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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

نائب املدير العام يف �سفريات فـــوز

الآن�سة / فـداء اأديب جرار

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

والــدتــــها

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

وجه النائب محمد هايف سؤاال لوزيري 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد واملواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصي����ري اكد فيه ان عددا من املواطنني 
نقلوا الينا انتشار ظاهرة االتصال اخلارجي 
من بعض الدول العربية واالوروبية من 
خالل بعض االرقام الثابتة والنقالة وتتناول 

احملادثة من الطرف املتصل احلث والدفع 
الى الفسق والفجور. 

وتس����اءل هايف: ما االج����راءات التي 
اتخذتها الوزارة لرص����د تلك االتصاالت 
التي ترد م����ن خارج الكويت حفاظا على 
القيم والعادات واالخالق التي جبل عليها 

املجتمع الكويتي احملافظ؟

هايف يسأل عن اتصاالت خارجية تدفع إلى الفسق والفجور

يعتذر النائب الصيفي 
مبارك الصيفي عن عدم 
اس���تقبال رواد ديوان��ه 
اليوم لس���فره م���ع وفد 
البرملاني خارج  الصداقة 

البالد.

الصيفي يعتذر عن عدم
استقبال رواد ديوانه

فالح الصواغد.وليد الطبطبائيد.فيصل املسلم

حسني احلريتي

سعد اخلنفور

خالد السلطان

فيصل الدويسان

سالم النمالن

حسني مزيد د.جمعان احلربش

5 نواب يقترحون إنشاء جمعية حماية المستهلك
للتوعية بحقوقه تجاه التاجر ومعاونته على إقتضاء هذه الحقوق بالوسائل المدنية والجزائية

الدويسان يقترح إنشاء الهيئة العامة لمكافحة االتجار بالبشر
قدم النائب فيصل الدويسان 
اقتراحا بقانون في شأن إنشاء 
الهيئة العام���ة ملكافحة االجتار 

بالبشر.
وجاء في القانون:

تنش���أ هيئة عامة  مادة أولى: 
مستقلة ذات شخصية اعتبارية 
تس���مى »الهيئة العامة ملكافحة 
االجتار بالبشر« يصدر بتشكيلها 

قرار من مجلس الوزراء.
الهيئة مبا  تختص  مادة ثانية: 
يل���ي: وضع اللوائ���ح وحتديد 
االجراءات املتعلقة بتنفيذ قوانني 
وقرارات مكافحة االجتار بالبشر. 
واعداد التقارير عن التدابير التي 
اتخذتها الدولة ملكافحة االجتار 
بالبش���ر بالتنسيق مع االجهزة 
املعنية. وتطوير برامج التدريب 

الدولية. وتقدمي تقرير سنوي 
ع���ن اعم���ال الهيئ���ة يرفع الى 
مجلس ال���وزراء ومجلس االمة 
حول أنشطتها وأعمالها. ورفع 
الدعاوى اجلزائية املتعلقة مبنع 
جرائم االجتار بالبش���ر. وتلقي 
الش���كاوى املقدمة بشأن جرائم 

االجتار بالبشر.
مادة ثالثة: يتولى ادارة الهيئة 
مجلس برئاس���ة وزي���ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وممثل 
عن كل من اجلهات التالية: وزارة 
اخلارجية، وزارة الداخلية، وزارة 
العدل، وزارة الش���ؤون، وزارة 
الصحة، وزارة التجارة، والهيئة 

العامة للمعلومات املدنية.
ويضم ال���ى عضويته اربعة 
ممثلني جلمعيات النفع العام ذات 

والتأهي���ل للجه���ات والهيئات 
والعناصر املعنية بالتعامل مع 
ضحايا جرائم االجتار بالبش���ر 
واالش���راف على مراكز االيواء. 
والتنس���يق بني مختلف اجهزة 
الدولة املعنية من وزارات ودوائر 
ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق 
مبكافحة االجتار بالبشر، ومتابعة 
ما يتم في هذا الش���أن. ونش���ر 
الوعي باملسائل املتعلقة باالجتار 
بالبشر عن طريق اقامة املؤمترات 
والندوات والنشرات والتدريب 
وغيرها مبا يحقق أهداف الهيئة. 
واملشاركة مع اجلهات املعنية في 
الدولة في املؤمترات واملنتديات 
الدولية املتعلقة مبكافحة االجتار 
بالبشر. وتشكيل اللجان الالزمة 
الدراسة والتنظيم  التي تتولى 

الصلة بعمل الهيئة، ترش���حهم 
مجالس ادارة تلك اجلمعيات.

ويصدر املجلس الئحة داخلية 
تنظم اجراءات العمل به، ويعقد 
املجلس اجتماعني على االقل في 

السنة.
م�ادة رابعة: يكون للهيئة أمني 
عام يعني بقرار من مجلس الوزراء 
ويشترط فيه ان يكون كويتيا 
من أصحاب اخلبرة واالختصاص، 
ويكون مسؤوال عن تنفيذ أهداف 

انشاء الهيئة.
م�ادة خامس�ة: م���دة عضوية 
املجل���س ثالث س���نوات قابلة 
للتجديد س���نة واحدة، وحتدد 
بقرار من مجلس الوزراء مكافآت 
االدارة ومدير  اعضاء مجل���س 

الهيئة.

واالعداد وحتديث التش���ريعات 
املنظمة للمسائل املتعلقة باالجتار 
بالبش���ر مب���ا يحق���ق احلماية 
املطلوب���ة لهم وفق���ا للمعايير 

قدم النواب د.جمعان احلربش 
وفالح الصواغ ود.فيصل املسلم 
ود.وليد الطبطبائي وحسني مزيد 
اقتراحا بقانون بشأن انشاء جمعية 
حماية املستهلك مع اعطائه صفة 
االستعجال. وجاء في القانون: مادة 
1: تنشأ جمعية تسمى »جمعية 
حماية املستهلك« تهدف الى توعية 
املس����تهلك بحقوقه جتاه التاجر، 
ومعاونته على اقتضاء هذه احلقوق 
بسائر الوسائل املدنية واجلزائية. 
ويكون للجمعية فروع في سائر 
اجلمعي����ات التعاوني����ة واملراكز 
التجارية بالكويت وأي أماكن أخرى 

تراها اجلمعية لتأدية دورها.
مادة 2: تتكون اجلمعية العمومية 
اليها في املادة  للجمعية املش����ار 
الس����ابقة من األعضاء املنتسبني 
لها، ويتحدد مدة 6 شهور للتقدم 
باالنتس����اب لعضوي����ة اجلمعية 

العمومي����ة منذ ص����دور القانون 
ونشره باجلريدة الرسمية.

م�ادة 3: يتكون مجلس اإلدارة 
من 9 أعض����اء تنتخبهم اجلمعية 
العمومي����ة للجمعي����ة. ويتولى 
مجلس اإلدارة إعداد مشروع النظام 
األساسي للجمعية وتقدميه موقعا 
عليه من اعضاء املجلس الى وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
م�ادة 4: تثب����ت الش����خصية 
االعتبارية للجمعي����ة من تاريخ 
نشر ملخص نظامها األساسي في 

اجلريدة الرسمية.
م�ادة 5: يك����ون ملجل����س إدارة 
اجلمعية: رفع الدعوى املدنية باسم 
اجلمعية بناء على طلب املستهلك عن 
كل ضرر يصيبه بسبب عدم مراعاة 
أحكام هذا القانون او اي قانون آخر 
يهدف الى حماية املس����تهلك. وان 
يطلب من وزير التجارة والصناعة 

حظر اي دعاية او اعالن او تخفيض 
وهمي لألس����عار يضر باملستهلك. 
وابالغ جهة التحقيق بأي عمل يعتبر 
جرمية وفقا ألحكام هذا القانون او 
اي قانون آخر يه����دف الى حماية 
املس����تهلك. واقتراح مش����روعات 
القوانني واللوائح التي تكفل حماية 
املستهلك وتقدميها الى وزير التجارة 
والصناعة. وعقد الندوات واالستعانة 
بالوس����ائل املس����موعة واملرئي����ة 
واملقروءة لتوعية املستهلك بحقوقه 
جت����اه التاجر. وتلقي الش����كاوى 
التي يقدمها املستهلك ضد التاجر 
ودراستها، وتقدمي تقرير بشأنها الى 
وزير التجارة والصناعة متضمنا 
رأيه في أسباب الشكوى والوسائل 
الكفيلة مبعاجلتها. وال يجوز تخويل 
اي من هذه االختصاصات ألي جمعية 

نفع عام اخرى.
مادة 6: تق����دم الدولة التمويل 

املالي الالزم لقيام اجلمعية وفروعها 
باملهام املنوطة بها.

مادة 7: يجوز مبرسوم مسبب 
يصدر بناء على طلب مجلس الوزراء 
وعرض وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل حل مجلس ادارة اجلمعية 
اذا خالف احكام القانون او احكام 
النظام األساسي للجمعية. ويتضمن 
هذا املرسوم حتديد املدة التي يجب 
ان يتم خاللها انتخاب مجلس االدارة 
اجلديد على اال تزيد هذه املدة على 

ستة اشهر غير قابلة للتجديد.
ولكل عضو من اعضاء اجلمعية 
الطعن في هذا املرسوم امام القضاء 
خالل ثالثني يوما من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
مادة 8: يشكل املرسوم الصادر 
بحل مجلس االدارة مجلسا مؤقتا 
للجمعية من تسعة اعضاء من بني 
اعضائه����ا تنتهي مهمته بانتخاب 

املجلس اجلديد.
مادة 9: فيما عدا املواد 9 و13 و27 
و27 مكررا و28 و29 من القانون رقم 
24 لسنة 1962 في شأن جمعيات 
النفع العام املش����ار اليه، تسري 
على اجلمعية باقي أحكام القانون 
املذكور ومبا ال يتعارض مع احكام 

هذا القانون.
مادة 10: ال تسري احكام املرسوم 
بالقانون رقم 65 لسنة 1979 املشار 
اليه على اجتماعات اجلمعية فيما 

ال يخرج عن اهدافها.
مادة 11: يق����ع باطال كل اتفاق 
يتم باملخالفة لألحكام الواردة في 

هذا القانون.
مادة 12: يصدر وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزير التجارة 
والصناعة كل فيما يخصه القرارات 
الالزمة لتنفيذ هذا القانون ويلغى 

كل نص يتعارض مع أحكامه.

الحريتي: الحبس سنتين لمن يسند آلخر
رسائل هاتفية تحرض على الفجور

الخنفور: كم عدد المرشحين 
للعمل في »التجارة« منذ عام 2007؟

السلطان: »الكهرباء« بدأت القطع المبرمج
للمياه وهذا دليل تغلغل الفساد بالوزارة

قدم النائب حس����ني احلريتي اقتراح����ا لتعديل نص املادة 212 من 
قانون اجلزاء، وجاء في االقتراح:

مادة أولى: يس����تبدل بنص املادة 212 من قانون اجلزاء املشار إليه، 
النص التالي:

مادة 212: كل من أسند آلخر، بوسيلة غير علنية، أو برسائل من خالل 
الهاتف النقال او الشبكات االلكترونية I.P واقعة من الوقائع املبينة 
في املادة 209 من قانون اجلزاء أو وجه إليه سبا، دون أن يكون ذلك 
نتيجة الستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير 

املجني عليه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقرها قانون آخر.
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة اشهر وبغرامة ال جتاوز ثالثمائة 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، أما إذا كانت الرسائل حترض على 
الفجور والدعارة فتكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة 

ال جتاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

وجه النائب سعد اخلنفور سؤاال الى وزير التجارة والصناعة 
جاء فيه: برزت في اآلونة االخيرة ظاهرة عدم تعيني املرشحني 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية للعمل في وزارة التجارة والصناعة 
حتت ذرائع واسباب مختلفة مما اوجد طبقة من العاطلني عن 
العمل فيما يعتبرهم الديوان غير ذلك بحكم انه رشحهم للعمل 
في جهة حكومية، متس���ائال: كم عدد املرشحني من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية للعمل ف���ي وزارة التجارة والصناعة منذ عام 
2007 وحتى ورود هذا الس���ؤال؟ وكم نسبة املعينني بالوزارة 
ممن مت ترش���يحهم من قبل ديوان اخلدم���ة املدنية؟ وكم عدد 
من امتنعت الوزارة عن تعيينهم؟ مع تزويدي بأس���باب عدم 
التعيني ومدى قانونية هذا االجراء، ومدى التزام الوزارة بتعيني 
املرشحني للوظيفة، وهل يحق للوزارة االعتراض على بعض 

الترشيحات؟

أك���د النائب خالد الس���لطان ان وزارة الكهرباء واملاء بدأت 
بتنفيذ القطع املبرمج للمياه عن بعض مناطق الكويت، مبينا 
ان هذا دليل على تغلغل الفس���اد وانتش���اره في اروقة وزارة 

الكهرباء واملاء.
 األمر الذي يؤدي الى تعطيل مش������اري��ع الكهرباء الت����ي 
حت���ول دون انقطاع املياه او الكهرب���اء وخاص������ة محط�����ة 
الصبي�������ة 2008 التي تعطلت بس���بب تص���ارع الكبار على 

املصالح.
وقال الس���لطان في تصريح صحافي: ان الشعب الكويتي 
دائما يعاني من هذا التصارع الذي يؤثر سلبا على كل املرافق 

احليوية في البلد.
 وأض���اف الى ان���ه آن األوان ان تخرج مثل هذه املش���اريع 
احليوية من أيدي الفساد احلكومي الى شركات اهلية ميتلكها 

ابناء الشعب الكويتي لرفع املعاناة عنهم.

النمالن: األغلبية مع إسقاط فوائد القروض 
وضد تجميل الوجه القبيح »للمعسرين«

السيما ان الدولة تتحمل جزءا 
كبيرا من هذه املشكلة وعليها 
ان تبادر بإيجاد احللول التي 
تنه���ي هذه املش���كلة، مطالبا 
احلكومة بضرورة اغالق هذا 
امللف نهائيا، ألنه ميس شرائح 
كبيرة من املواطنني، مشيرا الى 
ان اسقاط فوائد القروض وشراء 
املهمة  املديونيات من احللول 
التي تدعم االقتصاد، وتؤدي 
الى زي���ادة القوة الش���رائية 

للمواطن.
واس���تغرب النم���الن ممن 
يطالب���ون بالعدالة من خالل 
رفضهم قانون اس���قاط فوائد 
الرغم من ان  القروض عل���ى 
احلكوم���ة اتبعته س���ابقا في 
املديوني���ات الصعبة، رغم ان 
الفئ���ة املس���تفيدة من قضية 
املديوني���ات الصعب���ة قليلة 
ج���دا، مقارنة بالع���دد الكبير 
للمتضررين من قضية القروض 
ان  الى  االستهالكية، مش���يرا 
التدخل ملعاجلة  االولوية هي 
أوضاع االكثرية من خالل االخذ 
بالقانون ال���ذي أقره املجلس 
ويتضمن الغاء الفوائد الربوية 
القروض على  وإعادة جدولة 

املواطنني باعتبارها احلل االمثل 
واالفضل في هذه القضية، وهو 
القان���ون الذي ردته احلكومة 
ف���ي موق���ف متعس���ف بحق 

املواطنني.
وتاب���ع النم���الن قائال: ان 
املواطن له حق علينا كنواب في 
متابعة معاناته وحل قضاياه، 
الفتا الى ان احلكومة بأي حال 
من االح���وال هي التي تتحمل 
املسؤولية وراء تفاقم هذا امللف 
بعد ان اطلقت يد البنوك ملص 
ميزانيات االس���ر وعليها ان 
تتحمل تبعات ذلك، الس���يما 
انها حتصلت على الكثير من 
املخالفات بعد ان حتققت من 

سوء تغاضيها عن البنوك.
ودعا النمالن زمالءه النواب 
الى رفض صندوق املتعثرين 
ورفض تعديالته الواهية التي 
هي أوهن من بيت العنكبوت 
والتي ال تهدف اال الى خديعة 
النواب عبر جتميل ش���روط 
الصندوق وترقيعه بتعديالت 
ال تسمن وال تغني من جوع، 
مطالبا في الوقت ذاته النواب 
بالتمسك بقانون اسقاط فوائد 
القروض والعمل على اصداره 
في دور االنعقاد املقبل إلنهاء 

معاناة املواطنني.
النم���الن ان مجلس  وذكر 
االمة هو املعني بقضية مترير 
الفوائد، مؤكدا  قانون اسقاط 
انه مهما تعالت االصوات التي 
تقف ضد اسقاط فوائد القروض 
فإن املجلس ماض في حل هذه 
املشكلة من خالل التشريعات، 
وقال: ان حس���م هذه القضية 
سيكون باالغلبية وهذه االغلبية 
متوافرة لدينا وعلى احلكومة 
ان متد يد التعاون وأال تكابر 

في هذا امللف.

أكد النائب س���الم النمالن 
ان احل���ل األمث���ل واملقب���ول 
النيابية ملش���كلة  لالغلبي���ة 
القروض املتعثرة هو اسقاط 
الوجه  الفوائد وليس جتميل 
املتعثرين  القبيح لصن���دوق 
بتعديالت حتاول اعادة الروح 
الذي ولد ميتا  الى الصندوق 
وفش���ل في رف���ع املعاناة عن 
آالف االسر الكويتية، الفتا الى 
الكثير من  أّرقت  القروض  ان 
املواطنني وتسببت في اصابة 
املتعثرين بالعديد من االمراض 
املزمنة مثل السكري والقلب 
الش���رايني وضغط  وتصلب 
الدم، فضال عن تس���ببها في 
مشاكل اجتماعية كثيرة أدت 
الى تشتيت أسر كثيرة، السيما 
ان اغلبه���م اضطر لالقتراض 
بحثا عن مسكن مالئم أو للعالج 

أو ألسباب اخرى.
وق���ال النمالن في تصريح 
صحافي مبناسبة بدء اللجنة 
البرملانية مناقش���ة  املالي���ة 
التعديالت احلكومية والنيابية 
املقترح���ة عل���ى صن���دوق 
املتعثرين: اننا لن نقبل مبزيد 
من املماطل���ة في انهاء معاناة 
االسر الكويتية جراء هذه الديون 
وفوائدها الربوية، الفتا الى ان 
النيابية ترفض هذا  الغالبية 
الصندوق وستظل على موقفها 
الثابت بض���رورة اعادة طرح 
قانون اسقاط الفوائد في دور 
املقبل والذي يحتاج  االنعقاد 
فقط الى 33 صوتا وهي متوافرة 
حاليا بعد ان ردته احلكومة في 
دور االنعقاد احلالي. وأضاف 
قائال: ان املجلس احلالي يولي 
التي  القضي���ة  اهمية له���ذه 
حتظ���ى بأغلبية نيابية ان لم 
يكن بإجم���اع نيابي إلنهائها، 

حماد يسأل صفر عن عدد األحكام 
القضائية الصادرة ضد »البلدية«

وجه النائب سعدون حماد 
العامة  سؤاال لوزير األشغال 
ووزير البلدية د.فاضل صفر 
جاء فيه: في ظل ما يثار اآلن 
تقييما ألداء االدارة القانونية 
للبلدية ومنسوبيها وما تسرب 
عن خسارة البلدية للعديد من 
القضايا ما تسبب في حتميل 
املال الع���ام 77174680 دينارا 
لتنفيذ أحكام قضائية كان من 
املمكن جتنبها. مضيفا: وملا كان 
ديوان احملاس���بة قد أورد في 
تقارير مخصصة للحسابات 
اخلتامية للبلدية عن سنوات 

عديدة متتالية ان بلدية الكويت قد قامت بتحميل املال العام مبالغ 
لتنفيذ أحكام قضائية كان من املمكن جتنبها. وبالرجوع الى تقرير 
جلنة تقصي احلقائق التي شكلت بالبلدية لدراسة أسباب خسارة 
البلدية للعديد من القضايا ودراسة الظروف واملالبسات احمليطة 
بها لتحديد املسؤولية عن هذه اخلسارة، أورد التقرير ان خسارة 
البلدية للقضايا ترجع الى اإلهمال في أداء الواجب والتقصير في 
اإلملام بجوانب ه���ذه القضايا من الناحية القانونية واملوضوعية 
والفنية وعدم املباالة الناجتة عن ضعف االش���راف واملتابعة من 
اجلهات الرئاسية بالبلدية وعدم فاعليتها. وإزاء ضخامة التعويضات 
التي حتملها املال العام وجسامة األخطاء املرتكبة واإلهمال اجلسيم 
املصاحب ألداء اإلدارة القانونية، تساءل حماد: ما عدد القضايا التي 
صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد البلدية؟ وما قيمة التعويضات 
املالي���ة تفصيليا احملكوم بها في كل قضية منها منذ س���نة 2000 
وحتى تاريخ االجابة عن هذا السؤال؟ وما األسباب واملبررات التي 
تراها االدارة القانونية بالبلدية بالنس���بة خلسارة تلك القضايا؟ 
وهل كان من املمكن تالفيها خاصة ان تلك اخلسارة نتيجة اتخاذ 
البلدية الجراءات مخالفة للضوابط والقواعد املنظمة أو االمتناع 
عن اتخاذ اجراءات كان من الواجب اتخاذها؟ ما القواعد والضوابط 
التي تنظم أعمال وأداء أعض���اء االدارة القانونية بالبلدية؟ وهل 
حدثت خسارة البلدية نتيجة لعدم التزام أعضاء االدارة القانونية 
بالبلدية بتلك القواعد والضوابط املنظمة، وبالتخطي ألحكامها؟ 
وما االجراءات التي اتخذتها البلدية لتحديد املسؤولية ومحاسبة 
املتس���بب في خس���ارة البلدية للعديد من القضايا التي صدرت 
بشأنها أحكام قضائية ضدها وكان من املمكن جتنبها؟ وما نتائج 
التحقيقات التي أجريت الستجالء أسباب خسارة البلدية لنسبة 
ال يس���تهان بها من القضايا ولتحديد مس���ؤولية أعضاء االدارة 
القانونية واالدارات األخرى بالبلدية عن تلك اخلسارة للقضايا؟ 
وفي حالة عدم اجراء حتقيقات يرجى ابراز املعوقات والصعوبات 

التي حالت دون اجرائها؟

سعدون حماد


