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النائب محمد براك  يستقبل 
املطير رواد ديوانه اليوم األحد 
وكل أح���د كاملعتاد في ضاحية 
عبداهلل السالم قطعة 4 منزل 1 

مقابل جمعية الضاحية.

المطير يستقبل
 رواد ديوانه اليوم

سعدون حماد

وج���ه النائ���ب س���عدون 
حماد س���ؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاسي قال فيه: شهدت الساحة 
الرياضية خالل الفترة االخيرة 
عدة احداث جنم عنها صدور 
قرارات بتشكيل جلان مؤقتة 
الدارة االحت���اد الكويتي لكرة 
القدم، وقد باشرت تلك اللجان 
النحو احملدد لها  مهامها على 
وفقا للنظام والقواعد املنظمة 
لعملها وبالنظ���ر الى ما اثير 
حول االجراءات القانونية التي 
اتبعت في تعيني تلك اللجان 

االنتقالية.
يرج���ى افادت���ي باجله���ة 
املختص���ة قانوني���ا باصدار 
ق���رارات تعيني تل���ك اللجان 
املؤقتة لالحتاد الكويتي لكرة 
القدم؟ وهل مت ذلك وفقا للقوانني 
املعمول بها بالكويت والقوانني 

اجلهات املختصة بتعيني تلك 
اللجان املؤقتة لالحتاد الكويتي 
لك���رة القدم خالل الس���نوات 
الثالث املاضية، حيث تعاقب 
على ادارة دفة االحتاد اكثر من 
جلنة انتقالي���ة معينة، طالبا 
تزويده بتقرير تفصيلي يبني 
العامة للشباب  الهيئة  موقف 
والرياضة من تعيني كل جلنة 
على حدة، على ان تكون االجابة 
مشفوعة باملستندات واالوراق 
واملراسالت حول تلك االجراءات 
في الداخل ان وجد او في اخلارج 
على مستوى االحتاد الدولي او 
القدم والسند  اآلسيوي لكرة 
القوانني  القانوني من واق���ع 
احمللية املتبعة في الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة بتعيني 
احتادات او جلان مؤقتة الدارة 

االحتاد املنحل.

املنظمة لعملية تعيني الهيئات 
الرياضية؟ وهل مت تعيني تلك 
اللجان املؤقتة لالحتاد الكويتي 
لكرة القدم مم���ن قبل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة؟ اذا 
كانت االجاب���ة بالنفي، يرجى 
تزويدنا بالقرارات الصادرة من 

حماد يسأل عن الجهة المختصة بتعيين 
اللجان المؤقتة لالتحاد الكويتي لكرة القدم

النائ����ب د.جمعان  أعل����ن 
احلرب����ش ان كتل����ة التنمية 
واإلص����الح س����تقيم الي����وم 
مهرجانا خطابي����ا للتضامن 
مع أبناء الكويت املشاركني في 
سفن كسر احلصار عن غزة، 
الذي����ن ضربوا مثال رائعا في 
البطولة والتضحية والنصرة 
مبشاركة ما يقارب من 50 دولة 
حتركت لكسر احلصار الظالم 
املفروض على قطاع غزة منذ ما 
يقرب من ثالث سنوات والذي 
الش����ديد تشارك في  لألسف 

فرضه واحكامه دول عربية.
وأكد احلربش ان هذا املهرجان سيكون رسالة 
واضحة تؤكد وقوف الكويتيني صفا واحدا دعما 

ألبنائهم من نساء ورجال وان 
الكويت كبيرة بعطاء أبنائها 
وتضحياتهم، وطالب احلربش 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بإب����داء موقف داعم 
حملاول����ة ف����ك احلص����ار عن 
غزة داعيا اي����اه الى أن يقود 
أبناء  حتركا دولي����ا حلماية 
الكويت املش����اركني في سفن 

فك احلصار.
وف����ي خت����ام تصريح����ه 
دعا احلرب����ش جميع النواب 
حلض����ور املهرجان اخلطابي 
الذي س����يقام في  التضامني 
الساعة 12.30 ظهر األحد في قاعة االحتفاالت 

مبجلس األمة.

د.جمعان احلربش

الحربش: »التنمية واإلصالح« تقيم مهرجانًا خطابيًا 
للتضامن مع سفن كسر الحصار عن غزة

دليهي: األحكام القضائية الصادرة عن »الرياضية« واجبة التنفيذ فورًا
أي إجراء غير إعادة الفالح لمنصبه يعرّض وزير الشؤون للمساءلة السياسية

المسلم: »المرافق العامة« تفهمت أوضاع األسر
  في منطقة خيطان وأقرّت استمالك القطعتين 5و10

أكد أمني س���ر مجل���س األمة 
النائب دليهي الهاجري في تصريح 
القضائية  صحافي أن االح���كام 
الصادرة بش���أن امللف الرياضي 
تعتبر قوانني واجبة التنفيذ فورا 
ويشترك في تطبيقها كل مسؤول 
وإال يعتب���ر خارجا عن القانون 
وخارقا له. وصرح الهاجري في 
بيان صحافي: »بأننا نترقب باهتمام 
القادم ملجلس  ش���ديد االجتماع 
الوزراء املوقر وما سيسفر عنه 
بشأن القضية الرياضية، ونعتقد 
جازمني بأن مجلس الوزراء سوف 
يتعامل مع هذا امللف بحنكة وعدالة 
كما عودنا دائما على اس���تخدام 
مس���طرة واحدة لقي���اس جميع 
امللفات، مضيف���ا: وكلنا ثقة بأن 
العدالة القانونية سوف يفرضها 
املجلس ويعود احلق ألصحابه وأن 
يتسلم د.فؤاد الفالح موقعه في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
كما حكم قضائنا العادل وكما أكد 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي عل���ى أهمية 
تطبي���ق القوان���ني وان االحكام 
الكويتية واجبة التنفيذ، ومن هنا 
نحذر من االستماع الصوات النشاز 

التي تنادي بااللتفاف على االحكام 
القضائية في قضية د.الفالح سواء 
تلك التي تتحدث عن تعديه السن 
القانونية او من يذهب إلى أبعد من 
ذلك عبر تعيينه بنفس الدرجة في 
منصب حكومي آخر، وقال: نحذر 
د.العفاسي من محاولة اتباع تلك 
االساليب غير املقبولة فمنطوق 
احلكم كان واضحا جدا بأن يتمتع 
الفالح بذات املنصب حتى انتهاء 
مدة املرسوم ونحن نربأ بحكومتنا 
الرشيدة او مستشاريها من التالعب 
باالحكام القضائية عبر ايجاد مثل 
تلك النوعية من احللول، واالولى 
لها أن تتقدم بطلب لعقد جلسة 
القوانني  الثانية لتعديل  املداولة 
الرياضية فال يعقل ان تتم ستة 
شهور على املداولة دون أن تتحرك 
باجتاه تصحيح االوضاع وعودة 
الرياض���ة الكويتية إلى املجتمع 
الدولي. وأعرب دليهي عن استغرابه 
من هذه الضجة املفتعلة ومحاولة 
الكويتي  تعطيل تسليم االحتاد 
لكرة القدم الى االحتاد الش���رعي 
برئاسة طالل فهد االحمد ونعتقد 
أن وزير الشؤون كان مقصرا في 
تعامله مع هذا امللف فكيف يسمح 

النائب د.فيصل املسلم ان  أكد 
ما عج����زت احلكومة عن معاجلته 
بالتنفيذ إلنهاء معاناة أهالي منطقة 
خيطان احملاصرين بالعمالة العازبة 
منذ سنوات سيتم اقراره بالتشريع 
بعد ان وافقت جلنة املرافق العامة 
ي����وم اخلميس  خ����الل اجتماعها 
املاضي على اقتراح بقانون يقضي 
باستمالك القطعتني 5 و10 فيها مع 
إعطاء ساكنيها أولوية الشراء في 
منطقة خيط����ان اجلنوبية داعيا 
إقرار هذا  الى  الس����لطتني  أعضاء 
القانون كمعاجلة فورية واستثنائية 
بعيدا عن التصور احلكومي الشامل 
ملعاجلة أوضاع العمالة الهامشية 
في البالد والذي يحتاج الى سنوات 
نتيجة خطورة الوضع االجتماعي 
لهذه املنطقة التي حتتضن ما يزيد 

على 300 ألف عامل.
وقال املسلم في تصريح صحافي 
أقرت بتوافق اعضائها  اللجنة  ان 
احلض����ور خ����الل اجتماعها يوم 
اخلمي����س املاضي اقتراحا بقانون 
يقضي بتثمني واستمالك قطعتي 5 
و10 من منطقة خيطان القدمية مع 
إعطاء ساكنيها األولوية للشراء في 
منطقة خيطان اجلنوبية والتي سبق 
ان استملكت من قبل الدولة في وقت 
سابق، مشيرا الى ان اللجنة سترفع 
تقريرها الى مجل����س األمة خالل 
األسبوع اجلاري متهيدا ملناقشته 

ومن ثم إقراره.
وأوضح املسلم ان اللجنة تفهمت 
أوضاع ومعاناة األس����ر الكويتية 
املقيمة في هاتني القطعتني وعلى 

ضوء ذلك تبنت للمرة األولى في 
املجلس احلالي هذا االقتراح بقانون 
بعد تس����ويف وتخ����اذل االجهزة 
احلكومية املتعاقب����ة في معاجلة 
األوض����اع الس����يئة القائمة فيهما 
بس����بب كثافة العمالة الهامش����ية 
العازبة التي توطنتها على مسمع 
املتعاقب����ة  وم����رأى احلكوم����ات 
منذ تبنينا له����ذه القضية امتثاال 
ملعاناة األس����ر الكويتية في العام 
2003 وحتى يومنا هذا ولم حترك 
س����اكنا، مبينا انه على الرغم من 
جمي����ع اخلطوات الت����ي مت القيام 
بها لتوضيح وتشخيص أوضاع 
ومعاناة اهلنا في هاتني القطعتني 
املتعاقبة منذ  ملمثلي احلكوم����ات 
أعوام خل����ت وحتى عهد احلكومة 
احلالية استمرت االجهزة التنفيذية 
في الدولة في اتباع نهج التسويف 
واالخالل مبسؤولياتها جتاههم حتى 
بلغ األمر تهديد أمنهم واستقرارهم 
االجتماعي. وتابع املسلم: ولألسف 
فإن احلكومة باإلضافة الى اخاللها 
مبسؤولياتها كسلطة تنفيذية جتاه 
مواطنيها من ساكني منطقة خيطان 
ساهمت في زيادة تردي أوضاعها من 
خالل استمرار اصدار بلدية الكويت 
تراخيص عمارات دون توفير مواقف 
سيارات لساكنيها من اجل توطني 
املزيد من العمالة العازبة فيها والتي 
لم جتن س����وى املزيد من انتشار 
ش����قق الدعارة وترويج املخدرات 
واخلمور وارتفاع معدالت اجلرمية 
من سرقات واغتصاب واختطاف في 
املنطقة، مما استوجب علينا التدخل 

الكويتية وفقا لقانون املرافعات 
وهذا أمر نقره ونعترف به لو كان 
اخلصم طرفا كويتيا أو أن احلكم 
أتى بصيغة تنفيذية جلهة كويتية، 
وقد تناس���ى البعض متعمدا ان 
الدولي  ألزمت االحت���اد  »كاس« 
لكرة القدم بشرعية احتاد طالل 
الفهد وبدوره قرر االعتراف بهذا 
االحتاد وانهى عمل اللجنة السابقة 
التي شكلها ال� »فيفا« من شكلها 
واالحتاد املنتخب تسلم مهمة ادارة 
االحتاد وفقا لقرار ال� »فيفا« وليس 
تنفيذا حلك���م ال� »كاس«، فكفانا 
ضحكا على الذقون واألمر متروك 
للوزير العفاسي بأن يختار بني 
اتباع مثل تلك احملاوالت لتعطيل 
قول كلمة احلق أو الصعود الى 
املنصة، الفتا إلى أن األمر اصبح 
ال يحتمل والشارع الرياضي اليوم 
يئن من ه���ذا الضعف احلكومي 
في التعامل مع القضية، وافراح 
العديلية االسبوع املاضي خير دليل 
على محبة الشارع الرياضي لكلمة 
احلق وعلى العفاسي اليوم االنتباه 
الى تلك املمارسات املرفوضة التي 
تقوم بها هيئة الشباب والرياضة 
وأي محاوالت لتشكيل جلنة تدير 

االحتاد الكويتي لكرة القدم دون 
االعتراف باالحتاد الشرعي سوف 
تعرض رياضتنا للخطر، والشطب 
هو أمر حتمي وقادم اذا ما اتبعت 
الهيئة هذه احملاولة الفاشلة، وعلى 
الوزير أن يلتفت للهيئة ويقوم بعّد 
االحكام القضائية التي خسرتها 
منذ تسلم فيصل اجلزاف ادارتها 
وعليه أن يعزل اجلزاف فورا وفقا 
للحكم القضائ���ي وكفانا تالعبا 
الرياضية،  ومتاجرة بالقضي���ة 
خصوصا بعد أن ثبت فشل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ومجلس 
ادارتها في ادارة احلركة الرياضية 
والشبابية واصبحت عبئا على 

احلكومة الكويتية.
وق���ال: نعتق���د أن امللف بات 
واضحا لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد الفعاسي وعليه 
اعادة احلق الصحابه وأي اجراءات 
غير اعادة د.فؤاد الفالح ملنصبه 
سوف تعرضه للمسائلة السياسية 
ونحذره من ممارسات هيئة الشباب 
والرياضة غير املقبولة في تعطيل 
تسليم االحتاد الدارته الشرعية 
برئاسة الشيخ طالل فهد االحمد 

واخوانه االعضاء.

املسلم زمالءه النواب اليوم وبعد 
انتظار أهل خيطان لسنوات عديدة 
وحتملهم آلالم كثيرة نتيجة اميانهم 
بوعود لم تنفذ ان يزوروا املنطقة 
ليروا بأم أعينهم حجم األلم واملصاب 
الذي تئن منه املنطقة وساكنوها 
نتيجة توطني العمالة العازبة فيها 
والتدخل تشريعيا بعد ان عجزت 
احلكومة عن املعاجلة تنفيذيا خاصة 
انهم ممثلون لألمة جميعا، وأهالي 
خيطان ج����زء من هذه األمة داعيا 
احلكومة الى الك����ف عن وعودها 
وتعهداتها الس����لبية وتس����ويفها 
املتكرر والزعم بأن املدن العمالية 
كفيلة بحل مشكلة العمالة الهامشية 
ف����ي البالد، خاص����ة ان هذه املدن 
سعتها الكاملة ال تتجاوز 100 ألف 
نسمة وعمالة البالد تقدر مبليون 
ونصف املليون نسمة يتركز 300 
ألف منها فقط في منطقة خيطان، 
كما انها )امل����دن العمالية( حتتاج 
من 8 إلى 10 سنوات إلنشائها وكل 
س����اعة من هذه السنوات ستكون 
كلفتها على أرواح وأموال وأعراض 
أهالي منطقة خيطان واستقرارهم 
االجتماع����ي. وأوضح املس����لم ان 
امل����دن العمالية تعال����ج جزءا من 
مشكلة العمالة الهامشية في البالد 
ولن جت����دي دون تبني احلكومة 
لتصور ومنظور متكامل ملعاجلة 
التي  هذه االش����كالية االجتماعية 
حتتاج الى خطوات اخرى تتعلق 
البالد  االقامات في  بضرب جتارة 
وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة وهي 
خطوات حتتاج الى سنوات ال ميكن 

ألهل منطقة خيطان سداد كلفتها 
االجتماعية الس����تثنائية وضعهم 
املت����ردي خاصة س����اكني القطعة 
10 الت����ي مت انش����اؤها وفق نظام 
البيوت التركي����ب مما جعل أهلها 
يعانون األمرين نتيجة سوء السكن 
وتهافت العمالة العازبة فيها مبباركة 
تراخيص بلدية الكويت، مبينا ان 
هذا الوضع االستثنائي استوجب 
التدخل الفوري من خالل التشريع. 
ومتنى املسلم على احلكومة االلتزام 
مبسؤوليتها كسلطة تنفيذية جتاه 
مواطنيها من أهالي منطقة خيطان 
من خالل دعم هذا االقتراح الذي لن 
يكلف ميزانيتها مبالغ باهظة، بل 
ستجني منه بعد استمالكها للقطع 
أرباح����ا مالية وبإمكانها تقس����يم 
تكلفته على أكثر من ميزانية منها 
مع إعطاء األولوية في االستمالك 
للبي����وت الصغي����رة واملتضررة 
بش����كل مباش����ر كالقطعة عشرة 
ثم القطعة خمس����ة، مش����ددا على 
ضرورة ان يتحمل أعضاء السلطتني 
مسؤولياتهم جتاه هذه القضية بعد 
املنطق����ة ويروا حجم  ان يزوروا 

املأساة احمليطة بأهلها.
وختم املسلم تصريحه بتسجيل 
الشكر جلميع أعضاء جلنة املرافق 
البرملانية وف����ي مقدمتهم  العامة 
الفاض����ل أحمد  النائب  رئيس����ها 
الس����عدون ومقدمي االقتراح وكل 
من سعى إلنهاء معاناة أهالي خيطان 
من أعضاء ونواب مجالس أمة وبلدي 
حاضرا وسابقا للجهود التي بذلوها 

في هذا اجلانب.

لهيئة الشباب والرياضة بتعطيل 
التسليم والتسلم خصوصا أنها لم 
حترك ساكنا في عمليات التسليم 
السابقة للجان املؤقتة املتعاقبة 
لالحتاد، ونقر بضرورة مشاركتها 
في عملية التس���ليم فيما يخص 
الشؤون املالية فقط فيما عدا ذلك 
فقد كانت العملية تتم من جلنة 
ألخرى دون تدخل الهيئة، مشيرا 
الى ان األم���ور قد اختلطت على 
البعض فيمن ين���ادي بضرورة 
أن مير حك���م احملكمة الرياضية 
الدولي���ة)كاس( عل���ى احملاكم 

تش����ريعيا من خالل هذا القانون 
إلخالء سكانها منها بعد ان عجزت 
الدولة عن  التنفيذية في  االجهزة 
إخالئها من العمالة الهامشية رغم 
دعمنا لها لإلقدام على هذه اخلطوة 
التي لم تقدم عليها احلكومة منذ 7 
سنوات وحتى يومنا هذا، الفتا الى 
ان هذا القانون ليس بدعة تشريعية 
اذ سبق ملجلس األمة ان اصدر قانونا 
يقضي بتثمني منازل جزيرة فيلكا 
بعد فترة الغزو العراقي الغاشم كما 
انه )أي القانون( جاء أسوة باملبادرة 
الكرمية لصاحب السمو األمير عندما 
أمر س����موه األجهزة التنفيذية في 
الدول����ة باس����تمالك قطعتني من 
منطقة جليب الشيوخ إلنهاء معاناة 
ساكنيهما من أس����ر نتيجة كثافة 
العمالة الهامشية فيها والتي تضم 
منطقة خيطان القدمية في القطعتني 
5 و10 اليوم فقط اضعافها وبواقع 
ما يقارب 300 أل����ف عامل. وحث 

دليهي الهاجري

د.محمد احلويلة

وجه النائب د.محمد احلويلة 
التجارة  حزمة اس���ئلة لوزير 
والصناعة أحم���د الهارون جاء 
فيها: ما الذي فعلته وزارة التجارة 
ملواجهة غالء األسعار في اآلونة 
األخيرة؟ وما االجراءات االدارية 
والقانونية التي نفذتها الوزارة 
لكبح جماح االسعار؟ وما عدد 
املخالفات التي سجلتها الوزارة 
العام 2005 على الشركات  منذ 
بسبب ارتفاع االسعار او الغش 
التجاري حت���ى اآلن؟ وما عدد 
املخالفات التي احيلت الى النيابة 

العامة والقضاء؟
وملاذا لم تفعل الوزارة قانون 
حماية املنافسة ومنع االحتكار 

رقم 10 لسنة 2007 حتى اآلن؟
وم���ا عدد الس���لع املدعومة 
واملسجلة على بطاقات التموين؟ 
وهل هناك نية لزيادتها واضافة 
انواع جديدة من السلع لدعمها؟ 
وهل حس���نت الوزارة مستوى 
التموينية  السلع  جودة بعض 
التي اشتكى املواطنون من عدم 
جودتها؟ وم���اذا فعلت الوزارة 
لوقف تهريب السلع التموينية 
املدعومة س���واء لبيعها داخل 
الكويت او خارجها باالس���عار 

العاملية؟

ومقارنتها باالس���عار في الدول 
املجاورة؟ وهل زار الفريق دول 
مجلس التعاون؟ وما ابرز نتائج 

تلك الزيارة؟
وما االسعار احمللية والعاملية 
املسجلة لدى الوزارة واخلاصة 
باملواد االنشائية مثل احلديد؟ 
وما نس���بة الزيادة التي طرأت 
محليا على اسعار احلديد مقارنة 
باالسعار العاملية؟ وماذا فعلت 

الوزارة حيال ذلك؟
وهل تنس���ق »التجارة« مع 
اجلهات احلكومية االخرى املعنية 
بالسلع واالسواق؟ وما مستوى 

هذا التنسيق وما طبيعته؟
وملاذا لم تفعل الوزارة املرسوم 
بقانون رقم 10 لس���نة 1979 في 
شأن االشراف على االجتار في 
السلع وحتديد اسعار بعضها؟

وس���أل ايضا: م���اذا فعلت 
الوزارة ملواجهة مش���كلة عدم 
توافر اراض للتخزين بس���بب 
احتكار الدولة لالراضي؟كما وجه 
النائب احلويلة س���ؤاال لوزير 
املالية مصطفى الش���مالي جاء 
فيه يرجى افادتي بالتاريخ الذي 
بدأت فيه الدولة استقطاع جزء 
ايراداتها لصندوق االجيال  من 

القادمة.

واضاف: نشر اخيرا عن عزم 
وزارة التج���ارة تصميم موقع 
على شبكة االنترنت باسم »اين 
تتس���وق« يكون دليال ارشاديا 
للمستهلكني، تعرض فيه االسعار 
املختلفة للسلع االساسية وعددها 
تقريبا 50 سلعة في اجلمعيات 
املوازية  التعاونية واالس���واق 
ويتم حتديثه دوريا تبعا لتغير 
االسعار، ما تكلفة تصميم وانشاء 
هذا املوقع؟ وهل مت التعاقد مع 
الش���ركة املنف���ذة مبناقصة او 

ممارسة ام باألمر املباشر؟
وهل بالفع���ل كلفت الوزارة 
فريقا لدراس���ة االسعار محليا 

استفسر من الشمالي عن صندوق األجيال القادمة

الحويلة يسأل الهارون عن إجراءات  »التجارة« 
لمواجهة غالء األسعار

عدنان املطوع

وجه النائب عدنان املطوع س����ؤاال الى وزير الش����ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: استنادا الى ما أثارته بعض الصحف 
احمللية من تساؤالت حول مدى توافر الضوابط القانونية في االجراءات 
ذات الصلة بتسليم وتسلم مقر االحتاد الكويتي لكرة القدم الى اللجان 
املؤقتة لالحتاد وعلى مدار الس����نوات الثالث املاضية منذ حل االحتاد 
الكويتي لكرة الق����دم املنتخب وفق القانون رق����م 1978/42 بعد دورة 
اخلليج لكرة القدم، ما االجراءات املتبعة من قبل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في القيام بالتسلم والتسليم ملقر االحتاد الكويتي لكرة القدم 
للجان االنتقالية املتعاقبة إلدارة االحتاد خالل السنوات الثالث املاضية. 
وطلب تزويده مبحاضر التسليم والتسلم لكل جلنة انتقالية مت تكليفها 
من االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( إلدارة االحتاد الكويتي ان وجد. 
وهل كانت عملية التسليم والتس����لم ملقر االحتاد الكويتي لكرة القدم 
تتم مباشرة أم مبعرفة الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ واذا كانت تتم 

مبعرفة الهيئة يرجى تزويدنا مبحاضر التسليم والتسلم.

المطوع: ما إجراءات التسليم والتسّلم 
لمقر االتحاد الكويتي لكرة القدم؟

 د.فيصل املسلم 

هايف: ما الجهة المخولة
في البلدية بإزالة اإلعالنات؟

النائ����ب محمد هايف  وجه 
العامة  سؤاال لوزير االش����غال 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 

د.فاضل صفر جاء فيه:
الثامنة من  امل����ادة  نص����ت 
القرار الوزاري رقم 150 لس����نة 
2006 اخلاص بالئحة االعالنات 
على انه يحظر اقامة اي اعالن 
يتضمن م����ا يتناف����ى واحكام 
الشريعة االس����المية او النظام 
العام، متسائال ما اجلهة املخولة 
في بلدية الكويت بتطبيق هذه 
الالئحة؟ ما عدد املخالفات التي 
صدرت بحق احملالت والشركات 

بسبب مخالفتها لهذه املادة؟ ما طبيعة هذه املخالفات؟ يرجي تزويدي 
بكشف بأرقام جميع املخالفات والغرامات التي فرضت على احملالت 
والشركات املخالفة من تاريخ 2009/8/1 الى تاريخ ورود هذا السؤال، 
هل مت حتديد ما يخالف الشريعة االسالمية من خالل مخاطبة اجلهات 
املختصة بالدولة؟ واشارت املادة العاشرة الى حظر االعالن عن سلع 
ومنتجات معينة على سبيل احلصر كالسجائر ومشتقاته وكذلك االدوية 
البشرية باختالف انواعها واآلالت واالجهزة الطبية اال بتصريح  من 
وزارة الصحة، يرجى تزويدي بكشف بأرقام جميع املخالفات التي صدرت 
بحق ناش����ري هذه االعالنات، كما يرجى تزويدي مبحاضر التحقيق 
معهم واالجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم، وهل مت حتويلهم الى 
اجلهات املختصة بالدولة كوزارة الداخلية كونهم يخاطرون بأرواح 
املواطنني ببيعهم ادوية واجهزة غير مرخصة من وزارة الصحة من 
تاريخ 2009/8/1 الى تاريخ ورود هذا السؤال؟ اجازت الالئحة في املادة 
الثالثة والعشرين ملوظف البلدية اذا تبني له ان االعالن يحتوي على 
مواد تشكل جرمية من جرائم القانون العام ان يبلغ اجلهة القضائية 
املختصة بهذه اجلرمية، يرجى تزويدي بكشف بأرقام جميع البالغات 
التي متت للجهات القضائية لكونها تشكل جرمية من جرائم القانون 

العام من تاريخ 2009/8/1 الى تاريخ ورود هذا السؤال.

محمد هايف


