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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

اجتماع السلطتين لمواجهة العجز قريبا
ك�ل��ف رئ�ي��س مجلس االم ��ة م ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م رئ�ي��س لجنة االول��وي��ات
البرملانية ال�ن��ائ��ب ال��دك�ت��ور ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ب��ال�ت��واص��ل م��ع ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء وزير املالية أنس الصالح للتحضير الجتماع موسع يعقد
قريبا في مكتب املجلس للتباحث في مواجهة العجز في امليزانية العامة
للدولة .واوض��ح الغانم ان االجتماع سيحضره ن��واب ووزراء للخروج
بحلول تعزز االي��رادات غير النفطية تنفيذا الشتراط مجلس االم��ة على
الحكومة اطالعه على خطوات ضبط امليزانية أو تقنني الدعومات.

إشادة نيابية بقرار األمير :خطوة غير مستغربة على قائد اإلنسانية ودرس للحكومة لتتعلم منه الكثير

توجيهات سامية بتخفيض ميزانية
الديوان األميري وترشيدها
ك �ـ �ـ �ـ �ل��ف س �ـ �ـ �م �ـ��و ام �ـ �ـ �ي��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ات� �ـ� �خ� �ـ ��اذ االج � � �ـ � � �ـ� � ��راءات ال �ل�ازم� ��ة
العـــادة دراســــة مـــيزانية الـديوان
االم � � �ي � ��ري وال � �ج � �ه� ��ات ال �ت��اب �ع��ة
ل � ��ه وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت �خ �ف �ي �ض �ه��ا
وت ��رش� �ي ��ده ��ا ،ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل��ك
ثمن ع��دد من ال�ن��واب توجيهات
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و م� ��ؤك� ��دي� ��ن ان
ه� � � ��ذه ال� � �خ� � �ط � ��وة ال � � �ف � ��ري � ��دة م��ن
ن��وع �ه��ا ل �ي �س��ت م�س�ت�غ��رب��ة على
أم�ي��ر االن�س��ان�ي��ة وب�م�ث��اب��ة درس
للحكومة لتتعلم منه الكثير.
وأك��د ال�ن��واب ان ه��ذه الخطوة
ت �ج �س��د اس �ت �ش �ع��ارا م ��ن س �م��وه
ب��امل�س��ؤول�ي��ة ف��أب��ى اال ان ت�ك��ون
م �ي��زان �ي��ة ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري هي

االول��ى في الترشيد .الفتني إلى
أن ه��ذا ال�ق��رار ال�ص��ادر م��ن أعلى
س �ل �ط��ة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ي �ن �ب �غ��ي أن
ي�ح��ذو ح ��ذوه جميع امل�س��ؤول�ين
وج �ـ �ـ �م �ي��ع األج � �ه� ��زة ف ��ي ال ��دول ��ة
ف��ي امل �ـ �ـ �ـ �ب��ادرة ال�ف�ع�ل�ي��ة بترشيد
اإلنـفــاق ووقــف الـهــدر الـذي ليس
له داع للمال العام مشددين في
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ع�ل��ى رف�ض�ه��م ايـة
قـرارات حكومية تستهدف جيب
املواطن البسيط.
وش� ��دد ال� �ن ��واب ع �ل��ى ض ��رورة
ق �ي��ام ج �ه��ات ال��دول��ة باستبعاد
امل� � �ص � ��اري � ��ف ال � � ��زائ � � ��دة ف� � ��ي ظ��ل
ان� �خ� �ف ��اض اس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط وان
ت �ف �ع��ل وزارة امل��ال �ي��ة وال �ج �ه��ات
ال��رق��اب �ي��ة دوره � ��ا م ��ن اج ��ل ع��دم
السماح ب � ��أي م� �ص ��اري ��ف غ�ي��ر
ضرورية.

الصحية تبحث قانون الرعاية
االجتماعية للمسنين اليوم
ت � � �ع � � �ق � ��د  3ل � � � �ج� � � ��ان ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة
اج�ت�م��اع��ات�ه��ا ال �ي��وم ح �ي��ث تجتمع
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
ملناقشة الحساب الختامي ل��وزارة
ال �ص �ح��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة /2014
 2015ومالحظات دي��وان املحاسبة
ب�ش��أن��ه .وتجتمع اللجنة الصحية
مل� �ن ��اق� �ش ��ة م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب �ش��أن
الرعاية االجتماعية للمسنني.
كما تجتمع لجنة حماية االموال

ال� �ع ��ام ��ة مل �ن ��اق �ش ��ة ت� �ق ��اري ��ر دي� � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وم�لاح �ق �ه��ا ع��ن االم� ��وال
املستثمرة للفترات الزمنية (،2010
 )2015 ،2013 ،2012 ،2011وآل �ي��ة
التعامل معها كما تناقش تقارير
وت�ك��ال�ي��ف دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة املرفقة
وآلية التعامل معها.
تفاصيل (ص)04

 9مرشحين حصيلة اليوم
الخامس في تكميلية الثالثة
تقدم في اليوم الخامس لفتح
باب الترشح النتخابات مجلس
االم��ة التكميلية بالدائرة الثالثة
 9مرشحني بأوراقهم الى االدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون االن� �ت� �خ ��اب ��ات

ب� � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل �ي �ص��ل ع��دد
امل ��رش� �ح�ي�ن ح �ت ��ى ام � ��س ال � ��ى 30
مرشحا.
تفاصيل (ص)09 - 08

ودع � ��ا ال � �ن ��واب إل� ��ى ال �ت �ك��ات��ف
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ت��وص�ي��ات
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال� �ب� �ح� �ث� �ي ��ة ال� �ت ��ي
وض �ع��ت دراس� ��ات علمية لوقف
ال� � �ه � ��در وت� �ق� �ل� �ي ��ص امل� �ص ��اري ��ف
وخ � �ل� ��ق ف� � ��رص ب ��دي� �ل ��ة ل �ل �ق �ط��اع
ال � �خ� ��اص ل �ل �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت �ن��وي��ع
م� � �ص � ��ادر ال � ��دخ � ��ل م� �ش� �ي ��را إل ��ى
النجاحات التي حقـقتها بعض
دول الــخــليج فــي هـذا الـصـدد.
وأك � � � ��دوا ع �ل��ى ض � � ��رورة خ�ل��ق
ق � �ط ��اع ��ات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ج ��دي ��دة
الستدامة الحياة الكريمة التي
يعيشها املواطن.

تفاصيل (ص)06

حوار الدستور

فارس العتيبي:
 آن األوان إلجراءتعديل وزاري
 لسنا من يقيمسياستنا الخارجية
فالعالم يتحدث
عن حكمة صاحب
السمو

تفاصيل (ص)07

النائب د .يوسف الزلزلة في حديث مع النائب عدنان عبدالصمد عقب حضوره اجتماع لجنة امليزانيات أمس

إحالة  32ألف ملف إلى لجنة التقييم

تجنيس  ١٥٥ملفا من أبناء األرامل
والمطلقات قريبا
ن �ق��ل رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة
وال ��دف ��اع س�ل�ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م عن
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال� �خ ��ال ��د ت ��أك� �ي ��ده ج ��اه ��زي ��ة ١٥٥
ملفا من ابناء االرامل واملطلقات
للتجنيس خ�لال ال�ف�ت��رة القليلة

املقبلة .واض ��اف اللغيصم عقب
اجتماع لجنة الداخلية والدفاع
بحضور الوزير الخالد ورئيس
الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية ان
الفضالة اكد وجود  ٣٢الف ملف
الخ��وان �ن��ا ال� �ب ��دون ت ��م إح��ال�ت�ه��ا

ال� ��ى ل�ـ�ـ�ج�ن�ـ��ة ال�ت�ـ�ـ�ق�ـ�ـ�ـ�ي�ي��م ل ��دراس ��ة
اوضاعهم خالل الفترة البسيطة
وسوف يتم تجنيس املستحقني
منهم.
تفاصيل (ص)04

الداخلية :حمالتنا ال تستهدف جنسيات
أك� � � � ��دت وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ان
ال �ح �م�لات ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا األج �ه��زة
األمنية ال تستهدف جنسية دون
أخ��رى وان�ه��ا موجهة للمطلوبني
ع� �ل ��ى ذم� � ��ة ق� �ض ��اي ��ا وامل� �خ ��ال� �ف�ي�ن

ل�ق��وان�ين ال��دول��ة ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر عن
ج �ن �س �ي��ات �ه��م .واوض� �ح ��ت اإلدارة
العامة للعالقات واإلع�لام األمني
ب��ال��وزارة في بيان صحافي امس
أن ج�م�ي��ع ال��واف��دي��ن ع�ل��ى مسافة

واح � � � � ��دة م � ��ن م � �س � �ط ��رة ال � �ق ��ان ��ون
وال � �ه ��دف ض �ب��ط األم � ��ن وت�ح�ق�ي��ق
االستقرار للجميع.
تفاصيل (ص)15
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األمير استقبل ولي العهد والغانم
ورئيس الوزراء

األمير مستقبال ولي العهد

اس� �ت� �ق� �ب ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة

حفظه الله ورعاه بقصر السيف
ص�ب��اح ام��س س�م��و ول��ي العهد
ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح� �م ��د ال�ج��اب��ر

الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه رئ�ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء.

ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ال�ن��ائ��ب
األول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي��ر الخارجية الشيخ صباح

الخالد.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلسي
األمة والوزراء

ولي العهد مستقبال الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
بقصر السيف صباح امس رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه س�م��و الشيخ

 ..ومستقبال الشيخ صباح الخالد

ج � ��اب � ��ر امل � � �ب � � ��ارك رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ

صباح الخالد
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي العهد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
واستقبل سمو ول��ي العهد حفظه

ال�ل��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزي��ر ال��دف��اع الشيخ خالد الجراح
وب��رف �ق �ت��ه رئ �ي��س األرك � � ��ان ال �ع��ام��ة
للجيش الفريق رك��ن محمد خالد
الخضر.

ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال � �ص � �ب ��اح وزي� � � ��ر االع � �ل� ��ام ووزي� � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
س �ل �م��ان ال� �ح �م ��ود ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة

ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ب��ال��وك��ال��ة الشيخ
محمد العبدالله.
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استقبل إحدى الفتيات االيزيديات الناجيات وترأس اجتماع مكتب المجلس

الغانم :البرلماني العربي يتابع عن كثب قضية
المحتجزات األسيرات لدى داعش

 ..ومستقبال نادية مراد احدى الناجيات من تنظيم داعش

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م��رزوق الغانم بمكتبه أم��س نادية
م � ��راد وه� ��ي اح � ��دى ال �ن��اج �ي��ات م��ن
ق�ب�ض��ة ت�ن�ظ�ي��م داع� ��ش ف��ي امل��وص��ل
بعد احتجازها ألشهر.
وق��دم��ت ن��ادي��ة م� ��راد ال �ت��ي ت��زور
الكويت بناء على دعوة من الرئيس
ال� �غ ��ان ��م ب �ص �ف �ت��ه رئ �ي �س��ا ل�لات �ح��اد

ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ش��رح��ا مفصال
ملأساتها الشخصية وم��ا تعرضت
ل��ه ط��ائ�ف�ت�ه��ا االي��زي��دي��ة ف��ي منطقة
سنجار ال�ت��ي وق�ع��ت تحت سيطرة
داع ��ش ح�ي��ث أك ��دت ان ت�ل��ك امل��أس��اة
ه� � ��ي م� � �ث � ��ال واض� � � � ��ح وم� � �ت� � �ك � ��رر مل��ا
ت �ع��رض ل��ه ال �ع��راق �ي��ون م��ن االدي ��ان
وال� �ط ��وائ ��ف ك ��اف ��ة ع �ل��ى ي ��د ت�ن�ظ�ي��م

الغانم مترئسا االجتماع األسبوعي ملكتب املجلس

داعش االرهابي .بدوره حيا الغانم
شجاعة الفتاة نادية م��راد ودوره��ا
في نقل قضيتها وقضية قريناتها
امل �ح �ت �ج��زات ل ��دى داع� ��ش م��ن خ�لال
زيارتها لألمم املتحدة وجمهورية
م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة م ��ؤخ ��را م ��ؤك ��دا ان
االتحاد البرملاني العربي يتابع عن
ك�ث��ب قضية امل�ح�ت�ج��زات االس �ي��رات

ل ��دى داع ��ش وس �ي �ب��ذل ك��ل ال�ج�ه��ود
لتسليط ال�ض��وء على تلك القضية
أمام الرأي العام العاملي.
وح�ض��ر ال�ل�ق��اء ك��ل م��ن ال �ن��واب د.
ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة وع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وخ� �ل ��ف دم �ي �ث �ي��ر ال� �ع� �ن ��زي وخ �ل �ي��ل
الصالح وعبد الله املعيوف.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ع� �ق ��د م �ك �ت��ب

امل �ج �ل��س اج �ت �م��اع��ه أمس برئاسة
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
وحضور أعضاء املكتب.
وق ��ال أم�ي�ن س��ر امل�ج�ل��س العضو
املهندس عادل الخرافي في تصريح
ص �ح��اف��ي إن م�ك�ت��ب امل �ج �ل��س اط�ل��ع
ع �ل��ى ب �ع��ض ال��رس��ائ��ل ال � � ��واردة من
ب�ع��ض رؤس ��اء ال�ب��رمل��ان��ات الشقيقة

وال�ص��دي�ق��ة ب�ش��أن ترتيب ال��زي��ارات
ف� �ي� �م ��ا ب �ي��ن م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وه � ��ذه
البرملانات.
وأضاف الخرافي أن املكتب اطلع
على بعض األم��ور اإلداري��ة املتعلقة
ب��األم��ان��ة ال �ع��ام��ة وات �خ��ذ ال� �ق ��رارات
املناسبة بشأنها.

وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماعات الدورة  18للجنة التنفيذية لالتحاد

الكويت تدعو إلى تفعيل المشاركة في البرلمان العربي
ي � � � �ش� � � ��ارك وف � � � � ��د م� � � ��ن ال� �ش� �ع� �ب ��ة
البرملانية الكويتية برئاسة وكيل
ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
وع �ض��وي��ة ك ��ل م ��ن أم �ي�ن ص �ن��دوق
ال �ش �ع �ب��ة ال �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع��اش��ور
وع� �ض ��و ال �ش �ع �ب��ة ال� �ن ��ائ ��ب س�ي��ف
العازمي في أعمال ال��دورة الثامنة
ع�ش��رة للجنة التنفيذية لالتحاد
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي وال �ت��ي ستعقد
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ي��روت
خ�لال الفترة م��ن  17إل��ى  19يناير
الجاري.
إل � � ��ى ذل � � ��ك دع � � ��ا وف � � ��د ال �ش �ع �ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال � ��ى ت �ف �ع �ي��ل م �ش��ارك��ة
جميع الدول العربية ضمن االتحاد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي وم��ؤس �س��ات��ه
وذلك لتعزيز فعالية القرارات التي
يجري ات�خ��اذه��ا خ�لال اجتماعات
االتحاد واك��دوا أهمية ال��دور الذي
يضطلع ب��ه االت�ح��اد ك��إط��ار يجمع
ب��رمل��ان��ات ال ��دول العربية املختلفة

الشايع متحدثا خالل الدورة الـ 18للجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني العربي

وي� ��وط� ��د ال � �ت � �ع� ��اون ب �ي �ن �ه��ا ح �ي��ال
مختلف القضايا.
واعرب رئيس اللجنة التنفيذية
لالتحاد البرملاني العربي النائب

ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع ع ��ن ام� �ل ��ه ف ��ي ان
يتمكن االت�ح��اد البرملاني العربي
م ��ن ال� �ت ��وص ��ل ال � ��ى رؤي� � ��ة م��وح��دة
ب �ش��أن االره� � ��اب ب�م�خ�ت�ل��ف ص��وره

وال� � �ح � ��روب وم � ��ا راف� �ق� �ه ��ا م ��ن ق�ت��ل
وت� � �ش � ��ري � ��د ف� � ��ي ع� � � ��دد م� � ��ن ال� � � ��دول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة.وط ��ال ��ب ب� ��وج� ��ود ك�ل�م��ة
واح� � ��دة وم� ��وح� ��دة ل �ج �م �ي��ع ال� ��دول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة مل� �ح ��ارب ��ة االف � � � ��ات ال �ت��ي
تهدد دول املنطقة وشعوبها وفي
مقدمتها االرهاب.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري��ح ادل ��ى به
وك �ي��ل ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب
فيصل الشايع على هامش الدورة
ال� �ـ  18ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�لات�ح��اد
التي انطلقت في بيروت برئاسته.
وح� � ��ول ج� � ��دول اع � �م� ��ال ال �ل �ج �ن��ة
ق��ال ان��ه يتضمن ب�ن��ودا ع��دة منها
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�س�ل��م وال�ت�س�ل�ي��م الم��ان��ة
االت � �ح� ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي ب�ين
االم�ي��ن ال �ع��ام ال �س��اب��ق ن ��ور ال��دي��ن
ب��وش�ك��وج واالم�ي�ن ال �ع��ام املنتخب
فايز الشوابكة.
واضاف ان اللجنة ستبحث كذلك
ف��ي اع�م��ال املؤتمر املقبل لالتحاد

البرملاني العربي وبرنامج تكريم
ع� ��دد م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ت��ي ك��ان
ل�ه��ا دور ب ��ارز ف��ي اع �م��ال االت �ح��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي وف��ي مقدمتهم
رئ�ي��س مجلس االم ��ة م ��رزوق علي
ال �غ��ان��م واالم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
االمة ورئيس اللجنة التنفيذية.
وشدد الشايع على اهمية الدور
ال � ��ذي ي ��ؤدي ��ه االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال � �ع� ��رب� ��ي ك � ��اط � ��ار ج� ��ام� ��ع مل �م �ث �ل��ي
م�خ�ت�ل��ف ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة الس�ي�م��ا
وسط االح��داث الخطيرة التي تمر
بها املنطقة.
وق� � � � ��ال ع � �ض� ��و م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
النائب صالح عاشور ان االتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ي�ش�ك��ل م�ن�ص��ة ل�ع��رض
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت�ه��م دول املنطقة
وش �ع��وب �ه��ا وال �ت �ح��دي��ات ال�ك�ث�ي��رة
ال � �ت� ��ي ت ��واج� �ه� �ه ��ا وي � �س� ��اه� ��م ف��ي
تقريب اآلراء بني ممثلي مختلف
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات امل� �ش ��ارك ��ة وت��وح �ي��د

املواقف من القضايا املطروحة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب س�ي��ف
العازمي ان االتحاد يهدف لتعزيز
ال �ل �ق��اءات وال� �ح ��وار ب�ي�ن امل�ج��ال��س
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وال�ب��رمل��ان�ي�ين
ال �ع��رب ف��ي س�ب�ي��ل ال�ع�م��ل امل�ش�ت��رك
وت� �ن� �س� �ي ��ق ال � �ج � �ه� ��ود ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
وت� � �ب � ��ادل ال � �خ � �ب� ��رات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وبحث القضايا العربية املشتركة
في النطاق القومي والدولي.
واش � � � � ��اد ب� �م� �س� �ت ��وى ال � �ت � �ع� ��اون
والتنسيق القائم بني مجلس االمة
الكويتي والبرملانات العربية كافه
داع �ي��ا ال ��ى ت �ب��ادل وج �ه��ات النظر
وال � � � ��رؤى واالف� � �ك � ��ار ازاء م�خ�ت�ل��ف
قضايا املنطقة وال�ت��ي م��ن شأنها
التوصل الى حلول ناجحة.

04

برلمان

aldostoor

االثنين  08ربيع اآلخر  18 . 1437يناير 2016

الداخلية والدفاع :إحالة  32ألف شخص إلى لجنة التقييم لنظر إمكانية تجنيسهم

 155ملفا جاهزة للتجنيس
من أبناء األرامل والمطلقات
عقدت لجنة الداخلية والدفاع
اجتماعها أم��س بحضور نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
ورئيس الجهاز املركزي ملعالجة
اوض � � � � � � ��اع امل � �ق � �ي � �م�ي��ن ب� � �ص � ��ورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ص��ال��ح ال�ف�ض��ال��ة
ملناقشة عدة بنود تتعلق بملف
التجنيس والبدون.
وكشف رئيس لجنة الداخلية
وال��دف��اع س�ل�ط��ان اللغيصم عن
ت ��أك� �ي ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية محمد
ال � �خ� ��ال� ��د ج� ��اه� ��زي� ��ة  ١٥٥م �ل �ف��ا
ل �ل �ت �ج �ن �ي��س م� ��ن اب � �ن� ��اء االرام� � ��ل
واملطلقات سيصدر خ�لال فترة
ب �س �ي �ط��ة ال� � ��ى ج� ��ان� ��ب م �ن��اق �ش��ة
م �ل��ف ال�ت�ج�ن�ي��س ك��ام�ل�ا اض��اف��ة
الى بعض القوانني واملقترحات
املقدمة من النواب.
واض��اف اللغيصم ان اللجنة
وال�ف�ض��ال��ة ن��اق�ش��ا م�ل��ف ال�ب��دون
مؤكدا خالله وجود  ٣٢الف ملف
الخواننا البدون تم إحالتها الى
لجنة التقييم لدراسة اوضاعهم
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة البسيطة وس��وف
يتم التنفيذ للمستحقني منهم.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ك � �ش� ��ف رئ� �ي ��س
ال � �ج � �ه� ��از امل� � ��رك� � ��زي ل �ل �م �ق �ي �م�ين
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ص��ال��ح
ال �ف �ض��ال��ة ع ��ن ان� �ت� �ه ��اء ال �ج �ه��از
م��ن اح��ال��ة م�ل�ف��ات ن�ح��و  32أل��ف
ش � �خ ��ص إل � � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ق �ي �ي��م
ل�ن�ظ��ر ام �ك��ان �ي��ة ح�ص��ول�ه��م على
الجنسية الكويتية.
وأض� � � � ��اف ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ال ��ى
ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ع� �ق ��ب ح� �ض ��وره
اجتماع لجنة الداخلية والدفاع
البرملانية أنه عرض على اللجنة
ما توصل إليه الجهاز في شأن

جانب من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس بحضور وزير الداخلية

املهمة املنوطة به وتمت اإلجابة
ع�ل��ى ك��ل األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي طرحها
النواب.
واوض��ح انه تم إطالع اللجنة
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج ت��رت �ي��ب وتصنيف
امل�ل�ف��ات امل�ح��ال��ة ل�ل�ج�ه��از وال��ذي
ح � � � ��دد خ � � ��ارط � � ��ة ط� � ��ري� � ��ق آلل� �ي ��ة
التعامل معها واملحالة بدورها
إلى «لجنة التقييم».
وس �ئ��ل ع�م��ا ي �ت��ردد ع��ن ش��راء
ال �ج �ن��اس��ي ف ��أج ��اب إن ه� ��ذا من
اخ � �ت � �ص ��اص وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وليس الجهاز املركزي.
وذكر ردا على سؤال أن الجهاز
أحال نحو  32ألف شخص ممن
تنطبق عليهم شروط التجنيس
من حيث املبدأ إلى لجنة التقييم
وامل�خ��ول��ة دراس ��ة ه��ذا امل��وض��وع
إلب� � ��داء ال� � ��رأي ال �ن �ه��ائ��ي ح��ول�ه��ا
م �ش �ي��را ال� ��ى ان م ��ن ب�ي�ن ه ��ؤالء
حملة إحصاء العام  1965وأبناء
املطلقات واألرامل وغير ذلك.
قال النائب ماجد موسى عقب
اجتماع لجنة الداخلية والدفاع
إن رئيس الجهاز املركزي صالح

الفضالة اك��د ان ال�ج�ه��از انتهى
م ��ن  32ال ��ف م �ل��ف ل �ل �ب��دون وت��م
ت �ح��وي �ل �ه��ا إل� ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل �ل �ت �ق �ي �ي��م وال �ت �ج �ن �ي��س وه �ن ��اك
ستتم غربلة هذه امللفات ملعرفة
ال ��ذي ��ن ع �ل �ي �ه��م ق� �ي ��ود أم �ن �ي��ة أو
مشاكل إذا سيستبعد من عليه
قيود أمنية أو مشاكل.
واض � � ��اف م ��وس ��ى ب � ��أن ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة اك ��د ج��اه��زي��ة ال� ��وزارة
لتجنيس االع��داد التي تستحق
وي �ج��ب ان ن �ع��رف ه ��ذه االع� ��داد
م �س �ب �ق��ا ح �ت��ى ن �ب��اش��ر اع �م��ال �ن��ا
ولكن ال نريد ان نتفاجأ باالعداد
ون � � �ح� � ��ن ع� � �ل � ��ى س � �ب � �ي� ��ل امل� � �ث � ��ال
جاهزون الستقبال  300ويأتينا
 400أو أك �ث ��ر ب ��ل ن ��ري ��د م�ع��رف��ة
االع� ��داد ال��دق�ي�ق��ة للتجنيس فال
بد ان يكون هناك تنسيق مسبق
في ذلك.
واكد موسى ان هناك ايجابية
ح �ك��وم �ي��ة ل� �ح ��ل ه� � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
وال �ح �ك��وم��ة ه ��ي م ��ن ت� �ب ��ادر في
حل هذه املشكلة بدليل حضور

وزي��ر الداخلية ورئيس الجهاز
الى اجتماع اللجنة وهذا توجه
ل �ح��ل ه� ��ذه امل �ش �ك �ل��ة االن �س��ان �ي��ة
والتي رددها اكثر من مرة وزير
الداخلية وب�ين تعاطفه م��ع هذا
امللف وهو ال يقل جهدا عن باقي
ال� ��زم �ل�اء ف ��ي م �ج �ل��س االم� � ��ة م��ن
نواب ووزراء.
واشار موسى الى انه بالفعل
هناك قانون اقر من مجلس االمة
بتجنيس  4000من البدون ولكن
رد وزي � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ح� ��ول ه��ذا
امل ��وض ��وع ب ��أن االع � ��داد امل�ت��اح��ة
لدى الوزارة ال تتجاوز  400طلب
وال �ب��اق��ي ت�ح��ت ال��دراس��ة وليس
لدينا متسع أكثر من ذلك.

حماية المال العام تبحث تقارير المحاسبة
عن األموال المستثمرة اليوم
ت� � �ع� � �ق � ��د  3ل� � � �ج � � ��ان ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ال � �ي ��وم الس �ت �ك �م��ال
مناقشة املوضوعات املدرجة على
جدول اعمالها حيث تجتمع لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �ح � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل ��وزارة الصحة ع��ن السنة املالية
 2015 /2014وم�لاح �ظ��ات دي��وان
املحاسبة بشأنه.

وت � �ج � �ت � �م� ��ع ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
مل �ن��اق �ش��ة م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�م�س�ن�ين،
اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م �ن��اق �ش��ة االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ض �م��ان ح�ق��وق
امل �س �ن�ي�ن وذل� � ��ك ب �ح �ض��ور وزي � ��رة
الشؤون االجتماعية او من ينوب
عنها.

ك � �م ��ا ت� �ج� �ت� �م ��ع ل� �ج� �ن ��ة ح �م��اي��ة
االم� � ��وال ال �ع��ام��ة مل�ن��اق�ش��ة ت�ق��اري��ر
دي � � � � ��وان امل � �ح ��اس � �ب� ��ة وم�ل�اح� �ق� �ه ��ا
ع��ن االم � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة ل�ل�ف�ت��رات
ال��زم �ن �ي��ة (،2012 ،2011 ،2010
 )2015 ،2013وآلية التعامل معها
ك �م��ا ت �ن��اق��ش ت� �ق ��اري ��ر وت �ك��ال �ي��ف
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة امل��رف �ق��ة وآل �ي��ة
التعامل معها ،اضافة الى مناقشة

م ��وض ��وع ال �ت �ح �ق �ي��ق ف �ي �م��ا ق��دم��ه
ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق م �س �ل��م ال� �ب ��راك
م��ن م�س�ت�ن��دات ووث��ائ��ق ال�خ��اص��ة
ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار
.2008 /2006

الخرينج :الكويت فخورة
بتكريم شيخ األزهر
رح � � � ��ب ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم� � � ��ة م � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج ب� ��زي� ��ارة
فضيلة االم ��ام االك�ب��ر الشيخ احمد
ال �ط �ي��ب ش �ي��خ االزه � ��ر ب �ل��ده ال�ث��ان��ي
الكويت بني اه�ل��ه ومحبيه الشعب
الكويتي الذين يكنون له كل املحبة
والتقدير واالعتزاز.
واك��د الخرينج ان تكريم الكويت
ل�ف�ض�ي�ل��ة االم� ��ام االك �ب��ر كشخصية
ال� �ع ��ام االس�ل�ام� �ي ��ة وال � � ��ذي ي �ت��زام��ن
واخ�ت�ي��ار ال�ك��وي��ت ع��اص�م��ة للثقافة
االس�لام �ي��ة ل�ه��و ش��رف ك�ب�ي��ر ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت ان ي �ك ��ون ت �ك��ري��م ف�ض�ي�ل��ة
االم � ��ام االك� �ب ��ر ع �ل��ى ارض ال �ك��وي��ت
وب��رع��اي��ة ك��وي �ت �ي��ة وب ��أي ��د ك��وي�ت�ي��ة
م��ؤك��دا ف�خ��ر ال�ك��وي��ت ب�ه��ذا التكريم
االس� �ل��ام� � ��ي ل �ش �خ �ص �ي��ة اس�ل�ام� �ي ��ة
معتدلة تحظى ب��اح�ت��رام كبير في
ال�ع��ال��م االس�لام��ي رس�م�ي��ا وشعبيا
مل��ا يتمتع ب��ه فضيلة االم ��ام االك�ب��ر
من علم وفهم للواقع وحرصه على
مصالح املسلمني والعمل على دعم

مبارك الخرينج

االع � �ت � ��دال وال ��وس �ط �ي ��ة االس�ل�ام �ي��ة
السمحاء في جميع انحاء العالم.
وع� �ب ��ر ال �خ ��ري �ن ��ج ع� ��ن س �ع��ادت��ه
ل ��وج ��ود ف�ض�ي�ل��ة االم � ��ام االك �ب ��ر في
دول��ة الكويت مكرما وضيفا عزيزا
وغ��ال �ي��ا ع�ل��ى ال �ك��وي��ت م�ه�ن�ئ��ا االم��ة
االس�ل�ام �ي��ة ب�ت�ك��ري��م ف�ض�ي�ل��ة االم ��ام
االك �ب��ر ش�ي��خ االزه� ��ر ت�ك��ري�م��ا يليق
بمكانته وحب االمة االسالمية له.

الكندري :على العمير إعالن
نتائج تحقيق الحصى المتطاير
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري
بنشر تقرير لجنة التحقيق بشأن
م � ��وض � ��وع ال� �ح� �ص ��ى امل� �ت� �ط ��اي ��ر ف��ي
الشوارع وال��ذي وعد وزي��ر االشغال
ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ب �ش��أن��ه
م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة م �ح��اس �ب��ة
املتسببني.
واستغرب الكندري ف��ي تصريح
صحفي من حديث بعض مسؤولي
وزارة االش� �غ ��ال ب ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر في
ال� �خ� �ل� �ط ��ات امل �خ �ص �ص ��ة ل� �ل� �ش ��وارع
مبينا ان��ه منذ ب��دء رص��ف وتعبيد
ال �ش��وارع ف��ي ال �ب�لاد ف��ي الستينات
والسبعينات م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي لم
تظهر لدينا مشكلة تطاير الحصى
او «خلطات القار» كما ظهرت خالل
السنتني املاضيتني.
وش � ��دد ال� �ك� �ن ��دري ع �ل��ى ض � ��رورة
اس ��راع وزي ��ر االش �غ��ال ع�ل��ي العمير
بتقديم نتائج لجنة التحقيق التي
وع ��د ب �ه��ا ف��ي ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم��ة
األخيرة مقرونة بأسماء املتسببني
ف � ��ي م � ��وض � ��وع ال� �ح� �ص ��ى امل �ت �ط��اي��ر
وال�ت��ي أدت ال��ى خسائر كبيرة لدى
م�س�ت�خ��دم��ي ال� �ط ��رق م ��ن امل��واط �ن�ين
وامل �ق �ي �م�ين ت�م�ث�ل��ت ب�ت�ه�ش�ي��م زج��اج
وواجهة مركباتهم.
وافاد الكندري بأن الوزارة تتحمل
املسؤولية كاملة في موضوع تطاير
الحصى اذ حذرنا في السنة املاضية
من استمرار التعاقد مع مقاولني ال
يلتزمون بالشروط اضافة الى عدم
قيام املهندسني في الوزارة بدورهم

فيصل الكندري

في الرقابة والتدقيق على املقاولني
اثناء سير عملهم.
وب �ي��ن ان � ��ه م ��ن غ �ي��ر امل �ن �ط �ق��ي ان
تقوم وزارة االشغال على مدار العام
ب�ت�غ�ي�ي��ر وت �ج��دي��د اس �ف �ل��ت ال�ط��ري��ق
خ ��اص ��ة ان � ��ه ق� �ب ��ل س � �ن� ��وات ع � ��دة ال
يتغير االس�ف�ل��ت مل��دد ط��وي�ل��ة تصل
الى  5سنوات تقريبا مبينا ان زيادة
االس�ت�ع�م��ال ل�ي��س م �ب��ررا الستهالك
الطريق وانتهاء صالحية االسفلت.
وق � ��ال ان ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة وب�ع��د
م� ��وس� ��م األم � � �ط� � ��ار ظ � �ه� ��رت م �ش �ك �ل��ة
ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى بشكل الف��ت ووع��د
وقتها وزي��ر األش�غ��ال بحل املشكلة
وم� �ع ��رف ��ة م �ك��ام��ن ال �خ �ل��ل وت� �ك ��ررت
املشكلة للسنة الثانية على التوالي
وبعد موسم األمطار مطالبا الوزير
العمير بمحاسبة املقصرين ووضع
ح�ل��ول ل�ه��ذه املشكلة حتى ال تتكرر
مجددا.
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العمير للحويلة :طرحنا اتفاقية
لربط مدينتي صباح األحمد والخيران
أك � ��د وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم � � ��ة د.ع � �ل� ��ي ص� ��ال� ��ح ال �ع �م �ي��ر
ف� ��ي رده ع� �ل ��ى س � � ��ؤال ل �ل �ن��ائ��ب
د.م� �ح� �م ��د ال �ح��وي �ل��ة ع� ��ن خ�ط��ط
وزارة االش�غ��ال العامة لتطوير
ط��ري��ق ال��وف��رة وال �ط��رق امل��ؤدي��ة
مل� ��دي � �ن� ��ة ص� � �ب � ��اح األح � � �م� � ��د ب� ��أن
وزارة االش � � �غ� � ��ال ال � �ع� ��ام� ��ة ف��ي
س �ب �ي��ل ت �ط��وي��ر ط ��ري ��ق ال ��وف ��رة
وال �ط��رق امل��ؤدي��ة مل��دي�ن��ة صباح
االح �م��د ق��ام��ت ب�ط��رح االت�ف��اق�ي��ة
االس �ت �ش��اري��ة رق ��م أ/ه � �ـ ط198/
ال � �خ ��اص ��ة ب � ��دراس � ��ة وت �ص �م �ي��م
واإلش ��راف على تحسني الطرق
ال� ��راب � �ط� ��ة ب �ي��ن م ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
األح � � �م� � ��د ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة وم ��دي� �ن ��ة
الخيران السكنية.
وأش � � ��ار ل �ق��د ان �ب �ث��ق ع ��ن ت�ل��ك
االتفاقية ثالثة عقود هي:
 ال � �ع � �ق� ��د رق � � ��م ه � � �ـ ط 238/وي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب � ��إن� � �ش � ��اء وإن � � �ج � ��از
وصيانة طرق وجسور ومجاري
أمطار وصحية وخدمات اخرى

د.محمد الحويلة

ل �ل �ط��ري��ق ال� ��واص� ��ل ب �ي�ن م �ي �ن��اء
ع � �ب ��دال � �ل ��ه وال � � ��وف � � ��رة ول � �ق� ��د ت��م
امل �ب��اش��رة ف��ي اع �م��ال ه��ذا العقد
في  2015/12/3وجاري تنفيذه
حاليا.
 ال � �ع � �ق� ��د رق � � ��م ه � � �ـ ط 237/وي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب � ��إن� � �ش � ��اء وإن � � �ج � ��از
وصيانة ط��رق وجسور ومجار
وأم � � �ط � ��ار وص� �ح� �ي ��ة وخ� ��دم� ��ات
اخ � � ��رى ل �ل �ط��ري��ق ال � ��واص � ��ل ب�ين

م�ي�ن��اء ال� ��زور وال ��وف ��رة ول �ق��د تم
طرح مناقصة هذا العقد وعقب
ال� �ت ��رس� �ي ��ة وم� ��واف � �ق� ��ة ال �ج �ه��ات
الرقابية سيتم البدء في التنفيذ.
 ال � �ع � �ق� ��د رق � � ��م ه � � �ـ ط 239/وي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب � ��إن� � �ش � ��اء وإن � � �ج � ��از
وصيانة ط��رق وجسور ومجار
وأم � � �ط � ��ار وص� �ح� �ي ��ة وخ� ��دم� ��ات
اخ � � � ��رى ل � �ل � �ط ��رق ال � ��راب� � �ط � ��ة ب�ين
مدينة صباح األح�م��د السكنية
وم� ��دي � �ن� ��ة ال � �خ � �ي� ��ران ال� �ج ��دي ��دة
ول� �ق ��د ت� ��م ط � ��رح م �ن��اق �ص��ة ه ��ذا
العقد وعقب الترسية وموافقة
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة س�ي�ت��م ال�ب��دء
في التنفيذ.
وأض � � � � � � � ��اف :ه� � � � ��ذا ول � � �ق� � ��د ت ��م
ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ك ��اف ��ة ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات ال �ص �ل��ة ب �ه��ذه
املشاريع ومنها بلدية الكويت
وت��م الحصول على متطلباتهم
وموافقاتهم بهذا الشأن.

وج ��ه ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال�ن�ص��ف
سؤاال إلى رئيس مجلس الوزراء
ووزي� � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي� � � ��ر ال �ن �ف��ط
بالوكالة أنس الصالح قال فيه:
ايماء إلى الرسوم التي تفرضها
ال� ��دول� ��ة ب �م��وج��ب ال� �ق ��ان ��ون رق��م
 8ل �س �ن��ة  2008ب� �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م
اس � �ت � �غ �ل�ال األراض� � � � � ��ي ال� �ف� �ض ��اء
وال �ت��ي ت�ع��د راف� ��دا ق��وي��ا ل�ل��دول��ة
في حال تحصيلها واستغاللها
ب�م��ا ي �خ��دم ال��دول��ة وخ��اص��ة في
ظ � ��ل األوض � � � � ��اع ال� ��راه � �ن� ��ة ال �ت��ي
تعاني فيها الدولة من ندرة في
امل � ��وارد امل��ال �ي��ة ون �ظ��را لتهريب
ب �ع��ض ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت�م�ت�ل��ك
تلك األراض��ي الفضاء من سداد
الرسوم املستحقة عليها لصالح
الدولة كانت هذه األسئلة حماية
ل�ت�ل��ك األم� � ��وال م��ن ت �ص��رف ه��ذه
الشركات في تلك األراض��ي دون
سداد الرسوم املستحقة عليها.
وجاء في نص السؤال:
 م��ا اإلج� � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة ل��دىوزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ب� � �ش � ��أن ح �ص��ر

القضيبي يسأل العلي عن إلغاء سحب
قسائم الصلبوخ
ق ��دم ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
س � � � � ��ؤاال ال � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج � ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
وجاء في نص السؤال:
 ي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة منال � �ق� ��رار ال � � � ��وزاري رق� ��م  87ل�س�ن��ة
 1997ف��ي ش ��أن م �ن��ح ت��راخ�ي��ص
استيراد الصلبوخ.
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ةم� � ��ن م � �ح � �ض ��ر اج� � �ت� � �م � ��اع ل �ج �ن��ة
التخصيص ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة العامة
للصناعة رقم .2013/4
 ي ��رج ��ى ت ��زوي� ��دي ب �ن �س �خ��ة م��نق� � ��رار ل �ج �ن��ة ت �خ �ص �ي��ص ال �ق �س��ائ��م
بهيئة الصناعة رقم  9/203املنعقد
ب �ت ��اري ��خ  2013/4/13وال � �ق� ��رارات
الصادرة من االجتماع.
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ةم ��ن اج� �ت� �م ��اع ل �ج �ن��ة ت�خ�ص�ي��ص
ال �ق �س��ائ��م رق� ��م  2014/5ال�ن�ع�ق��د
ب�ت��اري��خ  2014/2/23وال �ق��رارات
ال �ص��ادرة م��ن االج�ت�م��اع ونسخة
من القرار ال��وزاري رقم 2014/70
ب� �ت ��اري ��خ  2014/10/21ب �ش��أن

أحمد القضيبي

ت��أش �ي��رة وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة ب�ق�ب��ول
ال �ت �ظ �ل �م ��ات ش� �ك�ل�ا وم ��وض ��وع ��ا
وال� � �غ � ��اء س� �ح ��ب ع � ��دد  4ق �س��ائ��م
لتخزين الصلبوخ.
 ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب ��األس ��سال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت ��ي ع �ل��ى ض��وئ�ه��ا
ال � �غ� ��ى وزي � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة س �ح��ب
ع� ��دد  4ق �س��ائ��م ص �ل �ب��وخ وب �ي��ان
صالحيات وزير التجارة في هذا

05
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يسدد رسوم استغالل األراضي؟

طالب بتزويده بقرار لجنة التخصيص في هيئة الصناعة

ضوابط واشتراطات تخصيص
وس� � � � �ح � � � ��ب ق� � � �س � � ��ائ � � ��م ت� � �خ � ��زي � ��ن
الصلبوخ.
 ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �م �ح �ض��راجتماع لجنة القسائم رقم 2015/13
امل �ن �ع �ق��د ب �ت��اري��خ  2015/1/14مع
القرارات الصادرة من االجتماع.
 ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب�م�ح�ض��راج� �ت� �م ��اع ل �ج �ن��ة ال� �ق� �س ��ائ ��م رق ��م
 2015/14امل � �ن � �ع � �ق� ��د ب� �ت ��اري ��خ
 2015/8/4مع القرارات الصادرة
من االجتماع.
 يرجى تزويد بالقرار الوزاريرق� ��م  2015/54ب� �ش ��أن ض��واب��ط
واشتراطات تخصيص وسحب
قسائم تخزين الصلبوخ.
 يرجى تزويدي بكتاب وزيرال �ت �ج ��ارة ب �ت��اري��خ 2016/1/10
امل � ��وج � � �ه � ��ة ل � �ه � �ي � �ئ ��ة ال � �ص � �ن ��اع ��ة
ب��وق��ف اج � � ��راءات س �ح��ب ق�س��ائ��م
الصلبوخ.
 يرجى تزويدي بكتاب وزيرالتجارة الصادر من ادارة مكتبه
بتاريخ  2016/1/12واملتضمن

برلمان

الشأن مع تقديم ما يثبت ذلك من
قوانني او قرارات.
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب ��أس �م��اءم�لاك قسائم الصلبوخ ال�ت��ي تم
س�ح�ب�ه��ا م �ن��ذ ي �ن��اي��ر  2014ال��ى
حينه م��ع ب�ي��ان االس �ب��اب وك��اف��ة
امل �خ��اط �ب��ات ال� �ت ��ي ت �م��ت م ��ا ب�ين
الهيئة ومالك تلك القسائم.
 يرجى تزويدي بأسماء مالكقسائم الصلبوخ ال�ت��ي ت��م الغاء
ق� ��رار س�ح�ب�ه��ا م�ن��ذ ي�ن��اي��ر 2014
ال��ى حينه م��ع ب�ي��ان الجهة التي
ات �خ��ذت ق ��رار االل �غ��اء واالس �ب��اب
ال�ت��ي ادت ال��ى ه��ذه ال �ق��رارات مع
ت��زوي��دي بكافة املخاطبات التي
تمت مع جميع االط��راف في هذا
الشأن.

راكان النصف

ال �ش��رك��ات املستحق عليها تلك
ال � ��رس � ��وم امل � �ف� ��روض� ��ة ب �م��وج��ب
القانون املار ذكره؟
 ه��ل ه �ن��اك ش��رك��ات تخلفتع� ��ن س � � ��داد ت� �ل ��ك ال� � ��رس� � ��وم؟ م��ع
ت� � ��زوي� � ��دن� � ��ا ب � �ك � �ش� ��ف ع � � ��ن ه � ��ذه
ال �ش ��رك ��ات م��وض �ح��ا ب ��ه امل �ب��ال��غ
املستحقة عليها.
م��ا اإلج ��راءات التي اتخذتهاال� � � � � � � ��وزارة مل �ل�اح � �ق� ��ة ال � �ش� ��رك� ��ات

املتقاعسة عن سداد الرسوم؟
 ه��ل ه �ن��اك إج � ��راءات معينهمل �ن ��ع أص � �ح� ��اب ه � ��ذه ال �ش ��رك ��ات
امل �ت �ق ��اع �س ��ة م� ��ن ال� �ت� �ص ��رف ف��ي
األراض � ��ي امل �ف��روض ع�ل�ي�ه��ا تلك
الرسوم؟ مع تزويدنا بالقرارات
أو اإلج � � � � � ��راءات امل� �ت� �خ ��ذة ب �ه��ذا
الشأن.
 ه � ��ل ت � ��م اس � �ت � �ث � �ن� ��اء ب �ع��ضالشركات من سداد هذه الرسوم
وعلى أي أساس يتم االستثناء؟
م� � ��ع ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب� �ك� �ش ��ف ب� �ه ��ذه
الشركات املستثناة.
ه��ل ت��م إج��راء تسويات فيماب�ي�ن ال � � ��وزارة وال� �ش ��رك ��ات س ��واء
إعفاءا نهائيا أو جدولة الرسوم؟
م��ع ت��زوي��دن��ا بكشف بالشركات
التي ت��م إج��راء بتسويات معها
م � ��ع ب � �ي� ��ان األس� � � ��س ال� � � ��ذي ي �ت��م
بموجبه اإلعفاء أو الجدولة.

الجيران :الكويت للجميع
وتحتضن كل أبنائها
ومسيرتها لن تتعطل
أك��د النائب د .عبدالرحمن
الجيران أن الدولة بحمد الله
مستمرة وان الكويت للجميع
وت � �ح � �ت � �ض� ��ن ك� � � ��ل اب � �ن� ��ائ � �ه� ��ا
وم �س �ي��رة ال ��دول ��ة الي �م �ك��ن ان
ت �ت��أخ��ر او تتعطل املصالح
العليا للبالد.
وأش ��ار الجيران ف��ي اط��ار
االس�ت�ع��دادات التي تقوم بها
الدولة ل�لاح �ت �ف��ال ب��االع �ي��اد
ال��وط�ن�ي��ة ل�ع�ي��دي االس�ت�ق�لال
وال �ت �ح ��ري ��ر إل� ��ى أن ال �ك��وي��ت
ماضية الى االم � � � ��ام وال� �ك ��ل
ي� �ن� �ش ��د االس� � �ت� � �ق � ��رار واألم � � ��ن
واألم � � ��ان ل �ب�ل�ادن��ا رغ� ��م أن �ن��ا
نعيش في ظل وضع إقليمي
ودول � � � ��ي ي �ح �ت��م ع �ل �ي �ن��ا ت ��رك
اج � �ت � �ه� ��ادات � �ن� ��ا وم �ص��ال �ح �ن��ا
ال � �خ ��اص ��ة ج ��ان� �ب ��ا وت �غ �ل �ي��ب
امل� � �ص � ��ال � ��ح ال � �ع � �ل � �ي ��ا ل� �ل� �ب�ل�اد
والتي ح��ددت بالدستور بأن
م��ن يقـــررها ص��اح��ب السمو

د .عبدالرحمن الجيران

األمير وهو من يتولى مسند
اإلم � � � � ��ارة ول� �ي� �س ��ت م �ت ��روك ��ة
لألفراد.
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خطوة غير مستغربة على قائد اإلنسانية ودرس للحكومة لتتعلم منه الكثير

نواب يشيدون بتوجيهات األمير ترشيد
ميزانية الديوان األميري

م .عادل الخرافي

ثمن ع��دد من النواب توجيهات
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ب��اع��ادة دراس��ة
ميزانية الديوان االميري والجهات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ب �ه ��دف ال �ع �م��ل ع�ل��ى
ت�خ�ف�ي�ض�ه��ا وت��رش �ي��ده��ا م��ؤك��دي��ن
ان ه � � ��ذه ال � �خ � �ط� ��وة ال � �ف� ��ري� ��دة م��ن
نوعها ليست مستغربة على أمير
االنسانية وبمثابة درس للحكومة
لتتعلم منه الكثير.
وأض � � � ��اف ال� � �ن � ��واب ان ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر االن �س��ان �ي��ة وك �ع��ادة
س�م��وه س�ب��اق��ا ب�ك��ل ش��يء ف�ق��د ام��ر
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ب� ��دراس� ��ة م �ي��زان �ي��ة
الديوان االميري بهدف تخفيضها
وت��رش�ي��ده��ا مشيرين إل��ى ان ه��ذه
ال �خ �ط ��وة ت �ج �س��د اس �ت �ش �ع��ارا م��ن
س �م ��وه ب��امل �س��ؤول �ي��ة ف ��أب ��ى اال ان
تكون ميزانية الديوان األميري هي
االولى في الترشيد.
ولفتوا إلى أن هذا القرار الصادر
م� ��ن ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة وأع �ل ��ى
سلطة في البالد ينبغي أن يحذو
ح ��ذوه ج�م�ي��ع امل �س��ؤول�ين وجميع
األج� �ه ��زة ف ��ي ال ��دول ��ة ف ��ي امل �ب ��ادرة
ال�ف�ع�ل�ي��ة ب�ت��رش�ي��د اإلن �ف ��اق ووق��ف
ال� �ه ��در ال � ��ذي ل �ي��س ل ��ه داع ل�ل�م��ال
ال �ع��ام م �ش��ددي��ن ف��ي ال��وق��ت نفسه
على رفضهم اي��ة ق��رارات حكومية
تستهدف جيب املواطن البسيط.
رب البيت
أك � � ��د أم� �ي ��ن س � ��ر م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
النائب ع��ادل ال�خ��راف��ي ان صاحب
ال �س �م��و االم� �ي ��ر ع� �ن ��وان ل �ك��ل ش��يء
ج �م �ي��ل واذا ك� ��ان رب ال �ب �ي��ت ه��ذا
توجهه فيجب أن نعامله بشفافية
وبسرعة بنفس الروح وسموه في
توجيهاته يعكس الحاجة املاسة
ل�ل�ت��رش�ي��د ف ��ي ظ ��ل ه �ب��وط أس �ع��ار
النفط.

عبدالله املعيوف

طالل الجالل

ماضي الهاجري

مبارك الحريص

وقف الهدر
أش��اد ال�ن��ائ��ب عبدالله املعيوف
ب� �خ� �ط ��وات س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح األح �م��د حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب � �ت� ��وج � �ي� ��ه ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذ
اإلج � � � � � � � � � � ��راءات ال � �ل� ��ازم � � � ��ة إلع� � � � ��ادة
دراس ��ة م�ي��زان�ي��ة ال��دي��وان األم�ي��ري
والجهات التابعة لها والعمل على
تخفيضها وترشيدها.
وأض� � ��اف ال �ن��ائ��ب امل� �ع� �ي ��وف :إن
م �ث��ل ه� ��ذه ال �خ �ط��وة ع �ن��دم��ا ت��أت��ي
من أعلى سلطة في البلد تجعلنا
جميعا مطالبني بخطوات مماثلة
ل �ه��ا وم� ��ن م �س��ؤول �ي �ت �ن��ا ك��أع �ض��اء
ب��امل��ؤس �س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة أن ن��دع��و
الحكومة والجهات التابعة لها أن
تحذو حذو سمو األمير وان تبادر
إل ��ى وق ��ف ال �ه ��در وت�ق�ل�ي��ص ب�ن��ود
امليزانيات والعمل على وضع خطة
وم�ي��زان�ي��ة ت��راع��ي ال �ظ��روف املالية
وانخفاض اإليرادات.
وأض � � ��اف امل� �ع� �ي ��وف :ك �م��ا ادع ��و
ال�ن��واب إل��ى التكاتف بحيث نعمل
ع�ل��ى تنفيذ ت��وص�ي��ات امل��ؤس�س��ات
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ت��ي وض �ع��ت دراس � ��ات
ع �ل �م �ي��ة ل ��وق ��ف ال � �ه� ��در وت �ق �ل �ي��ص
امل� �ص ��اري ��ف وخ� �ل ��ق ف � ��رص ب��دي �ل��ة
للقطاع الخاص للعمل على تنويع
مصادر الدخل.

السمو أمير االنسانية واستشعارا
م�ن��ه ب��امل�س��ؤول�ي��ة أب��ى اال ان تكون
م �ي ��زان �ي ��ة ال � ��دي � ��وان األم � �ي� ��ري ه��ي
االولى في الترشيد.
وت��اب��ع ال �ج�ل�ال وك� �ع ��ادة س�م��وه
س �ب��اق��ا ب �ك��ل ش ��يء ف �ق��د ام ��ر سمو
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ب� ��دراس� ��ة م �ي��زان �ي��ة
الديوان االميري بهدف تخفيضها
وترشيدها.
واك��د ال�ج�لال ض ��رورة ان تحذو
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ح� � � ��ذو س � �م� ��و االم � �ي� ��ر
وان ي �ع �م��ل ال � � ��وزراء ع �ل��ى ت��رش�ي��د
م�ي��زان�ي��ات�ه��م ل�ل�ع��ام امل�ق�ب��ل مطالبا
الحكومة ب�ت��زوي��د املجلس بحجم
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي وف ��ره ��ا ال � � ��وزراء من
اتباع سياسة الترشيد.
وشدد على ضرورة ان تستبعد
ج�ه��ات ال��دول��ة امل �ص��اري��ف ال��زائ��دة
ف ��ي ظ ��ل ان �خ �ف��اض اس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
وان تفعل وزارة املالية والجهات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة دوره� � � ��ا م� ��ن اج � ��ل ع ��دم
ال � �س � �م� ��اح ب � � ��أي م � �ص� ��اري� ��ف غ �ي��ر
ضرورية.
وج � ��دد ال� �ج�ل�ال ت��أك �ي��ده رف�ض��ه
اي � ��ة ق� � � ��رارات ح �ك��وم �ي��ة ت�س�ت�ه��دف
ج �ي��ب امل ��واط ��ن ال �ب �س �ي��ط او اق� ��رار
اي��ة زي��ادات دون تعويض املواطن
التعويض املناسب.

صحافي :إن سموه يقدر املسؤولية
وع � � �ل� � ��ى ع� � �ل � ��م ودراي� � � � � � � � ��ة ك ��ام� �ل�ي�ن
ب ��ال �ظ ��روف االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة
ال � �ت� ��ي ت� �م ��ر ب� �ه ��ا ال� � �ب �ل��اد الس �ي �م��ا
م ��ا ت �م��ر ب ��ه م ��ن ان �خ �ف��اض أس �ع��ار
النفط عامليا والعجز ال�ح��ادث في
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ل��ذل��ك آث��ر
سموه أن يبدأ بنفسه مؤكدا أنها
ص �ف��ة م ��ن ص� �ف ��ات ال � �ق� ��ادة ال �ك �ب��ار
ف��وج��ه سموه ال �ح �ك��وم��ة ب��دراس��ة
ت�خ�ف�ي��ض م �ي��زان �ي��ة دي � ��وان س�م��وه
الفتا إلى أن هذا القرار الصادر من
ال�ق�ي��ادة السياسية وأع �ل��ى سلطة
في البالد ينبغي أن يحذو حذوه
جميع املسؤولني وجميع األجهزة
ف ��ي ال ��دول ��ة ف ��ي امل � �ب� ��ادرة ال�ف�ع�ل�ي��ة
بترشيد اإلنفاق ووقف الهدر الذي
ليس له داع للمال العام.

خطوة فريدة
وم ��ن ج�ه�ت��ه ث �م��ن ال �ن��ائ��ب ط�لال
ال�ج�لال طلب صاحب السمو أمير
ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� �م ��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ب ��اع ��ادة دراس� ��ة
ميزانية الديوان االميري والجهات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ب �ه ��دف ال �ع �م��ل ع�ل��ى
تخفيضها وت��رش�ي��ده��ا م��ؤك��دا ان
ه��ذه ال�خ�ط��وة ال �ف��ري��دة م��ن نوعها
ل � �ي � �س ��ت م� �س� �ت� �غ ��رب ��ة ع � �ل� ��ى أم� �ي ��ر
االنسانية وبمثابة درس للحكومة
لتتعلم منه الكثير.
وأض � � � ��اف ال� � �ج �ل��ال ان ص��اح��ب

الظروف االقتصادية
وب� � ��دوره أش� ��اد ال �ن��ائ��ب م��اض��ي
ال� � � �ه � � ��اج � � ��ري ب � � �خ � � �ط � ��وة ص� ��اح� ��ب
ال� �س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ال� �ش� �ي ��خ ص �ب ��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ب��إع�ط��اء
ت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه ل �ل �ح �ك��وم��ة ب��ات �خ��اذ
اإلج � ��راءات ال�لازم��ة إلع ��ادة دراس��ة
ميزانية الديوان األميري والجهات
التابعة له والعمل على تخفيضها
وترشيدها مؤكدا أن هذه الخطوة
ال تأتي إال من قائد بحجم صباح
األحمد.
وأض ��اف ال�ه��اج��ري ف��ي تصريح

صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ح � �ف � �ظ� ��ه ال� � �ل � ��ه ورع � � � � � ��اه ب� �ت ��وج� �ي ��ه
الحكومة إلعادة دراس ��ة ميزانية
الديوان األميري والجهات التابعة
ل � �ه ��ا وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت �خ �ف �ي �ض �ه��ا
وترشيدها.
وق� � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف��ي
تصريح صحافي إن هذه الخطوة
تجعلنا كنواب ملزمني بالتشديد
ع �ل��ى أع �ض��اء ال �ح �ك��وم��ة ب �ض��رورة
ال�ع�م��ل ع�ل��ى م�ع��ال�ج��ة أوج ��ه ال�ه��در
امل ��ال ��ي ف ��ي ال �ج �ه��ات وامل��ؤس �س��ات
الحكومية ولهم في خطوة وأوامر
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال� � �ق � ��دوة وامل� �ث ��ل
األمثل للسير على نفس هذا النهج
ال� � ��ذي ي �ض �م��ن ل�ل�اج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة
حياة كريمة.
وت� ��اب� ��ع ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �ط��ال �ب��ة
ب��اي �ج��اد م �ص��ادر م�ت�ن��وع��ة للدخل
وليس االعتماد على مصدر أحادي
للدخل مشيرا الى النجاحات التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا ب �ع��ض دول ال�خ�ل�ي��ج في
ه��ذا الصدد وآخ��ره��ا ما ص��در عن
ح��اك��م ام� � ��ارة دب� ��ي  ب� ��ان  70%من
اقتصادهم ال��وط�ن��ي غ�ي��ر معتمد
على النفط.
وش � ��دد ال �ن��ائ��ب ال �ظ �ف �ي��ري على
ض��رورة خلق قطاعات اقتصادية
جديدة الستدامة الحياة الكريمة
ال � �ت ��ي ي �ع �ي �ش �ه��ا امل � ��واط � ��ن م ��ؤك ��دا
ض � � � ��رورة االخ� � � ��ذ ب� �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار
ب��ال��دارس��ات العلمية ال �ص��ادرة عن
مؤسسات بحثية لوقف كل أوجه
الهدر املالي بما ال يمس اصحاب
الدخل املحدود من املواطنني.

قدوة
وعلى صعيد متصل أكد النائب
م �ب��ارك ال �ح��ري��ص أن س�م��و األم�ي��ر
عودنا على السياسة الحصيفة في
ما يخص الترشيد وع��دم التبذير
ف ��ي م� � ��وارد ال ��دول ��ة ول �ي��س غ��ري�ب��ا
على سموه وأدعو الحكومة إلى أن
تكون قدوة في الترشيد واالقتداء
بالنهج السامي لسمو االمير ومن
ال�ص�ع��ب أن ن�ط��ال��ب امل��واط��ن بعدم
التبذير والهدر والحكومة إلى اآلن
لم تبادر بحلهما.
األمير سباق
وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�ن��ائ��ب ف��ارس
العتيبي إن سمو االمير سباق في
هذه األمور التي تحفظ املال العام
وح��ري��ص دائ �م��ا ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع��ام
وت ��رش� �ي ��ده داع� �ي ��ا ال �ح �ك��وم��ة ال��ى
ان ت�ن�ظ��ر ال ��ى ه ��ذه ال �خ �ط��وة بعني
االعتبار وتحذو حذو سمو األمير
في الترشيد بمصروفاتها.
ثمن النائب د .منصور الظفيري
التوجيهات ال �س��ام �ي��ة ل�ح�ض��رة

د .منصور الظفيري

الخرافي :صاحب
السمو عنوان لكل
شيء جميل
المعيوف :لنتكاتف
لتنفيذ توصيات
األمير
الجالل :على
الحكومة أن تحذو
حذو األمير
الهاجري :خطوة ال
تأتي إال من صاحب
السمو
الحريص :لتقتد
الحكومة بالنهج
السامي
العتيبي :األمير
حريص دائما على
ترشيد المال العام
الظفيري :الحكومة
مطالبة بإيجاد
مصادر متنوعة
للدخل
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طالب باستبعاد الوزراء غير القادرين على تحمل مسؤولياتهم

العتيبي لـ «الدستور» :آن اآلوان إلجراء
تعديل وزاري موسع
أكد النائب فارس العتيبي
ان هذا المجلس محارب
منذ انتخابه حيث ان
كل التهم الصقت به
والقيت عليه اال انه
صمد واستطاع تحقيق
طموح الشعب الكويتي
بعد فترة تأزيم عاشتها
الساحة السياسية
مشيرا في الوقت نفسه
إلى أن البرلمان الحالي
نجح في ان يفرض على
الحكومة مواجهة كل
االستجوابات الدستورية
بهدف االصالح والرقابة.
واعلن العتيبي في حواره
لـ «الدستور» أنه تريث
في تقديم استجوابه إلى
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية وزير النفط
بالوكالة انس الصالح
ألنه لمس قرارات تصب
في صالح المواطن بدأت
بإعالن الحكومة عدم
نيتها رفع الدعوم مشددا
على انه منحاز إلى الشعب
ويقف جنبا إلى جنب مع
محدودي الدخل وال نقبل
بأن تمس معيشتهم
اليومية.
واوضح انه آن األوان
إلجراء تعديل حكومي
واستبعاد الوزراء الذين
أثبتوا عدم قدرتهم على
تحمل مسؤولياتهم
المناطة بهم .وتطرق
إلى امور اخرى في سياق
الحوار التالي:

• اعلنت تريثك في تقديم استجواب
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير املالية
فما السبب؟
إننا في االي��ام القليلة التي تلت
االع� �ل� ��ان ع� ��ن االس � �ت � �ج� ��واب مل�س�ن��ا
على ارض الواقع ق��رارات حكومية
م ��ن ش��أن �ه��ا ان ت �ع �ي��د االم� � ��ور ال��ى
ن� �ص ��اب� �ه ��ا ال �ح �ق �ي �ق��ي ك� � ��ان اول� �ه ��ا
تراجع الحكومة عن رفع الدعم عن
البنزين في جلسة مجلس ال��وزراء
ي��وم االثنني بتاريخ  ٣يناير ٢٠١٦
وال� ��ذي ك ��ان م��ن امل�ف�ت��رض ف�ي�ه��ا أن
تتم امل�ص��ادق��ة على رف��ع ال��دع��م عن
البنزين ثم تلت بعد هذه الخطوة
خ � �ط � ��وات اخ� � � ��رى ع � ��دي � ��دة ل� � � ��وزارة
املالية.
وأض � � � ��اف ان� � ��ه م� ��ؤخ� ��را ب� �ع ��د ان
اص� �ب� �ح ��ت ال� �ق� �ض� �ي ��ة ق� �ض� �ي ��ة رأي
ع��ام بعد ان اعلنت الحكومة على
ل �س��ان وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ب��أن �ه��ا ذاه �ب��ة
ال� ��ى م �ج �ل��س األم � ��ة ل �ت �ع��رض ام ��ام
اللجان البرملانية املختصة دراسة
رف��ع ال��دع��وم بعد م��ا تبنى مجلس
االم� ��ة ب��رم�ت��ه ال�ق�ض�ي��ة اس�ت�ش�ع��رن��ا
بأن هناك فعال وقفة نيابية جامعة
ف ��ي م ��واج �ه ��ة ه� ��ذا ال �ت ��وج ��ه وإزاء
ه��ذا ال�ت��راج��ع ال�ح�ك��وم��ي أع�ل�ن��ا عن
التريث في تقديم االستجواب.
• كيف يقيم ال�ن��ائ��ب ف��ارس العتيبي
اداء الحكومة في املرحلة الحالية؟
• ل��م ي�ت�غ�ي��ر أداء ال �ح �ك��وم��ة من
ال �ف �ت��رة ال�س��اب�ق��ة وال �ف �ت��رة الحالية
ف �ع��دم ق ��درة ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى تنفيذ
امل� �ش ��اري ��ع واض� � ��ح وع� � ��دم ق��درت �ه��ا
على تنفيذ ال�ق��وان�ين واض��ح وه��ذا
ليس كالم ف��ارس العتيبي فقط بل
أغلب النواب لذلك كان التكليف من
امل�ج�ل��س للجنة األول��وي��ات إلع��داد
تقرير متكامل بشأن القوانني التي
أقرها البرملان ولم تصدر الحكومة
حتى الساعة لوائحها التنفيذية.
تعديل حكومي
• ه��ل ب��رأي��ك ه �ن��اك ض� ��رورة الج ��راء
تعديل وزاري؟ وك��م باملائة م��ن ال��وزراء
يجب تغييره؟
• ف��ي ال �س��اب��ق ك�ن��ا ن�ت�ح�ف��ظ عن
امل �ط��ال �ب��ة ب��رح �ي��ل ب �ع��ض ال � � ��وزراء
اي� �م ��ان ��ا م �ن��ا ب � �ض� ��رورة إع �ط��ائ �ه��م
فرصا للعمل أما وقد انقضت املدة
الكافية إلث�ب��ات ق��درة ال ��وزراء على
العمل فقد آن األوان إلج��راء تعديل
حكومي واستبعاد ال ��وزراء الذين
أث �ب �ت��وا ع ��دم ق��درت �ه��م ع �ل��ى تحمل
مسؤولياتهم املناطة بهم.
• ف ��ي ظ ��ل ان �خ �ف��اض اس �ع ��ار ال�ن�ف��ط
عامليا ما املطلوب من الحكومة القيام به

فارس العتيبي

من وجهة نظرك وه��ل بالفعل الحكومة
تقوم بدورها املطلوب ام هناك تقصير؟
• ك ��ان م��ن امل �ف �ت��رض أن ت��واج��ه
ال �ح �ك��وم��ة أزم� ��ة ان �خ �ف��اض أس �ع��ار
النفط بخطط واضحة وأن تبحث
ع��ن ب��دائ��ل للنفط ك �م��ورد أس��اس��ي
إلي � � ��رادات ال ��دول ��ة ل�ك�ن�ه��ا ل ��م تفعل
وك � � � ��ان م � ��ن امل � �ف � �ت� ��رض ان ت ��ذه ��ب
إلع�لان حالة التقشف في ال��وزارات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل �ه��ا وك � ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض ان ت�ق��وم
ب �خ �ط��وات ع�م�ل�ي��ة ل�ك�ن�ه��ا ل��م تفعل
فحتما هي مقصرة.
رفع الدعومات
• اذا هل تعتقد بأن رفع «الدعومات»
ه��و ال�ح��ل لترشيد االن �ف��اق ف��ي ظ��ل هذا
االن �خ �ف ��اض؟ وه ��ل ي�ت�ط�ل��ب االم� ��ر عقد
جلسة خاصة؟
• ألن � � �ن� � ��ا ن� � ��رف� � ��ض أن ت � �ك� ��ون
سياسة رف��ع ال��دع��وم��ات ه��ي الحل
ك��ان إع�لان��ي ع��ن االس �ت �ج��واب الن��ه
لألسف الحكومة تسير في االتجاه
ال � �خ� ��اط� ��ىء وال� � ��ذه� � ��اب ال� � ��ى ج �ي��ب
امل��واط��ن ل�س��د ال�ع�ج��ز ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
ق � ��رار ح �ك��وم��ي خ��اط��ئ وب ��اط ��ل لن
ن �س �م��ح ب� ��ه ول �ت �ت �ح �م��ل ال �ح �ك��وم��ة
مسؤولية ه��ذا القرار واستجوابي
سيكون الرد.
مواجهة االستجوابات
• لكن ه�ن��اك م��ن يتهم مجلس االم��ة
الحالي انه اداة بيد الحكومة ونوابه غير
قادرين على اداء دورهم الرقابي؟
• ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��س م � �ح� ��ارب م�ن��ذ
ان �ت �خ��اب��ه ك� ��ل ال �ت �ه��م أل �ق �ي��ت ع�ل��ى
ه� ��ذا امل �ج �ل��س ل �ك��ن دع� �ن ��ي أق� ��ل ل��ك
ب��أن��ه املجلس ال��وح�ي��د ال��ذي فرض
ع � �ل� ��ى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة م� ��واج � �ه� ��ة وك� ��ل
االس �ت �ج ��واب ��ات ال��دس �ت��وري��ة وه��و

املجلس ال��ذي لن يصوت على رفع
او رف��ض اي اس �ت �ج��واب دس�ت��وري
فالعكس صحيح هذا املجلس مكن
ن � ��واب األم � ��ة م ��ن م �م��ارس��ة دوره� ��م
الرقابي شريطة ان تكون املمارسة
دستورية وهذا ما يوافق الدستور
والالئحة.
• ه��ل تتوقع استمرار املجلس حتى
اتمام دورته؟
• ق��رار ح��ل مجلس األم��ة يملكه
ف �ق��ط ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
ل �ك��ن ت��وق �ع��ات��ي ن �ع��م ه� ��ذا امل�ج�ل��س
مستمر حتى اتمام مدته القانونية
بإذن الله طاملا انه يحقق طموحات
وت�ط�ل�ع��ات ال�ش�ع��ب وط��امل��ا أن لغة
االستقرار السياسي مستمرة.
الصوت الواحد
• هناك من يدعو إلى ضرورة تعديل
ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي ال �ح��ال��ي ف �م��ا رأي ��ك؟
وهل تؤيد استمرار الصوت الواحد في
االنتخابات؟ وملاذ؟
• ال� �ص ��وت ال� ��واح� ��د ك � ��ان ق� ��رارا
س�ي��اس�ي��ا ن �ع��م ل�ك�ن��ه ال �ي��وم حصل
ع �ل��ى ت��أي �ي��د ش �ع �ب��ي وأظ � ��ن ان من
عارض الصوت الواحد في البداية
ق ��د ع� ��دل م ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره ف�ن�ظ��ام
ال� �ص ��وت ال� ��واح� ��د أرس � ��ى م�ف��اه�ي��م
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ب � �ع � �ي� ��دا ع� � ��ن ال� �ش� �ح ��ن
الطائفي وامل ��ال السياسي وف��رض
االستقرار السياسي بني السلطتني
وه� ��و االس� �ت� �ق ��رار ال � ��ذي ي� �ن ��ادي به
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب� �ع ��د س� �ن ��وات
طوال من املشاحنات التي انعكست
سلبا على الحياة االجتماعية في
الكويت.
• ك�ي��ف ي��رى ال�ن��ائ��ب ف ��ارس العتيبي
ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي ظ��ل
االس� �ت� �ق� �ط ��اب ��ات واس � �ت � ��دع � ��اء ال �ب �ع��ض
للقضايا الساخنة إلى الداخل الكويتي؟

• ج�ب�ه�ت�ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة محصنة
بحفظ الله ورعاية صاحب السمو
وق � ��د ت �ج �ل��ى ال �ت �م��اس��ك ب�ي�ن أب �ن��اء
املجتمع في أبهى ص��وره يوم وقع
ت �ف �ج �ي��ر م �س �ج��د االم� � � ��ام ال� �ص ��ادق
ف�ح�ي�ن�ه��ا وق ��ف ال �س �ن��ي ال ��ى ج��ان��ب
اخ�ي��ه الشيعي ف��ي املسجد الكبير
ف ��ي ال� �ص�ل�اة امل� ��وح� ��دة وف � ��ي ت�ق�ب��ل
التعازي وقفوا صفا واحدا ..وقالوا
نحن أبناء هذا الوطن وسنتصدى
لالرهاب يدا بيد السني الى جانب
ال �ش �ي �ع��ي ،ال �ح �ض��ر وال � �ب� ��دو وك��ل
أب� �ن ��اء ه� ��ذا ال ��وط ��ن ق ��ال ��وا كلمتهم
فكانوا على قلب واحد ،نعم نشهد
ان �ق �س��ام��ات داخ �ل �ي��ة ب�س�ب��ب بعض
امل� ��واق� ��ف ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ك �ن �ن��ا ام ��ام
األخطار الخارجية في صف واحد
ومركب واحد.
مصالحة سياسية
• اذن ف �م��ا رأي� ��ك ف��ي ال ��دع ��وات ال�ت��ي
ت� �ط ��ال ��ب ب� � �ض � ��رورة اح� � � ��داث م �ص��ال �ح��ة
سياسية واطالق سراح جميع املعتقلني
الذين يصفهم البعض «سجناء الرأي»؟
• ال م � � ��ان � � ��ع م� � � ��ن امل � �ص� ��ال � �ح� ��ة
السياسية في النهاية نختلف في
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر لكننا نبقى اب�ن��اء
وطن واحد ،ومن أخطأ في السابق
أدرك ال �ي��وم ب��أن ال خ�ي��ار ل��ه س��وى
ه � ��ذا ال� ��وط� ��ن وال غ �ن ��ى ع �ن ��ه وع ��ن
قيادته السياسية املتمثلة بالقيادة
السياسية آلل الصباح.
• اخ�ي��را كيف تقيم سياسة الكويت
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ظ��ل االزم � ��ة ب�ي�ن اململكة
العربية السعودية والجمهورية االيرانية؟
• ل �س �ن��ا م� ��ن ي �ق �ي��م س �ي��اس �ت �ن��ا
ال �خ��ارج �ي��ة ب��ل دول ال �ع��ال��م أج�م��ع
ت� � �ت� � �ح � ��دث ع� � � ��ن ح � �ك � �م� ��ة ص� ��اح� ��ب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد وع� ��ن ال��وع��ي
ال�ك�ب�ي��ر واالدراك ف��ي ال�ت�ع��اط��ي مع
امللفات الخارجية ...وه��ذه سياسة
ان �ت �ه �ج �ه��ا ص ��اح ��ب ال �س �م��و ف �ك��ان
ام� �ي ��را ل �ل��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
وعراب الحلول لالزمات التي طالت
دول الخليج واملنطقة.
• اذن م��ا رأي��ك ف��ي مطالبات البعض
ان يتولى سمو امير البالد دور الوساطة
بني الرياض وطهران الحداث مصالحة؟
• ق��ال��ت ال�ك��وي��ت كلمتها بأنها
ل��ن تلعب دور ال��وس�ي��ط ف��ي األزم��ة
ال� ��راه � �ن� ��ة ف �م��وق �ف �ن��ا ك � ��ان وم � � ��ازال
وسيبقى مساندا للشقيقة الكبرى
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ف��ي
م ��واج� �ه� �ت� �ه ��ا األط � � �م� � ��اع وال� �ن� �ف ��وذ
اإليراني في املنطقة.

المجلس الحالي
محارب وأجبر
الحكومة على
مواجهة كل
االستجوابات
الدستورية
يوم تفجير الصادق
تجلت فيه أبهى
صور الوحدة
الوطنية
لسنا من يقيم
سياستنا الخارجية
فالعالم أجمع
يتحدث عن حكمة
صاحب السمو
ال مانع من
المصالحة
السياسية فقد
نختلف لكننا أبناء
وطن واحد
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العدد اإلجمالي وصل إلى  30مرشحا

 9مرشحين في اليوم الخامس لالنتخابات

مزيد املعوشرجي

تقدم في اليوم الخامس
لفتح باب الترشح النتخابات
مجلس االمة التكميلية
بالدائرة الثالثة  9مرشحين
بأوراقهم الى االدارة
العامة لشؤون االنتخابات
بوزارة الداخلية ليصل عدد
المرشحين حتى امس الى
 30مرشحا .والمرشحون
الذين تقدموا بأوراقهم
امس هم عبداهلل
الكندري وفوزي الصقر
وفيصل السليسل
وعيد العتيبي ومزيد
المعوشرجي وعيسى
عبداهلل وفهيد العجمي
وأحمد الطيار وخالد
الهاجري.

فيصل السليسل

ب� � ��داي � ��ة ق � � ��ال م � ��رش � ��ح ال � ��دائ� � ��رة
ال �ث��ال �ث��ة ع �ض��و امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
املحامي عبدالله الكندري أن وضع
ال��دائ��رة يعتريه ن��وع م��ن املنافسة
ال�ح��ام�ي��ة م��ع ن ��زول ع ��دد ج�ي��د من
امل��رش �ح�ين الس�ي�م��ا أن �ن��ا نتحدث
ع��ن كرسي واح��د فقط مشيرا إلى
أن االنتخابات التكميلية الحالية
تختلف كليا عن االنتخابات التي
سبقتها.
وأش� � � ��ار ال� �ك� �ن ��دري إل � ��ى وج� ��ود
ج �م �ل ��ة م � ��ن ال� �ت� �ط� �ل� �ع ��ات واآلم� � � ��ال
ي �ح �م �ل �ه��ا ك ��ل م ��رش ��ح وق � ��د ت �ك��ون
م��ن األول ��وي ��ات ف��ي ال�ف�ت��رة املقبلة
ل�ك��ل منهم رغ��م أن ال�ب�ع��ض يشير
إل ��ى ق�ص��ر امل ��دة امل�ت�ب�ق�ي��ة م��ن عمر
امل�ج�ل��س وه��ي ال�س�ن��ة ال�ت��ي تحمل
ف��ي ط�ي��ات�ه��ا  365ي��وم��ا ي�م�ك��ن من

خ�لال �ه��ا ال �ع �م��ل ع �ل��ى وض ��ع خطة
تالمس حاجات املواطنني.
وأض ��اف ال�ك�ن��دري :ال�ي��وم هناك
ال �ع��دي��د م ��ن األم� � ��ور ال �ت ��ي ت�ح�ي��ط
ب ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ول ��ذل ��ك الب � ��د م��ن
الوقوف صفا واحدا لنبذ الخالفات
وإبعادها ووضع مصلحة الكويت
أم��ام �ن��ا م�ت�م�ن�ي��ا إش� � ��راك ال �ش �ب��اب
الكويتي في األعمال الريادية التي
من شأنها تطوير البلد عبر أفكار
وخطط جديدة.
وخ� � �ت � ��م ال� � �ك� � �ن � ��دري ق� � ��ائ �ل ��ا :إن
م�ش��ارك�ت��ي ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األم��ة التكميلية ج��اءت استكماال
لتجربتي في املجلس البلدي.
االستقرار الداخلي
من جانبه ق��ال املرشح فوزي

فوزي الصقر

ال � �ص � �ق� ��ر إن امل� � ��وض� � ��وع ال � ��ذي
س��أرك��ز عليه ف��ي ح��ال وص��ول��ي
للمجلس هي قضية االستقرار
ال� ��داخ � �ل� ��ي الس� �ي� �م ��ا أن أس� ��اس
التنمية يكمن في األمن واألمان
م�ض�ي�ف��ا أن األوض � ��اع امل�ح�ي�ط��ة
ب��ال �ك��وي��ت ت �س �ت��وج��ب ال �ت�لاح��م
ال �ش�ع�ب��ي خ��اص��ة أن م��ن ي��دخ��ل
امل� �ج� �ل ��س الب � ��د أن ي �م �ث��ل األم� ��ة
وي�ك��ون ان�ت�م��اؤه ل�ل��وط��ن وليس
للطائفة او القبيلة.
وأكد أن التصورات واملشاريع
واألف � � � � �ك� � � � ��ار م � � � ��وج � � � ��ودة ول � �ك� ��ن
تنقصها اإلدارة والتنفيذ حيث
ت ��م ط ��رح ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش��اري��ع
التي تهم الشعب إال أن��ه لم يتم
االس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا ع �ل��ى ال��وج��ه
األمثل.

دعم المؤسسة األمنية
ب� � � ��دوره أك � ��د امل� ��رش� ��ح ف�ي�ص��ل
السليسل أن برنامجه االنتخابي
ي� ��رت � �ك� ��ز ع � �ل� ��ى دع� � � ��م امل ��ؤس� �س ��ة
األمنية خاصة في ظل األخطار
التي تهدد هويتنا الوطنية مع
التأكيد على الوالء للوطن.
وت � � ��اب � � ��ع أن م � � ��ن ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا
األخرى حقوق املعاقني وتطوير
ال�ح�ق��ل التعليمي ودع ��م جهود
وزارة ال�ص�ح��ة ل�ت�ح�س�ين ج��ودة
ال � �خ� ��دم� ��ات ف� �ض�ل�ا ع � ��ن ت �ف �ع �ي��ل
دور القطاع ال�خ��اص واالهتمام
بالشباب.

التتمة ص09

الكندري :لنقف
صفا واحدا لنبذ
الخالفات ووضع
مصلحة الكويت
فوق كل اعتبار
الصقر :أساس
التنمية يكمن في
األمن واألمان
واألوضاع
المحيطة تستوجب
التالحم الشعبي
السليسل :دعم
المؤسسة األمنية
أهم أولوياتي

عبدالله الكندري

خالد الهاجري
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التكميلية بالدائرة الثالثة

فهد العجمي

تتمة المنشور ص08
رقي الحوار
م��ن ناحيته ق��ال امل��رش��ح عيد
العتيبي إن برنامجه االنتخابي
س�ي�ت�ض�م��ن  3ق �ض��اي��ا ه ��ي رق��ي
ال � �ح� ��وار واالع� � �ت � ��دال ف ��ي امل �س��ار
وال �ت �ن �م �ي��ة واإلع � �م � ��ار م��وض �ح��ا
أن تلك القضايا تمثل األرضية
ال �ج �ي ��دة الن� �ط�ل�اق ال� �ب�ل�اد ن�ح��و
التنمية املنشودة.
وش � ��دد ع �ل��ى ض � � ��رورة خ��دم��ة
ال� � ��وط� � ��ن وامل� � � ��واط� � � ��ن م� � ��ن خ �ل�ال
امل �ش��اري��ع ال �ه��ادف��ة م ��ع ال�ت��أك�ي��د
ع �ل��ى ن �ب��ذ ال �ط��ائ �ف �ي��ة وت�ط �ب �ي��ق
القانون دون مجاملة السيما أن
ال�ك��وي��ت ت�م��ر ب�م��رح�ل��ة مفصلية
وظروف شائكة تتطلب التعاون.
ضح الدماء الجديدة
م��ن ج��ان�ب��ه أك��د امل��رش��ح مزيد
امل �ع��وش��رج��ي أن ال �ك��وي��ت ال�ي��وم
ت� �م ��ر ب� �م ��رح� �ل ��ة ج � ��دي � ��دة ي �غ �ل��ب
عليها العمل والرغبة باإلنجاز
وطي صفحات املاضي والتطلع
إلى املستقبل بعيون متفائلة.
وأض� � � � � ��اف امل� � �ع � ��وش � ��رج � ��ي أن
ال � �ك� ��وي� ��ت ت � �ح � �ت ��اج ال� � �ي � ��وم إل ��ى
إش� � ��راك وم �ش ��ارك ��ة ال �ش �ب��اب في
ات�خ��اذ ال �ق��رار واع�ط��ائ�ه��م فرصة
لتحمل م�س��ؤول�ي��ات�ه��م الوطنية
وض��خ ال��دم��اء ال �ج��دي��دة ملواكبة
م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�ص��ر ورس ��م شكل
املستقبل ال��ذي نتمناه لوطننا
العزيز.
وق � � ��ال إن ان� �خ� �ف ��اض أس� �ع ��ار
النفط وانعكاسه على امليزانية
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ي� �ط� �ل ��ب دف� ��ع
الحكومة ومجلس األم��ة إلع��ادة
ه�ي�ك�ل��ة االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي من

عيسى عبدالله

خ�لال فتح املجال أم��ام املشاريع
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ب �م��ا
ي� �خ� �ل ��ق ف � � ��رص ع � �م� ��ل ل �ل �ش �ب��اب
وم� ��وازن� ��ة االق� �ت� �ص ��اد وت�ح�س�ين
بيئة األع �م��ال ب�م��ا يخلق م��زي��دا
من التنافسية وه��و ما سيؤدي
ف��ي ن�ه��اي�ت��ه إل ��ى إع � ��ادة تشكيل
االقتصاد املحلي وإع�ط��اء الثقة
ف� ��ي امل � �ن� ��اخ االس� �ت� �ث� �م ��اري وه��و
م��ا س�ي�ت�ي��ح امل �ج��ال باستقطاب
رؤوس أم ��وال محلية وأجنبية
ل�ل�س��وق امل�ح�ل��ي ت�خ��دم جميعها
االق� � �ت� � �ص � ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي وت �خ �ل��ق
م� ��داخ � �ي� ��ل اق � �ت � �ص ��ادي ��ة ج ��دي ��دة
للدولة واملجتمع.
وأك��د املعوشرجي أن الكويت
ت� �ح� �ت ��اج إل � � ��ى ف� �ك ��ر وج � �ه� ��د ك��ل
م � �خ � �ل� ��ص غ � � �ي� � ��ور ع � �ل � ��ى وط� �ن ��ه

احمد الطيار

الس� � �ت� � �ع � ��ادة ري � ��ادت� � �ه � ��ا ل �ت �ع��ود
ّ
سباقة في محيطها ورائ��دة في
وج� ��وده� ��ا ول �ت �ب �ق��ى ع ��زي ��زة ف��ي
قلوب محبيها.
ف� �ي� �م ��ا ق� � ��ال امل � ��رش � ��ح ع �ي �س��ى
ع �ب��دال �ل��ه إن ت��رك �ي��زه سينصب
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�خ�ط��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
الف� � �ت � ��ا إل� � � ��ى أن امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م �ت �ه��ال �ك��ة الب � ��د م��ن
االلتفات لها.
ب � � ��دوره ق� ��ال ف �ه �ي��د ال�ع�ج�م��ي
إن ل ��دي ��ه ب ��رن ��ام� �ج ��ا ان �ت �خ��اب �ي��ا
س� �ي� �س� �ع ��ى م� � ��ن خ � �ل ��ال ل� �خ ��دم ��ة
امل��واط�ن�ين الف�ت��ا إل��ى أن��ه سيركز
ع�ل��ى ق�ض��اي��ا التعليم وال�ص�ح��ة
واإلسكان وقضايا املرأة.
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أكدوا أن القانون ال يمس الحريات أو الحسابات الشخصية

نواب :إقرار اإلعالم اإللكتروني يعزز الحرية
المسؤولة ويحد من الفوضى
وصف عدد من النواب
إقرار المجلس قانون
االعالم االلكتروني
والتعديل على قانون
المطبوعات والنشر
بالجيد مشيرين إلى أنهما
سيساهمان في تعزيز
الحرية المسؤولة والحد
من الفوضى وشتم الناس.
وأكدوا ان القانون ال
يمس الحريات الشخصية
أو الحسابات الشخصية
إنما جاء ليحمي المظلوم
والذي يتعرض للقذف
أو لمن يسيء استخدام
التكنولوجيا الحديثة التي
المفترض ان تكون بخدمة
المجتمع الفتين إلى ان
البعض أصبح يبتز سياسيين
وتجارا وأشخاصا والبد
من رادع وقانون ينظم
العملية.
وشددوا على ان الكويت
ال تعاني من تكميم
أفواه بل من انفالت في
الكلمة واألخالق وهذا
يحتم على الدولة تطبيق
القانون لضبط االنفالت
حتى الينعكس سلبا
على المجتمع مردفين
ان القانون تأخر إقراره
وأصبح االن مستحقا
وليس أمامنا إال تنفيذه
معربين عن اعتقادهم
ان القانون لن نجني ثماره
اال بعد اصالح منظومة
التعليم فالكويت بلد
الحريات واإلعالم والتربية
والتعليم جزء متكامل.

واش � � ��اد النائب م �ح �م��د ط�ن��ا
ب� ��إق� ��رار امل �ج �ل��س ق ��ان ��ون االع�ل��ام
االلكتروني والتعديل على قانون
امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر ق��ائ�لا إنهما
س�ي�س��اه�م��ان ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ح��ري��ة
املسؤولة.
وأض��اف طنا ان قانون االعالم
االل �ك �ت��رون��ي م��ن ال �ق��وان�ين املهمة
التي ستضع آلية واضحة املعالم
مل� ��واق� ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل االج �ت �م ��اع ��ي
وال �ص �ح��ف اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م�ش�ي��را
إل ��ى ان امل �ج �ل��س ن��اق��ش ال �ق��ان��ون
مع اللجنة بحضور الحكومة في
جلسة األربعاء املاضي.
وذك� � � ��ر ان ال � �ق� ��ان� ��ون ال ي �م��س
ال � � � �ح � � � ��ري � � � ��ات ال� � �ش� � �خ� � �ص� � �ي � ��ة أو
ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ك �م��ا
أوضح وزير االع�لام وزير الدولة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
ال� �ح� �م ��ود أن � ��ه ق� ��ان� ��ون ت�ن�ظ�ي�م��ي
للمواقع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة والصحف
اإللكترونية ف��ي شبكة اإلنترنت
وي� �ض ��ع ل� �ه ��ا ت��رخ �ي �ص��ا وي �ن �ظ��م
ع�م�ل�ه��ا ح�ت��ى ت �ك��ون ه ��ذه امل��واق��ع
والصحف تحت راية واحدة وهي
القانون.
وب � �ي� ��ن ان ال � � �ق� � ��ان� � ��ون م� �م� �ت ��از
وي �ح��د م ��ن ال �ف��وض��ى وال �ت �ع��رض
ل�ل�م��واط�ن�ين وم��ؤس �س��ات ال��دول��ة
وم��ن ي�خ��ال��ف فسيطبق ال�ق��ان��ون
عليه.
ولفت إلى أن املجلس كذلك أقر
في جلسته األخيرة تعديل قانون
املطبوعات والنشر والذي بدوره
سينعكس إي �ج��اب��ا ع�ل��ى االع�ل�ام
بالكويت وي�س��اه��م ف��ي س��د كافة
الثغرات القانونية مشيرا إلى أن
املجلس الحالي يعمل على قدم
وساق في خدمة املواطن والوطن.
واك � ��د ط �ن��ا ان امل �ج �ل��س دائ �م��ا
ي� �ع� �م ��ل ل� �ي ��ل ن � �ه� ��ار وي � �م� ��د ع �م��ل
ال � �ج � �ل � �س� ��ات م� � ��ن أج� � � ��ل ال� �ش� �ع ��ب
ال �ك��وي �ت��ي ال � ��ذي ي �س �ت �ح��ق م�ن�ه��ا
ك ��ل دع� ��م وج �ه ��د م �ش �ي��را إل� ��ى ان
ه �ن��اك ق ��وان�ي�ن أخ� ��رى س �ت �ق��ر من
املجلس تصب في صالح الشعب
الكويتي.
الحد من الفوضى
وص� � � � � ��ف ع� � �س� � �ك � ��ر ال � � �ع � � �ن� � ��زي
إق� � � ��رار امل� �ج� �ل ��س ق� ��ان� ��ون االع �ل��ام
االلكتروني والتعديل على قانون
امل � �ط � �ب ��وع ��ات وال � �ن � �ش� ��ر ب��ال �ج �ي��د
وأن �ه �م��ا س�ي�س��اه�م��ان ف��ي تعزيز
ال� �ح ��ري ��ة امل � �س� ��ؤول� ��ة وال � �ح� ��د م��ن
الفوضى وشتم الناس.
وأض� � � � � ��اف ع � �س � �ك � ��ر ان ق� ��ان� ��ون
االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي م��ن القوانني

محمد طنا

عسكر العنزي

املهمة التي تنظم عمل الصحف
اإللكترونية واملواقع اإللكترونية
للصحف مشيرا إل��ى ان املجلس
أق��ر القانون بعد نقاش األعضاء
وال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ج�ل�س��ة األرب �ع ��اء
املاضي.
وذك� � � ��ر ان ال � �ق� ��ان� ��ون ال ي �م��س
الحريات الشخصية أو الحسابات
ال �ش �خ �ص �ي��ة إن� �م ��ا ج � ��اء ل�ي�ح�م��ي
املظلوم والذي يتعرض للقذف أو
ملن يسيء استخدام التكنولوجيا
الحديثة التي املفترض ان تكون
بخدمة املجتمع.
ك �م��ا ذك� ��ر :االن ب �ع��ض ال � ��وزراء
ي��رد ويستخدم م��واق��ع التواصل
االجتماعي مشيرا إلى ان مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي وامل ��واق ��ع
اإلل� � �ك� � �ت � ��رون� � �ي � ��ة ل � �ي � �س� ��ت ل �ط �ع��ن
األعراض إنما هي اسمى من ذلك
وبها فوائد كثيرة.
وذك ��ر أن م��ن ي�ن�ط�ب��ق ال�ق��ان��ون
ع�ل�ي�ه��م ه��م م��ن ي �خ��ال��ف ال �ق��ان��ون
واضح إنما هو قانون تنظيمي
للمواقع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة والصحف
اإللكترونية ف��ي شبكة اإلنترنت
وي � �ض� ��ع ل� �ه ��ا ت ��رخ� �ي ��ص وي �ن �ظ��م
ع�م�ل�ه��ا ح�ت��ى ت �ك��ون ه ��ذه امل��واق��ع
والصحف تحت راية واحدة وهي
القانون.
أشار إلى أن املجلس اقر عددا
م � ��ن ال � �ق� ��وان�ي��ن ال � �ت� ��ي ت� �ص ��ب ف��ي
ص��ال��ح امل ��واط ��ن وق��ان ��ون االع�ل�ام
االل �ك �ت��رون��ي م��ن ال �ق��وان�ين املهمة
التي يتطلع لها هذا االمر وهناك
قانون للمواقع االلكترونية مثل
ال�ص�ح��ف االل �ك �ت��رون �ي��ة ووك ��االت
االنباء.

وتحدد اتجاهه الصحيح بشكل
واضح.
وأض ��اف ال�ج�ي��ران أن م��ن يخل
بمواد القانون أو بقواعد املجتمع
وادابه فإنه يترتب عليه الجزاء.
وق � � � ��ال :م � ��ن ال� �ن ��اح� �ي ��ة ال �ف �ن �ي��ة
ال �ق��ان��ون وال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى ق��ان��ون
امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر ال أرى فيها
ب� ��أس hح �ي��ث اط �ل �ع��ت ع�ل�ي�ه��ا مع
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب د .ع��ودة
الرويعي.
وبني اننا في الكويت ال نعاني
من تكميم أفواه بل من انفالت في
الكلمة واألخالق وهذا يحتم على
ال ��دول ��ة ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون لضبط
االن� �ف�ل�ات ح �ت��ى الي�ن�ع�ك��س سلبا
على املجتمع.
وذك��ر أن القانون تأخر إق��راره
وأص � �ب ��ح االن م �س �ت �ح �ق��ا ول �ي��س
أم ��ام� �ن ��ا إال ت �ن �ف �ي��ذه م �ع��رب��ا ع��ن
اع �ت �ق��اده ب��أن ال �ق��ان��ون ل��ن نجني
ث �م��اره اال ب�ع��د اص �ل�اح منظومة
التعليم ف��ال�ك��وي��ت ب�ل��د ال�ح��ري��ات
واإلع�لام والتربية والتعليم جزء
متكامل.

االتجاه الصحيح
ق � � ��ال ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال� �ج� �ي ��ران
إن ق ��ان ��ون االع� �ل ��ام االل �ك �ت��رون��ي
وامل� �ط� �ب ��وع ��ات وال� �ن� �ش ��ر وامل ��رئ ��ي
وامل � �س � �م� ��وع ج �م �ي �ع��ا ت� �ص ��ب ف��ي
ات�ج��اه واحد وه��و تنظيم ال��رأي

الحرية المسؤولة
ق ��ال ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�ح��ري��ص
إن ق ��ان ��ون االع� �ل ��ام االل �ك �ت��رون��ي
ي�ت�ح��دث ع��ن اإلع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي
م � �ث� ��ل ال � �ص � �ح� ��ف االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة
ووك � � � � ��االت االن� � �ب � ��اء ع� �ل ��ى ش �ب �ك��ة
اإلن � �ت� ��رن� ��ت وك� �ي� �ف� �ي ��ة ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا
وت�ق��ال�ي��ده��ا وس�ح�ب�ه��ا واغ�لاق�ه��ا
وتنظيم عملها.
وب�ين ان الصحف االلكترونية
اكتسحت السوق كذلك أصبحت
ه �ن��اك ح��اج��ة إل ��ى وج� ��ود ق��ان��ون
ي � �س� ��اه� ��م ف � � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��م االع � �ل� ��ام
االل �ك �ت��رون��ي م��وض�ح��ا أن ق��ان��ون
املطبوعات والنشر ينظم الجانب
اإلعالمي وليس االلكتروني وهو
بمثابة القانون األم.
وأوض � � � ��ح ان ق � ��ان � ��ون االع �ل ��ام

االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ال ي � �ت � �ض� ��ارب أو
ي�ت�ع��ارض م��ع ق��ان��ون املطبوعات
والنشر وال��ذي أق��ر مجلس األم��ة
في جلسته األخيرة تعديل بعض
مواده.
ولفت إلى ان االعالم االلكتروني
يعزز الحرية املسؤولة وال نقبل
امل � �س� ��اس ب ��ال� �ح ��ري ��ات ودس � �ت ��ور
الكويت ينص على الحرية ونحن
نؤكد على تطبيقه.
واش � � � � ��ار ال � � ��ى ان م � ��ن ي ��رف ��ض
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل �ي��ه ت ��وض �ي ��ح س�ب��ب
رفضه ألن القانون تنظيمي وينب
تعرضه مع الدستور وم��واده انا
ال��رف��ض م��ع السكوت غير مقبول
الن عليه توضيح ذلك وتنويرنا
على أمر قد غاب عنا.
مظلة واحدة
قال النائب عبد الله املعيوف ان
قانون أي دولة في العالم يجب ان
يكون لديها نظام وقانون ينظم
عملية تعامل الناس وتحت مظلة
واحدة وهي القانون.
وأض � � � ��اف امل� �ع� �ي ��وف ان إق� � ��رار
امل � � �ج � � �ل� � ��س ل � � � �ق � � ��ان � � ��ون االع � � �ل� � ��ام
االلكتروني والتعديل على قانون
امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر ي �ص��ب ف��ي
مصلحة الوطن واملواطن من أجل
تنظيم ف�ض��اء اﻻن �ت��رن��ت ال��واس��ع
وامل ��واق ��ع اإلل �ك �ت��رون �ي��ة للصحف
اإللكترونية خاصة مع انتشارها
وعدم وجود ما ينظمها.
وق � � � ��ال امل � �ع � �ي� ��وف ان اإلع� �ل ��ام
االل� �ك� �ت ��رون ��ي أص� �ب ��ح ي ��ؤث ��ر ع�ل��ى
الناس بل على األم��ن االجتماعي
واألمني واالقتصادي ما لم يكن
ه�ن��اك ق��ان��ون نسير عليه وي��ردع
امل � �س � ��يء م � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
اح � �ت � ��رام ح� ��ري� ��ات ال � �ن� ��اس وع� ��دم
الطعن باألعراض.
وذك� � � � � � ��ر ان م� � � �ج � � ��ال اإلع� � �ل � ��ام
االل �ك �ت��رون��ي واس ��ع م��ال��م يضبط
ب� � �ق � ��ان � ��ون ق� � ��ائ� �ل��ا إن � � �ن� � ��ا م � ��ررن � ��ا
ب ��ال� �س ��اب ��ق ح� �ي ��ث ك ��ان ��ت األم� � ��ور
ب� �ح ��اج ��ة إل� � ��ى ت �ن �ظ �ي��م ف� ��ي ش ��أن
االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي ألن البعض
أص �ب��ح ي�ب�ت��ز س�ي��اس�ي�ين وت �ج��ارا
وأش� � �خ � ��اص � ��ا والب� � � � ��د م� � ��ن رادع
وقانون ينظم العملية.

طنا :القانون
ممتاز ويحد من
التعرض للمواطنين
ومؤسسات الدولة
عسكر :جاء ليحمي
المظلوم أو لمن
يسيء استخدام
التكنولوجيا
الحديثة
الجيران :الكويت ال
تعاني من تكميم
أفواه بل من
انفالت في الكلمة
واألخالق
الحريص :من يرفض
القانون فعليه
توضيح األسباب
ألنه تنظيمي
المعيوف :البعض
أصبح يبتز والبد
من رادع وقانون
ينظم العملية
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مجلس األمة يقر قانون اإلعالم
االلكتروني بأغلبية  37عضوا
أق� � ��ر م �ج �ل��س األم � � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
املاضية قانونا بشأن تنظيم اإلعالم
االلكتروني بغالبية  37عضوا وعدم
موافقة  4أعضاء وقد أج��رى مجلس
األم ��ة ت�ع��دي�ل�ين ع�ل��ى ت�ق��ري��ر اللجنة،
والدستور تنشر نص القانون بعد
إجراء التعديالت عليه باإلضافة إلى
تقرير اللجنة .
رأي الحكومة
وق ��د اك� ��دت ال �ح �ك��وم��ة ان م �ش��روع
ال� �ق ��ان ��ون ي ��دع ��م س �ع��ي ال� ��دول� ��ة ال��ى
ت �ن �ظ �ي��م م � ��واق � ��ع ووس � ��ائ � ��ل االع �ل ��ام
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ب �ت �ع��زي��ز ح ��ري ��ة ال� ��رأي
وح��ق ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ة دون
ع��ائ��ق او ح�ج��ب غ�ي��ر م�ب��رر مل��وق��ع او
وسيلة إعالمية الكترونية.
ك �م��ا ان م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ي�ه��دف
ال� ��ى ح �س��ن اس� �ت� �خ ��دام ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل �ع �ل��وم��ات ف��ي االع�ل��ام االل�ك�ت��رون��ي
وهو ما يحققه مشروع القانون الذي
يلزم التأكيد على كفالة حرية الرأي
وال �ت �ع �ب �ي��ر م ��ع ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ق�ي��م
والعادات والتقاليد.
وق � � ��د ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن ��ة ان م� �ش ��روع
ال � �ق � ��ان � ��ون امل� � �ش � ��ار ال � �ي� ��ه ي �س �ت �ه��دف
حسبما ورد ب�م��ذك��رت��ه االي�ض��اح�ي��ة
ت �ن �ظ �ي��م االع� �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي ال ��ذي
اخ � � ��ذ ح � �ي� ��زا م� �ه� �م ��ا ع � �ل ��ى ال� �س ��اح ��ة
االعالمية في دولة الكويت كما يرعى
ح ��ق امل ��واط �ن�ي�ن ف ��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
امل �ع �ل��وم��ات واالخ� �ب ��ار ال �ص��ادق��ة مع
الدعم الكامل لحرية الرأي والحق في
التعبير عنه ب�م��راع��اة ال�ن�ظ��ام العام
واآلداب العامة وبما يحفظ الصحة
ال � �ع ��ام ��ة وي� �ع� �ن ��ى ب ��ال �ن �م ��و ال �ب ��دن ��ي
والخلقي والعقلي للشباب وفقا ملا
نص عليه الدستور.
وفي ضوء ذلك فقد رأت اللجنة ان
فكرة املشروع جيدة اذ يمثل تنظيما
الن �ش �ط��ة م �س �ت �ح��دث��ة وم �ه �م��ة ول �ه��ا
اث��ر بالغ امل��دى في املجتمع من كافة
النواحي.
وب��دراس��ة م ��واد م �ش��روع ال�ق��ان��ون
التي تقع في  27م��ادة اشتملت على
تنظيم متكامل لتحقيق الغاية التي
اس �ت �ه��دف ه� ��ذا امل � �ش ��روع ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا
تبينت اللجنة انها قد جاءت تطبيقا
الحكام الدستور االتية:
 -1امل� ��ادة  2ال �ت��ي ق�ض��ت ب ��ان دي��ن
ال ��دول ��ة ه ��و االس �ل ��ام وان ال�ش��ري�ع��ة
االسالمية مصدر رئيسي للتشريع
وب � ��ال� � �ت � ��ال � ��ي ي� � �ج � ��ب ع� � �ل � ��ى ال� � ��دول� � ��ة
وم��ؤس �س��ات �ه��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة امل �س��اه �م��ة
ف��ي نظر تعاليم االس�ل�ام الصحيحة

جانب من جلسة اقرار االعالم االلكتروني

وح� �ظ ��ر ن �ش ��ر او ب� ��ث او ت� � � ��داول م��ا
يخالفها.
 -2امل� � � ��ادة  8ال� �ت ��ي اوج � �ب� ��ت ع�ل��ى
الدولة صون دعائم املجتمع وكفالة
االم ��ن وال�ط�م��أن�ي�ن��ة وت�ك��اف��ؤ ال�ف��رص
للمواطنني.
 -3امل ��ادة  9ال�ت��ي ان��اط��ت باملشرع
حفظ كيان االسرة باعتبارها أساس
امل�ج�ت�م��ع وق��وام �ه��ا ال��دي��ن واألخ�ل�اق
وحب الوطن.
 -4امل� � ��ادة  10ال �ت��ي اوج� �ب ��ت على
ال��دول��ة رع��اي��ة ال �ن��شء وح�م��اي�ت��ه من
االس� �ت� �غ�ل�ال ووق ��اي� �ت ��ه م ��ن االه� �م ��ال
االدبي والجسماني والروحي.
 -5امل��واد  13و 14و 15التي نصت
على كفالة الدولة للتعليم ورعايتها
ل�ل�ع�ل��وم واآلداب وال �ف �ن��ون وال�ص�ح��ة
العامة.
 -6امل��ادت��ان  36و 37اللتان اناطتا
ب��امل �ش��روع ب��ال�ق��ان��ون ب �ي��ان ال �ش��روط
واالوض��اع التي يلزم مراعاتها لدى
التعبير عن الرأي أو نشره بالقول او
الكتابة او اي وسيلة اخ��رى وكذلك
ب � �ي ��ان ش � � ��روط وأوض� � � � ��اع م �م��ارس��ة
م ��ؤس� �س ��ات ال� �ص� �ح ��اف ��ة وال �ط �ب ��اع ��ة
والنشر للحرية املكفولة لها في هذا
الشأن.
 -7امل � ��ادة  40ال �ت��ي ق �ض��ت بكفالة
ال ��دول ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ح� ��دود ال�ن�ظ��ام
ال �ع��ام واآلداب واك� ��دت اه �ت �م��ام نمو
الشباب البدني والخلقي والعقلي.
 -8امل� � ��ادة  49ال �ت��ي اوج� �ب ��ت على
ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��راع ��اة ال �ن �ظ��ام
العام واحترام اآلداب العامة.
كما جاء التنظيم الوارد باملشروع
متوافقا م��ع حرية استخدام املواقع
او الوسائل اإلعالمية االلكترونية.
وت��ؤك��د اللجنة ان تنظيم االع�لام
االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي ي� � ��دخ � ��ل ف � � ��ي ن� �ط ��اق

ال��واج �ب��ات ال��دس �ت��وري��ة امل �ل �ق��اة على
عاتق مجلس االم��ة ف��ي ش��أن تنظيم
مباشرة الحقوق وال�ح��ري��ات العامة
بتشريع ع��ام ومجرد وال يمثل قيدا
على حرية الرأي او الحق في التعبير
او الحق في الحصول على املعلومات
وتداولها وانما يحقق مصلحة عامة
ب ��أن ت �ك��ون م �م��ارس��ة ه ��ذه ال �ح��ري��ات
وال �ح �ق��وق ف��ي اط ��ار امل �ب��ادئ وال�ق�ي��م
الدستورية واالجتماعية.
ك �م��ا ان م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ووف �ق��ا
ل � �ن � �ص� ��وص م � � � � ��واده ي� �م� �ث ��ل م ��دخ�ل�ا
عصريا لإلعالم اإللكتروني وحسن
اس�ت�خ��دام��ه وي�ع�ت�ب��ر ال�ت�ش��ري��ع محل
ال��دراس��ة استكماال لحلقات متصلة
م��ن م�ج�م��وع��ة ال �ق��وان�ين ذات الصلة
ب��امل �ن �ظ��وم��ة االع�ل�ام �ي ��ة خ ��اص ��ة وان
امل� � �ش � ��روع ق � ��د راع � � ��ى ف � ��ي ص �ي��اغ �ت��ه
النهائية ما يأتي:
 عدم فرض قيد على حرية الرأيوال �ت �ع �ب �ي��ر وف� �ق ��ا ل �ل �ق��ان��ون وال �ن �ظ��م
النافذة .
 ع��دم وج ��ود رق��اب��ة مسبقة علىما يتم تداوله من محتوى املواقع او
الوسائل االعالمية االلكترونية.
 تأكيد حرص الدولة على متابعةامل��واق��ع امل�ش��ار اليها دون ف��رض قيد
السباب غير مبررة.
 ت � �ح� ��دي� ��د ال� � �ف� � �ئ � ��ات امل� �خ ��اط� �ب ��ةب � ��أح� � �ك � ��ام � ��ه وه � � � � � ��ي :دور ال � �ن � �ش ��ر
االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ووك � � � � � � ��االت االن� � �ب � ��اء
ال�ص�ح��اف��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة وال �خ��دم��ات
االخبارية اضافة الى مواقع الصحف
الورقية والقنوات الفضائية املرئية
وامل � �س � �م � ��وع � ��ة وم � � ��واق � � ��ع ووس � ��ائ � ��ل
ال � �خ� ��دم� ��ات االع �ل�ام � �ي� ��ة واإلع�ل�ان� �ي ��ة
التجارية االلكترونية.
 عدم سريان احكامه على املواقعاو ال��وس��ائ��ل االع�لام�ي��ة االلكترونية

ال �ت��ي ت �م �ث��ل ح �س��اب��ات ش�خ�ص�ي��ة ال
تتصف باملهنية املتخصصة.
 ت �ح��دي��د ش � ��روط وم� �ب ��دأ اص� ��دارال �ت ��رخ �ي ��ص ل �ل �ج �ه��ات ذات ال �ص �ل��ة
م��ع ب �ي��ان واض� ��ح وم �ح��دد ل�ل�ش��روط
واالح �ك��ام ال�خ��اص��ة ب�م�س��ؤول��ي ه��ذه
ال �ج �ه��ات وال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ادارات� �ه ��ا
م��ع تحديد مسؤولياتها على نحو
متكامل.
رأي اللجنة
بعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ال � ��ى ان م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
ي�م�ث��ل اض��اف��ة ض ��روري ��ة للمنظومة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ح�م��اي��ة
ل� ��دع� ��ائ� ��م امل� �ج� �ت� �م ��ع وان ن� �ص ��وص
املشروع تحقق الغاية املستهدفة منه
على نحو ما سلف بيانه.
وق � � ��د ان� �ت� �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��اج� �م ��اع
الحاضرين من اعضائها الى املوافقة
ع �ل��ى م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون م ��ع ت�ع��دي��ل
وضبط صياغة بعض نصوصه.
مادة :1
ف��ي ت�ط�ب�ي��ق اح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون
تكون للكلمات واملصطلحات التالية
املعنى املبني قرين كل منها:
 الوزير :وزير اإلعالم. الوزارة :وزارة اإلعالم. اإلعالم االلكتروني :النشاط الذييتضمن نشر أو بث املواد أو النماذج
أو الخدمات اإلعالمية ذات املحتوى
االل �ك �ت��رون��ي ال �ت��ي ي �ت��م ان �ت��اج �ه��ا او
ت�ط��وي��ره��ا او ت�ح��دي�ث�ه��ا او ت��داول�ه��ا
او ب�ث�ه��ا او ن �ش��ره��ا وال �ن �ف��اذ ال�ي�ه��ا
م��ن خ�لال شبكة امل�ع�ل��وم��ات الدولية
االن� �ت ��رن ��ت او اي ش �ب �ك��ة ات� �ص ��االت
اخرى.
 -ال� �ن� �ش ��ر االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي :ن� �ق ��ل او

ب ��ث او ارس � ��ال او اس �ت �ق �ب��ال ان�ش�ط��ة
االع�ل�ام االلكتروني م��ن خ�لال شبكة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال ��دول� �ي ��ة االن� �ت ��رن ��ت او
اي ش �ب �ك��ة ات � �ص � ��االت اخ � � ��رى وذل� ��ك
ب ��اس� �ت� �خ ��دام اج � �ه� ��زة او ت �ط �ب �ي �ق��ات
ال� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة اي� � ��ا ك� ��ان� ��ت ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا
وغيرها من وسائل التقنية الحديثة
وذلك بقصد التداول العام.
 النطاق االلكتروني :هو النطاقالدومني املسجل على شبة املعلومات
ال� ��دول � �ي� ��ة االن � �ت� ��رن� ��ت او اي ش �ب �ك��ة
ات � �ص� ��االت اخ� � ��رى وم � ��ن خ�ل�ال ��ه ي�ت��م
ال��دخ��ول او االس �ت ��دالل ع�ل��ى امل��واق��ع
االكترونية.
 امل ��وق ��ع او ال��وس �ي �ل��ة االع�لام �ي��ةاالل�ك�ت��رون�ي��ة :الصفحة او ال��راب��ط او
ال�ت�ط�ب�ي��ق االل �ك �ت��رون��ي ال� ��ذي ي�ص��در
ب� ��اس ��م م� �ع�ي�ن ول� � ��ه ع � �ن� ��وان ون� �ط ��اق
الكتروني محدد وينشأ او يستضاف
او ي�ت��م ال�ن�ف��اذ ال�ي��ه م��ن خ�ل�ال شبكة
امل�ع�ل��وم��ات ال��دول�ي��ة االن�ت��رن��ت او اي
شبكة اتصاالت اخرى.
 امل�ح�ت��وى االل�ك�ت��رون��ي :املحتوىالنصي او السمعي او املرئي الثابت
او املتحرك او املتعدد الوسائط الذي
ي�ش�م��ل اي ت��رك�ي�ب��ة م �م��ا ذك ��ر وال ��ذي
ي�ت��م ت�ط��وي��ره او ان�ت��اج��ه او تحديثه
او ت��داول��ه بوسائل الكترونية او اي
ن ��وع م ��ن امل �ح �ت��وى ت ��م ت�ح��وي�ل��ه ال��ى
الكتروني وال��ذي ينشر ويتم النفاذ
ال� �ي ��ه م� ��ن خ �ل��ال ش �ب �ك��ة امل �ع �ل��وم��ات
ال� ��دول � �ي� ��ة االن � �ت� ��رن� ��ت او اي ش �ب �ك��ة
اتصاالت اخرى.
 ال�ص�ح�ي�ف��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة :م��وق��عاو وسيلة اع�لام�ي��ة الكترونية يقدم
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا امل �ح �ت��وى االل �ك �ت��رون��ي
امل �ت �ض �م��ن االخ � �ب � ��ار وامل ��وض ��وع ��ات
وامل �ق��االت وال��وس��ائ��ط امل �ت �ع��ددة ذات
الطابع الصحفي او االعالمي سواء
ت��م ن �ش��ر ه ��ذا امل �ح �ت��وى ف��ي م��واع�ي��د
منتظمة او غير منتظمة.
 الخدمات االعالمية او االعالنيةال �ت �ج ��اري ��ة االل �ك �ت ��رون �ي ��ة :امل �ح �ت��وى
املتضمن الترويج العمال او خدمات
او منتجات او الش�خ��اص م��ن خالل
شبكة املعلومات الدولية االنترنت او
اي شبكة اتصال اخرى.
 ص� ��اح� ��ب امل � ��وق � ��ع او ال��وس �ي �ل��ةاالع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة :ال�ش�خ��ص
الطبيعي او االع�ت�ب��اري ال��ذي ثبتت
نسبة امل��وق��ع او الوسيلة االعالمية
االلكترونية اليه.
 امل� � ��دي� � ��ر امل � � � �س� � � ��ؤول :ال �ش �خ ��صالطبيعي الذي يعينه صاحب املوقع
او ال��وس�ي�ل��ة االع�لام �ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
ويكون مسؤوال امام الجهات االدارية

وال�ق�ض��ائ�ي��ة ع��ن م�ح�ت��وى امل��وق��ع او
الوسيلة االعالمية االلكترونية.
 الحجب :منع النفاذ للموقع اوالوسيلة االعالمية االلكترونية.
مادة :2
ي�ع�ت�ب��ر االع �ل��ام االل �ك �ت��رون��ي اح��د
م �ك ��ون ��ات امل �ن �ظ��وم��ة االع�ل�ام� �ي ��ة ف��ي
ال��دول��ة وح��ري��ة اس �ت �خ��دام��ه مكفولة
للجميع وف�ق��ا الح �ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون
وال رقابة مسبقة على ما يتم تداوله
م��ن محتوى عبر امل��واق��ع وال��وس��ائ��ل
االعالمية االلكترونية.
مادة :3
ت� �ت ��ول ��ى ال � ��دول � ��ة رع� ��اي� ��ة امل� ��واق� ��ع
وال ��وس ��ائ ��ل االع�ل�ام �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ال� �خ ��اض� �ع ��ة الح � �ك� ��ام ه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
والعاملني فيها وتوفير التسهيالت
الالزمة ملواكبة التطور التكنولوجي
امل� �ط ��رد ل�ل�اع�ل�ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي وف �ق��ا
مل��ا تنظمه ال�لائ�ح��ة التنفيذية بهذا
القانون.
مادة :4
ينشر باملوقع االلكتروني للوزارة
س �ج��ل خ� ��اص ب ��امل ��واق ��ع وال��وس��ائ��ل
االعالمية االلكترونية امل��رخ��ص لها
وف �ق��ا الح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون ي��وض��ع
فيه اسم املرخص له واملدير املسؤول
والعاملون فيه والغرض منه.
وت�ن�ظ��م ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ه��ذا
القانون ضوابط اج��راء استطالعات
الرأي التي تجريها املواقع والوسائل
االعالمية االلكترونية املرخص لها.
مادة :5
ي�س��ري ه��ذا ال�ق��ان��ون ع�ل��ى امل��واق��ع
وال ��وس ��ائ ��ل االع�ل�ام �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
اآلتية:
 - 1دور النشر االلكتروني.
 - 2وكاالت االنباء االلكترونية.
 - 3الصحافة االلكترونية.
 - 4الخدمات االخبارية.
 - 5امل��واق��ع وال��وس��ائ��ل والخدمات
االع �ل�ام � �ي� ��ة واالع�ل��ان � �ي� ��ة ال �ت �ج��اري��ة
االلكترونية.
 - 6امل��واق��ع االلكترونية للصحف
الورقية والقنوات الفضائية املرئية
واملسموعة.
وال ت �س��ري اح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ع�ل��ى ال�ن�ط��اق او امل��وق��ع او الوسيلة
او ال�ح�س��اب االل�ك�ت��رون��ي الشخصي
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طلب الترخيص خالل  30يوما من تاريخ تقديم
الطلب مستوفيا للشروط المقررة
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الوزارة ويجب ان تتوافر في املشتري
او املتنازل اليه ال�ش��روط امل�ق��ررة في
هذا القانون الصدار الترخيص.
ولورثة املرخص له خالل سنة من
ت��اري��خ ال��وف��اة ط�ل��ب ن�ق��ل الترخيص
اليهم او الى شخص آخر اذا توافرت
الشروط املقررة قانونا.

ال��ذي ال يتصف مستخدمه باملهنية
املتخصصة.
مادة :6
م��ع م��راع��اة اح�ك��ام اي ق��ان��ون اخر
على من يرغب في انشاء او تشغيل
اي من املواقع او الوسائل االعالمية
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة امل � ��ذك � ��ورة ف� ��ي امل � ��ادة
السابقة الحصول على ترخيص من
ال��وزارة وتكون مدة الترخيص عشر
س �ن��وات ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د ب �ن��اء على
طلب املرخص له وموافقة الوزارة.
مادة :7
يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل
االع�ل�ام � �ي ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �خ��اص��ة
ب � �س � �ل � �ط� ��ات ال� � � ��دول� � � ��ة وم � ��ؤس � �س � ��ات
والهيئات العامة واي جهة حكومية
اخ � � � ��رى وج � �م � �ع � �ي� ��ات ال � �ن � �ف ��ع ال � �ع ��ام
امل� �ش� �ه ��رة وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل�ه��ا
والنقابات واالتحادات املنشأة وفقا
الح�ك��ام ال�ق��ان��ون اخ�ط��ار ال� ��وزارة عن
ان�ش��اء امل��وق��ع او الوسيلة االعالمية
االلكترونية وتحديد املدير املسؤول
خ�لال ستني ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ العمل
ب��ال�لائ �ح��ة ال �ت�ن �ف �ي��ذي��ة ف�ي �م��ا يتعلق
ب��امل��واق��ع ال�ق��ائ�م��ة وق�ب��ل س�ت�ين يوما
من انشاء املوقع او الوسيلة وفقا ملا
تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة :8
ي � � �ق � � ��دم ط� � �ل � ��ب ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع �ل ��ى
الترخيص الى الوزارة وفقا للنموذج
امل � �ع� ��د ل� ��ذل� ��ك وي � �ش � �ت� ��رط ف � ��ي ط��ال��ب
الترخيص ما يلي:
 - 1ان ي�ك��ون ك��وي�ت��ي الجنسية ال
يقل عمره عن  21عاما كامل األهلية.
 - 2ان يكون حسن السيرة محمود
ال �س �م �ع��ة ول � ��م ي �س �ب��ق ال �ح �ك��م ع�ل�ي��ه
بعقوبة جناية او ف��ي جريمة مخلة
بالشرف او االمانة ما لم يكن قد رد
اليه اعتباره.
 - 3ان يحدد اسم املوقع او الوسيلة
االع�لام�ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة وي�ش�ت��رط اال
يكون مخالفا للنظام العام او االداب
ال �ع��ام��ة او م�ط��اب�ق��ا او م�م��اث�لا الس��م
موقع اخر.
 - 4ان يكون له مقر معلوم خاص
بالنشاط موضوع الترخيص.
وي �ج ��وز ل�ل�اش �خ��اص االع �ت �ب��اري��ة
الكويتية ط�ل��ب ال�ت��رخ�ي��ص ب�م��زاول��ة
اح ��د االن �ش �ط��ة ال � � ��واردة ف��ي امل � ��ادة 5
من هذا القانون مع مراعاة ان يكون
ج�م�ي��ع رأس امل ��ال ك��وي�ت�ي��ا بالنسبة
لطلب الترخيص بمباشرة االنشطة
الواردة في البنود  1و 2و 3و 4و 5من
ذات املادة.
ام ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ص�ح��ف ال��ورق �ي��ة
وال� � � �ق� � � �ن � � ��وات ال � �ف � �ض� ��ائ � �ي� ��ة امل� ��رئ � �ي� ��ة

الصالح والروضان والشايع خالل الجلسة

وامل � �س � �م� ��وع� ��ة  -امل � ��رخ � ��ص ل � �ه ��ا م��ن
ال� � ��وزارة  -ال��راغ �ب��ة ف��ي ان �ش��اء م��وق��ع
او وس�ي�ل��ة اع�لام �ي��ة ال�ك�ت��رون�ي��ة لها
يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص
الصادر لها من الطلب.
مادة :9
على طالب الترخيص تعيني مدير
مسؤول يكون ممثال له امام ال��وزارة
والجهات الحكومية االخرى او الغير
ع ��ن امل ��وق ��ع او ال��وس �ي �ل��ة االع�ل�ام �ي��ة
االل �ك �ت��رون �ي��ة وي� �ك ��ون م� �س ��ؤوال ع��ن
امل�ح�ت��وى امل�ن�ش��ور فيهما س��واء كان
صادرا منه أم من الغير ويشترط في
املدير املسؤول ما يلي:
 - 1ان يكون كويتي الجنسية اليقل
عمره عن  21عاما كامل األهلية.
 - 2ان يكون حاصال على شهادة
الثانوية العامة او ما يعادلها على
االقل.
 - 3ان يكون حسن السيرة محمود
ال �س �م �ع��ة ول � ��م ي �س �ب��ق ال �ح �ك��م ع�ل�ي��ه
ب �ع �ق��وب��ة ج �ن��اي��ة او ج��ري �م��ة م�خ�ل��ة
بالشرف او االمانة ما لم يكن قد رد
اليه اعتباره.
 - 4اال يكون مديرا ملوقع او وسيلة
اعالمية الكترونية اخرى مرخصة.
واذا كان طالب الترخيص شخصا
ط �ب �ي �ع �ي ��ا او ش � ��رك � ��ة م � ��ن ش� ��رك� ��ات
الشخص الواحد فيجوز ان يكون هو
املدير املسؤول عن املوقع او الوسيلة
اذا توافرت فيه الشروط السابقة.
مادة :10
ف � ��ي ح� ��ال� ��ة خ� �ل ��و م �ن �ص ��ب امل ��دي ��ر
املسؤول او فقده احد الشروط الالزم
توافرها فيه يجب على امل��رخ��ص له
تعيني بديل تتوافر فيه ذات الشروط
املقررة وذلك خالل مدة ستة اشهر.
وي� � �ك � ��ون امل � ��رخ � ��ص ل � ��ه م � �س ��ؤوال
ع ��ن امل ��وق ��ع او ال��وس �ي �ل��ة االع�ل�ام �ي��ة
االلكترونية ال��ى ح�ين تعيني البديل
خ �ل��ال امل� �ي� �ع ��اد امل � �ح� ��دد ف� ��ي ال �ف �ق��رة

السابقة.
مادة :11
ي� �ص ��در ال � ��وزي � ��ر ق� � � ��رارا ف� ��ي ش ��أن
طلب الترخيص خ�لال ث�لاث�ين يوما
م ��ن ت ��اري ��خ ت �ق��دي��م ال �ط �ل��ب م�س��وف�ي��ا
للشروط املقررة قانونا فاذا انقضت
ه��ذه امل��دة دون ص��دور ال �ق��رار اعتبر
الطلب مرفوضا.
ويجوز لطالب الترخيص التظلم
م ��ن ال � �ق� ��رار ال � �ص� ��ادر ب��رف �ض��ه خ�ل�ال
س �ت�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ اخ� �ط ��اره او
علمه بذلك فاذا انقضت ستون يوما
ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال�ت�ظ�ل��م دون رد اع�ت�ب��ر
التظلم مرفوضا.
مادة :12
ي � �ج ��ب ع � �ل ��ى ط� ��ال� ��ب ال �ت ��رخ �ي ��ص
بموقع او وسيلة اعالمية الكترونية
ان يودع خالل ستني يوما من تاريخ
اخ �ط��اره ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال�ت��رخ�ي��ص
خ��زان��ة ال � ��وزارة ك�ف��ال��ة م��ال�ي��ة ق��دره��ا
خمسمائة دينار.
وي�ج��وز ان ي�ق��دم ب��دال م��ن الكفالة
املالية ضمانا مصرفيا موجها الى

الوزارة مطلقا من أي قيد او شرط.
ول�ل��وزارة الحق في ان تخصم من
الكفالة املالية او الضمان املصرفي
ما يلزم به او يستحق على املرخص
ل��ه او امل��دي��ر امل �س��ؤول م��ن ال �ت��زام��ات
او غ� ��رام� ��ات م��ال �ي��ة او ت �ع��وي �ض��ات
م �س �ت �ح �ق��ة ل � �ل� ��وزارة ب� �ن ��اء ع �ل��ى ه��ذا
القانون .وعلى املرخص له استكمال
م��ا ي��رد على الكفالة او الضمان من
ن�ق��ص خ�ل�ال س�ت�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ
اخطاره بذلك.
مادة :13
ي �ج��ب ع �ل��ى امل ��رخ ��ص ل ��ه ب ��أي من
االن� �ش� �ط ��ة ال �خ ��اض �ع ��ة الح � �ك� ��ام ه ��ذا
ال�ق��ان��ون م��زاول��ة النشاط خ�لال ستة
اش � �ه� ��ر م � ��ن ت � ��اري � ��خ ح� �ص ��ول ��ه ع �ل��ى
الترخيص وللوزارة تمديد هذه املدة
بحد اق�ص��ى ستة اش�ه��ر اخ��رى بناء
على طلب املرخص له.
مادة :14
ي�ق��ع ب��اط�لا ك��ل اي �ج��ار للترخيص
وال يجوز بيعه او التنازل عنه دون
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة م�س�ب�ق��ة من

التعديالت
على «اإلعالم االلكتروني»
مادة 11
 يصدر الوزير قرارا في شأنط �ل��ب ال �ت��رخ �ي��ص خ�ل�ال ث�لاث�ين
ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ت�ق��دي��م الطلب
م� �س� �ت ��وف� �ي ��ا ل � �ل � �ش� ��روط امل � �ق� ��ررة
ق��ان��ون��ا ف ��اذا ان�ق�ض��ت ه��ذه امل��دة
دون صدور القرار اعتبر الطلب
مرفوضا ....الخ.

مادة 16
 - 8اذا توفي املرخص له ولم
يكن له وارث شرعي او اذا لم يقم
ال ��ورث ��ة ب�ن�ق��ل ال�ت��رخ�ي��ص خ�لال
املدة املحددة باملادة .14

مادة :15
تبني الالئحة التنفيذية البيانات
التي يجب ان يتضمنها الترخيص
وامل� �س� �ت� �ن ��دات ال� �ت ��ي ي �ج��ب ان ت��رف��ق
بطلبات الترخيص والتجديد ونقل
امل �ل �ك �ي��ة .وع �ل��ى امل ��رخ ��ص ل ��ه اخ �ط��ار
ال� � � ��وزارة ب� ��أي ت�غ�ي�ي��ر ف ��ي ال �ب �ي��ان��ات
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب � �ت ��رخ � �ي ��ص امل� � ��وق� � ��ع او
ال��وس�ي�ل��ة االع�لام �ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة او
ب��امل��دي��ر امل� �س ��ؤول او ال �ع��ام �ل�ين فيه
خ�لال ثالثة اشهر م��ن ت��اري��خ ح��دوق
التغيير.
مادة :16
م � � ��ع ع� � � � ��دم اإلخ� � � �ل � � ��ال ب� � � � ��أي ن��ص
تشريعي آخ��ر يلغي ال�ت��رخ�ي��ص في
االحوال اآلتية:
 اذا ك � ��ان امل ��رخ ��ص ل ��ه ش�خ�ص��ااع � �ت � �ب� ��اري� ��ا وان � �ق � �ض� ��ت ال �ش �خ �ص �ي��ة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ألي س �ب��ب م ��ن االس �ب��اب
املقررة قانونا.
 اذا ف� �ق ��د امل� ��رخ� ��ص ل� ��ه أي� � ��ا م��نالشروط ال��واردة في امل��ادة  8من هذا
القانون.
 اذا خ�لا منصب امل��دي��ر امل�س��ؤولاو ف �ق��د امل��دي��ر امل �ع�ي�ن اح ��د ال �ش��روط
الالزم توافرها فيه ولم يقم املرخص
له بتعيني بديل تتوافر فيه الشروط
املقررة خ�لال امل��دة املحددة في امل��ادة
 10من هذا القانون.
 اذا ق � ��ام امل� ��رخ� ��ص ل� ��ه ب �ت��أج �ي��رالترخيص.
 اذا ق� � � ��ام امل� � ��رخ� � ��ص ل� � ��ه ب �ب �ي��عال �ت ��رخ �ي ��ص او ال� �ت� �ن ��ازل ع �ن ��ه دون
موافقة الوزارة.
 اذا لم يقم املرخص له بمباشرةال� �ن� �ش ��اط امل� ��رخ� ��ص ب� ��ه خ �ل��ال امل� ��دة
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي امل ��ادة  13من
هذا القانون.
 اذا انتهت م��دة الترخيص دونطلب ت�ج��دي��ده خ�لال ستة اش�ه��ر من
تاريخ انتهائه.
إذا توفى املرخص له ول��م يكن له
وارث ش��رع��ي أو إذا ل��م ي�ق��م ال��ورث��ة
بنقل الترخيص خ�لال امل��دة املحددة
ف� ��ي امل� � � ��ادة  14وف � ��ي غ �ي ��ر ال� �ح ��االت
السابقة ال يجوز الغاء الترخيص اال
بحكم قضائي واجب التنفيذ او بناء
على طلب كتابي من املرخص له.
مادة :17
ي �ك��ون امل��دي��ر امل �س��ؤول ع��ن امل��وق��ع

او ال��وس�ي�ل��ة االع�لام �ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
ع�ل�ي��ه ت �ح��ري ال��دق��ة وامل �ص��داق �ي��ة في
كل ما ينشره من اخبار او معلومات
او بيانات كما يجب عليه ان ينشر
وم��ن دون مقابل اي رد او تصحيح
او تكذيب يرد اليه بصورة مباشرة
او غ� �ي ��ر م� �ب ��اش ��رة م� ��ن ال� � � � � ��وزارة او
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ� ��رى او من
اي ش�خ��ص اع �ت �ب��اري او طبيعي او
من يمثله قانونا ورد اسمه او اشير
ال �ي��ه ف ��ي ك �ت��اب��ه او رس ��م او رم ��ز تم
نشره باملوقع او الوسيلة االعالمية
االلكترونية وذل��ك في التاريخ الذي
تحدده الجهة املعنية أو ذوو الشأن
وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة
واالس � �ل� ��وب وال �ل �غ��ة وال �ح �ج��م ال ��ذي
ن �ش��رت ب ��ه امل� � ��ادة م ��وض ��وع ال � ��رد او
التصحيح او التكذيب.
مادة :18
ي �ح �ظ��ر ع �ل��ى امل� ��واق� ��ع وال ��وس ��ائ ��ل
االع�ل�ام �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال�خ��اض�ع��ة
الح� �ك ��ام ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ن �ش��ر او ب��ث
او اع � ��ادة ب ��ث او ارس � ��ال او ن �ق��ل اي
م �ح �ت��وى ي �ت �ض �م��ن اي� ��ا م ��ن امل �س��ائ��ل
املحظور نشرها وبثها او اعادة بثها
وفقا للقانونني رقمي  3لسنة  2006و
 61لسنة  2007املشار اليهما وتوقع
العقوبات املقرر في هذين القانونني
في حالة مخالفة هذا الحظر.
مادة :19
م ��ع ع� ��دم اإلخ �ل��ال ب��اح �ك��ام امل� ��ادة
ال �س��اب �ق��ة ت��وق��ع امل �ح �ك �م��ة امل�خ�ت�ص��ة
على كل من يمارس ايا من االنشطة
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون
من دون ترخيص او يخالف اي��ا من
اح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون غ ��رام ��ة ال تقل
ع��ن خمسمائة دي�ن��ار وال ت��زي��د على
خ�م�س��ة آالف دي �ن��ار وي �ج��وز ال�ح�ك��م
بحجب املوقع نهائيا .ويجوز لرئيس
دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء
على طلب النيابة العامة اصدار قرار
بحجب املوقع او الوسيلة االعالمية
االلكترونية ملدة ال تجاوز اسبوعني
قابلة للتجديد وذلك اثناء التحقيق
او املحاكمة.
مادة :20
ي � �ص ��در ال � ��وزي � ��ر ق � � � ��رارا ب �ت �ح��دي��د
املوظفني املخولني بشطب املخالفات
التي تقع الحكام هذا القانون وبيان
االجراءات التي تتبع في شأنها.
مادة :21
تختص النيابة العامة دون غيرها
بالتحقيق وال�ت�ص��رف واالدع� ��اء في
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ولم يكن له وارث شرعي
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جميع الجرائم املنصوص عليها في
هذا القانون.
مادة :22
تكون دائرة الجنايات في املحكمة
الكلية ه��ي املحكمة املختصة بنظر
جميع الدعاوى الجزائية املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون وت�س�ت��أن��ف
اح�ك��ام�ه��ا ام ��ام م�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف
واس�ت�ث�ن��اء م��ن اح�ك��ام امل ��ادة الثامنة
م� ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  40ل �س �ن��ة 1972
املشار اليه يجوز الطعن في االحكام
ال � �ص� ��ادرة م ��ن م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف
بطريق التمييز.
مادة :23
ت �س �ق��ط ال � ��دع � ��وى ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ع��ن
ال �ج��رائ��م امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ه��ذا
ال �ق ��ان ��ون اذا ل ��م ي �ت��م اب �ل��اغ ال�ن�ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة ع �ن �ه��ا خ �ل��ال ث �ل�اث ��ة اش �ه��ر
م��ن ت��اري��خ وق��وع�ه��ا وت�س�ق��ط دع��وى
ال�ت�ع��وي��ض اذا ل��م ي�ت��م رف�ع�ه��ا خ�لال
س �ن��ة م ��ن ه� ��ذا ال� �ت ��اري ��خ م ��ا ل ��م ت�ك��ن
الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد
ال �س �ق��وط م ��ن ت ��اري ��خ ان �ق �ض��ائ �ه��ا او
صدور حكم نهائي فيها.
مادة :24
يجب على كافة املواقع والوسائل
االع�لام�ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة امل��ذك��ورة في
امل� ��ادة  5م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال�ق��ائ�م��ة
عند العمل به توفيق اوضاعها وفقا
الحكامه خالل سنة من تاريخ صدور
الالئحة التنفيذية.
مادة :25
ي �ن �ش ��ر ف � ��ي ال � �ج� ��ري� ��دة ال��رس �م �ي��ة
وباملوقع االلكتروني للوزارة منطوق
االحكام القضائية النهائية وقرارات
ال�غ��اء ال�ت��راخ�ي��ص وف�ق��ا الح�ك��ام هذا
القانون.
مادة :26
ي �ص��در ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص ال�لائ�ح��ة
التنفيذية ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون خ�لال ستة
أشهر من تاريخ العمل به.
مادة :27
ي�ن�ش��ر ه ��ذا ال �ق��ان��ون ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم
ال�ت��ال��ي ل�ت��اري��خ ن�ش��ره وع�ل��ى ال ��وزراء
كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
المذكرة اإليضاحية لمشروع
قانون تنظيم اإلعالم االلكتروني
تشكل شبكة امل�ع�ل��وم��ات ال��دول�ي��ة
االن � � �ت � ��رن � ��ت اه� � � ��م ان � � � �ج� � � ��ازات ث� � ��ورة
تكنولوجيا املعلومات واالت�ص��االت
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التي شهدها العالم فالتطور املذهل
للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة
ل�ل�ات �ص��ال وت ��زاي ��د ت �ط�ب�ي �ق��ات �ه��ا ف��ي
م�ج��ال االع�ل�ام واالت �ص��ال س��اه��م في
ظ �ه��ور ن ��وع ج��دي��د م��ن االع �ل�ام وه��و
االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي امل �ق��روء وامل��رئ��ي
وامل � �س � �م� ��وع ال� � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر ظ ��اه ��رة
اع �ل�ام � �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ي �ت �م �ي��ز ب �س��رع��ة
االنتشار والوصول الى قاعدة كبيرة
م��ن ال�ج�م�ه��ور وب��أق�ص��ر وق ��ت ممكن
وبأقل تكلفة وبات يشكل نافذة مهمة
لنشر امل�ع�ل��وم��ات وال�ح�ص��ول عليها
لذلك اصبح االع�لام االلكتروني احد
محاور الحياة املعاصرة حتى اطلق
عليه اعالم املستقبل ملا له من اهمية
كبرى في القضايا الفكرية والثقافية
واص� �ب ��ح م�س�ت�خ��دم��و االن �ت��رن��ت في
ت� ��زاي� ��د م �س �ت �م��ر ف� ��ي ظ� ��ل االن� ��دم� ��اج
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ب�ي�ن وس ��ائ ��ل االع �ل�ام
واالت� �ص ��ال ف��ال �ق �ن��وات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
امكن لها ان تبث برامجها عبر اجهزة
ال�ه��وات��ف امل�ح�م��ول��ة وب��ذل��ك استطاع
االع�لام االلكتروني ان يفرض واقعا
م �خ �ت �ل �ف��ا ع �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د االع�ل�ام ��ي
وال� �ث� �ق ��اف ��ي وال � �ف � �ك� ��ري وال �س �ي��اس��ي
ف �ه��و ال ي �ع��د ت �ط��وي��را ف �ق��ط ل��وس��ائ��ل
االع�ل�ام التقليدية وان�م��ا ه��و وسيلة
اعالمية اح�ت��وت على ك��ل م��ا سبقها
من وسائل االع�لام من خالل انتشار
املواقع االلكترونية وظهور الصحف
وامل �ج�ل�ات االل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ت��ي تصدر
ع�ب��ر االن�ت��رن��ت ب��ل ان ال��دم��ج ب�ين كل
ه��ذه االن �م��اط وال�ت��داخ��ل بينها اف��رز
ق��وال��ب اع�لام �ي��ة م�ت�ن��وع��ة وم�ت�ع��ددة
حديثة وقابلة للتطور مستقبال.
ومل� � ��ا ك� � ��ان االع � �ل� ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي
ق��د اخ ��ذ ح �ي��زا م�ه�م��ا ع �ل��ى ال �س��اح��ةا
االع�ل�ام �ي��ة ف ��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت وق�ب��ل
ص ��دور ال�ت�ش��ري�ع��ات واالن�ظ�م��ة التي
ترعى عمله وتعززه ما يستدعي معه
استصدار تشريعات تواكب الطفرة
االع�لام�ي��ة ال�ج��دي��دة وذل ��ك لالسباب
اآلتية:
أوال :سعي الدولة الى تقديم الدعم
الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير

وح � � ��ق ال� � ��وص� � ��ول ال � � ��ى امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وات��اح�ت�ه��ا للجميع ورف ��ع ال�ح��واج��ز
وال �ع��وائ��ق أم ��ام ت��دف�ق�ه��ا وال�ح�ص��ول
ع�ل�ي�ه��ا وارس��ال �ه��ا واع � ��ادة ارس��ال�ه��ا
ب ��واس � �ط ��ة ت� �ل ��ك ال� � �ث � ��ورة االع�ل�ام� �ي ��ة
ال�ج��دي��دة ال�ت��ي يطلق عليها االع�لام
االلكتروني مع مراعاة النظام العام
واح� � �ت � ��رام االداب ال� �ع ��ام ��ة ورع ��اي ��ة
ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة وااله �ت �م��ام بالنمو
ال�ب��دن��ي والخلقي والعقلي للشباب
وفقا ملا نص عليه الدستور.
ثانيا :اس�ت�ص��دار تشريع عصري
ي � �ك� ��ون م� ��دخ�ل��ا ل� �ح� �س ��ن اس� �ت� �خ ��دام
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل ��وم ��ات واالع �ل ��ام
والتواصل وان يكفل حقوق الجميع
م� ��ن ح ��ري ��ة ال � � ��رأي وال �ت �ع �ب �ي��ر وح��ق
الحصول على املعلومات مع الحفاظ
ع�ل��ى امل �ب ��ادئ واالس� ��س وامل�ع�ت�ق��دات
املختلفة وتمكني الجميع من التعامل
ب��دراي��ة ووع ��ي م��ع وف ��رة امل�ع�ل��وم��ات
الوافدة واملتاحة كما ونوعا وحسن
اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا وال � �ح � �ص� ��ول ع �ل �ي �ه��ا
وتملكها دون قيد او شرط او تحديد
ت� �ح ��ت م �ظ �ل ��ة اع �ل�ام � �ي ��ة وق ��ان ��ون� �ي ��ة
واضحة ال تخرج او تحيد عن االطار
الدستوري.
وم��ن ه��ذا املنطلق ص��در ال�ق��ان��ون
امل ��رف��ق ال� ��ذي ي��أت��ي م�ك�م�لا لسلسلة
ال �ت� �ش ��ري �ع ��ات وال � �ق� ��وان�ي��ن امل �ت �ل �ع �ق��ة
بوسائل االعالم املختلفة.
ويتضمن القانون  27م��ادة حيث
ع ��رف ��ت امل� � ��ادة االول� � ��ى امل �ص�ط �ل�ح��ات
ال��واردة في نصوص القانون ومنها
امل � �ح � �ت� ��وى االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي االع�ل��ام� ��ي
االل� �ك� �ت ��رون ��ي وال� �ن� �ش ��ر االل �ك �ت��رون��ي
وال� �ن� �ط ��اق االل� �ك� �ت ��رون ��ي وامل� ��وق� ��ع او
ال��وس �ي �ل��ة االع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
والصحيفة االلكترونية والخدمات
االع �ل�ام � �ي� ��ة واالع�ل��ان � �ي� ��ة ال �ت �ج��اري��ة
وص ��اح ��ب امل ��وق ��ع وامل ��دي ��ر امل �س��ؤول
والحجب.
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✓

4

أنس الصالح

✓

5

بدر العيسى

36

6

جابر املبارك

37

عودة الرويعي

7

جمال العمر

38

عيسى الكندري

✓

8

حمدان العازمي

39

فارس العتيبي

✓

9

حمد الهرشاني

✓

40

فيصل الدويسان

10

حمود الحمدان

✓

41

فيصل الشايع

11

خالد الجراح

✓

42

فيصل الكندري

12

خلف دميثير

✓

43

كامل العوضي

✓

13

خليل الصالح

44

ماجد موسى

✓

14

خليل عبدالله أبل

45

ماضي الهاجري

✓

15

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

16

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

17

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

18

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

19

سعود الحريجي

52

محمد العبدالله

✓

20

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

21

سلمان الحمود

✓

54

محمد الجبري

✓

22

سيف العازمي

✓

55

محمد الرشيدي

✓

23

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

24

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

25

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

✓

26

عادل الخرافي

✓

60

هند الصبيح

27

عبدالحميد دشتي

61

ياسر أبل

✓

28

عبدالرحمن الجيران

62

يعقوب الصانع

✓

29

عبدالله التميمي

63

يوسف الزلزلة

30

عبدالله الطريجي

✓

64

يوسف العلي

✓

31

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

37

✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

32

عبدالله املعيوف

33

عدنان عبدالصمد

34

عسكر العنزي

35

علي العبيدي
علي العمير

✓
✓

✓

✓

✓

✓

4
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المجلس يحيل القانون على الحكومة كما انتهت إليه اللجنة التعليمية

إقرار المطبوعات والنشر في مداولتيه
األولى والثانية

المداولة الثانية لقانون المطبوعات والنشر

أقر مجلس األمة في املداولة الثانية
لالقتراح بقانون في ش��أن املطبوعات
وال� �ن� �ش ��ر ب �غ��ال �ب �ي��ة  33ع� �ض ��وا وع ��دم
م��واف �ق��ة  3و«ال ��دس � �ت ��ور» ت �ن �ش��ر ن��ص
القانون ومذكرته االيضاحية كما جاء
في تقرير اللجنة:
 - 1االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة بند
ج��دي��د ب��رق��م ( )11ال ��ى امل� ��ادة ( )21من
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )3ل�س�ن��ة  2006ب�ش��أن
املطبوعات والنشر.
 - 2االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تعديل
ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )3لسنة
 2006في شأن املطبوعات والنشر.
 - 3االقتراح بقانون في شأن اضافة
م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ( 28م � �ك ��ررا) ال��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م  3ل�س�ن��ة  2006ف��ي ش��أن
املطبوعات والنشر.
وق � ��د أح � � ��ال رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
بتاريخ  2014/7/2االقتراحات املشار
ال�ي�ه��ا اع�ل�اه م��رف�ق��ا ب�ه��ا ت �ق��ري��را لجنة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون ب��رق��م
 126و  127ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص االق � �ت� ��راح
الخاص بقانون املطبوعات والنشر.
س �ب��ق أن ق��دم��ت ال �ل �ج �ن��ة ت�ق��ري��ره��ا
ال �ث ��ال ��ث (ف � ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ث��ال��ث)
وال ��ذي واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى سحبه في
جلسته املعقودة بتاريخ 2015/12/16
ملزيد من الدراسة.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ
 2015/12/21ل� ��دراس� ��ة االق� �ت ��راح ��ات
بقوانني املشار اليها واطلعت فيه على
االقتراحات وتبني للجنة ان التعديالت
تشتمل على:
 - 1إدراج صفحات مواقع التواصل
االج �ت �م��اع��ي وال� �ح� �س ��اب االل �ك �ت��رون��ي
ض �م��ن االج � � ��راءات ال ��واج ��ب ال�ح�ص��ول
على ترخيص مسبق بشأنها.
 - 2ال �غ��اي��ة م ��ن اض ��اف ��ة ب �ن��د ج��دي��د
برقم ( )11ال��ى امل��ادة ( )21من القانون
استهدفت العمل على حظر انشاء أي
حساب اخباري أو اعالمي على مواقع
التواصل االجتماعي دون ترخيص مع
حظر نشر أي اعالنات تجارية أو طبية
تتضمن ص��ورة او تلميحات تخدش
الحياء أو تخالف اآلداب العامة أو تنال
بصورة أو بأخرى من القيم الدينية أو
العادات والتقاليد املرعية في البالد.
 - 3كما اشتمل االقتراح على وجوب
ح�ص��ول م��ن ي��رغ��ب ف��ي ال�ق�ي��ام بأعمال
البث على ترخيص مسبق وف��ي حالة
امل�خ��ال�ف��ة وإج ��راء ال�ب��ث دون الحصول
ع � �ل� ��ى ه� � � ��ذا ال � �ت� ��رخ � �ي� ��ص م� � ��ن ال �ج �ه ��ة
املختصة الحكم عليه ب��ال�غ��رام��ة التي
ال تقل عن ثالثة آالف دينار كويتي وال
تتجاوز خمسة آالف دينار كويتي.
 - 4وج � � � ��اءت امل � � � ��ادة ( 28م � �ك� ��ررا)
م �ت �ض �م �ن ��ة اق� � � �ت � � ��راح( :ال� � � �ت � � ��زام م �ق ��دم
ال �ش �ك��وى ب �س ��داد ك �ف��ال��ة م �ق��دم��ا (500
د.ك) خمسمائة دينار كويتي تودع في
خزانة الدولة مع تعدد الكفاالت بتعدد

ال� �ش ��اك�ي�ن .وق � ��د رأت ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
التشريعية والقانونية ان االقتراحات
امل�ش��ار اليها جيدة الفكرة وتخلو من
شبه عدم الدستورية.

رأي الحكومة:
وق ��د اط �ل �ع��ت ال �ل �ج�ن��ة ع �ل��ى ال�ك�ت��اب
ال� ��وارد م��ن وزي ��ر اإلع�ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب اوضح فيه ما يلي
أ  -نص الدستور الكويتي الى مبدأ
امل � �س� ��اواة ك ��إح ��دى دع ��ام ��ات امل�ج�ت�م��ع
فنصت امل ��ادة السابعة على ان العدل
وال�ح��ري��ة وامل �س��اواة دع��ام��ات املجتمع
وال �ت �ع��اون وال �ت��راح��م ص�ل��ة وث �ق��ى بني
املواطنني.
ب  -ان املساواة تقتضي عدم التفرقة
ب�ي�ن امل ��واط �ن�ي�ن ف ��ي ت �ق��دي��م ال �ش �ك��اوى
والتفرقة بني املواطنني واضحة جلية
في النص املقترح ف��إذا كانت الشكوى
م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �س��ب وال � �ق ��ذف ع ��ن ط��ري��ق
ال �ص �ح��ف وج ��ب ع �ل��ى م �ق��دم ال �ش �ك��وى
س��داد مبلغ خمسمائة دي�ن��ار لخزانة
ال��دول��ة على سبيل املكافلة واذا كانت
الشكوى ال تتعلق بالصحف فال يسدد
ع �ن �ه��ا اي م �ب��ال��غ وه� ��و م ��ا ي � ��ؤدي ال��ى
نتيجة غريبة وهي جعل املقدمة املالية
م �ع �ي��ارا ل�ل�ت�ق��دم ب��ال �ش �ك��وى ف �م��ن ل��دي��ه
املقدرة املالية على دفع الكفالة يحق له
التقدم بالشكوى ومن ليس له املقدرة
ال يستطيع التقدم بشكواه ال سيما اذا
تعدد املشكو في حقهم وتضاعف مبلغ
الكفالة مما سيؤدي الى إحجام بعض
املواطنني ع��ن االب�لاغ عن الجرائم إما
ل�ع��دم ت��واف��ر امل�ق��درة امل��ال�ي��ة على س��داد
مبلغ الكفالة قبل اإلب�ل�اغ وإم��ا خشية
مصادرة مبلغ الكفالة عقب اإلبالغ.
ث��ان�ي��ا  -م�خ��ال�ف��ة االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
لحق الشكوى والتقاضي:
أ  -أف � ��رد امل� �ش ��رع ال ��دس� �ت ��وري ح��ق
ال �ش �ك��وى ف��ي امل � ��ادة ( )45ال �ت��ي تنص
ع �ل��ى :ل�ك��ل ف ��رد ان ي�خ��اط��ب ال�س�ل�ط��ات
ال� �ع ��ام ��ة ك �ت ��اب ��ة ب �ت��وق �ي �ع��ه وال ت �ك��ون
م�خ��اط�ب��ة ال�س�ل�ط��ات ب��اس��م ال�ج�م��اع��ات
إال ال �ه �ي �ئ��ات ال �ن �ظ��ام �ي��ة واألش� �خ ��اص
املعنوية وه��ذا ال�ح��ق مكفول للوطني
واالجنبي.
ب  -ك �م��ا ن �ص��ت امل � � ��ادة ( )166م��ن
ال ��دس� �ت ��ور ع �ل��ى ان« :ح � ��ق ال �ت �ق��اض��ي
م � �ك � �ف� ��ول ل � �ل � �ن� ��اس وي� � �ب �ي��ن ال � �ق� ��ان� ��ون
االج��راءات واالوض��اع الالزمة ملمارسة
ه ��ذا ال �ح��ق» وذل� ��ك ع��ن ط��ري��ق تيسير
اجراءات التقاضي.
ث��ال �ث��ا  -ان دع � ��اوى ال �س��ب وال �ق��ذف
ي�ح�ك�م�ه��ا امل � ��واد  209وم ��ا ب �ع��ده��ا من
قانون الجزاء:
أ -القانون الجزائي في البالد حدد
ع�ق��وب��ة ع�ن��د ت��واف��ر ج��ري�م��ة ال �ق��ذف في
املداة  209منه.
ب  -ان االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م ��ادة ال ��ى ق��ان��ون امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر

إنما يشكل إخالال بمبدأ املساواة الذي
كفله ال��دس�ت��ور كما يعد مخالفا لحق
الشكوى والتقاضي.

رأي اللجنة:
بعد املناقشة وت�ب��ادل اآلراء انتهت
اللجنة الى ما يلي:
اوال  -ع� ��دم امل ��واف �ق ��ة ب��إج �م��اع آراء
االع�ض��اء الحاضرين على االقتراحني
االول والثالث.
ثانيا  -املوافقة بإجماع آراء االعضاء
ال �ح ��اض ��ري ��ن ع �ل��ى امل � � ��ادة االول � � ��ى م��ن
االقتراح الثاني الذي جاء معدال للمادة
الثانية من القانون الحالي وذلك على
النحو الوارد في الجدول املقارن.
وقد نص التعديل ال��ذي يهدف اليه
االقتراح الثاني الى اآلتي:
مادة اولى :يضاف الى املادة ( )2من
القانون رقم ( )3لسنة  2006املشار اليه
ف�ق��رة ج��دي��دة نصها ال�ت��ال��ي« :وي��دخ��ل
ف��ي ح�ك��م امل�ط�ب��وع م��ا ي�ن�ش��ر م��ن خ�لال
املواقع والتطبيقات االلكترونية».
م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا
القانون ويعلم به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
ونصت املذكرة االيضاحية للقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()3
لسنة  2006بشأن املطبوعات والنشر
على ما يلي:
ش �ه��د م �ج��ال ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون رق��م
 3ل �س �ن��ة  2006ف ��ي ش� ��أن امل �ط �ب��وع��ات
وال �ن �ش��ر ات �س��اع��ا الس �ت �ي �ع��اب ال�ت�ط��ور
الحضاري والتكنولوجي الذي شهدته
م��واق��ع ووس��ائ��ل التواصل االجتماعي
وه ��و امل �ج��ال ال ��ذي ي �ن��درج ف�ي��ه ك��ل ما
يطلق عليه اص�ط�لاح «امل�ط�ب��وع» وفقا
للقانون املشار اليه.
ح � �ي ��ث ن � �ص ��ت امل � � � � ��ادة االول � � � � ��ى م��ن
االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
الى املادة ( )2من القانون تحت تعريف
«امل �ط �ب ��وع» ن �ص �ه��ا «ي ��دخ ��ل ف ��ي حكم
امل �ط �ب��وع م ��ا ي�ن�ش��ر م ��ن خ �ل�ال امل��واق��ع
والتطبيقات االلكترونية».
وذل��ك ال��ى ان ال��واق��ع العملي يشهد
ظ�ه��ور ح�س��اب��ات اخ�ب��اري��ة او اعالمية
تنسب لالفراد وغيرهم اقواال او افعاال
لم تصدر منهم وبالرغم من ذلك يكون
م��ن ن�س��ب ال�ي��ه ال �ق��ول او ال�ف�ع��ل ع��اج��زا
عن مقاضاة هذه الحسابات االخبارية
او االع�لام�ي��ة ل�ع��دم وج��ود ن��ص محدد
يدرج هذه املواقع ضمن املطبوع لذلك
ت��م اع � ��داد ه ��ذا االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون لكي
ي�خ�ض��ع امل�خ��ال�ف��ون ل�ل�ج��زاء ال�ق��ان��ون��ي
املقرر في القانون رقم ( )3لسنة 2006
امل� �ش ��ار ال �ي ��ه ع �ن��د ارت �ك��اب �ه��م االف �ع ��ال
املجرمة قانونا.
ونصت امل��ادة الثانية ان ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد القضيبي

3

أحمد مطيع

4

أنس الصالح

5

بدر العيسى

36

6

جابر املبارك

37

عودة الرويعي

7

جمال العمر

38

عيسى الكندري

8

حمدان العازمي

39

فارس العتيبي

9

حمد الهرشاني

✓

40

فيصل الدويسان

10

حمود الحمدان

✓

41

فيصل الشايع

11

خالد الجراح

✓

42

فيصل الكندري

12

خلف دميثير

✓

43

كامل العوضي

✓

13

خليل الصالح

44

ماجد موسى

✓

14

خليل عبدالله أبل

45

ماضي الهاجري

✓

15

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

✓

16

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

✓

17

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

18

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

19

سعود الحريجي

52

محمد العبدالله

✓

20

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

21

سلمان الحمود

✓

54

محمد الجبري

22

سيف العازمي

55

محمد الرشيدي

✓

23

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

24

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

25

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

26

عادل الخرافي

✓

60

هند الصبيح

27

عبدالحميد دشتي

61

ياسر أبل

✓

28

عبدالرحمن الجيران

62

يعقوب الصانع

✓

29

عبدالله التميمي

63

يوسف الزلزلة

30

عبدالله الطريجي

✓

64

يوسف العلي

✓

31

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

33

✓

✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

32

عبدالله املعيوف

33

عدنان عبدالصمد

34

عسكر العنزي

35

علي العبيدي
علي العمير

✓
✓
✓

✓

✓
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أخبار
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وفد الكويت إلى اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

الصحة تعتزم إنشاء مركز صباح األحمد
للغدد الصماء
ت � �ع � �ت� ��زم وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ان � �ش� ��اء
م��رك��ز ص�ب��اح االح �م��د ل�ل�غ��دد الصماء
بمنطقة الصباح الطبية وق��ال مدير
منطقة الصباح الطبية د .عبد العزيز
ال�ف��ره��ود ف��ي تصريح صحافي امس
على هامش االحتفالية التي نظمتها
مستشفى الصباح بمناسبة مرور 10
س�ن��وات على تأسيس وح��دة الجهاز
ال�ه�ض�م��ي وال�ك�ب��د باملستشفى «إن�ن��ا
في انتظار املوافقات النهائية النشاء
املركز».
واض � � � � � � ��اف ان ال � � �خ � � ��دم � � ��ات ال � �ت ��ي
س� �ي� �ق ��دم� �ه ��ا امل� � ��رك� � ��ز ت� �ش� �م ��ل ج �م �ي��ع
ان � � ��واع امل �ن��اظ �ي��ر وت � �خ ��دم ال� �ع� �ي ��ادات
التخصصية م��ن خ�ل�ال ف��ري��ق متميز
من االطباء والهيئة التمريضية الفتا
إل��ى أن اج�م��ال��ي ع��دد العمليات التي
اجريت في وحدة الجهاز الهضي منذ
تأسيسها بلغت ح�ت��ى اآلن ن�ح��و 38
ألف عملية منظار.

م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت رئ �ي ��س وح ��دة
الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى
ال �ص �ب��اح د.وف � � ��اء ال �ح �ش��اش ان ع��دد
امل��رض��ى ال��ذي��ن راج�ع��وا ال��وح��دة خالل
 10اع� ��وام ب�ل��غ  84169م��راج�ع��ا منهم
 30704مراجعني للعيادة الصباحية.
واض ��اف ��ت أن ع ��دد امل ��رض ��ى ال��ذي��ن
اج � ��روا ع�م�ل�ي��ات امل �ن �ظ��ار ب �ل��غ 27174
م��ري �ض��ا ب�ي�ن�م��ا ب �ل��غ ع� ��دد امل��راج �ع�ين
للعيادة املسائية  2814مراجعا.
وأوض �ح��ت ان ع��دد امل��رض��ى ال��ذي��ن
اج� ��ري� ��ت ل �ه ��م ف� �ح ��وص ��ات (ج ��رث ��وم ��ة
امل � �ع � ��دة) ب �ل ��غ  6582م ��ري �ض ��ا ب�ي�ن�م��ا
ب �ل��غ ع ��دد امل��رض��ى ال��ذي��ن ق��دم��ت لهم
استشارات طبية  15139مريضا.
وأشادت بجهود وزارة الصحة في
اع� ��داد ال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ط�ب�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة
التي ساعدت كثيرا في االداء واالنجاز.
وق��ال��ت إننا ب��دأن��ا العمل بالوحدة
ع � ��ام  2006م� ��ن خ �ل��ال غ ��رف ��ة واح � ��دة

د .عبد العزيز الفرهود

وط � �ب � �ي� ��ب واح� � � � ��د ف� �ي� �م ��ا ي� �ب� �ل ��غ ع� ��دد
االط�ب��اء حاليا  11طبيبا من مختلف
االس �ت �ش��اري�ين واالخ �ت �ص��اص �ي�ين ال��ى
ج��ان��ب  25م�م��رض��ا وم�م��رض��ة وث�لاث
غ � ��رف ل �ل �م �ن �ظ��ار وع � �ي ��ادت �ي�ن وغ ��رف ��ة
ملختبر الجهاز الهضمي والكبد.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى اع �ل �ن��ت م �ق��رر

تهدف إلى تعزيز القيم اإليجابية المستمدة من الشريعة

التربية أعدت رؤية إستراتيجية تعليمية
وتطويرا للمناهج الدراسية
أعدت رؤية استراتيجية تتضمن
نظاما تعليميا وتطويرا للمناهج
ال� ��دراس � �ي� ��ة ي� �س ��اه ��م ف� ��ي االزده� � � ��ار
االقتصادي واالجتماعي في الدولة.
وقال وكيل الوزارة د .هيثم األثري
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن ال � ��وزارة
اص� ��درت ك�ت�ي�ب��ا ب �ع �ن��وان (م�ش��اري��ع
ال�خ�ط��ة اإلن�م��ائ�ي��ة ل� ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة)
ي �ت �ض �م��ن ال � ��رؤي � ��ة اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وخ �ط��ة ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج وم �ش��روع
اإلدارة امل�ت�ك��ام�ل��ة مل�ن�ظ��وم��ة البيئة
التعليمية.
وذك ��ر ان ال��رؤي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ت �ت �ض �م��ن خ �ط��ة ت �ط��وي��ر ل�ل�م�ن��اه��ج
ض � � �م� � ��ن ح � � � ��اج � � � ��ات وم � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات
املتعلمني وسوق العمل والتغيرات
ال� �ت ��ي ت� �ط ��رأ ع �ل��ى امل� �ع ��رف ��ة وال �ق �ي��م
وامل� �ه ��ارات وامل �س�ت �ج��دات ف��ي مجال
التكنولوجيا الحديثة.
وأوض� � � � � ��ح أن االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
ت �ه ��دف ال� ��ى امل� �س ��اع ��دة ف ��ي ت�ط��وي��ر
ال �ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ب��دول��ة ال�ك��وي��ت
وتعزيز القيم االيجابية املستمدة
من الشريعة اإلسالمية وتأصيلها
وب �خ��اص��ة ق�ي��م وم�ف��اه�ي��م امل��واط�ن��ة
امل��رت�ب�ط��ة ب��ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وال�ح��ري��ة

د.هيثم األثري

وس�ي��ادة ال�ق��ان��ون وثقافة التسامح
والقبول باآلخر وحقوق اإلنسان.
وأش��ار ال��ى أن�ه��ا تسعى للتأكيد
ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن خ�ل�ال
تعزيز منظومة متكاملة م��ن القيم
امل�س�ت�م��دة م��ن ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع��ات
ت � �ط ��وي ��ر ال � �ت � �ج � �ه � �ي ��زات امل ��درس � �ي ��ة
ب��ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع� ��ام وج� �م� �ي ��ع أن � ��واع
ال�ت�ع�ل�ي��م األخ � ��رى ل�ت�ح�س�ين ال�ب�ي�ئ��ة
املدرسية بشكل عام.
وب � �ي ��ن أن� � �ه � ��ا ت� �س� �ت� �ه ��دف أي� �ض ��ا
ت�ع��زي��ز ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي التعليم

ل�ج�م�ي��ع امل� � ��واد ال ��دراس� �ي ��ة وإن �ش��اء
م� ��راك� ��ز م � �ص� ��ادر ال �ت �ع �ل��م وإدخ � � ��ال
األلعاب التربوية ومشروع تطبيق
اإلستراتيجية الوطنية الستخدام
تكنولوجيا املعلومات في العملية
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وت� �ط ��وي ��ر م �ش��روع��ات
ال�ح�ك��وم��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي األع�م��ال
اإلدارية.
وأش� � � ��ار ال � ��ى أن ال� � � � ��وزارة ق��ام��ت
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال � �ت � �ن � �م � �ي ��ة ب � ��إع � ��داد
خ � �ط � ��ة إس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة مل � �ش� ��اري� ��ع
اإلنمائية للسنوات (– 2016/2015
 )2017/2016شملت جميع الفئات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ف� ��ي (ال � �ت ��رب � �ي ��ة) ل �ت �ك��ون
م �ن �ظ��وم��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ف� ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة
التربوية ومكملة ملشاريع وزارات
الدولة األخرى.

ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ال ��دائ� �م ��ة مل�ك��اف�ح��ة
م � ��رض (االي � � � ��دز) ب� � � ��وزارة ال �ص �ح��ة د.
ه �ن��د ال �ش��وم��ر م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت ف��ي
اجتماعات املجلس التنفيذي ملنظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ف��ي ج�ن�ي��ف امل �ق��ررة
في  25يناير الجاري والتي ستتناول
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ال�ع��امل�ي��ة ح ��ول ع��دد
م ��ن امل ��وض ��وع ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ص�ح��ة
واه �م �ه��ا ف� �ي ��روس االي � ��دز واالل �ت �ه��اب
الكبدي الوبائي.
وق � ��ال � ��ت ال � �ش� ��وم� ��ر وه � � ��ي ض ��اب ��ط
االت � �ص� ��ال ال ��وط �ن ��ي مل �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية لاليدز في تصريح صحافي
ان وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي
سيترأس وف��د الكويت إل��ى االجتماع
ال� � � � � ��ذي ي � �س � �ت � �م ��ر ح� � �ت � ��ى  30ي� �ن ��اي ��ر
ال�ج��اري مبينة ان املشاركة الكويتية
ستتناول االستراتيجيات املوضوعة
لفيروسات االي��دز وااللتهاب الكبدي
ال��وب��ائ��ي واالم� ��راض امل�ع��دي��ة املنقولة

نزع ملكية
 3وحدات بمجمع
الصوابر وعقارين
آخرين
أق � � ��رت ل �ج �ن��ة ن � ��زع امل �ل �ك �ي��ة
برئاسة ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة وزي ��ر
النفط بالوكالة أنس الصالح
املنفعة العامة لثالث وح��دات
س�ك�ن�ي��ة ف��ي م�ج�م��ع ال�ص��واب��ر
وع �ق��اري��ن بمنطقتي العقيلة
وال � � � �ش� � � ��رق وت� � �ب� � �ل � ��غ ال� �ق� �ي� �م ��ة
التقديرية للعقارات املنزوعة
م�ل�ك�ي�ت�ه��ا ن �ح��و  2.19م�ل�ي��ون
دينار كويتي.
وقال مدير ادارة نزع امللكية
ف� �ه ��د ال� �ش� �ع� �ل ��ة ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إن ع� ��دد ال ��وح ��دات
السكنية التي تم نزع ملكيتها
ب � �م � �ج � �م ��ع ال � � �ص� � ��واب� � ��ر ح �ت��ى
ت ��اري� �خ ��ه ب �ل �غ��ت  458وح� ��دة
الف �ت��ا إل ��ى أن ب��اق��ي ال��وح��دات
وعددها ثمان ستعرض على
لجنة ن��زع امللكية بعد إص��دار
ال��وث��ائ��ق ال �ش��رع �ي��ة م ��ن ادارة
التسجيل ال�ع�ق��اري ف��ي وزارة
العدل.
ودع � ��ا أص� �ح ��اب ال �ع �ق��ارات
املنزوعة ملكيتها إلى مراجعة
اإلدارة م �ص �ط �ح �ب�ي�ن م �ع �ه��م
أصل وثائق التملك الستكمال
إج ��راءات ن��زع امللكية تمهيدا
ل �ن �ق��ل م �ل �ك �ي��ة ال � �ع � �ق ��ارات إل��ى
الدولة.

جنسيا والعنف وصحة املرأة والطفل
واملراهق.
وأضافت أن الوزير العبيدي سيقدم
ت� �ق ��ري ��را ل �ل �م �ج �ل��س ع� ��ن اج �ت �م ��اع ��ات
اللجنة االقليمية لشرق املتوسط التي
ع�ق��دت ب��رئ��اس��ة ال�ك��وي��ت خ�ل�ال الفترة
من  5إلى  8أكتوبر املاضي.
وأوض � �ح� ��ت ال� �ش ��وم ��ر ان امل �ن �ظ �م��ة
س�ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ه��ام��ش االج �ت �م��اع��ات
االستراتيجية العاملية الجديدة بشأن
ع��دوى (االي��دز) للسنوات 2021-2016
الف�ت��ة ال��ى ان م �س��ودة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
وض�ع��ت ب�ع��د م �ش��اورات واج�ت�م��اع��ات
واسعة عرضت فيها الكويت تقييما
ل �ل��وض��ع ال �ح��ال��ي ل �ب��رن��ام��ج ال��وق��اي��ة
وال � �ت � �ص� ��دي ل� �ل� �م ��رض م � ��ع ت��وض �ي��ح
ال � � � � � ��دروس امل � �س � �ت � �ف� ��ادة م � ��ن ت �ط �ب �ي��ق
االه� � ��داف االن �م��ائ �ي��ة ل�لال�ف�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة
.2015-2000
وذكرت ان االستراتيجية تهدف الى

تحقيق األصفار الثالثة للقضاء التام
على العدوى الجديدة بفيروس االيدز
وال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى ال��وص �م��ة وال�ت�م�ي�ي��ز
والقضاء على الوفيات بسبب املرض
م��وض �ح��ة ان ت �ت �ض �م��ن ع � ��دة م �ح��اور
لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
واضافت ان االستراتيجية تتضمن
ايضا متابعة تطبيق الجهود الوطنية
واالق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
املنظمات الدولية املتعاونة مع منظمة
ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل��وق��اي��ة وال�ت�ص��دي
مل��رض االي ��دز وف��ي مقدمتها برنامج
االم ��م امل�ت�ح��دة وم�ن�ظ�م��ة اليونيسيف
وصندوق االمم املتحدة للسكان.
ول� �ف� �ت ��ت ال� � ��ى ان االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
ت �ت �ض �م��ن اي� �ض ��ا ال� �ت� �ص ��دي ل �ل �ع��دوى
امل �ش �ت��رك��ة ب� ��االي� ��دز وال� �ت� �ه ��اب ال �ك �ب��د
الفيروسي (سي و بي) وع��دوى السل
ف��ي اوس� ��اط امل�ت�ع��اي�ش�ين م��ع ف�ي��روس
االيدز.

الداخلية :الحمالت األمنية
ال تستهدف أي جنسية
أكدت وزارة الداخلية ان الحمالت
ال �ت��ي ت �ن �ف��ذه��ا األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة ال
ت� �س� �ت� �ه ��دف ج �ن �س �ي ��ة دون أخ � ��رى
وانها موجهة للمطلوبني على ذمة
قضايا واملخالفني لقوانني ال��دول��ة
بغض النظر عن جنسياتهم.
واوض � � � �ح� � � ��ت اإلدارة ال � �ع� ��ام� ��ة
للعالقات واإلع�لام األمني بالوزارة
ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ام��س أن جميع
ال��واف��دي��ن ع�ل��ى م�س��اف��ة واح� ��دة من
م �س �ط��رة ال �ق ��ان ��ون وال� �ه ��دف ضبط
األمن وتحقيق االستقرار للجميع.
واك��د البيان ان املؤسسة األمنية

ل� ��م ول � ��ن ت �ق �ب��ل امل � �س� ��اس ب �ح��ري��ات
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين أو ال�ت�ع�س��ف
م �ع �ه��م أث� �ن ��اء ال� �ق� �ي ��ام ب � ��اإلج � ��راءات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ت� �ح ��ت أي ظ � � ��رف م��ن
الظروف مبينا ان الحريات مكفولة
ل�ج�م�ي��ع ال �ش��رف��اء ط �ب �ق��ا ل�ل��دس�ت��ور
وال �ق��وان�ين املنظمة و«ه ��ذا االل �ت��زام
أك��دت��ه م ��رارا ال�ق�ي��ادة العليا ل��وزارة
الداخلية».

مبادرة لتوفير السلع بأسعار
تنافسية لموظفي النفط
دش�ن��ت م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول م�ب��ادرة
ل�ت��وف�ي��ر ال �س �ل��ع وال �خ��دم��ات ب��أس�ع��ار
ت�ن��اف�س�ي��ة مل��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ب �ح �ي ��ث ت � �ك� ��ون أق� � ��ل م � ��ن أي أس� �ع ��ار
وخصومات تقدم لجهات أخرى.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ع ��ام ��ة
واإلع� � � � �ل� � � ��ام ف � � ��ي امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ج � �م� ��ال
ال�س�ن�ع��وس��ي خ�ل�ال م��ؤت�م��ر صحافي
ع� �ق ��د ب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة إن اإلط �ل ��اق
املتوقع للمبادرة التي سيطلق عليها
اس��م «ام�ت��از» في شكلها النهائي هو
ف�ب��راي��ر امل�ق�ب��ل مبينا أن�ه��ا ف��ري��دة من
نوعها وترتكز على نظام الكتروني

ي ��رب ��ط ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ب�ت�ش�ك�ي�ل��ة
عمالقة من أبرز الشركات التجارية.
وأشار إلى أن فكرة املشروع تتمثل
ف��ي ام �ت��داد قيم امل��ؤس�س��ة وشركاتها
التي تسعى لتشجيع املوظفني على
تحقيق القيم االساسية ومنها تأكيد
أه �م �ي��ة االرت� �ب ��اط ال��وظ �ي �ف��ي وات �خ��اذ
خ �ط��وات ت �ه��دف إل ��ى ت�م�ي�ي��ز ال�ق�ط��اع
النفطي الذي ينتمي اليه أكثر من 20
ألف موظف.
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برعاية رئيس الوزراء ويكرم خاللها الفنان عبد الحسين عبد الرضا

انطالق احتفالية الكويت عاصمة
الثقافة اإلسالمية اليوم
تنطلق ال �ي��وم االث �ن�ين فعاليات
احتفالية اختيار الكويت عاصمة
ل �ل �ث �ق��اف��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة  2016وح�ف��ل
اف �ت �ت��اح م �ه��رج��ان ال �ق��ري��ن ال�ث�ق��اف��ي
الـ 22برعاية وحضور سمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
وق� � � ��ال االم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام امل� �س ��اع ��د
ل�ق�ط��اع ال�ث�ق��اف��ة ب��امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب محمد
العسعوسي في مؤتمر صحفي ان
االحتفالية ستشهد توزيع جوائز
ال ��دول ��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة وال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة
وت� � �ك � ��ري � ��م ال� � �ف� � �ن � ��ان ع� �ب ��دال� �ح� �س�ي�ن
ع� �ب ��دال ��رض ��ا م �ش �ي ��را ال � ��ى اخ �ت �ي��ار
شيخ األزهر الشيخ د .أحمد الطيب
ل�ي�ك��ون شخصية االح�ت�ف��ال�ي��ة لهذا
العام.
واض��اف العسعوسي أن��ه سيتم
اس�ت�ث�م��ار ه��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة لتأكيد

ص � � � ��ورة اإلس� � �ل � ��ام ك � ��دي � ��ن ل �ل �س�ل�ام
والتسامح السيما وس��ط الظروف
ال ��راه �ن ��ة ال �ت��ي ت �م��ر ف �ي �ه��ا امل�ن�ط�ق��ة
اضافة إلى ابراز دور الكويت كمركز
انساني خصوصا مع تسمية سمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح (ق� ��ائ� ��دا ل�ل�ع�م��ل
االنساني).
واش � � � � � ��ار إل � � � ��ى ان ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات
س�ت�ع�ك��س أي �ض��ا دور ال �ث �ق��اف��ة في
ت� �ق ��ري ��ب امل � �س ��اف ��ات ب�ي��ن ال �ش �ع��وب
وتسلط الضوء على جهود الكويت
ف ��ي م� �ج ��االت ال �ع �م��ل ال �ث �ق��اف��ي م��ن
ن��اح�ي��ة األن�ش�ط��ة وال�ب�ن��ى التحتية
واح�ت�ض��ان�ه��ا ال�ف�ع��ال�ي��ات الثقافية
البارزة.
واس� �ت� �ع ��رض ال �ع �س �ع��وس��ي ف��ي
ع� � � ��رض م � ��رئ � ��ي ج� � � � ��دول األن� �ش� �ط ��ة
احتفالية الكويت عاصمة للثقافة

عبدالحسني عبدالرضا

اإلس�ل�ام� �ي ��ة ع �ل��ى م � ��دى ع � ��ام ك��ام��ل
وال� �ت ��ي ي� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ال �ع ��دي ��د م��ن
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وال� �خ ��اص ��ة
وجمعيات النفع ال�ع��ام مثل وزارة
األوق � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
وج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وراب �ط��ة األدب ��اء

وغيرها من الجهات.
وذكر ان أنشطة مهرجان القرين
ال�ث�ق��اف��ي ف��ي دورت ��ه ال � �ـ 22ستشمل
ع � � ��ددا م� ��ن ال� � � ��ورش امل� �ت� �ن ��وع ��ة ب�ين
الفنون األدبية والفنية واملسرحية
اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ح � �ف�ل��ات م��وس �ي �ق �ي��ة
وم � � �ع� � ��ارض ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة وع � � ��روض
س �ي �ن �م��ائ �ي��ة وم �س��رح �ي��ة ون� � ��دوات
ث �ق��اف �ي��ة وامل � �ن� ��ارات ال �ث �ق��اف �ي��ة ال�ت��ي
تميز بها املهرجان منذ انطالقته.
يذكر ان اختيار الكويت عاصمة
للثقافة اإلسالمية لعام  2016جاء
خالل املؤتمر السابع لوزراء الثقافة
ف ��ي امل �ن �ظ �م��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ل�ل�ت��رب�ي��ة
وال� �ث� �ق ��اف ��ة وال� �ع� �ل ��وم ب��ال �ن �ظ��ر ال ��ى
دور ال�ك��وي��ت وع �ط��اءات �ه��ا ب��امل�ج��ال
الثقافي على مدار تاريخها.

التقدم العلمي :برج الحمراء
ثاني أطول برج إسمنتي في العالم
أك��دت مؤسسة الكويت للتقدم
ال �ع �ل �م��ي أن ب � ��رج ال� �ح� �م ��راء ي�ع��د
ثاني أطول املباني اإلسمنتية في
العالم.
وق � � ��ال م� ��دي� ��ر إدارة األب � �ح� ��اث
ف � ��ي امل� ��ؤس � �س� ��ة د .ع � �ص � ��ام ع �م��ر
خ� �ل� ��ال م� �ل� �ت� �ق ��ى (ت � �ق � �ي � �ي ��م األداء
اإلن �ش��ائ��ي ل �ب��رج ال �ح �م��راء) ال��ذي
نظمته ش��رك��ة ال �ح �م��راء ال�ع�ق��اري��ة
إن م� �ع� �ه ��د ال � �ك � ��وي � ��ت ل�ل�اب� �ح ��اث
العلمية وجامعة الكويت ومعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام
اي تي) وبدعم من املؤسسة أعدوا
دراس ��ة بحثية ل�ه��ذا ال�ب��رج ال��رائ��د
ب �ع �ن ��وان (اس� �ت ��دام ��ة امل �ب ��ان ��ي ف��ي
دولة الكويت) لتخطو بذلك البالد
ن �ح��و ب �ن��اء م �ب��ان ج ��دي ��دة بنفس
املواصفات املثالية.

جانب من ملتقى تقييم األداء إلنشائي لبرج الحمراء

وم ��ن ج��ان �ب��ه ذك ��ر ال �ب��اح��ث في
م��رك��ز أب �ح��اث ال�ط��اق��ة وال�ب�ن��اء في
املعهد ومدير برنامج االستدامة
واالع� �ت� �م ��ادي ��ة ل �ل �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
امل� �ه� �ن ��دس ج� �م ��ال ال� �ق ��زوي� �ن ��ي إن

امل �ع �ه��د وج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ق��ام��ا
بتصميم ن �م��وذج ث�لاث��ي األب �ع��اد
ل � �ل � �ب� ��رج ووض � � � ��ع امل� �س� �ت� �ش� �ع ��رات
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع �ل��ى ق �ي��اس ال�ح��رك��ة
وت ��وزي� �ع� �ه ��ا ع� �ل ��ى أدوار امل �ب �ن��ى
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املختلفة لتساهم في دراسة اآلثار
الزلزالية على املبنى.
وب��دوره ق��ال نائب امل��دي��ر العام
في شركة الحمراء العقارية محمد
امل�ع�ت��وق إن م�ش��ارك��ة ال�ش��رك��ة في
هذه الدراسة الثالثية تمثل جزءا
مهما م��ن املسؤولية االجتماعية
لها وفرصة للمساهمة في بحث
ع �ل �م��ي م �م �ي��ز م ��ع ج� �ه ��ات ع�ل�م�ي��ة
مرموقة تساعد املختصني بفهم
ديناميكية أداء املباني العالية.
وأك � � � ��د أن ال � � ��دراس � � ��ة س �ت �م �ك��ن
ال � �ش� ��رك� ��ة م � ��ن ت� �ح� �س�ي�ن أس ��ال� �ي ��ب
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ه �ي �ك��ل وال �ك �ش��ف
ع��ن األض � ��رار ف��ي امل��راح��ل امل�ب�ك��رة
ل �ت �م �ك�ي�ن اس� �ت� �ج ��اب ��ة اس �ت �ب��اق �ي��ة
وزيادة السالمة العامة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

عمدة لندن يزور الكويت

الشيخ نواف األحمد مستقبال عمدة مدينة لندن

وص��ل ال��ى ال �ب�لاد ص�ب��اح ام��س
ال � �ل� ��ورد ج �ي �ف��ري اي� �ف ��ان ��س ع �م��دة
م ��دي� �ن ��ة ل � �ن� ��دن وذل � � ��ك ف � ��ي زي� � ��ارة
رسمية للبالد.

وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه م �ح��اف��ظ
حولي الفريق أول متقاعد الشيخ
أحمد نواف االحمد.
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