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األمير يهنئ الملك سلمان باختيار محمد بن نايف
وليا للعهد ومحمد بن سلمان وليا لولي العهد

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى خادم
الحرمني الشريفني العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز أعرب
فيها س�م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة اخ�ت�ي��اره األم�ي��ر محمد بن
نايف وليا للعهد واألمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد.
وت�م�ن��ى س�م��و األم �ي��ر ل��ول��ي ال�ع�ه��د ال�س�ع��ودي وول ��ي ول��ي ال�ع�ه��د كل
التوفيق والسداد لخدمة وطنهما
تفاصيل (ص)02

الحلقات النقاشية اختتمت أعمالها بالمطبوعات والنشر وبتوافق المشاركين على الحريات المسؤولة

لجنة لصياغة المالحظات والمقترحات
حول قوانين اإلعالم
اخ �ت �ت �م ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ح�ل�ق��ات�ه��ا ال�ن�ق��اش�ي��ة ح ��ول ق��وان�ين
اإلع � � �ل� � ��ام أم� � � ��س ب� �ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل �ج �ن��ة
ل�ص�ي��اغ��ة امل �ق �ت��رح��ات وامل�لاح �ظ��ات
ال �ت ��ي أب ��داه ��ا امل� �ش ��ارك ��ون ل��رف�ع�ه��ا
إل� � � ��ى وزارة اإلع � � �ل � ��ام وال � �ج � �ه� ��ات
امل�ع�ن�ي��ة ت�م�ه�ي��دا ل�ص�ي��اغ��ة توافقية
ح ��ول ق��وان�ي�ن اإلع �ل��ام اإلل �ك �ت��رون��ي
وامل � �ط � �ب� ��وع� ��ات وال � �ن � �ش� ��ر وامل� ��رئ� ��ي
واملسموع وشكلت اللجنة من أهل
االخ �ت �ص��اص ف��ي ال �ش��أن اإلع�لام��ي
بمشاركة اللجنة التعليمية.
وف� � ��ي ال� �ح� �ل� �ق ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ت� �ن ��اول
امل � � � �ش� � � ��ارك� � � ��ون م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ح � ��ول
ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  3ل�س�ن��ة
 2006ب �ش��أن امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر
وك � ��ان م ��ن أه �م �ه��ا أن ت �ت��م م�ع��ام�ل��ة
الصحافي كموظف ع��ام وان يكون
ل� ��ه ك ��ام ��ل ال� �ح� �ق ��وق ف� ��ي ال �ح �ص��ول
على املعلومات من جميع الجهات
والهيئات الحكومية.
وط � ��ال � ��ب امل� � �ش � ��ارك � ��ون ب ��اض ��اف ��ة
ت �ع��دي��ل ي �ق �ض��ي ب� ��أال ي �ك ��ون ال� ��رأي
ال ��ذي ي�ص��در ع��ن ال�ص�ح��اف��ي سببا
في املساس بأمنه.

الكويت عاصمة
للشباب العربي
عام 2017
أع �ل��ن وزي ��ر االع�ل��ام ووزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح
سالم الحمود الصباح أمس ان مجلس
وزراء الشباب والرياضة العرب وافق
على اختيار الكويت عاصمة للشباب
العربي لعام .2017
مشيرا إلى أن املجلس تقدم بالشكر
ال��ى س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ب�م�ن��اس�ب��ة
تنظيم ثالثة مؤتمرات دولية للمانحني
للتخفيف من معاناة الشعب السوري
وتهنئة سموه الختياره قائدا للعمل
االنساني وتسمية دولة الكويت مركزا
للعمل االنساني من قبل األمم املتحدة.
تفاصيل (ص)15

األولويات تحدد قوانين
الجلسة المقبلة

ناقشت لجنة ترتيب وتحديد
األول � � � � ��وي � � � � ��ات ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة ف��ي
اجتماعها أمس أولويات الجلسة
امل� �ق� �ب� �ل ��ة وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
د.ي��وس��ف الزلزلة إن��ه ت��م االتفاق
ع�ل��ى مناقشة ع��دد م��ن ال�ق��وان�ين
م�ن�ه��ا امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ت�ع��دي��ل
قانون التأمينات وإنشاء شركة

تفاصيل (ص)14

الخالد :تعاون أمني لحماية
الخليج من األخطار

من آخر الحلقات النقاشية حول قوانني اإلعالم

وق ��ال رئ�ي��س اللجنة التعليمية
د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي إن ورش ��ة عمل
اللجنة املخصصة ملناقشة مشروع
ق��وان�ي�ن اإلع�ل��ام اخ�ت�ت�م��ت اع�م��ال�ه��ا
بجملة من التوصيات املهمة التي
ستتم إح��ال�ت�ه��ا إل��ى وزارة اإلع�ل�ام
إلع��ادة تقديم مشروعها بصيغته
املعدلة.

ل� �ت� �ج ��ارة امل � ��واش � ��ي وت� �ع ��دي�ل�ات
ق��ان��ون ج��ام �ع��ة ج��اب��ر وم �ش��روع
قانون تنظيم وتركيب الكاميرات
األم�ن�ي��ة واق �ت��راح ب�ق��ان��ون بشأن
نظام وقوة الشرطة.

ول �ف��ت ال��روي �ع��ي إل ��ى ت��وف �ي��ر كل
السبل واإلمكانات ملشاركة الجميع
ف� � ��ي ال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ك� �س� �ن ��ة م� � ��ن س �ن��ن
املجلس الحالي ف��ي توسيع دائ��رة
امل� �ش ��ارك ��ة ب��ال �ت �ش��ري��ع وأوض� � ��ح أن
الحلقات خرجت بنتائج عدة منها
حرص جميع األطراف املعنية على
امل�ش��ارك��ة ب��وت�ي��رة ثابتة ومستمرة

ط ��وال ف �ت��رة ع�م��ل ال�ح�ل�ق��ات إض��اف��ة
إلى الخروج بتوصيات من شأنها
ت �ق��وي��م امل� �ش ��روع امل �ق��دم وال�ت�ع��دي��ل
على املشاريع القائمة.

تفاصيل (ص)08-04

الداخلية والدفاع :الموافقة على قانون
كاميرات المراقبة مع احترام الخصوصية
وس� ��ط ت �ع �ه��دات ب �ع ��دم ان �ت �ه��اك
الخصوصية أعطت لجنة الداخلية
والدفاع البرملانية الضوء األخضر
ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى اع �ت �م��اد اس�ت�خ��دام
كاميرات املراقبة في األماكن العامة
مع حظر استخدامها في املناطق
السكنية واألندية الصحية وغرف
النوم واملالبس.
وأع �ل ��ن رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ن��ائ��ب
عبدالله املعيوف أم��س أن اللجنة
واف� � � �ق � � ��ت ع � �ل � ��ى ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ك ��ون ��ه
ي �ض �م��ن ال �ح �م��اي��ة وال�خ �ص��وص�ي��ة
وال ينتهكها إل ��ى ج��ان��ب ت�ع��زي��زه
ل�ل�ج��ان��ب األم �ن��ي إذ ي�ع�ت�ب��ر ع��ام��ل
ردع لكل من يحاول زعزعة األمن.

ج ��اء ذل ��ك ف�ي�م��ا واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة
على اقتراح بقانون في شأن زيادة
إج � ��ازات ال�ع�س�ك��ري�ين ف��ي ال�ش��رط��ة
على أن يحتفظ املنتسب البالغ من
ال�ع�م��ر  50ع��ام��ا وم��ا ف��وق برصيد
إجازات يبلغ  300يوم بدال من 225
فيما يحتفظ من لم يبلغ الـ  50عاما
ب��رص�ي��د  275ي��وم��ا ب ��دال م��ن .200
وف ��ي ش ��أن ت�ف�ك�ي��ك ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للشباب والرياضة وتحويلها إلى
هيئتني منفصلتني ق��ال املعيوف
إن اللجنة ق ��ررت اس�ت�ض��اف��ة وزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود ل�ح�س��م األم ��ر في
االجتماع املقبل.

م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ك �ش��ف رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال �ش ��اي ��ع ع ��ن ت ��واف ��ق ع�ل��ى
ت ��وص � �ي ��ف امل � �ب� ��ال� ��غ امل � � �ع� � ��ادة إل ��ى
م � ��ؤس � �س � ��ة ال � �ت � ��أم � �ي � �ن � ��ات وال � �ت � ��ي
ت �ض �م �ن �ت �ه��ا ت � �ع� ��دي �ل�ات ال� �ق ��ان ��ون
الخاص باملؤسسة.
وأوض� � ��ح ال �ش��اي��ع أن امل �ق �ص��ود
ب� � �ه � ��ذه امل� � �ب � ��ال � ��غ ه� � ��ي امل � �ع� ��اش� ��ات
التقاعدية ومبالغ االستبدال وأي
مبالغ اخ��رى تم رفعها إل��ى املحال
ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د وال �ت��ي ت �ك��ون ضمن
حقوق املؤمن عليه لدى املؤسسة.
تفاصيل (ص)10-09

دع� � ��ا ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد ال�خ��ال��د خ�ل�ال االج�ت�م��اع
التشاوري ال�ـ  16ل��وزراء داخلية
دول مجلس ال�ت�ع��اون بالدوحة
إل��ى تفعيل التعاون األمني بني
دول امل �ج �ل��س م ��ن ح �ي��ث ت �ب��ادل

امل �ع �ل��وم��ات وال �خ �ب��رات األم�ن�ي��ة
حتى تكون لدينا قاعدة بيانات
متكاملة وقوة أمنية ضاربة.

تفاصيل (ص)14

هاشتاغ المجلس عن حقوق الطفل

هند الصبيح

الصبيح:
إنشاء مراكز
لحماية الطفل
بالمحافظات

صالح عاشور

عاشور:
يحمي البدون
وال يمنحه
الجنسية

تفاصيل (ص)13-12
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سموه استقبل ولي العهد ورئيس وزراء نيوزيلندا وتلقى اتصاال من نائب الرئيس االمريكي

األمير يهنىء خادم الحرمين الشريفين
وولي العهد األمير محمد بن نايف

سمو األمير مستقبال ولي العهد

ب� �ع ��ث س� �م ��و أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه
خ��ادم الحرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س�ع��ود م�ل��ك اململكة
العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها
س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه بمناسبة
اختياره صاحب السمو امللكي األمير
م �ح �م��د ب ��ن ن ��اي ��ف ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل
س �ع��ود ول �ي��ا للعهد وص��اح��ب السمو
امل �ل �ك��ي األم �ي ��ر م �ح �م��د ب ��ن س �ل �م��ان بن
عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد
متمنيا سموه لولي العهد وولي ولي
ال�ع�ه��د ك��ل ال�ت��وف�ي��ق وال� �س ��داد ل�خ��دم��ة
وطنهما وم��واص�ل��ة اإلس�ه��ام ف��ي رقيه
وازده � � � ��اره س��ائ�ل�ا س �م��وه امل ��ول ��ى جل
وعال أن يديم على أخيه خادم الحرمني
ال �ش��ري �ف�ين م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
وأن يحقق للمملكة العربية السعودية
الشقيقة وش�ع�ب�ه��ا ال�ك��ري��م امل��زي��د مما
تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل
قيادته الحكيمة.
وب� �ع ��ث س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
ن � ��واف األح� �م ��د وس �م ��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر

وسموه مستقبال رئيس وزراء نيوزيلندا

املبارك رئيس ال��وزراء ببرقيات تهنئة
مماثلة.
كما بعث سمو األمير ببرقية تهنئة
إلى أخيه صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
ول��ي ع�ه��د اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
الشقيقة نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون
السياسية واألمنية أعرب فيها سموه
ع��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه وأط �ي��ب تمنياته
بمناسبة صدور األمر امللكي باختيار
سموه وليا للعهد وتعيني سموه نائبا
لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية
ورئ �ي �س��ا مل�ج�ل��س ال �ش��ؤون السياسية
واألم�ن�ي��ة س��ائ�لا س�م��وه امل��ول��ى تعالى
ل�س�م��وه ك��ل ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد لخدمة
وط �ن��ه واإلس � �ه� ��ام ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ك ��ل م��ا
يتطلع إل�ي��ه م��ن رق��ي وازده ��ار ف��ي ظل
القيادة الحكيمة ألخيه خادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز
وأن ي��دي��م على س�م��وه م��وف��ور الصحة
والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف

أوامر ملكية سعودية
وكان خادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز قد أص��در أوامر
ملكية عدة أبرزها إعفاء األمير مقرن
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز م��ن والي ��ة ال�ع�ه��د وم��ن
م�ن�ص��ب ن��ائ��ب رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء
بناء على طلبه واختيار االمير محمد
بن نايف وليا للعهد.
وت �ض �م �ن��ت األوام � � ��ر امل �ل �ك �ي��ة تعيني
األم� �ي ��ر م �ح �م��د ب ��ن ن��اي��ف إض ��اف ��ة إل��ى
والي � ��ة ال �ع �ه��د ن��ائ �ب��ا ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
الوزراء وزيرا للداخلية ورئيسا ملجلس
ال�ش��ؤون السياسية واألم�ن�ي��ة وتعيني
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس
مجلس ال��وزراء وزي��را للدفاع ورئيسا
ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
وشملت األوامر امللكية املوافقة على
ط�ل��ب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��ر س�ع��ود
الفيصل بإعفائه م��ن منصبه لظروفه

المبارك يولم على شرف
رئيس وزراء نيوزيلندا

ولي العهد
يستقبل
رئيس الحكومة
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن��واف األح�م��د بقصر ب�ي��ان أم��س سمو
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وال�ن��ائ��ب األول لرئيس ال��وزراء
وزي��ر الخارجية الشيخ صباح الخالد
ون ��ائ ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
ال � ��دف � ��اع ال �ش �ي ��خ خ ��ال ��د ال � � �ج � ��راح .ك�م��ا
اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

األح �م��د وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئيس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

ال �ص �ح �ي ��ة وت �ع �ي �ي �ن��ه وزي � � � ��را ل �ل��دول��ة
وع�ض��وا بمجلس ال ��وزراء ومستشارا
وم �ب �ع ��وث ��ا خ ��اص ��ا ل � �خ� ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن وم� �ش ��رف ��ا ع� �ل ��ى ال � �ش ��ؤون
الخارجية وتعيني عادل الجبير وزيرا
للخارجية وتعيني االمير منصور بن
مقرن مستشارا للملك برتبة وزير.
ونصت األوام ��ر امللكية أيضا على
ص� ��رف رات � ��ب ش �ه��ر مل �ن �س��وب��ي ج�م�ي��ع
القطاعات العسكرية واالمنية من أفراد
وض�ب��اط ومدنيني .كما نصت األوام��ر
ع �ل��ى ت�ع�ي�ي�ن��ات وإع � �ف� ��اءات ب�م�ن��اص��ب
وزاري� � � � ��ة وه � ��ي ت �ع �ي�ي�ن خ ��ال ��د ال �ف��ال��ح
وزي��را للصحة وإعفاء وزير التخطيط
واالق � � �ت � � �ص� � ��اد م� �ح� �م ��د ال� � �ج � ��اس � ��ر م��ن
منصبه وتعيينه مستشارا بالديوان
امللكي بمرتبة وزي��ر واع �ف��اء املهندس
ع��ادل الفقيه وزي��ر العمل م��ن منصبه
وتعيينه وزي��را لالقتصاد والتخطيط
وتعيني الدكتور مفرج الحقباني وزيرا
للعمل.
إل��ى ذل��ك استقبل سمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح� �م ��د ب �ق �ص��ر ب�ي��ان

أم��س س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح �م��د وس �م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وال�ن��ائ��ب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سمو األمير وبحضور
س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ورئيس
وزراء ن �ي��وزي �ل �ن��دا ج� ��ون ك ��ي وح��رم��ه
والوفد املرافق وذل��ك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
وح � �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
ال�خ��ال��د ون��ائ��ب وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان
األم �ي��ري الشيخ علي ال�ج��راح ورئيس
ب�ع�ث��ة ال �ش��رف امل��راف �ق��ة ل��رئ �ي��س وزراء
ن �ي��وزي �ل �ن��دا امل �س �ت �ش��ار ب ��دي ��وان سمو
رئيس ال��وزراء الشيخ د .سالم الجابر
ورئ �ي��س ب�ع�ث��ة ال �ش��رف امل��راف �ق��ة ل�ح��رم
رئ �ي ��س وزراء ن �ي��وزي �ل �ن��دا امل �س �ت �ش��ار
بديوان رئيس ال��وزراء الشيخة د .رشا
الحمود.
وتلقى حضرة صاحب السمو أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د الجابر

ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� � ��اه ات �ص��اال
هاتفيا من جوزيف بايدن نائب رئيس
الواليات املتحدة األمريكية نقل خاللها
ت�ح�ي��ات ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا رئيس
ال��والي��ات املتحدة األمريكية الصديقة
لسموه رعاه الله كما تم بحث العالقات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ص��دي �ق�ي�ن
والقضايا ذات االهتمام املشترك وآخر
امل �س �ت �ج��دات ال�س�ي��اس�ي��ة ال��راه �ن��ة على
الساحتني االقليمية والدولية متمنيا
لسموه رعاه الله موفور الصحة وتمام
العافية.
وق��د أع ��رب ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ع��ن
تقديره لجوزيف بايدن لهذا التواصل
ال� ��ذي ي�ج�س��د ع �م��ق أواص � ��ر ال �ع�لاق��ات
التاريخية بني دولة الكويت والواليات
املتحدة األمريكية.
كما أبلغ سموه حفظه الله تحياته
للرئيس ب ��اراك أوب��ام��ا راج�ي��ا ل��ه دوام
الصحة والعافية وللعالقات املتميزة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق��ة ك ��ل ال �ت �ط��ور
والنماء.

سمو ولي العهد مستقبال املبارك

أق � � � ��ام س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ج ��اب ��ر
امل �ب��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
م ��أدب ��ة غ� ��داء ال �ي ��وم ع �ل��ى ش��رف
معالي رئيس وزراء نيوزيلندا
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ج� � ��ون ك � ��ي وال� ��وف� ��د
امل� � ��راف� � ��ق ل � ��ه وذل � � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زي � � ��ارت � � ��ه ل� � �ل� � �ب �ل��اد .وت� � � ��م خ�ل��ال
امل��أدب��ة ت�ب��ادل األح��ادي��ث الودية
ال� �ت ��ي ع �ك �س��ت ع �م ��ق ال �ع�ل�اق ��ات
الوطيدة واملتميزة بني البلدين

ال�ص��دي�ق�ين وب�ح��ث س�ب��ل تعزيز
آف � � � ��اق ال� � �ت� � �ع � ��اون ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امل � �ج� ��االت ب �م��ا ي� �خ ��دم م �ص��ال��ح
ال�ب�ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين الصديقني
إضافة إلى مواقف البلدين تجاه
القضايا اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام املشترك.
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برلمان
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رئيس مجلس األمة باإلنابة
يستقبل رئيس وزراء نيوزيلندا

وفد مجلس األمة بحث جهود
العمل الخيري الكويتي في طشقند

رئيس مجلس األمة باإلنابة مبارك الخرينج مستقبال رئيس وزراء نيوزيلندا

وفد الصداقة البرملانية برئاسة الحريجي في أوزبكستان

استقبل رئيس مجلس األمة
ب��اإلن��اب��ة م�ب��ارك بنيه الخرينج
ف��ي م�ك�ت�ب��ه أم ��س رئ �ي��س وزراء
ن �ي��وزي �ل �ن��دا ج� ��ون ك ��ي وال ��وف ��د
امل� � ��راف� � ��ق ل � ��ه وذل� � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارته للبالد.
وت � � � ��م خ � �ل� ��ال ال� � �ل� � �ق � ��اء ب �ح��ث
العالقات الثنائية بني البلدين
ال� � �ص � ��دي� � �ق �ي��ن وال � � �ع � � �م� � ��ل ع� �ل ��ى
ت�ط��وي��ره��ا ف��ي ج�م�ي��ع امل �ج��االت
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة وال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
والتجارية.

كما ت� ��م ال� �ت� �ط ��رق إل� � ��ى أه ��م
األح ��داث السياسية ف��ي الشرق
األوسط والخليج العربي.
وح � �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء أم� �ي��ن س��ر
مجلس األم ��ة ال�ن��ائ��ب املهندس
عادل الخرافي ومراقب املجلس
ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د الري ورئ� �ي ��س
م�ج�م��وع��ة ال �ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
الكويتية النيوزيلندية الدكتور
خليل عبد الله والنائب الدكتور
عبد الرحمن الجيران والنائب
م ��اج ��د م ��وس ��ى وس� �ف� �ي ��ر دول� ��ة

ال �ك��وي��ت ف��ي ن �ي��وزي �ل �ن��دا أح�م��د
رزوقي.
وق� � � � � � ��ام ب � � �م� � ��راف � � �ق� � ��ة ال� � ��وف� � ��د
ال �ن �ي ��وزي �ل �ن ��دي امل �س �ت �ش ��ار ف��ي
دي � � � ��وان س� �م ��و رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ال��دك �ت��ور سالم
جابر األحمد.
ك�م��ا استقبل ال�خ��ري�ن��ج رج��ل
األع �م��ال اليوناني س��ارامل�ب��وس
براساس.

ي��واص��ل وف��د ال�ص��داق��ة البرملانية
األول� � � � ��ى ب �م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ب ��رئ ��اس ��ة
ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي ج��ول�ت��ه
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي اوزب� �ك� �س� �ت ��ان ح�ي��ث
ال �ت �ق ��ى ف� ��ي ط �ش �ق �ن��د رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ش ��ؤون األدي� ��ان ف��ي مجلس ال ��وزراء
األوزب �ك��ي ارتيكيبك ي��وس�ف��وف وتم
مناقشة القضايا ذات الطابع الديني
وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا الهيئة
الخيرية االسالمية العاملية في هذا
البلد واملساهمات التي تقدمها دولة
الكويت في مجال العمل الديني.

وأش ��اد الجميع ب�ج�ه��ود الهيئة
الخيرية االس�لام�ي��ة العاملية والتي
تقوم بكفالة األيتام وبناء املساجد
وتوزيع نسخ من املصحف الشريف
للمساجد واأله��ال��ي في اوزبكستان
وطباعة القرآن الكريم بأحرف برايل
للمكفوفني.
وي�ض��م ال��وف��د البرملاني الكويتي
في عضويته كال من ال�ن��واب محمد
ط� �ن ��ا ود.اح� � � �م � � ��د م �ط �ي ��ع وح � �م� ��دان
ال�ع��ازم��ي وح�م��ود ال�ح�م��دان ومحمد
الهدية.

إشادة دولية
بمساهمات
الكويت في مجال
العمل الديني
وكفالة األيتام
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ملف

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

اختتمت أعمالها بتشكيل لجنة لصياغة المقترحات والتحفظات على قوانين اإلعالم

الحلقات النقاشية اإلعالمية :مطالبات

رئيس اللجنة التعليمية النائب د .عودة الرويعي مترئسا الحلقة النقاشية الثالثة حول قوانني اإلعالم بجواره عضو اللجنة د .خليل عبدالله ويبدو يوسف الجالهمة وعدنان الراشد وممثلون عن الجهات املعنية بالشأن اإلعالمي

اس �ت �ك �م �ل��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ح �ل �ق��ات �ه��ا ال �ن �ق ��اش �ي ��ة أم � ��س ح ��ول
ق� � � ��ان� � � ��ون اإلع� � � �ل� � � ��ام اإلل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي
والتعديالت على قوانني املطبوعات
والنشر واملرئي واملسموع وفي هذه
الحلقة الثالثة تناقش التعديالت
امل �ق��دم��ة م��ن ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
رقم  3لسنة  2006بشأن املطبوعات
والنشر وجرى النقاش العام حولها
من قبل الجهات املختصة في الشأن
اإلعالمي مع فريق وزارة اإلعالم.
واس�ت�ه��ل ال�ن��ائ��ب رئ�ي��س اللجنة
التعليمية د .عودة الرويعي الحلقة
ب��ال�ت��رح�ي��ب ب��ال�ح�ض��ور م�ش�ي��را ال��ى
ض��رورة تفعيل سنة النقاش العام
ح�ت��ى ي�ت��م ال�ت�م�ك��ن م��ن ت�ق��دي��م أك�ب��ر
م� �س ��اح ��ة ل �ل �م �خ �ت �ص�ين ف� ��ي ال� �ش ��أن
اإلع �ل��ام � ��ي ل� �ب� �ل ��ورة االف� � �ك � ��ار ح ��ول
امل �ش��اري��ع او االق �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
املقدمة من الحكومة ومجلس األمة
مشددا على ضرورة تسهيل الحوار
لتحقيق النتائج املرجوة منها.
وق � ��ال ال ��روي� �ع ��ي إن ال� �ه ��دف ه��و
إث��راء القوانني وإعطاء كل من لديه
رغ �ب��ة ف ��ي امل �ش��ارك��ة وال �ت �ف��اع��ل مع
هذه االفكار أن يكون موجودا لطرد
جميع الشحنات السلبية املصاحبة
ل�ل�م�ش��روع م��ن ت �خ��اوف وتحفظات
موضحا أن ت ��داول ه��ذه االم ��ور من
شأنها أن تزيل تلك املخاوف مشيرا
ال ��ى أن �ن��ا ان�ت�ق�ل�ن��ا م��ن األه � ��داف ال��ى
النتائج شاكرا حرص الجميع على
املشاركة لتحسني الواقع اإلعالمي.
ف��ي ال�ب��داي��ة ق��ال ممثل الجمعية
الكويتية لحرية ت ��داول املعلومات
إن امل � � ��ادة  7م� �ك ��ررا ي �ن �ب �غ��ي األخ ��ذ
بمقترح ال�ن��ائ��ب فيصل ال��دوي�س��ان
حول ضوابط النشر بإضافة الفقرة

ال� �ت ��ي ان �ت �ق �ل��ت ال � ��ى ق ��ان ��ون امل��رئ��ي
وامل �س �م��وع وك��ذل��ك امل ��ادة  18م�ك��ررا
اعتقد ان ه��ذا النص ليس موجودا
ف��ي اإلع �ل��ام اإلل �ك �ت��رون��ي م ��ن حيث
اخذ موافقة الوزارة.
م ��ن ج��ان �ب��ه رد امل �س �ت �ش��ار معتز
ال �ح �س�ين م�م�ث��ل ال � � ��وزارة ب �ق��ول��ه إن
ق��ان��ون امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر ك��ان به
ن��ص يبيح لجمعيات ال�ن�ف��ع ال�ع��ام
إص � ��دار ص �ح��ف وم �ج�ل�ات وع�ن��دم��ا
اس �ت �ح��دث امل� �ش � ّ�رع ق ��ان ��ون  3لسنة
 2006ل��م ي��رد ب��ه ن��ص خ��اص بذلك
ف��أرس �ل �ن��ا ال� ��ى ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع
ألخ ��ذ رأي �ه��ا ف��أج��اب��ت أن ��ه م��ن حقه
ان ي� �ص ��در ل �ك �ن��ه ال ب ��د ان ي�ح�ص��ل
على ترخيص وبموجب ه��ذا ال��رأي

مستشارون من وزارة اإلعالم

وضعنا هذا النص وعندما وضعنا
ق��ان��ون اإلع�ل��ام اإلل �ك �ت��رون��ي «كلمة
اخ�ط��ار ال� ��وزارة» فقط وذل��ك اصبح
بمثابة ترخيص.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � � ��ال امل� � �ق � ��دم خ��ال ��د
السهيل ممثل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة :إن
ق��ان��ون امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر ك��ان به
شروط مثل محمود السيرة وحسن
ال� �س� �م� �ع ��ة ول � �ك� ��ن ت � ��م ح � � ��ذف ش ��رط
األهلية فلماذا ت��م حذفها؟ كما في
املادة  7فقرة التأجير غير منطقية.
وع �ق��ب م�م�ث��ل ال � ��وزارة ع�ل��ى ه��ذه
املالحظة :هذه الفقرة سقطت سهوا
فال بد أن يكون كويتيا كامل االهلية
ام��ا ح��ول املالحظة الثانية فالنص
ال ي� �ت� �ح ��دث ع � ��ن ت ��أج� �ي ��ر امل �ط �ب �ع��ة

ول �ك ��ن ال �ن ��ص ي �ت �ح��دث ع ��ن ت��أج�ي��ر
املطبوعات كاألشرطة وغيرها من
املصنفات الفنية.
وعلق مستشار اللجنة د .منيب
ع�ل��ى ه ��ذه ال�ج��زئ�ي��ة ب ��أن ال��دي�ب��اج��ة
ال ب ��د ان ت �ت �ض �م��ن ك �ل �م��ة ال �ق��ان��ون
االساس املشار اليه وذلك للتوضيح
ألن��ه أش�ي��ر ال�ي��ه ف��ي ال��دي�ب��اج��ة وع��ن
االس �ت �ث �ن��اء امل�ع�ط��ى ل �ل��وزي��ر ب�ش��أن
املؤهل العلمي ال بد أال يكون هناك
اس �ت �ث �ن��اء ألن ال �ق��ان��ون ال يتضمن
اس� �ت� �ث� �ن ��اء ول� �ك� �ن ��ه ي �ت �ض �م��ن ال� �غ ��اء
النص الكامل.
وقال مستشار الوزارة ان الوزارة
لديها رغ�ب��ة ف��ي أن ت�ك��ون الشهادة
ال �ج��ام �ع �ي��ة ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل ��دراس ��ات

والبحوث فقط وسنعيد صياغتها.
وت� �ط ��رق م �س �ت �ش��ار ال �ل �ج �ن��ة ال��ى
امل � � ��ادة  18ط��ال �ب��ا ح� ��ذف ال � � ��وزارات
اكتفاء بالوزير املختص ان يخطر
ب��اإلص��دار دون أن ي�س�ت��أذن ال��وزي��ر
وزي��را آخ��ر مبينا ان أي تعديل في
النصوص يعدل الالئحة التنفيذية
تلقائيا.
ورد عليه مستشار الوزارة معتز
الحسيني ب�ت��أك�ي��ده اع ��ادة صياغة
امل� ��ادة االخ �ي��رة ل�ت�ك��ون ع�ل��ى رئيس
مجلس الوزراء بدال من الوزراء.
م��ن ج��ان�ب��ه تمنى خ��ال��د السلمى
أن ت �ك��ون ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة في
إصدار املطبوعات فهل هي مشمولة
ضمن القانون؟
ورد على تلك املالحظة مستشار
ال ��وزارة نحن نتحدث ع��ن الهيئات
ال �ع��ام��ة وال ن �ت �ح��دث ع ��ن أي ش��يء
خ� � ��اص ف ��ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال� �خ ��اص ��ة ال
ت�ت�س��اوى م��ع ال�ه�ي�ئ��ات ال �ع��ام��ة .ألن
الجامعات الخاصة تمتلكها شركة
ويسري عليها أي شيء يسري على
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ون �ح��ن نستثني
الهيئات ال�ع��ام��ة ألن�ه��ا ت��ؤدي نفعا
ع��ام��ا ام ��ا ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة فال
تقدم أي نفع عام.
وب��دوره اوضح أمني سر جمعية
الصحافيني ع��دن��ان ال��راش��د ان��ه في
امل � ��ادة  18م �ك��ررا م��ذك��ور ال�ن�ق��اب��ات
واالت � � � � �ح� � � � ��ادات م � �ط ��ال � �ب ��ا ب� ��وج� ��ود
ت��وض �ي��ح ل �ل �ن �ق��اب��ات واالت� � �ح � ��ادات
ألن�ن��ا ل�ي��س ل��دي�ن��ا ات �ح��ادات مهنية
إال واح ��دة فقط وي�ع��اد النظر فيها
فما هو مفهوم االتحادات؟ وتساءل

التتمة ص05

الرويعي :هدفنا
الخروج بقوانين
كاملة مستوفية
كل المالحظات
عبدالحميد علي:
ضرورة وضع
ضوابط محددة
للنشر والمصنفات
اإلعالمية
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بحماية الصحافيين وتسهيل مهمتهم

ممثلون عن جمعية املحامني وعن اإلعالم االمني في وزارة الداخلية

تتمة المنشور ص04
فهل مثال من حق اتحاد الطلبة ان
يصدر مطبوعة دون ترخيص؟
ورد على هذه املالحظة مستشار
ال � � � � � ��وزارة ب � � ��أن ال� �ق� �ص ��د م� �ن� �ه ��ا ه��و
االتحادات املشهرة.
وق ��ال ع�ب��دال�ح�م�ي��د تعقيبا على
ك �ل��ام ع� ��دن� ��ان ال � ��راش � ��د :ي �ن �ب �غ��ي ان
ت � �ض� ��اف االن � ��دي � ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ال ��ى
امل��ادة  18ألنها من املمكن ان تصدر
مجالت ومطبوعات رياضية.
ون � �ط� ��ق امل� �س� �ت� �ش ��ار ال �ح �س �ي �ن��ي

على ه��ذه الجزئية ب��أن ه��ذا النص
مستحدث وه��و تفسير ألي نقص
في القانون وال يمكن التوسع فيه
ألن �ه��ا ل �ي �س��ت م ��وج ��ودة اص �ل�ا في
ال� �ق ��ان ��ون وم� ��ن امل �م �ك��ن اس �ت �ح��داث
نص في القانون كما اننا نتحدث
ع��ن امل�ط�ب��وع��ات ال��دوري��ة يومية او
شهرية او اسبوعية ام��ا السنوية
فل��ا ت�ع�ت�ب��ر م�ط�ب��وع��ة دوري� ��ة وه��ذا
ي �ن �ط �ب��ق ع� �ل� �ي ��ه االخ � � �ط� � ��ار ول �ي��س
الترخيص.
من ناحيته تحدث عضو اللجنة
التعليمية النائب د.خليل عبدالله

ف �ق ��ال ان� ��ه اذا ل ��م ت �ت��زام��ن ال�لائ �ح��ة
التنفيذية مع هذا القانون فسأسعى
بكل ما استطيع الى عرقلة القانون
مضيفا انه في البند الرابع املادة 6
الخاصة بالعقوبات نريد ان نعرف
ما معنى كلمة  -املخالفة االخ��رى -
الواردة بالقانون  .واجاب مستشار
ال� �ل� �ج� �ن ��ة د .م� �ن� �ي ��ب ان امل� �خ ��ال� �ف ��ة
م ��وج ��ودة ف��ي ال �ق��ان��ون االس � ��اس ال
تقل عن ثالثة آالف دينار.
وعلق عليه مستشار الوزارة بأن
قيمة الغرامة  3000غير كافية لردع
امل �خ��ال �ف�ين وع �ل��ى ذل ��ك ت �م��ت زي ��ادة

الغرامة من  3آالف دينار الى عشرة
آالف دينار.
وقال د .عودة الرويعي اننا نريد
ان ن �ت �ح��دث ع ��ن م �ف �ه��وم امل �خ��ال �ف��ة
االخ ��رى ومل ��اذا ت��م ت�ش��دي��د املخالفة
م��ن  3ال��ى  10آالف دي �ن��ار وم��ن هو
ال ��ذي ي�ع��اق��ب ه��ل وزارة اإلع�ل��ام ام
القضاء؟
واجاب ممثلو الوزارة بقولهم ان
رئ�ي��س ال�ت�ح��ري��ر عليه ان ينشر اي
رد دون مقابل واذا لم يلتزم رئيس
ال �ت �ح��ري��ر ف �ه��ذه م�خ��ال�ف��ة ل�ك�ن�ه��ا لم
ت��رد ف��ي ه��ذا ال�ن��ص االص�ل��ي وعليه

ت � ��م ت �ع ��دي �ل �ه ��ا ض� �م ��ن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
وك ��ذل ��ك ع �ن��دم��ا ت��رف��ض ال�ص�ح�ي�ف��ة
وجود مدقق حسابت في الصحيفة
يراقبها فهذه ايضا مخالفة اخرى.
ورد د .عودة بقوله نشكركم على
محاوالتكم اقناعنا لكننا لم نقتنع.
ومن ناحيته قال طالل الرميضي
امني عام رابطة االدباء الكويتيني ان
املادة الخاصة بالعقوبات فأقول إنه
ال جريمة إال بنص وكلمة مخالفة

التتمة ص06

جمعية تداول المعلومات :ميثاق شرف
يحمي اإلعالميين ويحدد الحقوق والواجبات
أص��درت الجمعية الكويتية لحرية
ت� � � ��داول امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب �ي ��ان ��ا ص �ح��اف �ي��ا
بمناسبة ان�ت�ه��اء ال�ح�ل�ق��ات النقاشية
ح� � ��ول ق � ��وان �ي��ن اإلع � �ل� ��ام اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
واإلعالم املرئي واملسموع واملطبوعات
والنشر أكدت فيه ان هذا النهج ايجابي
ق� ��ام ب �ت��دش �ي �ن��ه رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
مرزوق الغانم.
وج��اء في نص البيان أنه بمناسبة
ان�ت�ه��اء الحلقة النقاشية ال�ت��ي ب��ادرت
باقامتها اللجنة التعليمية في مجلس
االمة ملناقشة القوانني اإلعالمية خالل
الفترة من  27ال��ى  29ابريل وه��و نهج
اي�ج��اب��ي ق��ام بتدشينه رئ�ي��س مجلس
االم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م وب�ح�ض��ور وزي��ر

اإلع�ل�ام وزي ��ر ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
الحمود.
واوض� � � � � ��ح ال � �ب � �ي � ��ان ان ال �ج �م �ع �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ح��ري��ة ت� � ��داول امل �ع �ل��وم��ات
ق��د ش��ارك��ت ب��دع��وة ك��ري�م��ة م��ن رئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال� �ن ��ائ ��ب د .ع� � ��ودة ال��روي �ع��ي
ف ��ي ه� ��ذه ال �ن �ق��اش��ات م �ق��دم��ة رؤي �ت �ه��ا
لتطوير ال�ق��وان�ين اإلع�لام�ي��ة م��ن خالل
ن �ص��وص ت�ش��ري�ع�ي��ة م �ق �ت��رح��ة تغطي
م � �ب ��ادئ اس ��اس �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ر ال �ق��وان�ي�ن
اإلع�ل�ام �ي��ة وم �ن �ه��ا م �ب��دأ ال �ت �ن��وي��ع في
امل �ل �ك �ي��ة وامل� �ح� �ت ��وى وال� �ل� �غ ��ة ،وح��ري��ة
ال� ��وص� ��ول ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ل�ل�اع�ل�ام �ي�ي�ن،
وعدم استخدام االعالنات التجارية في
الضغط على موارد الوسيلة اإلعالمية،

ك�م��ا ق��دم��ت الجمعية مقترحا ت�ح��اول
من خالله سد ثغرة كبيرة في القوانني
اإلع�ل�ام �ي ��ة وي �ق �ض��ي ب ��اص ��دار م�ي�ث��اق
ش� ��رف ل�لاع�لام �ي�ين ب��اغ �ل �ب �ي��ة اص� ��وات
امل �ع �ن �ي�ي�ن م � ��ن م ��ؤس � �س ��ات ص �ح��اف �ي��ة
واع �ل ��ام � � �ي� � ��ة وم� � ��ؤس � � �س� � ��ات م �ج �ت �م��ع
م��دن��ي ذات ص�ل��ة ل�ت�ح��دد ف�ي��ه الحقوق
والواجبات وآليات االلزام.
وأوض � � � � ��ح ان � � ��ه ق � ��د ت� �م� �ث ��ل ح �ض ��ور
الجمعية خ�لال ه��ذه الفترة في رئيس
الجمعية تيسير عبدالعزيز الرشيدان
وع �ض��و م �ج �ل��س االدارة وام �ي��ن ال�س��ر
عبدالحميد علي عبداملنعم.
وب �ي��ن ال� �ب� �ي ��ان ان ال �ج �م �ع �ي��ة ت��أم��ل
ف ��ي اس� �ت� �م ��رار ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال�ل�ج�ن��ة

التعليمية خالل الفترة القادمة وصوال
ال��ى اع ��داد الصياغة النهائية لقانون
اإلع�ل�ام االلكترني وت�ع��دي�لات قانوني
امل �ط �ب��وع��ات وامل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع ،كما
ت��أم��ل ف��ي اس �ت �م��رار ه��ذا ال�ن�ه��ج ال�ب�ن��اء
ال � ��ذي ي ��رس ��خ امل� �ش ��ارك ��ة ال �ف��اع �ل��ة ب�ين
مجلس االمة واملهتمني واملتخصصني
وم� ��ؤس � �س� ��ات امل �ج �ت �م ��ع امل � ��دن � ��ي ع�ل��ى
اخ� � �ت �ل��اف ان� ��واع � �ه� ��ا الي� � �ص � ��ال ص ��وت
ال �ن��اس وت�ح�ق�ي��ق م�ط��ال�ب�ه��م وص�ي��ان��ة
مستقبلهم.
وتتقدم الجمعية بالشكر الى رئيس
مجلس االمة ورئيس اللجنة التعليمية
وجميع اعضاء اللجنة ومدير مكتبها
ومستشارها كما تشكر وزي��ر اإلع�لام

ومسؤولي الوزارة ومستشاريها لسعة
صدورهم واريحيتهم في تقبل جميع
االراء وتشريحها على طاولة النقاش
امل�س�ت�ف�ي��ض ،م��ذك��رة ب��ان ال�ج�م�ع�ي��ة قد
عقدت جمعيتها التأسيسية وانتخبت
مجلس ادارت �ه��ا ف��ي ال �ح��ادي عشر من
يناير امل��اض��ي كما تقدمت ال��ى معالي
وزي � ��ر ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
بطلب اشهارها ف��ي نفس الشهر آملة
ان اي �ك��ون ف��ي اش�ه��اره��ا قيمة مضافة
حقيقية ملؤسسات املجتمع املدني في
الكويت.

خالد السهيل
(الداخلية):
لماذا تم حذف
شرط األهلية
من القانون؟
وزارة اإلعالم:
إصدار المجالت
الدورية عن
جمعيات النفع
العام البد لها
من تراخيص
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المختصون دعوا إلى تخفيض الغرامة المنصوص عليها وتحديد المخالفات

دعوات لتوحيد الغرامات والعقوبات

الجالهمة متحدثا عن قانون املرئي واملسموع

تتمة المنشور ص05
اخرى مبهمة واخشى ان تتم اساءة
استخدام هذا النص متمنيا حصر
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ووض� �ع� �ه ��ا ب��ال�ل�ائ �ح��ة
التنفيذية او بالقانون  ،مضيفا انه
فيما يتعلق بجميعات النفع العام
ف �ل��دي �ن��ا م �ط �ب��وع ش �ه ��ري وه� ��و م��ن
اق��دم املطبوعات وه��ي مجلة ادبية
واذا اردن � ��ا اص � ��دار م �ط �ب��وع دوري
آخ��ر ال ب��د ان يكون لدينا ترخيص
م ��ن وزارة ال� �ش ��ؤون وه� ��ي امل�ع�ن�ي��ة
وم� ��وض� ��وع اخ � ��ذ االذن او اخ �ط��ار
وزارة اإلعالم به ازدواجية وستكون
بها صعوبة وط��ول ف��ي االج ��راءات
واقترح توحيد االجراءات واالكتفاء
ب��االخ�ط��ار ف�ق��ط م��ؤي��دا ان التقارير
ال�س�ن��وي��ة ال تعتبر م��ن املطبوعات
الدورية وال تحتاج ترخيصا.
واوض� � ��ح د .ع � ��ودة ال ��روي �ع ��ي ان
ه �ن��اك خ�ل�اف��ا ح� ��ول ه� ��ذه ال�ج��زئ�ي��ة
على مدى مشاركة الحلقات السابقة
ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ب�ت��وح�ي��د امل�س�م�ي��ات
والعقوبات والجزاءات.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � � ��ال امل� � �ق � ��دم خ��ال ��د
السهيل م��ن ي�ح��دد امل��وق��ع املناسب
هذا معيار مطاط ما كيفية تحديد
موقع مناسب؟.
واوض� � ��ح م �ح �م��د ح� �م ��زة :ب�ص�ف��ة
عامة القانون شأنه شأن أي قانون
وال�ق��ان��ون وض��ع ج ��زاءات واالح�ك��ام
االل��زام �ي��ة ت�ك��ون بالعقوبة وال�ن��ص
ب � � ��امل � � ��ادة  27وه� � � ��ي ت� � �ل � ��زم رئ� �ي ��س
التحرير بالنشر.
ورد عليه مستشار الوزارة بقوله
ه��ل ه��ذه ال�غ��رام��ة ستفي بالغرض؟
وكلمة مناسب جاءت النه ليس من
املفترض ورود كل املخالفات وانما

ممثلون عن االدارة القانونية في احدى الجهات اإلعالمية وجمعية حقوق االنسان

احكام عامة والتفاسير سوف تكون
م��وض �ح��ة ف ��ي ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
والجهة املختصة هي الوزارة قطاع
املطبوعات والنشر قسم التفتيش
وه��ي ال�ت��ي ت�ق��وم بمعاينة االم��اك��ن
والصحف للتأكد ان املقر مناسب او
غير مناسب.
وطالب د .عودة الرويعي بالحد
م� ��ن ت� ��داخ� ��ل االخ� �ت� �ص ��اص ��ات ب�ين
ال � ��وزارات فمثال ه��ذه ال�ج��زئ�ي��ة من
صالحية وزارة البلدية اوال ،فمن
املسؤول الفعلي عن تحديد املكان
املناسب من عدمه.
وب� � � � ��دوره ق� � ��ال ع� �ث� �م ��ان ال �س �ي��ف
املحامي ان القانون يحتاج ان يترك
مجاال ملسألة الصلح ،وهذا لم يرد
ف ��ي ال �ق��ان��ون ال �ح��ال��ي ،وب��ال�ن�س�ب��ة
للغرامة فنصها يتعارض مع املادة
 26من نفس القانون ،وكذلك عندما
ن �ض��ع ال� �غ ��رام ��ة ب�ي�ن األل � ��ف دي �ن��ار
والعشرة آالف نحتاج الى تفصيل
ادانة الن املعيار مطاط.
واض � � � ��اف ال� �س� �ي ��ف ان� � ��ه ع �ن��دم��ا
نعود للمادة  3ونسأل هل الشركة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ت � �ت � �ي� ��ح دخ � � � � ��ول غ �ي��ر
ك��وي �ت �ي�ين ام ان �ه��ا م �ق �ص��ورة على
ال�ك��وي�ت�ي�ين؟! الن ال �ش��رك��ات تعتبر
ن �ش��اط اق �ت �ص��ادي وع �ن��دم��ا ت�ك��ون
كلها كويتيني فهذا يخالف اتفاقية
التعاون االقتصادي الخليجي.
وزاد :ان مجال ت��رك الحكم على
ال� �خ� �ب ��رة م� ��ن ع ��دم� �ه ��ا ه� � ��ذا م �ج��ال
مطاط ال توجد له معايير.
وع �ل ��ق د .ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ب��أن
املعايير املطاطية ينبغي ان تكون
واض� �ح ��ة ف �م �ف �ه��وم ال� �خ� �ب ��رة ي�ج��ب
ت�ح��دي��ده عما اذا ك��ان ن�ظ��ام العمل
ام االهواء.

م��ن ج��ان�ب��ه اوض ��ح ن��ائ��ب رئيس
مجموعة ال ��راي اإلع�لام�ي��ة يوسف
ال � �ج �ل�اه � �م ��ة س � � ��وف ن � �ت � �ح ��دث ع��ن
تجربة خاصة لقانون املطبوعات
ف�م��ا زل�ن��ا ن�ع��ان��ي م��ن مشكلة وه��ي
الحسبة وهي اشياء تخص الشأن
العام وتصير قضية وبالرغم ان كل
شيء موضح في القانون ،واقصد
ان رف ��ع ال �ش �ك��اوى ال ت�ن�ظ�ي��م ل�ه��ا،
ونحن نتقبل االمور الشخصية في
رف��ع الشكاوى ولكن االم��ور العامة
ال ب��د م��ن تنظيمها ،متسائال اي��ن
دور وزارة اإلعالم؟!
واض � � � ��اف ال� �ج�ل�اه� �م ��ة ان وزي� ��ر
اإلعالم هو املنفذ.
ورد ع�ل�ي��ه م�م�ث��ل ال� � ��وزارة :كثير
من ال��دول االجنبية تقوم على حق
الشكوى وليس الرد فلديهم حسبة
أكبر.
وع � � � ��اد ال � �ج �ل�اه � �م� ��ة ل � �ي � �ق� ��ول ان
ال � �ش� �ك ��وى ت � �ك� ��ون ع� ��ام� ��ة ك��ال �ف �ت �ن��ة
الطائفية او الوحدة الوطنية ،وانا
ات� �ح ��دث ع ��ن اخ� �ب ��ار ع��ام��ة وص ��ور
الخ�ب��ار خ��اص��ة .وأج��اب��ه املستشار
بان الشكاوى تقدم للنيابة العامة
وتحفظ منها الكثير.
وت �ح ��دث ال �ج�لاه �م��ة ع ��ن ق��ان��ون
امل��رئ��ي وامل �س��وع ف �ق��ال ان ال�لائ�ح��ة
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون اق� � � ��وى م��ن
ال�ق��ان��ون ون�ح��ن ن�ح��ال ال��ى النيابة
على الالئحة التنفيذية ،موضحا
ان ه �ن��اك م�س�م�ي��ات وظ�ي�ف�ي��ة تغير
دوره � � ��ا داخ� � ��ل امل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع
ف ��امل �خ ��رج داخ � ��ل ال� �ب ��رام ��ج م�ه�م�ت��ه
ن� � �ف � ��س م � �ه � �م� ��ة امل� � � �ص � � ��ور م �ه �م �ت��ه
ف �ن �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  ٪100ع ��ن ال �ص��وت
واالض ��اءة وال يعرف ع��ن املحتوى
او امل ��ادة او ال�ض�ي��ف ،فيفترض ان

نفرق بني امرين املباشر واملسجل
اذا نشر به شيء معني ،اما املباشر
فليحاسبونا عليه ،الحلقة تنتهي
ث ��م ن��ذه��ب ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة وال�ض�ي��ف
ي��روح بيته ،فالضيف ل��م يحاسب
على املباشر.
واض��اف الجالهمة :فيما يتعلق
باإلعالم اإللكتروني فهناك مواقع
ع��امل�ي��ة ت�ج��اري��ة ت�ش�ت��رك م��ع م��واق��ع
ك��وي �ت �ي��ة اع�ل�ام �ي��ة ف �ك �ي��ف ت�ت�ع��ام��ل
معه وبالنسبة للشركات التجارية
التي تأتي الى الكويت وتريد فتح
موقع الكتروني هل مطلوب منها
ان تقوم بالترخيص؟!
وزاد ال� � �ج �ل��اه� � �م � ��ة :ان ه� �ن ��اك
ت� ��راخ � �ي� ��ص ت� � �ق � ��ول ك� �ل� �م ��ة ف� ��ردي� ��ة
فنتمنى ان تكون ش��رك��ة ،ومل��اذا لم
يذكر مدقق الحسابات في اإلع�لام
اإللكتروني ،مضيفا ان االعالن في
امل��واق��ع اإللكترونية ك��ان ال يتعدى
 12ألف دينار على مستوى الكويت
واليوم وصل الى  4أو  5ماليني فال
بد من وجود مدقق حسابات.
ورد عليه د .عودة الرويعي قائال
ان النائب ال��ذي ال يتقيد بالحدود
االخ�ل�اق �ي ��ة ،ف�ن�ح��ن دائ �م ��ا م ��ع رف��ع
ال �ح �ص��ان��ة ع �ن��ه م ��ا ل ��م ت �ك��ن ه�ن��اك
ك �ي��دي��ة ،م ��ؤك ��دا ان اخ �ت �ي��ار ال�ق�ن��اة
ل�ل�ن��ائ��ب ي �ج��ب ان ي �ك��ون االخ �ت �ي��ار
دقيقا وهذه رسالة لالعالم النزيه.
من جانبه ،قال د .خليل عبدالله
ان مسألة ان ت�ك��ون ال�ق��وان�ين عامة
وت �خ ��ص ال� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف��ي
التفاصيل ف�ه��ذا م�ب��دأ تعبنا منه،
داع � �ي � ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� � ��ى ان ي �ك��ون
القانون مفسرا او اال تترك االم��ور
ل�ل�ائ� �ح ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ،واذا ظ�ل��ت
ال �ح �ك��وم ��ة ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال �ل��وائ��ح

ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل � �ل � �ه� ��روب م � ��ن ش ��يء
ف �س �ن �ض �ط��ر ال � � ��ى ت� �ق ��دي ��م اق � �ت� ��راح
بقانون بشأن ع��دم شمول اللوائح
التنفذية ألي عقوبات.
واض� � ��اف ع �ب��دال �ل��ه ان ج�م�ي�ع�ن��ا
ن�ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ع �ن��دم��ا تعلم
ب�ع��ض ال �ق �ن��وات اإلع�لام �ي��ة ان ه��ذا
ال�ض�ي��ف وق��ح وت �ع��رف ان��ه سيقول
ك� � ��ذا وت � �ع� ��رف ان� � ��ه س� � ��وف ي�خ�ط��ئ
ف �ع �ل �ي �ه��ا ان ت �ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة
وكل��ام��ي ل�ي��س ف�ق��ط ع�ل��ى ال�ق�ن��وات
ال� �خ ��اص ��ة ب� ��ل ق � �ن� ��وات ال �ت �ل �ف��زي��ون
الرسمي يفعل نفس الخطأ مشددا
على اال تترك القوانني لهكذا سلوك
دون محاسبة.
وقال د .عودة الرويعي ان لدينا
مشكلة تعطيل القوانني م��ن خالل
تأخير اللوائح التنفيذية كما انها
ال تعكس نصوص القانون ال نصا
وال روح � ��ا ،م ��ؤك ��دا ع ��دم االل �ت �ف��اف
ع�ل��ى ال �ق��وان�بن ع��ن ط��ري��ق ال�لائ�ح��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف �ه ��ذا ت �ن��اق��ض ي�ج�ع��ل
املخالفة مبررة.
وقال عادل الديحاني ان الغرامة
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون
كبيرة ال سيما على جمعيات النفع
ال �ع��ام ذات امل � ��وارد امل� �ح ��دودة ،كما
ي�ن�ب�غ��ي ان ي �ك��ون ه �ن��اك ت� ��درج في
العقوبات مثل االن��ذار او شيء من
هذا القبيل.
وعلق عليه ممثلو ال��وزارة بانه
ال بد ان تكون العقوبات واحدة.
وط � � ��ال � � ��ب ام � �ي � ��ن س � � ��ر ج �م �ع �ي ��ة
الصحافيني عدنان الراشد باضافة
م� � � � ��ادة او م� � ��ادت� �ي��ن ع � �ل� ��ى ق� ��ان� ��ون

التتمة ص07

خالد السلمي:
أتمنى أن تكون
الجامعات الخاصة
مشمولة ضمن
قانون المطبوعات
والنشر
د .خليل عبداهلل:
إذا لم تتوافق
الالئحة التنفيذية
ونص القانون
فسوف أعرقل
القانون
طالل الرميضي:
ضرورة حصر
وتوضيح
المخالفات
وإدراجها ضمن
نص القانون
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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

والجزاءات في قوانين اإلعالم الثالثة

لولوه السالم من فريق مستشاري وزارة اإلعالم

تتمة المنشور ص06
امل� �ط� �ب ��وع ��ات وال� �ن� �ش ��ر وت �ت �ع �ل �ق��ان
ب��ال �ص �ح��اف��ي او ال ي �ع��اق��ب ك ��ل من
اهان صحافيا او تعدى عليه بسبب
عمله ب��ال�ع�ق��وب��ات امل �ق��ررة للتعدي
على م��وظ��ف ع��ام م��ع امل��ادت�ين 134
و 135م ��ن ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء رق� ��م 16
لسنة  ،1960موضحا ان الصحافي
ي�ع�ت�ب��ر م��وظ��ف ع��ام��ا ي� ��ؤدي عمله
بالشكل الصحيح.
وي � �ح ��ق ل �ل �ص �ح��اف��ي ال �ح �ص��ول
ع� �ل ��ى امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وع � �ل� ��ى ج �م �ي��ع
الهيئات تسهيل مهمته واالت��اح��ة
لالطالع على برامجها ومشاريعها
وخ� �ط� �ط� �ه ��ا وك � ��ذل � ��ك امل� � � � ��ادة  8م��ن
ال� �ق ��ان ��ون  2006ت� �ق ��ول :ال ت�خ�ض��ع
ال � �ص � �ح � ��ف ال � � � ��ى رق � � ��اب � � ��ة م �س �ب �ق��ة

ممثلون عن بعض الصحف ومدير إدارة اإلعالم مظفر عبدالله وبعض الصحافيني

واتمنى اضافة وال يجوز ان يكون
ال ��رأي ال ��ذي ي�ص��در ع��ن الصحافي
او امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ص �ح �ي �ح��ة ال �ت��ي
ينشرها سببا للمساس بأمنه كما
ال يجوز اجباره على افشاء مصادر
معلوماته وذلك في حدود القانون.
واض � ��اف ال ��راش ��د ان �ن��ا ال ب ��د ان
ن�ق��دم شيئا ل�ه��ذا الشخص املعني
بالعمل الصحافي.
وق ��ام ال�ح�ض��ور بتوجيه الشكر
لهذه التعديالت املقدمة من الراشد.
وب � ��دوره ق ��ال ع�ب��دال�ح�م�ي��د علي
م ��ن ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ت�ق�ن�ي��ة
امل�ع�ل��وم��ات اق �ت��رح ال �غ��اء ال�ب�ي��ع الن
التداول يشمل البيع وكل شيء.
وج� � � ��رى ال � �ن � �ق� ��اش ال� � �ع � ��ام ح ��ول
ال �ق��وان�ين ال �ث�لاث��ة م �ش��روع اإلع�ل�ام
اإللكتروني والتعديالت الحكومية

ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون امل � ��رئ � ��ي وامل� �س� �م ��وع
واملطبوعات والنشر وقال د .عودة
الرويعي انه من االفضل ان يصدر
ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص خ�ل��ال  60ي��وم��ا
بدال من  90يوما من تاريخ تقديم
الطلب ق��رارات باملوافقة على منح
الترخيص او رف�ض��ه ف��إذا انقضت
امل� � ��دة دون اص � � ��دار ال � �ق� ��رار اع �ت �ب��ر
الطلب مرفوضا.
وطالب الرويعي بتوحيد اللغة
القانونية بني القوانني الثالثة.
واكد حسني الرمضان من جريدة
االن �ب��اء ان امل� ��ادة ال �ت��ي ت�ن��ص على
الغرامة غير م��وج��ودة في القانون
االس ��اس فهي تعتبر مصيدة ألي
مخالفة غير واردة وال يوجد نص
واضح على نوعية املخالفة.
ورد ع �ل �ي��ه م �س �ت �ش��ار ال� � � ��وزارة

ان امل � ��ادة  27ت��وض��ح امل �ح �ظ��ورات
الخاصة في الفصل الثاني.
وق� � � ��ال ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �س� �ل� �م ��ان م��ن
ق�ن��اة ال�ع��دال��ة ان�ن��ا نعاني كمعدين
وم � �ق� ��دم� ��ي ب � ��رام � ��ج م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون
خاصة اذا ك��ان البرنامج مباشرا،
الضيف طلع ب��راءة واملعد واملقدم
اخ ��ذ ع �ق��وب��ة غ��رام��ة  3االف دي �ن��ار
ف�ن�ح��ن ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة ق��ان��ون امل��رئ��ي
وامل� �س� �م ��وع م �ط ��ال��ب ال �ن �ظ ��ر ب�ع�ين
الرأفة معالجة هذا الخلل.
ورد د .ع��ودة الرويعي ب��أن هذه
النقطة تمت مناقشتها وتم اقتراح
ب � ��أن ال� �ض� �ي ��ف ي �ت �ح �م��ل ج � � ��زءا م��ن
املسؤولية او تحديد املسؤولية هل
على الضيف أم على املعد أم على
املنتج.
وع� �ق ��ب امل �س �ت �ش��ار ف ��ي ال � � ��وزارة

ب�ق��ول��ه :ال �ق��ان��ون ي�ق��ول إن��ه اذا ك��ان
هناك خطأ فليس من الصحيح ان
نعيد نفس الخطأ فناقل الكفر في
هذه الحالة كافر.
وق � ��ال ال ��روي� �ع ��ي ن �ش �ك��ر وت�ث�م��ن
ح�ض��ورك��م ال�ك��ري��م وال�ل�س��ان يعجز
ع ��ن ش �ك��رك��م ج �م �ي �ع��ا ف ��ي ح �ض��ور
هذه الحلقات النقاشية وانقل لكم
ت �ح �ي��ات رئ �ي��س امل �ج �ل��س واع �ض��اء
امل �ج �ل��س وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية.

مقترحات ومالحظات بشأن اإلعالم اإللكتروني
ت�ل�ا د .ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ج�م�ي��ع
االق � � � � � �ت � � � � ��راح � � � � ��ات وامل� �ل� ��اح � � � �ظ� � � ��ات
وامل � �ت � �ح � �ف � �ظ ��ات ال � �ت � ��ي وردت م��ن
ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة س� ��واء صحف
او وس� ��ائ� ��ل اع �ل ��ام ب� �ش ��أن اإلع �ل��ام
اإللكتروني وجاءت كالتالي:
 ال �ق��ان��ون ال ي �ص��در ع��ن نظريةعامة.
 محاولة تنظيم امر غير منظم. ج�م�ي��ع امل� ��واد ت�م�ي��ل ال��ى امل��ادةالرابعة.
 التعريفات فضفاضة. -امل� � � ��ادة  4غ� �ي ��ر م � �ح� ��ددة ف�ي�م��ا

يخص املصنفات اإلعالمية.
 االح �ك��ام امل��وض��وع��ة ال تعد إالإحاالت ملواد اخرى.
 بعض املثالب على املادة .4 م ��اه� �ي ��ة ت� �ع ��ري ��ف ال �ص �ح �ي �ف��ةاإللكترونية.
 ال� �خ ��دم ��ات االخ� �ب ��اري ��ة وك �ي��فتميز بينها.
 ال �ع �ن ��وان امل �ن��زل��ي وال �ب �ي��ان��اتالشخصية ال تعني املحتوى ولكن
تعني املوقع اإللكتروني ومطالبات
بتوضيحها في الالئحة التنفيذية.
 -ه� ��ل ال �ص �ح��اف��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة

تدعم كما الصحف اليومية؟
 هل نحن بصدد اعالم الكترونيأم تنظيم النشر اإللكتروني؟
 كيفية حماية الصحافي؟ ك�ي�ف�ي��ة ح�م��اي��ة ال�ص�ح��اف��ي فيالحصول على املعلومات؟
 ك� �ي ��ف ت� �خ� �ت ��ص امل � �ح� ��اك� ��م ف��يقضايا اإلعالم اإللكتروني؟
 ه� ��ل م� ��ن امل �م �ك ��ن ت �ف �ع �ي��ل دورالتحقيقات؟
 حق االفصاح وحق التداول. ال� �ت � �ع � �ل � �ي � �ق ��ات ف� � ��ي ال � �ج� ��رائ� ��داإللكترونية وكيفية نشرها.

 ال �ق ��ان ��ون خ�ل�ا م ��ن أي ت�ج��ري��مللقرصنة.
 ت � ��وح� � �ي � ��د ن � � ��ص امل � �خ� ��ال � �ف� ��اتواالجراءات والجزاءات والعقوبات.
 ما املقصود بالتصنيفات؟ ه � � ��ل امل� � � ��ذك� � � ��رة االي � �ض� ��اح � �ي� ��ةستتوازن مع نص القانون؟
 ت � �ح � ��دي � ��د ال � �ق � �ص � ��د ال � �خ � ��اصبالتداول.
 ت�ح��دي��د م�ف�ه��وم ح�ج��ب امل��واق��عاإللكترونية.
 ال �ت��داخ��ل ب�ي�ن وزارات اإلع�ل�اموامل��واص�ل�ات وال �ت �ج��ارة ف��ي حجب

املواقع والداخلية كذلك.
 تحديد جهة الحجب. هل يكتفى بالشهادة الجامعيةفي الحصول على الترخيص؟
 ت��وض�ي��ح ال�ت�ف��ري��ق ب�ين عقوبةامل� �س ��اس ب ��ال ��ذات االل �ه �ي��ة وال � ��ذات
االميرية .
 ح�س��م قضية ع��دم ال ��رد ب�م��ادةصريحة وواضحة.
 تحديد ما املقصود بالبياناتالخاصة.
 اضافة عبارة كل جهة حكوميةالى املادة .17
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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

إشادة بمبادرة مجلس األمة الشعبية بمشاركة فعاليات المجتمع في صياغة التشريعات

قراءة في أعمال الحلقات النقاشية:
اتفاق المشاركين على الحرية المسؤولة
القانون الحكومي لإلعالم اإللكتروني استثنى وسائل التواصل االجتماعي
اخ �ت �ت �م��ت ام� ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
حلقاتها النقاشية حول قوانني اإلعالم
والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم حيث قدمت الحكومة
م�س��ودت�ه��ا ح ��ول ال �ق��وان�ين ال�ث�لاث��ة على
ط ��اول ��ة ال �ن �ق��اش وت ��ول ��ى ف��ري��ق إع�لام��ي
من وزارة اإلع�لام ال��رد على استفسارات
امل �ش ��ارك�ي�ن ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا م�لاح�ظ��ات�ه��م
ومقترحاتهم حول املسودة الحكومية.
وف � � ��ي ق� � � � ��راءة ل� � �ـ «ال � ��دس � � �ت � ��ور» أله ��م
امل�لاح �ظ��ات واالق �ت ��راح��ات ال �ت��ي ط��رح��ت
ف��ي ال �ح �ل �ق��ات ال�ن�ق��اش�ي��ة ال �ت��ي نظمتها
ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ث �ق��اف��ة
واإلرش� � � � ��اد ح � ��ول ق� ��وان �ي�ن اإلع � �ل ��ام ف�ق��د
دش � �ن ��ت ال �ح �ل �ق��ة األول � � � ��ى ي� � ��وم االث� �ن�ي�ن
املاضي برعاية وحضور رئيس مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م وب �ح �ض��ور وزي��ر
اإلع �ل��ام وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
الشيخ سلمان الحمود وممثلي عدد من
ال�ص�ح��ف ال��ورق�ي��ة واإلل�ك�ت��رون�ي��ة وذوي
االخ� �ت� �ص ��اص ب� �ه ��دف وض � ��ع ال �خ �ط��وط
العريضة لتلك القوانني وإثرائها بأفكار
كل من له عالقة وارتباط بتلك القوانني
لضمان إصدارها بصورة توافقية.
وه� ��ذا م��ا اك� ��ده رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي الجلسة االفتتاحية
ل�ت�ل��ك ال �ح �ل �ق��ات ح �ي��ث ق ��ال  :إن مجلس
األم � ��ة ان �ت �ه��ج ه� ��ذا ال �ن �ه��ج ال �ج ��دي ��د م��ن
ال �ت �ش ��اور ق �ب��ل اق� � ��رار اي ق ��ان ��ون ج��دي��د
ادراك � ��ا م �ن��ه أله �م �ي��ة اش � ��راك ك��ل ش��رائ��ح
املجتمع واملختصني حيث إن القوانني
التخصصية الب��د م��ن اللجوء فيها الى
املتخصصني وأصحاب الخبرة حتى ال
ت�ك��ون ه�ن��اك ن��واق��ص ف��ي ال�ق��وان�ين التي
يصدرها املجلس مشددا على أنه ال يمكن
للنواب وال��وزراء ان يطوروا مجتمعا ما
ل��م يكن هناك مشاركة مجتمعية فاعلة
م��ن كافة امل�ج�لات والقطاعات ف�لا يمكن
للمجلس ان يعمل منفردا.
وأش � � ��ار ال �غ ��ان ��م ال � ��ى ان ه � ��ذا ال �ن �ه��ج
الجديد ق��د ات��ى ث�م��اره ب�ص��دور العديد
م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن  ،وأوض � � ��ح ان ال �ح �ل �ق��ات
النقاشية ب�ش��أن ق��وان�ين االع�ل�ام تسعى
إليجاد توازن بني مبدأ الحرية وتنظيم
ال�ع�م��ل اع �ت �م��ادا ع�ل��ى م�ب��دأ ال اف ��راط وال
تفريط فالحرية مبدأ دستوري اساسي
ال يمكن ال�ت�ن��ازل عنه وف��ي نفس الوقت
ال ي �ق �ب ��ل اح� � ��د ان ت� �ت� �ح ��ول ال� �ب� �ل ��د ال ��ى

مطالب بقانون
موحد وعصري
للمرئي والمسموع
اقتراح باشتراط
األهلية للحصول
على ترخيص
للمطابع اإلعالمية
رئيس مجلس األمة مفتتحا الحلقة النقاشية األولى حول قوانني اإلعالم وبجواره رئيس اللجنة التعليمية د .عودة الرويعي

فوضى غير ان��ه أع��رب ع��ن ثقته ف��ي هذا
الصدد بأن النخبة املوجودة بالحلقات
ال �ن �ق��اش �ي��ة ق � � ��ادرة 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 وت� �ح ��اف ��ظ ع�ل��ى
ال �ح��ري��ة وت�ج�س��د اي �ض��ا ال ��ى ان ال�ح��ري��ة
مسؤولية تحفظ حقوق الناس والجميع
دون االخالل بهذا املبدأ الرئيسي.وفيما
قدمت الحكومة مسودة قانون لتنظيم
اإلع�ل�ام املهني اإلل�ك�ت��رون��ي م��ؤك��دة على
لسان وزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة لشئون
الشباب الشيخ سلمان الحمود بوجود
خ�ل��و ت�ش��ري�ع��ي وتنظيمي فيما يتعلق
ب ��اإلع�ل�ام اإلل �ك �ت��رون��ي ال� ��ذي اوض� ��ح ان
القانون الحكومي ال تندرج تحته املواقع
ال �خ��اص��ة أو ال �ح�س��اب��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة أو
مواقع التواصل االجتماعي مرحبا بأي
إضافات أو مالحظات على املشروع.
وك � ��ان ال �ن �ق��اش ف ��ي ال �ج �ل �س��ة االول� ��ى
ق ��د ت ��رك ��ز ح � ��ول ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ن�ش��ر
اإللكتروني واملزمع تقديمه من الحكومة
إل��ى مجلس األم��ة خ�لال ال�ف�ت��رة القادمة
 ،وم��ا ج��اء ب��ه م��ن م ��واد وب �ن��ود متعلقة
بالعقوبات والحريات وآلية التطبيق .
وق� ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش� � � ��اد ال �ن��ائ��ب ال��دك �ت��ور
عودة الرويعي إن مجلس األمة حريص
ع �ل��ى االس� �ت� �ث �م ��ار ال �ف �ع �ل��ي وال �ح �ق �ي �ق��ي
ل �خ �ب��رات وت� �ج ��ارب امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي تلك

ال �ح �ل �ق��ات  ،م ��ؤك ��دا ان �ه ��ا س� ��وف ت�خ��رج
بكثير م��ن األف �ك��ار وال ��رؤى واملقترحات
املكتوبة وامل�ق�ي��دة التي تساعد بدورها
ع�ل��ى خ ��روج ال �ق��ان��ون ب �ص��ورة متكاملة
وصحيحة وقابلة للتطبيق .
وت �ن��اول ال�ح�ض��ور بعض املالحظات
ع � �ل� ��ى ال � � �ق � ��ان � ��ون ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي ل�ل��إع�ل��ام
اإللكتروني وم��ن ابرزها مطالب بإعادة
ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي م� �ب ��دأ ال �ت ��رخ �ي ��ص امل �س �ب��ق
واستبداله باإلخطار املسبق والتعريفات
الفضفاضة ال��واردة بالقانون وعدم ذكر
تفاصيل وأنواع الدعم الوارد في القانون
 ،إل��ى جانب ع��دم وج��ود م��ا يوضح آلية
م�ن��ح ال��رخ��ص ل��وك��االت األن �ب��اء العاملية
ف ��ي ن �ش��ر األخ � �ب� ��ار ال �خ ��اص ��ة ف ��ي دول ��ة
الكويت ورد فريق من وزارة اإلعالم على
مالحظات املشاركني وتوضيحها لهم .

المرئي والمسموع
وخ � �ل� ��ص امل� � �ش � ��ارك � ��ون ف � ��ي ال �ح �ل �ق��ة
النقاشية ال�ث��ان�ي��ة ح��ول ق��وان�ين اإلع�ل�ام
وال �ت��ي ت�ن��اول��ت ت�ع��دي�لات ق��ان��ون امل��رئ��ي
وامل� �س� �م ��وع إل� � ��ى ع � ��دد م ��ن امل �ق �ت��رح��ات
م�ت�ط�ل�ع�ين إل� ��ى ق ��ان ��ون م ��وح ��د ع �ص��ري
يشجع ويتيح اكبر مساحة من الحرية
واملسؤولية .
وم � � ��ن أب� � � ��رز امل � �ط� ��ال� ��ب ال � �ت� ��ي ق��دم �ه��ا
امل� �ش ��ارك ��ون ت�خ�ف�ي��ض م �ب �ل��غ ال �ح �ص��ول
ع�ل��ى ال�ت��رخ�ي��ص ب��اس�ت�ث�ن��اء م��ن ال��وزي��ر

لتكريس مبدأ تنويع اإلع�ل�ام واش�ت��راط
إج � ��ادة ال �ل �غ��ة اإلن �ج �ل �ي��زي مل��دي��ر ال�ق�ن��اة
وتوحيد السن ملدير املواقع اإللكترونية
أو القنوات املرئية واملسموعة ومطالب
ص ��دور ق��ان��ون ش��ام��ل ل�ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات
اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة وال ��ورق � �ي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
الوسائل االجتماعية .
وأب��دى خ�لال الجلسة النائب د .عبد
ال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران م�خ��اوف م��ن مشاركة
رأس امل� ��ال األج �ن �ب��ي م �ع �ب��را ان ذل ��ك قد
ي�ف�ت��ح ب��اب��ا ال نستطيع ال�س�ي�ط��رة عليه
فيما أشار البعض إلى وجود مشكلة في
التعاريف وتداخل الجزاءات .
وتطرقت الجلسة إلى مقترح النائب
ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان ب �خ �ص��وص إن �ش��اء
ه�ي�ئ��ة ع��ام��ة ل�ل�إع�ل�ام امل��رئ��ي وامل �س �م��وع
وم��وض��وع تخصيص اإلع�ل�ام ال��ذي أكد
ف��ري��ق وزارة اإلع �ل��ام أن ��ه ت��وج��ه ال��دول��ة
وال�ح�ك��وم��ة الف �ت�ين إل ��ى إن ه ��ذا امل�ق�ت��رح
في حال تطبيقه سيلغي بعض القوانني
ومنها اإلعالم اإللكتروني واوضحوا ان
املادة  3تخص اصدار تراخيص األنشطة
اإلع�لام�ي��ة امل�ح��ددة ذات الطابع ال�ج��اري
والتي ليس لها تأثير على املتلقي بشكل
مباشر.
وأكدت وزارة اإلعالم على ان التعديل
ال �ح��ال��ي ع�ل��ى امل��رئ��ي وامل �س �م��وع يسمح
بوجود شركاء غير كويتيني في اإلعالم
اإلل�ك�ت��رون��ي بينما رأى البعض ان سن

 21سنه هو العمر املناسب ملدير القناة
أو الصحيفة اإللكترونية وطالب أخرون
بضرورة وض��ع قيود تحمي الكويتيني
وال � � ��واف � � ��دي � � ��ن ف� � ��ي امل� � ��رئ� � ��ي وامل � �س � �م� ��وع
واملطبوعات والنشر.

المطبوعات والنشر
وان �ت �ه��ت ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة
واألخيرة للجنة التعليمية حول قوانني
اإلع �ل��ام أم ��س األرب� �ع ��اء ح��ام �ل��ة م�ط��ال��ب
ومقترحات بتعديل بعض مواد القانون
رق� ��م  3ل �س �ن��ة  2006ب �ش��أن امل �ط �ب��وع��ات
والنشر ومن أبرزها ما يتعلق بمعاملة
الصحفي معاملة املوظف العام وتطبيق
ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال � �خ ��اص ب � ��ه ف ��ي ح��ال
االع� �ت ��داء ع�ل�ي��ه وأح�ق�ي�ت��ه ف��ي ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات وع� ��دم امل �س��اس ب��ه في
ح ��ال ن �ش��ر م �ع �ل��وم��ات ص�ح�ي�ح��ة بينما
ط ��ال ��ب د.خ� �ل� �ي ��ل ع �ب ��د ال� �ل ��ه ب � ��أن ت �ك��ون
القوانني مفسرة وواضحة وعدم االتكال
على التوضيح والتخصيص في املذكرة
اإليضاحية والتي قد ال تقدم املطلوب.
وب�ي�ن�م��ا دع��ا رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة د.ع ��ودة
ال��روي �ع��ي ف��ي مستهل ال�ج�ل�س��ة لتفعيل
س �ن ��ة ال� �ن� �ق ��اش ال � �ع� ��ام ل� �ب� �ل ��ورة األف� �ك ��ار
واالقترحات املقدمة على مائدة الحوار
أوض��ح ب��دوره النائب د.خليل عبد الله
أن مبدأعمومية ال�ق��ان��ون اع�ت�م��ادا على
التخصيص في الالئحة التنفيذية أثار

الكثير م��ن امل�ت��اع��ب داع�ي��ا الحكومة في
هذا الصدد إلى أن يكون القانون مفسرا
وال ت� �ت ��رك األم � � ��ور ل� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
م�ع�ت�ب��را ان اس �ت �م��رار اع �ت �م��اد ال�ح�ك��وم��ة
على اللوائح التنفيذية للهرب من شيء
ال ت ��ري ��ده ف ��ي ال �ق ��ان ��ون ف� ��إن ذل� ��ك ي��دف��ع
ال�ن��واب إل��ى تقديم اق�ت��راح بقانون لعدم
ش�م��ول ال�لائ�ح��ة التنفيذية لبند بعينه
مشددا على ض��رورة أن تتحمل القنوات
ال��رس �م �ي��ة وال� �خ ��اص ��ة امل �س ��ؤول �ي ��ة ع�م��ا
ي�ص��در م��ن ضيوفها م�ش�ي��را إل��ى سعيه
ل �ع��رق �ل��ة ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ح� ��ال ل ��م ت �ت��زام��ن
الالئحة التنفيذية والقانون.
وط� ��ال� ��ب ب � � � ��دوره أم �ي��ن س� ��ر ج�م�ع�ي��ة
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ع ��دن ��ان ال ��رش ��د ب��إض��اف��ة
م��ادت�ين إل��ى ال�ق��ان��ون تتعلقان بحماية
الصحفي وينصان على معاقبة كل من
ي�ه�ين ص�ح�ف�ي��ا او ي�ت�ع��دى ع�ل�ي��ه بسبب
عمله ب��ال�ع�ق��وب��ات امل �ق��ررة للتعدي على
امل� ��وظ� ��ف ال � �ع� ��ام ال � � � � ��واردة ف� ��ي امل ��ادت�ي�ن
 134و 135م ��ن ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء إض��اف��ة
إل��ى أح�ق�ي��ة ال�ص�ح�ف��ي ف��ي االط �ل�اع على
امل �ع �ل��وم��ات ال �خ��اص��ة ب �ب��رام��ج وش��اري��ع
وخ �ط��ط امل��ؤس �س��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وع�ل�ي�ه��ا
ت� �س� �ه� �ي ��ل م� �ه� �م� �ت ��ه ف� � ��ي ه � � � ��ذا ال� � �ص � ��دد.
كما اقترح الراشد إضافة إلى املادة  8من
القانون تقضي بعدم خضوع الصحف
للرقابة املسبقة وي�ك��ون النص املضاف
ال ي �ج��وز أن ي �ك��ون ال � ��رأي ال� ��ذي ي�ص��در
ع��ن ال�ص�ح�ف��ي أوامل �ع �ل��وم��ات الصحيحة
ال �ت��ي ي�ن�ش��ره��ا س�ب�ب��ا ل�ل�م�س��اس بأمنه
كما ال يجوز إجباره على إفشاء مصادر
معلوماته في حدود القانون.
وط��ال��ب ممثل وزارة الداخلية املقدم
خ��ال��د ال�س�ه�ي��ل ب��إض��اف��ة ش ��رط األه�ل�ي��ة
ل� �ص ��اح ��ب ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ب �ي �ن �م��ا ت ��رك ��زت
مطالب ممثل الجمعية الكويتية لحرية
ت � ��داول امل �ع �ل��وم��ات ع�ل��ى امل � ��ادة  7م�ك��ررا
ط��ال �ب��ا األخ � ��ذ ب �م �ق �ت��رح ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل
الدويسان حول ضوابط النشر.
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أقرت زيادة إجازات العسكريين في الشرطة

الداخلية والدفاع :الموافقة على قانون
كاميرات المراقبة مع احترام الخصوصية
أع � �ل ��ن رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة
وال��دف��اع ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف موافقة
اللجنة على اق �ت��راح ب�ق��ان��ون زي��ادة
إج � � ��ازات ال �ع �س �ك��ري�ين ف ��ي ال �ش��رط��ة
امل�س�م��وح بيعها وق��ت التقاعد كما
وافقت على مشروع قانون كاميرات
املراقبة واح�ي�لا ال��ى االم��ان��ة العامة
الدراج� � �ه� � �م � ��ا ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� �م ��ال
ال�ج�ل�س��ات ل�ل�ت�ص��وي��ت ع�ل�ي�ه�م��ا في
الجلسة املقبلة.
واوض � � ��ح أن ك ��ام� �ي ��رات امل��راق �ب��ة
س� �ت� �ك ��ون م �ن �ت �ش��رة ع� �ل ��ى م�خ�ت�ل��ف
األم � � ��اك � � ��ن ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ك� ��ن م �ح �ظ ��ور
وج ��وده ��ا ب �غ��رف ال� �ن ��وم وامل�ل�اب��س
واالن� � � ��دي� � � ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة ال� �ن� �س ��ائ� �ي ��ة
واألم��اك��ن الخصوصية والسكنى،
م ��ؤك ��دا ان ال� �ق ��ان ��ون ض ��ام ��ن وح ��ام
للخصوصية وال ينتهكها.
واع�ت�ب��ر امل�ع�ي��وف م �ب��ادرة وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ت �ح��رك��ا
إي � �ج ��اب � �ي ��ا وم � � �س� � ��ؤوال ف ��ال� �ق ��ان ��ون
م �ه��م وي �ع��زز االم� ��ن وي�ج�ع�ل��ك ك�ف��رد
ت� �م ��ارس ع �م �ل��ك ال �ي��وم��ي دون قلق
وخ� ��وف ل �ك��ون ال �ق��ان��ون ع��ام��ل ردع
ل�ك��ل م��ن ي �ح��اول زع��زع��ة أم ��ن البلد
وارت �ك��اب ال�ج��رائ��م مطمئنا بالقول
انها سياسة أمنية موجودة بأعتى
الديمقراطيات وبأكبر دول العالم

وه��ي ال ت�ح��د م��ن ال �ح��ري��ات ال�ع��ام��ة
ب� ��ل ت �ح �م �ي �ه��ا .وب� �ي��ن امل� �ع� �ي ��وف ان
قانون إج��ازات الشرطة ينص على
إم�ك��ان�ي��ة اح �ت �ف��اظ ال�ع�س�ك��ري ال��ذي
عمره خمسون سنة برصيد إجازات
 ٢٢٥يوما وبيعها عند التقاعد في
حني يحتفظ األقل من خمسني سنة
ب��رص�ي��د إج� ��ازات  ٢٠٠ي��وم مضيفا
ان للضباط ف��ي عمر خمسني سنة
االح� �ت� �ف ��اظ ب��رص �ي��د إج� � � ��ازات ٣٠٠
ي � ��وم ام � ��ا االق� � ��ل م� ��ن خ �م �س�ي�ن س�ن��ة
فبوسعهم االحتفاظ بـ  ٢٢٥يوما.
م� ��ن ج ��ان ��ب اخ� � ��ر ق� � ��ال امل �ع �ي��وف
ب� �ص� �ف� �ت ��ه رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال ��ري ��اض ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ان ال�ل�ج�ن��ة
ن��اق �ش��ت ب��اج �ت �م��اع أم ��س م��وض��وع
ت�ف�ك�ي��ك ه �ي �ئ��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
من خ�لال مناقشة مشروعي قانون
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ال �ش �ب��اب وال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ل�ت�ك��ون��ا هيئتني
منفصلتني.
واوض � � � ��ح ان دواف � � � ��ع ال �ح �ك��وم��ة
م��ن وراء ذل ��ك ه��و االه �ت �م��ام األك�ب��ر
بالشباب ودعمهم ومنحهم فرصا
أوسع في مختلف املجاالت ترجمة
ل �ت��وج �ي �ه��ات س �م��و االم �ي ��ر ال��راع �ي��ة
والداعمة للشباب.
وق � ��ال :ن �ح��ن ب �ح��اج��ة اس�ت�ض��اف��ة

جانب من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع

وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون
ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
وفريقه املختص ملناقشة التفاصيل
ووج �ه �ن��ا ل �ه��م ال ��دع ��وة وس�ي�ح�س��م
االمر في االجتماعات املقبلة.
وج � � � ��اء ال� � �ق � ��ان � ��ون م� � ��ن 16م � � � ��ادة
وأوض� � �ح � ��ت امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
ان� � ��ه ن � �ظ� ��را مل � ��ا ل� �ل� �ت ��داب� �ي ��ر االم �ن �ي ��ة
وال��وق��ائ �ي��ة م��ن أث ��ر ف �ع��ال ف��ي ال�ح��د
م � � ��ن وق� � � � � ��وع ال� � �ج � ��ري� � �م � ��ة وس � ��رع � ��ة
ال �ك �ش��ف ع ��ن م��رت �ك �ب �ي �ه��ا وح �ف��اظ��ا
على س�لام��ة امل�ن�ش��آت مثل الفنادق
وال� �ش� �ق ��ق ال� �ف� �ن ��دق� �ي ��ة وامل �ج �م �ع ��ات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وامل� �ج� �م� �ع ��ات ال�س�ك�ن�ي��ة
وال� � �ب� � �ن � ��وك وامل� � � �ص � � ��ارف وم � �ح �ل�ات
ال � �ص� ��راف� ��ة وم � �ح�ل��ات ب� �ي ��ع ال ��ذه ��ب

وامل �ج ��وه ��رات واالن ��دي ��ة ال��ري��اض�ي��ة
والثقافية ومراكز الشباب والتسوق
والترفيه واملستشفيات والعيادات،
وامل �س �ت��ودع��ات وامل� �خ ��ازن ال�خ��اص��ة
باملواد الثمينة واملواد الخطرة التي
تحددها الجهة املختصة ،فقد اعد
مشروع هذا القانون.
وال��زم��ت امل��ادة  2مالكي املنشآت
واملسؤولني عن ادارتها تركيب تلك
ال �ك��ام �ي��رات واالج� �ه ��زة وتشغيلها
على مدار اليوم.
وناطت امل��ادة  3للجهة املختصة
تحديد اماكن ونقاط وضع وتركيب
تلك الكاميرات وعددها.
والزمت املادة  4ضرورة أن تشير
املنشآت ال��ى ان امل�ك��ان مجهز بتلك

تحديد أولويات الجلسة المقبلة

الزلزلة :مناقشة الميزانيات قبل شهر
من فض دور االنعقاد

ناقشت لجنة ترتيب وتحديد
االول� � � � � ��وي� � � � � ��ات ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة ف ��ي
اج �ت �م��اع �ه��ا ب�م�ج�ل��س االم� ��ة ام��س
اول��وي��ات الجلسة املقبلة ملجلس
االمة واالولويات التي وصلت من
اللجان البرملانية.
وق ��ال رئ�ي��س اللجنة د.ي��وس��ف
ال��زل��زل��ة ف��ي تصريح للصحافيني
ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير
النفط وزير الدولة لشؤون مجلس
االم � � ��ة د.ع � �ل � ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر ووزي � � ��رة
ال � �ش � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ع �م��ل
وزي ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح ف��ي حني
اع� �ت ��ذر ع ��ن ع� ��دم ال �ح �ض��ور وزي ��ر

جانب من اجتماع لجنة االولويات

ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
الشيخ محمد العبدالله.
واوض��ح الزلزلة ان��ه تم االتفاق
على القوانني التي ستناقش في

ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب�ل��ة ل�ل�م�ج�ل��س وه��ي
امل��داول��ة الثانية لقانون املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
واالق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اء

شركة اخ��رى للمواشي ومناقشة
ال �ت �ع��دي�لات امل �ق��دم��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
ج��ام �ع��ة ج��اب��ر االح �م��د وم �ش��روع
قانون تنظيم وتركيب الكاميرات
واج�ه��زة املراقبة االمنية واق�ت��راح
بقانون بشان نظام وقوة الشرطة
وامل �ت �ع �ل��ق ب� � ��االج� � ��ازات .واض � ��اف
ان ��ه الول م ��رة ف��ي ت��اري��خ مجلس
االم� ��ة س�ي�ت��م م�ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ات
الجهات الحكومية في هذا الوقت
وق �ب��ل ن�ه��اي��ة دور االن �ع �ق��اد حيث
س �ي �ن��اق��ش امل �ج �ل ��س  26ح �س��اب��ا
ختاميا.

الكاميرات وأوجبت املادة  5ضرورة
االحتفاظ ف��ي املنشآت بتسجيالت
الكاميرات ملدة  120يوما ،وحظرت
امل ��ادة  6نقل او تخزين او نشر اي
من هذه التسجيالت اال بعد موافقة
ج �ه��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق امل�خ�ت�ص��ة وال��زم��ت
املادة  7مالكي املنشآت واملسؤولني
عن ادارتها صيانة هذه الكاميرات
واالجهزة االمنية وتحديثها بصفة
دوري� � ��ة ،ون ��اط ��ت امل � ��ادة  8ب��ال��وزي��ر
املختص تعيني املوظفني املختصني
ب �ض �ب��ط امل� �خ ��ال� �ف ��ات ألح � �ك� ��ام ه ��ذا
القانون وتحرير املحاضر الالزمة
واحالتها الى الجهة املختصة.
وح � �ظ ��رت امل � � ��ادة  9ت��رك �ي��ب ت�ل��ك
الكاميرات واالجهزة في غرف النوم
والعالج الطبيعي وتغيير املالبس
ودورات امل �ي��اه ،واج � ��ازت امل� ��ادة 10
لجهة التحقيق او املحكمة اعتبار
ال �ت �س �ج �ي�ل�ات ال� �ت ��ي ت �ت��م ب��واس �ط��ة
الكاميرات واجهزة املراقبة االمنية
ب�م�ث��اب��ة دل �ي��ل ف��ي االث �ب ��ات ،وبينت
امل � � ��ادة  :11م ��ع ع � ��دم االخ� �ل ��ال ب��اي
ع �ق��وب��ة اش� ��د ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ق��ان��ون
اخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
ث�ل�اث س �ن ��وات وب��ال �غ��رام��ة ال �ت��ي ال
تقل ع��ن ال�ف��ي دي�ن��ار وال ت��زي��د على
عشرة آالف دينار ،او باحدى هاتني

ال�ع�ق��وب�ت�ين ،ك��ل م��ن ي�خ��ال��ف اح�ك��ام
املواد  5و 6و 9من هذا القانون.
م� ��ادة  :12م��ع ع ��دم االخ�ل��ال ب��أي
ع �ق��وب��ة اش� ��د ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ق��ان��ون
اخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
سنة وبالغرامة التي ال تقل عن الف
دي �ن��ار وال ت��زي��د ع�ل��ى خ�م�س��ة االف
دينار ،او باحدى هاتني العقوبتني،
ك � ��ل م � ��ن ي� �خ ��ال ��ف اح � �ك� ��ام امل � � � ��ادة 2
والفقرة الثانية من املاد  3واملادة 7
من هذا القانون.
م��ادة  :13يعاقب ك��ل م��ن يخالف
ح� �ك ��م امل � � � ��ادة  4م� ��ن ه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
بالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة
دينار وال تزيد على الف دينار.
مادة  :14على املنشآت القائمة في
تاريخ العمل بهذا القانون ،توفيق
اوضاعها بما يوافق احكامه ،خالل
سنة من تاريخ العمل به.
م��ادة  :15يصدر الوزير القرارات
الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
م��ادة  :16على ال� ��وزراء ك��ل فيما
يخصه تنفيذ هذا القانون ،ويعمل
ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.

الهاجري يسأل العبيدي
عن تنفيذ مشروعات الصحة
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه ��اج ��ري
اس �ئ �ل��ة ال � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة د.ع �ل��ي
العبيدي عن خطة الوزارة في تنفيذ
املشاريع الصحية س��واء اإلنشاء أو
ال�ت��رم�ي��م وامل ��دة امل�ت��وق�ع��ة الن�ج��ازه��ا
وف�ق��ا لخطة ال� ��وزارة وب��رن��ام��ج عمل
الحكومة وط��ال��ب ال�ه��اج��ري تزويده
ببيان عن مشاريع الوزارة وخاصة
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير.
كما ت�س��اءل ال�ه��اج��ري ع��ن السعة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ل�ل��أس� ��رة ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات
ب� ��ال � �ب �ل�اد وم � � ��ا ه � ��ي ال� �خ� �ط ��ط ال �ت��ي
وض�ع�ت�ه��ا ال � ��وزارة؟وم � ��ا ت��م تنفيذه
لزيادة سعة األسرة وفقا للتوصيات
ال� �س ��ام� �ي ��ة؟ وزاد ق� ��ائ �ل�ا :م� ��ا خ�ط��ط
ال��وزارة في شان إنشاء مستشفيات
ج��دي��دة م�ت�ك��ام�ل��ة ال�ت�خ�ص�ص��ات في
ك ��ل م �ن �ط �ق��ة؟ وأخ � � ��رى م�س�ت�ش�ف�ي��ات
متخصصة في بعض املناطق؟
ك�م��ا ط��ال��ب ب�ت��زوي��ده ب�ب�ي��ان ح��ول

ماضي الهاجري

سياسة ال ��وزارة ف��ي ت��وزي��ع األطباء
ف��ي املستشفيات وامل��راك��ز الصحية
وم � ��راع � ��اة اح �ت �ي ��اج ��ات امل �س �ت �ش �ف��ى،
والكثافة السكانية في املناطق التي
ت �خ��دم �ه��ا ت �ل��ك امل �س �ت �ش �ف��ى ع �ل��ى ان
تكون االجابة مشفوعة بما يتطلبة
البيان من مستندات.
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المالية استكملت مناقشة تعديالت قانون المؤسسة

الشايع :المعاشات التقاعدية
ومبالغ االستبدال تعاد إلى التأمينات
استكملت اللجنة املالية البرملانية
م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي��ل امل� �ق ��دم م ��ن ب�ع��ض
األعضاء على االقتراح بقانون بإضافة
مادة جديدة برقم (17مكررا أ) إلى األمر
األميري بالقانون رقم ( )61لسنة 1976
بإصدار قانون التأمينات االجتماعية،
بحضور ممثلني م��ن التأمنيات ومن
ديوان الخدمة املدنية.
وب�ين رئيس اللجنة النائب فيصل
ال �ش��اي��ع ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي عقب
اج�ت�م��اع اللجنة ام��س أن��ه ت��م مناقشة
م��ا أث� ��اره ال �ن��واب م��ن ت �س��اؤالت خ�لال
ال � �ت � �ص ��وي ��ت ع � �ل ��ى امل � � ��داول � � ��ة االول � � ��ى
ل �ت �ع��دي�لات ق��ان��ون «التأمينات» في
جلسة مجلس االم��ة امل��اض�ي��ة ،مشيرا
الى ان تساؤل النواب يخص توضيح
املقصود من املبالغ املطالب بإعادتها
ف��ي ف �ق��رة «اع � ��ادة ج�م�ي��ع امل �ب��ال��غ ال�ت��ي
دف�ع�ت�ه��ا ال�ت��أم�ي�ن��ات ال��ى امل��ؤم��ن عليه
بعد احالته الى التقاعد».
واوضح الشايع أنه تم اتفاق اللجنة
وال �ج �ه��ات ال �ح��اض��رة ع�ل��ى ان امل�ب��ال��غ
امل� �ق� �ص ��ود ب ��إع ��ادت� �ه ��ا ال � ��ى امل��ؤس �س��ة

الشايع مترئسا اجتماع اللجنة املالية

ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة هي
املعاشات التقاعدية ومبالغ االستبدال
وأي مبالغ ت��م دفعها ال��ى امل�ح��ال الى
التقاعد والتي تكون من ضمن حقوق
امل ��ؤم ��ن ع �ل �ي��ه ل� ��دى امل ��ؤس �س ��ة ،م�ب�ي�ن��ا
ان اع ��ادت� �ه ��ا ت� �ك ��ون ع �ب��ر ج �ه��ة ع�م�ل��ه
ال�ت��ي ع��اد للعمل لديها بعد حصوله
على حكم قضائي يفيد ب�ع��ودت��ه الى

رأس عمله بعد ان احيل ال��ى التقاعد،
ع� �ب ��ر اس� �ت� �ق� �ط ��اع امل � �ب ��ال ��غ م � ��ن رات� �ب ��ه
ال ��ذي ي �ت �ق��اض��اه ،ب��اس�ت�ن�ث��اء ال��روات��ب
التقاعدية التي دفعتها «التأمينات»
ال��ى امل��ؤم��ن عليه ف��ي فترة احالته الى
ال �ت �ق��اع��د ت�ت�ح�م�ل�ه��ا ج �ه��ة ال �ع �م��ل ف��ي
اعادة دفعها الى التأمينات.
وبني الشايع أنه اذا تقاعد املوظف

«المرأة» تؤجل البت في الصحيفة
الجنائية للمقبلين على الزواج

جانب من اجتماع لجنة املرأة واألسرة أمس

ارج � � � � ��أت ل� �ج� �ن ��ة ش� � � � ��ؤون امل� � � ��رأة
واالس ��رة البرملانية اش�ت��راط تقديم
ال �ص �ح �ي �ف��ة ال �ج �ن��ائ �ي��ة ل�ل�م�ت�ق��دم�ين
للزواج.
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ص ��ال ��ح
ع��اش��ور ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني:
«اج�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ام ��س ون��اق�ش��ت
اضافة مادتني ال��ى قانون الفحص
ما قبل الزواج االولى بالزامية عقد
دورة ل �ل �م �ت �ق��دم�ين ل � �ل ��زواج ب�ح�ي��ث

ال ت �ق��ل ال� � � ��دورة ع ��ن ش �ه��ر ل�ت�ه�ي�ئ��ة
ال��زوج�ين الطالعهما على واجبات
وح� �ق ��وق ال� �ط ��رف�ي�ن ،وع �م��وم��ا ه��ذه
امل � ��ادة م �ع �م��ول ب �ه��ا ف��ي ال�ك�ث�ي��ر من
ال��دول وذل��ك للحد من ارتفاع نسبة
الطالق املرتفعة.
وذكر عاشور :ان اللجنة ناقشت
اي�ض��ا م��ادة ال ��زام تقديم الصحيفة
الجنائية قبل ال��زواج وحدث تباين
بشأنها فهناك م��ن ي��رى وجوبيته

وف ��ري ��ق رأى ان ي �ك ��ون اخ �ت �ي��اري��ا،
واج � ��ل ح �س �م��ه ال� ��ى االث� �ن�ي�ن امل�ق�ب��ل
للمزيد من الدراسة.
واستغرب ع��اش��ور :ع��دم حضور
ممثلي وزارة العدل االجتماع رغم
ال ��دع ��وة ال �ت��ي ارس �ل��ت ل �ه��م م �ش��ددا
على ضرورة ابالغ وزير العدل بذلك
النهم لم يحضروا ولم يعتذروا.

م ��رة اخ� ��رى ول ��م ي �ت��م اس �ت �ي �ف��اء م�ب��ال��غ
االستبدال وأي مبالغ اخرى استقطعت
منه م��ن خ�لال جهة عمله ال��ى حساب
ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات ،ي �ت ��م ت �س��وي �ت �ه��ا م��اب�ي�ن
التأمينات وجهة العمل وخصمها من
ح�ق��وق امل��ؤم��ن عليه عبر استقطاعها
من معاشه التقاعدي.

المعيوف يقترح
عرض وظيفتين
على المتقدم للتوظيف
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن إض��اف��ة
م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م ( 9م �ك��ررا) إل��ى
ال �ق��ان��ون رق��م ( )15لسنة  1979في
ش ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ج ��اء نصها
كالتالي:
ي �ع��رض دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ع �ل��ى امل �ت �ق��دم ل �ل��وظ �ي �ف��ة وظ�ي�ف�ت�ين
م��ن ج�ه�ت�ين مختلفتني ف��ي ال�ق�ط��اع
ال�ح�ك��وم��ي ع�ل��ى أن ي�ك��ون االخ�ت�ي��ار
م�ل��زم��ا ب��ال�ق�ب��ول م��ن امل�ت�ق��دم حسب
ش�ه��ادت��ه العلمية وف��ي ح��ال رف��ض
امل�ت�ق��دم ل�ل�ع��رض امل �ق��دم م��ن ديوان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ي �ع��اد ت��رت�ي�ب��ه في
القائمة إلى آخر قائمة االنتظار.
واوض �ح��ت امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة
ان��ه في اآلون��ة األخيرة ازداد الطلب
على ديوان الخدمة املدنية في شأن
الوظائف الحكومية ويقوم الخريج
بتقديم أوراقه لجهاز الخدمة وعليه
يضاف إلى قائمة االنتظار ومن ثم
تقوم إدارة الخدمة بعرض الوظيفة
عليه حسب اختصاصه العلمي فإن
لم يتناسب مع أه��واء املتقدم يقوم

عبدالله املعيوف

ب��رف��ض ه��ذا ال �ع��رض م��ع االح�ت�ف��اظ
ب � � ��دوره ف ��ي ج� � ��دول ال� �ت ��رت� �ي ��ب ,وال
ت�ع��رض الوظيفة على اآلخ��ري��ن من
املتقدمني فبالتالي ي�ك��ون ال��راف��ض
ل� �ل� �ع ��رض م �ح ��اف �ظ ��ا ع� �ل ��ى ت��رت �ي �ب��ه
وب �ن �ف ��س ال� ��وق� ��ت ي ��ؤخ ��ر م� ��ن ل��دي��ه
ال ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ذل ��ك
العرض ,وبالتالي يخلق لدينا هذا
الخلل في النظام نوعا من البطالة
املقنعة.

اشاد بقرار العيسى إزالة فصول الكيربي من المدراس

الكندري  :إنشاء جهاز تخطيط
حكومي للتعاطي مع األزمات

وص � � � � � ��ف ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
ال� �ك� �ن ��دري ق � ��رار وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ب��إزال��ة ف�ص��ول
ال �ك �ي��رب��ي ب��ال �خ �ط��وه ال �ج��ري �ئ��ة
ش� ��اك� ��را ل� ��ه س ��رع ��ة ت �ف��اع �ل��ه م��ع
ح � ��ري � ��ق ف � �ص� ��ل ال � �ك � �ي� ��رب� ��ي ف��ي
مدرسة لولوة القعود وإصداره
ال � �ق� ��رار ب ��اس �ت �ب ��دال ك ��ل ف �ص��ول
الكيربي في املدارس بالطابوق.
وق� ��ال ال �ك �ن��دري ف ��ي ب �ي��ان له
 :إن� �ن ��ا إذ ن �ش �ك��ر ال� ��وزي� ��ر ع�ل��ى
س ��رع ��ة ت �ف��اع �ل��ه ل �ك ��ن ال �ح ��ادث ��ة
ت � �ف � �ت ��ح أم � ��ام� � �ن � ��ا وت � �ع � �ي� ��د إل� ��ى
أذهاننا قضية مهمة وجوهرية
تتعلق بسوء اإلدارة الحكومية
بالتعاطي مع األزمات فالحادثة
بتفاصيلها تطرح سؤاال مهما
ع��ن وج��ود ال�ت�ص��رف الحكومي
كردة فعل على الكارثة وتسائل
ملاذا تفتقر الحكومة للتخطيط
املسبق في التعاطي مع امللفات
والقضايا.

فيصل الكندري

وت� � ��اب� � ��ع  :ان ه� � � ��ذا ال � �ح� ��دث
ي�ج�ع�ل�ن��ا ن �ك��رر ون �ج��دد ال��دع��وة
ل�ض��رورة إن�ش��اء جهاز حكومي
ي �ع �ن ��ى ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ل �ل�أزم� ��ات
ب �ش �ت ��ى أن ��وع � �ه ��ا س � � ��واء ك��ان��ت
أزم��ات اقتصادية او صحية او
اجتماعية وغيره وذل��ك لسرعة
التعاطي م��ع األزم ��ات الطارئة

وال �ك��وارث وال �ح��وادث ف�ل��م يعد
م� �ق� �ب ��وال أب � � ��دا ال� �ت� �ص ��رف ب� ��ردة
الفعل على أي موضوع طارىء.
واكد الكندري ان االهمال في
الشروط وتنفيذ املشاريع يؤدي
إل ��ى ك� ��وارث وان ه ��ذه ال�ق��اع��دة
ال�ت��ي تتجاهلها الحكومة عند
تجهيز خطة ط��وارىء ملواجهة
م� ��ا ي� �ط ��رأ م� ��ن أزم� � � ��ات ل�ت�ق�ل�ي��ل
األض ��رار ال�ن��اج�م��ة عنها معربا
عن اسفه لهذا النهج الحكومي
من انتظار الكارثة حتى تخرج
ال� � �ح� � �ل � ��ول ال � �ت� ��ي ت � �ك� ��ون ع � ��ادة
س��ري �ع��ة وأح �ي��ان��ا ف�ي�ه��ا تخبط
مرجعا ذلك لغياب التخطيط.
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الحويلة يشيد باستخدام التقنية الحديثة
في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
أشاد النائب د .محمد الحويلة
م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة التعليمية ب��وزي��ر
التربية وزي��ر التعليم ال�ع��ال��ي د.
ب� ��در ال �ع �ي �س��ى ل �ت �ن �ف �ي��ذه امل �ق �ت��رح
ال � � ��ذي ت � �ق ��دم وط� ��ال� ��ب ب� ��ه ك �ث �ي� ً�را
باستخدام التقنية الحديثة في
ال�ت�ع�ل�ي��م (ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التعليم)
وتوفير األجهزة التي من شأنها
ت�ح�ف�ي��ز ع�م�ل�ي��ة ت �ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة
ق��درات ال�ط�لاب وخ��اص��ة م��ن فئة
ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال� �خ ��اص ��ة،
وذل � � ��ك ب �ت ��وق �ي ��ع م� ��ذك� ��رة ت �ف��اه��م
م ��ع ش ��رك ��ة س��ام �س��ون��ج ال�خ�ل�ي��ج
ل�ل�إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ات وال � �ت � ��ي ت �ش �م��ل
ت� �ج� �ه� �ي ��ز ال� � �ف� � �ص � ��ول ال � ��دراس� � �ي � ��ة

ل �ل �ط�لاب م ��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة والتي تهدف إلى تعزيز
م �س �ت��وى ت�ع�ل�ي��م ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ،من
خ�ل�ال ت�ح�س�ين وس��ائ��ل ال�ت�ع�ل�ي��م،
وذل ��ك ع�ب��ر االس �ت �ع��ان��ة بتقنيات
ش� ��رك� ��ة س ��ام � �س ��ون ��ج امل � �ت � �ط ��ورة
إلن�ش��اء فصول دراس�ي��ة ذكية من
شأنها مساعدة الطالب من هذه
ال �ف �ئ ��ة ع �ل ��ى إظ � �ه� ��ار إم �ك��ان��ات �ه��م
وقدراتهم داخل وخ��ارج الفصول
الدراسية.
أك��د ال�ح��وي�ل��ة ض ��رورة مواكبة
وم��وائ �م��ة ال �ت �ط��ور ع �ل��ى ال�س��اح��ة
التعليمية العاملية وهذا ما أكدت
عليه جميع الدراسات من تطوير

الفصول الدراسيه لجعلها بيئة
جاذبة للتعلم ،فمطلوب مراجعة
ش��ام �ل��ة ل �ك��ل االح �ت �ي��اج��ات ال�ت��ي
تطور عناصر العملية التعليمية
وامكانية عمله واالستعداد للعام
ال ��دراس ��ي امل �ق �ب��ل ،ت ��زوي ��د جميع
امل� � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��ال��وس��ائ��ل
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ال� �ت ��ي م��ن
شأنها أن ترفع كفاءة األداء لدى
املعلم والطالب وتساعد على تقدم
مستوى التعليم في كافة املراحل
الدراسية ،وتدريب املعلمني على
املختبرات الخاصه لتكنولوجيا
ال �ت �ع �ل �ي��م ،ودع� ��م إدارة ال�ت�ط��وي��ر
والتنمية ب��ال �ك��وادر املتخصصة

في ه��ذا املجال بكل االحتياجات
واملختبرات والخبراء للتمكن من
ال �ت��دري��ب وال �ت�ط �ب �ي��ق ف��ي ال�ح�ق��ل
امليداني.
م �ش �ي ��دا ك ��ذل ��ك ب � �ق� ��رار ال ��وزي ��ر
ب � � �ش� � ��أن ازال� � � � � � ��ة ج � �م � �ي� ��ع ف � �ص ��ول
ال� �ك� �ي ��رب ��ي م � ��ن م � � � ��دارس ال� ��دول� ��ه
وذل� ��ك م ��ن م�ق�ت��رح��ات�ن��ا ال�خ��اص��ة
ب �ج �ع��ل ال �ف �ص��ل ال � ��دراس � ��ي ب�ي�ئ��ة
جاذبة وتطوير البيئة املدرسية
ف �ه��ذا ال �ق ��رار ي �ط��ور م��ن ال�ف�ص��ول
امل��درس�ي��ة ويعالج القصور فيها
ح� �ي ��ث ي �ع �ت �ب��ر امل� �ب� �ن ��ى امل ��درس ��ي
إح ��دى ال��رك��ائ��ز لتطوير العملية
ال�ت��رب��وي��ة فمطلوب إع ��ادة النظر

العوضي :إدارة بنك االئتمان
حققت نجاحات عدة
أش� � � ��اد ع� �ض ��و م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
النائب كامل العوضي بالعالقة
اإليجابية املميزة التي تجمع بني
بنك االئتمان ودي��وان املحاسبة
ب �م��ا ف�ي�ه��ا م��ن ت �ع��اون وتنسيق
وت� �ف ��اه ��م أث � �م� ��رت ج �م �ي �ع �ه��ا ف��ي
ت� �ح� �ق� �ي ��ق إن� � � �ج � � ��ازات م �ل �م��وس��ة
للمواطن الكويتي بشكل مباشر
مؤكدًا أن الناظم الرئيسي لهذه
ال �عل��اق��ة ي �ت �م �ح��ور ح ��ول ح��رص
الجانبني على الحفاظ على املال
ال �ع��ام وخ��دم��ة امل ��واط ��ن بأفضل
الطرق املمكنة.
وأض� � � ��اف ال� �ع ��وض ��ي أن ه ��ذه
ال �ع�لاق��ة ال�ط�ي�ب��ة وامل �ث �م��رة يجب
أن تكون ن �م��وذج��ًا ي �ح �ت��ذى به
ملثل هذا النوع من العالقات بني
ال �ج �ه��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال �ج �ه��ات
ال��رق��اب�ي��ة وال �ت��ي ي�ج��ب أن تتجه
ب��وص �ل �ت �ه �م��ا ف� ��ي ات � �ج� ��اه واح� ��د
ووح� �ي ��د وه� ��و م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن
وامل � ��واط � ��ن وذل � � ��ك ب �م �ن��ع ال� �ه ��در
وال� � �ح� � �ف � ��اظ ع � �ل� ��ى امل� � � � ��ال ال � �ع� ��ام
وت��وج �ي��ه ال� �خ ��دم ��ات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
وامل �ب��اش��رة ملستحقيها ب��دواف��ع
وط�ن�ي��ة خ��ال�ص��ة ال ت�ش��وب�ه��ا أي
م� �ص ��ال ��ح ش �خ �ص �ي��ة أو م �ن��اف��ع
ضيقة.
وب�ي�ن ال �ع��وض��ي أن م ��ا حققه
ب� �ن ��ك االئ � �ت � �م� ��ان م � ��ن إن� � �ج � ��ازات
ف �ع �ل �ي��ة وب � � ��األرق � � ��ام ال ��واض� �ح ��ة
خالل السنوات الخمس األخيرة

عالقة البنك
وديوان
المحاسبة
يحتذى بها

كامل العوضي

ي � �ث � �ب ��ت ج � � � � � ��دارة إدارة ال� �ب� �ن ��ك
وموظفيه وحرصهم على القيام
ب��ال��واج �ب��ات امل �ن��وط��ة ب �ه��م دون
ت�ق�ص�ي��ر أو إه �م��ال أو اس�ت�ه�ت��ار
الفتًا إلى أن البنك استطاع رفع
إيراداته بنسبة  % 15كما أكد أن
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ي�ق��وم بأقصى
م��ا ل��دي��ه م��ن خ �ب��رات وإم �ك��ان��ات
وجهود ليثني على املجهودات
ال�ط�ي�ب��ة وي��وج��ه ن�ح��و امل �س��ارات
األفضل في حال وجودها.
ك �م��ا أش � ��ار ال �ع��وض��ي إل� ��ى أن
بنك االئتمان نجح بتقديم أكثر
م ��ن  890م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
للقروض العقارية وحوالي 200
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي للقروض
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ت ��ي اس �ت �ف��ادت

منها مجتمعة أكثر من خمسني
أل� � ��ف ع ��ائ� �ل ��ة ك ��وي �ت �ي ��ة وه� � ��و م��ا
يمكن أن يقدر بحوالي  % 15من
امل��واط �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ب��اع�ت�ب��ار
العائلة مؤلفة م��ن خمسة أف��راد
م�ن��وه��ًا ب��ال��زم��ن ال�ق�ي��اس��ي ل�ه��ذه
اإلن� � �ج � ��ازات وه � ��ي ف� �ت ��رة خ�م��س
سنوات فقط.
ك � �م ��ا أث � �ن � ��ى ال � �ع� ��وض� ��ي ع �ل��ى
ح ��رص اإلدارة ال��رش �ي��دة للبنك
ف��ي ال�ت�ط��وي��ر ال��دائ��م والتحديث
امل �س �ت �م��ر ل �ل �ب �ن �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل�ل�ب�ن��ك وال� �ت ��ي تعتبر
واح��دا من أهم عوامل ومقومات
ت� �ح� �س�ي�ن ال � �خ� ��دم� ��ات ل �ل �ع �م�ل�اء،
مشيرًا إلى أن البنك دشن مؤخرًا
ع �ص��ر امل� �ع ��ام�ل�ات االل �ك �ت��رون �ي��ة

في املخططات الهندسية لألبنية
املدرسية حيث تجعل من املدرسة
ب�ي�ئ��ة ن �م��وذج �ي��ة ص�ح�ي��ة ج��اذب��ة
للطالب فتصميم املبنى املدرسي
ي�ج��ب أن ي�ك��ون م��رن��ا ويستوعب
مساحات أكثر سعة في املستقبل
وم � ��راع � ��اة ال� �ح ��اج ��ة إل � ��ى إح � ��داث
ال �ت �غ �ي��رات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م ��ن خ�لال
ج�ع��ل ال�ص�ف��وف ال��دراس �ي��ة قابلة
ل� �ل� �ت ��وس ��ع امل �س �ت �ق �ب �ل��ي وزي� � � ��ادة
الكثافة السكانية دون أن تتأثر
املدرسة.
د .محمد الحويلة

الجيران :البنك الدولي ال يملك
رؤى يقدمها إلى الكويت

وال � �ت ��وق � �ي ��ع االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ع �ل��ى
ط � � �ل � � �ب � ��ات دف � � � �ع� � � ��ات ال� � � �ق � � ��روض
اإلس�ك��ان�ي��ة ( )ONLINEتحقيقًا
مل� �ب ��دأ ال �ب �ح��ث ال� ��دائ� ��م ع ��ن راح ��ة
العميل وسرعة ودقة اإلنجاز.
كما ن��وه ال�ع��وض��ي بما حققه
ب�ن��ك االئ �ت �م��ان م��ن ت�ط��وي��ر أفقي
وع �م��ودي ف��ي ت�ط��وي��ر ال�خ��دم��ات
ون�م��و حجم ال�ق��روض املمنوحة
وزي� ��ادة ع��دد ال �ف��روع ،م��ؤك �دًا أن
تعاون البنك مع ديوان املحاسبة
وف � ��ري � ��ق وزارة امل ��ال � �ي ��ة س��اه��م
بشكل كبير في انسيابية العمل
والتفرغ لإلنجاز والعمل املثمر.
وخ � �ت� ��م ال � �ع� ��وض� ��ي م �ت��وج �ه��ًا
ب��ال �ش �ك��ر وال �ت �ق ��دي ��ر واالح � �ت� ��رام
ل �ل �ق �ي �م�ي�ن ع� �ل ��ى ب� �ن ��ك االئ� �ت� �م ��ان
وم ��وظ � �ف � �ي ��ه وم� ��وظ � �ف� ��ي دي � � ��وان
املحاسبة بما يمثلونه من جهة
وطنية أساسية في الحفاظ على
ح �ق��وق امل��واط �ن�ي�ن وم �ن��ع ال �ه��در
وال�ح�ف��اظ على م �ق��درات الكويت
وأه � �ل � �ه� ��ا ،داع� � �ي � ��ًا ك � ��ل ال� �ج� �ه ��ات
األخ � ��رى إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق م �ث��ل ه��ذه
ال �ع�ل�اق��ة امل� �ت ��وازن ��ة واإلي �ج��اب �ي��ة
وف�س��ح امل �ج��ال للتطور وال�ت�ق��دم
ب �ع �ي �دًا ع ��ن األه� � ��واء ال�ش�خ�ص�ي��ة
واالع � �ت � �ب� ��ارات ال �ض �ي �ق��ة ال �ت ��ي ال
تؤدي في النهاية إال إلى تراجع
الكويت ال سمح الله.

اك ��د ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال��رح�م��ن
ال �ج �ي ��ران ان ع� ��دم ق � ��درة ال�ب�ن��ك
ال� ��دول� ��ي ع �ل��ى ت �ق��دي��م دراس� �ت ��ه
ب� �ش ��أن م �ع��ال �ج��ة ط � ��ول ال� � ��دورة
امل� � �س� � �ت� � �ن � ��دي � ��ة ل � �ل � �م � �ش� ��روع� ��ات
الرأسمالية في الكويت خالل ٦
سنوات يأتي تأكيدا ملا اشرنا
إل �ي��ه م�س�ب�ق��ا ب� ��ان ال �ب �ن��ك ليس
ل��دي��ه رؤي� ��ة ل�ي�ق��دم�ه��ا واالول� ��ى
ان ي �ع ��ال ��ج ن �ف �س��ه م� ��ن م��رح �ل��ة
ال � �ش � �ي � �خ� ��وخ� ��ة امل� � �ب� � �ك � ��رة ال� �ت ��ي
يعيشها اآلن.
وق� ��ال ال �ج �ي��ران ف��ي ت�ص��ري��ح
صحافي ان وزارة املالية ارسلت
طلبا رسميا الى البنك الدولي
منذ  ٦سنوات لتقديم تصوره
الخاص بمعالجة ط��ول ال��دورة
املستندية ف��ي ال�ك��وي��ت ،وال�ت��ي
ت�ع��د اح��د اس �ب��اب ت��أخ��ر تنفيذ
امل�ش��اري��ع ،وم�ن��ذ ذل��ك ال�ح�ين لم
يقدم البنك تصوره.
وشدد الجيران على ان البنك
ال��دول��ي ل��ن ي�ع��ال��ج ال�ح�س��د بني
ال �ت �ج��ار وت�ص�ف�ي��ة ال �ح �س��اب��ات،
ولن يحارب الرشوه واشكالها
بالوزارات.
وت� ��اب� ��ع ال� �ج� �ي ��ران ان ال �ب �ن��ك
ال� � � � � � ��دول� � � � � � ��ي ل� � � � � ��ن ي� � �س� � �ت � ��أص � ��ل
امل� �ح ��اص� �ص ��ة وال � �ت� ��رض � �ي� ��ات...
والنتيجة على طمام املرحوم.
وف � ��ي خ� �ت ��ام ت �ص��ري �ح��ه ق ��ال
ال� �ج� �ي ��ران اذا ك ��ان ��ت ال �ح �ك��وم��ة
ج��ادة في معالجة ط��ول ال��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة ف�ع�ل�ي�ه��ا ان ت�ت�ق��دم

د .عبدالرحمن الجيران

ب��رؤي �ت �ه��ا ال � ��ى م �ج �ل��س االم � ��ة،
وأال ت�ع��ول على البنك الدولي
ال� � � ��ذي ي� �ح� �ت ��اج ال � � ��ى م �ع��ال �ج��ة
ام ��ور ك�ث�ي��رة وب ��ات ي�ع��ان��ي من
صعوبات في ميدان االقتصاد
ال��دول��ي وال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة
للدول الكبرى ،مشددا على ان
املعالجة ألي قضية مجتمعية
يجب ان تكون داخلية وليست
خ � ��ارج� � �ي � ��ة وال� � �ب� � �ن � ��ك ال � ��دول � ��ي
يقتصر دوره على االستشارات
الن الكويت تدفع اشتراكا.
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أكد خالل لقاء جمعه مع وزيرة الشؤون في برنامج هاشتاج على قناة المجلس شمولية القانون لكل مراحل الطفولة

عاشور عن قانون الطفل:
يحمي البدون واليمنحه الجنسية
جمع برنامج هاشتاج على قناة
املجلس وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي� � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال �ت �خ �ط �ي��ط ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ورئ �ي��س
لجنة امل ��رأة واالس� ��رة ال�ن��ائ��ب صالح
عاشور حيث تحدثا عن مزايا قانون
الطفل واستعدادات الحكومة الصدار
الالئحة التنفيذية له.
حيث أكد عاشور أن القانون وجد
لحماية الطفل ورع��اي�ت��ه م��ن ال��والدة
إلى سن املراهقة حيث يشمل القانون
جميع مراحل الطفولة ب��دءا من حق
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م وك ��ذا
إي�ج��اد م��راك��ز إي ��واء وم��راك��ز الحفاظ
ع �ل��ى ال �ط �ف��ل ك �م��ا ي �ض��م ب� ��اب يشمل
االع �ت��داء ع�ل��ى ال�ط�ف��ل ووض ��ع عقوبة
ل �ك��ل ف �ع��ل ي �س��يء إل �ي��ه م ��ن االع� �ت ��داء
ال�ل�ف�ظ��ي واالع �ت ��داء ال�ج�س��دي وحتى
االعتداء الجنسي.
وأش ��ار خ�ل�ال ح��دي�ث��ه ف��ي برنامج
هاشتاج على قناة املجلس أن القانون
الجديد يمنح الجهات املختصة حق
أخ��ذ الطفل من ول��ي األم��ر وحتى من
األب نفسه إذا ثبت إهمال او إعتداء
ك �م��ا ان ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ه��ي ال�ت��ي
ت �ح��دد خ ��روج ال�ط�ف��ل م��ن املستشفى
اوال في حالة االعتداءات الجسدية.
وتابع عاشور  :ان طفل اليوم ليس
ع �ل��ى غ� ��رار ط �ف��ل األم� ��س ال� ��ذي ك��ان��ت
ح��رك�ت��ه م �ح��دودة وث�ق��اف�ت��ه م�ح��دودة
وأول��وي��ات��ه م �ح��دودة أم��ا ط�ف��ل ال�ي��وم
فتفكيره يختلف في ظل عصر امليديا
امل �ت �ط��ورة وامل�ن�ف�ت�ح��ة ف�ه�ن��اك الكثير
م��ن األم � ��ور م�ت��اح��ة أم��ام��ه اآلن فمن
خ�لال الهاتف املحمول يلتقط كل ما
هو مفيد له وإيجابي كما قد يتلقى
األمور التي تسيء له وللمجتمع.
وأض ��اف  :أن ق��ان��ون ال�ط�ف��ل أو أي
ق ��ان ��ون ج��دي��د ي �ح �ت��اج إل� ��ى تسليط
ال� �ض ��وء ع �ل �ي��ه ب �ح �ي��ث ي �ع �ل��م ال �ن��اس
ماهيته وأوج��ه اإلختالف بينه وبني
ال �ق��ان��ون ال �ق��دي��م ووج� ��ه ال �ش �ك��ر في
ه ��ذا ال �ص��دد إل ��ى ج �م �ي��ع م��ن س��اه��م
في وضع هذا القانون وفي مقدمتهم
وزي��رة ال�ش��ؤون اإلجتماعية والعمل
وأرك � � � � ��ان ال� � � � � ��وزارة وك � ��ذل � ��ك ال �ق �ط ��اع
ال �خ��اص املتمثل ف��ي ال��دك�ت��ور سهام
ال �ف��ري��ح وامل� �ح ��ام ��ي ج� �ه ��راء س�ل�ط��ان
وع� �ب� �ي ��ر ال � �ش� ��ره� ��ان ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى
بعض امل�س��ؤول�ين ف��ي وزارات الدولة
املختصة مثل وزارة الصحة ووزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �ش ��ؤون واإلع �ل��ام و كل
ال �ج �ه��ات ال �ت��ي س��اه�م��ت ف��ي ترسيخ
هذا القانون .
وصاية الدولة
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ف��رض ال �ق��ان��ون
ال� �ج ��دي ��د وص ��اي ��ا م �ع �ي �ن��ة م �غ��اي��رة

لوصايا أول�ي��اء األم��ور على الطفل
وامل �ت��وص��ي ق ��ال ع��اش��ور ان قضية
اإلهمال غير معرفه بالشكل الدقيق
وفي نفس الوقت ال يوجد جزاء لها
وم��ن هنا ح��دد القانون الجديد أنه
إذا م��ا ك��ان ه�ن��اك إه �م��ال س ��واء من
الوالدين أو من املتولي فهنا القانون
يتحرك لحماية الطفل كما قد تؤخذ
ح�ض��ان��ة ال�ط�ف��ل م��ن ول��ي األم ��ر إل��ى
أس� � ��رة أخ� � ��رى وم � ��ن ي ��راق ��ب ح ��االت
اإله� �م ��ال ه �ن��ا ه ��ي امل ��درس ��ة وت �ن��وه
ع �ن��ه ف ��ي ت �ق��اري��ر ل �ل �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
كما ينطبق هذا على املستشفى أو
الجهة اإلعالمية فكل ه��ذه الجهات
تكون مشاركة ومسؤولة عن الطفل
وجميع ما سبق يهدف إلى حماية
الطفل وتوفير بيئة صحية تعليمية
ثقافية وإجتماعية سليمة بحيث
ي �ت ��رع ��رع وي �ن �م��و م ��ن خ�ل��ال غ�ل�اف
حمائي وق��ائ��ي ل��ه ت��وف��ره ل��ه الدولة
وب �ن��اء عليه ف��إن ك��ل م��ن ي �ح��اول أو
يفكر في االعتداء على الطفل أو أخذ
ح��ق م��ن حقوقه سيجد ال�ق��ان��ون له
باملرصاد.
حق االسم
وف � �ي � �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � �ح ��ق ال �ط �ف��ل
واع � �ت � �ب ��ار ال �ب �ع ��ض أن � ��ه م� �ص ��ادرة
ل�ح��ري��ة األب ق��ال ع��اش��ور :ال�ق��ان��ون
ال� �ج ��دي ��د واض� � ��ح ف ��األس� �م ��اء ال �ت��ي
ت�ح��ط م��ن ك��رام��ة اإلن �س��ان ب�ص��ورة
عامة وليس من حق ول��ي األم��ر أن
ي�م�ن��ع اب �ن��ه م ��ن ال�ت�ع�ل�ي��م فبحسب
ال �ق ��ان ��ون ال �ت �ع �ل �ي��م إل ��زام ��ي وع�ل�ي��ه
ي� �ل� �ت ��زم األب أن ي � � ��درس اب� �ن ��ه م��ن
امل ��رح� �ل ��ة اإلب � �ت ��دائ � �ي ��ة إل � ��ى ن �ه��اي��ة
امل ��رح� �ل ��ة امل� �ت ��وس� �ط ��ة س � � ��واء أك� ��ان
راض�ي��ا ع��ن ذل��ك أو ال ف��إذا اعترض
ع�ل��ى ذل ��ك ف�س�ي�ك��ون أم� ��ام م�س��اء ل��ة
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قانونية ونفس الشيء ينطبق على
بند االس��م ف��إذا ل��م يحسن إختيار
االس��م م��ن ضمن ال�ض��واب��ط والقيم
االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ت�ف��ق عليها ك�م��ا أن
هناك أس�م��اء مجرد أن يسمى بها
الطفل سينمو بعقدة نفسية مريرة
ت �ن �غ��ص ع �ل �ي��ه ح �ي��ات��ه ك �ل �م��ا ي��ذك��ر
اسمه وعليه فبعد ص��دور الالئحة
التنفيذية فال يحق لولي األم��ر أن
يسمي اب�ن��ه ب��إس��م ق��د يخطر فقط
على باله دون م��راع��اة شعور ابنه
حني يدخل في الدائرة اإلجتماعية
امل��وس �ع��ة وق ��د ي�ص�ب��ح م �ع��اي��رة له
وعليه فمن يسمي ابنه باسم شاذ
فهو أص�لا ش��اذ وه��ي أقلية وعلى
ال �ع �م��وم ف��ال �ك��ل ي��رغ��ب ف��ي تسمية

أوالده بأسماء طيبة خالدة تزيده
افتخارا.
وع� � ��ن ال � �ج � �ه ��ات امل � �س� ��ؤول� ��ة ع��ن
التوعية التثقيفية واإلرشاد أوضح
عاشور ان القانون قسم إلى أبواب
وإل��ى ج�ه��ات معنية ب�ه��ذا القانون
وهناك أب��واب وقضايا متعلقة في
وزارة الصحة كالرضاعة الطبيعية
وال �ت �غ��ذي��ة وال �ت �ط �ع �ي �م��ات ف � ��وزارة
الصحة ستصدر اللوائح الناقصة
وستكون إلزامية كموضوع إدخال
امل ��واد الحافظة ف��ي ط�ع��ام األط�ف��ال
وك ��ذا م��وض��وع ال��دع��اي��ة اإلع�لام�ي��ة
حول حليب الرضاعة فهذه األمور
ك �ل �ه��ا خ ��اص ��ة ف ��ي وزارة ال �ص�ح��ة
وه �ن��اك أم� ��ور م�ت�ع�ل�ق��ة ف��ي اإلع�ل�ام

ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ك�م��وض��وع دور
السينما فالقانون سيفرض على
ت�ل��ك ال� ��دور ع�ل��ى أن ب�ع��ض األف�ل�ام
البد أن توضع لها تنويهات معينة
أي أن ه� ��ذا ال �ف �ي �ل��م غ �ي��ر م�س�م��وح
ل�ف�ئ��ة أق ��ل م ��ن ث �م��ان��ي ع �ش��رة سنة
وكذا املرور بالنسبة إلى استخدام
ح��زام األم��ان والجلوس في املقاعد
األم��ام�ي��ة وال �ش��يء اآلخ ��ر استغالل
األط � � �ف� � ��ال ف � ��ي األف� � �ل � ��ام اإلب ��اح � �ي ��ة
والعنيفة ف�لا ي��وج��د ق��ان��ون يجرم
ذل� ��ك ح��ال �ي��ا وع �ل �ي��ه ف �ب �ع��د ص ��دور
القانون الجديد هناك جهات تمنع
اس �ت �غ�لال ال�ط�ف��ل ف��ي أم ��ور سلبية
أو غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة وغ �ي ��ر أخ�لاق �ي��ة
وستفرض عليهم غرامات جسيمة
ت� �ص ��ل إل� � ��ى خ �م �س�ي�ن أل� � ��ف دي� �ن ��ار
وسجن يتراوح بني سنة إلى خمس
سنوات وفي بعض األحيان تصل
الجزاءات إلى عشرين سنة مشيرا
إل ��ى وج� ��ود ك��م م��ن ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
تغلظ العقوبة في بعض القضايا
ب �ح �ي��ث أن م ��ن ي �ف �ك��ر ف ��ي االع� �ت ��داء
على حقوق ه��ذا الطفل سيتعرض
لعقوبات جسيمة تمنعه من تكرار
أعماله الشنيعة في حق البراءة.
وت � �ط� ��رق ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��اش� ��ور إل ��ى
ال�ح��دي��ث ع��ن ف��ري��ق ال�ح�م��اي��ة ال��ذي
ي�ت�ك��ون م��ن ال�ط�ب�ي��ب واألخ �ص��ائ��ي
االج � �ت � �م ��اع ��ي وف� � ��ي ح� ��ال� ��ة وج � ��ود
ال � �ط � �ف ��ل ف � ��ي امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ن �ت �ي �ج��ة
االع�ت��داء عليه يقرر ه��ذا الفريق ما
ف��ي م�ص�ل�ح��ة ال�ط�ف��ل س ��واء ال�ب�ق��اء
ف��ي املستشفى واس�ت�ك�م��ال عالجه
او السماح لولي أم��ره بأن يخرجه
ع�ل��ى ك�ف��ال�ت��ه وي�م�ت�ل��ك ه ��ذا ال�ف��ري��ق
حق تحريك قضايا ضد ولي األمر
س��واء ك��ان أب او حاضن باإلهمال
واالع� �ت ��داء وه ��ذه ع�ق��وب�ت�ه��ا كبيرة
بالقانون فمن يتولى رعاية الطفل
يجب ان يكون حريص على تربيته
وأي ت �ج ��اوز أو إه �م ��ال ي�ع��رض�ه��م
ل �ل �م �س��ائ �ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة م� ��ن خ�ل�ال
ت�ق��ري��ر امل�س�ت�ش�ف��ى او امل��راك��ز ال�ت��ي
ستنشأ.
إهمال تعليمي
وف� � �ي� � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب � ��اإله� � �م � ��ال
التعليمي فقال ان القانون أعطى
ال� �ح ��ق مل ��دي ��رة امل� ��درس� ��ة ان ت�ك�ت��ب
تقرير بحق الطفل وتعرضه على
امل�س��ؤول�ين بعد بعض اإلج ��راءات
األول� �ي ��ة م ��ن اس �ت��دع��اء ول ��ي األم ��ر
وإذا ت�ك��رر ه��ذا األم��ر ف��ان القانون
ي�ع�ط��ي ال �ح��ق ل�ل�ج�ه��ات ال��رس�م�ي��ة
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السماح للطفل بالعمل من عمر  15عاما وفقا لضوابط

الصبيح :إنشاء مراكز لحماية الطفل
في مختلف المحافظات
تتمة المنشور ص13

ان �ه��ا ت�ن�ظ��ر ف��ي ح��ال��ة ه ��ذا ال�ط�ف��ل
فإذا ثبت وجود مشكلة في األسرة
ت ��أخ ��ذ ال ��وص ��اي ��ة وي � � ��ودع ال �ط �ف��ل
مراكز الحماية ومن حق الوالدين
ان ي � � ��زوروا ال �ط �ف��ل وه� �ن ��اك لجنة
مختصة تشرف على األس��رة وإذا
ت �غ �ي��ر وض � ��ع األس � � ��رة م� ��ع وج� ��ود
تعهدات ممكن ان يعود الطفل مرة
أخ ��رى ل �ه��ذه األس� ��رة وإذا ت�ك��ررت
القضية تنقل وص��اي��ة ال�ط�ف��ل من
األسرة إلى األسرة البديلة.
وأك� � ��د ع ��اش ��ور ان ال �ط �ف��ل غ�ي��ر
م� �ح ��دد ال �ج �ن �س �ي��ة ي � �ن� ��درج ت�ح��ت
حقوق الرعاية الصحية والعناية
التعليمية والرعاية والحماية من
أي ش ��يء ي �س��يء ل��ه وان التحفظ
ف� � �ق � ��ط ف � � ��ي ال � �ت � �ج � �ن � �ي� ��س وع� �ل� �ي ��ه
فالحكومة الكويتية تحفظت على
ال �ت �ب �ن��ي وال �ج �ن �س �ي��ة ف ��ي ال �ق��ان��ون
فقط فدولة الكويت ترتبط بقانون
ال �ج �ن �س �ي��ة وق ��ان ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة له
خ �ص��وص �ي��ة خ ��اص ��ة وب��ال �ن �س �ب��ة
ل�ت�ب�ن��ي األوالد م ��ن ج�ن�س�ي��ة األب
وك� ��ون ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن ي��ول��دون
على أرض الكويت وبالتالي ليس
ك��ل م��ن ي��ول��د ع �ل��ى أرض �ه��ا ي��أخ��ذ
جنسيتها ولكن حني يولد الطفل
سواء كان بدون أو غير بدون البد
أن ي �ك ��ون ل ��ه اس� ��م ش� �ه ��ادة م�ي�لاد
ي��رم��ز إل �ي��ه وي �ع��رف ه��وي��ة ال�ط�ف��ل
ف��ال �ق��ان��ون ي�ح�م��ي ال�ط�ف��ل م��ن غير
م�ح��ددي الجنسية لكن اليعطيه
ح��ق إك�ت�س��اب جنسية ال�ب�ل��د التي
يولد على أرضها.
وأوض � � � � � � � � � � ��ح ف � � �ي � � �م � � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق
ب��اس�ت�ع��دادات ال�ج�ه��ات املعنية ان
اختصاصات الوزارت املختلفة قد
وزعت والصحة والتعليم واإلعالم
ف �ل��دي �ه��م ن �س��خ م ��ن ال �ق ��ان ��ون وه��م
مستعدون لتطبيق م��واده وإذا لم
يقوموا بواجباتهم سيتعرضون
للمساءلة عن التقصير وبالتالي
ي�ق��ع ع�ل�ي�ه��م ع ��بء ال�ت�ن�ف�ي��ذ ون�ح��ن
يقع علينا عبء الرقابة.
وتطرق عاشور إلى الحديث عن
م��راك��ز حماية الطفل م�ش��ددا على
ضرورة التمييز بني مراكز حماية
الطفل ومراكز األحداث التي تضم
أط� �ف ��اال م �ن �ح��رف�ين وب �ع �ض �ه��م ق��ام
بجرائم وهم في سن الحداثة أما
م ��راك ��ز ال �ط �ف��ول��ة ف �ت �ش �م��ل أط �ف��اال
معتدى عليهم أي ضحايا ولذلك
ال�ش��يء املهم أن��ه ل��ن يتبعوا وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة أو ف��ي ح�م��اي��ة ال�ش��رط��ة
فهم سيكونون ف��ي حماية مراكز
ال� �ش ��ؤون ل �ه��م ح �م��اي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة

ح ��ال� �ت ��ه ال �ن �ف �س �ي��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة
لتقييم مصادر العنف عند الطفل.

وزيرة الشؤون والدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح

ونفسية وهناك مشرفون مدربون
عليهم .
وزارة الشؤون
وق� � � � ��ال� � � � ��ت وزي � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��رة الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح:
دول ��ة ال�ك��وي��ت وق �ع��ت ع�ل��ى اتفاقية
دول �ي��ة ل�ح�م��اي��ة ح �ق��وق ال�ط�ف��ل كما
وع ��دت ف��ي ي�ن��اي��ر امل��اض��ي مجلس
ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ب ��أن ه ��ذا ال �ق��ان��ون
س �ي �ص ��در ق ��ري �ب ��ا ف �ق ��د ك � ��ان ل��دي �ن��ا
قصور ف��ي التشريعات وعليه جاء
ال �ق��ان��ون ل �س��د ال �ث �غ��رات امل ��وج ��ودة
ف��ي ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �خ��اص��ة بحقوق
ال � �ط � �ف� ��ل ف � ��ي ال � ��رع � ��اي � ��ة وال� ��رع� ��اي� ��ة
الصحية وح�ت��ى ف��ي اخ�ت�ي��ار االس��م
فالقانون تناول كل ما يخص الطفل
م ��ن ل�ح�ظ��ة والدت � ��ه وك� ��ذا األم ال�ت��ي
حملته وال��رع��اي��ة امل�ف�ت��رض تلقيها
م��ن األم��وم��ة إل��ى أن ي�ص��ل إل��ى سن
املراهقة.
وأضافت  :أما القانون فإنه يضم
عدة أبواب أهمها تغليظ العقوبات
ع�ل��ى امل�ع�ت��دي��ن ع�ل��ى األط �ف��ال س��واء
م ��ن األق� � ��ارب أو م ��ن خ� ��ارج األس ��رة
وك��ذل��ك حماية الطفل تشمل الطفل
الكويتي واملقيم على أرض الكويت
فهو قانون شامل لكل األطفال ومن
ه��ذا ال �ب��اب ك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة مقدمة
ع �ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون واإلخ � ��وة في
اللجنة البرملانية كان لديهم اقتراح
ب�ق��ان��ون وع�ل�ي��ه ت�م��ت ج�ل�س��ة بيننا
لتوحيد الرؤى واملقترحات.
وت ��اب� �ع ��ت :ان األب � � � ��واب ص�ن�ف��ت

سواء فيما يتعلق باملرور أوثقافة
ال�ط�ف��ل وص�ح�ت��ه وال�ح�م��اي��ة م��ن أي
عنف سواء من الوالدين أو من الغير
فقد فصلت تفصيال كامال بحيث ال
يلتبس على امل��رك��ز ال��ذي سيحمي
الطفل ما هي العقوبة التي ستقع
ع �ل��ى م ��ن ق� ��ام ب ��داي ��ة م ��ن تسميته
ب��أس �م��اء م �ح��رج��ة وإل � ��ى غ �ي��ر ذل��ك
م��ن األم��ور املتعلقة بمسار حياته
أي أن تصنيفات ال�ق��ان��ون الجديد
واض� �ح ��ة ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر وس�ت�ح�م��ي
الطفل من أي ت�ج��اوزات ض��ده ففي
ال �س��اب��ق ل��م ت ��رد ه ��ذه التفصيالت
وال ت �ع��اق��ب ع �ل �ي �ه��ا ك��أم �ث �ل��ة ع�ل��ى
امل ��رور ك��وض��ع ال�ط�ف��ل ف��ي الكرسي
األمامي في السيارة لم تكن هناك
ع �ق��وب��ة ف ��ي ق ��ان ��ون امل � ��رور وال �ي��وم
القانون الجديد أوجد هذه العقوبة
وكذلك تم تفسير وتحديد مفهوم
اإله � � �م� � ��ال وص � �ن� ��ف ب �ي��ن اإله � �م� ��ال
الجسدي والنفسي واألدبي وعليه
أص � �ب � �ح� ��ت ه� � �ن � ��اك ع � �ق� ��وب� ��ات ل �ك��ل
ت� �ص ��رف م� �س ��يء ل �ش �خ��ص ال �ط �ف��ل
ك� �م ��ا أن ال � �ق� ��ان� ��ون ال� �ج ��دي ��د ي�ض��م
حقوق الطفل بالنسبة إلى النسب
واالس��م و املعيشة الطيبة وغيرها
من األمور التي تخص بيئة الطفل
ال�لائ �ق��ة وح �ت��ى ال� ��ذي ي��أخ��ذ طفله
إلى العروض السينمائية التي قد
تؤثر على ثقافة الطفل أو نفسيته
ال � �ق ��ان ��ون ال� �ج ��دي ��د وض � ��ع ع �ق��وب��ة
م �ح ��ددة ف ��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب وي�م�ك��ن
ت� �ح ��دي ��د ذل � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ال ��رص ��د
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ف � ��ي امل� � ��درس� � ��ة ح�ين
ي�لاح��ظ عنف الطفل سيتم دراس��ة

تصنيفات القانون
وأما عن تصنيف القانون فقالت
ال �ص �ب �ي��ح  :ي �ص �ن��ف ق ��ان ��ون ال�ط�ف��ل
إل��ى أربعة تصنيفات وهناك امل��ادة
الثانية تتحدث عن الفئات العمرية
م��ن امل�ي�لاد إل��ى أرب��ع س�ن��وات والتي
ال ي �ف �ق��ه ف �ي �ه��ا ال �ط �ف��ل ش �ي �ئ��ا وه�ن��ا
ي ��ؤخ ��ذ ب �م��ن ه ��م ح ��ول ��ه وال �ت �ق��اري��ر
ال �ت��ي ك �ت �ب��ت ح ��ول ��ه إذا م ��ا سلبت
منه حقوقه وامل��رح�ل��ة األخ��رى تبدأ
م��ن أرب��ع س�ن��وات إل��ى سبع سنوات
وف �ي �ه��ا ن �س �ت �م��ع إل � ��ى ش � �ك ��واه ألن��ه
ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ح��دث وق ��د ي�ن�ق��ل لنا
صدقا بما وقع له من سلب للحقوق
ومن ثم يقاس على كالمه ومن عمر
سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة
يؤخذ برأيه إذا ما أراد أن يستقر في
املركز أو يلجأ إلى والدته إذا كانت
هي التي تضربه أو والده إلى آخره
وم ��ن ب �ع��د خ �م��س ع �ش��رة س �ن��ة إل��ى
ثماني عشرة سنة يسمح له بالعمل
وفق ضوابط قانونية والتي تقر أنه
م ��ازال طفال ويعمل أق��ل م��ن ثماني
س��اع��ات أي س��اع��ات مخفضة فكل
فئة صنفت على إدراك وقدرة الطفل
على التعبير عما يجول في خاطره.
مراكز الحماية
وأم ��ا االع �ت ��داءات ال�ت��ي ت�ق��ع على
الطفل في مراكز حمايته فأوضحت
الصبيح ان م��ن يتعاملون ف��ي تلك
امل��راك��ز بشر وه��م معرضون للخطأ
ك��أم��ر وارد وال�ج��دي��د ال��ذي ط��رأ هو
انه ك��ان في السابق بالنسبة لدور
ال��رع��اي��ة ينظمها ق��ان��ون الحضانة
العائلية واملعاقني ويطبق عليهم
ال �ق��ان��ون اإلداري ال ��ذي ي�ش�م��ل لفت
نظر او خصم ال�ي��وم يطبق عليهم
م��ا ي�ط�ب��ق ع �ل��ى اآلخ ��ري ��ن ح �ت��ى من
ال� ��وال� ��دي� ��ن واألق� � ��رب� � ��اء وف � ��ي ح��ال��ة
تطبيق القانون على بعض الحاالت
وت��وض �ي��ح ال �ع �ق��وب��ات ف��ي ال�لائ�ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ت �س��د ال �ط��ري��ق ام� ��ام أي
م� �س ��ؤول إلي� �ج ��اد ث� �غ ��رة ت �م �ك��ن م��ن
االستثناءات.
وأك��دت ال��وزي��رة الصبيح شمول
ال �ق ��ان ��ون ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى امل�ن�ت�ج��ات
واألغذية لحماية الطفل بالتنسيق
م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ف� ��ي وزارة
ال� �ت� �ج ��ارة وأن� � ��ه ق ��د وض� �ع ��ت مل ��واد
أغ ��ذي ��ة األط� �ف ��ال ع �ق��وب��ات ع �ل��ى كل
بند س��واء أغ��ذي��ة أو حلويات أوم��ا
يتعلق باألطفال الرضع كل بحسب
النوع او السن ال��ذي يستخدم تلك
األغذية.
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قناة فضائية
لألطفال
أوض� � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب ص��ال��ح
ع � � � ��اش � � � ��ور أن ال � � �ق� � ��ان� � ��ون
ل � ��م ي �ش �ت ��رط إن � �ش� ��اء ق �ن��اة
ف �ض��ائ �ي��ة خ ��اص ��ة ب��ال�ط�ف��ل
إال أنه يلزم أن يكون هناك
ث �ق��اف��ة خ��اص��ة ب��ال�ط�ف��ل أي
ب��رام��ج ومكتبات وقصص
ومعارض.
وتابع انه على املستوى
ال �ش �خ �ص ��ي ي ��دع ��م إن� �ش ��اء
ق � � �ن� � ��اة خ� � ��اص� � ��ة ل �ل�أط � �ف� ��ال
وي � �م � �ك ��ن ل� � � � � ��وزارة اإلع� �ل ��ام
ب�م�ع��اون��ة ال�ج�ه��ات املعنية
بالطفل إنشاء قناة خاصة
بالطفل .
وت� � � ��اب� � � ��ع ان ال� � �ق � ��ان � ��ون
ل � ��م ي � �ل� ��زم ذل � � ��ك م � ��ن خ�ل�ال
التلفزيون هذه األمور كلها
سترتب التزامات للجهات
ال ��رس� �م� �ي ��ة أن � �ه� ��ا ت� �ب ��رزه ��ا
ف � ��ي امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ب��ال �ن �س �ب��ة
ل�لأط �ف��ال وب��ال�ت�ن�س�ي��ق بني
وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزارة
ال� � � � � �ش � � � � ��ؤون وامل � � �ك � � �ت � � �ب� � ��ات
ال�ع��ام��ة لتخصيص أم��اك��ن
لألطفال.

األسرة
البديلة
ق � � ��ال � � ��ت ال � � � � ��وزي � � � � ��رة ه� �ن ��د
ال �ص �ب �ي��ح ان ن� �ظ ��ام األس� ��رة
ال �ب ��دي �ل ��ة وج � ��د إذا م� ��ا ك ��ان
ه �ن��اك أس ��ر م�ت�ص��دع��ة فيها
ع� � �ن � ��ف وت� � �ف� � �ك � ��ك وم � �ش� ��اك� ��ل
مختلفة ف�ه�ن��اك أس ��ر بديلة
يتلقى فيها الطفل امل�ح��روم
رع��اي��ة أف �ض��ل وه �ن��ا ينسب
إلى أهله الحقيقيني ويتربى
ف ��ي ك �ن��ف ه� ��ذه األس� � ��رة إل��ى
أن يشب مشيرة أن األس��رة
ال �ب��دي �ل��ة ل �ه��ا ش � ��روط ودور
ال� ��رع� ��اي� ��ا ت � �ك� ��ون مل �ج �ه��ول��ي
الوالدين أو مجهول األب أو
األوالد من املحارم .
وأوض� � �ح � ��ت أن ال�ل�ائ �ح ��ة
التنفيذية للقانون ستوضح
ب � ��دق � ��ة ك � ��اف � ��ة االل � � �ت� � ��زام� � ��ات
الواجبة تجاه الطفل.
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يشارك في االجتماع التشاوري الـ 16لوزراء الداخلية في قطر

الخالد :تفعيل التعاون األمني
بين دول التعاون لمواجهة التحديات

الشيخ محمد الخالد لدى وصوله إلى الدوحة

أك� ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
أن ال�ت�ط��ورات املتالحقة ال�ت��ي يشهدها
العالم حاليا تتطلب من الجميع العمل
م��ن م�ن�ط�ل��ق امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة لشعوب
امل �ن �ط �ق��ة م �ض �ي �ف��ا ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ك��ون��ا
لدى وصوله إلى الدوحة للمشاركة في
االجتماع التشاوري الـ 16لوزراء داخلية
دول مجلس التعاون الخليجي :نعيش
ع��امل��ا يشهد ت�ط��ورات متالحقة تتطلب
أن نعمل جميعا م��ن منطلق املصلحة
العامة لشعوب املنطقة.
وأوض � � � ��ح أن ه� � ��ذا ي �ت �ط �ل��ب ت�ف�ع�ي��ل
التعاون األمني بني الدول األعضاء في
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي م��ن حيث
ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات وال �خ �ب��رات األم�ن�ي��ة

يسهم في ربط شبكة الطرق الجنوبية بالشمالية

افتتحت ملتقى الحوار التنموي باألمانة العامة للتخطيط

الجسار 165 :مليون دينار لتنفيذ
جسر وصلة الدوحة
أكد وزي��ر األشغال وزي��ر الكهرباء
وامل� ��اء م .أح �م��د ال�ج�س��ار أن م�ش��روع
ج�س��ر وص �ل��ة ال��دوح��ة ي�ع��د ل�ب�ن��ة من
ل�ب�ن��ات خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وأن ��ه م�ش��روع
رائد يساهم في تحقيق رؤية صاحب
السمو أمير البالد بتحويل الكويت
إلى مركز مالي واقتصادي عاملي.
وق � � � � ��ال ال� � �ج� � �س � ��ار ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحافيني خالل حفل وضع حجر
األساس ملشروع جسر وصلة الدوحة
ال��ذي ي��رب��ط ميناء ال�ش��وي��خ بمنطقة
ال ��دوح ��ة إن ��ه ي�ع�ت�ب��ر م�ك�م�لا مل �ش��روع
ج�س��ر ج��اب��ر األح �م��د وت�ب�ل��غ تكلفته
 165مليون و 708ألف دينار وسينفذ

خالل  4سنوات على أن يكون تاريخ
التسليم التعاقدي نهاية العام .2018
وأض ��اف أن ه��ذا امل �ش��روع يساهم
ف ��ي رب� ��ط ش �ب �ك��ة ال� �ط ��رق ال�ج�ن��وب�ي��ة
بشبكة ال �ط��رق الشمالية ل�ل�ب�لاد من
خ�لال رب��ط ميناء ال�ش��وي��خ واملنطقة
ال �ح��رة م �ب��اش��رة ف��ي م �ي �ن��اء ال��دوح��ة
وط��ري��ق ال�ج�ه��راء مما يخفف العبء
على شبكة الطرق الداخلية ويساعد
ف ��ي ان �س �ي��اب �ي��ة امل � � ��رور م��وض �ح��ا أن
جسر وصلة ال��دوح��ة سيربط ميناء
ال�ش��وي��خ وش�ب��ه ج��زي��رة ال��دوح��ة عبر
ج��ون الصليبخات بطول يزيد على
 12ك�ي�ل��وم�ت��را م�ن�ه��ا م��ا ي��زي��د ع�ل��ى 7

كيلو مترات عبارة عن جسر بحري
وم��ا يزيد على  4كيلو مترات طريق
برية على أن يتكون هذا الجسر من 3
حارات إضافة إلى حارة طوارئ بكل
ات �ج��اه وأع �ل��ى ارت �ف ��اع ل�ل�ج�س��ر ف��وق
س�ط��ح ال�ب�ح��ر ي�ب�ل��غ ح��وال��ي  12مترا
وتتباعد املسافات بني أعمدة الجسر
بني  40إلى  60مترا.
وذك��ر ال�ج�س��ار أن وص�ل��ة ال��دوح��ة
ت �ت �ض �م��ن ت �ق��اط �ع�ي�ن ج ��دي ��دي ��ن ه�م��ا
ت �ق ��اط ��ع ال � ��دوح � ��ة وت� �ق ��اط ��ع امل��دي �ن��ة
الترفيهية.

وزير البلدية ينفي فرض رسوم
على دفن الموتى
أكد وزي��ر املواصالت وزي��ر الدولة
ل�ش��ؤون البلدية عيسى ال�ك�ن��دري أن
ال � � ��وزارة ل ��م ت�ف�ك��ر م�ط�ل�ق��ا ف ��ي ف��رض
رس ��وم ع�ل��ى دف ��ن امل��وت��ى ك�م��ا أش�ي��ع
في بعض وسائل اإلع�لام معربا في
تصريح صحافي عن عدم رضاه بما
ينشر أح�ي��ان��ا م��ن أخ�ب��ار غير دقيقة
ال س�ي�م��ا م��ا ي�ت�ع�ل��ق م�ن�ه��ا بمصالح
املواطنني واملقيمني.

وق� � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري إن م� ��وض� ��وع
ف � ��رض رس � ��وم ع �ل��ى دف � ��ن امل ��وت ��ى ل��م
ي �ط��رح م�ط�ل�ق��ا ول ��م ي �ت �ط��رق إل �ي��ه أي
م �س��ؤول م �ش��ددا ع�ل��ى أن ��ه ال يسمح
ب �ش��يء م ��ن ذل ��ك ع �ل��ى اإلط �ل��اق وأن ��ه
ح��ري��ص ع�ل��ى ع��دم أره ��اق امل��واط�ن�ين
وامل�ق�ي�م�ين ب ��أي أع �ب��اء م��ال�ي��ة تنافي
القيم التي جبلنا عليها على أسس
م��ن الرحمة واالنسانية التي جبلت

ع�ل�ي�ه��ا ال�ك��وي��ت م�ن��ذ ال �ق��دم وال ت��زال
وال �ت��ي ي��دع��و إل�ي�ه��ا دي�ن�ن��ا الحنيف.
ون��اش��د ال��وزي��ر الكندري م��ن يصلهم
مثل هذا الخبر غير الدقيق التحقق
من مدى صحته وذل��ك بالرجوع الى
امل �س��ؤول�ين ال��ذي��ن ل��دي�ه��م امل�ع�ل��وم��ات
ال �ص �ح �ي �ح��ة وط �ل ��ب ع� ��دم إخ� �ف ��اء أي
معلومة عن وسائل اإلعالم طاملا كان
نشرها ال يضر باملصلحة العامة.

ح� �ت ��ى ت � �ك� ��ون ل ��دي� �ن ��ا ق � ��اع � ��دة ب �ي ��ان ��ات
م �ت �ك��ام �ل��ة وق � � ��وة أم �ن �ي ��ة ض� ��ارب� ��ة ل�ك��ل
م��ن ت �س��ول ل��ه ن�ف�س��ه ال�ع�ب��ث ب��أم��ن دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة م �ع��رب��ا ع��ن س�ع��ادت��ه
باالجتماع ب��وزراء داخلية دول مجلس
التعاون وأك��د أهمية االجتماع بالنظر
إلى توقيته وإلى األوضاع واملستجدات
األمنية الدقيقة على الساحة اإلقليمية
والعربية.
وأع� � � � ��رب ع � ��ن أم � �ل� ��ه ف � ��ي أن ي �ت �م �ك��ن
االج �ت �م��اع م��ن ال�ت��وص��ل إل ��ى ت��وص�ي��ات
وق� � ��رارات ت��رق��ى إل ��ى م�س�ت��وى امل�خ��اط��ر
امل ��اث �ل ��ة وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا
امل�ن�ط�ق��ة م��وض �ح��ا أن ال �ل �ق��اء ي��أت��ي في
إط� ��ار ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال ��دول
الخليجية بشأن تعزيز الروابط بينها

ح��ول س�ب��ل مكافحة اإلره ��اب ووس��ائ��ل
مواجهة الجريمة املنظمة.
وق � � ��ال ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال � �خ ��ال ��د :ق��د
حملني سيدي حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
ت �ح �ي��ات��ه وت �م �ن �ي��ات��ه ال�ق�ل�ب�ي��ة ل�ص��اح��ب
السمو أمير دول��ة قطر الشيخ تميم بن
ح�م��د م��ؤك��دا أن ال �غ��اي��ة ال �ت��ي ينشدها
جميع وزراء داخ�ل�ي��ة مجلس ال�ت�ع��اون
وي�س�ع��ون بمثابرة لتحقيقها ه��ي أمن
املنطقة وأم��ان شعوبها وتقدمها وهو
أمر يتطلب عمال دؤوبا وعطاء مخلصا
ف� ��ي ال� �ح ��اض ��ر وامل �س �ت �ق �ب ��ل م� ��ن خ�ل�ال
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ع�ل�م��ي ف �ه��ذا ه��و ال�ض�م��ان
األك � �ي � ��د الس � �ت � �م� ��راري� ��ة ال� �ع� �ي ��ش اآلم � ��ن
لشعوبنا.

الصبيح :خطط التنمية على موقع
إلكتروني الستطالع آراء المواطنين
ق� ��ال� ��ت وزي � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
إن األمانة العامة للتخطيط ستضع
خ�ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة ب�ع��د إع��داده��ا على
املوقع االلكتروني الخاص باألمانة
لتكون ف��ي متناول جميع املهتمني
والس� �ت� �ط�ل�اع اآلراء واالق� �ت ��راح ��ات
بهذا الشأن.
وأض��اف��ت ال�ص�ب�ي��ح ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش رع��اي �ت �ه��ا
ان� �ط�ل�اق م�ل�ت�ق��ى ال� �ح ��وار ال�ت�ن�م��وي
ال� � � � ��ذي ت� �ن� �ظ� �م ��ه األم � � ��ان � � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط أن ال � �ه� ��دف م� ��ن وض ��ع
ال �خ �ط��ط ع �ل��ى امل ��وق ��ع االل �ك �ت��رون��ي
ه��و االس �ت �ف��ادة م��ن خ �ب��رات جميع
أف� � � � ��راد امل� �ج� �ت� �م ��ع م� �ش� �ي ��رة إل � � ��ى أن
ال �ح��وار ال�ت�ن�م��وي سيشهد توسعا
خ�لال املرحلة املقبلة ب��زي��ادة أع��داد
املشاركني فيه داخل األمانة إضافة
إل��ى ال�ت��وس��ع ع�ب��ر م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي واملوقع االلكتروني.
وأف ��ادت ب��أن األم��ان��ة عكفت على
تقديم الخطة الخمسية وت��م إق��رار
الخطة السنوية األول ��ى ف��ي الوقت
ال� ��ذي ت�س�ع��ى ال � � ��وزارة ف �ي��ه ل�ت�ق��دي��م
خ�ط��ة ال �ع��ام  2017/2016ك��ي تؤكد
أن ال �ت �خ �ط �ي ��ط ه � ��و ال� � �ج � ��زء األه � ��م
ف ��ي ال ��دول ��ة وع �ل��ى أس ��اس ��ه ت��وض��ع

المرحلة المقبلة
ستشهد إنهاء
خدمات المزيد
من القياديين

هند الصبيح

امل �ي��زان �ي��ات وامل �ش��اري��ع م�ض�ي�ف��ة أن
هذه الحوارات تهدف إلى االستفادة
م� ��ن خ � �ب� ��رات ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ال �س��اب �ق�ي�ن
ف��ي األم ��ان ��ة إل ��ى ج��ان��ب االس �ت �ف��ادة
م ��ن خ �ب ��رات امل �خ�ت �ص�ين وامل�ه�ت�م�ين
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط م��ن ال � ��وزراء ال�س��اب�ق�ين
وأساتذة الجامعة وأعضاء املجلس
األعلى للتخطيط.
وع ��ن م��رس��وم ت�ق�ي�ي��م ال�ق�ي��ادي�ين
ق��ال��ت ال �ص �ب �ي��ح إن امل ��رس ��وم ص��در
وس �ت �ش �ه��د امل ��رح �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة ان �ه��اء
خ��دم��ات امل��زي��د م��ن ال�ق�ي��ادي�ين ممن
ي�ك��ون تقييمهم أدن��ى م��ن املتوسط
الف � �ت� ��ة إل� � ��ى أن ال � �ق � �ي� ��ادي ال� � � ��ذي ال

يستطيع تحقيق هدفه ال يستحق
ال� �ب� �ق ��اء ف� ��ي م� �ك ��ان ��ه .وأض � ��اف � ��ت أن
التقييم سيكون على أساس الخطة
وسيتم إعطاء القيادي ال��ذي يكون
تقييمه م�ت��وس�ط��ا دورات تساعده
ف� ��ي ت� �ط ��وي ��ر ع �م �ل��ه خ� �ص ��وص ��ا أن
البالد لم تعد تتحمل تأخير انجاز
املشاريع.
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مجلس وزراء الشباب والرياضة هنأ سمو األمير الختياره قائد للعمل األنساني

الحمود :الكويت عاصمة للشباب العربي
لعام 2017

ق � ��ال وزي� � ��ر االع� �ل ��ام ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح
سالم الحمود الصباح أمس ان مجلس
وزراء ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ال�ع��رب واف��ق
على اخ�ت�ي��ار ال�ك��وي��ت عاصمة للشباب
العربي لعام .2017
وأض � � ��اف ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
رئ �ي��س ال � ��دورة ال�ح��ال�ي��ة مل�ج�ل��س وزراء
ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ال �ع��رب ف��ي مؤتمر
ص �ح �ف��ي ف ��ي خ �ت ��ام أع� �م ��ال ال � � ��دورة ان
امل �ج �ل��س ب� ��ارك اع�ل��ان امل �ن��ام��ة ع��اص�م��ة
للشباب ال�ع��رب��ي ل�ع��ام  2015كما واف��ق
ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار امل �غ��رب ع��اص�م��ة للشباب
العربي لعام .2016
ووج��ه الشكر ملصر لتنازلها لدولة
ال �ك��وي��ت ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م ع��اص �م��ة ال�ش�ب��اب
ال�ع��رب��ي ل�ع��ام  2017م��ؤك��دا أن ال�ك��وي��ت
ستطلق م�ب��ادرات لدعم الشباب عربيا

ودول � �ي � ��ا م �ع ��رب ��ا ك ��ذل ��ك ع� ��ن أم� �ل ��ه ب ��أن
ت�ن�ع�ك��س ه ��ذه امل� �ب ��ادرات وال �ج �ه��ود من
قبل دولة الكويت على التنمية وتمكني
الشباب العربي.
وق��ال ان املجلس واف��ق على تكليف
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب��إل �ق��اء ك�ل�م��ة امل�ج�م��وع��ة
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي االج �ت �م��اع رف �ي��ع امل�س�ت��وى
للجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ح��ول
(برنامج العمل الشبابي العاملي) املقرر
عقده في نيويورك في  29مايو املقبل.
واش��ار ال��ى ان املجلس تقدم بالشكر
ال ��ى س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ب �م �ن��اس �ب��ة
تنظيم ثالثة مؤتمرات دولية للمانحني
للتخفيف م��ن معاناة الشعب السوري
وتهنئة سموه الختياره (قائدا للعمل
االنساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا
للعمل االنساني) من قبل األمم املتحدة.

عزام الصباح :رئيس وزراء
البحرين حريص على االرتقاء
بالعالقات الثنائية

الشيخ عزام خالل لقائه رئيس وزراء البحرين

أك��د عميد السلك الدبلوماسي
س�ف�ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى مملكة
ال �ب �ح��ري��ن ال �ش �ي��خ ع� ��زام ال�ص�ب��اح
ح� � � ��رص رئ� � �ي � ��س وزراء م �م �ل �ك��ة
البحرين األمير خليفة بن سلمان
ال خليفة على االرتقاء بالعالقات
البحرينية  -الكويتية ودفعها إلى
األمام.
وأشاد السفير عزام الصباح في
ت�ص��ري��ح صحفي ب�ح��رص األم�ي��ر
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن س�ل�م��ان ع�ل��ى االل�ت�ق��اء

وال � �ت ��واص ��ل امل �س �ت �م��ر ب��ال �س �ف��راء
وع�ل��ى نهجه ب��ال�ت��واص��ل املستمر
بالجميع وهو ما جبلنا عليه منذ
القدم مضيفا أن األمير خليفة بن
س �ل �م��ان ش ��دد ع �ل��ى أه �م �ي��ة األم ��ن
واالستقرار في املنطقة باعتباره
ي �م �ث��ل أول� ��وي� ��ة ل �ش �ع��وب امل�ن�ط�ق��ة
وم� � ��ؤك� � ��دا أن ح� �ك� �م ��ة ق� � � ��ادة دول
مجلس التعاون هي صمام األمان
في كل الظروف.

وأكد وزير اإلع�لام وزير الدولة لشؤون
الشباب أن جيل الشباب هم مورد األمة
وثروته الحقيقية ويجب الحفاظ عليها
وحمايتها الس�ي�م��ا ف��ي ظ��ل التحديات
التي تواجه املنطقة العربية.
وق � � � ��ال ال � �ش � �ي ��خ س � �ل � �م ��ان ف � ��ي ك �ل �م��ة
إث � � ��ر ت �س �ل �م��ه رئ � ��اس � ��ة م �ج �ل ��س وزراء
ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال �ع��رب ف��ي دورت ��ه
ال � �ـ 38إن رئ��اس��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت ل �ل��دورة
الحالية تأتي ونحن على دراي��ة كاملة
مل�ج�م��ل ال�ت�ح��دي��ات ال�ت�ن�م��وي��ة ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية التي تواجه شبابنا ودولنا
م��ؤك��دا أن مجابهة تلك التحديات تتم
ب��إي �ج��اد ح �ل��ول م �ب �ت �ك��رة ل �ج �ي��ل واس ��ع
امل �ع��رف��ة م��ن ال �ش �ب��اب ي�ح�س��ن اس�ت�ث�م��ار
م �ع��رف �ت��ه وي��وظ �ف �ه��ا خ ��دم ��ة ألوط��ان �ه��م
وأهلهم.

الحمود إثر تسلمه رئاسة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

هيئة مكافحة الفساد أقامت ورشة لعدد من القياديين في مجلس الوزراء

النمش :إعداد نظام قانون خليجي
موحد لحماية المال العام
أكد رئيس الهيئة العامة ملكافحة
الفساد املستشار عبدالرحمن النمش
أه �م �ي��ة إع� � ��داد ن �ظ��ام ق ��ان ��ون م��وح��د
استرشادي لحماية املال العام لدول
مجلس التعاون الخليجي الرتباط
متطلبات حماية امل��ال العام وج��ودا
وعدما مع جهود منع الفساد.
وق��ال املستشار النمش ف��ي كلمة
خ� �ل��ال اف� �ت� �ت ��اح االج � �ت � �م� ��اع ال �ث��ان��ي
لرؤساء األجهزة املسؤولة عن حماية
ال� �ن ��زاه ��ة وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ب ��دول
املجلس إن انضمام مجلس التعاون
كمنظمة إقليمية إل��ى اتفاقية األم��م
املتحدة ملكافحة الفساد يدعم آليات
التعاون ويعزز قنوات التواصل مع
املجتمع الدولي.
وأض� ��اف أن دول ��ة ال �ك��وي��ت تثني
ع �ل��ى ت��وج��ه م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون نحو
االن� �ض� �م ��ام ك �م �ن �ظ �م��ة إق �ل �ي �م �ي��ة إل��ى
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
داع� �ي ��ا إل� ��ى إرس � � ��اء وت ��دش�ي�ن ن �ظ��ام
خليجي ملبادئ استرشادية في إطار
ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وت � ��داول ال �ت �ج��ارب
ف �ي �م��ا ب�ي�ن دول امل �ج �ل��س ب��ال �ص��ورة
ال�ت��ي تتيح ألج �ه��زة ح�م��اي��ة ال�ن��زاه��ة
ومكافحة الفساد الحصول على أكبر
ق ��در م�م�ك��ن م��ن االس �ت �ف��ادة العملية

النمش خالل مشاركته في اجتماع رؤساء أجهزة النزاهة ومكافحة الفساد بدول التعاون

واالمل � � ��ام امل �س �ت �م��ر ب ��اآلل �ي ��ات ال�ف�ن�ي��ة
والوقوف ال��دوري على املستحدثات
التقنية ذات الصلة.
وأوض � � ��ح أن � ��ه ال ي �م �ك��ن ال �ح��دي��ث
عن جهود حماية النزاهة ومكافحة
الفساد دون أن ننظر أوال إلى التدابير
الوقائية في شأن منع الفساد والتي
تجنبنا ابتداء حصول جرائم فساد
وت� ��وف� ��ر ع �ل �ي �ن��ا ج� �ه ��ود م�ك��اف�ح�ت�ه��ا
ومالحقة مرتكبيها وت�لاف��ي آثارها

وتداعياتها مشيرا إل��ى أن التوعية
ف��ي مجال حماية النزاهة ومكافحة
ال�ف�س��اد ه��ي العنصر األك �ث��ر ج��دوى
ف��ي س�ب�ي��ل م�ن��ع ال �ف �س��اد أو تقليص
جرائمه وأفعاله على أقل تقدير.
وق��ال :نساند التوجه نحو إع��داد
ن� �ظ ��ام ق� ��ان� ��ون م ��وح ��د اس� �ت ��رش ��ادي
ل�ح�م��اي��ة امل� ��ال ال �ع ��ام ل� ��دول امل�ج�ل��س
مشددا على أهمية استثمار السمات
الخليجية املجتمعية املشتركة من

خ�لال إع��داد مخطط خليجي شامل
للتوعية والتثقيف في سياق الوقاية
م��ن ج��رائ��م ال�ف�س��اد ب�م��ا ي�م�ك��ن ل��ه أن
يستوعب جهود التوعية املجتمعية
ف��ي م�ج��ال مكافحة ال�ف�س��اد ع�ل��ى كل
م �س �ت��وي��ات �ه��ا ال��دي �ن �ي��ة واإلع�ل�ام �ي ��ة
والتعليمية والتربوية.
ف��ي س�ي��اق متصل أق��ام��ت الهيئة
ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد ف��ي مجلس
ال ��وزراء أم��س ورش��ة عمل للقياديني
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي دي� � ��وان س �م��و رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء واألم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
مل �ج �ل��س ال � � ��وزراء ح ��ول إق � ��رار ال��ذم��ة
املالية وذلك في إطار اهتمام القيادة
السياسية بتفعيل التدابير الهادفة
مل �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد وت ��رس� �ي ��خ م �ب��دأ
الشفافية.
وت �ض �م �ن��ت ورش� ��ة ال �ع �م��ل ش��رح��ا
م�ف�ص�لا لكيفية ت�ق��دي��م إق� ��رار ال��ذم��ة
امل � ��ال � �ي � ��ة ل� �ل� �م� �ش� �م ��ول�ي�ن ب ��ال� �ق ��ان ��ون
وإج� ��اب� ��ات ع ��ن ت� �س ��اؤالت ال �ح �ض��ور
إض��اف��ة إل ��ى ال �ت �ط��رق إل ��ى ال �ج��وان��ب
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون وس�ب��ل
تحقيق غاياته السامية في القضاء
ع�ل��ى آف��ة ال�ف�س��اد وال �ح��د م��ن آث��اره��ا
السلبية.
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بيت السدو يفتتح
المعرض السنوي لفنون النسيج

صورة وتعليق

حضرة صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح يرافقه رئيس السن العضو سامي أحمد
املنيس لحظة توجههم لقاعة عبد الله السالم الفتتاح دور االنعقاد العادي األول للفصل التشريعي التاسع
( إعداد إدارة اإلعالم)

الزهور والفراشات تزين
حدائق الكويت في الربيع

أق�����ام�����ت راب�����ط�����ة ف����ن����ون ال��ن��س��ي��ج
ال���ك���وي���ت���ي���ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ب��ي��ت ال���س���دو
م���ع���رض���ه���ا ال���س���ن���وي ال��������ـ 16ب��م��رك��ز
ع���ب���دال���ع���زي���ز ح���س�ي�ن ال���ث���ق���اف���ي ف��ي
مشرف وال��ذي يستمر حتى الثاني
م����ن م����اي����و امل���ق���ب���ل .وق����ال����ت رئ��ي��س��ة
ال��راب��ط��ة دون���ا ال��ش��اي��ع ف��ي كلمة إن
امل��ع��رض الفني يضم أك��ث��ر م��ن 150
ع��م�لا ف��ن��ي��ا ص��ن��ع��ت ب��أي��دي أع��ض��اء
ال��راب��ط��ة ال�لات��ي استخدمن األلياف
وم��واد السدو املنسوجة واألنسجة
ح���رص���ا م��ن��ه��ن ع���ل���ى ح���ف���ظ ال���ت���راث
الفني الخاص بالحياكة التقليدية
للبادية.
وأوض�����ح�����ت ال����ش����اي����ع أن راب���ط���ة
فنون النسيج الكويتية تهدف إلى
تشجيع فن النسيج وتسهيل تبادل
األف��ك��ار وامل��ع��ل��وم��ات وامل���ه���ارات في

نقابة المجلس تهنىء
مدير منظمة العمل العربي
ه�����ن�����أت ن����ق����اب����ة ال����ع����ام����ل��ي�ن ف��ي
مجلس األم��ة رئيس ات��ح��اد عمال
ال��ك��وي��ت ف��اي��ز امل��ط��ي��ري بمناسبة
تزكيته ملنصب مدير عام منظمة
العمل العربي متمنية له ولكافة
ال�����ع�����ام�����ل��ي��ن ف�������ي امل����ن����ظ����م����ة دوام
ال���ت���وف���ي���ق وال���ن���ج���اح ف����ي ت��ح��ق��ي��ق
األهداف املنشودة للمنظمة .
وق�������ال رئ����ي����س ال���ن���ق���اب���ة ج���م���ال
ال�����ش��ل��اح�����ي إن ت�����ول�����ي امل����ط����ي����ري

ع��ل��اق�����ة ع����ض����وي����ة ت����ج����م����ع ب�ين
ال��زه��ور وب��ع��ض ال��ح��ش��رات فتجد
م��ا يسمى ح��ش��رات التلقيح مثل
ال���ف���راش���ات وال��ن��ح��ل وال��ي��ع��اس��ي��ب

ف���رص���ت���ه���ا خ���ل���ال ف����ص����ل ال���رب���ي���ع
لتزيني حدائق الكويت قبل دخول
فصل الصيف الحار.

ل����ه����ذا امل���ن���ص���ب م����ا ه����و إال ن��ت��اج
ل���رص���ي���د دول��������ة ال����ك����وي����ت ال����زاه����ر
ف����ي ال���ح���رك���ة ال��ن��ق��اب��ي��ة وت��ول��ي��ه��ا
ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��م��ال��ي��ة ج��ل االه��ت��م��ام
م��ن��ذ ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن وان��ت��ص��ارا
للحركة النقابية الكويتية بسبب
دعمها املستمر للقضايا العمالية
م���ض���ي���ف���ا أن ف������وز امل����ط����ي����ري ي��ع��د
مكسبا خليجيا وكويتيا في مثل
هذه املنظمة الهامة.
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امل����������ط����������وع خ������ل������ال ال�������ح�������ف�������ل إن
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ب��اب��ط�ين ي��ع��د من
أه��م ال��ش��ع��راء ال��ذي��ن تفتخر بهم
ال��ك��وي��ت م��ؤك��دا ح���رص ال��راب��ط��ة
ع��ل��ى ت��ك��ري��م وت��ق��دي��ر ان��ج��ازات��ه
وجهوده في مجال دعم الثقافة
والشعر واألدب.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال��ك��وي��ت وم��ن��ط��ق��ة ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي
م��ؤك��دة ح���رص ال��راب��ط��ة ع��ل��ى إق��ام��ة
امل������ح������اض������رات ال����ش����ه����ري����ة ل���ع���رض

مستجدات فنون النسيج التي تقدم
من متخصصني في هذا املجال.

الوفيات

هيئة الكليات التطبيقية
تكرم عبدالعزيز البابطين
أق���ام���ت راب���ط���ة أع���ض���اء هيئة
ال���ت���دري���ب ل��ل��ك��ل��ي��ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة
ب����ال����ه����ي����ئ����ة ال������ع������ام������ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م
التطبيقي والتدريب حفل تكريم
ل��ل��ش��اع��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ب��اب��ط�ين
ل��ح��ص��ول��ه ع��ل��ى ج���ائ���زة ال��س�لام
ال��ع��امل��ي��ة ب��إي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي منحت
ل�����ه ت����ق����دي����را ل���ت���اري���خ���ه امل���ش���رف
والحافل باالنجازات.
وق����ال رئ��ي��س ال��راب��ط��ة م.وائ����ل

جانب من معرض النسيج

● اس��م��اع��ي��ل ح��اج��ي ح��س�ين م��ح��م��د ك���راش���ي 54 ،ع��ام��ا،
(شيع) ،رجال:صباح السالم ،مسجد ابوالفضل العباسي ،تلفون:
 ،99886124نساء :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،5م18
● ف���ري���دة ع��ب��دال��رح��م��ن أح���م���د ،زوج�����ة :ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح
عبدالله ال��ه��ران 75 ،ع��ام��ا( ،شيعت) ،رج��ال :س�ل��وى ،ق ،1ش
املتنبي ،م ،23تلفون ،99913555 :نساء :سلوى ،ق ،1ش ،7م،22
تلفون98035558 :
● بشير فريج نايف عويض العجمي 31 ،عاما( ،شيع)،
صباح السالم  ،ق ،11ش ،2ج ،4م ،3تلفون99256646 - 50880009 :
● محمد يوسف عبدالعزيز املشوطي 51 ،عاما( ،شيع)،
رج � ��ال :ال ��روض ��ة ،ق ،4ش اب ��و م��وس��ى االش� �ع ��ري ،م ،38ت�ل�ف��ون:
 ،66610040نساء :الخالدية ،ق ،4ش عبدالله خلف السعيد ،م،69
تلفون24833920 :
● فالح مطلق مناور الديحاني 73 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
ال�ف��ردوس ،ق ،6ش ،1ج،11م 20مقابل سنترال العارضية ،تلفون:
 ،99562151نساء :العارضية ،ق ،8ش ،7م 5بجانب لجنة احياء
التراث االسالمي النسائية
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