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األربعاء  23شوال 1440هـ
 26يونيو 2019م  -العدد 3715

ُ
خالل حفل غداء بالسفارة األملانية أقيم على شرفه بمناسبة انتهاء عمله

بيرغنير :الكويت تلعب دورًا محوريًا في املنطقة
الكويت تقوم بمسؤوليات
كبيرة على صعيد التهدئة
وتخفيف حدة التوتر
العالم لن يكون مكانًا آمنًا إذا
توقفت إيران عن التعاون
أقدر كثيرًا كرم الضيافة والود
الذي وجدته في الكويت
كتبت سميرة فريمش

أشاد السفير األلماني لدى البالد كارلفريد بيرغنير عن ما تم
انجازه في فترة تواجده في الكويت.
وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش حفل غداء اقامته
السفارة بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده في الكويت
ان هناك العديد من االن�ج��ازات التي تمكن من تحقيقها خالل
السنوات الثالثة الماضية منها ث��الث زي��ارات على المستوى
ال � ��وزاري م��ن ال�م��ان�ي��ا ل�ل�ك��وي��ت وك��ذل��ك زي ��ارة وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ك��وي�ت��ي ألل�م��ان�ي��ا ب��االض��اف��ة ل �ع��الق��ات ال�ب�ل��دي��ن ال��وث�ي�ق��ة في
مجلس األمن.
وق ��ال بيرغنير ل�ق��د اص�ب��ح ل��دي�ن��ا ممثلون ع��ن غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة
األل�م��ان�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ب��داي��ة م��ن ال �ع��ام ال�م��اض��ي وه ��ذا يعتبر
تطورا مهما في العالقات التجارية بين البلدين ،كما اننا نعمل
حاليا على انشاء مكتبا للوكالة الدولية األلمانية في الكويت
وال ��ذي سيعمل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �ت �ع��اون ب�ي��ن ب�ل��دي�ن��ا ف��ي مجال
ال�م�ش��روع��ات التنموية وال�م�س��اع��دات االن�س��ان�ي��ة ف��ي المنطقة
ولكنه لم يتم التوقيع على اتفاقية بشأنه بعد ونحن متفائلون
ب��أن ي�ك��ون ف��ي سبتمبر ال�م�ق�ب��ل ،م�ش�ي��را ال��ى ان�ه��م استطاعوا
انجاز اتفاقية اعفاء اصحاب الجوازات الدبلوماسية والخاصة
من التأشيرة الخطوة التي سهلت التواصل بين الدولتين على
ال�م�س�ت��وى ال��رس�م��ي م�ت��أم��ال ان ت�ت�ط��ور ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة لتشمل
االع �ف��اء م��ن ت��أش�ي��رة ش�ن�غ��ن للكويتيين ول�ك��ن ه��ذا األم ��ر بيد
االتحاد األوروبي،الفتا الى انهم يفعلون ما في وسعهم لرفع
اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في المانيا ،كما نعمل على

جانب من امل�ساركني يف حفل ال�سفارة الأملانية

ال�سفري الأملاين كارلفريد بريغنري
زيادة اعداد المبتعثين للعالج في المانيا.
وقال سأغادر الكويت يوم  23يوليو المقبل وسيصل السفير
األل �م��ان��ي ال �ج��دي��د ل�ل�ك��وي��ت واس �م��ه اي�ش�ت�ي�ف��ان م��وب��س ف��ي 2٤
يوليو وه��ذه مهمته األول��ى كسفير ،وبالفعل تسلمنا موافقة
ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ع �ل �ي��ه ،وال �س �ف �ي��ر ال �ج��دي��د س �ي��أت��ي ق��ادم��ا
ً
م��ن ال�ع��اص�م��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة ط��وك�ي��و ،ح�ي��ث ي�ع�م��ل رئ�ي�س��ا للقسم
االقتصادي في سفارتنا هناك ،وأنا اعرفه جيدا ،حيث عملنا
م��ع بعضنا ف��ي ل�ن��دن ،وه��و يتمتع ب�خ�ب��رة ك�ب�ي��رة ف��ي القطاع
ال� �ت� �ج ��اري واالق � �ت � �ص ��ادي وب��ال �ط �ب��ع س �ي �س �ت �خ��دم �ه��ا ف ��ي دع��م
وتعزيز العالقات الثنائية مع الكويت في المجال االقتصادي
والتجاري واالستثماري ول��ن تالحظوا اي تغير في السفارة
حيث ان شعره ابيض مثلي ولكن بدون نظارات.

كرم كويتي
وذكر بيرغنير انه يقدر كثيرا كرم الضيافة الكبير الذي وجده
في الكويت والود وقبول اآلخر والقدرة المميزة على التعايش
مع اآلخرين التي يتمتع بها الشعب الكويتي مؤكدا انه استطاع
تكوين ع��دد كبير من الصداقات مع الواطنين والمقيمين في
الكويت وانها كانت تجربة فريدة وممتعة بالنسبة له.
وح� ��ول رؤي �ت ��ه ل �ح �ق��وق االن� �س ��ان ف ��ي ال �ك��وي��ت ق ��ال م ��ا اراه ان
الحكومة الكويتية ملتزمة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة
ً
وت�ب��ذل ج�ه��دا كبيرا ف��ي م�ج��ال ح�ق��وق االن �س��ان ،ب��االض��اف��ة الى
ال�ن�ش��اط الملحوظ لمنظمات المجتمع ال�م��دن��ي الكويتي في
هذا المجال ايضا ،الفتا الى ان اكثر ما اعجبه في الكويت هو
ال�م�س��اح��ات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي تتمتع ب�ه��ا ه��ذه المنظمات وط��رق

تعاطيها م��ع مختلف ال�ق�ض��اي��ا ال�م�ه�م��ة م�ث��ل ق�ض�ي��ة العمالة
ال�م�ن��زل�ي��ة .وع ��ن منصبه ال�ج��دي��د ل��دى ع��ودت��ه ل �ب��الده ق��ال ان��ه
سيعمل في خارجية بالده في مجال الموارد البشرية وبعدها
ربما سأكون سفيرا في مكان ما.

التأشيرات
وب �خ �ص��وص ال �ت ��أش �ي ��رات اوض � ��ح ب �ي��رغ �ن �ي��ر ان م� ��دة اص� ��دار
ال� �ت ��أش� �ي ��رة ل �ل �ك��وي �ت �ي �ي��ن ت �س �ت �غ��رق ث ��الث ��ة اي� � ��ام ع �م��ل ول �غ �ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن ح��وال��ي  10اي� ��ام ع �م��ل وه ��و وق ��ت ي�ع�ت�ب��ر ق�ص�ي��را
مقارنة مع سفارات اخرى ،الفتا الى ان اعداد المتقدمين لطلب
ال�ت��أش�ي��رة ح��ال�ي��ا ي�ص��ل ل�ح��وال��ي س�ت��ة اض �ع��اف م��ا يصلنا في
فصل الشتاء ولذلك نحن نعمل على اص��دار التأشيرات حاليا
بأسرع وقت وننجز  500تأشيرة في اليوم ،موضحا ان نسبة
ال��رف��ض ل�ل�ت��أش�ي��رة للكويتيين ت�ك��اد ت�ك��ون م�ع��دوم��ة ح�ي��ث ان
نسبة حصولهم على التأشيرة  98.5في المئة.

دور رائد
وأش � ��ار ال ��ى ان ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة رائ � ��دة وت �ل �ع��ب دورا
محوريا في المنطقة على صعيد حل األزم��ات واحالل السالم،
الف �ت��ا ال��ى ان ال�ك��وي��ت ت �ق��وم ب�م�س��ؤول�ي��ات ك�ب�ي��رة ع�ل��ى صعيد
ال �ت �ه��دئ��ة وت �خ �ف �ي��ف ح� ��دة ال �ت��وت��ر وال �ت �ص �ع �ي��د ف ��ي ال�م�ن�ط�ق��ة
بمبادرات مميزة وجهود واضحة لمنع المواجهات العسكرية
اقليميا ،وجمهورية المانيا االتحادية تساند الكويت في هذا
الدور وخصوصا فيما يتعلق باألزمة الخليجية والحفاظ على
وحدة وكيان مجلس التعاون الخليجي

وع �م��ا اذا ك��ان��ت ه �ن��اك اي وس��اط��ة ال�م��ان�ي��ة ل�ت�ه��دئ��ة األوض ��اع
ف��ي المنطقة ق��ال ان وزي��ر الخارجية األلماني زار ط�ه��ران قبل
اسبوعين لكنه لم يقدم حلوال فورية ولكنه طالبهم بالهدوء،
وأن �ه��م م��ازال��وا يبحثون ع��ن ح�ل��ول ل��الن�س�ح��اب األم�ي��رك��ي من
االت�ف��اق ال�ن��ووي مع اي��ران ،موضحا اننا نسعى للحفاظ على
االتفاق النووي مع ايران ،ومازلنا نعتقد انها تفي بالتزاماتها،
ف��ال�ع��ال��م ل��ن ي �ك��ون م�ك��ان��ا آم �ن��ا اذا ت��وق�ف��ت اي� ��ران ع��ن ال�ت�ع��اون
واذا ك�ن��ا ن��ري��د االب �ق��اء ع�ل��ى ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ف��ان ذل��ك ال يعني
اننا نبرر اي سلوك او تصرفات تقوم بها اي��ران وأذرعتها في
المنطقة وخصوصا تدخالتها ف��ي ال�ش��ؤون الداخلية للدول
ال�م�ج��اورة كما ان��ه ليس م��ن المفيد م��زج االت �ف��اق ال �ن��ووي مع
ق�ض�ي��ة ال �ت��دخ��الت ح�ي��ث ان ال �غ��اء ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة س�ي��زي��د من
خ�ط��ر ت�خ�ص�ي��ب ال �ي��وران �ي��وم س ��واء الي� ��ران او ف��ي دول اخ��رى
ف��ي المنطقة م�م��ا س�ي��زي��د م��ن ال�ت��وت��ر ف�ي�ه��ا ،مضيفا ان اي��ران
ت�ط��ال��ب ح��ال�ي��ا ب��ال�ت�ع��وي��ض ع��ن ال�خ�س��ائ��ر ال �ت��ي ت�ت�ع��رض لها
جراء العقوبات األميركية ونحن نعمل على هذا الموضوع مع
بريطانيا وفرنسا م��ن خ��الل آل�ي��ة خ��اص��ة ت��دع��ى «انستيكس»
ونأمل ان تساعد هذه اآللية في انقاذ االتفاق النووي من خالل
ً
السماح لطهران بمواصلة التعامل تجاريا مع شركات االتحاد
األوروب � ��ي رغ��م ق ��رار ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اع��ادة
ف��رض العقوبات على ط�ه��ران واالن�س�ح��اب ال�ع��ام الماضي من
االتفاق النووي المبرم في  .2015واع��رب بيرغنير في الختام
عن سعادته بلقاء ممثلي وسائل االع��الم والصحف الكويتية
مشيدا بمدى مهنيتهم وتوخيهم الدقة قبل نشر اي معلومات
صدرت عنه خالل مدة توليه مهام منصبه في الكويت.

تتمات

الحجرف :لم أستقل
المطيري ،محمد المطير .وأع��رب الغانم في تصريح
للصحافيين عقب رفعه الجلسة عن ثقته بفطنة أغلبية
أعضاء مجلس األم��ة الذين سيتحملون مسؤولياتهم
ف��ي ال�ت�ص��وي��ت ال��دي�م��وق��راط��ي ع�ل��ى ط�ل��ب ط ��رح الثقة،
والتصدي لمحاوالت ترهيبهم التي تقوم بها أطراف
ن �ي��اب �ي��ة وغ� �ي ��ره ��ا .وأض � � ��اف «ذك � � ��رت أم � ��س خ� �ي ��ارات
االستجواب فاختار ال��وزي��ر الحجرف اعتالء المنصة
بعد موافقة المجلس وب�ع��د نهاية االس�ت�ج��واب تقدم
عشرة ن��واب بطلب ط��رح الثقة ال��ذي سيتم التصويت
عليه يوم  3يوليو وسيحدد كل نائب رأيه في ممارسة
دي �م �ق��راط �ي��ة .وأش � ��ار إل ��ى ان ��ه ك ��ان ي��ؤك��د ع �ل��ى ال� ��دوام
وجود أجندات أكبر من االستجواب وغيره بدليل نشر
االش��اع��ات ال�ت��ي تلي تقديم طلب ط��رح الثقة ظنا من
مروجيها أن بإمكانهم خداع النواب ودفعهم للتسابق
على تأييد طرح الثقة  ،كإشاعة حل المجلس واستقالة
الوزير التي نفاها بنفسه .وأض��اف «ويمكرون ويمكر
ال� �ل ��ه» ف �ه��ذه األم� � ��ور م �ك �ش��وف��ة وم� ��ن ي �ن �ش��ر م �ث��ل ه��ذه
اإلشاعات من وسائل اإلع��الم والتواصل فإنها تضرب
مصداقيتها ،وغالبية أع�ض��اء المجلس سيتحملون
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن  .ول �ف��ت إل ��ى أن بعض
األط� ��راف النيابية وغ�ي��ره��ا دأب ��ت ع�ل��ى ال�ت��روي��ج لحل
المجلس وه��ي اس�ط��وان��ة مشروخة تستخدم عند كل
اس�ت�ج��واب م��ع أن ه��ذا االم ��ر بيد االم �ي��ر ومصير هذه
اإلشاعة كسابقاتها وسيكمل المجلس بإذن الله مدته
والحياة ماشية .وأوض��ح أن الحل بيد صاحب السمو
ال��ذي ألتقيه كما تلتقيه مجاميع م��ن ال�ن��واب وسموه
ً
يرى أن االمور طيبة حتى اآلن  .وردا على سؤال بشأن
وج��ود طلب ط��رح ثقة آخ��ر غير ال��ذي تقدم رسميا قال
الغانم غير صحيح ،فما تم تقديمه هو طلب واحد وما
يتم نشره خالف ذلك ال عالقة له بالبرلمان ويبقى من
ي��ري��د االل �ت��زام بالقسم واح �ت��رام ال�ق��ان��ون ف�ه��ذا الوضع
الطبيعي وم ��ن ال ي��رغ��ب ف��ي ذل ��ك ف ��إن ال �ن��اس ه��ي من
تحكم عليه  ،إذ ال يجوز التوقيع على طرح الثقة قبل
مناقشة االستجواب .وأضاف :ويبقى هذا الكالم ضمن
م� �ح ��اوالت ت��ره �ي��ب ال� �ن ��واب ب �ق��رب ح ��ل ال�م�ج�ل��س لكن
ال�ن��واب على ق��در ع��ال م��ن الفطنة وال��ذك��اء فلن ينطلي
عليهم مثل ه��ذا األس�ل��وب المتكرر منذ ب��داي��ة الفصل
التشريعي الحالي وحتى في مجالس سابقة رغم فشل
هذه االساليب .واك��دت مصادر ل� «النهار» قوة الجبهة
ً
المؤيدة للوزير ،خاصة ان هناك نوابا يريدون استمرار
الحجرف ألنهم يعولون عليه بتعديل نظام االستبدال
بنظام جديد يحسن من معيشة المتقاعدين ،الفتة الى
ً
وقوف الرقم عند  17نائبا في جانب مؤيدي طرح الثقة،
مشيرة الى وجود نواب ابدوا للوزير استعدادهم لدعمه
في جلسة طرح الثقة والحديث كرافضين للطلب .من
جهته أعلن الوزير الحجرف عدم تقديم استقالته بعد
االستجواب ،مؤكدا احترامه الممارسة الديموقراطية
عار عن الصحة» .وأضاف
قائال« :اما عدا ذلك فهو كالم ٍ
ف��ي تصريح ص�ح��اف��ي :ان االس�ت�ج��واب انتهى مثل ما
انتهى اليه وسننتظر جلسة طرح الثقة االربعاء القادم..
وفي الديموقراطية تبقى الكويت هي «الكسبانة» .واكد
الحجرف انه ال يوجد مجال للمساومات فيما يتعلق
بالمصلحة العليا للوطن الف�ت��ا ال��ى ان المسؤوليات
ال�ت��ي ي�ق��وم فيها تتم ب��واع��ز م��ن الضمير وم��راق�ب��ة من
رب العالمين على اساس من االلتزام الكامل بالدستور
وال �ل��وائ��ح .وت��اب��ع ق��ائ��ال :قلناها دائ �م��ا ون�ك��رره��ا اننا

نحمد الله على الكويت التي تتم فيها هذه الممارسات
التي تؤصل التجربة الديموقراطية ،مشيرا الى انه قد
تكون هناك اختالفات في وجهات النظر وتعاطي مع
حسبات سياسية معينة .وقال الحجرف اننا في عملنا
ن��رى دائما مصلحة الوطن ون��رى في قيامنا بمهامنا
وف��ق الصدق واالم��ان��ة واجبا علينا وقسما أدي�ن��اه لن
نحيد عنه ال اليوم وال باالمس وال في المستقبل .وكان
الحجرف رد على محاور استجوابه من على المنصة
بتجديد تأكيده على أن تعديل أي ق��ان��ون ال يأتي إال
عبر النظر فيه مع اللجان البرلمانية ،مشددا على أن
أي تعهد يقدمه لن يكون إال من خ��الل اآلليات المتفق
عليها مع مجلس األمة.وقال إنه ال يمكن تعديل القانون
إال من خالل اللجان البرلمانية المعنية ووفق اآلليات
المتفق عليها وبما يضمن ديمومة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية  ،مضيفا أن التقرير أعيد إلى
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية وال بد
م��ن مناقشته معها .وأوض��ح أن مؤسسة «التأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة» ال ت �م �ن��ح ق ��روض ��ا أو ف ��وائ ��د ب ��ل ن�ظ��ام
اس�ت�ب��دال تكافلي اس�ت�ن��ادا إل��ى ال�ق��ان��ون ،مبينا أن أي
تغيير ل��ذل��ك بحاجة إل��ى تعديل ال�ق��ان��ون ول�ي��س ق��رار
م��ن ال��وزي��ر وأن النائب المستجوب على معرفة بهذه
األنظمة واللوائح .ولفت إلى أن أي اقتراح بقانون يجب
أن يخضع للدراسة والتفنيد مؤكدا أن واج��ب الوزير
ال �ح��رص ع�ل��ى س��الم��ة ال�م��ؤس�س��ة ال �ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية والحفاظ على أموال الشعب أيضا .وشدد
ع�ل��ى ان��ه سيبقى «ص��ادق��ا م�خ�ل�ص��ا» ول ��ن ي�ت��أث��ر ب��أي
استجواب أو ضغط يمارس عليه إضافة إلى احترامه
ح��ق النائب ف��ي تقديم االس�ت�ج��واب ورف�ض��ه ال��رد على
«العبارات المسيئة» .وأعرب الحجرف عن استغرابه من
طلب النائب المستجوب تعديل نظام االستبدال لدى
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وه��و قانون
فني «ضخم» يعمل به منذ عام  1976متسائال «كيف لي
أن أقوم بتعديله وتقديمه في اليوم التالي من االنتهاء
من مناقشة االستجواب؟.
وقال انه أثناء مناقشة االستجواب قررنا بالتوافق مع
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية إعادة
التقرير إلى اللجنة مؤكدا رفضه تجاوز القوانين.
وأض � ��اف ان ��ه اج �ت �م��ع م ��ع ال �ن��ائ��ب ب �ت��اري��خ  12ي��ون�ي��و
ال �م��اض��ي وط �ل��ب م�ن��ه ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون م �ب��اش��رة دون
معرفة ال��رأي الفني «وأج�ب��ت ب��أن التقرير ل��دى اللجنة
«المالية» البرلمانية ونحن بحاجة إلى دراسته».
وأوضح ان النقاش الذي دار مع النائب كان محصورا
في تطبيق الفتوى الشرعية التي وردت في االستجواب
ال�س��اب��ق وال�ت��ي ص ��درت ف��ي ع��ام  2010م�ش��ددا على ان
الموضوع يتعلق بمادة قانونية «وال يمكن لي إصدار
قرار وتجاوز القانون».
ولفت إلى حضوره اجتماع اللجنة يوم االثنين الماضي
«حيث ت��م التأكيد على التوافق وف��ي ال�ي��وم ذات��ه تقدم
النائب باالستجواب وقبلها ك��ان النائب المستجوب
مستمرا في توجيه التهديدات».
واك ��د ال�ح�ج��رف ان ف �ت��اوى ك�ث�ي��رة اك ��دت ش��رع�ي��ة نظام
االس �ت �ب��دال ل��دى «ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة» «وم ��ا يقر
بقانون ال يلغى أو يعدل إال بقانون» مشددا على انه
«ال يعد وع��اء استثماريا ألم��وال الصناديق المحددة..
واالستبدال لدى المؤسسة هو نظام تكافلي ذو طبيعة
خاصة .وبين ان نظام االستبدال ليس قرضا ربويا أو
قرضا حسنا وال يكون مقابل رس��وم أو ره��ن كما انه
يسقط عند الوفاة ،مشيرا إلى صدور  35حكما نهائيا
لمصلحة مؤسسة التأمينات االجتماعية ول��م يصدر

أي حكم ضدها بشأن نظام االستبدال .وأعرب عن أسفه
على االتهامات التي وجهت إليه من النائب المستجوب
مبينا ان «ما قاله النائب بشأن عدم تنفيذي لألحكام
الصادرة غير صحيح».
ورأى ان المحور األول من االستجواب حمل العديد من
االتهامات ووج��ه إل��ى شخصه قائال «ق��ررت ال��رد على
النائب ألن مبادئي راسخة وأنا على حق ولن أهتز أو
أنزلق إلى الرد على ما ورد من تجريح وقذف».

إقرار  8ميزانيات
ال�خ�ت��ام�ي��ة ورب ��ط ال�م�ي��زان�ي��ات ب�ع��د ال�ت�ص��وي��ت عليها
لكل من «مؤسسة الموانئ الكويتية» و«الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة» و«ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل ��الت� �ص ��االت وت�ق�ن�ي��ة
ال �م �ع �ل��وم��ات» و«م �ج �ل ��س األم � � ��ة» و«ب� �ن ��ك االئ �ت �م ��ان»
و«الهيئة العامة للطرق والنقل البري» و«الهيئة العامة
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما» و«الهيئة العامة للشباب».
وج ��اءت نتيجة التصويت بموافقة  36ع�ض��وا وع��دم
م��واف �ق��ة  19م��ن اج �م��ال��ي ال �ح �ض��ور ال �ب��ال��غ ع��دده��م 55
عضوا.

النواب :استجواب
االستجواب شخصي وجاء تحت الضغط ،وظهرهايف
مرتبكا وعاش خالل اسبوعين في قلق».
وأض� � ��اف« :ه��اي��ف ي �ق��ول ان ��ا ض��د ال�ق�ب�ل�ي��ة وق ��د وص��ل
ال��ى المجلس عن طريق الفرعية ،تضحك على منو يا
هايف؟ انت ترد على العجمان اللي صوتوا ورد الطيب
باستجواب الحجرف .وسؤالي هو :كم وزير مالية مر
على التأمينات؟ اشمعنا اليوم لما جاء الحجرف يحدث
االستجواب؟ وتساءل :يعني هايف طول هالمدة نايم
وت ��وه درى ان ه�ن��اك رب ��ا؟ ل�ي��ش م��ا اس�ت�ج��وب ال ��وزراء
السابقين؟ اذا في شيء شخصي بينك وبين الحجرف،
كم وزير مر عليك يا هايف ليش ما استجوبتهم؟ ليش
الحجرف؟ يعني الربا بس وقت الحجرف حرام؟»
وخ�ت��م ب�ق��ول��ه :حبيت اج��دد الثقة بالحجرف وأغلبية
النواب مع تجديد الثقة ،اما هذه المجموعة فموقعين
طرح الثقة قبل االستجواب .من جانبه وخ��الل حديثه
ً
م �ع��ارض��ا االس �ت �ج��واب ق ��ال ال�ن��ائ��ب ص ��الح خ��ورش�ي��د:
واض ��ح ان االس �ت �ج��واب ت�ب��ري��ر ل�م��وق��ف ق��ام ب��ه مقدمه،
الذي قلت له أخطأت ألنك سحبت اسمك من طلب طرح
الثقة ،اما أنا فلو مورست علي أقصى درجات الضغط
فاستقيل م��ن ال�م�ج�ل��س وال أس �ح��ب اس �م��ي .وأض ��اف:
أج ��زم أن ال�ع�ه��ود واألح �ك��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة ل��م تنفذ بحق
بعض النواب وصوت المجلس بعدم أحقية تنفيذها،
ومؤسف ان من يدافع عن األحكام اليوم هو من نقض
تنفيذها بتصويت برلماني .وخاطب الحجرف قائال:
يا وزير المالية لو أنك اعطيت عهدا بمخالفة القانون
لكنت أول م��ن يضعك ع�ل��ى ال�م�ن�ص��ة ،ف��ال�ق��ان��ون ليس
ب��ال�ك�ي��ف ت�غ�ي�ي��ره وع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع اح �ت ��رام ��ه ،وق��ان��ون
االستبدال واجب ومجال مناقشته متاح .وتساءل :أين
كنتم في المجالس السابقة عن االستبدال والربا؟ لماذا
ل��م تتطرقوا ال �ي��ه؟ .وزاد :قلت ل��ألخ ه��اي��ف ال أستطيع
أن أدع��و الجتماع من دون وج��ود اقتراح بقانون ،وقد
ك��ان ه�ن��اك تعهد لبحث ال �خ �ي��ارات ،ومنحت األول��وي��ة
ل�م�ق�ت��رح م�ح�م��د ه��اي��ف ،وال ��وزي ��ر ك ��ان ف��ي رح �ل��ة سفر
ف��ي اول اج�ت�م��اع للجنة ،ث��م ت�ع��ارض اجتماعنا االخ��ر

م��ع اج�ت�م��اع مجلس ال� ��وزراء .واس�ت�ط��رد :قلت لألخوة
في مؤسسة التأمينات ان االستبدال حجر عثرة لكل
وزير مالية وأنا ال أقبل المساس بالتأمينات فازيحوا
االس �ت �ب��دال الن��ه سلطة ج��وازي��ة ولنستبدلها بسلطة
الزامية ،فيما قال مدير التأمينات انه بعد التحرير تم
إلغاء كل االلتزامات على المواطنين ،وفي  2005أسقطت
فوائد االستبدال وكانت  ٤50مليونا وعاد الناس ألخذ
ً
االس�ت�ب��دال وه��م محتاجون فلم نستفد شيئا .واردف
ق��ائ��ال :ح�ي��ن ق�ل��ت ال �غ��وا االس �ت �ب��دال ق��ال��وا ك�ل�ف�ت��ه 2٤0
مليونا ،فقلت عوضوا االستبدال ب�  1٤ضعف الراتب
لتصل الى حوالي  17ألف دينار للفرد باستقطاع ٪10
من الراتب وهذا اقتراحي ال اقتراح وزير المالية ،وقلت
أيضا ان بوسعي إعداد التقرير في العطلة البرلمانية
ليكون ج��اه��زا للتصويت ب��داي��ة دور االنعقاد المقبل،
إذ ال يمكن تجهيز التقرير خالل يومين .وختم بقوله:
قلت ل��و يقسم الحجرف على إل�غ��اء نصوص قانونية
فسأكون أول م��ن يستجوبه هنا فهذا ال يجوز بدولة
م��دن �ي��ة دس �ت ��وري ��ة ،وال �ش��ره��ة ع �ل��ى ال �ص��ف األول من
الحكومة ال��ذي يخشاكم ويخشى استجواباتكم غير
المستحقة ويعطيكم ك��ل م��ا ت��ري��دون ،وأن��ا أق�س��م اني
ً
مستعد أن أجهز تقريرا بهذا القانون يكون دستوريا
 .٪100وأكد النائب أحمد الفضل ان حقيقة االستجواب
الثاني ل��وزي��ر المالية د.ن��اي��ف الحجرف تتمثل ف��ي ان
المستجوب محمد هايف «تورط» بموقفه حين شطب
اسمه م��ن طلب ط��رح الثقة بالحجرف قبل اسبوعين.
واض��اف :كما نعرف ان هايف لقي هجوما من وسائل
ال �ت��واص��ل ف� ��اراد ت�ع��وي��ض م��ا راح م��ن اس �م��ه ،واث �ب��ات
البطولة باسقاط فوائد نظام االستبدال او االستجواب
م��ن ج��دي��د ،م��ع ان ه��ذا ال ي�ج��وز ف��ي مجلس االم��ة النه
ل �ي��س م�ج�ل�س��ا خ��اص��ا ل �ه��اي��ف وم �ج �م��وع��ة ال يهمها
ال�ت�ش��ري��ع ،معلقا ع�ل��ى ح�ج��ج ه��اي��ف ب��ان�ه��ا ال تسوق
على طفل وال تصدقها قطط الشوارع .وبين ان هايف
كحال من دخ��ل السينما بعد انتهاء الفيلم ،وال يمكن
ال��وق��وف م�ع��ه ،الف�ت��ا ال��ى ان العملية واض �ح��ة وه�ن��اك
حشد مزيف في وسائل التواصل وكتابة تصريحات
مزيفة عبر بعض الخدمات االخبارية لبعض النواب
ك�م��ؤي��دي��ن ل �ط��رح ال�ث�ق��ة م�ث��ل ال �ن��واب ح �م��ود الخضير
وطالل الجالل وناصر الدوسري وآخرين .وشدد على
ان تلك الشبكات مدفوعة األج��ر متآمرة على استقرار
الكويت وم��أم��ورة م��ن ال�خ��ارج وم��ن بعض الكويتيين
وه ��ي ال�ع�ل��ة األس��اس �ي��ة ،م��وض�ح��ا ان ��ه ون ��واب ��ا اخ��ري��ن
اوض �ح��وا ل��وزي��ر االع ��الم ف��ي الجلسة م��ا تنقله اح��دى
الشبكات االخبارية المرخصة من قبل وزارة االعالم من
اجل الحشد والتأثير على النواب المترددين للوقوف
ض��د ال��وزي��ر واع ��الن ط��رح الثقة .وأوض ��ح :حسنا فعل
ال �ن��واب بنفيهم ،م�ع�ت�ب��را ان العملية ال�ح��اص�ل��ة ق��ذرة
للتضحية بالوزير واع��دام حياته السياسية وسمعته
م��ن اج��ل ه��د المجلس ب�م��ا ف�ي��ه ،وق ��ال :ن�ح��ن ف��ي ح��رب
ش�ع��واء واس�ت�ه��داف ع��دم استمرار المجلس الن بقاءه
ح��رق ك ��روت م��دع��ي ال�م�ع��ارض��ة ف��ي ش��وارع�ه��م واول�ه��م
ال�م�س�ت�ج��وب وه ��ي ك�ل�ه��ا م� �ح ��اوالت ت �ع��وي��ض ،وع�ل��ى
النواب االنتباه انه يريد ان ينقذ نفسه فلستم مضطرين
لمساندته في قضيته الشخصية التي تورط بها بعد
شطب اسمه من االستجواب الماضي .وقال :الحسابات
االخ �ب��اري��ة ت �م��ارس ال �ح �ق��ارة ال�س�ي��اس�ي��ة ل �ص��ب بقية
األصوات المرتبكة ضد الوزير ،وأنا ال أؤمن بان هايف
ً
يقدم طرحا وطنيا فهو ال تهمه مصلحة الكويت ابدا،
مطالبا النواب أال يكونوا حطبا في نار محمد هايف
الذي لم يبر بقسمه بصون الكويت وثرواتها .إلى ذلك

نفى النائب حمود الخضير ما يتم تداوله عن اتخاذه
ً
قرارا بتأييد طرح الثقة بوزير المالية د .نايف الحجرف
وقال :ما يتم تداوله غير صحيح وسأتخذ الموقف بناء
على ما دار في جلسة االستجواب.

وزير التربية
القوانين التي يقرها مجلس االمة ،فضال عن حرصها
على االرتقاء بالتعليم وتطويره الدراكها اهمية رعاية
الطلبة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهم ما
يعود بالنفع على عجلة التنمية في البالد.
وشدد على أن هذا القانون اهتم بضبط جودة التعليم
إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومية ضرورة ضبط
ج ��ودة التعليم ف��ي ب��رام�ج�ه��ا وف��ق ال�م�ع��اي�ي��ر ال��دول�ي��ة
وال �م �ح �ل �ي��ة .وب �ي��ن ان ق ��ان ��ون ال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
م � �ش ��روع ت� �ط ��وي ��ري ل �ل �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وت �ح��دي��ث
للقوانين السابقة للجامعات وليس بديال عن قانون
منع االختالط مضيفا «بل على العكس نصت ديباجة
قانون الجامعات الحكومية على قانون منع االختالط
 2٤ل �س �ن��ة  .»1996وك �ش ��ف ع ��ن ان ال� �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د
ال�غ��ى ق��وان�ي��ن جامعة ال�ك��وي��ت وم��دي�ن��ة ص�ب��اح السالم
الجامعية وجامعة جابر كونه جامعا لكل الجامعات
الحكومية القائمة والتي ستنشأ مستقبال ،موضحا
انه «تم االلغاء منعا للتضارب بين القوانين وفقا للحق
الدستوري والقانوني في ذلك».

طهبوب :عظيم الشكر
ص��اح��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م ��د أم �ي��ر ال �ب��الد
المفدى بعظيم الشكر واالمتنان على الموقف المبدئي
وال �م �ش��رف ال � ��ذي ت�ق�ف��ه ال �ك��وي��ت م �ن��ذ ن�ك�ب��ة فلسطين
وحتى يومنا هذا تجاه القضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيني في كل المواقف وجميع المحافل الدولية.
وأضاف :كما يشرفني أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان
باسم كل فلسطيني يقيم على تراب هذا البلد الحبيب
إل��ى مجلس األم��ة الكويتي وجميع أع�ض��اء المجلس
وعلى رأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم على كل ما
يقدموه من دعم وإسناد لقضيتهم االول��ى والمركزية
قضية فلسطين ،فلسطين ك��ل ال �ع��رب أول ��ى القبلتين
وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مسرى
رسولنا محمد  -صلى الله عليه وسلم -ومهد سيدنا
عيسى المسيح عليه ال �س��الم .وزاد :ال يفوتني إال أن
أرف��ع شكر وتقدير كل فلسطيني في هذا البلد الطيب
إل� ��ى ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وإل � ��ى وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
الموقرة وفي مقدمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د وج�م�ي��ع مساعدي
الوزير وأركان الوزارة المحترمين على كل ما يقدمونه
م ��ن دع � ��م وج� �ه ��د ف ��ي س �ب �ي��ل إي� �ص ��ال ص � ��وت ال�ش�ع��ب
الفلسطيني الى العالم اجمع وحمل الهم الفلسطيني
أينما حلوا .عاشت الكويت وعاشت فلسطين.

الكويت والعراق
ع�ل��ى م�ح�ض��ر ات �ف��اق ب�ي��ن ال�ب�ل��دي��ن لتحقيق ن�ج��اح��ات
جيدة ف��ي السيطرة على ال�ح��دود وت�ب��ادل المعلومات
بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض
ه ��ذا ال�س�ب�ي��ل خ��دم��ة ل�ل�ب�ل��دي��ن واس �ت �ع��داده �م��ا لحفظ
الشريط الحدودي».

