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د.فيصل املسلم

.. ويصغي لشرح بحضور األمني العام املساعد لشؤون البحوث عبداهلل اجلبرالرئيس جاسم اخلرافي خالل جولته في األمانة العامة

اخلرافي مصافحا موظفي األمانة العامة

)متين غوزال( الرئيس اخلرافي يستمع إلى شرح من هناء الهاجري عن أعمال إدارة التنسيق واملتابعة 

الخرافي لموظفي قطاع البحوث والمعلومات: ما تقومون به خدمة لوطنكم

قام رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي بجولة في األمانة 
العامة للمجلس لالطالع على املشروعات التي يقوم بها قطاع 
البحوث واملعلوم���ات باألمانة صاحبه خالله���ا األمني العام 
للمجلس باإلنابة عبدالعزيز الس���اعي واألمني العام املساعد 
لقطاع البحوث واملعلومات عبداهلل جبر الش���ريف وعدد من 

موظفي األمانة العامة.
وق���ام اخلرافي خالل اجلولة مبعاين���ة األجهزة املتطورة 
املستخدمة في انشاء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التي 
تشرف عليها ادارة تقنية املعلومات التابعة للقطاع واستمع 
لشرح مفصل لطبيعة عمل هذه األجهزة واألنظمة املطبقة حلفظ 
املعلومات وحماية الشبكة من قبل املهندسني القائمني عليها، 
كم���ا قام اخلرافي بزيارة عدد م���ن اإلدارات في األمانة العامة 
التي قامت بتطبيق بعض األنظمة اخلاصة بعملها وهي ادارة 
متابعة اللج���ان وإدارة املكتبة، حيث اطلع على نظام متابعة 

أعمال اللجان والنظام اآللي املطبق خلدمات املكتبة.
وفي ختام اجلولة أعرب اخلرافي عن شكره العميق وتقديره 

جلهود العاملني في األمانة العامة، متمنيا لهم التوفيق في عمله 
كما دعاهم للتذكر دائما ان ما يقومون به هو خدمة لوطنهم.

دستورنا سورنا

من جانب آخر اصدرت األمانة مبجلس االمة كتابا تثقيفيا 
لطلبة املدارس يحمل عنوان »دس���تورنا.. سورنا« ويحتوي 
على ابرز املواد الدس���تورية ذات الصل���ة بحقوق وواجبات 
املواطن، وترجمت املواد الى لغات عربية وفرنسية واجنليزية 
ويحتوي الكتاب على رس���ومات تفاعلية لكل مادة دستورية 
قام برسمها عضو اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان 

عبدالرضا كمال.
وحول ذلك اكد االمني العام ملجلس االمة عالم الكندري ان 
اصدار هذا الكتاب يأتي كثمرة تعاون األمانة العامة مع مؤسسات 
املجتمع املدني من اجل نشر الثقافة الدستورية والبرملانية لدى 
النشء وباس���لوب مبسط، خاصة انه موجه لشريحة ابنائنا 

الطلبة في املدارس احلكومية واخلاصة على السواء.

قام بجولة في األمانة العامة لالطالع على المشروعات التي يقوم بها قطاع البحوث والمعلومات

الكندري لرفع كفاءة األمانات العامة
أك��د االمني العام ملجلس االمة عالم الكندري اهمي��ة الدور الذي تقوم به 
االمانة العامة للمجلس البرملاني، مبينا انه بقدر كفاءة االمانة العامة للمجلس 
وكف��اءة قيادتها وس��ائر العاملني بها تكون كفاءة املجل��س ذاته وقدرته على 
اداء مهامه التي انش��ئ من اجله��ا. واضاف الكندري في كلمت��ه التي ألقاها 
خالل حفل افتتاح االجتماع الرابع عش��ر لالمناء العامني للمجالس البرملانية 
اخلليجي��ة املنعقد ف��ي مكة املكرمة باململكة العربية الس��عودية ان الس��عي 
نح��و رفع كفاءة االمانات العامة هدف اساس��ي نظرا مل��ا تقوم به من تقدمي 
العون واملس��اعدة للمجالس وجلانه واعضائ��ه باملعلومات والبيانات وتقدمي 
االستشارات الدستورية والقانونية. وشدد الكندري على اهمية االجتماعات 
الدوري��ة املنتظمة التي تقوم بها االمانات العامة للمجالس البرملانية اخلليجية 
في تعمي��ق العالقات فيما بينها وتبادل اخلبرات ف��ي جميع املجاالت ورفع 

مهارات العاملني فنيا واداريا.

رئيس مجلس األمة للطبطبائي: نحن في بلد آمن وال مجال للتهديد 
واللجوء إلى القضاء هو األسلوب األمثل للتعامل مع مخالفات اإلعالم

الطبطبائي: تباطؤ الحكومة  في حل »البدون« يؤدي إلى كارثة إنسانية
ليلى الشافعي

ق��ال النائ��ب د.ولي��د الطبطبائي ف��ي تصريح ل� 
»األنب��اء« حول حقوق فئة البدون ان وضعهم متدهور 
وغير انساني، ويجب تدخل مجلس االمة باالسراع في 
اعطائهم حقوقهم املدنية ألن تباطؤ احلكومة يؤدي الى 

كارثة انسانية.  
وق��ال: ولكن��ي أفص��ل ب��ني التجني��س والوضع 
االنساني الذي يعيشونه، ولذا كنت من املقدمني لقانون 
احلقوق االنسانية واملدنية للبدون وأطالب بإقراره من 
خالل جلنة وأال يؤثر ذلك على الوضع القانوني، حيث 
يس��تحق اخواننا البدون احلياة الكرمية ما دام����وا 

يعيشون على أرض الكويت. 
 أما عن اعطاء اجلنس��ية فقال: ان جتاربنا في فتح 
باب اجلنسية نراها أحيانا تذهب للمحسوبية والواسطة 
وموضوع البدون ليس مبنح اجلنسية مبقدار ان نوفر 

لهم احلياة الكرمية في حرية التنقل وجوازات الس��فر 
والعالج والتعليم وحق العمل، أما اجلنسية فالقانون هو 
الذي ينظمها. وردا على معارضته لقانون اخلصخصة 
قال د.الطبطبائي: هناك قوانني يجب ان تقر قبل قانون 
اخلصخص��ة أولها قانون الضريب��ة، وثانيا االفصاح 
في حالة تضارب املصال��ح وثالثا وجود هيئة ملكافحة 
الفساد ولن نقبل بأن يكون قانون اخلصخصة سابقا 
لتلك القوانني، واال فسيكون االثر السيئ للخصخصة. 
فاحلكوم��ة احلالية تفتقر الى أي رصي��د في مواجهة 
وحش الفس��اد وخصوص��ا في االقتص��اد والتنمية، 
وفاقد الشيء ال يعطيه، وأكد ان جناح اخلصخصة في 
دول اخ��رى عائد الى انها كانت تقاد من قبل حكومات 

اصالحية جادة. 
لذل��ك عارضت قانون اخلصخص��ة ملثالب كبيرة فيه 
وحتى ال نكون شركاء للحكومة في اوزار التطبيق العملي 

لذلك القانون. 
وحول قانون املرأة ق��ال د.الطبطبائي ل� »األنباء«: 
لقد تقدمن��ا مبقترح اس��تعجال قانون حق��وق املرأة 
املدنية واالجتماعية، ولكن هن��اك تيارا يتاجر بقضية 
امل��رأة وه��و من يؤخر حص��ول املرأة عل��ى حقوقها 

السياسي����ة.  
مؤكدا ان املرأة تس��تحق ان نعطيها كل االمكانيات 
التي تس��هل حياتها املدنية والوظيفي��ة، لذا طالبنا بأن 
يأت��وا بقانون كامل للم��رأة وأعط�����ي املجلس مدة 
ش��هر كامل وليس متجزئا إلجناز املش��روع، ملا قامت 
به جلنة ش��ؤون املرأة البرملانية من جتزئة للمقترحات 
النيابي��ة حيث جتاهلت بعض املقترحات النيابية املهمة 
للم����رأة، ولك����ن نصر على استعج����ال القانون 
ال��ذي قدمناه قبل 3 مجالس نيابية وافتخر بأنني أقف 
مع حقوق املرأة الكويتي�����ة الوظيفية واالجتماعية.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
أمس بالغا إل���ى النائب العام 
حول تعرضه للتهديد بالقتل 
من خالل أح���د البرامج التي 
أذيعت مؤخرا في إحدى القنوات 

الفضائية.
وفي هذا اإلطار أكد رئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
ان اتخاذ االجراءات القانونية 
واللج���وء ال���ى القض���اء هي 
االسلوبان األمثالن في التعامل 
مع اي مخالفات حتصل لدى 
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
واملسموعة، مشيرا الى ان هذا 
هو االجراء الصحيح الذي ميكن 
ان يتبعه كل من يش���عر انه 

تعرض لالساءة.
واض���اف اخلرافي في رده 
عل���ى س���ؤال ح���ول التهديد 
النائب  ل���ه  ال���ذي تع���رض 
الطبطبائي في احدى  د.وليد 
الفضائيات: هل يعقل ان تهدد 
احدى الفضائيات احدا بالقتل 
وتنفذ القتل؟ مشيرا الى اننا 
في بلد آمن وال مجال للتهديد 
انطالقا من امور سياسية فنحن 
في الكويت نتكلم في مواضيع 
مفيدة وغير مفيدة، ثم نذهب 

الى بيوتنا بأمان.
الكويت رجاال  وأكد ان في 
قادرين على حماية من يحتاج 
الى احلماية، وأقول لألخ وليد: 
انت رجل مؤمن وشجاع وتدرك 
انه لن يصيبنا اال ما كتب اهلل 
لنا، وتعلم انه لن يقطع الرأس 
اال من ركبه، وأنك في أمان في 

بلد األمان.
وتعليق���ا عل���ى التهدي���د 
ال���ذي تعرض له النائب وليد 
الطبطبائي في احدى الفضائيات 
قال النائب د.فيصل املس���لم: 

محشوم يا سيد، فال يتطاول 
عليك اال م���ن هو ليس ندا او 
كفؤا لك، ونرفض اي تطاول 
عليك، ونطالب احلكومة مبوقف 

حاسم جتاه هذا التهديد.
وأضاف: هل يعقل ان يقال 
ع���ن الطبطبائي »بالقندرة«؟ 
او ان���ه تخابر مع اس���رائيل 

الستخراج تأشيرات.
وتساءل: ملصلحة من هذا 
الهج���وم العفن من بعض من 
يظ���ن انه املقص���ود في كالم 

الطبطبائي.
ورأى ان البع���ض ي���روج 
ان األخ وليد يستهدف طائفة 
معينة وحتدى من يثبت هذا 

الكالم العاري عن الصحة.
وانتق���د أطرافا نيابية � لم 
يسمها � ألنها جتير كالم األخ 
وليد ضد طائفة محددة، مؤكدا 
ان الكل يلفظ كل ما يسيء الى 

الكويت.
وتس���اءل: اين من ينادون 
الوطنية  باحلريات والوحدة 
الذي تعرض له  من االسفاف 

األخ وليد؟
الى ذلك ق���ال النائب وليد 

مسلم البراك عندما تعرض الى 
هجوم من احدى الفضائيات، 
البراك،  ووقتذاك تضامنا مع 
ونأمل ان يكون الشعور نفسه 
من النواب، احمل���زن ان االمر 
وصل الى التهديد بالقتل، ولست 
خائفا وهلل احلمد، لكن املؤسف 
ان كل رأي ال يعج���ب صاحب 
احدى القن���وات يكلف مذيعا 
يهدد صاحب الرأي برصاصة 

في رأسه.
انني  الطبطبائي:  واعل���ن 
توجهت الى النيابة العامة مبعية 
احملامي عيسى العنزي، وقدمت 
بالغا رسميا ضد هذه القناة، 
ألنني تعرضت للتهديد، واملذيع 
حّرض على قتلي، وانني منتم 
الى اسرائيل، وجرى التعرض 
الى اسرتي واخالقي، وارفقت 
بالبالغ شريطا كامال وأضعه 
راهنا امام الرأي العام، والريب 
ان ما ذكر في قناة »العدالة« اثر 
على نفسيات اوالدي واسرتي، 
واترك االمر برمته الى وسائل 
االعالم والشعب الكويتي، نحن 
نقبل النقد، لكن ال يصل االمر 
الى التهديد بالقتل، فمثل هذه 

االمور واف���دة على اخالقيات 
املجتم���ع الكويتي الذي جبل 

على تقبل آراء اآلخرين.
وبدوره خاطب د.جمع�����ان 
الطبطبائي  احلربش زميل���ه 
بقوله: مواقفك ثابتة ومبدئي����ة 
في احلفاظ على بلدك ويثمن���ها 
الكويتي من سنته  الش���عب 
وش���يعت��ه، ألنه���م متحدون 
جت�������اه امن البل���د، مطالبا 
الن��������واب بأن يك���ون لهم 
موقف واضح جت����اه التهديد 
بالرص���اص وننتظ���ر موقفا 

مبدئيا واضحا وصلبا.
من ناحيته، قال النائب فالح 
الصواغ ان ما يحصل اآلن هو 
»بلطج���ة« على الهواء وليس 
هن���اك رادع يردعه���م وليس 
م���ن املعقول ان يس���ب نائب 
ويه���دد واحلكومة لم تتحرك 
ولم تق���م بالقبض على مدير 
قن���اة »العدالة«، ونحن نقول 
للنائب وليد الطبطبائي ان لك 
مكانة ولن نسكت عن تهديدك 
ونحن نستنكر هذا االمر بش���دة 
وننتظ���ر نتائج التحقيق من 

الداخلية.

الطبطبائي: من املستغرب ان 
تقوم محطة »العدالة« وعلى 
مدى س���اعتني بالتهديد بقتل 
مواطن ونائب كويتي، وعلى 
الهواء مباشرة، واألكثر غرابة 
ان يتحول االعالم اداة للتهديد 
والتحري���ض عل���ى الضرب 
باخليزرانة، ورصاصة بالرأس، 
باالضافة الى عبارات سوقية، 
وكل ما في األمر انني قلت رأيي 
في قضية مطروحة على املشهد 

االعالمي والسياسي.
وب���ني الطبطبائ���ي: ان ما 
طرحته في التصريح لم يكن 
من بنات أفكاري، لكن الطرف 
املتضرر حاول خلط األوراق، 
وحش���د نواب ضد التصريح 
الذي أدليت به، وحاول ايضا 
ان يصور كالمي بأنه ضد فئة 
معينة، وان هذه الفئة مستهدفة، 
ونحن لن نتع���رض ألي فئة 
الكويت��ي،  من فئات املجتمع 
الطائفية بأش���كالها  ونرفض 

كافة.
وذكر الطبطبائي: ان املتضرر 
اراد التمترس بآخرين، مشيرا 
الى وقفة الن���واب مع النائب 

بعد تقديمه أمس بالغاً إلى النائب العام حول تهديده بالقتل

فالح الصواغد.وليد الطبطبائي د.جمعان احلربش

70 ألف دينار لحائزي ومالكي 
البيوت سابقة التركيب

الحريتي يقترح تعدياًل على قانون الجزاء

النمالن: قناة تلفزيونية لبث برامج التقوية
قدم النائب س���الم النمالن 
اقتراحا برغبة جاء فيه: تق�����وم 
معظم دول العالم، بتخصيص 
احدى قنواتها الرسمية لب�����ث 
املدارس  برامج خاصة لطلبة 
ب���كل املراحل الدراس���ي������ة، 
ويتم من خاللها تقدمي دروس 
تقوي����ة، وحظت هذه اخلطوة 

بتأييد طلبة املدارس وساعدت 
في تخفيف العبء عن اولياء 
االمور، ملا تقوم به بعض الدول 
في هذا املج���ال والذي كان له 
االث���ر االيجابي ف���ي العملية 

التعليمية. 
لذا فإنني أتقدم باق��ت������راح 
لتخصي���ص اح���دى قنوات 

التلف��������از الرس���مية لب���ث 
التقوية لطالب  برامج دروس 
املدارس بكل املراحل الدراسية 
املناهج االساس���ية،  وجلميع 
وذل���ك للمس���اهمة ف���ي رفع 
مس���توى التحصي���ل العلمي 
للطلبة وتخفيف العبء املادي 

عن أولياء االمور.

النائب حس����ني احلريتي  قدم 
اقتراحا بقانون بتعديل نص املادة 
212 من قانون اجلزاء رقم 16 لسنة 

1960 وجاء في القانون:

مادة اولى

يس����تبدل بنص املادة 212 من 
قانون اجلزاء املش����ار اليه النص 

التالي:
م�ادة 212: كل من اس����ند آلخر 
بوس����يلة غير علنية، او برسائل 
من خالل الهاتف النقال او الشبكات 
االلكترونية I.P، واقعة من الوقائع 
املبينة في امل����ادة 209 من قانون 
اجلزاء او وجه اليه سبا، دون ان 

يكون ذلك نتيجة الس����تفزاز سابق، بحيث لم يعلم 
بالواقعة او بالسب شخص غير املجني عليه.

م����ع عدم االخالل بأي عقوبة اش����د يقرها قانون 
آخر.

يعاقب باحلبس مدة الجتاوز ثالثة اشهر وبغرامة 
ال جتاوز ثالثمائة دينار او بإحدى هاتني العقوبتني، 
اما اذا كانت الرسائل حترض على الفجور والدعارة 
فتكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة 

ال جتاوز الفني دينار او بإحدى هاتني العقوبتني.

مادة ثانية

على رئيس مجلس ال����وزراء والوزراء � كل فيما 
يخصه � تنفيذ هذا القانون.

ووجه احلريتي س���ؤاال لنائب رئيس الوزراء 

للش���ؤون القانوني���ة ووزي���ر 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية راشد احلماد قال فيه: 
صدرت توصية عن مجلس شؤون 
اخلبرة وأرفقت بكتاب املستشار 
رئيس محكمة االس���تئناف في 
2009/7/8 بإنهاء ندب أحد املوظفني 
للعمل مديرا الدارة التفتيش الفني 
على أعمال اخلبرة وصدر قرار 
وزاري في 2009/7/21 بإنهاء ندبه، 
ثم فوجئ العاملون في االدارة في 
2010/3/17 بوجود قرار إداري صدر 
ف���ي 2009/7/13 بتثبيته مخالفا 
للقرار الص���ادر بإنهاء ندبه مما 
تسبب في إخالل العمل باإلدارة 
وتضارب القرارات اإلدارية. وتساءل: ما مناسبة 
صدور القرار رقم 586 لس���نة 2009 ومن صاحب 
الصفة في إصداره وهل اتبعت االجراءات القانونية 
واإلدارية الالزمة إلصدار مثل هذا القرار؟ ملاذا لم 
تخطر جميع االدارات ذات العالقة بهذا القرار قبل 
وبعد صدوره؟ ما مناسبة صدور قرارين متعارضني 
في مدة زمنية متقاربة حلالة وظيفية واحدة وملاذا 
ال يت���م عرض امللفات الوظيفية كاملة قبل إصدار 
الق���رارات اإلدارية بالندب أو إنهائه للوقوف على 

احلالة الوظيفية كاملة؟
ما االج����راءات الت����ي اتخذتها ال����وزارة ملعاجلة 
هذا اخللل ف����ي إصدار الق����رارات اإلدارية للوظائف 
اإلش����رافية ووظائف اإلدارة؟ يرجى تزويدي مبا مت 

في هذا الشأن.

سأل الحماد عن إنهاء ندب أحد الموظفين للعمل مديراً إلدارة التفتيش

قدم النواب د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي 
ومحمد هايف وفالح الصواغ وحسني مزيد اقتراحا 
بقانون بش���أن اضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا 
من القانون رقم 47 لس���نة 1993 في شأن الرعاية 

السكنية، ومع اعطائه صفة االستعجال.
وجاء في القانون:

مادة أولى

يضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 املشار 
الي���ه مادة جديدة برقم 28 مكررا نصها اآلتي: كما 
يصرف القرض املشار اليه في املادة السابقة 70000 
د.ك )سبعون ألف دينار كويتي( الى مالكي وحائزي 
البيوت سابقة التركيب والسابق تخصيصها لألسر 
الكويتية كس���كن خاص، ويتحدد أوجه استخدام 
كامل قيمة الق���رض في عملية هدم البيت وإعادة 

بنائه.
ويصدر القرض مصحوبا بضمان رهن عقاري 

للبيت موضوع القرض وحتدد بقرار من مجلس 
ادارة البنك شروط وقواعد واجراءات منح القرض 

للغرض املنصوص عليه في هذه املادة.

مادة ثانية

استثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 
املشار اليه، يكون للقرض املمنوح وفقا لهذا القانون 
الضمان لدى البنك من امتياز على أموال املقترض 
ويتم حتصيلها بنف���س الطرق املقررة لتحصيل 

أموال الدولة.
وفي جمي���ع األحوال ال يس���قط قي���د الرهن 
ال���ذي يضمن القرض اذا لم يج���ر جتديده خالل 
امل���دة املنصوص عليها في املادة 995 من القانون 

املدني.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

حسني احلريتي


