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افتتح الحلقات النقاشية حول اإلعالم اإللكتروني وتعديالت المرئي والمسموع والمطبوعات

الغانم :نسعى لقوانين تصون البالد
من الفوضى وتحفظ الحريات والحقوق
الحمود :مجلس األمة لن يقبل
بأي تشريع يخالف الدستور

الغانم مفتتحا الحلقات النقاشية لقوانني اإلعالم وبجواره الرويعي والجيران

أك � � � � ��د رئ � � �ي � � ��س م � �ج � �ل� ��س األم� � � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م أن ال �ح��ري��ة م �ب��دأ
دستوري أساسي ال يمكن التنازل
ع �ن ��ه ،م �ش �ي��را خ�ل��ال ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
ف ��ي اف �ت �ت ��اح ال �ح �ل �ق��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة
ال �ت��ي ت�ع�ق��ده��ا ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم � ��س ب� �ش ��أن م �ش��روع
قانون اإلع�لام االلكتروني الجديد
وال�ت�ع��دي�لات املقدمة على قانوني
امل� ��رئ� ��ي وامل� �س� �م ��وع وامل �ط �ب��وع ��ات
والنشر أن الهدف هو إشراك جميع
شرائح املجتمع واملختصني في أي
قانون يناقشه املجلس.
وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م إن ن � �ه� ��ج ع �ق��د
الحلقات النقاشية والتشاور الذي
يتبعه امل�ج�ل��س ول�ج��ان��ه املختلفة
ق �ب��ل إق � ��رار أي ق ��ان ��ون ي �ع��د نهجا
ج��دي��دا ي�س�ت�ه��دف ف�ي��ه االس �ت �ف��ادة
م ��ن إش � � ��راك ك ��ل ش ��رائ ��ح امل�ج�ت�م��ع
واملختصني في أي قانون.
وأض��اف الغانم قائال إن قوانني
اإلع�ل�ام تمثل ت�ح��دي��ا ح��ول كيفية
إي �ج��اد ال �ت ��وازن ب�ين م �ب��دأ ال�ح��ري��ة
وتنظيم العمل.
ف �ل��ا ي �م �ك ��ن ألح� � ��د أن ي �ق �ب ��ل أن

ت � �ت � �ح� ��ول ال � � �ب �ل��اد إل � � ��ى ح � ��ال � ��ة م��ن
ال �ف��وض��ى ،م�ع��رب��ا ع��ن ث�ق�ت��ه ب�ق��درة
ال �ك��وك �ب��ة امل �ش��ارك��ة ع �ل��ى م��واج�ه��ة
ه ��ذا ال �ت �ح��دي وإي� �ج ��اد ت�ش��ري�ع��ات
وق � ��وان �ي��ن ت� �ن ��اس ��ب ه � ��ذه امل��رح �ل��ة
وتجسد الحرية مسؤولية وتحفظ
حقوق الناس.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك� ��ر وزي � ��ر اإلع�ل��ام
ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
الشيخ سلمان الحمود ف��ي كلمته
أن السلطة التشريعية لن تقبل بأي
تشريع يخالف الدستور أو يمس
الحريات وكلنا في مركب الكويت.
وم��ن ج�ه�ت��ه ق��ال رئ �ي��س اللجنة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة د.ع � ��ودة ال��روي �ع��ي في
كلمته إن الحلقات النقاشية التي
انطلقت أم��س وتستمر ثالثة أي��ام
تستهدف الخروج بقانون متكامل
ف��ي ش ��أن اإلع �ل��ام م �ع��رب��ا ع��ن أم�ل��ه
ف��ي أن يتم تشكيل لجنة لصياغة
ق��وان�ي�ن اإلع �ل��ام ص �ي��اغ��ة م�ت�ك��ام�لا
وشامال.
تفاصيل (ص)09-03

سمو األمير مستقبال الرئيس التركي لحظة وصوله إلى مطار الكويت الدولي مساء أمس

مجلس الوزراء يمنح عالوة
األوالد ألصحاب المهن والحرف
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ف��ي
اجتماعه األسبوعي أمس برئاسة
سمو الشيخ جابر املبارك على منح
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد
ألصحاب املهن وال�ح��رف العاملني
في الجهات غير الحكومية.
ك�م��ا واف ��ق ع�ل��ى ت��وص�ي��ة ب�ش��أن
إن �ش��اء م��ؤس�س��ة ال�ع��رب��ي الثقافية
لتطوير مجلة العربي وكلف وزارة
اإلعالم بالتنسيق مع إدارة الفتوى

والتشريع إلعداد مشروع املرسوم
الالزم بهذا الشأن.
واع � �ت � �م ��د امل� �ج� �ل ��س م �ش ��روع�ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ف � ��ي ش� � ��أن ال �ت �خ �ط �ي��ط
االقتصادي واالجتماعي واتفاقية
ب��ان �ض �م��ام ال �ك ��وي ��ت إل� ��ى ات �ف��اق �ي��ة
إن �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ط�ي��ران
املدني.
تفاصيل (ص)13

تفاصيل (ص)02

عبدالصمد :رفض ميزانية هيئتي
اإلعاقة والقرآن الكريم
أع �ل��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ال �ب��رمل��ان �ي��ة
النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة
رف � �ض� ��ت م� �ي ��زان� �ي ��ة ه �ي �ئ �ت��ي ذوي
اإلع��اق��ة وه�ي�ئ��ة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وق��د
ت��رف��ض م�ي��زان�ي��ات ج�ه��ات وهيئات
أخ ��رى ل��وج��ود م�لاح�ظ��ات م�ت�ك��ررة
ل � ��دي � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ف �ي �م��ا واف �ق ��ت
ع �ل��ى م �ي��زان �ي��ة س ��ت ج� �ه ��ات .وق ��ال
عبدالصمد ان ق��رار رف��ض ميزانية

اي جهة م��ن قبل اللجنة سيعرض
ع �ل��ى م�ج�ل��س االم� ��ة وال � ��ذي ب ��دوره
سيتخذ مايراه مناسبا مشيرا الى
ان��ه ف��ي ح��ال م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س على
ق��رار اللجنة ف��إن ذل��ك يعني تمكني
ال�ج�ه��ة امل��رف��وض��ة ميزانيتها فقط
م��ن ص��رف املرتبات وامل�ك��اف��آت وما
هو معتمد بامليزانية السابقة.
تفاصيل (ص)11
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األمير تسلم دعوة من العاهل األردني لحضور المنتدى االقتصادي العالمي

الرئيس التركي يبدأ زيارة رسمية للبالد

سمو األمير مستقبال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لدى وصوله إلى البالد

وص ��ل ال ��ى ال� �ب�ل�اد م �س��اء أم��س
ال ��رئ� �ي ��س رج � ��ب ط� �ي ��ب اردوغ� � � ��ان
رئيس جمهورية تركيا الصديقة
وح��رم��ه ال �س �ي��دة ام �ي �ن��ة اردوغ � ��ان
وال ��وف ��د ال��رس �م��ي امل ��راف ��ق ل ��ه في
زي� � ��ارة رس �م �ي��ة ل �ل �ب�لاد ت�س�ت�غ��رق
ي��وم�ين ي �ج��ري خ�لال�ه��ا مباحثات
رسمية مع حضرة صاحب السمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وك � � ��ان ع� �ل ��ى رأس م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ه
على ارض املطار حضرة صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع��اه وس�م��و ول��ي العهد الشيخ
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة م � ��رزوق
علي الغانم ونائب رئيس الحرس
ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل االح �م��د

ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس �م��و ال�ش�ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال �ح �م ��د ال �ص �ب��اح
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال�ن��ائ��ب
االول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح ون��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
ال� �ح� �م ��د ال� �ص� �ب ��اح ون� ��ائ� ��ب وزي� ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري الشيخ
علي جراح الصباح ونائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال ��دف ��اع
ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ال � �ج� ��راح ال �ص �ب��اح
وك�ب��ار امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وكبار
ال� � �ق � ��ادة ف � ��ي ال� �ج� �ي ��ش وال� �ش ��رط ��ة
والحرس الوطني.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة
ل��ه م��ن ال ��دي ��وان االم �ي��ري ب��رئ��اس��ة
امل� �س� �ت� �ش ��ار ب � ��ال � ��دي � ��وان االم � �ي� ��ري

ولي العهد
يستقبل
العمير
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ب�ق�ص��ر
السيف أم��س وزي��ر النفط وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم ��ة
د.علي العمير.
سمو ولي العهد مستقبال د.علي العمير

سموه يتسلم دعوة من ملك األردن لحضور املنتدى االقتصادي العاملي

الدكتور يوسف حمد االبراهيم.
وي� ��راف � �ق� ��ه وف � � ��د رس � �م� ��ي ي �ض��م
ك�ل�ا م��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة م��ول��ود
ت�ش��اوش اوغ�ل��و ووزي��ر االقتصاد
ن� �ه ��اد زي �ب �ق �ج��ي ووزي� � � ��ر ال ��دف ��اع
ال ��وط� �ن ��ي اي� �س� �م ��ت ي� �ل� �م ��از وع� ��دد
م��ن ك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ح�ك��وم��ة
جمهورية تركيا الصديقة.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و
أم � � �ي� � ��ر ال� � � �ب� �ل ��اد ال � �ش � �ي � ��خ ص� �ب ��اح
األح � � �م � ��د ب� �ق� �ص ��ر ال � �س � �ي� ��ف أم� ��س
سفير اململكة األردن�ي��ة الهاشمية
الشقيقة لدى دولة الكويت محمد
س �ل�ام ال �ك��اي��د ح �ي��ث س �ل��م س�م��وه
رس��ال��ة خ�ط�ي��ة م��ن أخ �ي��ه ص��اح��ب
ال�ج�لال��ة الهاشمية امل�ل��ك عبدالله
ال� �ث ��ان ��ي ت �ض �م �ن��ت دع� � ��وة س �م��وه
ل�ح�ض��ور أع �م��ال اج�ت�م��اع املنتدى
االق�ت�ص��ادي ال�ع��امل��ي ح��ول الشرق

األوس ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا وامل�ق��رر
ع � �ق� ��ده ف � ��ي ش� �ه ��ر م� ��اي� ��و امل� �ق� �ب ��ل.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون
ال � ��دي � ��وان األم � �ي� ��ري ال �ش �ي ��خ ع�ل��ي
جراح الصباح.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ب� �ع ��ث س �م��و
أم � � �ي� � ��ر ال� � � �ب� �ل ��اد ال � �ش � �ي � ��خ ص� �ب ��اح
األحمد ببرقية تهنئة إل��ى رئيس
ج�م�ه��وري��ة ت��وغ��و ال�ص��دي�ق��ة ف��اور
جناسينجبي عبر فيها سموه عن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني ل�ب�لاده متمنيا لفخامته
م��وف��ور الصحة وال�ع��اف�ي��ة وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى رئ � �ي� ��س ج �م �ه��وري��ة
س�ي��رال�ي��ون ارن �س��ت ب ��اي ك��وروم��ا
ع� �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني

ل �ب�لاده متمنيا لفخامته م��وف��ور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وب� �ع ��ث س� �م ��و األم � �ي� ��ر ب �ب��رق �ي��ة
تهنئة إل��ى رئيس جنوب أفريقيا
ج ��اك ��وب زوم� ��ا ع �ب��ر ف�ي�ه��ا س�م��وه
ع� ��ن خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة
ال �ع �ي ��د ال ��وط� �ن ��ي ل � �ب �ل��اده .وب �ع��ث
سموه ببرقية تهنئة إلى صاحب
ال� �ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك وي �ل �ي��م أل �ك �س �ن��در
ملك مملكة هولندا الصديقة عبر
ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه
ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي ململكة
ه��ول�ن��دا متمنيا ل�ج�لال�ت��ه م��وف��ور
الصحة والعافية وململكة هولندا
الصديقة دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد وسمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء

ببرقيات تهنئة مماثلة.
كما استقبل سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد أمس رئيس
م �ج �ل��س اإلدارة وامل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
للهيئة العامة للشباب والرياضة
ال�ش�ي��خ أح �م��د ال�ج��اب��ر ح�ي��ث سلم
س�م��وه رس��ال��ة خطية م��ن صاحب
ال � �ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك ج �ي �غ �م��ي ك� �ي ��زار
ن��ام�ج�ي��ل وان �ج �ش��وك م �ل��ك مملكة
بوتان الصديقة تتعلق بالعالقات
الثنائية ب�ين ال�ب�ل��دي��ن والشعبني
ال � �ص� ��دي � �ق�ي��ن وس� � �ب � ��ل ت �ن �م �ي �ت �ه��ا
وت� �ع ��زي ��زه ��ا وذل � � ��ك ب� �ع ��د أن ق ��ام
ب��زي��ارة رسمية إل��ى مملكة بوتان
الصديقة تضمنت العمل على دعم
التعاون الرياضي والشبابي بني
ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين واالس �ت �ف��ادة
من الخبرات الرياضية والشبابية
في دولة الكويت.
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

افتتح الحلقة النقاشية األولى لقوانين اإلعالم اإللكتروني والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

الغانم :الحلقات النقاشية نهج جديد يهدف
إلشراك المجتمع في إصدار التشريعات
رئيس مجلس األمة
يمثل الشعب لكن
البد من اللجوء
للمختصين حتى
ال يكون هناك
نواقص في
القوانين
ضرورة إيجاد
التوازن بين مبدأ
الحرية وتنظيم
العمل
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مفتتحا الحلقة النقاشية املتعلقة بقوانني اإلعالم اإللكتروني وبجواره رئيس اللجنة التعليمية د .عودة الرويعي وعضو اللجنة د .عبدالرحمن الجيران والخبير الدستوري د .محمد الفيلي

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ح�ل�ق��ة النقاشية
االول� � � � ��ى ال � �ت� ��ي ت� �ع� �ق ��ده ��ا ال �ل �ج �ن��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س بحضور
امل �خ �ت �ص�ين ف ��ي ال� �ش ��أن االع�ل�ام ��ي
ملناقشة امل�ش��روع الحكومي بشأن
االع � �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي وال �ت �ع��دي��ل
ع �ل��ى ق ��ان ��ون ��ي امل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع
واملطبوعات والنشر.
واك��د الغانم ف��ي كلمة مقتضبة
ف��ي ال�ب��داي��ة على ان نهج الحلقات
ال �ن �ق��اش �ي��ة وامل� � �ش � ��اورات ه ��و نهج
جديد يهدف الى اشراك كل شرائح
املجتمع املختصة ف��ي اي ق��وان�ين
منبها الى ض��رورة ايجاد التوازن
ب�ين م�ب��دأ ال�ح��ري��ة وت�ن�ظ�ي��م العمل
وعدم التنازل عن الحريات وايضا
ع��دم دخ��ول البلد في فوضى وفي
ال �ب��داي��ة رح ��ب ال �غ��ان��م ب��ال�ح�ض��ور
ف ��ي ب �ي��ت ال �ش �ع��ب اج� �م ��ل ت��رح�ي��ب
ف��ي مجلس االم��ة متقدما بالشكر
الجزيل للنائب د .ع��ودة الرويعي
واع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى دع ��وة ه��ذه
النخبة والكوكبة ملناقشة قوانني
االعالم.
وق � � � � ��ال إن ال� � �ن� � �ق � ��اش س� �ي� �ك ��ون
ت� �خ� �ص� �ص� �ي ��ا م� ��وض � �ح� ��ا ان ن �ه��ج
الحلقات النقاشية وال�ت�ش��اور هو

م �ن �ه��ج ج ��دي ��د ي �ه ��دف ال� ��ى اش� ��راك
ك��ل ش��رائ��ح املجتمع املختصة في
اي ق��ان��ون م�ث��ل ال�ب�ل��دي��ة واملحكمة
الدستورية ايمانا منا بأن اهل مكة
ادرى بشعابها وال يمكن ان يكون
النائب عاملا بكل املجاالت.
وأض � � � ��اف ال � �غ ��ان ��م ن� �ح ��ن ن �م �ث��ل
ال � � �ش � � �ع� � ��ب ل � � �ك� � ��ن ف � � � ��ي ال � � �ق� � ��وان� �ي��ن
ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ال ب� ��د م� ��ن ال �ل �ج��وء

ل �ل �م �ت �خ �ص �ص�ي�ن ح � �ت ��ى ال ي� �ك ��ون
ه�ن��اك ن��واق��ص ف��ي ال�ق��وان�ين .واك��د
ان ذل� ��ك ال �ن �ه��ج ه ��و ت �ح��د ل�ك�ي�ف�ي��ة
اي �ج��اد ال� �ت ��وازن ب�ين م �ب��دأ ال�ح��ري��ة
وتنظيم ال�ع�م��ل ف��ال�ح��ري��ة ال يمكن
ألح ��د ان ي �ت �ن��ازل ع�ن�ه��ا وال يمكن
ل�ل�ب�ل��د ان ت �ك��ون ف��وض��ى ف �ه��ذا ام��ر
ليس سهال وه��ذا تحد وك�ل��ي ثقة
ف��ي ه��ذه الكوكبة ان�ه��ا ق ��ادرة على

م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي واي �ج��اد قوانني
ت �ت �ن��اس��ب وامل ��رح� �ل ��ة وت �ج �س��د ان
ال�ح��ري��ة م�س��ؤول�ي��ة ت�ع�ك��س حقوق
ال � � �ن� � ��اس دون االخ� � �ل� � ��ال ب ��امل� �ب ��دأ
الرئيسي وواث��ق انكم ستخرجون
ب�ت��وص�ي��ات س�ت�ك��ون م�س��اه�م��ة في
اصدار القوانني.
وال يمكن لـ  50نائبا و 15وزيرا
ان يطوروا املجتمع ما لم تكن هناك

م �ش ��ارك ��ة م ��ن ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع وال
يمكن للنواب ان يعملوا منفردين.
ونشكر حصوركم الكريم.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال وزي� ��ر االع�ل�ام
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
والرياضة الشيخ سلمان الحمود:
ن��ؤك��د م��وق��ف ال �ح �ك��وم��ة أن ه�ن��اك

رئيس مجلس األمة يستقبل
جمعيتي الشفافية
والحقوقيين ونقابة البترول
اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي م�ك�ت�ب��ه أم��س
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة ج �م �ع �ي��ة
الشفافية الكويتية صالح الغزالي
وأع� � �ض � ��اء م �ج �ل��س اإلدارة .ك�م��ا
اس �ت �ق �ب��ل ال �غ��ان��م رئ �ي��س جمعية
الحقوقيني الكويتية د .إبراهيم

الحمود وأعضاء مجلس اإلدارة.
واستقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م رئ � �ي� ��س ن �ق��اب��ة
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ج��اس��م ال �ع �ل��ي ي��راف �ق��ه
أمني سر النقابة علي الكندري.

الرئيس الغانم مستقبال رئيس وأعضاء جمعية الشفافية الكويتية
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الحرية ال يمكن
التنازل عنها
واليمكن للبلد أن
تكون فوضى
واثقون في قدرة
هذه الكوكبة على
مواجهة التحدي
وإخراج قوانين
تتناسب والمرحلة
المحلية
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

وزير اإلعالم :الحكومة حريصة
على تعزيز الحريات
تتمة المنشور ص03
ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ا ل� �ل ��اع� �ل ��ام وامل� � � �س � � ��ودة
امل � ��وج � ��ودة ام ��ام� �ك ��م ت� �ت� �ح ��دث ع��ن
االع � � �ل � � ��ام امل� � �ه� � �ن � ��ي االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي
وال ي � ��دخ � ��ل ض� �م� �ن� �ه ��ا ال � �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي وامل ��واق ��ع الشخصية
مضيفا ان القانون الحالي جديد
ووجود اي مالحظات من املغردين
او اص �ح ��اب امل ��واق ��ع ف �ه��ي اض��اف��ة
للمشروع.
وقال ان الحكومة حريصة على
ت�ع��زي��ز ال�ح��ري��ات ف��ي ال��دول��ة وه��ذا
ترجمة للدستور الكويتي مقدما
ش�ك��ره للجنة التعليمية ورئ�ي��س
املجلس على اهتمامهم بموضوع
ق��ان��ون االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي املهني
ف��ال �ح �ك��وم��ة وض� �ع ��ت ت �ص��ورات �ه��ا
واستمعت الى اآلراء النيرة.
وش� � ��دد ع �ل��ى اح � �ت� ��رام ال �ق��ان��ون
فهو املنظم ألعمالنا جميعا مبينا
ان ف ��ري ��ق ال � � � � ��وزارة س � �ي� ��درس ك��ل
املالحظات والسلطة التشريعية لن
تقبل بأي تشريع يخالف الدستور
او يمس الحريات وكلنا في مركب
الكويت آملني ان نوفق جميعا في
خدمة وطننا الغالي.
وق ��ال د .ع ��ودة ال��روي�ع��ي رئيس
اللجنة :باسمي أنا رئيس اللجنة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة أت � �ش� ��رف ب��ال �ح �ض��ور
ف ��زي ��ارت �ك ��م ال ش ��ك ب �ه��ا اس �ت �ث �م��ار
ف � ��ي ه � � ��ذه ال � �ح � �ل � �ق� ��ات ال �ن �ق ��اش �ي ��ة
وب� ��اق � �ت� ��راح� ��ات � �ك� ��م واالق� � �ت � ��راح � ��ات
وال�ق��وان�ين م��ا ه��ي إال ش��يء يشكل
م��ن عقولكم وخبرتكم وف��ي نهاية
ه ��ذه ال�ح�ل�ق��ات ال�ن�ق��اش�ي��ة سيكون
ل��دي�ن��ا الكثير م��ن االف �ك��ار وال ��رؤى
وامل� �ق� �ت ��رح ��ات وح� �ت ��ى ال �ه ��واج ��س
ستكون مدونة ومكتوبة ال سيما
ن �ح��ن ن �ت �ح��دث ع ��ن ق ��وان�ي�ن م�ه�م��ة
وبالغة االهمية هذه االيام.
وأض� � ��اف أن� ��ه ي �ن �ق��ل ل �ه��م ت�ح�ي��ة
رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
والنواب جميعا معربا عن سعادته
في هذه اللقاءات متمنيا ان يكون
الحضور كثيفا حتى تكون االفكار
متصلة فالحلقة االولى او الضربة
االول � � ��ى ه� ��ي ن �ص��ف امل� �ع ��رك ��ة ل�ك��ن
االي � ��ام ال �ث�ل�اث��ة امل �ق �ب �ل��ة ه ��ي مهمة
جدا وكشف عن رغبته في تشكيل
لجنة للصياغة حتى تدون االفكار
ولبلوغ الهدف املنشود من امللتقى
الطيب.
وق� � � � � � � ��در ال� � � ��روي � � � �ع� � � ��ي ح� � �ض � ��ور
ال �ش �خ �ص �ي��ات م �ت �م �ن �ي��ا ان ت �ك��ون

القانون الحالي
ال يشمل مواقع
التواصل االجتماعي
والوسائل
اإللكترونية
الشخصية

وزير اإلعالم الشيخ سلمان الحمود متحدثا حول قانون اإلعالم اإللكتروني

ه� �ن ��اك خ� �ط ��وط ع��ري �ض��ة ل�ل�ن�ق��اش
وال �ح��دي��ث ون �ت �ف��ق ع �ل��ى ان ت�ك��ون
م��دة الحديث  5دق��ائ��ق متوقعا ان
يكون هناك اث��راء للنقاش واليوم
االول خ��اص ب��االع�لام االلكتروني
وال� � � �ث � � ��ان � � ��ي ل� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات امل � ��رئ � ��ي
وامل �س �م��وع وال �ث��ال��ث للمطبوعات
والنشر.
وف � ��ي ال� �ب ��داي ��ة ت� �ح ��دث ال �خ �ب �ي��ر
ال � ��دس� � �ت � ��وري د .م� �ح� �م ��د ال �ف �ي �ل��ي
م �س �ت �ش ��ار امل� �ج� �ل ��س وق � � � ��ال :ن�ح��ن
بصدد عمل مهم جدا وهو االعالم
امل ��رئ ��ي وامل� �س� �م ��وع واالل �ك �ت��رون��ي
مشيرا ال��ى ان ه��ذه املسألة جدلية
فهل اسلوب تفكيرنا يتناسب مع
االع�ل�ام االلكتروني ام نحتاج الى
النظر فيها ان صناعة التشريع ال
بد ان تنتج عن افكار واقعية تأخذ
مختلف املصالح ووجهات النظر.
واك � � � � � � ��د ان ت� � � �ع � � ��دد ال� � �ج� � �ه � ��ات
واالش� � � � �خ � � � ��اص س � �ي � �ث� ��ري ال� �ع� �م ��ل
والنقاش.
وعاد د .عودة الرويعي ليتحدث
ب � ��أن ه� �ن ��اك م� ��ا ه� ��و م� ��وج� ��ود وم��ا

ي �ن �ب �غ��ي ان ي � �ك ��ون واذا ات �س �ع��ت
الفجوة بينهما اصبحت املشكلة
كبيرة وعندما تضيق هذه الفجوة
فنحن بذلك اكثر اخذا بالواقع.
ونحن نسعى ألن نكون متسقني
م ��ع ان �ف �س �ن��ا ف ��ي ح � ��دود ال �ح��ري��ات
وال�ق��وان�ين ال�ت��ي تنظمها وال�ه��دف
هو تحسني الواقع بحيث ان يكون
اقرب ملا هو ينبغي ان يكون.
ورحب د .عودة الرويعي برعاية
رئ �ي��س م �ج �ل��س االم � ��ة م�ت�م�ن�ي��ا ان
ي�ك��ون ح �ض��وره م�س��اه�م��ة م�ن��ه في
اص � ��دار ق ��ان ��ون ك��ام��ل غ �ي��ر معيب
بمشاركة كل الجهات املعنية.
وأض� � � � ��اف ال � ��روي � �ع� ��ي أن ك �ل �م��ة
ال��رئ�ي��س ه��ي م��وج��ودة ف��ي اذه��ان
وعقول االخرين بجعل االستخدام
امل� �ف� �ص� �ل ��ي ل� �ل��اع� �ل��ام ه� � ��و رس� ��ال� ��ة
اع�ل�ام �ي��ة ذات م �س��ؤول �ي��ة م �ح��ددة
لبث جميع املحاسن التي يفترض
استغاللها من الوسائل االعالمية
امل � �ت� ��اح� ��ة وس� � �ن� � �ح � ��اول ان ت� �ك ��ون
تطبيقاتها منطقية.
واك� � ��د ال ��روي� �ع ��ي ان� �ن ��ا س�ن�ل�ت��زم

بالتعديالت وف��ق االف�ك��ار وال��رؤى
وب � � ��دأ ال� �ح ��دي ��ث وال � �ن � �ق� ��اش ح ��ول
االعالم االكتروني.
 اب ��راه �ي ��م ال �س �ع �ي��دي (ج��ري��دةال � �ق � �ب � ��س) :ن� �ش� �ك ��ر م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م�م�ث�لا ب��رئ�ي��س امل�ج�ل��س وال�ل�ج�ن��ة
التعليمية وابدأ حديثي بأن هناك
ع� � � ��ددا م � ��ن امل�ل��اح � �ظ� ��ات ت �س �ت �ح��ق
ال� � �ت � ��وق � ��ف م� � ��ن ق � �ب� ��ل االع�ل��ام � �ي�ي��ن
وال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن وال � �ج� ��ري� ��دة اع� ��دت
م � ��ذك � ��رة ب� ��امل �ل�اح � �ظ� ��ات وه � � ��ي ان ��ه
ال ي� �ص ��در ع ��ن ن� �ظ ��رة ع ��ام ��ة وه ��ذا
املشروع ليس اال محاولة لتنظيم
أم � ��ور غ �ي��ر م �ن �ظ �م��ه وال� �ق ��ان ��ون ل��م
يبذل جهدا كافيا لهيكلة االحكام
امل �خ �ت �ل �ف��ة امل� �ت ��أل ��ف م �ن �ه��ا ب��دل �ي��ل
ان ج�م�ي��ع امل� ��واد ت �ع��ود ال ��ى امل ��ادة
ال��راب�ع��ة وه��و اس�ل��وب غير مألوف
ألن ال �ت �ش ��ري ��ع ي� �ب ��دأ م� ��ن ال �ب ��داي ��ة
وليس امل��ادة الرابعة كما ان هناك
تعريفات فضفاضة تحمل اكثر من
م�ع�ن��ى وت�ش�م��ل ج�م�ي��ع امل�ص�ن�ف��ات
وال يوجد تحديد لها.
وف��ي ال�ب�ن��د ال�س��اب��ع ي�ن��ص على

الغانم يهنئ نظراءه في توغو
وجنوب إفريقيا وسيراليون
ب �ع��ث رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة
إل ��ى رئ �ي �س��ة امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
ل �ل �م �ق��اط �ع��ات ف� ��ي ج �م �ه��وري��ة
ج�ن��وب إفريقيا ث��ان��دي موديز
ورئ � �ي � �س� ��ة امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي

باليكا مبيت بمناسبة العيد
الوطني لبلدهما.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ال � �غ� ��ان� ��م ب��رق �ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان
ف� � ��ي ج � �م � �ه� ��وري� ��ة س� �ي ��رال� �ي ��ون
شيكو ب��ادارا باشيرو دمبويا

بمناسبة العيد الوطني لبلده.
وب�ع��ث ال�غ��ان��م برقية تهنئة
إلى رئيس املجلس الوطني في
جمهورية توغو داما دراماني
بمناسبة العيد الوطني لبلده.

امل��واق��ع ال�ت�ج��اري��ة دون ت�ح��دي��د ما
هو القصد ،وفيما عدا ذلك االحكام
املوضوعة ال تعدو كونها إحاالت
لقوانني اخرى.
 محمد العرادة (رئيس تحريرص �ح �ي �ف��ة االرادة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة):
ق��ان��ون االع �ل��ام االل �ك �ت��رون��ي ليس
ول� �ي ��د ال �ل �ح �ظ��ة ب� ��ل م �ن��ذ ال �ص �ي��ف
امل� � ��اض� � ��ي وال � � �ق� � ��ان� � ��ون ب� � ��ه ب �ع��ض
امل �ث��ال��ب م�ن�ه��ا ت �ع��ري��ف الصحيفة
االل�ك�ت��رون�ي��ة والصحيفة ال تلتزم
ب� � ��االوراق وال �ص ��ور ول�ك�ن�ه��ا تنقل
اخ � �ب� ��ارا م� �ص ��ورة وال �ت �ع ��ري ��ف ف��ي
ال� � �ق � ��ان � ��ون ال � �ح� ��ال� ��ي ه � ��و ت �ع��ري��ف
اش�ب��ه بالصحيفة ال��ورق�ي��ة وليس
االل �ك �ت��رون �ي��ة وامل � ��ادة ال�ث��ال�ث��ة من
القانون فلم اجد ماهية الدعم هل
ه��و م��ادي او معنوي فالدعم غير
واض��ح وك��ذل��ك امل ��ادة  4فهل يعقل
ان وك� � � ��االت أن � �ب� ��اء ع ��امل� �ي ��ة ت��أخ��ذ
تراخيص لتبث عن اخبار الكويت
فهذا غير منطقي.
واضاف ان الدولة تدعم املشاريع
الصغيرة للشباب فهل تريد اخذ
رس� ��وم او ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ش �ب��اب؟
وكذلك امل��ادة الخامسة بها شبهة
م� � ��ن ح � �ي� ��ث ت � �ج� ��دي� ��د ال� �ت ��رخ� �ي ��ص
ف �ه��ل ال �ت��رخ �ي��ص االع�ل�ام ��ي ي�ك��ون
ل � ��ه ن� �ه ��اي ��ة وت � �ج� ��دي� ��د؟ م �ب �ي �ن��ا ان
ال�ص�ح��اف��ة ال��ورق �ي��ة م��دع��وم��ة فهل
ستدعم الصحافة االلكترونية من
حيث املقرات وغيرها؟
وان �ت �ق��ل ال� �ع ��رادة ال ��ى امل � ��ادة 10
مبينا انها اكثر م��ادة ملغومة في
القانون والتي تتحدث عن اصدار
ال� �ت ��راخ� �ي ��ص وال� �غ ��ائ� �ه ��ا م�ت�م�ن�ي��ا
ال� � �غ � ��اء ه � ��ا م � ��ن ال� � �ق � ��ان � ��ون وي� �ج ��ب
ت�ق�ل�ي��ص امل �س��ائ��ل امل ��ادي ��ة ح �ت��ى ال

يتضرر امن البلد.
وامل� � � ��ادة  15م �ن��اف �ي��ة ل �ل �ح��ري��ات
وال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي وت�ن��ص على
اخ� �ط ��ار ال � � � ��وزارة ب� ��أي ت �غ �ي �ي��ر ف��ي
ب�ي��ان��ات امل��وق��ع ه��ل ه��ذا معقول ان
اع �ط��ي ب �ي��ان��ات��ي ال �خ��اص��ة وال��رق��م
السري ملوقع وزارة االعالم؟
فايز الظفيري (من كلية الحقوق)
قال :حاولت أفهم املصطلح الحالي
وه��و االع�لام االلكتروني ،وعندما
بحثت وج��دت ان االس��م الصحيح
هو النشر االلكتروني ،مشيرا الى
ان الناشر التقليدي انتهى ،واآلن
ه�ن��اك ت�ب��ادل ادوار ب�ين ال�ن��اش��ر او
الصحفي االلكتروني وبني املتلقي،
ف �ه��ل اح �ظ��ى ب �ح �م��اي��ة ال�ص�ح��اف��ي
االلكتروني؟! فالصحافي له الحق
في نشر الخبر ونقل املعلومة فهل
له الحق في ذلك الى اآلن؟!
وك� � � � �ي � � � ��ف ت � � �خ � � �ت� � ��ص م� � �ح � ��اك � ��م
الكويت بالنظر ف��ي ج��رائ��م النشر
االل � �ك � �ت � ��رون � ��ي؟! ف� �ه ��ل ي� �ج ��ب ع �ل��ى
قانون النشر ان يفصل في ذلك ام
سيتركها للقواعد العامة؟.
ألن االج� �ه ��زة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ت��رك��ت
األمر للنيابة العامة ولم يبق شيء
ل�ل�ت�ش��ري�ع��ات (س ��ب وق� ��ذف ون�ش��ر
وص� �ح ��اف ��ة) ك �ل �ه��ا ت �م��ت اح��ال �ت �ه��ا
للنيابة العامة ،الى اآلن لم تصدر
احكام في جرائم النشر.
ف� � � � ��امل� � � � ��ادة ( )10م� � � ��ن ق � ��ان � ��ون
امل� �ط� �ب ��وع ��ات وال� �ن� �ش ��ر ق� ��ان� ��ون /3
 2006ضمت حق االفراد في النشر،
وهو اهم انجازات حكومة الكويت،
وليس به خطورة على الصحافي،
فبها تنظيم للحريات واج ��راءات
التقاضي ،لكن االشكالية في اننا
نريد قانونا اكثر تنظيما ،واقحام
ال�ق�ض��اي��ا ف��ي ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ه��ذا
ش � ��يء خ� �ط� �ي ��ر ،ف �ل �ن �ت��رك �ه��ا ت�ع�م��ل
وننشئ جهازا مختصا للنظر في
قضايا النشر.
د .م �ح �م��ود ال �ه��اش �م��ي (اس �ت��اذ
االع�ل�ام بجامعة ال �ك��وي��ت) :ق��ان��ون
االعالم االلكتروني موجود والنشر
موجود وما هي اال مسميات فقط.
ح� �س�ي�ن ال� �غ ��ري ��ب (م � ��ن ج�م�ع�ي��ة
امل � �ح� ��ام�ي��ن) :م� ��ن ح� ��ق ال �ص �ح �ي �ف��ة
االلكترونية ان تنشر التعليقات،
امل�س��اس ب��ال��ذات االميرية ه��و فعل
م� �ج ��رم ف ��ي اك� �ث ��ر م ��ن ق ��ان ��ون م�ث��ل
ال � �ج� ��زاء  5س � �ن ��وات وامل �ط �ب��وع��ات
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

الرويعي :تشكيل لجنة لصياغة قوانين
اإلعالم الثالثة
تتمة المنشور ص04
وال�ن�ش��ر  20أل �ف��ا واح��ال��ة امل �ش��روع
ال �ح��ال��ي ال� ��ى ع �ق��وب��ة امل �ط �ب��وع��ات
وال� �ن� �ش ��ر م � ��ن ح� �ي ��ث امل� �ح � �ظ ��ورات
والتي هي اصال محل دراسة ومن
امل �ع �ي��ب ان ت �ت �ب �ن��اه��ا م �ش��روع��ات
اخ � ��رى وات �م �ن��ى اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر في
امل � �ح � �ظ ��ورات ال � � � ��واردة ف ��ي ق��ان��ون
املطبوعات والنشر.
ح� � �س �ي��ن ال� � �ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه (م� �م� �ث ��ل
ج��ري��دة ال �ج��ري��دة) :ق��ان��ون االع�ل�ام
االك � �ت ��رون ��ي ج � ��اء ل �ي �ن �ظ��م امل ��واق ��ع
االع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت ��رون �ي ��ة ،وامل � ��ادة
الرابعة حددت ان القانون يخضع
ال ��ى ح� ��االت م�ع�ي�ن��ة ،ون�ل�اح��ظ في
ال� �ق ��ان ��ون ان ال �ت �ع��ري �ف��ات ي�ن�ب�غ��ي
ايضاحها بشكل اكثر واوضح من
ذل� ��ك ،ف�م�ث�لا م��ا م�ع�ن��ى امل�ص�ن�ف��ات
االع �ل�ام � �ي� ��ة؟! ه � ��ذا ال �ت �ع��ري��ف غ�ي��ر
واض � � ��ح ف� �ل ��م ي� � ��رد م �ف �ه��وم �ه��ا م��ن
ضمن التعاريف ال ��واردة ف��ي نص
ال�ق��ان��ون ،حتى ال ندخل ف��ي نطاق
التوسع التجريمي على املحاكم.
ووزارة االعالم حددت ان املواقع
الشخصية تخرج عن نطاق تطبيق
ه��ذا ال�ق��ان��ون وه��ذا م��ا يتنافى مع
طبيعة القانون الجزائي.
واض��اف العبدالله ان��ه بالنسبة
ل �ل �ع �ق��وب��ة ال � � � � ��واردة ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون
فالقانون الزم كل املواقع االعالمية
ان تدخل ضمن اطار نطاق القانون
وه � ��ذا ي �ت �ن��اف��ى م ��ع ال� �ح ��ري ��ات ألن
ه � �ن� ��اك م � ��واق � ��ع ان� �ش� �ئ ��ت م � ��ن غ �ي��ر
ال �ت��رخ �ي��ص ال � � ��وارد ف ��ي ال �ق��ان��ون،
وك��ذل��ك مخالفة ن��ص امل��ادة  16من
الدستور الكويتي.
وك ��ذل ��ك ع �ق��وب��ة ال �ح �ج��ب اي�ض��ا
جزئية مهمة ألن��ه ال يجوز اجبار
اص� � �ح � ��اب امل� � ��واق� � ��ع االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��راخ �ي��ص ،وخ�لا
ق� ��ان� ��ون االع � �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي م��ن
ج��زئ �ي��ة ت�ن�ظ�ي��م اس� �ق ��اط ال�ق�ض��اي��ا
ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ف �ي �ت �ع�ين ت ��وح �ي ��د م ��دة
السقوط على الصحيفة الورقية او
االلكترونية ملدة  3أشهر.
ع �ل��ي ال� �ق� �ط ��ان (م� � �ح � ��ام) :ن�ش�ي��د
بفكرة القانون التي تواكب التطور
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ل�ك��ن ه �ن��اك بعض
امل�لاح �ظ��ات م�ن�ه��ا م�س��أل��ة الحجب
وتفسيره ،مبينا ان��ه عند تطبيقه
ف � ��ي ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات م� �ش ��اب� �ه ��ة وه� ��و
ت �ش��اب��ك امل �س��ؤول �ي��ة ب�ي�ن وزارت � ��ي
االع� � �ل � ��ام وامل� � � ��واص� �ل� ��ات م �ت �م �ن �ي��ا
تحديد مسؤولية تطبيق الحجب

صحافيون تحفظوا
على خلو القانون
من عدم توضيح
التعريفات
والمصطلحات
الفيلي :نريد حماية
حق المواطنين
من الحصول على
معلومة سليمة

الفريق اإلعالمي في وزارة اإلعالم

لجهة معينة.
واض � ��اف ان ��ه م��ن ض �م��ن ش��روط
الحصول على ترخيص الحصول
ع� �ل ��ى ش � �ه� ��ادة ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع��ام��ة
وه��و ع��دم االرت �ق��اء باملستخدمني
فمن االف�ض��ل جعلها م��ن الشهادة
الجامعية.
عبدالحميد علي (م��ن الجمعية
الكويتية لحرية تداول املعلومات)
ق��ال ان��ه الب��د ان يكون هناك ت��درج
ف��ي ال �ط�ع��ن ،وت�ط�ب�ي��ق امل �ح �ظ��ورات
ال� � � � ��واردة ف� ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون ،ل �ك��ن خ�لا
م � ��ن ت � �ح ��دي ��د ح � �ق� ��وق وواج� � �ب � ��ات
ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن م � ��ن خ �ل ��ال م �ي �ث��اق
شرف.
ط � �ل� ��ال ال � ��رم� � �ي� � �ض � ��ي :ض � � � ��رورة
توحيد العقوبات في القانون الننا
نعيش في دولة قوانني مؤسسات
ألن ه � �ن ��اك ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� �ج ��رائ ��م
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وي �ن �ب �غ ��ي ت��وح �ي��د
عقوباتها.
ع��ادل الديحاني (عضو مجلس
ادارة ت �ق �ن �ي��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات) :ه �ن��اك
اشكالية ف��ي نطق اس�م��اء املناطق
وال � ��دول ب��ال�ل�غ��ة االن�ج�ل�ي��زي��ة فهي
ت�م�ث��ل اش�ك��ال�ي��ة ت�ق�ن�ي��ة ت��ؤث��ر على
اس� �م ��اء امل ��واق ��ع امل �ش��اب �ه��ة وك��ذل��ك
ف��ي امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة ف��ي امل��ادة
 14ال �خ��اص��ة ب �ب �ط�لان ال�ت��رخ�ي��ص
ول��م ت�ح��دد األس�ب��اب ال��داع�ي��ة لذلك
وامل� �ع ��اي� �ي ��ر ف ��ي ف �ت��ح ال �ت��راخ �ي��ص
وحجبها.
زهير العباد (مستشار في وزارة
االع�ل�ام) :هناك لبس بني موضوع
ال �ج��ري��دة االل �ك �ت��رون �ي��ة ألن ه�ن��اك
مديرا يراقب ويشرف على الرسائل
الواردة فيسمح او يمنع وهو الذي

يتحمل املسؤولية ،واملادة  4بند 5
بخصوص الجرائد الورقية لديها
بالفعل مواقع الكترونية الننا في
زم��ن ال �ـ  )mutti mediaوه��ذه ليس
امل �ق �ص��ود ب �ه��ا امل �س �م��وع وامل ��رئ ��ي،
واذا بثت من داخل الدولة فالبد ان
تحصل على ترخيص.
واض � ��اف ع� �ب ��ادي ان ال�ص�ح��اف��ة
كلها تندرج تحت معلومات تبثها
موجات كهرومغناطيسية.
د .ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي :االخ � � ��وان
اقترحوا ان الصحيفة االلكترونية
ليست مقرونة بجريدة الكترونية،
وكيف االخبار عن طريق موجات،
وه � �ن ��اك م ��ن ذك � ��ر ق��رص �ن��ة ال �ك �ت��ب
وت� ��داخ� ��ل ب�ي�ن ال �ق��رص �ن��ة ال �ف �ك��ري��ة
ف � � � ��وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة ل ��دي� �ه ��ا ج��ان��ب
م �خ �ت��ص ف� ��ي ه � ��ذا االم � � ��ر ،وك ��ذل ��ك
وزارة االع�لام وه��ذا يشكل تداخال
في الصالحيات ،وايضا هناك من
االخوان ذكروا انه ينبغي ان يكون
هناك توحيد في العقوبات.
واك��د الرويعي ان هناك فوضى
ف� ��ي امل� �ص� �ط� �ل� �ح ��ات وال� �ت� �ع ��ري� �ف ��ات
ف�ن�ح��ن ن �ح �ت��اج ال ��ى ال ��دق ��ة ف ��ي كل
شيء.
وق � ��ال اب��راه �ي��م ال �س �ع �ي��دي (م��ن
ال �ق �ب��س) ان وزي� ��ر االع �ل��ام ق ��ال ان
ال� �ق ��ان ��ون ال ي ��دخ ��ل ض �م��ن ن�ط��اق��ه
الحسابات الشخصية في «تويتر»
ول �ك �ن ��ه ف� ��ي امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
فأتمنى تضمينه ف��ي م��ادة ضمن
القانون.
د .م �ح �م��د ال �ف �ي �ل��ي :ن �ح��ن ام� ��ام
ن� � �ق � ��اش ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج� ��ي ،ف ��امل� �ش ��رع
ي�ت�ع��ام��ل م��ع وس��ائ��ل ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
ال � ��رأي ب��اع �ت �ب��اره��ا وس ��ائ ��ل اع�ل�ام

ف � � ��ردي � � ��ة ،وه � � �ن� � ��اك ق� � ��ان� � ��ون ي �ن �ظ��م
التعبير عن الرأي ،فهل من املنطق
ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��واع��د ال �ع��ام��ة ام نضع
ق��واع��د خاصة لهذه التشريعات؟!
هذا غير واضح الى اآلن.
وه� � ��ذه اش �ك��ال �ي��ة ام � ��ا ان ن�ض��ع
ق��واع��د خ��اص��ة وام� ��ا اال ن �ض��ع اي
قواعد وان نكتفي بالقواعد العامة.
واض ��اف الفيلي ان��ه كتب بحثا
م�ط��وال ل��ه م�ن��ذ  25س�ن��ة ع��ن حرية
ال �ص �ح��اف��ة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ووج� ��دت
ان�ن��ا اس ��رى للمطبوعات ونتبنى
دائ �م��ا ن�ظ��ري��ة ال�ت��رخ�ي��ص املسبق،
وي �ج��ب ال� �ي ��وم ان ن �ك��ون واق �ع �ي�ين
بأن وسائل التكنولوجيا لم تجعل
اق�ل�ي��م ال��دول��ة ه��و ال�ن�ط��اق الوحيد
بل هناك نطاق خارجي ،وكل هذه
املسائل تحتاج الى اعادة نظر.
واوض � � ��ح ان ق ��ان ��ون ال �ح �ك��وم��ة
الحالي سيضع تسهيالت لوسائل
االع�ل�ام ال�ت��ي تخضع للترخيص،
ون � � ��ري � � ��د ان ن � � �ع� � ��رف ه � � ��ل ن � �ظ� ��ام
الترخيص املسبق سيفي بالغرض
ون � ��ري � ��د ان ن� �ت� �خ �ل ��ص م � ��ن ت � ��راث
الترخيص املسبق ومن االفضل ان
نذهب الى بدائل حديثة.
ودع��ا ال��ى تنظيم مجال االع�لام
امل � �ح � �ت� ��رف (االح � � �ت� � ��راف� � ��ي) ف �ي �ج��ب
ان ي �ك��ون ذل ��ك واض �ح��ا ف��ي صلب
التشريع ،ون��ري��د ان ن�ع��رف ان��ه اذا
ارس��ل احد االشخاص رسالة على
تويتر هل يطبق عليه هذا القانون
ام ال؟ ظاهر القانون يطبق لكنه لم
يتضمن مواد صريحة.
ن� �ح ��ن ن ��ري ��د ح ��ري ��ة ال �ص �ح��اف��ة
وكذلك نريد حماية حق املواطنني
في الحصول على معلومة سليمة،

ول �ك��ن ه ��ذه امل �س��أل��ة اك �ث��ر ت�ع�ق�ي��دا،
فنعلم ان هناك مواقع تؤجر مواقع
التويتر لالعالم التحريري فكيف
ن�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذا ال ��وض ��ع؟! ول�ك��ن
نحن كمتلقني هل هذا ينطبق عليه
القانون الحالي ام ال؟!
وع � �ل� ��ى ال� �ف� �ن� �ي�ي�ن ف � ��ي ال �س �ل �ط��ة
التنفيذية البحث ع��ن إج��اب��ة لهذا
السؤال.
واس �ت��ؤن �ف��ت ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة
ب� �ع ��د اس � �ت � ��راح � ��ة ق �ص �ي ��رةل �ي ��ؤك ��د
رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ةع��ودة
الرويعي مجددا ان اللجنة شغوفة
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ص �ي��اغ��ة م ��ن قبل
ال �ح �ض��ور ،م �ش �ت��رط��ا اس �ت �م��راره��ا
ث�ل�اث��ة اي� ��ام ل �ح�ين ان �ت �ه��اء ال�ح�ل�ق��ة
النقاشية ،متمنيا في الوقت ذاته
من الحكومة استثمار املالحظات
امل � �ط� ��روح� ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل امل �ج �ت �م �ع�ين
لتكون مجسدة ملا هم مؤمنون به.
 ح� �س�ي�ن ال� ��رم � �ض� ��ان «ج� ��ري� ��دةاألن� �ب ��اء» :نشكر اه�ت�م��ام املنظمني
ل�ل�ح�ل�ق��ة وال �ق �ض �ي��ة امل �ه �م��ة واض��ح
جدا اهتمام اعضاء السلطتني في
ه��ذه القضية ،والرغبة في تطوير
هذه املنظومة التشريعية ،انا ارى
ان هذا القانون مقتضب وال اعتقد
ان كل ه��ذه الهالة يمكن تنظيمها
ف��ي  27م ��ادة ف�ق��ط ،بعضها ايضا
غير واض��ح ،اقترح على الحضور
االستفادة من ال��دول التي سبقتنا
ف � ��ي اق � � � ��رار االع � �ل� ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي
واالستفادة من تجاربها ،واخذ ما
يمكن االستفادة منه.
 عودة الرويعي :يتم االستئناسب�ب�ع��ض ال �ق��وان�ي�ن ال �خ��ارج �ي��ة ،ان��ا
ات �ف��ق م �ع��ك ان ال �ق ��ان ��ون مقتضب

ويحتاج الى مزيد من الشرح.
 ح � �س�ي��ن ال� � �غ � ��ري � ��ب «ج �م �ع �ي ��ةامل � �ح� ��ام�ي��ن» :أؤي � � ��د وج� �ه ��ة ال �ن �ظ��ر
ه � � ��ذه ،ي �ك �ف �ي �ن��ا ك �س �ل �ط��ة س �ي��ادي��ة
ف � ��ي اق� �ل� �ي ��م ال � �ك� ��وي� ��ت ان م � ��ا ي �ت��م
ب �ث��ة ع �ل��ى االن �ت��رن��ت ال ي �م��س ام��ن
ال �ك��وي��ت ال��داخ �ل��ي ،اق �ت��رح حسما
ل� �ل� �ج ��دل ت� �ع ��دي ��ل ص� �ي ��اغ ��ة ب �ع��ض
امل��واد املتعلقة بالعقوبات ،فمثال
يمكن االستعاضة كل املحظورات
ب ��اح ��ال �ت �ه ��ا ال � ��ى ق� ��ان� ��ون ال � �ج� ��زاء،
بمعنى ان تقول ال يجوز ان تشكل
م� ��ا ي� �ت ��م ن� �ش ��ره م �خ��ال �ف��ة ل �ق��ان��ون
ال� � �ج � ��زاء واالم� � � ��ر االخ � � ��ر ف� ��ي ش ��أن
مصلحة املتلقني في الحصول على
معلومة صادقة.
اذكر ان صحافيا املانيا نشرها
ل ��و أن ش �خ �ص �ي��ة ك��وي �ت �ي��ة دف �ع��ت
رش � ��وة ل�ش�خ�ص�ي��ة ري��اض �ي��ة ،وت��م
رف � ��ع دع� � ��وى ه� �ن ��اك م ��ن ق �ب��ل ه��ذه
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وت ��م دع��وة
الصحافي الى املحكمة وتم الطلب
منه تقديم مستند ،فان تبني العجز
على ذل��ك تم تغريمه وازال��ة النشر
م��ن امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي ،وبعد ذلك
ي�ج��وز للمتضرر ات �خ��اذ اج ��راءات
التعويض،
وه � ��ذا اي� �ض ��ا ي ��ذك ��رن ��ا ب�م�ق�ت��رح
نيابي يجيز للمحكمة منع الكاتب
العودة الى مهنة الكتابة من جديد
ب �ع��د ص � ��دور ح �ك��م ب � � ��االداة ع�ل�ي��ه.
وه � � ��ذا ق� ��د ي �ن �س �ح��ب ع� �ل ��ى رئ �ي��س
التحرير وحتى الترخيص نفسه
من قبل وزارة التجارة.
د .م �ح �م��ود ال� �ه ��اش� �م ��ي :م�م�ك��ن
ت� �ش� �ك� �ي ��ل دي � � � � ��وان امل � �ط � ��اع � ��م ل �ح��ل
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ف � ��ي امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ،وه � ��ذا
م � �ع � �م ��ول ب � ��ه ف � ��ي ب � �ع ��ض ال � ��دول � ��ة
االوروب �ي��ة ،نحن نحتاج فعال الى
التنظيم في هذا امليدان.
 ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي :ب ��االم� �ك ��اناالتفاق على ميثاق تنظيمي ،لكن
في حال مخالفته ما العمل؟
 د .عبدالرحمن الجيران :خالله� ��ذا امل �ج �ل��س م ��ن ب ��داي ��ة ال�ف�ص��ل
التشريعي تمت مناقشة اكثر من
 600قانون ،وهذا يدل على التزاحم
التشريعي ،اود ان اوجه رسالة الى
االع�لام�ي�ين ،فالعالم شهد الجيل
ال� ��راب� ��ع م ��ن ال � �ح� ��روب ال� �ت ��ي ت ��دار
عبر وسائل التواصل االجتماعي
التي تم توظيفها توظيفا سيئا،
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

مطالب بتحديد مسؤولية تطبيق عقوبة
الحجب للمواقع بين اإلعالم أو المواصالت
تتمة المنشور ص05
ل�ل�أس��ف اع� �م ��دة ال ��دخ ��ان م��ازال��ت
ت �ت �ص��اع��د ف� ��ي ال � �ش� ��رق االوس� � ��ط،
واوض ��ح ان ه�ن��اك ف��وك��س تركيزا
ع� �ل ��ى دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،وال� �ج ��زي ��رة
العربية ،وتؤكد التقارير ان ٪400
هي سبب الزيادة في االقبال على
وس ��ائ ��ل ال� �ت ��واص ��ل خ�ل��ال ال �ف �ت��رة
امل��اض �ي��ة ،م�ق��اب��ل  ٪90م��ن خ��ارج
ه ��ذا االق �ل �ي��م ،االن ت��وج��د مشاكل
اقتحام القراصنة ملواقع االنترنت،
وه��ذا يحصل حتى ف��ي ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،وس� �ح ��ب االن� �ت� �ب ��اه ال��ى
ذلك ،القانون شيء والحرية شيء
اخ � � ��ر ،ه� �ن ��اك م ��راس� �ل ��ة ف� ��ي CNN
قالت رأيها الشخصي في الحرب
االسرائيلية على لبنان ،فجاءها
ق��رار االق��ال��ة ف��ورا ،ه��ذا يحدث في
ام�ي��رك��ا ،وب��ال�ت��ال��ي يبقى التأكيد
ع �ل��ى ان ال� �ق ��ان ��ون امل � �ع� ��روض ه��و
للتنظيم ول �ي��س ل�ل�م�ع��اق�ب��ة اق��ول
اي� �ض ��ا ان م ��ن ي �س �ت �خ��دم وس��ائ��ل
التواصل في العالم العربي هم من
فئة الشباب ويستخدمون مواقع
م ��ا راح اق��ول �ه��ا ٪85 ،م ��ن تقنية
الوسائل معطلة ،والنقطة االخيرة
ه��ي ان ك��ل وس��ائ��ل االع�ل�ام تهدف
ال ��ى االث � ��ارة وال �س �ب��ق ال�ص�ح��اف��ي،
وال بد من ضبط هذه الوسائل.
 ع��ودة الرويعي :االنسان عدوما يجهل ،نريد ان يندد املخاوف
عن هذا املجهول.
 د .م�ح�م��د ال�ف�ي�ل��ي :ه ��ذه سنةح �م �ي��دة ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ن �ق��اش ف�ك��رة
ال � �ق � ��ان � ��ون ق� �ب ��ل ان ي� �ل� �ب ��س ث ��وب
ال�ق��ان��ون ،نحن نتكلم ف��ي امل�ب��ادئ
ال �ت��ي ي�ن�ب�غ��ي ان ت�ح�ك��م ال�ت�ن�ظ�ي��م
ال �ت �ش��ري �ع��ي ،ال �ت ��أك �ي��د ع �ل ��ى ح��ق
ح ��ري ��ة ال �ت �ع �ب �ي��ر وح� ��ق ال �ج �م��اع��ة
ف � ��ي ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى م �ع �ل��وم��ات
م��ن م �ص��ادر م�ت�ع��ددة وم�ع�ل��وم��ات
م�ت�م�ي��زة ب��ال�ش�ف��اف�ي��ة ،اذن نحتاج
ال � � ��ى م � ��واص� � �ف � ��ات ي� �ص� �ع ��ب ع �ل��ى
ادوات ال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
التواصل معها ،مطلوب مجالس
م�ت�خ�ص�ص��ة ت �م �ل��ك اص� � ��دار ان� ��ذار
وت ��وج� �ي ��ه واص� � � ��دار ت �ق��ري��ر ح��ول
مسار وسائل االعالم وما ان كانت
انحرفت عن الجادة السليمة ،من
املمكن استيحاء هذه الوسائل في
الكويت ،نحن امام صراع حقيقي
في التفرقة بني ما هو ف��ردي وما
هو احترافي.

المحامون:
اإلعالم اإللكتروني
خال من تنظيم
القضايا الجزائية
ممثلو وزارة
اإلعالم :تنظيم
الفضاء اإللكتروني
مطلب وطني

جانب من الجهات املعنية بقوانني اإلعالم خالل الحلقة النقاشية

ع� � � � � � ��ودة ال� � � ��روي � � � �ع� � � ��ي :ع � �ن� ��دن� ��ا
م �ش �ك �ل��ة ن �ف �س �ي��ة وح ��اج ��ز ن�ف�س��ي
ف� ��ي ال � �ت ��واص ��ل واالل � �ت � �ق� ��اء ،ن�ح��ن
نتكلم ع��ن تنظيم ال�ق��ان��ون ،اتفهم
هاجس الحضور من مواد الجزاء
وتشابكها
ح � �س �ي�ن ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه (م � �ح� ��ام):القصة ليست تويتر ،بل مرتبطة
باملزاج ليس معقوال انه من خالل
ت�ق��اري��ر اع�لام�ي��ة ان ي�ت��م االل�ت�ق��اء،
نحن خرجنا من فكرة القانون الى
تويتر.
 ع ��ودة ال��روي �ع��ي :ال �ح��دي��ث لمي �ك��ن ع� ��ن ان� �ت� �ق ��اد ت��وي �ت��ر ب� ��ل ع��ن
ن�س�ب��ة م�س�ت�خ��دم��ي ت��وي�ت��ر وس��وء
استخدامه من قبل البعض ،تويتر
حاليا نعرف استخداماته.
 ح�س�ين ال�ع�ب��دال�ل��ه :ال ن��ري��د انت �ت �ح��ول ج �ل �س �ت �ن��ا ال� ��ى م�ه��اج�م��ة
ت��وي �ت��ر ،س�م�ع�ن��ا ع ��ن االس �ت �خ��دام
ال �س �ي��ىء ل �ت��وي �ت��ر ،ان ��ا ال اع �ت��رض
ع�ل��ى تعبير اي اح��د ع��ن رأي ��ه في
تويتر ،نحن في الخليج ج��زء من
ال �ع��ال��م ،ان ��ا ات �ك �ل��م ع ��ن م�ص�ن�ف��ات
فنية ،ود .زهير م��ازال يصر على
ال �ح ��دي ��ث ع ��ن وس� ��ائ� ��ط ،ي �ج��ب ان
ي� �ع ��رف ل �ن ��ا ال� ��وس� ��ائ� ��ط ،ن �ح ��ن ل��م
ن �س �م��ع رأي وزارة االع � �ل� ��ام ع��ن
كالمنا.
 د .عودة الرويعي :ال عالقة لنابتويتر وم��ا قاله الخبيران حول
س��وء االس �ت �خ��دام ،أواف� ��ق ع�ل��ى أن
قضيتنا هي تعريف املسميات.
 م� �ح� �م ��د ال� � � �ع � � ��رادة :ص �ح �ي �ف��ةاالرادة :مل � � ��اذا ال ت� �ك ��ون امل �س��أل��ة
«االخطار املسبق» للفرد بامتالك
ص�ح�ي�ف��ة ،وي�م�ك�ن�ن��ي ب��ذل��ك اي�ض��ا

لو تم منع الكاتب من الكتابة هنا
فسيلجأ للكتابة ف��ي ال �خ��ارج او
تويتر ،وبالتالي املنع من الكتابة
ل�ي��س منطقيا الحريةالشخصية
م�ك�ف��ول��ة ل�ل�اس��ف امل � ��ادة ال �ع��اش��رة
ف ��ي االع �ل��ام االل �ك �ت��رون��ي ت�خ��ال��ف
نصوصا اخرى قائمة وتؤدي الى
تدخل في االهواء الشخصية.
 امل �س �ت �ش��ار م�ع�ت��ز ال�ح�س�ي�ن��ي:وزارة االعالم :أوافق الحضور في
بعض النقاط ،ومن ذلك التعريف
ال � �خ� ��اص ب ��امل �ص �ن �ف ��ات ،ت� ��م ط ��رح
ال �ب �ن��د  6ف ��ي امل � � ��ادة  4م �خ �ت �ص��را
وغير واض��ح ،بالتالي م��ن ال��وارد
تعريف ه��ذا االم��ر ونضع تعريفا
ل�ل�م�ص�ن��ف االل �ك �ت��رون��ي ون��رب �ط��ه
ب ��ال� �ص� �ح ��اف ��ة االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ،اي
ق �ص��ور ف��ي ام��ر م��ا ي�ت��م معالجته
أواف � � ��ق ع �ل��ى م ��ا ت ��م ط ��رح ��ه ح��ول
ه��ذه امل ��ادة ام��ا م��وض��وع اخ�ت�لاف
ال�ع�ق��وب��ات ف �ه��ذا ق��ان��ون تنظيمي
ل � �ي � �س� ��ت ال � � �غ� � ��اي� � ��ة م� � �ن � ��ه ت �غ �ل �ي��ظ
ال �ع �ق��وب��ات ،ال ش ��أن ل�ن��ا ب��وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،همنا هو ان

العقوبات تكون مخففة ،وبالتالي
ك��ان��ت ال �ع �ق��وب��ات م�خ�ف�ف��ة م�ق��ارن��ة
ب� �ق ��ان ��ون ��ي امل� �ط� �ب ��وع ��ات وامل ��رئ ��ي
واملسموع ،توحيد العقوبات جيد،
لكن ي�ت��رك لحضراتكم ه��ذا االم��ر،
ال ت��وج��د ف��ي ق��ان��ون��ي املطبوعات
واملرئي واملسموع االس��اءة للذات
االميرية ،عندنا هنا نقد او نسب
ق ��ول ل �س�م��و االم� �ي ��ر دون اذن من
ال � ��دي � ��وان االم� � �ي � ��ري ،وأي اس � ��اءة
تغني ال �ع��ودة ال��ى ق��ان��ون ال�ج��زاء
موضوع انتشاره مجلس القضاء
قبل االحالة للنيابة فان هذا االمر
ت��م فعال ،فالبد ان يحال املشروع
مل �ج �ل��س ال �ق �ض��اء الخ� ��ذ امل��واف �ق��ة،
وب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �م��ادة ال �ع��اش��رة تم
تقليص امل ��دة ال ��ى  30ي��وم��ا ،ول��و
ت ��م ح��ذف �ه��ا ل �ع��دن��ا ال � ��ى ال �ق��واع��د
ال �ع��ام��ة وه ��ي  60ي��وم��ا ت�ل�ي�ه��ا 60
يوما ،وبالتالي ذكر السبب يعني
ال�ت�ع�س��ف ف ��ي اس �ت �خ��دام ال�س�ل�ط��ة
مل ��اذا ال ي�ت��م ال ��زام وس��ائ��ل االع�ل�ام
بستر احكام ال�ب��راءة بحق من تم
التشهير بهم؟

المشاركون
وزير اإلعالم
وزارة الداخلية
جمعية الصحافيني
جمعية املحامني
جمعية املهندسني
الصحف اليومية

املواقع اإللكترونية
جمعية تداول املعلومات
جمعية تقنية املعلومات
رابطة االجتماعيني
كلية الحقوق
د .محمد الفيلي

 م �ح �م��د ال �ف �ي �ل��ي :اذا ال �غ��رضواالع�ت�ب��ار فمن االف�ض��ل ال��وص��ول
ال��ى وسائل االع�لام امل�ق��روءة التي
تصل الى جمهور اكثر.
 عودة الرويعي :اعطونا شيئامكتوبا يمنع ال�ل�ب��س وال�ت�س��ائ��ل،
وزارة االعالم.
 م� �ع� �ت ��ز ال� �ح� �س� �ي� �ن ��ي :م �ف �ه��ومالبيانات الخاصة تخص املوقع،
اي م��وق��ع الوسيلة ،يفترض معه
م� �ح ��ل االق � ��ام � ��ة ،وك � ��ل م� ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بصاحب املوقع.
 حسني العبدالله :ما الدواعيلعدم ذك��ر الوسائل املحظورة في
القانون؟
ألن م� ��ن االف � �ض� ��ل ح� �ص ��ر ه ��ذه
امل � �ح � �ظ� ��ورات ف� ��ي امل � � ��ادة  18دون
االح��ال��ة ال��ى ق��وان�ين اخ ��رى ،يجب
اي � �ض� ��ا ت �ق �ل �ي ��ل ال� � �غ � ��رام � ��ات ف �ه��ي
م��رت �ف �ع��ة ،اق �ت��رح اال ت �ج��اوز ال�ف��ي
دينار بدل  10آالف.
 م�ح�م��ود ال �ي��اس�ين :ال �غ��رام��اتهي حفظ للمخالفات الذي يعتدي
على حرية اآلخرين او يثير الفنت
وع �ن��د ذل ��ك م��ن م�خ��ال�ف��ة ال �ق��ان��ون،
ف ��ال� �س� �ب ��ق ال� �ص� �ح ��اف ��ي ال ي �ع �ن��ي
االس � ��اءة ال ��ى اآلخ ��ري ��ن ،الحكومة
صبرت على بث اخبار ألن املعيار
هو املصداقية ،لكن من يرد اعتبار
م ��ن ت �م��ت االس � � ��اءة ال� �ي ��ه ،ت�غ�ل�ي��ظ
ال �ع �ق��وب��ات ه��دف�ه��ا ان ي�ح�ت��رم كل
واحد مهنته.
 م�ع�ت��ز ال�ح�س�ي�ن��ي :ف �ك��رة املثلالكاملة غير م��وج��ودة ،فهناك من
س �ي��رت �ك��ب م �خ ��ال �ف ��ات ،وال �غ ��رام ��ة
بحدها االقصى على من لم يعمل
ب�ل�ا ت��رخ �ي��ص وق� ��دره� ��ا  10آالف

دي �ن��ار ام ��ا غ�ي��ره��ا فيمكن دراس ��ة
خفضها.
 حسني العبدالله :ملاذا التركيزال�ك�ب�ي��ر ع �ل��ى االم �ث �ل��ة ال�س�ي�ئ��ة في
املجتمع؟
 ع��ودة الرويعي :نحن لن تكلمع � ��ن اي ش� � ��يء س� � ��يء ي � �س� ��يء ال ��ى
مجتمعنا ،ب��ل ع��ن م�م��ارس��ة عامة
في املجتمعات كافة.
 لولوة السالم :الوكيل املساعدلشؤون النشر واملطبوعات؟
اشكر الحضور على مقترحاتهم
ال ن�خ�ف��ي ان وج� ��ود ق��ان��ون ينظم
ال �ف �ض��اء االل �ك �ت ��رون ��ي ه ��و م�ط�ل��ب
وطني واجتماعي ،هدفنا تنظيم
امل��واق��ع االل�ك �ت��رون �ي��ة امل�ه�م��ة ف�ق��ط،
وان يكون عندنا كدولة مؤسسات
ت�ش��ري��ع للنشر االل�ك�ت��رون��ي اس��وة
ب ��ال ��دول االخ � � ��رى ،ق �م �ن��ا ب�ت�ش�ك�ي��ل
ف � ��ري � ��ق م � � ��ن اخ � �ت � �ص� ��اص � �ي�ي��ن م��ن
ال ��وزارات الع��داد مشروع القانون،
ه ��دف� �ن ��ا م� �ع ��رف ��ة ك � ��ل اآلراء ،وت ��م
دراس �ت �ه��ا ق�ب��ل ال�ب��ت ف��ي امل �ش��روع،
اط�ل�ع�ن��ا اي �ض��ا ع �ل��ى ال �ق��وان�ي�ن في
بعض ال��دول العربية والخليجية
وال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ،واس� �ت� �ف ��دن ��ا م �ن �ه��ا،
وح ��اول� �ن ��ا وض � ��ع امل � �ش� ��روع ل �ه��ذه
ال� � �ص � ��ورة ،ي �ب �ق��ى امل � �ش� ��روع ق��اب�لا
للتعديل ان كان في مصلحة العمل،
ن �ح��ن ف ��ي ال� � � ��وزارة اس �ت �م �ع �ن��ا ال��ى
مقترحات مفيدة وس��وف نأخذها
بعني االعتبار ليكون القانون في
خدمة الجميع.
 ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي :ات �م �ن��ى م��نوزارة االع� �ل��ام اس �ت �ث �م��ار ح�م��اس
ج�م��وع املحامني وم��رك��ز التقنيات
ل �س��د ال � �ف� ��راغ ح �ت��ى ت� �ك ��ون ل��دي �ك��م
ن �ظ��رة اخ ��رى الث� ��راء ه ��ذا ال�ج��ان��ب،
نريد قانونا ي��واك��ب روح العصر،
فقضية ال�ح�ج��ب م�ه�م��ة ج ��دا ،اظ��ن
ان ن �ظ��ري��ة ال �ح �ج��ب ل �ي��س ه��دف�ه��ا
الحجب من اجل الحجب.
 م� �ح� �م ��د ال� � � � �ع � � � ��رادة :ل� ��وح� ��دثاخ� �ت ��راق ��ا مل ��وق ��ع اإلك� �ت ��رون ��ي ف�ه��ل
ستسألوننا على ذلك.
ع � � � ��ودة ال � ��روي� � �ع � ��ي :اوال اث �ب ��ت
االق � �ت� ��ران ف �ه ��ذه ق ��اع ��دة ق��ان��ون �ي��ة،
اش�ك��ر ال�ح�ض��ور وات�م�ن��ى استمرار
ه ��ذه ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة ،وع�س��اك��م
عالقوة.
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

الحكومة تقدم  7تعديالت على قانون
المرئي والمسموع
أح � ��ال � ��ت ال � �ح � �ك ��وم ��ة ع � �ل ��ى ال �ل �ج �ن��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م �ش��روع��ا ب �ق��ان��ون بتعديل
ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  61لسنة
 2007ب�ش��أن االع�ل�ام امل��رئ��ي وامل�س�م��وع،
وتضمن املشروع تعديالت على  7مواد
وجاءت كالتالي:
مشروع قانون لسنة 2015
بتعديل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م
 61ل�س�ن��ة  2007ب �ش��أن اإلع �ل��ام امل��رئ��ي
واملسموع
 بعد االطالع على الدستور. وعلى القانون رق��م  61لسنة 2007بشأن اإلعالم املرئي واملسموع.
 وع �ل��ى ق ��ان ��ون ال �ش��رك��ات ال �ص��ادرب��امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  25لسنة 2012
املعدل بالقانون رقم  97لسنة .2013
 واف ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��وناآلت � � � � ��ي ن � � �ص � ��ه ،وق � � � ��د ص � ��دق � �ن � ��ا ع �ل �ي��ه
وأصدرناه.
مادة اولى:
ُي� �س� �ت� �ب ��دل ب� �ن� �ص ��وص امل � � � ��ادة  3م��ن
القانون رق��م 61لسنة  2007املشار إليه
النص التالي:
م ��ادة  :3ي �ق��دم ط�ل��ب ال �ح �ص��ول على
ت��رخ�ي��ص ال �ب��ث وف �ق��ا ل�ل�ن�م��وذج امل�ع��دل
لذلك ويشترط في طالب الترخيص ما
يلي:
 - 1ان ت �ك��ون ش��رك��ة ك��وي�ت�ي��ة ي��دخ��ل
ضمن اغراضها إنشاء وتشغيل القنوات
الفضائية املرئية واملسموعة وتكون من
شركات الشخص الواحد.

ممثلون عن إدارة االعالم األمني في وزارة الداخلية وممثلون عن جمعية املحامني

 - 2ان ي �ك��ون ل��دي��ه ال�خ�ب��رة وال �ق��درة
الفنية الالزمة لتوفير الخدمات.
 - 3أال يقل رأسمال الشركة عن:
أ -خ �م �س �م��ائ��ة ال � ��ف دي� �ن ��ار اذا ك��ان
ال �ت��رخ �ي��ص ل �ق �ن��اة م��رئ �ي��ة اخ �ب��اري��ة او
ش��ام �ل��ة وم ��ائ� �ت ��ا ال � ��ف دي � �ن ��ار ل �ق �ن��وات
االع �ل��ان � ��ات ال �ت �ج ��اري ��ة او ال �ع �ل �م �ي��ة او
التعليمية او الثقافية او االجتماعية او
الفنية او الرياضية او للقناة املسموعة.
ب -خ�م�س�م��ائ��ة ال ��ف دي �ن ��ار اذا ك��ان
ال �ت��رخ �ي��ص إلع � � ��ادة ب ��ث ق �ن ��اة او ع��دة
قنوات مرئية أو مسموعة.
ويشترط فيمن يتولى ادارة الشركة
ما يلي:
أ -ان يكون كويتي الجنسية ال يقل
عمره عن  25سنة وكامل االهلية.
ب -ان ي�ك��ون محمود ال�س�ي��رة حسن

السمعة ول��م ي�ص��در ض��ده حكم نهائي
ف��ي جناية او جنحة م��ن الجنح املخلة
بالشرف او االمانة ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره وفي الشركة املساهمة يشترط
ت��واف��ر ال�ش��روط السابقة ف��ي املؤسسني
واعضاء مجلس االدارة.
ج -وان يكون حاصال على مؤهل عال
جامعي او ما يعادله.
وال يمنح الترخيص للقناة املرئية
او املسموعة االخ�ب��اري��ة او الشاملة اال
ل�ل�ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�س��اه�م��ة ال�ع��ام��ة
دون غيرها.
وت �ب�ين ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة االح �ك��ام
ال �ت��ي ي �ج��ب ان ي�ت�ض�م�ن�ه��ا ال�ت��رخ�ي��ص
واالجراءات الالزمة للحصول عليه.
مادة ثانية:
ي �ض��اف ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  61لسنة

 2007املشار اليه بندان برقمي  11و12
ل �ل �م��ادة  1وامل � ��ادة  8م �ك��ررا وب �ن��د ب��رق��م
 6م��ن امل ��ادة  10وامل ��واد ارق ��ام  10مكررا
و  10م �ك ��ررا أ و  10م �ك ��ررا ب ال�ت��ال�ي��ة
نصوصها:
البندان  11و 12من املادة :1
 - 11الخدمات الفنية للبث:
ت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات ال�ف�ن�ي��ة وامل �ع ��دات
واالج � �ه ��زة ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ش�غ�ي��ل ال �ق �ن��وات
املرئية واملسموعة املرخص لها بالبث
او اعادة البث.
 - 12االنتاج الفني:
ان� � �ش � ��اء وادارة االس � �ت� ��ودي� ��وه� ��ات
التلفزيونية واالذاعية واعداد املصنفات
امل ��رئ� �ي ��ة وامل� �س� �م ��وع ��ة او ان �ت ��اج �ه ��ا او
نسخها او تصويرها او تسجيلها.
املادة  8مكررا:

ي�ج��ب ع�ل��ى م��دي��ر ال�ق�ن��اة ان يتحرى
ال ��دق ��ة وال �ح �ق �ي �ق��ة ف ��ي ك ��ل م ��ا ي �ب �ث��ه من
اخ� �ب ��ار او م �ع �ل��وم��ات او ب �ي��ان��ات وان
يبث دون مقابل اي رد او تصحيح او
تكذيب يرد اليه من ال��وزارة او الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ� ��رى او م��ن اي شخص
اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير
ال �ي��ه ف��ي ب��رن��ام��ج او اي م ��ادة اع�لام�ي��ة
ت��م ب�ث�ه��ا ف��ي ال�ق�ن��اة وذل ��ك ف��ي ال�ت��اري��خ
وال ��وق ��ت ال� ��ذي ت �ح��دده ال �ج �ه��ة امل�ع�ن�ي��ة
وفي ذات البرنامج او املادة االعالمية او
غيرها وبأسلوب يتحقق ب��ه تصحيح
او تكذيب املادة موضوع الرد مع تمكني
امل�ت�ض��رر او م��ن يمثله م��ن ال��رد بنفسه
وبذات املدة الزمنية التي استغرقها.
البند رقم  6من املادة :10
 - 6اذا خ ��رج ��ت ال �ق �ن ��اة ع ��ن غ��رض
الترخيص املمنوح لها.
م��ادة  10م�ك��ررا :يجوز للمرخص له
ب�ه��ذا ال�ن�ش��اط اس�ت�ي��راد وب�ي��ع وتأجير
م� �ع ��دات واج � �ه� ��زة ال �ب ��ث واع � � ��ادة ال �ب��ث
بعد الحصول على موافقة مسبقة من
الوزارة.
مادة  10مكررا أ:
ي�ح�ظ��ر ع�ل��ى امل��رخ��ص ل��ه ت�ق��دي��م اي
م��ن ال�خ��دم��ات الفنية او بيع او تأجير
من االجهزة واملعدات اال ملن حصل على
ترخيص بث أو إعادة بث.
م ��ادة  10م �ك��ررا ب :ت�ت��ول��ى امل�ن�ش��أة
املرخص لها بمزاولة نشاط انتاج فني
القيام باألعمال التالية:

 - 1ان � �ت� ��اج امل� �ط� �ب ��وع ��ات ال �س �م �ع �ي��ة
والبصرية والسمعية البصرية املثبتة
او املسجلة على اشرطة او اسطوانات
او على اي وسيلة م��ن وس��ائ��ل التقنية
االخ� ��رى او تسجيلها او ت��وزي�ع�ه��ا او
تأجيرها او تداولها او عرضها للبيع
او نسخها بقصد االستغالل.
 - 2االع � �م ��ال امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��امل�ص�ن�ف��ات
املرئية واملسموعة وتشمل ما يلي:
أ -تصويرها او تسجيلها او نسخها
او تحويلها بقصد االستغالل.
ب -توزيعها او تأجيرها او تداولها
او بيعها او عرضها للبيع.
 - 3ان �ش��اء وادارة االس �ت��ودي��وه��ات
التلفزيونية واالذاعية وتأجيرها.
ويجب الحصول على موافقة الوزارة
قبل القيام بأي من هذه االعمال وتصدر
ال � � � � ��وزارة ق � ��راره � ��ا خ �ل��ال ش �ه ��ر وت �ب�ي�ن
ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة اج � ��راءات وش��روط
صدور الترخيص.
م��ادة ثالثة :يصدر ال��وزي��ر املختص
ال � �ق� ��رارات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ اح �ك ��ام ه��ذا
ال �ق��ان��ون وت �ع��دي��ل الئ �ح �ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
خالل شهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مادة رابعة:
ع �ل��ى ال � � � ��وزراء  -ك ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه-
تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة
الرسمية.
امير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح

 6 ...تعديالت على المطبوعات والنشر
أح � ��ال � ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى ال �ل �ج �ن��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م �ش��روع��ا ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 3
لسنة  2006بشأن املطبوعات والنشر
وج� ��اءت ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى  6ت�ع��دي�لات
وجاءت كالتالي:
مشروع قانون لسنة 2010
بتعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
 3ل �س �ن��ة  2006ف ��ي ش� ��أن امل �ط �ب��وع��ات
والنشر
 بعد االطالع على الدستور. وعلى ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة 2006في شأن املطبوعات والنشر.
 وع �ل��ى ق��ان��ون ال �ش��رك��ات ال �ص��ادرباملرسوم بقانون رقم  256لسنة 2012
املعدل بالقانون رقم  97لسنة.2013
 واف ��ق مجلس األم ��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��وناآلت � � � � ��ي ن� � �ص � ��ه ،وق � � � ��د ص� ��دق � �ن� ��ا ع �ل �ي��ه

وأصدرناه.
مادة اولى:
ُيستبدل بنص املادة  3والبند  4من
املادة  27من القانون رقم  3لسنة 2006
املشار إليه النص التالي:
م ��ادة  :3ي �ج��وز ألي ش�خ��ص إن�ش��اء
م�ط�ب�ع��ة او اس �ت�غ�لال�ه��ا او ف �ت��ح محل
لبيع او تأجير املطبوعات او النشر او
التوزيع او الترجمة او مركز للدراسات
والبحوث او مكتب للدعاية واالع�لان
او منشأة لالنتاج الفني فيما يتعلق
ب� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ب �ع ��د ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
ترخيص في ذلك من الوزارة املختصة
ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
 - 1ان ي �ك��ون ك��وي�ت��ي ال�ج�ن�س�ي��ة او
ش ��رك ��ة ك��وي �ت �ي��ة ق��ائ �م��ة وف �ق ��ا ألح �ك��ام
امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  25ل�س�ن��ة 2012
املعدل بالقانون رقم  97لسنة .2013

 - 2ان يكون مالكا او مستغال ملوقع
مناسب ملمارسة النشاط.
وان ي� �ت ��واف ��ر ف �ي �م��ن ي �ت ��ول ��ى ادارة
النشاط ما يلي:
أ  -ان ي�ك��ون حسن السيرة محمود
ال�س�م�ع��ة ول ��م ي�س�ب��ق ال�ح�ك��م ع�ل�ي��ه في
جناية او في جنحة مخلة بالشرف او
االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ب -ان ي �ك��ون ح��اص�لا ع�ل��ى ش�ه��ادة
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة او م��ا ي�ع��ادل�ه��ا فيما
ع � ��دا ن �ش��اط��ي ال �ت��رج �م��ة وال � ��دراس � ��ات
والبحوث فيجب ان يكون حاصال على
م��ؤه��ل ج��ام�ع��ي او م��ا ي�ع��ادل��ه وي�ج��وز
للوزارة ان تستثني من هذا الشرط من
يكون له خبرة كافية في مجال النشاط
املطلوب اصدار الترخيص ملزاولته.
وت� �ب�ي�ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذا
ال �ق��ان��ون االج � � ��راءات امل�ن�ظ�م��ة إلص ��دار

الترخيص ومزاولة النشاط.
البند  4من املادة :6
 4يعاقب بالغرامة التي ال تقل عنال��ف دي�ن��ار وال ت��زي��د على ع�ش��رة آالف
دي �ن��ار ع��ن ك��ل م�خ��ال�ف��ة اخ ��رى ألح�ك��ام
هذا القانون.
مادة ثانية:
ي �ض��اف ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  3لسنة
 2006امل �ش ��ار ال �ي��ه م ��ادت ��ان ب��رق �م��ي 7
مكررا و 18مكررا نصوصهما كالتالي:
م � � ��ادة  6م� � �ك � ��ررا :ت� �ت ��ول ��ى امل �ن �ش ��أة
املرخص لها بمزاولة نشاط انتاج فني
القيام باألعمال التالية:
 1ان � �ت� ��اج امل� �ط� �ب ��وع ��ات ال �س �م �ع �ي��ةوالبصرية والسمعية البصرية املثبتة
او املسجلة على اشرطة او اسطوانات
او على اي وسيلة من وسائل التقنية
االخ ��رى او تسجيلها او ت��وزي�ع�ه��ا او

تأجيرها او تداولها او عرضها للبيع
او نسخها بقصد االستغالل.
 - 2االع� �م ��ال امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل�ص�ن�ف��ات
املرئية واملسموعة وتشمل ما يلي:
أ -ت� �ص ��وي ��ره ��ا او ت �س �ج �ي �ل �ه��ا او
نسخها او تحويلها بقصد االستغالل.
ب -توزيعها او تأجيرها او تداولها
او بيعها او عرضها للبيع.
 - 3ان �ش��اء وادارة االس �ت��ودي��وه��ات
التلفزيونية واالذاعية وتأجيرها.
وي � �ج� ��ب ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة
الوزارة قبل القيام بأي من هذه االعمال
وت �ب�ي�ن ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة اج � ��راءات
وشروط صدور الترخيص.
م � � ��ادة  18م � �ك � ��ررا :ي� �ج ��وز ل �ك ��ل م��ن
ال � �ج � �ه ��ات ال� �ت ��ال� �ي ��ة ط� �ب ��اع ��ة واص � � ��دار
وت � � � ��وزي � � � ��ع ص� � �ح � ��ف ك� � � ��ل ف� � � ��ي ن � �ط� ��اق
اخ�ت�ص��اص��ه ون �ش��اط��ه واغ ��راض ��ه بعد

الحصول على موافقة الوزير املختص.
 - 1ال � � ��وزارات ووح ��دات �ه ��ا االداري � ��ة
والهيئات واملؤسسات العامة.
 - 2جمعيات النفع العام واالتحادات
والنقابات.
وتبني الالئحة التنفيذية اج��راءات
الحصول على املوافقة.
م��ادة ثالثة :يصدر الوزير املختص
ال� �ق ��رارات ال�ل�ازم��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ اح �ك��ام ه��ذا
ال �ق��ان��ون وت �ع��دي��ل الئ�ح�ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
خ� �ل ��ال ش� �ه ��ر م � ��ن ت � ��اري � ��خ ن � �ش� ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.
مادة رابعة:
ع �ل��ى ال� � � � ��وزراء  -ك ��ل ف �ي �م��ا ي�خ�ص��ه
 ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون ،وي �ن �ش��ر ف��يالجريدة الرسمية.
امير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
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الحلقات النقاشية
حول قوانين اإلعالم
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

الحكومة أحالته على البرلمان متضمنا  27مادة

قانون تنظيم اإلعالم اإللكتروني اليشمل

أح��ال��ت ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى م�ج�ل��س األم��ة
رس�م�ي��ا امل �ش��روع ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيم
اإلعالم اإللكتروني ومذكرته اإليضاحية
م �ش �ت �م�ل�ا ع �ل ��ى  27م � � ��ادة وي � �ه� ��دف ألن
ي�ك��ون ت�ش��ري�ع��ا ع�ص��ري��ا وي �ك��ون مدخال
لحسن استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالعالم ويكفل حقوق الجميع من حرية
رأي وت�ع�ب�ي��ر م��ع ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل �ب��ادئ
واألس ��س وامل�ع�ت�ق��دات املختلفة وتمكني
الجميع م��ن التعامل ب��دراي��ة ووع��ي مع
وفرة املعلومات وفيما يلي نص املشروع
بقانون:
م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي ��م اإلع� �ل ��ام
اإللكتروني وامل��ذك��رة االيضاحية بشأن
تنظيم اإلعالم االلكتروني
 بعد االطالع على الدستور. وع � �ل� ��ى ق � ��ان � ��ون ال � � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادربالقانون رق��م  16لسنة  1960والقوانني
املعدلة له.
 وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  17لسنة 1960ب��إص��دار ق��ان��ون االج� ��راءات واملحاكمات
الجزائية والقوانني املعدلة له.
 وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  40لسنة 1972بشأن حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته
والقوانني املعدلة له.
 وع �ل��ى امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 20ل �س �ن��ة  1981ب��ان �ش��اء دائ� � ��رة ب��امل�ح�ك�م��ة
الكلية لنظر امل �ن��ازع��ات االداري� ��ة امل�ع��دل
بالقانون رقم  61لسنة .1982
 وعلى القانون رقم  3لسنة  2006فيشأن املطبوعات والنشر.
 وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  61لسنة 2007بشأن االعالم املرئي واملسموع.
 وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  20لسنة 2014بشأن املعامالت االلكترونية.
 وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة 2014ب �ش��أن ان �ش��اء ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت �ص��االت
وتقنية املعلومات.
 وعلى املرسوم بقانون رقم  19لسنة 2012في شأن حماية الوحدة الوطنية.
 وع �ل ��ى ق ��ان ��ون ال� �ش ��رك ��ات ال �ص ��ادرب��امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق ��م  25ل�س�ن��ة 2012
املعدل بالقانون رقم  97لسنة .2013
 واف� ��ق م�ج�ل��س األم� ��ة ع �ل��ى ال �ق��ان��وناآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة :1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد
باملصطلحات التالية املعنى الوارد قرين
كل منها:
املحتوى االلكتروني:
ه ��و امل �ح �ت ��وى ال �ن �ص��ي او ال�س�م�ع��ي
او امل��رئ��ي الثابت او املتحرك او املتعدد
الوسائل الذي يشمل اي تركيبة مما ذكر
والذي يتم تطويره او انتاجه او تحديثه
او تداوله بوسائل الكترونية ،او اي نوع

من املحتوى تم تحويله ال��ى الكتروني،
وال��ذي ينشر ويتم النفاذ اليه من خالل
شبكة املعلومات الدولية (االنترنت) او
اي شبكة اتصاالت اخرى ،ويختص هذا
ال �ق��ان��ون ب��امل�ح�ت��وى االل�ك�ت��رون��ي امل�ش��ار
اليه في املادة  4منه.
 االع �ل��ام االل �ك �ت��رون��ي :ه ��و ال�ن�ش��اطالذي يتضمن نشر او بث املواد والنماذج
وال � �خ ��دم ��ات االع�ل�ام� �ي ��ة ذات امل �ح �ت��وى
االل �ك �ت ��رون ��ي وامل � �ش ��ار ال �ي �ه��ا ب ��امل ��ادة 4
م ��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال �ت ��ي ي �ت��م ان�ت��اج�ه��ا
وت�ط��وي��ره��ا وت�ح��دي�ث�ه��ا ،وي�ت��م ت��داول�ه��ا
وبثها ونشرها والنفاذ اليها من خالل
شبكة املعلومات الدولية (االنترنت) او
اي شبكة اتصاالت اخرى.
 ال �ن �ش ��ر االل� �ك� �ت ��رون ��ي :ن �ق��ل او ب��ثأو إرس� ��ال أو اس�ت�ق�ب��ال ان�ش�ط��ة اإلع�ل�ام
اإلل�ك�ت��رون��ي م��ن خ�لال شبكة املعلومات
ال � ��دول � �ي � ��ة (االن � � �ت� � ��رن� � ��ت) أو أي ش �ب �ك��ة
اتصاالت أخرى وذلك باستخدام أجهزة
إل�ك�ت��رون�ي��ة وت�ط�ب�ي�ق��ات إل�ك�ت��رون�ي��ة أي��ا
ك��ان��ت ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا وغ �ي��ره��ا م ��ن وس��ائ��ل
التقنية الحديثة واملتطورة وذلك بقصد
التداول العام.
 امل � ��وق � ��ع اإلع �ل ��ام� � ��ي اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي:الصفحة أو الرابط أو املوقع أو التطبيق
اإلل�ك�ت��رون��ي ال��ذي ي�ك��ون طبيعة نشاطه
الرئيسي هو اإلعالم اإللكتروني والنشر
اإلل�ك�ت��رون��ي امل��رت�ب��ط ب��ه ،وي�ص��در باسم
م �ع�ي�ن ول � ��ه ع � �ن ��وان ال �ك �ت ��رون ��ي م �ح��دد،

ممثلو الصحف االلكترونية

والذي ينشأ او يستضاف او يتم النفاذ
اليه من خ�لال شبكة املعلومات الدولية
(االنترنت) او اي شبكة اتصاالت اخرى.
 ال �ص �ح �ي �ف��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة :م��وق��عاع�ل��ام� ��ي ال� �ك� �ت ��رون ��ي ي � �ق ��دم م� ��ن خ�ل�ال��ه
املحتوى االل�ك�ت��رون��ي املتضمن االخ�ب��ار
وامل ��وض ��وع ��ات وامل � �ق� ��االت ذات ال �ط��اب��ع
ال �ص �ح �ف��ي او االع �ل��ام � ��ي وت � �ص� ��در ف��ي
مواعيد منتظمة او غير منتظمة.
 االع �ل�ام ال �ت �ج��اري االل �ك �ت��رون��ي :هواملحتوى املتضمن الترويج لالعمال او
ال �خ��دم��ات او امل�ن�ت�ج��ات او ل�لاش�خ��اص
م ��ن خ �ل��ال ش �ب �ك��ة امل �ع �ل ��وم ��ات ال��دول �ي��ة
(االن � �ت ��رن ��ت) ل �ص��ال��ح ش �خ��ص او ج�ه��ة
مستفيدة.

 صاحب املوقع االعالمي االلكتروني:ال �ش �خ��ص ال �ط �ب �ي �ع��ي او االع �ت �ب ��اري
امل � �ق � �ي ��د ب ��اس � �م ��ه او ل� �ح� �س ��اب ��ه امل ��وق ��ع
االلكتروني.
 امل � �س � �ت � �خ� ��دم :ال � �ش � �خ� ��ص امل �ت �ل �ق��يل�ل�م�ع�ل��وم��ات او ال �ب �ي��ان��ات او ال�خ��دم��ات
وي� � �ص � ��در م� �ن ��ه م� �ح� �ت ��وى ب � �ن� ��اء ع �ل �ي �ه��ا
م ��ن خ �ل��ال ال �ن �ف ��اذ ل �ل �م��واق��ع االع�ل�ام �ي��ة
االلكترونية.
 ت� � ��رخ � � �ي� � ��ص امل � � � ��وق � � � ��ع االع� �ل ��ام � � ��يااللكتروني:
االذن لطالب الترخيص بانشاء موقع
الكتروني.
 امل � � � ��دي � � � ��ر امل � � � � � �س � � � � ��ؤول :ال � �ش � �خ� ��صال�ط�ب�ي�ع��ي ال� ��ذي ي�ع�ي�ن��ه ص��اح��ب امل��وق��ع

وي �ك��ون م �س��ؤوال ام ��ام ال�ج�ه��ات االداري ��ة
والقضائية عن محتوى املوقع االعالمي
االلكتروني.
 رئيس التحرير:ه��و امل�س��ؤول وامل�ش��رف اش��راف��ا فعليا
على الصحيفة االلكترونية.
 ال � �ح � �ج� ��ب :م� �ن ��ع ال � �ن � �ف� ��اذ ل �ل �م��وق��عاالعالمي االلكتروني بكل ما يحتويه من
صفحات او تطبيقات او خدمات ويكون
املنع جزئيا او كليا.
 الوزير :وزير االعالم. الوزارة :وزارة اإلعالم. ال�ج�ه��ة امل�خ�ت�ص��ة :ق�ط��اع الصحافةوالنشر واملطبوعات.
مادة :2
ي �ع �ت �ب ��ر االع� � �ل � ��ام االل � �ك � �ت � ��رون � ��ي م��ن
مكونات املنظومة االعالمية في الدولة،
وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا
الح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ،وال رق��اب��ة مسبقة
ع �ل��ى م ��ا ي �ت��م ت ��داول ��ه م ��ن م �ح �ت��وى عبر
املواقع االعالمية االلكترونية.

مادة :3
ت�ت��ول��ى ال ��دول ��ة دع ��م ورع ��اي��ة امل��واق��ع
االعالمية االلكترونية الخاضعة ألحكام
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وال �ع ��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا وذل ��ك
ب �ت �ق��دي��م ال �ت �س �ه �يل��ات ال �ل�ازم� ��ة مل��واك �ب��ة
ال �ت �ط��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي امل �ط ��رد ل�لاع�لام
االل�ك�ت��رون��ي ،وت�ب�ين ال�لائ�ح��ة التنفيذية
اشكال الدعم املختلفة.

المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون
تشكل شبكة املعلومات الدولية
(االن � �ت � ��رن � ��ت) اه � ��م ان � � �ج � ��ازات ث� ��ورة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 في
م �ج��ال االع �ل��ام واالت� �ص ��ال ادى ال��ى
ظ�ه��ور ن��وع ج��دي��د م��ن االع�ل�ام وه��و
االع�ل�ام االلكتروني امل�ق��روء واملرئي
وامل� �س� �م ��وع وال � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر ظ��اه��رة
اع�ل�ام� �ي ��ة ج� ��دي� ��دة ت �ت �م �ي��ز ب �س��رع��ة
االن � �ت � �ش ��ار وال � ��وص � ��ول ال � ��ى ق ��اع ��دة
كبيرة م��ن الجمهور وب��أق�ص��ر وقت
م�م�ك��ن وب ��أق ��ل ت�ك�ل�ف��ة ،وب� ��ات يشكل
ن � ��اف � ��ذة م� �ه� �م ��ة ل� �ن� �ش ��ر امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وال � �ح � �ص ��ول ع �ل �ي �ه��ا ،ل ��ذل ��ك اص �ب��ح
االع� �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي اح � ��د م �ح��اور
ال�ح�ي��اة امل�ع��اص��رة حتى اط�ل��ق عليه
اعالم املستقبل ملا له من اهمية كبرى
ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا ال �ف �ك��ري��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة،
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 التلفزيونية
ام� �ك ��ن ل �ه��ا ان ت �ب��ث ب��رام �ج �ه��ا ع�ب��ر
اج �ه��زة ال �ه��وات��ف امل �ح �م��ول��ة وب��ذل��ك
اس� �ت� �ط ��اع االع � �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي ان
يفرض واقعا مختلفا على الصعيد
االع� �ل ��ام � � ��ي وال � �ث � �ق � ��اف � ��ي وال � �ف � �ك� ��ري
والسياسي ،فهو ال يعد تطويرا فقط
لوسائل االعالم التقليدية وانما هو
وسيلة اعالمية احتوت كل ما سبقها
من وسائل االعالم من خالل انتشار
املواقع االلكترونية وظهور الصحف
وامل �ج�لات االل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ت��ي تصدر
عبر 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
ح��دي �ث��ة وق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط��ور مستقبال.
وملا كان االع�لام االلكتروني قد اخذ
حيزا مهما على الساحة االعالمية
ف � ��ي دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وق � �ب ��ل ص � ��دور

ال�ت�ش��ري�ع��ات واالن �ظ �م��ة ال �ت��ي ت��رع��ى
ع �م �ل��ه وت � �ع� ��ززه م ��ا ي �س �ت��دع��ي م�ع��ه
اي � �ج ��اد ت �ش��ري �ع��ات وق� ��وان�ي��ن م��رن��ة
مل��واك�ب��ة ال�ط�ف��رة االع�لام�ي��ة ال�ج��دي��دة
وذلك لالسباب التالية:
أوال :س �ع��ي ال� ��دول� ��ة ال � ��ى ت�ق��دي��م
ال��دع��م ال�ك��ام��ل ل�ت�ع��زي��ز ح��ري��ة ال ��رأي
وال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر وح � � ��ق ال � � ��وص � � ��ول ال ��ى
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وات ��اح� �ت� �ه ��ا ل �ل �ج �م �ي��ع،
ورف ��ع ال�ح��واج��ز وال �ع��وائ��ق م��ن ام��ام
تدفقها والحصول عليها وارسالها
واعادة ارسالها بواسطة تلك الثورة
االعالمية الجديدة التي يطلق عليها
اسم االعالم االلكتروني.
ثانيا :استصدار 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 واإلع �ل��ام،
وان يكفل حقوق الجميع م��ن حرية
رأي وت�ع�ب�ي��ر وح ��ق ال �ح �ص��ول على
املعلومات مع الحفاظ على املبادئ
واألس� � � � ��س وامل � �ع � �ت � �ق� ��دات امل �خ �ت �ل �ف��ة

وت � �م � �ك �ي�ن ال� �ج� �م� �ي ��ع م � ��ن ال� �ت� �ع ��ام ��ل
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 صدر
ال �ق��ان��ون امل��رف��ق ال� ��ذي ي��أت��ي مكمال
ل �س �ل �س �ل��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات وال� �ق ��وان�ي�ن
املتعلقة بوسائل االعالم املختلفة.
ويتضمن القانون  27مادة ،حيث
ع��رف��ت امل� � ��ادة األول� � ��ى امل�ص�ط�ل�ح��ات
ال � ��واردة ف��ي ن�ص��وص امل ��واد ومنها
امل � �ح � �ت� ��وى االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ،االع� �ل ��ام
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ،ال �ن �ش��ر االل �ك �ت��رون��ي،
امل� � ��وق� � ��ع االع� �ل ��ام � � ��ي االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي،
ال �ص �ح �ي �ف��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ،االع �ل��ان
التجاري االلكتروني ،صاحب املوقع
االع�لام��ي االل�ك�ت��رون��ي ،والترخيص
الخاص به والحجب.

مادة :4
ي� �س ��ري ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى امل ��واق ��ع
االعالمية االلكترونية التالية:
 دور النشر االلكتروني. وكاالت االنباء االلكترونية. الصحافة االلكترونية. الخدمات االخبارية. م��واق��ع الصحف ال��ورق�ي��ة والقنواتالفضائية املرئية واملسموعة.
 املصنفات واملواد املرئية واملسموعة. امل � � ��واق � � ��ع اإلع �ل��ان � � �ي � ��ة ال � �ت � �ج ��اري ��ةااللكترونية.
مادة 5
م ��ع م� ��راع� ��اة أح� �ك ��ام أي ق ��ان ��ون اخ��ر
يقضي بضرورة الحصول على ترخيص
ل�لان�ش�ط��ة ال� � ��واردة ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون ،ال
ي�ج��وز ان �ش��اء او تشغيل اي م��ن امل��واق��ع
االعالمية االلكترونية املذكورة في املادة
 4من هذا القانون اال بعد الحصول على
ت��رخ�ي��ص ف��ي ذل ��ك م��ن ال� � ��وزارة ،وت�ك��ون
م ��دة ال �ت��رخ �ي��ص خ �م��س س �ن ��وات ق��اب�ل��ة
ل�ل�ت�ج��دي��د ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب امل��رخ��ص له
وموافقة الوزارة.
وت �ب�ي�ن ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة االح �ك��ام
ال �ت ��ي ي �ج��ب ان ي�ت�ض�م�ن�ه��ا ال �ت��رخ �ي��ص
واالجراءات الالزمة للحصول عليه.
مادة 6
يقدم طلب الحصول على الترخيص
ال� ��ى ال �ج �ه��ة امل �خ �ت �ص��ة ب � ��ال � ��وزارة وف �ق��ا
للنموذج املعد لذلك ،ويشترط في طالب
الترخيص ما يلي:
 ان ي �ك��ون ك��وي�ت��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال يقلعمره عن  21عاما كامل األهلية.
 ان ي � �ك� ��ون ح� ��اص �ل�ا ع� �ل ��ى ش� �ه ��ادةالثانوية العامة او ما يعادلها على االقل.
 ان ي �ك ��ون ح �س��ن ال �س �ي��رة م�ح�م��ودالسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة
ج �ن��اي��ة او ج �ن �ح��ة م �خ �ل��ة ب ��ال �ش ��رف او
االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
 ان ي �ح��دد اس ��م امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��يويشترط اال يكون مخالفا للنظام العام
او االداب ال �ع��ام��ة وغ �ي��ر م �ش��اب��ه الس��م
موقع آخر.
 ان ي� �ك ��ون ل� ��ه م �ق ��ر دائ � � ��م وم �ع �ل��وموم�س�ج��ل ب��اس�م��ه ال �ع �ن��وان االل�ك�ت��رون��ي
الخاص بالنشاط موضوع الترخيص.
كما يجوز ان يكون طالب الترخيص
ش�خ�ص��ا اع�ت�ب��اري��ا ك��وي�ت�ي��ا وان ت�ت��واف��ر
الشروط السابقة فيمن يتولى ادارته.
ام� � ��ا ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ل �ص �ح��ف ال ��ورق� �ي ��ة
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

مواقع التواصل االجتماعي
تتمة المنشور ص08
والقنوات الفضائية املرئية واملسموعة
 امل ��رخ ��ص ل �ه��ا م ��ن ال � � ��وزارة  -ال��راغ �ب��ةف��ي ان�ش��اء م��وق��ع اع�لام��ي ال�ك�ت��رون��ي لها
ي �ك �ت �ف��ى ت �ق��دي��م ن �س �خ��ة م ��ن ال �ت��رخ �ي��ص
الصادر لها مع الطلب.

مادة 7
ع�ل��ى ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص ت�ع�ي�ين مدير
م �س��ؤول ك�م�م�ث��ل ق��ان��ون��ي ام ��ام ال � ��وزارة
وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ ��رى او الغير
عن املوقع االع�لام��ي االلكتروني ويكون
م�س��ؤوال م�س��ؤول�ي��ة ك��ام�ل��ة ع��ن املحتوى
املنشور به ،سواء كان صادرا منه او من
الغير ويشترط في املدير ان يتوافر فيه
ما يلي:
 ان ي �ك��ون ك��وي�ت��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال يقلعمره عن  21عاما.
 ان ي � �ك� ��ون ح� ��اص �ل�ا ع� �ل ��ى ش� �ه ��ادةالثانوية العامة او ما يعادلها على االقل.
 ان ي �ك ��ون ح �س��ن ال �س �ي��رة م�ح�م��ودال �س �م �ع��ة ،ول ��م ي�س�ب��ق ال �ح �ك��م ع�ل�ي��ه في
ج�ن��اي��ة او ف��ي جنحة م��ن ال�ج�ن��ح املخلة
بالشرف او االمانة ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره.
اذا ك��ان طالب الترخيص شخصا او
مؤسسة فردية يجوز ان يكون هو املدير
امل�س��ؤول ع��ن امل��وق��ع ،كما ي�ج��وز لرئيس
تحرير الصحيفة الورقية وملدير القناة
الفضائية املرئية او املسموعة ان يكون
املسؤول االلكتروني الخاص بكل منهما.
مادة 8
في حالة خلو منصب املدير املسؤول
او فقده احد الشروط الالزم توافرها فيه،
يجب تعيني بديل تتوافر فيه الشروط
املقررة خالل شهرين قابلة للتجديد ملدة
واحدة بموافقة الوزارة.
ويكون املرخص له مسؤول عن املوقع
االعالمي االلكتروني لحني تعيني بديل
خالل امليعاد املحدد في الفقرة السابقة.
مادة 9
ي �ج��ب ان ت �ت��واف��ر ف��ي رئ �ي��س ت�ح��ري��ر
الصحيفة االلكترونية الشروط التالية:
 ان ي �ك��ون ك��وي�ت��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال يقلعمره عن  21عاما.
 ان ي � �ك� ��ون ح� ��اص �ل�ا ع� �ل ��ى ش� �ه ��ادةجامعية.
 ان ي �ك ��ون ح �س��ن ال �س �ي��رة م�ح�م��ودال �س �م �ع��ة ،ول ��م ي�س�ب��ق ال �ح �ك��م ع�ل�ي��ه في
ج�ن��اي��ة او ف��ي جنحة م��ن ال�ج�ن��ح املخلة
بالشرف او االمانة ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره.
في حالة خلو منصب رئيس التحرير

ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او
تكذيب يرد اليه بصورة مباشرة او غير
مباشرة من الوزارة املختصة او الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ � ��رى او م ��ن اي شخص
اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير
اليه ف��ي كتابه او رس��م او رم��ز ت��م نشره
باملوقع وذل��ك ف��ي التاريخ ال��ذي تحدده
الجهة املعنية او ذوي ال�ش��أن وف��ي ذات
مكان النشر وب��ذات الطريقة واألسلوب
وحجمها الذي نشرت به املادة موضوع
الرد و التصحيح او التكذيب.

او فقده احد الشروط الالزم توافرها فيه،
يجب تعيني بديل تتوافر فيه الشروط
املقررة خالل شهرين قابلة للتجديد ملدة
واحدة بموافقة الوزارة.
ويكون املرخص له مسؤوال عن املوقع
االعالمي االلكتروني لحني تعيني بديل
خالل امليعاد املحدد في الفقرة السابقة.

مادة 10
ي �ص ��در ال� ��وزي� ��ر خ�ل��ال  30ي ��وم ��ا م��ن
تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط
امل� �ح ��ددة ق� � ��رارا ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى اص� ��دار
ال �ت ��رخ �ي ��ص او رف � �ض� ��ه ،ف � � ��اذا ان �ق �ض��ت
امل ��دة دون اص� ��دار ال �ق��رار اع�ت�ب��ر الطلب
مرفوضا ،ولذوي الشأن التظلم من قرار
ال��رف��ض ل�ل��وزي��ر خ�لال م��دة  30ي��وم��ا من
تاريخ قرار الرفض فاذا انقضت تلك املدة
دون اصدار قرار ،اعتبر مرفوضا.
ول� � � ��ذوي ال � �ش� ��أن ال �ط �ع ��ن ف� ��ي ال� �ق ��رار
النهائي ال�ص��ادر بالرفض ام��ام ال��دائ��رة
االداري � � ��ة وف �ق��ا ل�ل��اج� ��راءات امل �ن �ص��وص
عليها في احكام املرسوم بقانون رقم 20
لسنة  1981وتعديالته خالل  60يوما من
ابالغهم بالقرار او من تاريخ املدة املشار
اليها.
مادة 11
يجب على املرخص له بموقع اعالمي
الكتروني وفقا للمادة  4ان يقدم خالل
ثالثة اشهر من تاريخ اخطاره باصدار
الترخيص ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة
كفالة مالية مقدارها:
 خ� �م� �س ��ة آالف دي � � �ن� � ��ار ب��ال �ن �س �ب��ةل �ل �ص �ح��اف��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وال� �خ ��دم ��ات
االخ �ب ��اري ��ة ل �ل �ق �ن��اة امل��رئ �ي��ة ال�ع�ل�م�ي��ة او
التعليمية او ال�ث�ق��اف�ي��ة او االق�ت�ص��ادي��ة
او االجتماعية او الفنية او الرياضية،
ول� �ل� �م� �ص� �ن� �ف ��ات امل� ��رئ � �ي� ��ة وامل� �س� �م ��وع ��ة
االلكترونية وملوقع االعالنات التجارية.
 ع�ش��رة االف دي�ن��ار بالنسبة للقناةاملرئية االخبارية او الشاملة.
ويجوز ان يقدم بدال من الكفالة املالية
ض�م��ان��ا م�ص��رف�ي��ا م��وج�ه��ا ال ��ى ال � ��وزارة
مطلقا من اي قيد او شرط.
ول � �ل� ��وزارة ال �ح��ق ف ��ي ان ت�خ�ص��م من
الكفالة او الضمان ما يلزم به او يستحق
على امل��رخ��ص ل��ه او امل��دي��ر امل �س��ؤول من
التزامات او غرامات مالية او تعويضات
م�س�ت�ح�ق��ة ل� �ل ��وزارة ف�ق��ط ب �ن��اء ع�ل��ى ه��ذا
القانون.
وع�ل��ى امل��رخ��ص ل��ه اس�ت�ك�م��ال م��ا ي��رد
على الكفالة او الضمان من نقص خالل
ش �ه��ري��ن م ��ن ت ��اري ��خ اخ� �ط ��اره ب��ذل��ك من
ال ��وزارة ،وللوزير مد امليعاد ال��ى م��دة ال
تجاوز شهرا واحدا.
واذا ل��م يقم امل��رخ��ص ل��ه بااللتزامات
الواردة في هذه املادة في امليعاد املحدد
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اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون
ودون حاجة الى اجراء آخر.

مادة 12
ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى امل � ��رخ � ��ص ل � ��ه ب � � ��أي م��ن
االنشطة الخاضعة الحكام هذا القانون
م� � ��زاول� � ��ة ال � �ن � �ش� ��اط خ �ل ��ال س� �ت ��ة أش �ه��ر
م ��ن ت ��اري ��خ ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ال �ت��رخ �ي��ص،
ول �ل��وزارة تمديد ه��ذه امل��دة بحد اقصى
س�ت��ة أش �ه��ر اخ ��رى اذا ق ��دم امل��رخ��ص له
اسبابا مقبولة.
مادة 13
تتولى ال��وزارة التنسيق مع الجهات
ال� �ف� �ن� �ي ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ف � ��ي ش � � ��أن ات � �خ ��اذ
االج � � � � � ��راءات ال �ف �ن �ي��ة ال �ل��ازم � ��ة ل�ت�م�ي�ك��ن
امل � ��رخ � ��ص ل� �ه ��م م � ��ن م � ��زاول � ��ة االن �ش �ط ��ة
امل��رخ��ص ب�ه��ا وذل ��ك ع�ل��ى ال�ن�ح��و امل�ب�ين
بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 14
ي �ق��ع ب ��اط�ل�ا ك ��ل اي � �ج ��ار ل�ل�ت��رخ�ي��ص
ويبطل كل بيع او تنازل عن الترخيص
دون ال�ح�ص��ول على م��واف�ق��ة مسبقة من
ال��وزارة ويشترط توافر الشروط املقررة
الص� � � ��دار ال �ت ��رخ �ي ��ص ف� ��ي امل� �ش� �ت ��ري او
املتنازل اليه.
واذا ت��وف��ى امل��رخ��ص ل��ه ف�ل��ورث�ت��ه ان
ي �ط �ل �ب��وا ن �ق��ل ال �ت��رخ �ي��ص ال �ي �ه��م او اي
ش �خ��ص آخ ��ر ع �ل��ى ان ت �ت��واف��ر ف ��ي اح��د
الورثة او الشخص اآلخر الشروط املقررة
وذل ��ك ف��ي خ�ل�ال س�ت��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ
ال ��وف ��اة وص � ��دور م��واف �ق��ة ال � � ��وزارة على
ن�ق��ل ال�ت��رخ�ي��ص ،واال اع�ت�ب��ر الترخيص
منتهيا.
مادة 15
يجب على املرخص له اخطار الوزارة
ب��أي تغيير للبيانات ال�خ��اص��ة باملوقع
االع�لام��ي االل�ك�ت��رون��ي او ب��امل�س��ؤول عن
ادارت � � ��ه خ�ل��ال ش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ح ��دوث
التغيير وذل��ك على النموذج املعد لهذا

الغرض لدى الجهة املختصة بالوزارة.

مادة 16
دون االخ � �ل� ��ال ب� � ��أي اس � �ب� ��اب اخ� ��رى
لل��ال �غ��اء ت�ض�م�ن�ه��ا ه ��ذا ال �ق��ان��ون يلغى
ال�ت��رخ�ي��ص بحكم ال�ق��ان��ون ف��ي االح ��وال
التالية:
 اذا كان املرخص له شخصا اعتبارياوزال��ت صفته القانونية او انقضت ألي
سبب من االسباب.
 اذا ت��وف��ي امل��رخ��ص ل��ه ول ��م ي�ك��ن لهوارث شرعي او اذا لم يقم ال��ورث��ة خالل
ستة اشهر من تاريخ الوفاة بعد موافقة
الوزارة بنقل الترخيص الى اسمائهم او
اس��م اي شخص آخ��ر مع مراعاة ما جاء
في املادة  11من هذا القانون.
 اذا فقد املرخص له ايا من الشروطالواردة في املادة  5من هذا القانون.
 اذا قام املرخص له ببيع الترخيصاو ال� �ت� �ن ��ازل ع �ن��ه م ��ن دون م��واف �ق��ة م��ن
الوزارة.
 اذا ل ��م ي �ق��م امل ��رخ ��ص ل ��ه ب�م�ب��اش��رةالنشاط خالل املدة املنصوص عليها في
املادة .10
 اذا ان �ت �ه��ت م � ��دة ال �ت��رخ �ي��ص دونت �ج��دي��ده خ�ل�ال ث�لاث��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ
انتهائه.
وف��ي غير ال�ح��االت السابقة ال يجوز
الغاء الترخيص اال بحكم نهائي صادر
من املحكمة املختصة او بناء على طلب
املرخص له.
مادة 17
ي�ك��ون ك��ل م��ن م��دي��ر امل��وق��ع االع�لام��ي
االل �ك �ت��رون��ي او امل� �س ��ؤول ال� �ص ��ادر عنه
املحتوى املنشور مسؤوال  -كل بحسب
االح � ��وال  -ع �م��ا ي�ت�ض�م�ن��ه امل �ح �ت��وى من
مخالفات الحكام هذا القانون.
ويجب على كل منهم ان يتحرى الدقة
والحقيقة في كل ما ينشره من اخبار او
معلومات او بيانات ،كما يجب عليه ان

مادة 18
ي� �ح� �ظ ��ر ع � �ل� ��ى امل � � ��واق � � ��ع 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
ارسال او نقل اي محتوى يتضمن ايا من
املسائل املحظور نشرها وبثها واع��ادة
ب �ث �ه��ا امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ق��ان��ون
رق �م��ي  3ل�س�ن��ة  2006و 61ل�س�ن��ة 2007
املشار اليهما.
مادة 19
م ��ع ع� ��دم االخ �ل ��ال ب� ��أي ع �ق��وب��ة اش��د
ينص عليها ق��ان��ون اخ��ر يعاقب ك��ل من
م��دي��ر امل��وق��ع االع�ل�ام ��ي االل �ك �ت��رون��ي او
رئيس تحرير الصحيفة االلكتروني او
من يحل محلهما او كاتب املقال او مقدم
البرنامج وم��ن يستضيفه او املستخدم
ال � �ص� ��ادر ع �ن��ه امل� �ح� �ت ��وى  -ك ��ل ب�ح�س��ب
االح � � ��وال  -اذا ت ��م وض �ع��ه ف ��ي م �ت �ن��اول
الكافة:
 بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالفدينار وال تزيد على عشرة آالف دينار كل
م��ن ي�م��ارس اي��ا م��ن االنشطة املنصوص
عليها ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون دون الحصول
على ترخيص.
 بالغرامة التي ال تقل عن ألفي ديناروال تزيد على خمسة آالف دينار عن اي
مخالفة للمسائل املحظور نشرها وبثها
ال � � ��واردة ف ��ي ال �ق��ان��ون�ي�ن رق �م��ي  3لسنة
 2006و 61لسنة .2007
 بالغرامة التي ال تقل عن خمسمئةدينار وال تزيد على ثالثة االف دينار عن
كل مخالفة اخرى الحكام هذه القانون.
وي � �ج ��وز ل �ل �م �ح �ك �م��ة ف �ض�ل�ا ع ��ن ذل��ك
ان ت ��أم ��ر ب ��ال �غ ��اء ال �ت��رخ �ي��ص او وق �ف��ه
م��دة ال ت��زي��د على سنة او حجب املوقع
االل �ك �ت��رون��ي ن �ه��ائ �ي��ا او م��ؤق �ت��ا مل� ��دة ال
تزيد على سنة اما في حالة عدم توفيق
االوض ��اع امل�ن�ص��وص عليها ب��امل��ادة 21
فيكون الحجب وجوبيا.
مادة 20
تختص النيابة العامة  -دون غيرها
 -ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق وال �ت �ص��رف واالدع � � ��اء في

جميع الجرائم املنصوص عليها في هذا
القانون.

مادة 21
دائ ��رة ال�ج�ن��اي��ات ف��ي املحكمة الكلية
ه ��ي امل �ح �ك �م��ة امل �خ �ت �ص��ة ب �ن �ظ��ر ج�م�ي��ع
ال ��دع ��اوى ال �ج��زائ �ي��ة امل �ن �ص��وص عليها
ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون وت �س �ت��أن��ف اح�ك��ام�ه��ا
ام��ام محكمة االستئناف ،واستثناء من
احكام املادة الثامنة من القانون رقم 40
لسنة  1972املشار اليه يجوز الطعن في
االحكام الصادرة من محكمة االستئناف
بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
مادة 22
يصدر الوزير قرارا بتحديد املوظفني
املخولني الذين يكلفون بضبط املخالفات
التي تقع الح�ك��ام ه��ذا القانون وتحرير
م�ح��اض��ره��ا واج��راءات �ه��ا واح��ال�ت�ه��ا ال��ى
الجهة املختصة.
مادة 23
ي �ج��ب ع �ل��ى ك��اف��ة امل ��واق ��ع االع�لام �ي��ة
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة امل� � ��ذك� � ��ورة ف � ��ي امل � � � ��ادة 4
والقائمة حاليا توفيق اوضاعهم وفقا
الح� �ك ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون خ �ل��ال س �ن��ة م��ن
تاريخ العمل به.
مادة 24
ي �س �ت �ث �ن��ى م ��ن اح� �ك ��ام ه � ��ذا ال �ق��ان��ون
امل��واق��ع االع�لام�ي��ة االلكترونية الخاصة
ب��ال��وزارات والهيئات العامة وجمعيات
ال �ن �ف��ع ال � �ع ��ام وال� �ج� �ه ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��م
وي �ك �ت �ف��ى ب��إخ �ط��ار ال� � � ��وزارة ع ��ن ان �ش��اء
املوقع املسؤول عنه.
مادة 25
تنشر في الجريدة الرسمية األحكام
القضائية النهائية وال �ق��رارات املتعلقة
بتطبيق احكام هذا القانون.
مادة 26
ي �ص��در ال ��وزي ��ر ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وال � �ق ��رارات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ اح �ك��ام ه��ذا
ال �ق��ان��ون خ �ل�ال س �ت��ة اش �ه��ر م ��ن ت��اري��خ
العمل به.
مادة 27
على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء
 ك��ل فيما يخصه  -تنفيذ ه��ذا القانونوالعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
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عاد إلى البالد عقب مشاركته في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي بجيبوتي

الخرينج :علي صالح وصدام حسين وجهان
لعملة واحدة
أن�ه��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس األم��ة
ع� �ض ��و ال � �ب� ��رمل� ��ان ال � �ع� ��رب� ��ي م� �ب ��ارك
ال� �خ ��ري� �ن ��ج م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف � ��ي أع� �م ��ال
ال�ج�ل�س��ة ال �خ��ام �س��ة ل� ��دور االن �ع �ق��اد
ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي وال �ت ��ي
اقيمت في جمهورية جيبوتي خالل
الفترة من  24الى  26ابريل الجاري
ورافقه كل من نائب رئيس البرملان
ال� �ع ��رب ��ي ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
وع�ض��و ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ال�ن��ائ��ب د.
محمد الحويلة.
وك ��ان ق��د ن��اش��د ح�ك��وم��ات ال��دول
العربية ض ��رورة ارس ��ال مساعدات
ان�س��ان�ي��ة وغ��ذائ �ي��ة وط�ب�ي��ة للشعب
اليمني.
وأكد الخرينج في كلمته أول من
أم��س ،أم��ام الجلسة الخامسة لدور
االنعقاد الثالث للبرملان العربي في
جيبوتي ان اليمنيني يعيشون حالة
يرثى لها بال عالج وال مواد غذائية.
وأعرب عن أمله في أن يحفظ الله
ال�ي�م��ن وش�ع�ب��ه م��ن ك��ل م �ك��روه وأن
يعيد األم��ل واالس�ت�ق��رار ال��ى شعبه
ال ��وف ��ي ل �ي��واص��ل ن �ض��ال��ه وح��ري �ت��ه
وكرامته وبناء وطنه وتنميته.
ك �م��ا أع � ��رب ع ��ن أم �ل��ه ب� ��أن ي��دح��ر
أع� � � � ��داء ال� �ش� �ع ��ب واألم� � � � ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
واالسالمية من جماعة امليليشيات
ال�ح��وث�ي��ة مشبها ال��رئ �ي��س اليمني
السابق علي عبدالله صالح بنظام
صدام حسني البائد.
وأب � � � � � ��دى ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج أس � � �ف � ��ه مل��ا
تعرض له الشعب السوري من قتل

الحويلة تفقد أوضاع الالجئين
اليمنيين في جيبوتي

مبارك الخرينج

محمد الجبري

د .محمد الحويلة

ودم ��ار باستخدام ال �غ��ازات السامة
والبراميل املتفجرة.
وأش � ��اد ال �خ��ري �ن��ج ب�ك�ل�م��ة رئ�ي��س
البرملان موضحا أنه كان يتمنى أن

يتم التطرق ملؤتمر املانحني الثالث
ال� � ��ذي اس �ت �ض��اف �ت��ه دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
برعاية صاحب السمو أمير البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه

ورعاه واألمم املتحدة بدعم الشعب
السوري الشقيق.
وأوض� � � ��ح ن� �ح ��ن ك� �ب ��رمل ��ان ع��رب��ي
يجب أن نكون أكبر الداعمني لهذه
امل��ؤت �م��رات ال�ت��ي ت�م��ت االش� ��ادة بها
ع �ل��ى م �س �ت��وى دول � ��ي وم � ��ن ج�م�ي��ع
م �ن �ظ �م ��ات ح � �ق ��وق االن� � �س � ��ان ل��ذل��ك
نتمنى من البرملان العربي االشادة
بهذا املؤتمر.
وأع � � ��رب ع ��ن ش� �ك ��ره ل �ج �م �ه��وري��ة
جيبوتي رئيسا وحكومة وبرملانا
وشعبا على ما قدموه من مساعدات
ح � �س� ��ب ام � �ك� ��ان� ��ات � �ه� ��م امل� �ت ��واض� �ع ��ة
والس �ت �ق �ب��ال �ه��م ع� ��ددا م ��ن ال�لاج�ئ�ين
م��ن ال�ش�ع��ب اليمني الشقيق ال��ذي��ن
اضطروا ألن يتركوا بلدهم جراء ما
ق��ام��ت ب��ه امليليشيات ال�ح��وث�ي��ة من
قتل وسلب وانتهاكات للحرمات.

الخرينج عزى السفير السوداني
بوفاة الشاعر الفيتوري
قدم نائب رئيس مجلس االمة
مبارك الخرينج التعازي لسفير
ال� � � �س � � ��ودان ال� �ش� �ق� �ي ��ق ب ��ال �ك ��وي ��ت
محيي الدين احمد بوفاة شاعر
العروبة الشاعر السوداني الكبير
املغفور له باذن الله تعالى محمد
ال�ف�ي�ت��وري ال��ذي واف�ت��ه املنية في

ال �خ ��رط ��وم .واس �ت��ذك��ر ال�خ��ري�ن��ج
اع� �م ��ال ال �ف �ق �ي��د ال �ش��رع �ي��ة وال �ت��ي
ت �ت �ح��دث ع ��ن ال � �ع ��رب وال �ع ��روب ��ة
وال � ��دف � ��اع ع� ��ن ال � �ع� ��روب� ��ة ،س��ائ�لا
امل � ��ول � ��ى ع � ��ز وج � � ��ل ان ي �ت �غ �م��ده
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وان ي�ل�ه��م اه�ل��ه
ومحبيه الصبر والسلوان.

زار ال� �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
عضو البرملان العربي مجمع الرحمة
ال �ت �ن �م��وي ل �ت �ف �ق��د االع � �م ��ال ال �خ �ي��ري��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة و ال ��وق ��وف ع �ل��ى أوض� ��اع
الالجئني اليمنيني املقيمني في مركز
الرحمة لأليتام واملجمع الرياضي في
املدينة منذ نهاية شهر مارس املاضي
والبالغ عددهم  560شخصا أغلبهم
م��ن ال�ن�س��اء واألط �ف��ال وامل�س�ن�ين وفقا
للمكتب الجيبوتي ل�غ��وث الالجئني
واملنكوبني وج��اءت هذه الزيارة على
هامش اجتماعات الجلسة الخامسة
للبرملان العربي لدور االنعقاد الثالث
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي األول ال�ت��ي
عقدت في جيبوتي بدعوة من رئيس
الجمهورية إسماعيل عمر جيله.
وأش ��اد ال�ح��وي�ل��ة بمجمع ال��رح�م��ة
التعليمي ل�لأي�ت��ام بجيبوتي م��ؤك��دا
أن� ��ه ف �خ��ر ل�ل�ع�م��ل ال �خ �ي��ري ال�ك��وي�ت��ي
مشيرا إلى اطالعه على مرافق املركز
من مستشفى تخصصي عام ومدارس
لجميع امل��راح��ل ومعهد مهني ودور
لاليتام ومخبز مركزي وورش نجارة
وح � ��دادة وخ �ي��اط��ة وم�س�ج��د وم��راف��ق
دع��وي��ة واغ��اث�ي��ة وك��ذل��ك اط�لاع��ه على
الجهود الطيبه للنازحني اليمنيني.
وأك � ��د ال �ح��وي �ل��ة أن ه � ��ذه ال ��زي ��ارة
ج� � � � ��اءت ل � �ت � �ق ��دي ��م ال� � ��دع� � ��م ل�ل�اج �ئ�ي�ن

ال �ي �م �ن �ي�ي�ن وال �ت ��أك �ي ��د ع �ل��ى ض � ��رورة
تلبية اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ال�ع��اج�ل��ة وش��دد
ع �ل��ى ض � � ��رورة ب� ��ذل ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ود
مل� ��د ي� ��د ال � �ع� ��ون ل�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �ي �م �ن �ي�ين
وتوفير املستلزمات الالزمة في حال
ت��زاي��د أع��داده��م مثمنا ال ��دور الكبير
ل�ج�ي�ب��وت��ي ف ��ي اس �ت �ض��اف��ة ال�لاج�ئ�ين
وتوفير املتطلبات األساسية لالجئني
ال �ي �م �ن �ي�ين ودور ال ��وس �ي ��ط ف ��ى ن�ق��ل
اإلم��دادات واملساعدات اإلنسانية إلى
الشعب اليمني الشقيق.
وك � �ش� ��ف ع � ��ن وج � � � ��ود م �ق �ت ��رح ��ات
ل �ل �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي س �ت ��رف ��ع ل � � ��وزراء
الخارجيه ال�ع��رب ملساعدة ه��ذا البلد
ال �ف �ق �ي��ر س � ��واء ف ��ي ال �ب �ن �ي��ه ال�ت�ح�ت�ي��ه
أو خ��دم��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ه أو ال�ص�ح�ي��ه
استنادا إل��ى حالة االس�ت�ق��رار األمني
وم � ��ا ت �م �ت��ع ب ��ه ج �ي �ب��وت��ي م ��ن م��وق��ع
جغرافي استراتيجي وه��و ما يعتبر
تربة خصبة للبناء والتنمية.
وم � ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ق � ��ال ال �ح��وي �ل��ة
ان ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ط��ال��ب في ختام
أعماله الحوثيني بالكف عن استخدام
العنف ومهاجمة املحافظات اليمنية
وس �ح��ب ق��وات �ه��م م��ن ج�م�ي��ع امل�ن��اط��ق
ال �ت��ي اس �ت��ول��وا ع�ل�ي�ه��ا ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
العاصمة صنعاء.

برئاسة الحريجي وعضوية النواب طنا ومطيع والعازمي والهدية والحمدان

وفد المجلس بحث تعزيز العالقات البرلمانية بأوزبكستان
ي��واص��ل وف��د ال�ص��داق��ة البرملانية
األولى بمجلس األمة برئاسة النائب
س �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي زي� � ��ارة ب��رمل��ان �ي��ة
ال ��ى اوزب �ك �س �ت��ان ل�ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات
البرملانية بني مجلس األمة الكويتي
ومجلس النواب األوزبكي.
وي� � �ض � ��م ال� � ��وف� � ��د ال � �ب � ��رمل � ��ان � ��ي ف��ي
عضويته كال من النواب محمد طنا
ود .أح�م��د مطيع وح �م��دان ال�ع��ازم��ي
ومحمد الهدية وحمود الحمدان.
وفي هذا السياق التقى الحريجي
ووفد مجلس األمة أمس نائب وزير
الخارجية األوزب�ك��ي علي كرمانوف

وتمت مناقشة مختلف القضايا ذات
االهتمام املشترك.
وال �ت �ق��ى ال��وف��د ك��ذل��ك ن��ائ��ب وزي��ر
ال �ع�ل�اق ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �خ��ارج �ي��ة
واالس�ت�ث�م��ارات وال�ت�ج��ارة األوزب�ك��ي
حيث تمت مناقشة قضايا االستثمار
وت �ش�ج �ي��ع امل�س�ت�ث�م��ري��ن وال �ع�ل�اق��ات
التجارية واالقتصادية بني البلدين.
وكان الوفد قد التقى نائب رئيس
م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب األوزب � � �ك � ��ي أت ��ام ��ر
مادروف.
وق��ال م�ص��در ف��ي ال��وف��د البرملاني
ال�ك��وي�ت��ي ل �ـ (ك��ون��ا) ان ال��وف��د اج��رى

م �ب��اح �ث��ات ك ��ذل ��ك م ��ع رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
العالقات الدولية في مجلس الشيوخ
ص ��ادق ص�ف��اي��وف ت�ن��اول��ت القضايا
ذات االهتمام املشترك وسبل تطوير
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين بما
في ذلك في املجاالت البرملانية.
واش � ��اد ال �ج��ان��ب االوزب �ك �س �ت��ان��ي
ب ��امل� �س ��اع ��دات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا دول� ��ة
ال�ك��وي��ت بما ف��ي ذل��ك امل�ش��اري��ع التي
تنفذ ب��دع��م م��ن ال�ص�ن��دوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.
وق� � ��در ال� �ج ��ان ��ب ال �ك��وي �ت��ي ع��ال �ي��ا
دع��م اوزب�ك�س�ت��ان ل��دول��ة ال�ك��وي��ت في

ال �ح �ص��ول ع�ل��ى م�ق�ع��د غ�ي��ر دائ ��م في
مجلس االم ��ن ال��دول��ي ل�ع��ام��ي 2018
و.2019
ووج ��ه ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي الكويتي
ال��دع��وة لرئيس مجلس ال�ن��واب نور
ال��دي��ن اسماعيلوف ورئ�ي��س مجلس
ال �ش �ي��وخ االوزب �ك �س �ت��ان��ي ن�ع�م��ة ال�ل��ه
يولداشيف لزيارة دولة الكويت.
وي �ق��وم ال��وف��د ب��زي��ارة لجمهورية
اوزب �ك �س �ت��ان ف��ي اط ��ار ج��ول��ة تشمل
كذلك جمهورية اذربيجان.
وفد مجلس األمة برئاسة سعود الحريجي مع نائب رئيس «النواب األوزبكي» أتامر مادروف
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استغربوا وجودها في مدارس الكويت

نواب يطالبون بتحقيق عاجل في حريق مدرسة القعود
ط��ال��ب النائبان عسكر العنزي
وف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
والتعليم العالي د .ب��در العيسى
ت �ك �ل �ي ��ف ل� �ج� �ن ��ة ب ��ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف��ي
ح��ري��ق ف�ص��ول ف��ي م��درس��ة ل��ول��وه
القعود في منطقة سعد العبدالله
واالن�ت�ه��اء م��ن النتائج لتقديمها
الى املجلس الجلسة املقبلة.
واس �ت �غ��رب ال �ع �ن��زي ان ي�ك��ون
في الكويت بلد الخير والفوائض
املالية فصول دراسية من الكيربي
ت �ه��دد ارواح ال�ط�ل�ب��ة وال �ط��ال �ب��ات عسكر العنزي
واع� �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س بينما
ت � �ت � �ب� ��رع ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وضع فصول من الكيربي؟
بمليارات من املنح للدول االخرى .
واضاف نحمد الله على سالمة
وأكد العنزي على ضرورة ازالة ط��ال �ب��ات �ن��ا وامل� �ع� �ل� �م ��ات واط ��ال ��ب
تلك الفصول الكيربي فورا وانشاء ال��وزي��ر بتوجيه ق�ي��ادي��ي التربية
فصول ج��دي��دة حضارية تناسب إخ �ل ��اء ج �م �ي��ع ف� �ص ��ول ال �ك �ي��رب��ي
وض��ع ال�ك��وي��ت كبلد غ�ن��ي وم��رك��ز فضال عن تقديم تقرير بجاهزية
انساني عاملي.
نظام االطفاء اآللي في كل مدرسة
وت�س��اءل ب��دوره النائب فيصل ف��ي ال�ب�لاد وف��ي ك��ل فصل لضمان
ال � �ك � �ن� ��دري :ه� ��ل ي �ع �ق��ل ان ي �ك��ون سالمة ابنائنا الطلبة.
ف��ي ال �ك��وي��ت ف �ص��ول دراس� �ي ��ة من
وقال الكندري ان ابسط اجراءات
ال�ك�ي��رب��ي ؟ واالم ��ر امل�س�ت�غ��رب هي االم��ن وال�س�لام��ة ك��االط�ف��اء ونظام
ان م��دي�ن��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه تعتبر االن� ��ذار امل�ب�ك��ر وامل �خ��ارج السلسة
جديدة اي ان كل بنيتها التحتية ال �س �ه �ل��ة ي �ج��ب ان ت �ت��وف��ر ف ��ي كل
وم ��دارس� �ه ��ا ح��دي �ث��ة ف �ل �م��اذا ي�ت��م م��درس��ة كما انها م��ن املفترض ان

طنا :قبول
أبناء البدون
في المدارس
الحكومية

محمد طنا

ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د طنا
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي د .ب��در العيسى بقبول
أبناء البدون من حملة احصاء
 ٦٥ف� ��ي امل � � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة
م �ث �م �ن��ا ق � � � ��راره ب� �ق� �ب ��ول أب� �ن ��اء
ال � �ع � �س � �ك� ��ري�ي��ن ف � � ��ي امل � � � � ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة اب � �ت ��داء م ��ن ال �ع��ام
امل �ق �ب��ل ل �ل �ت �خ �ل��ص م ��ن ال�ك�ل�ف��ة
العالية التي تتحملها الوزارة
لتعليمهم في الخاص.

الكندري :تعديل
«البديل اإلستراتيجي»

فيصل الكندري

د .منصور الظفيري

تكون من ضمن اشتراطات تسلم
كل مدرسة.
ك �م��ا ت �س��اءل ب � ��دوره ال �ن��ائ��ب د.
م �ن �ص��ور ال �ظ �ف �ي��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي عن ما إذا كان من املقبول
في بلد الخير والعطاء والفوائض
امل ��ال� �ي ��ة ت ��واج ��د ف� �ص ��ول دراس� �ي ��ة
م��ن ال�ك�ي��رب��ي ت�ه��دد ح�ي��اة وارواح
الطلبة داع �ي��ا م�س��ؤول��ي التربية
ل�ض��رورة ازال��ة تلك الفصول ف��ورا
ل �ت�ل�اف��ي أي م �خ��اط��ر م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
يمكن ان تتكرر ال قدر الله.
واض � ��اف ال �ظ �ف �ي��ري  :ان وزارة
التربية مطالبة بضرورة تسريع

ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ت��وس�ع�ي��ة بما
ي�م�ك��ن م ��ن اس �ت �ي �ع��اب ك ��ل ال�ط�ل�ب��ة
ال��دارس�ين على مختلف مراحلهم
التعليمية ف��ي م�ن�ش��آت تعليمية
ت �ت��واف��ر ف �ي �ه��ا ك ��ل وس ��ائ ��ل األم ��ن
وال �س�ل�ام��ة م ��ؤك ��دا ض � ��رورة ازال� ��ة
ف �ص��ول ال �ك �ي��رب��ي وت��وف �ي��ر بيئية
تعليمية مناسبة وآمنة من مبان
وم �ن �ش��آت ووس ��ائ ��ل ت�س��اع��د على
تفوقهم باعبتار ان التعليم هو
طريق األمة للتقدم.

الفضل :سوء إدارة
لمكتبنا الصحي في ألمانيا
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة ق��ال
فيه أن تعيني مديرين للمالحق
ال �ص �ح �ي��ة ف��ي ال � ��دول ال �خ��ارج �ي��ة
ل� � �ت� � �س� � �ه� � �ي � ��ل م � � �ه � � �م� � ��ة امل � � ��رض � � ��ى
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ت �ل��ك ال � ��دول وان
م ��ن م �ه��ام امل �ل �ح��ق ال �ص �ح��ي نقل
ال �ص��ورة امل�ش��رف��ة ل��دول��ة الكويت
م��ن خ�لال عالقاته ب��االط��راف في
الدول املناط به للعمل بها.
وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك ط�ل��ب الفضل
إف ��ادت ��ه ع ��ن ال� �ع ��ام ال� ��ذي ت ��م ف�ي��ه
ت�ع�ي�ين س�ل�ي�م��ان ظ��اه��رال�ح��رب��ش
م�ل�ح�ق��ا ص �ح �ي��ا ف ��ي أمل��ان �ي��ا وم��ا
األس ��س ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�خ�ب��رات�ي��ة
التي أهلته لهذا املنصب.
وس� � � � ��أل ال � �ف � �ض� ��ل ع� � ��ن وج� � ��ود
العديد م��ن ال�ش�ك��اوى التي تقدم
ب�ه��ا م��رض��ى ك��وي�ت�ي��ون م��ن س��وء
تعامل ادارة املكتب الصحي في
أملانيا وباملدير شخصيا طالبا
ت� ��زوي� ��ده ب� �ع ��دد ه � ��ذه ال �ش �ك��اوى
ون� �ت ��ائ ��ج ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات وإذا م��ا
ت� � ��م ت � �ق� ��دي� ��م ش � � �ك� � ��اوى م� � ��ن ق �ب��ل

نبيل الفضل

مستشفيات أملانية على املكتب
الصحي بشكل عام وعلى املدير
ال�ع��ام بشكل خ��اص منذ استالم
املذكور ملنصبه وما نتيجة هذه
الشكاوى؟.
وت ��اب ��ع  :م �ن��ذ ت �ع �ي�ين امل��ذك��ور
ف � ��ي م� �ن� �ص� �ب ��ه ك � ��م ه � ��ي األم� � � ��وال
التي حولت إل��ى أملانيا كتغطية
مل� �ي ��زان� �ي ��ة ال � �ع �ل��اج ف � ��ي أمل ��ان� �ي ��ا؟

وم � � � ��ا ص � �ح � ��ة وج � � � � ��ود ش � �ك � ��اوى
م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة األمل��ان �ي��ة
ل�ل�س�ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة
الكويتية ع��ن ت��واج��د ت�لاع��ب في
امل �ك �ت ��ب ال �ص �ح ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي م��ع
املستشفيات األملانية؟ مع افادتي
ب�م�ض�م��ون ه��ذه األخ �ب��ار وص��ور
من هذه الشكاوى ان وجدت كما
نما إلى علمي وجود شكاوى من
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية ضد
م��دي��ر امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي ال�ك��وي�ت��ي
ف � ��ي أمل� ��ان � �ي� ��ا ف� �ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي
بصور من هذه الشكاوي وردود
مدير املكتب عليها.

دع � ��ا ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ال ��ى
اض��اف��ة ت�ع��دي��ل ال ��ى ق��ان��ون ال�ب��دي��ل
االستراتيجي للرواتب يستثنى به
ال�ع��ام�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي من
س�ل��م ال ��روات ��ب ال �ج��دي��د م�ش�ي��را ال��ى
ان م��واف �ق �ت �ن��ا ع �ل��ى ال �ب��دي��ل ت�ق�ت��رن
بالتعديالت الجذرية للنفط.
واك � � � ��د ال � �ك � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ان م��وظ�ف��ي ال�ن�ف��ط يجب
ان تكون لهم امتيازات اكثر من اي
م��وظ��ف ف��ي ال��دول��ة الس�ي�م��ا وان�ه��م
يعرضون انفسهم ملخاطر االنفجار
والتسمم والتلوث م��ن اج��ل ضمان
ت��دف��ق ال�ن�ف��ط وال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر امل ��ورد
االساسي للميزانية في البالد.
وذك��ر الكندري ان اكثر م��ن 700
م��وظ��ف ف��ي ال �ب �ت��رول م��ن ال�خ�ب��رات
ال��وط�ن�ي��ة ق��دم��وا اس�ت�ق��االت�ه��م خ�لال
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ت �ف��ادي��ا ل�ت�ط�ب�ي��ق
ال � �ب� ��دي� ��ل ع � �ل ��ى روات� � �ب� � �ه � ��م الن ك��ل
موظفي الدولة بال استثناء أقلموا
معيشتهم على ترقياتهم الوظيفية

وم � ��ن ث� ��م ت� �ك� �ب ��دوا ق� ��روض� ��ا م��ال �ي��ة
تساعدهم على الحياة ومن ثم فإن
ف �ك��رة ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي على
موظفي البترول مرفوضة.
واض � � � ��اف ال � �ك � �ن� ��دري ك � ��ل ب� �ل ��دان
ال � �ع ��ال ��م ت �م �ي ��ز م ��وظ� �ف ��ي ال� �ب� �ت ��رول
ب��أم�ت�ي��ازات متعددة اب��رزه��ا ارت�ف��اع
ال� ��روات� ��ب م �ق��ارن��ة ب��امل �ه��ن االخ� ��رى
الن�ه��م ه��م م��ن يستخرجون خيرات
ال�ب�ل��د ف��ي اص �ع��ب ال �ظ��روف وأس ��وأ
االوقات مشيرا الى ان العمل في هذا
القطاع يعتبر من االعمال الشاقة.
وق� � � � � � ��ال ان ت � �ط � �ب � �ي� ��ق ال � �ب � ��دي � ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ين في
القطاع النفطي سيفرغ هذا القطاع
م��ن ال�خ�ب��رات وم��ن املمكن ان تتكرر
هجرة امل��واط��ن الكويتي للعمل في
الدول الخليجية املجاورة كما حدث
سابقا مع االطباء مطالبا بإستثناء
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي م��ن ال �ب��دي��ل حتى
ال يسلم ه��ذا امل��رف��ق ال�ه��ام للعمالة
ال� � ��واف� � ��دة وي� � �ك � ��ون ق� �ط ��اع ��ا ط� � ��اردا
للمواطنني وليس جاذبا.

النصف :تبعية موقع
نادي الفروسية
لم يصل إلى البلدي
وجه النائب راكان النصف
س��ؤاال إل��ى وزي��ر املواصالت
وزي� � � � � � � ��ر ال � � � � ��دول � � � � ��ة ل � � �ش � � ��ؤون
ال �ب �ل��دي��ة ح � ��ول م ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه
إج ��اب� �ت ��ه ع �ل ��ى س� � ��ؤال س��اب��ق
ع� ��ن ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ف� �ن ��ي ل �ق �ط��اع
التنظيم العمراني واملخطط
الهيكلي ،وكذلك إفادة اإلدارة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب� � ��ال� � ��وزارة ح ��ول
عرض موضوع تغيير مسمى
تبعية م��وق��ع ن ��ادي ف��روس�ي��ة
ال� � �ف � ��روان� � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى امل� �ج� �ل ��س
البلدي ،وقد أوضحت اإلدارة
القانونية بإفادتها بضرورة
عرض املوضوع على املجلس
وق� � ��ام� � ��ت ب � � ��إص � � ��دار ك� �ت ��اب�ي�ن
بتاريخ  2014/6/3وبتاريخ
 2014/6/12ومع علمنا بعدم
عرض املوضوع على املجلس
البلدي حتى تاريخه.
وب �ن��اء ع�ل�ي��ه س ��أل النصف
ع ��ن األس� �ب ��اب ال �ت��ى أدت إل��ى
ت�ع�ط�ي��ل ع ��رض ل�ج�ن��ة دراس ��ة

راكان النصف

امل� � �ع � ��ام �ل��ات ه � � ��ذا امل � ��وض � ��وع
على املجلس البلدي بصفته
صاحب االختصاص في هذا
األمر.

12

برلمان

aldostoor

الثالثاء  09رجب  28 . 1436أبريل 2015

استغربوا وجودها في مدارس الكويت

نواب يطالبون بتحقيق عاجل في حريق مدرسة القعود
ط��ال��ب النائبان عسكر العنزي
وف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
والتعليم العالي د .ب��در العيسى
ت �ك �ل �ي ��ف ل� �ج� �ن ��ة ب ��ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف��ي
ح��ري��ق ف�ص��ول ف��ي م��درس��ة ل��ول��وه
القعود في منطقة سعد العبدالله
واالن�ت�ه��اء م��ن النتائج لتقديمها
الى املجلس الجلسة املقبلة.
واس �ت �غ��رب ال �ع �ن��زي ان ي�ك��ون
في الكويت بلد الخير والفوائض
املالية فصول دراسية من الكيربي
ت �ه��دد ارواح ال�ط�ل�ب��ة وال �ط��ال �ب��ات عسكر العنزي
واع� �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س بينما
ت � �ت � �ب� ��رع ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وضع فصول من الكيربي؟
بمليارات من املنح للدول االخرى .
واضاف نحمد الله على سالمة
وأكد العنزي على ضرورة ازالة ط��ال �ب��ات �ن��ا وامل� �ع� �ل� �م ��ات واط ��ال ��ب
تلك الفصول الكيربي فورا وانشاء ال��وزي��ر بتوجيه ق�ي��ادي��ي التربية
فصول ج��دي��دة حضارية تناسب إخ �ل ��اء ج �م �ي��ع ف� �ص ��ول ال �ك �ي��رب��ي
وض��ع ال�ك��وي��ت كبلد غ�ن��ي وم��رك��ز فضال عن تقديم تقرير بجاهزية
انساني عاملي.
نظام االطفاء اآللي في كل مدرسة
وت�س��اءل ب��دوره النائب فيصل ف��ي ال�ب�لاد وف��ي ك��ل فصل لضمان
ال � �ك � �ن� ��دري :ه� ��ل ي �ع �ق��ل ان ي �ك��ون سالمة ابنائنا الطلبة.
ف��ي ال �ك��وي��ت ف �ص��ول دراس� �ي ��ة من
وقال الكندري ان ابسط اجراءات
ال�ك�ي��رب��ي ؟ واالم ��ر امل�س�ت�غ��رب هي االم��ن وال�س�لام��ة ك��االط�ف��اء ونظام
ان م��دي�ن��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه تعتبر االن� ��ذار امل�ب�ك��ر وامل �خ��ارج السلسة
جديدة اي ان كل بنيتها التحتية ال �س �ه �ل��ة ي �ج��ب ان ت �ت��وف��ر ف ��ي كل
وم ��دارس� �ه ��ا ح��دي �ث��ة ف �ل �م��اذا ي�ت��م م��درس��ة كما انها م��ن املفترض ان

طنا :قبول
أبناء البدون
في المدارس
الحكومية

محمد طنا

ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د طنا
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي د .ب��در العيسى بقبول
أبناء البدون من حملة احصاء
 ٦٥ف� ��ي امل � � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة
م �ث �م �ن��ا ق � � � ��راره ب� �ق� �ب ��ول أب� �ن ��اء
ال � �ع � �س � �ك� ��ري�ي��ن ف � � ��ي امل � � � � ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة اب � �ت ��داء م ��ن ال �ع��ام
امل �ق �ب��ل ل �ل �ت �خ �ل��ص م ��ن ال�ك�ل�ف��ة
العالية التي تتحملها الوزارة
لتعليمهم في الخاص.

الكندري :تعديل
«البديل اإلستراتيجي»

فيصل الكندري

د .منصور الظفيري

تكون من ضمن اشتراطات تسلم
كل مدرسة.
ك �م��ا ت �س��اءل ب � ��دوره ال �ن��ائ��ب د.
م �ن �ص��ور ال �ظ �ف �ي��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي عن ما إذا كان من املقبول
في بلد الخير والعطاء والفوائض
امل ��ال� �ي ��ة ت ��واج ��د ف� �ص ��ول دراس� �ي ��ة
م��ن ال�ك�ي��رب��ي ت�ه��دد ح�ي��اة وارواح
الطلبة داع �ي��ا م�س��ؤول��ي التربية
ل�ض��رورة ازال��ة تلك الفصول ف��ورا
ل �ت�ل�اف��ي أي م �خ��اط��ر م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
يمكن ان تتكرر ال قدر الله.
واض � ��اف ال �ظ �ف �ي��ري  :ان وزارة
التربية مطالبة بضرورة تسريع

ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ت��وس�ع�ي��ة بما
ي�م�ك��ن م ��ن اس �ت �ي �ع��اب ك ��ل ال�ط�ل�ب��ة
ال��دارس�ين على مختلف مراحلهم
التعليمية ف��ي م�ن�ش��آت تعليمية
ت �ت��واف��ر ف �ي �ه��ا ك ��ل وس ��ائ ��ل األم ��ن
وال �س�ل�ام��ة م ��ؤك ��دا ض � ��رورة ازال� ��ة
ف �ص��ول ال �ك �ي��رب��ي وت��وف �ي��ر بيئية
تعليمية مناسبة وآمنة من مبان
وم �ن �ش��آت ووس ��ائ ��ل ت�س��اع��د على
تفوقهم باعبتار ان التعليم هو
طريق األمة للتقدم.

الفضل :سوء إدارة
لمكتبنا الصحي في ألمانيا
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة ق��ال
فيه أن تعيني مديرين للمالحق
ال �ص �ح �ي��ة ف��ي ال � ��دول ال �خ��ارج �ي��ة
ل� � �ت� � �س� � �ه� � �ي � ��ل م � � �ه � � �م� � ��ة امل � � ��رض � � ��ى
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ت �ل��ك ال � ��دول وان
م ��ن م �ه��ام امل �ل �ح��ق ال �ص �ح��ي نقل
ال �ص��ورة امل�ش��رف��ة ل��دول��ة الكويت
م��ن خ�لال عالقاته ب��االط��راف في
الدول املناط به للعمل بها.
وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك ط�ل��ب الفضل
إف ��ادت ��ه ع ��ن ال� �ع ��ام ال� ��ذي ت ��م ف�ي��ه
ت�ع�ي�ين س�ل�ي�م��ان ظ��اه��رال�ح��رب��ش
م�ل�ح�ق��ا ص �ح �ي��ا ف ��ي أمل��ان �ي��ا وم��ا
األس ��س ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�خ�ب��رات�ي��ة
التي أهلته لهذا املنصب.
وس� � � � ��أل ال � �ف � �ض� ��ل ع� � ��ن وج� � ��ود
العديد م��ن ال�ش�ك��اوى التي تقدم
ب�ه��ا م��رض��ى ك��وي�ت�ي��ون م��ن س��وء
تعامل ادارة املكتب الصحي في
أملانيا وباملدير شخصيا طالبا
ت� ��زوي� ��ده ب� �ع ��دد ه � ��ذه ال �ش �ك��اوى
ون� �ت ��ائ ��ج ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات وإذا م��ا
ت� � ��م ت � �ق� ��دي� ��م ش � � �ك� � ��اوى م� � ��ن ق �ب��ل

نبيل الفضل

مستشفيات أملانية على املكتب
الصحي بشكل عام وعلى املدير
ال�ع��ام بشكل خ��اص منذ استالم
املذكور ملنصبه وما نتيجة هذه
الشكاوى؟.
وت ��اب ��ع  :م �ن��ذ ت �ع �ي�ين امل��ذك��ور
ف � ��ي م� �ن� �ص� �ب ��ه ك � ��م ه � ��ي األم� � � ��وال
التي حولت إل��ى أملانيا كتغطية
مل� �ي ��زان� �ي ��ة ال � �ع �ل��اج ف � ��ي أمل ��ان� �ي ��ا؟

وم � � � ��ا ص � �ح � ��ة وج � � � � ��ود ش � �ك � ��اوى
م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة األمل��ان �ي��ة
ل�ل�س�ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة
الكويتية ع��ن ت��واج��د ت�لاع��ب في
امل �ك �ت ��ب ال �ص �ح ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي م��ع
املستشفيات األملانية؟ مع افادتي
ب�م�ض�م��ون ه��ذه األخ �ب��ار وص��ور
من هذه الشكاوى ان وجدت كما
نما إلى علمي وجود شكاوى من
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية ضد
م��دي��ر امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي ال�ك��وي�ت��ي
ف � ��ي أمل� ��ان � �ي� ��ا ف� �ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي
بصور من هذه الشكاوي وردود
مدير املكتب عليها.

دع � ��ا ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ال ��ى
اض��اف��ة ت�ع��دي��ل ال ��ى ق��ان��ون ال�ب��دي��ل
االستراتيجي للرواتب يستثنى به
ال�ع��ام�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي من
س�ل��م ال ��روات ��ب ال �ج��دي��د م�ش�ي��را ال��ى
ان م��واف �ق �ت �ن��ا ع �ل��ى ال �ب��دي��ل ت�ق�ت��رن
بالتعديالت الجذرية للنفط.
واك � � � ��د ال � �ك � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ان م��وظ�ف��ي ال�ن�ف��ط يجب
ان تكون لهم امتيازات اكثر من اي
م��وظ��ف ف��ي ال��دول��ة الس�ي�م��ا وان�ه��م
يعرضون انفسهم ملخاطر االنفجار
والتسمم والتلوث م��ن اج��ل ضمان
ت��دف��ق ال�ن�ف��ط وال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر امل ��ورد
االساسي للميزانية في البالد.
وذك��ر الكندري ان اكثر م��ن 700
م��وظ��ف ف��ي ال �ب �ت��رول م��ن ال�خ�ب��رات
ال��وط�ن�ي��ة ق��دم��وا اس�ت�ق��االت�ه��م خ�لال
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ت �ف��ادي��ا ل�ت�ط�ب�ي��ق
ال � �ب� ��دي� ��ل ع � �ل ��ى روات� � �ب� � �ه � ��م الن ك��ل
موظفي الدولة بال استثناء أقلموا
معيشتهم على ترقياتهم الوظيفية

وم � ��ن ث� ��م ت� �ك� �ب ��دوا ق� ��روض� ��ا م��ال �ي��ة
تساعدهم على الحياة ومن ثم فإن
ف �ك��رة ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي على
موظفي البترول مرفوضة.
واض � � � ��اف ال � �ك � �ن� ��دري ك � ��ل ب� �ل ��دان
ال � �ع ��ال ��م ت �م �ي ��ز م ��وظ� �ف ��ي ال� �ب� �ت ��رول
ب��أم�ت�ي��ازات متعددة اب��رزه��ا ارت�ف��اع
ال� ��روات� ��ب م �ق��ارن��ة ب��امل �ه��ن االخ� ��رى
الن�ه��م ه��م م��ن يستخرجون خيرات
ال�ب�ل��د ف��ي اص �ع��ب ال �ظ��روف وأس ��وأ
االوقات مشيرا الى ان العمل في هذا
القطاع يعتبر من االعمال الشاقة.
وق� � � � � � ��ال ان ت � �ط � �ب � �ي� ��ق ال � �ب � ��دي � ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ين في
القطاع النفطي سيفرغ هذا القطاع
م��ن ال�خ�ب��رات وم��ن املمكن ان تتكرر
هجرة امل��واط��ن الكويتي للعمل في
الدول الخليجية املجاورة كما حدث
سابقا مع االطباء مطالبا بإستثناء
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي م��ن ال �ب��دي��ل حتى
ال يسلم ه��ذا امل��رف��ق ال�ه��ام للعمالة
ال� � ��واف� � ��دة وي� � �ك � ��ون ق� �ط ��اع ��ا ط� � ��اردا
للمواطنني وليس جاذبا.

النصف :تبعية موقع
نادي الفروسية
لم يصل إلى البلدي
وجه النائب راكان النصف
س��ؤاال إل��ى وزي��ر املواصالت
وزي� � � � � � � ��ر ال � � � � ��دول � � � � ��ة ل � � �ش � � ��ؤون
ال �ب �ل��دي��ة ح � ��ول م ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه
إج ��اب� �ت ��ه ع �ل ��ى س� � ��ؤال س��اب��ق
ع� ��ن ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ف� �ن ��ي ل �ق �ط��اع
التنظيم العمراني واملخطط
الهيكلي ،وكذلك إفادة اإلدارة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب� � ��ال� � ��وزارة ح ��ول
عرض موضوع تغيير مسمى
تبعية م��وق��ع ن ��ادي ف��روس�ي��ة
ال� � �ف � ��روان� � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى امل� �ج� �ل ��س
البلدي ،وقد أوضحت اإلدارة
القانونية بإفادتها بضرورة
عرض املوضوع على املجلس
وق� � ��ام� � ��ت ب � � ��إص � � ��دار ك� �ت ��اب�ي�ن
بتاريخ  2014/6/3وبتاريخ
 2014/6/12ومع علمنا بعدم
عرض املوضوع على املجلس
البلدي حتى تاريخه.
وب �ن��اء ع�ل�ي��ه س ��أل النصف
ع ��ن األس� �ب ��اب ال �ت��ى أدت إل��ى
ت�ع�ط�ي��ل ع ��رض ل�ج�ن��ة دراس ��ة

راكان النصف

امل� � �ع � ��ام �ل��ات ه � � ��ذا امل � ��وض � ��وع
على املجلس البلدي بصفته
صاحب االختصاص في هذا
األمر.
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بادر بإرسال معونات ومواد إغاثة عاجلة لضحايا زلزال النيبال

مجلس الوزراء يوافق على منح العالوة االجتماعية
للعاملين في الجهات غير الحكومية

ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األس � �ب� ��وع� ��ي ب� �ع ��د ظ� �ه ��ر أم� � ��س ف��ي
قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف
برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء حيث اطلع
ع �ل��ى ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ت �ل �ق��اه��ا سمو
األم �ي��ر م��ن امل �ف��وض ال�س��ام��ي لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني انطونيو
غ��وت �ي��رس وال� �ت ��ي ت�ض�م�ن��ت عظيم
امتنانه وت�ق��دي��ره ل�ق��رار استضافة
دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت مل ��ؤت� �م ��ر امل ��ان �ح�ي�ن
الثالث لدعم ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي في
سوريا خالل شهر مارس املاضي.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس
ال ��وزراء الشيخ محمد العبدالله إن
املجلس اطلع على الرسالة املوجهة
ل�س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء من
رئ� �ي ��س وزراء ج ��ورج� �ي ��ا اي��راك �ل��ي
غاريباشفيلي والتي تضمنت دعوة
س �م��وه ل �ح �ض��ور م �ن �ت��دى تبليسي
األول لطريق الحرير واملزمع إقامته
خ �ل ��ال ش� �ه ��ر أك � �ت� ��وب� ��ر ال � � �ق � ��ادم ف��ي
تبليسي عاصمة جورجيا.
ك�م��ا اط�ل��ع مجلس ال� ��وزراء كذلك
على الرسالة املوجهة لسمو رئيس
مجلس ال� ��وزراء م��ن رئ�ي��س مجلس
امل� �ن� �ت ��دى االق � �ت � �ص� ��ادي اإلس �ل�ام ��ي
ال �ع��امل��ي وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ل��رئ�ي��س
مجلـس وزراء ماليزيا ت��ون موسى
ه � �ي � �ت� ��ام وال � � �ت� � ��ي ت� �ض� �م� �ن ��ت دع� � ��وة
س �م��وه ل�ح�ض��ور ف�ع��ال�ي��ات امل�ن�ت��دى
االقتصادي العاملي واملقرر عقده في

املبارك مترئسا مجلس الوزراء أمس

جمهورية ماليزيا الصديقة خالل
شهر نوفمبر القادم .
ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة
ال �ت��ي س �ي �ق��وم ب�ه��ا ل �ل �ب�لاد ال��رئ�ي��س
ال � �ت� ��رك� ��ي رج� � ��ب ط� �ي ��ب أردودغ � � � � ��ان
م��ؤك��دا م��ا ت�م�ث�ل��ه ه ��ذه ال ��زي ��ارة من
أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ف��ي ت��دع�ي��م ال�ع�لاق��ات
الثنائية القائمة بني البلدين وسبل
تطويرها في املجاالت كافة وتبادل
وج� � �ه � ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ح � � ��ول ال �ق �ض��اي��ا
موضع االهتمام املشترك واملتصلة
بآخر التطورات في املنطقة.
ث ��م اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ال�ت��وص�ي��ات ال� ��واردة ضمن محضر
االج � �ت � �م� ��اع رق � � ��م  2015-8ل �ل �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ش��أن م�ش��روع
ق� � ��ان� � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض أح � �ك� ��ام
القانون رقم  60لسنة  1986في شأن
التخطيط االقتصادي واالجتماعي
وم � �ش� ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ى

انضمام دول��ة الكويت إل��ى اتفاقية
إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �ط �ي��ران
املدني.
وق � ��رر م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء امل��واف �ق��ة
على مشروعي القانونني ورفعهما
ل�س�م��و األم �ي ��ر ت�م�ه�ي��دا إلح��ال�ت�ه�م��ا
ملجلس األمة.
كما اط�ل��ع املجلس على مشروع
م� ��رس� ��وم ب �ت �ع ��دي ��ل م �س �م��ى م�ع�ه��د
الكويت للعلوم والتكنولوجيا إلى
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
وم� �ش ��روع م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة على
ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وحكومة توغو للتعاون االقتصادي
والفني ومشروع مرسوم باملوافقة
ع �ل��ى ان �ض �م��ام دول � ��ة ال �ك��وي��ت إل��ى
امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ح�م��اي��ة امل��دن�ي��ة
وال� � ��دف� � ��اع امل � ��دن � ��ي وواف � � � ��ق ع �ل �ي �ه��ا
ورفعها لسمو األمير.
ون ��اق ��ش م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ك��ذل��ك

مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل
ال �ق��رار رق��م  391لسنة  2001بمنح
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد
ألص�ح��اب امل�ه��ن وال �ح��رف العاملني
في الجهات غير الحكومية وإضافة
شرط التسجيل لدى الهيئة العامة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل �ل �ش��روط ال�ل�ازم��ة
لصرف هذه العالوات .وقرر مجلس
ال ��وزراء امل��واف�ق��ة على م�ش��روع ق��رار
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء امل ��ذك ��ور وت�ك�ل�ي��ف
ب� ��رن� ��ام� ��ج إع � � � � ��ادة ه� �ي� �ك� �ل ��ة ال � �ق� ��وى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
باتخاذ الخطوات الالزمة لتبسيط
اإلج� ��راءات وال ��دورة املستندية بما
ينسجم وأهداف البرنامج بتشجيع
توظيف الكويتيني في الجهات غير
الحكومية.
وم��ن جانب آخ��ر ت��دارس مجلس
ال ��وزراء توصية اللجنة التعليمية
والثقافية واالجتماعية والصحية

ب � �ش� ��أن م � �ق � �ت ��رح إن� � �ش � ��اء م��ؤس �س��ة
العربي الثقافية وال��ذي يهدف إلى
تحقيق التطوير ملجلة العربي بما
يتواكب ويتالءم والتطوير العلمي
وق � ��رر امل �ج �ل��س امل ��واف� �ق ��ة م ��ن ح�ي��ث
امل� �ب ��دأ ع �ل��ى ه� ��ذا امل �ق �ت��رح وت�ك�ل�ي��ف
وزارة اإلع�ل�ام بالتنسيق م��ع إدارة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع إلع ��داد مشروع
املرسوم الالزم بهذا الشأن.
ث��م بحث مجلس ال ��وزراء ش��ؤون
م�ج�ل��س األم ��ة واط �ل��ع ب �ه��ذا ال�ص��دد
ع �ل ��ى امل� ��وض� ��وع� ��ات امل � ��درج � ��ة ع�ل��ى
ج��دول أع�م��ال جلسة مجلس األم��ة.
ك�م��ا ب�ح��ث ال �ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة في
ض� ��وء ال �ت �ق��اري��ر امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�م�ج�م��ل
ال � �ت � �ط� ��ورات ال ��راه� �ن ��ة ف� ��ي ال �س��اح��ة
السياسية على الصعيدين العربي
والدولي.
وف � � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ص � ��دد اس� �ت� �ع ��رض
مجلس الوزراء بعميق األلم واألسف
أنباء الزلزال املدمر الذي تعرضت له
بعض املناطق في جمهورية نيبال
مؤخرا وقد عبر عن خالص تعازيه
وم��واس��ات��ه وق ��رر امل �ب ��ادرة ب��إرس��ال
معونات ومواد إغاثة عاجلة تشمل
أغذية ومعدات إيواء وأدوية .

استقبل المشاركين في أعمال الدورة الـ  12من ملتقى اإلعالم العربي

رحب بزيارة الرئيس
التركي أردودغان
لما تمثله من
أهمية في تدعيم
العالقات
تعديل مسمى
معهد الكويت
للعلوم
والتكنولوجيا
إلى كلية
الكويت للعلوم
والتكنولوجيا
إنشاء مؤسسة
العربي الثقافية
والذي يهدف
إلى تطوير مجلة
العربي

المبارك :تعزيز التعاون اإلعالمي العربي للتصدي لألفكار الدخيلة
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء أمس
وزي ��ر االع�ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ي ��راف� �ق ��ه وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام ال �ب �ح��ري �ن��ي
ع� �ي� �س ��ى ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال� �ح� �م ��ادي
ووزي � � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال � �س� ��اب� ��ق ف��ي
اململكة امل�غ��رب�ي��ة محمد ب��ن عيسى
وم �س �ت �ش��ار م �ل��ك م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن
نبيل يعقوب الحمر وعضو مجلس
الشورى باململكة العربية السعودية
د .عيسى الغيث وع��دد م��ن رؤس��اء
تحرير الصحف وممثلي القنوات
ال �ف �ض��ائ �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة

امل�ش��ارك�ين ف��ي أع �م��ال ال� ��دورة ال �ـ 12
للملتقى اإلعالمي العربي.
وأكد املبارك خالل اللقاء ضرورة
ال� �ت� �م� �س ��ك ب� ��األخ�ل��اق � �ي� ��ات امل �ه �ن �ي��ة
اإلع�ل�ام �ي ��ة واالل � �ت� ��زام ب��امل �ص��داق �ي��ة
واملوضوعية وتحري الدقة في نقل
األخبار واملعلومات واالستفادة من
ال�ت�ط��ورات التكنولوجية والتقنية
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ال � �ت� ��ي ي �ش �ه ��ده ��ا ال �ع��ال��م
ف��ي ن �ش��ر ال �ث �ق��اف��ة وال ��وع ��ي وال�ف�ك��ر
املستنير في العالم العربي.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون
ب�ين مختلف امل��ؤس�س��ات اإلع�لام�ي��ة
ال �ع��رب �ي��ة وت� �ب ��ادل ال� � ��رؤى ل�ت�ط��وي��ر

ال� �خ� �ط ��اب اإلع �ل��ام � ��ي ال� �ع ��رب ��ي ب�م��ا
يحقق ال�خ�ي��ر واالزده � ��ار للشعوب
ال�ع��رب�ي��ة وي��واج��ه األف �ك��ار الدخيلة
وال� �غ ��ري� �ب ��ة ع� ��ن م �ب ��ادئ �ن ��ا وق �ي �م �ن��ا
العربية.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل امل �ب��ارك وب�ح�ض��ور
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
الخالد املمثل الخاص لألمني العام
لألمم املتحدة في العراق يان كويش
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
املبارك مستقبال الحمود يرافقه وزير اإلعالم البحريني ومشاركون في امللتقى اإلعالمي العربي
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الخالد يتسلم رسالتين
من وزيري خارجية إيران ومصر
ت�س�ل��م ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء وزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ن�س�خ��ة
من أوراق اعتماد سفير ماليزيا
ال �ج��دي��د ل ��دى ال� �ب�ل�اد أح �م��د بن
روزيان بن عبدالغني.
والتقى الشيخ صباح الخالد
امل �م �ث��ل ال� �خ ��اص ل�ل�أم�ي�ن ال �ع��ام
ل�لام��م امل �ت �ح��دة ف��ي ال �ع ��راق ي��ان
كوبيش الذي يزور البالد حاليا
ح� �ي ��ث ه � �ن ��أه ب �ت ��ول �ي ��ه م �ن �ص �ب��ه
ال� �ج ��دي ��د م �م �ث�ل�ا ل�ل�أم�ي�ن ال �ع ��ام
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة متمنيا ل��ه دوام
ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح ف ��ي م�ه��ام��ه
ال � ��رام� � �ي � ��ة ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع � �ل� ��ى أم� ��ن
واس� �ت� �ق ��رار ج �م �ه��وري��ة ال� �ع ��راق
الشقيق.
ك� �م ��ا ت� �ل� �ق ��ى ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح
ال�خ��ال��د رس��ال��ة خطية م��ن وزي��ر
خارجية الجمهورية اإلسالمية

الشيخ صباح الخالد

اإلي � ��ران� � �ي � ��ة ال � �ص� ��دي � �ق� ��ة م �ح �م��د
ج��واد ظريف تناولت العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ومجمل
امل� �س� �ت� �ج ��دات ع� �ل ��ى ال �س��اح �ت�ي�ن
اإلقليمية والدولية.
وت�ل�ق��ى ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزير الخارجية

رسالة خطية من وزير الخارجية
امل�ص��ري س��ام��ح ش�ك��ري تناولت
العالقات الثنائية ب�ين البلدين
ال�ش�ق�ي�ق�ين وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا في
امل� �ج ��االت ك ��اف ��ة ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
آخر املستجدات على الساحتني
اإلقليمية والدولية.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ل� �ق ��اء م��دي��ر
إدارة مكتب النائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزير الخارجية
السفير ال�ش�ي��خ د .أح�م��د ناصر
امل�ح�م��د ل�ل�ق��ائ��م ب��أع �م��ال س�ف��ارة
الجمهورية اإلسالمية االيرانية
لدى البالد حسن زرنكار.

وزير الداخلية :السالمة
المرورية أولى أولوياتنا
أك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
س�ع��ي ال � ��وزارة إل ��ى ت�س��ري��ع الخطى
ن� �ح ��و ت �ن �ف �ي��ذ ال� �خ� �ط ��ط وامل� �ش ��اري ��ع
التنموية للفترة من  2014إلى 2019
بالتعاون مع وزارة األشغال العامة
وب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع م��ؤس �س��ات ال��دول��ة
املعنية.
وق ��ال ال �خ��ال��د ف��ي ك�ل�م��ة ب��اف�ت�ت��اح
امل��ؤت �م��ر ال �ع��امل��ي ل�ل�س�لام��ة امل��روري��ة
ال � ��ذي ت�ن�ظ�م��ه ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
للسالمة املرورية :إننا نشعر تماما
بمعاناة امل��واط��ن واملقيم على أرض
الكويت ونعمل جاهدين على إيجاد
ال�ح�ل��ول العلمية وال�ع�م�ل�ي��ة ملشكلة
املرور بوصفها ظاهرة تعاني منها
جميع ال ��دول ب�لا اس�ت�ث�ن��اء أم�ل�ا في
ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول مبتكرة تسهم
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق وط ��أة ال �ظ��اه��رة م��ن كل
جوانبها.

الشيخ محمد الخالد

وأض � � ��اف أن ال� �س�ل�ام ��ة امل� ��روري� ��ة
ت�ح�ت��ل م �ك��ان��ة أول� ��ى ف��ي اه�ت�م��ام��ات
امل ��ؤس �س ��ة األم �ن �ي ��ة م ��ن خ �ل��ال ن�ش��ر
ال ��وع ��ي امل� � ��روري وت��رس �ي��خ ال�ث�ق��اف��ة
امل��روري��ة ومساندة ال��دور املجتمعي
ل��وس��ائ��ل اإلع�ل��ام وج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع
ال�ع��ام واللجان الوطنية لغرس قيم

وآداب املرور لدى جميع مستخدمي
الطرق بدءا من التنشئة االجتماعية
والتربوية لألطفال وتعويدهم منذ
ال�ص�غ��ر ع�ل��ى اح �ت��رام ق��واع��د وآداب
املرور.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن ال � � � ��وزارة ت�ت��ول��ى
مراجعة التشريعات املنظمة للحركة
امل ��روري ��ة وال ت �ت��وان��ى ع ��ن امل�ط��ال�ب��ة
ب � ��إج � ��راء ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات وامل �ع ��ال �ج ��ات
للمشكالت التي تظهر عند التطبيق
ال �ع �م �ل��ي م�ب�ي�ن��ا أن ذل� ��ك س��اه��م ف��ي
وضع الكويت في مكانة متقدمة من
ناحية الكفاءة املرورية.
وأع � � ��رب ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ع ��ن أم �ل ��ه ف ��ي م �ش��ارك��ة امل��ؤس �س��ات
والقطاعات الحكومية واألهلية كافة
وك��ذل��ك ال �خ �ب��راء وامل�ت�خ�ص�ص�ين في
ه��ذه القضية باعتبارها مسؤولية
جماعية.

افتتح االجتماع الثامن لفريق األرابوساي لألجهزة الرقابية والمحاسبية

الصرعاوي :األجهزة الرقابية العليا لها
دور مهم في المحافظة على البيئة
اف �ت �ت��ح رئ �ي ��س دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب� � � ��االن� � � ��اب� � � ��ة ع � � � � � � ��ادل ال� � � �ص � � ��رع � � ��اوي
االجتماع الثامن لفريق عمل البيئة
االرابوساي لالجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة ،وق��ال الصرعاوي
ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة ل � ��ه خ� �ل ��ال االف � �ت � �ت � ��اح ان
لالجهزة الرقابية العليا دورا مهما
في الحفاظ على البيئة وذلك في ظل
تنامي املشاكل املتعلقة بالبيئة على
الحد الذي يجب االلتفات اليه.
واض� ��اف ال �ص��رع��اوي ان ف��ي ه��ذا
الصدد اصبح لزاما على فريق عمل
ال�ب�ي�ئ��ة وض ��ع ت�ل��ك امل �ش��اك��ل البيئية
م��وض��ع اه�ت�م��ام ب��ال��غ ب��االض��اف��ة ال��ى
وض��ع ال�ت��وص�ي��ات ال�ل�ازم��ة ال�ت��ي من
ش��أن �ه��ا ت �ط��وي��ر ع �م��ل ال ��رق ��اب ��ة على
البيئة.
واف��اد باننا ادركنا كجهاز رقابي
ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت اه�م�ي��ة استضافة
االخ��وة االش�ق��اء ب��ال��دول العربية في
بلدهم الثاني الكويت.
واش � ��ار ال ��ى ض � ��رورة ال �ع �م��ل على
امل �ش��ارك��ة ب�ف��اع�ل�ي��ة وذل� ��ك م ��ن خ�لال
تبادل املعرفة والخبرات بني االجهزة
ال��رق��اب �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا اض��اف��ة ال ��ى العمل

على االرت�ق��اء باملراجعة البيئية من
خ �ل��ال ال � �ن � ��دوات وال� � � � ��دورات وورش
العمل بني اعضاء االجهزة الرقابية
العليا االرابوساي.
وع� �ل� �ي� �ن ��ا ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ش �ج �ي��ع
ال � �ب � �ح ��وث وال � � ��دراس� � � ��ات ف � ��ي م �ج��ال
املراجعة البيئية واالخذ بالتوصيات
وال� ��دراس� ��ات ال �خ��اص��ة ب ��االص ��دارات
االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وم �ت��اب �ع��ة م��ا
ي�س�ت�ح��دث وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��رج�م�ت�ه��ا
وتوزيعها على القطاعات واالدارات
املختصة باملراجعة البيئية وتبادلها
بني االجهزة العليا للرقابة.
ك � �م ��ا ذك � � ��ر ان � � ��ه ع� �ل� �ي� �ن ��ا م �ت��اب �ع��ة
امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة ال�خ��اص��ة بالبيئة
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت��رج�م�ت�ه��ا وت��وزي�ع�ه��ا
ل�ك��ل اص �ح��اب ال �ش��أن وت �ب��ادل �ه��ا بني
االج �ه��زة العليا للرقابة اض��اف��ة الى
تبادل التقارير البيئية.
ول � � �ف� � ��ت ال � � � ��ى ان اع� � � �ض � � ��اء ع �م��ل
ال�ب�ي�ئ��ة للمنظمة ال�ع��رب�ي��ة ل�لاج�ه��زة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة وامل�ح��اس�ب��ة
االراب��وس��اي لنتحاور ونتناقش في
ج ��و ت �س ��وده ال �ص��راح��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة
ب �ع �ي��دا ع��ن ال�ن�م�ط�ي��ة امل �ع �ت��ادة حتى

الصرعاوي خالل االجتماع الثامن لفريق عمل البيئة االرابوساي

ن �ض �م��ن ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ت��ائ��ج امل��أم��ول��ة
واملتوقعة.
وت� � ��اب� � ��ع ق� � ��ائ �ل ��ا :وذل� � � � ��ك ل �ن �خ ��رج
بتوصيات مباشرة وج��ادة مرتبطة
ب��آل�ي��ات واض�ح��ة قابلة للتنفيذ قدر
املستطاع.
وذك��ر ان الديوان له رقابة مسبقة
والح �ق��ة ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ،م�ش�ي��را ال��ى ان
الكثير ي�ت�س��اء ل��ون ع��ن دور ال��دي��وان
وعالقته بالبيئة مؤكدا التعاون مع

الهيئة العامة للبيئة خاصة ان هناك
ق��وان�ي�ن ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب�ي�ئ��ة وامل�ح��اف�ظ��ة
عليها.
واشار الى ان لدى الديوان تقارير
عدة عن البيئة مثل النفايات الصلبة
او ال�س��ائ�ل��ة او ال�ط�ب�ي��ة الن تكدسها
ينعكس سلبا على البيئة ،الفتا الى
ان البيئة ليست ملكنا ب��ل ه��ي ملك
االج� �ي ��ال ال �ق ��ادم ��ة وع �ل �ي �ن��ا ال �ح �ف��اظ
عليها.

واك� ��د ان ه �ن��اك ت �ج��اوب��ا م ��ن قبل
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وان ال �ت �ف��اع��ل
ايجابي بشأن التعاون مع الديوان.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د
ف � ��ي دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة اس �م��اع �ي��ل
ال� �غ ��ان ��م ان اج� �ت� �م ��اع ف ��ري ��ق ال �ب �ي �ئ��ة
الثامن االرابوساي هو اجتماع مهم
وينخرط ضمن االجهزة الرقابية.
واض��اف الغانم ف��ي تصريح على
ه ��ام ��ش اف �ت �ت ��اح االج� �ت� �م ��اع ال �ث��ام��ن

لفريق عمل البيئة ل�لاج�ه��زة العليا
ل�ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب��ة ان ��ه في
ك��ل س�ن��ة وف �ي��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن االن�ش�ط��ة
والفعاليات نظرا الهمية البيئة.
وقال ان ديوان املحاسبة استضاف
ه� ��ذا ال �ن �ش��اط ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة
والبيئة ه��ي ح�ي��اة وال�ح�ي��اة بحاجة
ال��ى استدامة وه��ذه االستدامة تأتي
من خالل املحافظة على البيئة.
وب�س��ؤال��ه ع��ن ت��داخ��ل ع�م��ل دي��وان
املحاسبة مع الهيئة العامة ملكافحة
الفساد رد قائال ان هناك تعاونا مع
م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وه��و ل��دي��ه انشطة
م�ت�ع��ددة ويستقصي ب�ع��ض اعماله
م ��ن ن �ت��ائ��ج رق��اب �ت �ن��ا واذا اح �ت��اج��ت
الهيئة معلومات ف��ان ال��دي��وان يقوم
ب��االس�ت�ق�ص��اء عنها واف� ��ادت الهيئة
بها.
وع� ��ن ال �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ق��ال
ان ال��دي��وان يعتمد ع�ل��ى امل�س�ت�ن��دات
واملالحظة التي يبحث عنها ويثبت
وج��وده��ا م��ن خ�ل�ال امل�س�ت�ن��دات واذا
كانت الحالة تستدعي الضبط فانه
يبلغ الجهات املختصة.
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تراجع الوزير الكندري عن قرارات البلدي سابقة خطيرة

المجلس البلدي يطالب بفتح تحقيق
في االعتداء على مدير بلدية مبارك الكبير
شهدت جلسة املجلس البلدي
أم ��س س��اب �ق��ة ت�م�ث�ل��ت ف ��ي ت��راج��ع
ال��وزي��ر ع��ن م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى ق ��رارات
ات �خ��ذه��ا امل �ج �ل��س ب �ع��د اك �ت �ش��اف
م ��ا ب �ه��ا م ��ن م �خ��ال �ف��ات ق��ان��ون �ي��ة
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي أك ��د ف�ي��ه أع�ض��اء
املجلس ال�ب�ل��دي أن م��ا ح��دث يعد
سابقة خطيرة ف��ي ظ��ل م��ا يتمتع
ب��ه امل �ك �ت��ب ال �ف �ن��ي ل��وزي��ر ال�ب�ل��دي��ة
م ��ن م �س �ت �ش��اري��ن إال أن ال �ت��راج��ع
طرح تساؤالت عديدة عن سيادة
املجلس على قرارته.
ف � ��ي س � �ي� ��اق م� �ت� �ص ��ل اس �ت �ن �ك��ر
امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ح��ادث��ة االع �ت��داء
ع �ل��ى م��دي��ر ب �ل��دي��ة م �ب��ارك الكبير
مطالبني اإلدارة القانونية بسرعة
ع�م��ل ال�ل��ازم ت �ج��اه ه ��ذا امل��وض��وع
ف �ي �م��ا أق� ��ر ع � ��ددا م ��ن امل �ش ��روع ��ات
املعروضة على جدول أعماله.
وافتتح رئيس املجلس البلدي
مهلهل الخالد جلسة دور االنعقاد
ال �ح��ادي ع�ش��ر ع��ن االج �ت �م��اع رق��م
 2015-8وبدأت الجلسة بالحديث
عن االعتداء الجسدي الذي تعرض
ل��ه م��دي��ر بلدية م�ب��ارك الكبير من
قبل زوج إح��دى امل��وظ�ف��ات حيث
أكد العضو يوسف الغريب أن هذا
االع �ت��داء أم��ر مستنكر مستغربا
صمت املسؤولني ف��ي البلدية عن
هذه الواقعة.
وقال إنه تم االتفاق مع أعضاء
لجنة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ف��ي املجلس
البلدي على ضرورة اتخاذ موقف
ب � �ه � ��ذا ال� � �ش � ��أن الس � �ي � �م� ��ا ورف � ��ض
امل� �ج� �ل ��س م� �ث ��ل ه � ��ذه ال �ت �ص��رف��ات
وهناك محاكم تقوم بدورها.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه اس� �ت� �غ ��رب م�ش�ع��ل
ال� �ج ��وي� �س ��ري ص� �م ��ت امل� �س ��ؤول�ي�ن
عن واقعة االع�ت��داء داع�ي��ا اإلدارة

صورة من إحدى جلسات املجلس البلدي

ال �ق��ان��ون �ي��ة الت� �خ ��اذ ال �ل ��ازم ف�ي�م��ا
أوضح العضو مانع العجمي أن
املشكلة تكمن في غياب مسؤولي
ال �ب �ل��دي��ة ع ��ن ه� ��ذا األم � ��ر ول� ��م يقم
أي ش �خ��ص ب ��ال ��وق ��وف م ��ع م��دي��ر
بلدية مبارك الكبير وعلى الجهاز
التنفيذي في بلدية الكويت اتخاذ
موقف حازم تجاه هذا األمر.
ب��دوره ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية
الكويت املهندس أحمد الصبيح:
ت ��م االت � �ص� ��ال ب �م��دي��ر ف� ��رع ب�ل��دي��ة
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر وت� ��م ال �ت��دخ��ل في
املوضوع ومتابعته وتمت إحالة
امل��وظ �ف��ة إل� ��ى اإلدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة
للتحقيق معها ونحن حاليا في
ان�ت�ظ��ار نتيجة التحقيق الت�خ��اذ
ال �ل�ازم وه �ن��اك م�ت��اب�ع��ة شخصية
حول املوضوع.
وح ��ول ت�ص��ري��ح وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة
عيسى ال �ك �ن��دري ع��ن ال�ف�س��اد ق��ال
ال�ع�ض��و ال �ب �ل��دي ع�ل��ي امل��وس��ى إن
األم � � ��ر ب � ��ات ي� �ح� �ت ��اج ت �ك��ات �ف��ا م��ن
الجميع في املرحلة الحالية تجاه

ال� �ف� �س ��اد وه � �ن� ��اك اق � �ت� ��راح� ��ات م��ن
األع �ض��اء إلي �ج��اد ح �ل��ول للقضاء
ع �ل��ى ال �ف �س��اد الس �ي �م��ا م��ا يتعلق
بموضوع الشباك الواحد.
وفي موضوع استخدام البيوت
ف� � ��ي م � �ن� ��اط� ��ق ال � �س � �ك� ��ن ال � �خ� ��اص
ك � �ح � �ض � ��ان � ��ات ل �ل��أط� � �ف � ��ال ط ��ال ��ب
العضو فهد الصانع بضرورة أن
يكون للبلدية دور أكبر ف��ي إزال��ة
ال �ح �ض��ان��ات غ�ي��ر امل��رخ �ص��ة فيما
ذك ��ر ال�ع�ض��و م�ش�ع��ل ال�ج��وي�س��ري
إن �ن��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة س �ل��وى ن �ئ��ن من
ك �ث��رة ال �ح �ض��ان��ات امل ��وج ��ودة في
م�ن��اط��ق ال�س�ك��ن ال �خ��اص ح�ي��ث أن
بعضها أقيم دون موافقة الجيران.
وانتقل املجلس ملناقشة كتاب
وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة ع �ي �س��ى ال �ك �ن��دري
ب� �ش ��أن إل� �غ ��اء ع� ��دد م ��ن ال � �ق� ��رارات
ال� �ت ��ي ت� ��م ال� �ت� �ص ��دي ��ق ع �ل �ي �ه��ا م��ن
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وأق ��ره ��ا ال��وزي��ر
مؤخرا حيث أك��د الوزير أن ما تم
التصديق عليه من قرارات تتعلق
بإطالق أسماء عدد من األشخاص

ع �ل��ى ش � � ��وارع ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ت�م��ت
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��ان��ون ع �ل �م��ا ب��أن��ه
يجوز التراجع عن القرار خالل 60
يوما من تاريخ صدوره.
وق� � ��ال ال� ��وزي� ��ر ف� ��ي ك �ت��اب��ه إل ��ى
رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي إن م��ا تم
ال �ت �ص��دي��ق ع �ل �ي��ه ب ��إط�ل�اق ب�ع��ض
األس�م��اء على ش��وارع ف��ي الكويت
كان مخالفا للقانون لعدم دراسته
م ��ن ق �ب��ل ل �ج �ن��ة ت �س �م �ي��ات ال �ق��رى
واملدن والضواحي ما يعد مخالفة
ل�ن��ص ال�ق��ان��ون رق��م  2005-5ال��ذي
أوجب هذا اإلجراء الجوهري.
وتعليقا على ذلك قال العضو
ح �س��ن ك �م��ال إن م��ا ح ��دث س��اب�ق��ة
خ �ط �ي��رة م ��ن ت ��راج ��ع ل �ل��وزي��ر ع��ن
ق� ��رارات ات�خ��ذه��ا امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
ون��ري��د ردا م��ن اإلدارة القانونية
حول ما أثير فنحن لسنا موظفني
ف��ي البلدية واملجلس سيد ق��راره
فهل قرارات املجلس تعتبر إدارية؟
وق ��ال امل�س�ت�ش��ار ال �ق��ان��ون��ي في
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت إن� ��ه ي �ح��ق ل��وزي��ر

ال �ب �ل ��دي ��ة اس� �ت� �خ ��دام ص�لاح �ي��ات��ه
بسحب ق��رار اتخذه خ�لال ستني
يوما وال��وزي��ر م��ارس صالحياته
ب �س �ح��ب ال � �ق� ��رارات ب �ع��د اك �ت �ش��اف
مخالفات لنص القانون
وقال العضو فهد الصانع إن
امل�ج�ل��س س�ي��د ق ��راره والتسميات
حق أصيل له والتراجع عن القرار
يجعلنا نتساءل هل املجلس سيد
قراره؟
وق� � ��ال م �ش �ع��ل ال �ج ��وي �س ��ري م��ا
ح � ��دث س��اب �ق��ة خ �ط �ي��رة وال ��وزي ��ر
ليس وصيا على املجلس البلدي
والتسميات حق أصيل للمجلس
البلدي واللجنة املوجودة لدراسة
التسميات ليست موجودة أساسا
بموجب قرار املجلس البلدي
وواف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ة
ق� ��رار ال ��وزي ��ر إل ��ى م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س
ملناقشته
وواف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��ب
وزارة التربية إنشاء مراكز طبية
م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ض � �م � ��ن األراض � � � � ��ي
امل� � � � �ج � � � ��اورة مل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى م � �ب � ��ارك
وال �ع��ائ��دة ل � ��وزارة الصحة فيما
واف� ��ق ع �ل��ى ط �ل��ب وزارة االوق� ��اف
تخصيص مصلى دائم في قطعة
 182ب�م�ن�ط�ق��ة ح��ول��ي ف ��ي ال��وق��ت
الذي أقر فيه طلب وزارة الخارجية
ت�خ�ص�ي��ص م��وق��ع إلن �ش ��اء معهد
س�ع��ود ال�ن��اص��ر ال��دب�ل��وم��اس��ي في
منطقة مشرف.

بعض حضانات
السكن الخاص
مخالفة للقانون
وعلى البلدية
إزالتها بالتنسيق
مع الشؤون
إنشاء مراكز طبية
متخصصة ضمن
األراضي المجاورة
لمستشفى مبارك
الكبير
البلدي يوافق
على طلب وزراة
األوقاف تخصيص
مصلى دائم في
القطعة 182
في حولي

األشغال 35 :مليون دينار تكلفة طرق وتقاطعات
الجزء الغربي لشارع عبدالناصر
قال الوكيل املساعد لقطاع الطرق في
وزارة األشغال العامة م .أحمد الحصان
إن قيمة عقد إن�ش��اء وإن�ج��از وصيانة
الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي
م ��ن ش � ��ارع ج �م ��ال ع �ب��دال �ن��اص��ر ت�ب�ل��غ
 34.935م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار م��وض �ح��ا أن
نسبة االن �ج��از فيها بلغت نحو .% 8

وأضاف الحصان في تصريح صحفي
أن املشروع يرتبط باملشروع  211الذي
يصل إلى مدينة جابر األحمد مبينا أن
امل�ش��روع ه��و استكمال لتطوير شبكة
الطرق السريعة التي تقوم بها الوزارة
واستكمال ملشروع تطوير شارع جمال
عبدالناصر بهدف تسهيل حركة السير

م ��ن م�ن�ط�ق��ة ج��اب ��ر األح� �م ��د وامل �ن��اط��ق
املجاورة لها إلى مدينة الكويت.
وأوض��ح أن العمل ف��ي امل�ش��روع بدأ
ف��ي  10أغسطس  2014وسينتهي في
 7نوفمبر  2017وستكون مدة تنفيذه
 1186يوما مشيرا إل��ى أن��ه يتكون من
أرب�ع��ة جسور ويبلغ ال�ط��ول اإلجمالي

ل �ل �ط��ري��ق ال��رئ �ي �س��ي  5.6ك �ي �ل��وم �ت��رات
ب �ع ��رض  32م �ت ��را وي �ت �ك��ون م ��ن ث�ل�اث
حارات في كل اتجاه إضافة إلى حارات
الطوارىء.
وذكر أن املشروع يشتمل على ثالثة
جسور علوية تمر فوق أربعة تقاطعات
رئيسية بطول إجمالي للجسور يبلغ

 1650مترا مشيرا إلى أن املشروع يبدأ
م��ن منطقة غ��رن��اط��ة م ��رورا بمنطقتي
ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات وال ��دوح ��ة م�ت�ج�ه��ا إل��ى
مدينة جابر األحمد السكنية ويهدف
إل��ى تحويل ال�ش��ارع القائم إل��ى طريق
سريع بمواصفات عاملية.

م .أحمد الحصان
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الثالثاء  09رجب  28 . 1436أبريل  -2015العدد 653

دشتي :ستظهر حقيقة
االعتداء على سيارتي

صورة وتعليق

لقطة من حفل افتتاح أحد أدوار انعقاد الفصل التشريعي التاسع ملجلس األمةويظهر بالصف األمامي أعضاء الحكومة آنذاك

الوفيات
• حاجي غلوم علي النداف 79 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :سلوى ،شارع
األق�ص��ى ،حسينية سيد محمد الحسيني ،تلفون ،99525182 :نساء :بنيد
القار ،شارع بورسعيد ،حسينية سيد علي املوسوي.
• مرزوقة سالم الحبيشي العازمي ،أرملة محمد عايد املحجان،
 73ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،ال�ص�ب��اح�ي��ة ،ق ،2ش ،5م ،304ت �ل �ف��ون- 99851548 :
65181716
• أمينة عبدالله علي أحمد ،زوجة :سالم ابراهيم علي العوضي،
 64ع��ام��ًا( ،ت�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح ال �ي��وم بمقبرة ص�ب�ح��ان) ،رج ��ال :دي��وان
العوضي ،الدعية ،تلفون ،22573864 :نساء :الدعية ،ق ،2ش ،28م9
• باسمة علي حمد ال�ش��واف ،زوج��ة :أحمد يعقوب العبدوه41 ،
عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :دي��وان ال�ش��واف ،الدسمة ،تلفون ،99665105 :نساء:
هدية ،ق ،5ش ،23م ،5خلف مستشفى العدان ،تلفون23945452 :
• أح�م��د عبيد ال�ح�م��اد 80 ،ع��ام��ًا( ،ي�ش�ي��ع ب�ع��د ص�ل�اة ع�ص��ر ال �ي��وم)،
رجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1شارع صنعاء ،م ،31ديوان الغانم ،تلفون:
 ،22573388نساء :الفيحاء ،ق ،8شارع حمد املشاري ،م ،9تلفون99191391 :
 22571666• أحمد فالح سعد العرادة 43 ،عامًا( ،شيع) ،الرحاب ،ق ،2ش ،2م،25
تلفون51122889 - 99081803 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03:44
05:09
11:46

العصر
املغرب
العشاء

03:21
06:22
07:45

( إعداد إدارة اإلعالم)

المتلقم :جناحنا في إكسبو
يعكس صورة البالد المشرقة
أكد املفوض العام لدولة الكويت
ف��ي م �ع��رض إك �س �ب��و م �ي�لان��و 2015
وال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع اإلع �ل�ام
ال �خ��ارج��ي ب� � ��وزارة اإلع �ل��ام فيصل
املتلقم أن الجناح الكويتي املشارك
ف� � ��ي امل � � �ع� � ��رض س � �ي � �ك� ��ون م �ت �م �ي ��زا
ويعكس ص��ورة ال�ب�لاد املشرقة في
هذا الحدث العاملي الكبير.
وق ��ال املتلقم ل�ك��ون��ا إن االف�ت�ت��اح
الرسمي لجناح الكويت سيكون في

ت �ب��رز ف��ي م��دي�ن��ة أرب �ي��ل عاصمة
اقليم كردستان ال�ع��راق العديد من
األس �م��اء وال ��رم ��وز ال �خ��ال��دة ومنها
ال �ج��ام��ع ال �ك��وي �ت��ي ال� ��ذي ي �ق��ع على
ال� �ش ��ارع ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي أح ��د أش�ه��ر
أح �ي��اء امل��دي �ن��ة إض��اف��ة إل ��ى أس �م��اء
أخرى تحمل اسم الكويت.
وق��ال امل ��ؤرخ عمر الشيخ لطيف
البرزنجي لكونا إنه تم بناء الجامع
أوائل الستينيات من القرن املاضي

الثاني من مايو املقبل عقب افتتاح
امل � �ع� ��رض ك �ك��ل ب� �ي ��وم واح� � ��د وذل� ��ك
بحضور وزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
ال�ح�م��ود ممثال سمو الشيخ جابر
امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء في
حفل افتتاح إكسبو ميالنو .2015
وأض��اف أنه تم الترتيب الفتتاح
ال �ج �ن��اح ل�ي�ظ�ه��ر ب��ال�ش�ك��ل امل�ن��اس��ب
واملشرف.

ت�ق��ري��ر األدل� ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ال ��ى وك�ي��ل
النيابة حتى اللحظة متسائال كيف
تم الجزم ان االعتداء وقع باستخدام
ال �ن �ب��اط��ة رغ� ��م م ��ا ق �ي��ل اب � �ت� ��داء ف��ي
مسرح الجريمة في الوقت نفسه ان
االعتداء تم باستخدام مسدس ربع
أو نصف إنش.

الموضوع
الحلقة النقاشية الخاصة بشأن:
 - 1قانون اإلعالم اإللكتروني الجديد.
 - 2التعديالت على قانون اإلعالم المرئي والمسموع
 - 3التعديالت على قانون المطبوعات والنشر.
خالل الفترة من  29 - 27ابريل 2015

الوقت -المكان
 10.00صباحًا حتى  2.00ظهرا
مبنى مجلس األمة الكويتي في قاعة االحتفاالت الكبرى

على نفقة ال�ح��اج عثمان جرجيس
األي � ��وب � ��ي وه � ��و م� ��ن أه� ��ال� ��ي أرب �ي ��ل
ومقيم في الكويت من زمن بعيد.
وأض� � ��اف أن ال �ج��ام��ع ب �ن��ي ع�ل��ى
م� �س ��اح ��ة  500م� �ت ��ر م ��رب ��ع وي �ص��ل
ارتفاع منارته إلى  20مترا وهو من
الجوامع املشهورة في أربيل.

المحاور
مناقشة وحوار مفتوح حول:
 - 1قانون اإلعالم اإللكتروني
 - 2التعديالت على قانون اإلعالم المرئي والمسموع
 - 3التعديالت على قانون المطبوعات والنشر.
للتواصل :مباشر  22439289من داخل المجلس  22002256فاكس22440266:
Email:Educationcomnitee@KNA.com

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

عبد الحميد دشتي

لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد

الكويت حاضرة بمعالمها
البارزة في مدينة أربيل
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

أكد النائب عبد الحميد دشتي ان
الجهات القضائية بدءا من النيابة
ال� �ع ��ام ��ة ه� ��ي امل �ل ��اذ اآلم� � ��ن وح �ت �م��ا
س �ت �ظ �ه��ر ال �ح �ق �ي �ق��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب� �ح ��ادث ��ة االع� � �ت � ��داء ع �ل ��ى س �ي��ارت��ه
وس �ي �ظ �ه��ر امل� �ع� �ت ��دون ال�ح�ق�ي�ق�ي��ون
واملالبسات التي دفعت بهم لواقعة
االعتداء بعد ان انكر جميع املتهمني
من الشباب واقعة االعتداء.
وك� ��ان م �ح��ام��ي ال �ن��ائ��ب ق��د اط�ل��ع
ص �ب ��اح أم� ��س ف ��ي ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
على مجريات التحقيق ف��ي قضية
االع�ت��داء على س�ي��ارة النائب واكد
محامي النائب ان الشباب األحداث
ال��ذي��ن وجهت اليهم تهمة االع�ت��داء
قد أنكروا استخدام النباطة في يوم
وقوع الحادث و أنهما لم يقتربا من
منزل النائب مطلقا وأصر الجميع
على موقفهم.
واس�ت�غ��رب املحامي ع��دم وص��ول

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

