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صالح عاشور 

نبيل الفضل 

راكان النصف 

النصف: ال ضرورة أو مبرر له

عاشور يطالب برد قرار »البلدي« استمالك قصر دسمان

الفضل: 3 سنوات سجنًا وغرامة 3 آالف دينار 
للمتشاجرين في املجمعات واألماكن العامة

طالب النائب صالح عاشور 
وزير البلدية برد قرار املجلس 
البلدي األخير باستمالك قصر 
دسمان وحتويله مقرا للحكم، 
مش����يرا ال����ى ان مطالبته برد 
القرار تأتي لعدة اسباب منها 
ان اصحاب الش����أن لم يطلبوا 
ذلك وان قصر دسمان ممتلكات 
خاصة وليس عليه مش����روع 

حكومي حتى يتم استمالكه.
واضاف عاشور: هناك مقر 
للحكم معروف تاريخيا وهو 
قصر السيف العامر، وبالتالي 

قّدم النائ���ب نبيل الفضل 
اقتراحا بقانون في شأن إضافة 
املادة )255 مكررا( الى القانون 
رقم 16 لس���نة 1960 بإصدار 
قانون اجلزاء، مشفوعا مبذكرته 

االيضاحية، جاء فيه:
مادة أولى

يضاف الى القانون رقم 16 
املادة  اليه  لسنة 1960 املشار 
)255 مكررا( ونصها كالتالي:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن سنة وال تزيد على ثالث 
س���نوات وبغرامة ال تقل عن 
ألف دين���ار وال جتاوز ثالثة 
آالف دينار كل من تشاجر أو 
تسبب في مشاجرة في مرفق 
من مرافق الدولة أو في مجمع 
أو أحد  أو استثماري  جتاري 

األسواق التجارية.
ويجب على القاضي وجوبيا 
احلكم على اجلاني بتعويض 
مالك املنشأة التجارية أو مالك 
املجمع التجاري أو االستثماري 
مببلغ ال يقل عن عشرة آالف 
دينار أو ما يزي���د على ذلك، 
ويجوز ملالك املكان ممن ذكروا 
نش���ر صور اجلناة في ثالث 
صحف محلية على األقل وعلى 
نفقة اجلناة ومنعهم من دخول 
امل���كان دون ان يكون للجناة 
حق الرج���وع على املالك بأي 

مسؤولية كانت.
وجاءت املذكرة االيضاحية 

من باب أولى اس����تثمار أموال 
االستمالك في مشاريع تنموية 
وخدماتية للمواطنني بدال من 
هذا القرار الصادر من املجلس 
البلدي، لذا على وزير البلدية 
رد هذا القرار. من جانبه، أكد 
النائب راكان النصف عدم وجود 
ضرورة أو مبرر الستمالك قصر 
دسمان، ويبقى قصر السيف 
هو املق����ر التاريخ����ي للحكم، 
وإننا الي����وم بحاجة إلى بناء 
مساكن للمواطنني وليس شراء 

القصور.

لالقتراح بقانون رقم ... لسنة 
املادة  2014 في ش���أن إضافة 
)255 مكررا( الى القانون رقم 
16 لسنة 1960 بإصدار قانون 
اجلزاء كالتالي: من خصائص 
القانونية ان حتكم  القاع���دة 
س���لوك األفراد وعالقاتهم في 
املجتمع، وان���ه كلما الح في 
األفق ظهور س���لوكيات تكدر 
صفو املجتمع وأمنه وطمأنينته 
فإن املش���رع يتدخل في ذلك 
إليجاد عقوب���ات رادعة ملثل 
الس���لوكيات، وإعادة  ه���ذه 
األمور الى نصابها الصحيح، 
وهذا الردع يختلف باختالف 
طبيعة املجتمعات عن بعضها 

البعض.
وفي اآلونة األخيرة تولدت 
في الكويت ظاهرة عدم احترام 
الع���ام والطمأنينة في  األمن 
املجتمع، اذ يقوم بعض األفراد 
باملشاجرات في أماكن يرتادها 
عامة الناس، اما ان تكون أماكن 
تعد من مرافق الدولة كالوزارات 
أو  والهيئات واملستش���فيات 
الناس لقضاء  أماكن يرتادها 
حاجاتهم التسوقية كاملجمعات 
التجارية أو االستثمارية التي 
التجارية،  تتضمن احمل���الت 
الكبيرة  خاصة في املجمعات 
التي تعد متنفس���ا استهالكيا 

لعامة الناس.
وقد نتجت عن تلك الظاهرة 

آثار سلبية خطيرة بأن أدت الى 
عزوف الن���اس عن املجمعات 
التس���وقية التي حتدث فيها 
هذه املش���اجرات، ما أدى الى 
عدم ق���درة الناس على قضاء 
العديدة،  التسوقية  حاجاتهم 
وه���ذا في حد ذات���ه أدى الى 
التأثير على احلركة االقتصادية 
الى  الناس أدى  لكون عزوف 
انكماش عملي���ات البيع لدى 

احملالت التجارية.
ناهيك عن ان تلك الظاهرة 
وبال شك تؤدي الى االخالل في 
األمن العام على مرأى الناس 
وعدم احساس املجتمع باألمن 

والطمأنينة.
الرغ���م م���ن ان  وعل���ى 
املشاجرات قد تؤدي الى حدوث 
اعتداء وإصابات أو قتل وهذه 
أفعال مجرمة قانونا في قانون 
اجلزاء، إال ان بعض املشاجرات 
في حد ذاتها ال تؤدي الى كل 
ذلك، ولكنها تؤثر سلبا على 
احلركة االقتصادية واألمن العام 

والطمأنينة.
وحتى ال يفلت مرتكبو هذه 
املشاجرات من العقاب عند عدم 
حدوث اعتداء جسدي أو قتل 
فإن املش���رع البرملاني ارتأى 
تقرير عقوبة رادعة على من 
يقوم باملش���اجرة أو يتسبب 
فيه���ا بغض النظ���ر عن هذه 

املشاجرة.

مرزوق الغامن

د.خليل عبداهلل 

دان رئيس االحتاد البرملاني 
العربي رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن قيام السلطات 
اإلسرائيلية بإغالق بوابات 
املسجد األقصى ومنع املصلني 
املس����لمني من الوصول إليه 
الغامن  الص����الة. وقال  ألداء 
في بيان صحاف����ي »نحمل 
املجتم����ع الدول����ي وخاصة 
األمم املتحدة والدول الكبرى 
الراعية لعملية الس����الم في 
الشرق األوس����ط مسؤولية 

وج���ه النائ���ب د.خليل 
عبداهلل سؤاال لوزير االشغال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء 
م.عبدالعزيز االبراهيم جاء 
فيه: نظرا لتداول الصحافة 
أخبارا تتعلق بزيادة قيمة 
رسوم الكهرباء واملاء وصدور 
بعض التصريحات من بعض 
القياديني في احلكومة وفي 
الكهرباء واملاء حول  وزارة 
زيادة تعرفة الرسوم ورفع 
الدعم عنهما ملعاجلة األزمات 
االقتصادية وهو ما يحقق 
تنظي���م عملية اس���تهالك 
الكهرب���اء واملاء، حس���بما 
تصبو إليه اجلهات املعنية. 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

مبا يلي:
1 � رسم بياني يوضح مقارنة 
بالنسبة املئوية سنويا لكل 
فئة من القطاعات التالية في 
الكويت من  حجم استهالك 
الكهرباء )السكن اخلاص � 
املصان���ع واملعامل � املواقع 
اجله���ات   � االس���تثمارية 
احلكومية من دون الشوارع 
والط���رق( وكم متوس���ط 
استهالك كل فئة منهم ماديا 

من الكهرباء سنويا؟
2 � رسم بياني يوضح مقارنة 
بالنسبة املئوية سنويا لكل 

التصدي لتل����ك االنتهاكات 
اإلسرائيلية املتعجرفة ووضع 
حد لها«، مبين����ا أن القدس 
كمدين����ة ذات خصوصي����ة 
التهاون  دينية يجب ع����دم 
إزاء أي مس����اس بطبيعتها 
أو  الدميوغرافية  أو  الدينية 
السياسية، ومضيفا أن منع 
املس����لمني م����ن أداء الصالة 
باملس����جد األقص����ى »أمر ال 
يجوز الس����كوت عنه وعلى 
كل الق����وى احلية في العالم 

فئة من القطاع���ات التالية 
الكويت  في حجم استهالك 
من املاء )الس���كن اخلاص � 
املصان���ع واملعامل � املواقع 
اجله���ات   � االس���تثمارية 
احلكومية من دون الشوارع 
والط���رق( وكم متوس���ط 
استهالك كل فئة منهم ماديا 

من املاء سنويا؟
3 � ك���م قيمة املس���تحقات 
املالية عل���ى املتخلفني عن 
الدف���ع والس���داد للكهرباء 
من كل فئة على حدة حتى 
تاريخ السؤال، وما اإلجراء 
الواجب اتباعه لتحصيل هذه 
املستحقات، وما االجراءات 
ال���وزارة  الت���ي اتخذته���ا 

لتحصيل هذه املبالغ؟ 
4 � كم قيمة املستحقات املالية 
الدفع  على املتخلفني ع���ن 
والسداد للماء من كل فئة على 
حدة حتى تاريخ الس���ؤال، 
وما اإلجراء الواجب اتباعه 
لتحصيل هذه املستحقات، 
وما االجراءات التي اتخذتها 
ال���وزارة لتحصي���ل ه���ذه 

املبالغ؟
5 � هل هناك نية لزيادة تكلفة 
الكهرباء على املس���تهلكني، 
وكم قيمة هذه الزيادة؟ مع 
الزمني  توضيح للج���دول 

العمل عل����ى وضع حد لهذه 
الغطرسة اإلسرائيلية«.

وتابع »جميعنا نحصد 
نتائج تهاون املجتمع الدولي 
السياسات اإلسرائيلية  إزاء 
الرعناء وعدم دفع العدو الى 
الكام����ل لقرارات  االنصياع 
الش����رعية الدولية القاضية 
إنه����اء االحتالل  بض����رورة 
اإلسرائيلي الغاشم لألراضي 
الفلس����طينية وعلى رأسها 

القدس«.

وآلية تطبي���ق هذه الزيادة 
)إن وجدت(.

6 � ه���ل هناك ني���ة لزيادة 
تكلفة املاء على املستهلكني، 
وكم قيمة هذه الزيادة؟ مع 
الزمني  توضيح للج���دول 
وآلية تطبي���ق هذه الزيادة 

)إن وجدت(.
املادي���ة  القيم���ة  � ك���م   7
احملسوبة عن كل كيلووات 
كوحدة كهربائية حس���ابية 
للمس���تهلك من كل الفئات؟ 
وكم قيمة الدعم احلكومي لكل 
كيلووات؟ وكم قيمة الربح 
الصافي للوزارة سنويا من 

حتصيل رسوم الكهرباء؟
8 � كم القيمة املادية احملسوبة 
ع���ن كل غالون م���اء عذب 
كقيمة حسابية للمستهلك 
من جميع الفئات، وكم قيمة 
الدعم احلكومي لكل غالون 
ماء، وكم قيمة الربح الصافي 
للوزارة سنويا من حتصيل 

رسوم املاء؟
9 � كم تبلغ نسبة األحمال 
املتوقعة للطاقة الكهربائية 
كوح���دة  )بالكيل���ووات 
كهربائية( خالل الس���نوات 
العشر املقبلة، وما استعدادات 
وزارة الكهرباء واملاء لزيادة 

األحمال الكهربائية؟

دان إغالق أبواب املسجد األقصى أمام املصلني

الغامن: نحّمل املجتمع الدولي مسؤولية التصدي 
لالنتهاكات اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيني

عبداهلل: كم قيمة املستحقات املالية 
على املتخلفني عن دفع الكهرباء واملاء؟


