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أك���د مراقب مجلس االمة النائب د.محمد احلويلة رغبته 6
للترش���ح ملنصب مراقب مجلس االمة، متأمال ان يساهم من 
خالل هذا املنصب في خلق روح م���ن العمل البناء واملثمر 
بني اخوانه واخواته في السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
ش���اكرا لهم في الوقت ذاته ثقتهم الغالية التي اولوها اياه 
بدور االنعقاد الس���ابق للمجلس عندما متت تزكيته مراقبا 

ملجلس األمة.

الحويلة: سأترشح لمنصب مراقب المجلس

الوعالن لصفر: المساءلة السياسية استحقاق والبلدية 
أصبحت رمزاً للفساد والتجاوزات وال توجد فرصة لإلصالح

متسائال: هل قام املالك بتوقيع عقد االنتفاع مع وزارة 
املالية لالنتفاع باألرض إلنش����اء املوقف وتسديد الرسوم 
وتنفيذ بنود عقد االنتفاع، وما تاريخ التوقيع وقيمة تلك 
الرسوم؟ وهل قام املقاول بإمتام إجراءات استالم املوقع؟ 
وفي أي يوم مت ذلك؟ وهل قام بتس����لم املوقع فعال أم ال؟ 
ه����ل قام املقاول بالبدء في اإلنش����اء دون وجود ترخيص 
للمبنى؟ ومتى مت البدء الفعلي لإلنشاء؟ ومتى مت البدء في 
اتخاذ اإلجراءات القانونية لوقف العمل ومخاطبة اجلهات 
املختصة في ذلك؟ ما اجلهات املختصة املطلوب مخاطبتها 
بشأن املخالفة بإنشاء موقف السيارات دون ترخيص؟ وهل 
متت مخاطبتها؟ مع تزويدي بكتب املخاطبات الدالة على 
ذلك. هل مت التحقيق مع موظفي البلدية الذين تقاعس����وا 
عن أعمالهم واملتمثلة في عدم اكتشاف اخلطأ إال بعد عدة 
أش����هر من البناء، مما يدل على التقاعس أو التواطؤ؟ وما 

كانت نتيجة التحقيق؟ 

الخطة اإلستراتيجية

وطلب الوعالن تزويده باخلطة االستراتيجية للبلدية 
للسنوات اخلمس األخيرة، مبينا فيها أهم األهداف واملشاريع 

وموزعة على سنوات امتدادها. 
بيان مبا أجنز من مشاريع مرتبطة بخطط عمل البلدية 
في إطار اخلطط االستراتيجية العامة لها واإلجراءات التي 
اتخذت في سبيل تصحيح مسارات املشاريع وفق اخلطة 

التنفيذية مبا يتفق مع حتقيق أهدافها. 
آلية وضع اخلطة االستراتيجية في البلدية واخلطط 
التنفيذية واملراس����الت املتعلقة بها ومحاضر االجتماعات 
واعتمادها واملوافقات املتعلقة بتلك اخلطط االستراتيجية 
للسنوات اخلمس املاضية. أسماء اجلهات التي قامت باإلعداد 

لتلك اخلطط واملناصب اإلدارية لكل من عمل فيها. 

الفساد

وطلب تزويده بكش����ف يبني حاالت اإلحالة إلى اإلدارة 
القانونية للتحقيق أو إلى أي من اللجان املشكلة للتحقيق 
متسلسلة تاريخيا مبينا أسماء من متت إحالتهم إلى التحقيق 
وأسباب اإلحالة مع ذكر تاريخ اإلحالة وموضوعها، ومن 
قام باإلحالة وم����ن طلبها ومن قام بالتحقيق مع تزويدي 
باملراسالت اخلاصة باإلحالة متسلسلة تاريخيا عدا احلاالت 

املتعلقة باحلضور والغياب. 
وبكتب نتائج التحقيق لكل إحالة مع بيان التوصيات 
اخلاصة بنتيجة التحقيق واإلجراءات التي اتخذت بعد ذلك 
باإلضافة إلى املخاطبات والقرارات التي صدرت لتحقيق 
تلك التوصيات ونتائجها، وبيان بكش����ف منفرد يوضح 
تاري����خ االنتهاء من التحقيق وتاري����خ اعتماد نائب مدير 
اإلدارة لشؤون التحقيقات وتاريخ إرسال النتيجة النهائية 
إلى اإلدارة العليا مبينا اس����م وصفة كل من قام بالتوقيع 

وصفته. 
وكشف يبني احلاالت التي طلب التحقيق فيها ولم يتم 
ذلك مع بيان األسباب التي أدت إلى عدم التحقيق واألسباب 

التي أدت إلى القيام باإلحالة. 

أزمة منهول مشرف

وتساءل الوعالن: هل توجد مراسالت بني الشركة املنفذة للعقد 
اخلاص مبحطة مشرف ووزارة األشغال بشأن صيانة املوقع؟

طالبا تزويده: بالعقد املبرم مع الشركة املنفذة ومرفقاته 
وجميع املراس����الت التي متت بني الطرفني آلخر 6 أش����هر 
مضت. هل قامت الش����ركة املنفذة لهذا املش����روع بإرسال 
كتب إلى الوزارة حتذرها من وجود مشكلة في هذا املوقع؟ 
وما قيمة األضرار التي حدثت بعد هذه الكارثة؟ وما قيمة 
املصروفات التي دفعت للجهات والفرق والشركات واألفراد 
بصفتهم ملواجهة هذه احلادثة منذ وقوعها حتى تاريخه؟ 
وما دور اجلهة املسؤولة بوزارة األشغال وما أبرز أعمالها 
املنوطة بها خالل الفترة السابقة؟ هل توجد إحاالت متت 
لبع����ض املوظفني للتحقيق وما ه����ذه اجلهات التي قامت 
باإلحالة إن وج����دت؟ ممن تتكون جلان التحقيق وما هي 
السيرة الذاتية ألعضائها؟ ما الشركات التي تعاقدت معها 
الوزارة لنفس املشروع في السابق مع تزويدي بنسخة لذات 
العقود؟ ما الشركات التي دخلت املناقصة لهذا املشروع وما 
أسباب عدم اختيارها وسبب اختيار منفذ املشروع ذاته؟ 
املصروفات التي صرفت خالل الفترة الس����ابقة متت على 
أي بند وكيف مت����ت معاجلتها إداريا وفنيا وهل خضعت 
لرقابة ديوان احملاسبة وهل طبقت عليها النظم واللوائح 

املالية املعمول بها؟

وجه النائب مبارك الوعالن مائة سؤال لوزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر شملت قضية 

»محطة مشرف« والتعيينات.
وق����ال النائب مبارك الوعالن أن هناك جتاوزات كبيرة 
ميارسها العديد من الوزراء دعما لبعض املتنفذين الذين 
يوح����ون إليهم أنهم قادرون على حمايتهم من املس����اءلة 
السياسية من أخطائهم وجتاوزاتهم الكبيرة مبينا أن مرحلة 
النصح الشفوي واإلش����ارة بني احلني واآلخر إلى مواطن 
اخللل لم تكن تنفع وال جتدي ومع األسف أصبحت فرصة 
لآلخرين لالستمرار في جتاوزاتهم وأخطائهم التي أرهقت 
البالد وأضاعت عليها عشرات املاليني وآخرها أزمة منهول 
مشرف التي آثرنا السكوت حلني جتاوز املشكلة ولكن يبدو 
أن الفس����اد يعمل في جميع املراحل وجميع احلاالت التي 

ميكن االستفادة منها. 

تجاوزات

وأضاف الوعالن في بيان صحافي بعد توجيهه أسئلة 
برملانية لوزارتي البلدية واألشغال أن الوزير د.صفر قام 
بالعديد من التجاوزات واالستثناءات اعتقادا منه أنه ميكن 
أن يحمي نفسه من خالل دعم بعض املتنفذين ومترير بعض 
االستثناءات التي من شأنها اإلضرار باملال العام ومحاولة 
تغطي����ة بعض األخطاء توقعا منه أن هذه االس����تثناءات 
لبعض املتنفيذين ميكن أن حتميه من االستجواب أو مساءلة 
النواب له مبينا أنه ليس مبعزل عن هذه املس����اءلة إذا ما 
ثبتت هذه االس����تثناءات وهذه التجاوزات اخلطيرة وأن 
تفعيل أدواتنا الدستورية سيكون في حقه ولن مينعنا أحد 
وليسمنا البعض نواب تأزمي فليس لدينا ما نخشاه سوى 
حماية مصالح هذا البلد وحق الشعب الذي يعاني الكثير 
في حني أن هناك قل����ة من املتالعبني ينعمون ويتالعبون 
بأموال ومقدرات الشعب مبسمع ومرأى من املسؤولني وأن 
أي حترك نحو مواجهة الفساد يقوم به رئيس الوزراء أو 

أحد وزرائه سيكون مرحبا به ومحل تقدير واحترام. 
وتساءل الوعالن: هل قام وزير البلدية واألشغال مبنح 
استثناءات خالل الفترة من 2009/7/1 حتى تاريخه في وزارتي 
البلدية واألشغال؟ وهل قام وزير البلدية مبنح استثناءات 
خاصة لعمارات استثماري وجتاري مبحافظتي العاصمة 
وحولي؟ وما الصالحيات املمنوحة للوزير الس����تخدامها 
في منح االس����تثناءات في توصيل الكهرباء للمباني قيد 
االنشاء واملخالفة. هل يجوز لوزير البلدية واألشغال منح 
البعض تراخيص غير موجودة باللوائح والنظم املعمول 
بها بالوزارة س����واء بالبلدية أو األشغال؟ وما صالحيات 
الوزير بإجراء تعديالت وتغييرات إدارية في املناصب التي 

عليها مالحظات من ديوان اخلدمة املدنية؟

بلدية الجهراء

وتس����اءل الوعالن: هل قام مدير ف����رع بلدية اجلهراء 
باس����تحداث مناصب ال توجد بالهيكل التنظيمي؟ هل قام 
مدير فرع بلدية اجلهراء بتفويض باحثة قانونية بالتوقيع 
نيابة عنه؟ هل ق����ام مدير فرع بلدية اجلهراء بعمل كتاب 
موجه للمدير العام لتوفير بنادق صيد للحيوانات السائبة؟ 
ما مؤهالت مدير فرع بلدية اجلهراء وتاريخ حصوله على 
املؤهل وخبرته في مج����ال عمل احملافظة واملناصب التي 
حصل عليها قبل منصب����ه كمدير فرع بلدية اجلهراء؟ ما 
اإلجراءات املتخذة واألسباب حيال شكوى 77 موظفا ضد 
مدير بلدية اجلهراء؟ قيام مدير بلدية اجلهراء بنقل املوظفني 
هل كان مبوافقة وعلم مديري اإلدارات؟ كم عدد املوافقات 
واالستثناءات التي أصدرها مدير بلدية اجلهراء وذلك بعد 
تعميم الوزير على وقف االستثناءات في يناير 2009؟ ما 
مدى صحة أن مدير فرع بلدية اجلهراء قام باستبدال بدالت 
فريق متابعة الدوام من موظف معاق إليه هو شخصيا؟ هل 
قام مدير فرع بلدية اجلهراء بإصدار قرارات إدارية بالتكليف 

واإللغاء بناء على قرارات ملغاة من قبل املدير العام؟
وق����ال الوعالن حتافظ البلدية وفق التفويض املمنوح 
لها من وزارة املالية على أمالك الدولة املختلفة وذلك بعد 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة القانونية واإلدارية إلزالة مثل تلك 
التعديات على أمالك الدولة إال أنه يوجد أنواع من التعديات 
على أمالك الدولة ومن مثل هذه التعديات اس����تغالل عدد 
من الش����ركات اخلاصة مساحات شاسعة من أمالك الدولة 
دون اتخ����اذ التدابير الالزمة واتباع اإلجراءات الالزمة في 
الترخيص وهناك شركات محددة قامت باستغالل أراضي 
وأمالك الدولة على الطريق الدائري الس����ابع حيث قامت 
بتصويرها ووضع منشآت عليها وعمل مواقف شاحنات لها 

وغير ذلك. طالبا تزويده بأسماء هذه الشركات واملساحات 
املستغلة من قبل كل شركة؟ وهل هذه املساحات املستغلة 
من قبل هذه الشركات مرخصة أم ال؟ مع تزويدي بصورة من 
قرار الترخيص باالستغالل واجلهة الطالبة لهذا االستغالل 
هل هي قطاع خاص او جهة حكومية مع تزويدى بصورة 
من الطلب وهل مت االستغالل متوافقا مع املرسوم بقانون 
رقم 105 لس����نة 1980 اخلاص بأم����الك الدولة مع تزويدى 
بالتقرير الفن����ي الذي بناء عليه مت����ت املوافقة مرفقا به 
الكروكي الذي يبني املساحة التي متت املوافقة عليها وصورة 
من قرار املوافقة وكذلك موافقة وزارات اخلدمات املسؤولة 
عن املوقع ومحضر تسليم املوقع من قبل البلدية وصورة 
من عقد أمالك الدولة وما القيمة اإليجارية لهذا املوقع مع 
تزويدى بصورة من إيصال التحصيل؟ وإذا كانت اإلجابة 
بالنفي يرجى إفادتي باإلج����راءات التي مت اتخاذها حيال 
هذه الشركات وملاذا تتم إزالتها حسب القوانني واللوائح 
املتبعة في هذا اخلصوص؟ وهل مت إخطار بلدية احملافظة 
املختصة بهذه املس����تندات إن وجدت مع تزويدي بنسخة 

من هذا االخطار؟  
هل مت اتخاذ توصية بشأن إسقاط ما يقارب ال� 30 مليون 
دين����ار كغرامات تأخير كان يجب حتصيلها للدولة مقابل 
انتفاع بعض الشركات من أمالك الدولة؟ ومن املسؤول الذي 
قام باتخاذ مثل هذه التوصية واألطراف املساهمة في ذلك 
وهل تس����تند هذه التوصية إلى سند قانوني او تفويض 

بذلك وما الرأي القانوني في ذلك؟

النظافة

وق����ال الوعالن: تع����د نظافة امل����دن واملناطق أحد أهم 
االختصاصات التي تقوم البلدية على تنفيذها، وقد دأبت 
البلدية عل����ى تخصيص هذه اخلدمة ليقتصر عملها على 
الرقابة الدورية والتحقق من تقدمي خدمة النظافة بش����كل 
يحقق الهدف الرئيسي للدولة، وحيث كان اقتصار العمل 
البلدي عن طريق تكليف القطاع اخلاص بأعمال النظافة 
والقيام بخلق نظام رقابي محك����م للتنفيذ ملتابعة عقود 
النظافة مبوجب تلك اآلليات والوسائل الرقابية املختلفة 
وتوزيع ذلك النظام الرقابي على مناطق موزعة على عدة 
عقود )مناقصات( لتمكني القطاع اخلاص من تنفيذ أعبائه 
وفق نظام يتماش����ى والنظام الرقابي، إال أنه من املالحظ 
أن جان����ب البلدية والنظام الرقاب����ي لها واالجراءات التي 
يجب اتباعها خاصة في تطبيق القرارات جانبها الصواب 
وضعف العمل الرقابي مما يترك مجاال لضياع حقوق الدولة 
وس����وء تقدمي اخلدمة وغيرها من املشكالت التي يتطلب 
األمر الوقوف عليها ومحاس����بة املقصرين على ذلك نظرا 
ملا له من تأثير مباشر على صحة اإلنسان املواطن واملقيم 
على حد سواء. تقوم البلدية بالتعاقد مع شركات النظافة 
لتقوم بتنظي����ف املناطق املختلفة في الكويت عامة، ولقد 

قامت بتوقيع عقود. 
متسائال: كم عدد العقود املبرمة مع الشركات؟ وما اسم 
هذه الش����ركات ومناطق عمل كل شركة؟ ما قيمة كل عقد؟ 
وكم فترة هذه العقود؟ مت����ى مت توقيع هذه العقود؟ مع 
تزويدي بنسخة منها. متى بدأ تنفيذ هذه العقود؟ هل مت 
تشكيل جلنة لتس����لم كل آليات ومعدات العمالة لكل عقد 

على حدة؟

 مخالفات

وقال: تقوم البلدية وبش����كل دوري مبراقبة املنش����آت 
التي يتم إنشاؤها دون س����ند قانوني أو رخص إنشائية 
أو ف����ي حالة وجود مخالفات في البناء وقد مت رفع تقرير 
بشأن طلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة في مثل هذه احلاالت 
مع وقف العمل باملش����روع وعليه يرجى إفادتي عما يلي 

بشأن مشروع موقف السيارات. 

قانون قدمه الرومي وأسيل والغانم والعنجري والراشد

»لجنة قواعد السلوك البرلماني« تتكون من رؤساء اللجان الدائمة في مجلس األمة

بنفس���ها أو تن���دب لذلك من 
تختاره م���ن أعضائها وعلى 
اللجن���ة ان تقدم تقريرها الى 
املجلس خ���الل مدة ال جتاوز 
شهرا من تاريخ إحالة املوضوع 
اليها. وتك���ون للجنة في أداء 
املقررة  مهمتها الصالحي���ات 
للج���ان التحقي���ق البرملانية 
ف���ي امل���واد 8، 9، 147 من هذا 

القانون.
م���ادة 60 مك���ررا ج: تقدم 

3 – أعم���ال محظورة عليه 
وفقا للدستور وأحك��ام الالئح��ة 

الداخلية للمجل��س.
4 – أعمال تخالف مقتضى 
القس���م ال���ذي أداه بأن يؤدي 

أعماله باألمانة والصدق.
5 – أعم���ال مت���س كرامة 
الواجب  العضوية واالحترام 

لها.
وذلك س���واء ارتكب العمل 

داخل املجلس أو خارجه.

اللجن���ة تقريرها الى املجلس 
مقترحة في حالة اإلدانة توقيع 
أح���د اجل���زاءات التالية على 

العضو:
أ – اللوم.

ب – احلرمان من االشتراك 
في أعمال املجلس وجلانه ملدة ال 
تزيد على ستة أشهر مع حرمانه 
مع مكافأة العضوية عن هذه 

املدة.
ج – احلرمان من االشتراك 

مادة 60 مك���ررا ب: تخطر 
اللجنة العضو كتابة للحضور 
أمامها في امليعاد الذي حتدده 

لذلك.
وعل���ى اللجن���ة ان تطلع 
العض�����و ف���ي أول اجتم���اع 
يحضره على ما هو منسوب 
اللجنة االستماع  اليه، وعلى 
أق���وال العضو وحتقيق  الى 

أوجه دفاعه.
وللجنة ان جتري التحقيق 

البرملانية لتمثيل  الوفود  في 
املجلس ف���ي الداخ���ل أو في 
اخلارج ملدة ال تزيد على ستة 

أشهر.
د – تنحيت���ه عن أن يكون 
رئيسا للجنة دائمة أو مؤقتة 
أو مقررا لها حتى بنهاية دور 

االنعقاد.
م���ادة 60 مكررا د: يص��در 
املجلس ق���راره فيم��ا انته��ت 
ف���ي تقريره���ا  اللجنة  الي��ه 
بأغلبي�����ة مجم���وع األعضاء 
الذي�����ن يتألف منهم فيما عدا 

الوزراء.
عل���ى ان يغ���ادر العضو 
املعروض أمره اجللس���ة عند 
أخذ األصوات، ويصدر املجلس 
قراره في املوضوع في مدة ال 
جتاوز شهرا من تاريخ عرض 

التقرير عليه.
مادة 60 مقررا ه�: تسري على 
اللجنة فيما عدا ذلك األحكام 
املقررة ف���ي الالئحة الداخلية 
للمجلس بالنس���بة الى سائر 

اللجان البرملانية.

قدم النواب عبداهلل الرومي 
ود.أس���يل العوضي ومرزوق 
الغامن وعبدالرحمن العنجري 
وعلي الراشد اقتراحا بقانون 
بشأن الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة.
مادة أولى: يضاف الى الباب 
األول من القانون رقم 12 لسنة 
1963 املشار اليه فصل خامس 
عنوانه »جلنة قواعد السلوك 
البرملان���ي« ويتضم���ن املواد 

التالية:
م���ادة 60 مكررا: »تش���كل 
باملجلس جلنة تسمى )جلنة 
قواعد السلوك البرملاني( تتكون 
من رؤس���اء اللج���ان الدائمة 
باملجل���س، تخت���ص بالنظر 
فيما ينس���ب الى العضو من 
غير الوزراء من أي من األعمال 

التالية.
1 – أعمال تعتبر استغالاًل 

لصفته النيابية.
2 – أعم���ال تش���كل إخالال 
جس���يما بواجبات العضوية 

ومقتضياتها.

وجه له أكثر من مائة سؤال شملت »محطة مشرف« وتجاوزات في التعيينات

د.فاضل صفرمبارك الوعالن

العنجري قدم تعدياًل على قانون 
المرافعات المدنية والتجارية

النائ����ب عبدالرحم����ن  ق����دم 
العنجري اقتراحا بقانون بش����أن 
املدنية  املرافعات  اصدار قان����ون 
والتجاري����ة والقوانني املعدلة له. 
تضاف مادة جديدة برقم 64 مكررا 
الى املرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 

1980 املشار اليه نصها اآلتي:
مادة 64 مكررا: تعتبر اجللسة 
معقودة منذ افتتاحها صباحا حتى 
الواحدة ظهرا، ولرئيس اللجنة ان 
يرفعها اذا اصدرت احملكمة قرارات 
في جميع القضايا املنظورة بحضور 

طرفي اخلصومة.

المذكرة اإليضاحية

يهدف هذا االقت����راح بقانون 
الى اضافة مادة جديدة الى الباب 
الرابع من قانون املرافعات املدنية 
والتجارية وعنوانه »نظام اجللسة 
ونظر الدع����وى« برقم 64 مكررا 
نصه����ا اآلتي: وتعتبر اجللس����ة 
معقودة منذ افتتاحها صباحا حتى 
الواحدة ظهرا، ولرئيس اجللسة 
ان يرفعه����ا اذا اص����درت احملكمة 
قرارات في جميع القضايا املنظورة 
بحضور طرفي اخلصومة، ويستند 
هذا االقتراح الى االسباب التالية:

1 � لعل من اهم اسباب التأخير 
في اصدار االحكام القضائية يرجع 
الى نظام اجللسات احلالي، حيث 
ل����م يب����ني القانون مدة جلس����ة 
احملكمة ونهايتها، االمر الذي ادى 
وفق التطبيق العملي الى ضياع 
اجلهد والوق����ت وتأجيل القضايا 
ملدة طويلة السباب بسيطة، وميكن 
تداركها لساعات معدودة، فما يحدث 
اآلن في جلسات احملاكم انها تعقد 

ملدد وجيزة جدا كنصف ساعة او 
ساعة او بأكثر حد ساعة ونصف 
الساعة ثم ترفع اجللسة وتتحصن 
القرارات والتي غالبها التأجيل ملدد 
طويلة بعضها اس����ابيع وبعضها 
تكون الش����هر مما يسبب تأخيرا 
هائال في حس����م النزاعات، فضال 
عن الضغوط النفسية للمتقاضني 

ملدد طويلة دون داع.
2 � ان النظام احلالي للجلسات 
يقوم على ارادة القاضي في فتح 
اجللس���ة ورفعها وف���ق تقديره 
اخل���اص والذي قد يتعارض مع 
املتقاض���ني، وحيث ان  مصالح 
اخلصوم واملتقاضني واحملامني 
هم اولى بالرعاية بحسبانهم هم 
من اقاموا اخلصومة كما ان املدعى 
عليه هو من توجه له اخلصومة 
والطلب���ات، فإن طرف���ي النزاع 
وممثليهم له���م مصالح معتبرة 
واالج���دى واالفض���ل ان تق���دم 
مصاحله���م وحقوقهم القانونية 
عل���ى ارادة القاضي، حيث يقوم 
هذا املقترح عل���ى الزام القاضي 

باجللوس مبجلس القضاء ليقابل 
املتقاضني وان وظيفته االساسية 
هي حسم النزاعات بني اخلصوم، 
وملا كان نظام اجللسات احلالي 
يجعل من مسألة اجللسة مسألة 
متعلق���ة ب���ارادة القاض���ي فإن 
ذلك ساهم ويس���اهم في تأخير 
القضايا والتأجيل السباب كان 
ميكن تداركها لو ان القاضي كان 
موجودا منذ الصباح حتى الواحدة 
ظه���را، فالواقع العملي وطبيعة 
احلياة احلالية وازدحام املواصالت 
وانشغال احملامني باحلضور في 
محاكم متفرق���ة واماكن متعددة 
ساهم في عدم قدرة اغلب اخلصوم 
على احلضور في اوقات اجللسات 
املوجزة والتي قد تتراوح فترتها 
الزمنية بني نصف ساعة الى ساعة 
ونصف الساعة، والذي يؤدي دائما 
الى تكرار قرارات احملكمة نظرا 
لعدم حضور اغلب اخلصوم في 
الوقت ال���ذي يجلس به القاضي 
وال���ذي قد يقصر وق���د يطول، 
وعليه ف���إن النص املقترح يلزم 
القاضي بان اجللسة معقودة منذ 
الواحدة  افتتاحها صباحا حتى 
ظهرا، ولكي يتمكن اخلصوم من 
احلضور دون مخافة الشطب او 
مخافة حج���ز الدعوى للحكم او 
اي قرار قد يؤدي اما الى ضياع 
فرصة التداعي او فرصة الدفاع 
عن النفس او فرصة توفير الوقت 
واجلهد، كما ان اعتبار اجللس���ة 
معق���ودة حتى الواح���دة ظهرا 
سيساهم مس���اهمة مباشرة في 
اختصار الزمن كما سيمنع ادخال 

اخلصوم في اجراءات مكررة.

عبدالرحمن العنجري

د.أسيل العوضي علي الراشدعبداهلل الروميمرزوق الغامن

الجسار طالبت بوضع مؤشرات معتمدة 
لقياس االتجاهات التنموية لدى الشباب

جنيڤ � كون����ا: طالبت عضو 
مجلس االمة د.س����لوى اجلسار 
بوضع مؤشرات معتمدة لقياس 
االجتاهات التنموية لدى الشباب 
لكشف حالة الش����باب فى جميع 
املجاالت بهدف اصدار تقرير سنوي 
عن حالة الش����باب ف����ي الكويت 
واتاحة الفرصة لهم لالطالع على 
املعلومات واستخدام التكنولوجيا 
ووس����ائل االعالم وتش����جيعهم 
على التعبير عن آرائهم في كافة 
املجاالت املتعلقة بالش����أن العام. 
واعربت النائبة اجلسار في كلمة 
مجل����س االمة امام مؤمتر االحتاد 
البرملان����ي الدول����ي »ح����ول دور 
االستراتيجيات الوطنية في متكني 
الشباب كمواطنني من املشاركة في 
الدميوقراطية« عن ضرورة اعداد 
مراجعة شاملة لكافة التشريعات 
التى تتعامل مع الش����باب مبا في 
ذلك قوانني التعليم والعمل عالوة 
على القوان����ني املتعلقة بالصحة 
واالدوية واالعالم لتحقيق فاعلية 
االستراتيجيات املوجهة للشباب. 
كما اعربت عن ضرورة التعامل مع 
كافة العراقيل القانونية التي تقلص 
من الفرصة املتاحة امام الشباب ما 
يسمح بتوسيع مدى الفرص في 
التعليم والصحة والعمل والعمل 
املدني الع����ام والتوظيف الذاتي. 

واكدت ضرورة حتقيق التزام الدول 
باالتفاقي����ات والقرارات الصادرة 
من االمم املتحدة اخلاصة باخلطط 
والسياس����ات املوجهة للشباب. 
وذك����رت ان����ه البد م����ن مراجعة 
التشريعات والقرارات التعليمية 
التاحة مزيد من التنوع في التعليم 
العام واجلامعي والسماح بفرصة 

تعليمية جديدة وغير تقليدية.
وطالب����ت اجلس����ار باحداث 
مشاريع دعم املشاريع الصغيرة 
واحملاضن املهنية التي تستوعب 
مشاريع الشباب عموما مع توفير 

بيئة تشجيعية لتلك املشاريع.
وقالت انه البد من دعم صحة 
الشباب واحلفاظ عليهم من املخاطر 

الصحي����ة عبر تش����ديد القوانني 
املتعلقة باملخدرات وتهريب االدوية 
مع تبني برامج التوعية الصحية 
املستمرة في املدارس وغيرها من 
املؤسسات التي حتتضن الشباب.  
وطالبت بوضع تشريعات حماية 
لالسرة باعتبارها احملضن االول 
للش����باب بحيث متارس االسرة 
دورها االساسي في بناء املواطن 
الصالح ودعم مش����اركة الشباب 
املدني عبر تخفيض  فى املجتمع 
السن املقررة للمشاركة في جمعيات 
النفع العامة الى 18 س����نة عالوة 
عل����ى تخفي����ض الس����ن الالزمة 
للتصويت في االنتخابات البلدية 

والبرملانية.

د.سلوى اجلسار خالل مشاركتها في البرملان الدولي


