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ولي العهد استقبل الهارون ومال اهلل

اخلالد بحث مع سفيري بريطانيا وإيطاليا 
آخر املستجدات إقليميًا ودوليًا

استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في ديوانه بقصر السيف امس وزير 
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب 

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد مع سفير اململكة املتحدة الصديقة لدى البالد 
فرانك بيكر تعزيز التعاون بني البلدين الصديقني 
وسبل تطويره. وتناول البحث خالل اللقاء كذلك 
أهم القضايا ذات االهتمام املشترك التي تشهدها 
املنطقة. واس����تقبل الش����يخ محمد اخلالد سفير 
جمهورية ايطاليا الصديقة فابريزيو نيكوليتي 

مبناسبة تسلمه مهام منصبه اجلديد.
وأكد الشيخ محمد اخلالد عمق العالقات الثنائية 

الهارون، حيث قدم لس���موه د.بدر مال اهلل 
مبناسبة تعيينه مديرا عاما للمعهد العربي 

للتخطيط.

التي جتمع البلدي����ن الصديقني داعيا الى تعزيز 
س����بل التعاون وتطويره بني اجلانبني في شتى 

املجاالت.
كما تناول البحث خالل اللقاء آخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
وعبر الشيخ محمد اخلالد للسفير االيطالي عن 
متنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه 

اجلديد وطيب اإلقامة في الكويت.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبدالوهاب الهارون ود.بدر مال اهلل

ان اململكة بلده الثاني.
وتقدم الوزير الشيخ حمد 
جابر العلي بالشكر والتقدير 
الى خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود ولصاحب السمو امللكي 
االمير نايف ب���ن عبدالعزيز 
ول���ي العه���د نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
ولصاحب السمو امللكي االمير 
س���لمان بن عبدالعزيز وزير 
الدفاع واصحاب السمو االمراء 
على م���ا حظي به من حفاوة 

ق���ال الروم���ي ان اللجنة لم 
جتتمع حتى اآلن ولكن غالبا 
ما يكون انعقادها بداية السنة 

املقبلة.
من جهته، قال القائم باألعمال 
التايلندي تريت كيرير اتنيكوم 
ان العالقات الكويتية التايلندية 
قائمة عل����ى أس����اس التفاهم 
واالحترام املتبادل اال انه اشار 
ال����ى محدودية االس����تثمارات 
الكويتية ف����ي تايلند فيما عدا 
القطاع الس����ياحي الفتا الى ان 
آالف الكويتيني يزورون تايلند 
سنويا للعالج والسياحة حيث 
يص����ل عددهم م����ن 30 الى 40 
الف كويتي س����نويا، مؤكدا ان 
العالقات بني البلدين ال تقتصر 

حمد جابر العلي: العالقات بني السعودية 
والكويت تشهد أزهى مراحلها

الرومي: تايلند تستحق التشجيع 
واالستثمار فيها

على هامش مشاركته االحتفال بالعيد الوطني التايلندي

طيلة ايام عمله باململكة.
العالقات  ان  الى  واش���ار 
العربية  اململكة  الثنائية بني 
الس���عودية والكويت تشهد 
ازهى مراحلها بفضل توجيهات 
ودعم خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
واخيه صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.

عل����ى احلكومات وإمن����ا هناك 
عالقات اخوية بني الش����عبني. 
وعن حجم التبادل التجاري ذكر 
كيرير اتنيكوم انه ارتفع خالل 
السنوات القليلة املاضية مشيرا 
الى ان تايلند تستورد البترول 
الكويت����ي والكويت تس����تورد 
بعض األغذية التايلندية وهي 
بحدود 600 مليون دوالر حاليا 
مبينا انه����م يعملون على رفع 
نس����بة حجم التبادل التجاري 

بني البلدين.
بيان عاكوم  ٭

الرياض � كونا: اكد وزير 
االعالم الش���يخ حم���د جابر 
العل���ي ان العالقات الثنائية 
بني اململكة العربية السعودية 
والكويت تشهد ازهى مراحلها 
وذلك بفضل توجيهات ودعم 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز واخيه 
صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد.
جاء ذلك في تصريح للوزير 
الش���يخ حمد جابر العلي ل� 
»كون���ا« امس عل���ى هامش 
احلفل الذي اقامته س���فارتنا 
بالرياض مبناس���بة توديعه 

سفيرا للكويت لدى اململكة.
واع���رب وزير االعالم عن 
العربية  امتنان���ه للمملك���ة 
الس���عودية مل���كا وحكومة 
وشعبا ملا غمرته به من رعاية 
وحب طيلة فترة عمله سفيرا 
للكويت في اململكة، مشيرا الى 
ان اململكة ستظل دائما في قلبه 

ووجدانه.
اكتس���به من  ان ما  وقال 
صداقات وعالقات محبة سيظل 
دائما حاضرا في قلبه، معتبرا 

هن����أ مدير إدارة آس����يا في 
وزارة اخلارجية السفير محمد 
مجرن الروم����ي مملكة تايلند 
بالعيد الوطني مشيدا بالعالقات 
الكويتية التايلندية التاريخية 
واملتطورة التي جتمع البلدين، 
مشيرا إلى أن التعاون قائم في 
مجاالت مختلفة خصوصا في 

املواضيع اآلسيوية.
وذكر الرومي خالل االحتفال 
بالعيد الوطن����ي التايلندي ان 
الكويت تترأس احلوار اآلسيوي 
وتايلند هي املنسق العام للمؤمتر 
وهناك تواصل بني البلدين مبينا 
ان الزيارات بني البلدين ستكون 
قائم����ة خصوص����ا ان الكويت 
ستس����تضيف القمة اآلسيوية 
األولى وستكون هناك زيارات 

قريبة متهيدية لهذه القمة.
وبخصوص االس����تثمارات 
الكويتية في تايلند أشار الرومي 
إلى أن هناك استثمارات كويتية 
خاصة في تايلن����د التي لديها 
إمكانيات هائلة لالستثمار في 
عدة مجاالت زراعية وصناعية 
واملنتجعات السياحية وهي دولة 
تستحق التشجيع واالستثمار 
فيها، مؤكدا على أهمية تايلند 
من الناحية السياحية خصوصا 
في ظل األسعار املنخفضة مقارنة 

بالدول السياحية األخرى.
أما بخصوص اجتماعات 
اللجنة املشتركة بني البلدين 

تكرمي الشيخ حمد جابر العلي خالل احلفل

السفير محمد مجرن الرومي يشارك سفير تايلند قطع كيكة احلفل  )محمد ماهر(

خالل لقاء نظمته »حقوق اإلنسان« في »اخلريجني«

صاحب السمو استقبل املبارك والهارون ومدير »التخطيط« واملال

»هيومان رايتس ووتش«: مواصلة الضغط على سورية ضرورة لوقف العنف

األمير اطلع على جدول أعمال القمة اخلليجية الـ 32

خبراء دستوريون لـ »األنباء«: مرسوم احلل صحيح %100 
واملقاطع يرد: يجب تعيني الوزراء احلاليني

آراء اخلبراء  صب���ت معظ���م 
الدس���توريني في خانة دستورية 
مرس���وم حل مجل���س األمة الذي 
صدر أمس، فقال أس���تاذ القانون 
العام والدستوري بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.إبراهيم احلمود: 
إن حل املجلس يصدر مبرس���وم 
أميري ويوقع عليه صاحب السمو 

األمير ورئيس الوزراء فقط.
أنه ال يش���ترط  وأكد احلمود 
توقيع وزير ومن ثم مادام صاحب 
الس���مو األمير قام بتعيني رئيس 
للوزراء فال يش���ترط اس���تكمال 
الوزارة حتى يتم إصدار  تشكيل 
مرس���وم بحل مجلس األمة وإمنا 
رئيس الوزراء هو من يوقع على 
مرس���وم ح���ل مجل���س األمة مع 
الذي قام  الس���مو األمير  صاحب 
بحل املجلس وفقا للمادة 107 من 
الدستور لتحقيق املصلحة العليا 
للبالد واألزمة السياسية اخلطيرة 
التي أملت بالبالد في الفترة األخيرة، 

وشدد احلمود على أنه من الناحية 
القانونية الدستورية فإن مرسوم 
حل مجلس األمة سليم 100% وال 

غبار عليه.
من جانبه، قال أستاذ القانون 
العام بكلية احلقوق بجامعة الكويت 
د.خليفة احلميدة: انه كان يفترض 
على رئيس مجلس الوزراء أن يبادر 
بتشكيل احلكومة واختيار وزرائه 
أمام حالة استثنائية متر  ولكننا 
بها البالد وبالتالي فإن مرس���وم 
حل مجلس األمة هو حل دستوري 

صحيح وكامل.
وأكد احلمي���دة أن حل مجلس 
األمة يعتبر صحيحا كونه صدر 
مبرسوم وّقع عليه صاحب السمو 
األمير ورئي���س مجلس الوزراء، 
ان اإلجراء صحيح  مش���ددا على 

من الناحية الدستورية.
بدوره، قال اخلبير الدستوري 
د.محمد الفيلي إن هناك شيئا فنيا 
خطأ ألن جابر املبارك الذي يرأس 

الوزراء  الوزراء، ه���ؤالء  مجلس 
ليس���وا وزراءه وهو ليس رئيسا 
لهؤالء الوزراء ألنه لم يصدر مرسوم 
بتعيينهم، وكي يسقط احلل الصادر 
عن حكومة كهذه يجب أن يطعن 

فيه أمام القضاء.
وقال د.الفيلي إن األدوات القائمة 
ال تسمح بالطعن فيه أمام القضاء 
فال القاضي اإلداري مختص بفحص 
املرس���وم وال احملكمة الدستورية 
مختص���ة بفحص املرس���وم ألنه 
ليس قانون���ًا أو الئحة ولكن هذا 

قرار فردي.
وزاد الفيلي: انه يبقى السؤال 
الذي يطرح نفس���ه: مل���اذا تقدم 
للحكومة نصيحة قانونية سيئة؟! 
موضحا ان رئيس مجلس الوزراء 
اجلديد لم يرشح هؤالء الوزراء وفقا 
للمادة 56 من الدس���تور وبالتالي 

هذه املادة لم يتم احترامها.
وقال إن احلكوم���ة املوجودة 
تختص برفع طلب احلل إذا كانت 

هن���اك ضرورة أو ان���ه يكون من 
العاجل من األمور، ومن يحدد ذلك 
� الض���رورة أو العاجل من األمور 
� من عدمهما هما صاحب الس���مو 

األمير واحلكومة.
أما اخلبير الدستوري د.محمد 
املقاطع فقال إن احلكومة التي رفعت 
طلب حل املجلس ال متلك هذا األمر 
لكونها حكومة لم تعد موجودة بعد 
أن اس���تقال رئيس وزرائها وعني 

خلف له وهو الرئيس احلالي.
وأضاف املقاط���ع في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان هذه احلكومة 
تنطبق عليها املادة 129 من الدستور، 
ووفقا لهذه امل���ادة فال وجود لها 
ويصب���ح طلبها ال���ذي رفع إلى 
صاحب الس���مو األمير بقرار حل 
مجلس األمة لي���س له محل وكل 
إجراءات تترتب على ذلك يلحقها 
عيب »عدم الدستورية« كما ان صفة 
رئيس الوزراء اجلديد كونه نائبا 
أول ووزي���را للدفاع في احلكومة 

السابقة قد انتهت بعد أدائه للقسم 
أمام صاحب السمو األمير ومن ثم 
ليس له صفة في احلكومة السابقة 
وصفته احلالية هي رئيس وزراء 
جديد. وزاد املقاطع: انه وحرصا على 
الدستوري وسالمة  العهد  سالمة 
املمارس���ة الدس���تورية بالكويت 
فمازال باإلمكان تدارك هذا الوضع 
بإصدار مرس���وم بتعيني الوزراء 
احلالي���ني وزراء جددا مع رئيس 
الوزراء اجلديد وبعد ذلك مباشرة 
جتتمع احلكومة بصفتها اجلديدة 
وتطلب حل املجلس ويصبح احلل 
من الناحية الدس���تورية س���ليما 
وهذا األم���ر ال يتطل���ب أكثر من 
يوم آخ���ر، خصوصا ان احلل في 
الوضع الراهن يترتب عليه انه لكل 
عضو في مجلس األمة احلالي ان 
يتمسك باستمرار عضويته ألنه ال 
اثر للحل الصادر عن حكومة غير 

موجودة.
آالء خليفة  ٭

أك����د املدير التنفي����ذي ملنظمة 
هيومان رايت����س ووتش كينيث 
روث أن حري����ة التعبير يجب أال 
جترم مهما كان نوع هذا التعبير 
أو وسيلته منتقدا ما يتعرض له 
بعض مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي كالتويتر من مالحقات 
نتيجة بع����ض االنتق����ادات التي 
يوجهونها، مش����ددا على أنه من 
حق أي إنسان االنتقاد بالطريقة 
التي يريدها مادام هذا التعبير ال 
يدع����و إلى العنف. كالم روث جاء 
خالل لقاء حواري نظمته جمعية 
حقوق اإلنسان لروث في مقر جمعية 
اخلريجني مساء أمس األول، حيث 
حتدث عن أوضاع حقوق اإلنسان 
في الكويت وفي املنطقة العربية 
بش����كل بعد الربيع العربي. فعلى 
صعيد الكويت تناول روث مسألة 
نظام الكفيل، حيث دعا إلى ضرورة 
الفصل بني الكفيل والعميل، وأن 
يتحول الكفيل إلى جهة حكومية، 
األمر الذي من شأنه تقليل نسب 
التمرد لدى العمالة خاصة املنزلية 
منها. وقال روث انه ناقش األمور 
السالف ذكرها وغيرها من املواضيع 
مع عدد من املسؤولني والقياديني 
في الدولة من خالل سلسلة لقاءات 
أجراها أخيرا، ومن بني هذه املواضيع 
كان مناقشة كل من موضوع حق 

استقبل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما اس����تقبل سموه بقصر 
السيف ظهر امس وزير الدولة 
التخطيط والتنمية  لش����ؤون 
عبدالوهاب الهارون، حيث قدم 
لس����موه بدر عثمان مال اهلل، 
وذلك مبناس����بة تعيينه مدير 
العربي للتخطيط.  عام املعهد 
وحض����ر املقابل����ة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
عل����ي اجل����راح. كما اس����تقبل 

بعض اخلالفات فيما يتعلق مبسألة 
قضايا حقوق اإلنسان، وأعرب عن 
تخوفه من سيطرة القيادة العسكرية 
على احلكم بعد فوز اإلس����الميني 

باحلكم كما حصل في اجلزائر.
وعلى الصعيد السوري قال روث 
انه البد من مواصلة الضغط على 
سورية كي ترضخ للقوانني الدولية 
ووقف عمليات العنف، مشيدا بالدور 
الذي لعبته الكويت في هذا اإلطار 
وفي ف����رض العقوبات على نظام 
األسد متاما كما كان دورها وموقفها 

من أحداث ليبيا.
وقد أدار اللقاء أمني سر جمعية 
حقوق اإلنسان عامر التميمي الذي 
أشاد بدور هيومان رايتس ووتش 
في مجال حقوق اإلنسان وما حققته 
في الكويت، ودعا إلى تعديل القوانني 
التي من شأنها حتسني ورفع مستوى 
حقوق اإلنسان. وخالل مشاركتها في 
اللقاء قالت بيانكا موتابارثي باحثة 
في منظمة هيومان رايتس ووتش 
ان الكويت حققت تقدما بطيئا فيما 
يتعلق باملطالب واملالحظات التي 
مت تقدميها ف����ي تقرير 2010 الذي 
أعدته املنظمة، خاصة فيما يتعلق 
مبوضوع العمالة املنزلية، مشددة 
بدورها عل����ى ضرورة إلغاء نظام 

الكفيل.
 ٭  رندى مرعي 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده����ا، متمنيا له����ا موفور 
العافية وللبلد  الصحة ودوام 
الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
تارجا هالونني رئيسة جمهورية 
فنلندا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده����ا، متمنيا لها 
موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة.

وعن مرحلة الربي����ع العربي 
ونتائجها بدأ روث حديثه عما تشهده 
مصر هذه الفترة بعد االنتخابات 
قائ����ال انه البد من احت����رام خيار 
املصريني، وإذا ما وصل اإلسالميون 
إلى احلكم عليهم بدورهم احترام 
حقوق اإلنس����ان، واستشهد روث 
في هذا اإلطار بتركيا، حيث نرى أن 
احلزب احلاكم ال يستخدم اإلسالم 
في قمع املعارضني على الرغم من 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ونائب وزير ش����ؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.
واس����تقبل صاحب السمو 
الش����يخ صباح األحمد  األمير 
بقصر الس����يف صب����اح امس 
عبداهلل املال، حيث أهدى سموه 
رعاه اهلل نسخة إلكترونية من 

الدستور.
الى ذلك، بعث صاحب السمو 
الش����يخ صباح األحمد  األمير 
ببرقية تهنئة الى تارجا هالونني 
رئيسة جمهورية فنلندا الصديقة 
عب����ر فيها س����موه عن خالص 

املرأة املتزوجة من غير كويتي إعطاء 
أبنائها اجلنسية ومسألة البدون 
قائال انه يجب أال يعامل البدون كلهم 
بنفس املعاملة، فهناك حوالي 35 ألف 
شخص ال يحملون هويات أو جواز 
سفر، لذلك ال يجنبغي حرمان كل 
البدون من اجلنسية بناء على القيود 
األمنية التي تفرض على بعضهم، 
ولكن يجب محاكمة من عليه حكم 

ما أو قضية وإنصاف الباقني.

صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر الس����يف 
صباح ام����س امني عام مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عبداللطي����ف الزيان����ي، حيث 
القضايا  اطلع سموه على اهم 
املطروحة على ج����دول اعمال 
ال� 32 للمجلس األعلى  الدورة 
التعاون لدول اخلليج  ملجلس 
العربي����ة واملزمع عقدها في 19 
و20 اجلاري في اململكة العربية 
الشقيقة بالعاصمة  السعودية 
الرياض. وحضر املقابلة نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 

)كرم ذياب( كينيث روث وعامر التميمي خالل اللقاء  

صاحب السمو األمير يتسلم نسخة إلكترونية من الدستور من عبداهلل املال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال عبداللطيف الزياني

العربي يزور الكويت السبت في إطار جولة عربية
القاهرة � أ.ش.أ: أعلنت جامعة 
الدول العربي���ة امس أن أمينها 
العربي س���يقوم  العام د.نبيل 
بجولة عربية ابتداء من غد تشمل 
العراق وقط���ر والكويت. وقال 
مصدر مسؤول باجلامعة العربية 
ان األمني العام سيستهل جولته 

بزيارة العراق في أول زيارة له 
كأمني عام جلامعة الدول العربية 
إلجراء محادثات مع الرئيس جالل 
طالباني ورئيس الوزراء نوري 
البرملان أسامة  املالكي ورئيس 
النجيفي وذلك للتش���اور حول 
تطورات األوض���اع في املنطقة 

خاصة في سورية والعراق وما 
يش���هده عدد من الدول العربية 
من حراك ش���عبي باالضافة الى 
االطالع على استعدادات العراق 
الستضافة القمة العربية املقبلة 
في مارس 2012.وأضاف املصدر أن 
األمني العام سيتوجه اجلمعة إلى 

الدوحة حلضور افتتاح الدورة 
الرياضي���ة العربية في دورتها 
الثانية عش���رة والتي يفتتحها 
أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثان���ي ومبش���اركة عدد من 

املسؤولني العرب.
ويتوجه مس���اء السبت الى 

الكويت في زيارة لها تستمر 3 
أيام للقاء صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د وكبار 
املسؤولني للتشاور حول تطورات 
األوضاع في املنطقة خاصة في 
سورية واليمن وما يشهده عدد 
من الدول العربية من تطورات.


