقدمت بأسئله برملانية تتضمن التحقيق في بعض 
مسائل الرئيسية وزارة التربية ، وانا لي هدف من هذه األسئلة وقد 

أصل الى استخدام أدوات املسائلة الدستورية. 
وتابع : حتى  االن لم نرى خطة لوزارة التربية ويجب على وزير 
التربية والتعليم العالي ان يقدم رؤيته خاصه بعدما اعطي الفرصه 
الكاملة للعمل ، السيما وان لديه خبره كبيرة في الوزارة خالل عملة 

كوكيل للتعليم العالي.
وزاد : قضيه تزوير الشهادات مهمه وهزت الشعب الكويتي ، وكان 
احلديث في البداية عن تزوير االف الشهادات ولكن باالخير مت التركيز 
على الشهادات من اجلامعات املصرية فقط ، وِفي البدايه ايدنا إجراءات 
الوزير في هذه القضيه ولكن بعد ذلك أصبح الوضع » خاموش« 

وتوقف كل شي.
واض��اف : وجهت سؤال بشأن الشهادات امل��زوره وطلب توضيح 
جميع التفاصيل ولكن ال��رد جاء ويطلب مهلة التأكد من دستورية 
السؤال رغم أن السؤال ال يطلب اسماء أشخاص محددين، ولكن هذا 

الرد يكشف طريقة تعامل الوزارة احلقيقي مع ملف الشهادات املزوره.

نواب » األمة » يشيدون بكلمة سمو األمير في القمة اخلليجية بالرياض  

السويط: سمو األمير دائما ما يحمل هموم شعبه والشعوب العربية واإلسالمية 

محمد الدالل

 ربيع �سكر

قررت اللجنة التشريعية البرملانية 
أمس تأجيل مناقشه استجواب سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء ال��ى اجتماع 
يوم االثنني املقبل دون توجيه دعوة 
للنائب املستجوب شعيب املويزري 
الذي  سبق للجنة ان وجهت له دعوتني 
ل��م يحضرهما وَل��م ي��رد بالقبول أو 

الرفض  .
واشار مقرر اللجنة النائب خليل ابل 
الى ان اللجنة اجتمعت بكامل أعضائها 
وناقشت موضوع دعوه النائب الفاضل 
شعيب امل��وي��زري بشان استجوابة 
املقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
حيث قدمت اللجنة الدعوه للمويزري 
للحضور والتمست له العذر وقدمت له 
دعوه جديدة األسبوع املاضي على ان 

يحضر لقاء  ) امس( اال انه لم يرد على 
هذه الدعوه بالقبول او الرفض.

وذك��ر  ابل في تصريح للصحافيني 
ان اللجنة قررت ايقاف ارسال دعوات 
للعضو ال��ف��اض��ل ع��ل��ي ان تستكمل 
مناقشه االس��ت��ج��واب ف��ي األس��ب��وع 

القادم 
وب��ني ان اللجنة بصدد االستماع 
الى آراء دستورية اخ��رى اضافة إلى 
التي قدمت للجنة سابقا وبعد االنتهاء 
ستقرر اللجنة وستقوم بالتصويت 

ومن ثم اإلحالة ملجلس األمة.
من جانب آخر أوضح أبل ان اللجنة 
نظرت  في عدد من مقترحات اإلحالة 
وواف��ق��ت ع��ل��ى 11 إح��ال��ة ورف��ض��ت 
احالتني، الفتا إلى أن اللجنة ستقوم 
بكتابة تقرير عن هذه االحاالت ورفعها 

ملجلس األمة.
وتضمنت اإلح���االت املوافقة على 

ان��ش��اء ش��رك��ات ل��ل��ت��أم��ني التكافلي 
ومنح بدل وق��ود للكويتيني العاملني 

ف��ي ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���اص 
واملتقاعدين.

اللجنة بصدد االستماع الي آراء دستورية جديدة اإلثنني املقبل 

»التشريعية« قررت التوقف عن إرسال الدعوات الى املويزري بعد 
جتاهله احلضور ملناقشة دستورية استجوابه لرئيس الوزراء 

ال���ش���ام���خ���ة م����واق����ف����ه  س���ي���ح���ف���ظ  وال�����ت�����اري�����خ  ذات�������ه  ف�����ي  ق����م����ة  س���ي���ب���ق���ى  األم�����ي�����ر  س����م����و  ال�����ص�����ال�����ح: 

صورة من جلسة سابقة

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ربيع �سكر

استكملت جلنة ش���ؤون التعليم والثقافة 
واإلرش���اد البرملانية مناقشة قانون اجلامعات 
احلكومية على األمل باإلنتهاء من بعض النقاط 
اخلالفية ح��ول م��واد القانون واملتعلقة بآليات 
تعيني األم��ني العام للجامعة وتشكيل املجلس 

األعلى للجامعات .
وق��ال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة 
ان اللجنة أستكملت مناقشتها لقانون اجلامعات 
احلكومية وم��راج��ع��ت��ه ل��ل��وص��ول ال��ى صيغة 
توافقية للجنة ،الفتا الى أن هناك عدة مالحظات 
نيابية حول عدد من النقاط املتصلة بآليات تعيني 
األم��ني العام للجامعة وتشكيل املجلس األعلى 

للجامعات احلكومية وغيرها .
واكد الفضالة ان هناك مواد في مشروع القانون 

احلكومي مقبولة وأخرى غير مقبولة .

تتعلق بآليات تعيني األمني العام للجامعة وتشكيل املجلس األعلى

الفضالة : مالحظات نيابية  على مشروع قانون اجلامعات احلكومية

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية

ح��ك��ي��م دع������وة  ه����ي  اخل���ل���ي���ج���ي���ني  األش�����ق�����اء  ش���م���ل  ل����م  إل�����ى  امل����ت����ج����ددة  األم����ي����ر  دع������وة  اخل����ض����ي����ر: 
اخل����ل����ي����ج ألزم���������ة  احل��������ل  ه������و  اخل����ل����ي����ج����ي����ة  ال�����ق�����م�����ة  أم���������ام  ال�����س�����م�����و  ص�����اح�����ب  ق�����ال�����ه  م������ا  ال�����ف�����ض�����ل: 
ال�����ش�����دي�����د وح�������رص�������ه  أف������ق������ه  وس������ع������ة  ح����ك����م����ت����ه  ع�������ن  ع������ب������رت  األم�������ي�������ر  س�����م�����و  ك�����ل�����م�����ة  ع�����س�����ك�����ر: 

العتيبي: حرص كويتي على دعم العمل العربي املشترك
 أكد النائب وعضو جلنة الشؤون االقتصادية 
واملالية بالبرملان العربي خالد العتيبي حرص 
الكويت على دعم العمل العربي املشترك في املجاالت 

كافة.
جاء ذلك في تصريح للنائب العتيبي ل�)كونا( 
في ختام اعمال جلنة الشؤون االقتصادية واملالية 

بالبرملان العربي في اطار االع��داد للجلسة العامة 
للبرملان املقررة غدا الثالثاء.

وقال العتيبي أن الكويت سباقة دائما في أي عمل 
من شأنه تعزيز الوطن العربي وحتقيق اهدافه سواء 
كانت اقتصادية أو اجتماعية او سياسية أو غيرها 
مضيفا ان الكويت في طليعة االوائل في تعزيز العمل 

العربي املشترك«.
واض��اف أن سياسة الكويت اخلارجية تهدف 
»دوم��ا« الى حتقيق السلم واالم��ن واالقتصاد الذي 
يكفل عيشة كرمية للمجتمعات خصوصا مع اشقائها 
من الدول العربية. واشار العتيبي الى بحث اللجنة 
االقتصادية واملالية في اجتماعها املوقف املالي 

للبرملان العربي حتى اكتوبر املاضي وم��دى سداد 
الدول االعضاء ملساهماتها في موازنة 2018. واشار 
كذلك الى بحث وشرح تقرير للجنة فرعية معنية 
بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي جلذب 
رؤوس االم��وال العربية للعالم العربي الى جانب 

تقرير ثان لتحقيق االمن الغذائي في الوطن العربي.


