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قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة بشأن 8
تعيني ضابط ارتباط كويتي في كل من سفارات الكويت 
في اخلارج للتنس���يق واالشراف على التبرعات التي 
يقدمها احملسنون من أبناء الكويت ولضمان درء الشبهات 
عنها، وضمان وصولها الى مقاصدها اخليرية واحلفاظ 

على سمعة الكويت بني نظرائها من الدول.

قدم النائ���ب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة بشأن: »انشاء جسر 
مشاة على الدائري الرابع بني القطعة 
11 والقطعة 12 بالساملية بني املطافي 
ومحطة الوقود وذلك تفاديا للحوادث 

املتكررة«.

العبدالهادي لتعيين ضابط 
ارتباط كويتي في سفاراتنا

الطبطبائي إلنشاء جسر مشاة 
على الدائري الـ 4

عبدالصمد: »الميزانيات« طلبت توحيد تعريف
المشاريع اإلنشائية والتطويرية لمؤسسة الرعاية السكنية

بحث���ت جلن���ة امليزاني���ات 
البرملانية  واحلس���اب اخلتامي 
مشروع ميزانية املؤسسة العامة 
املالية  للرعاية السكنية للسنة 

.2011 / 2010
وقال رئي���س اللجنة النائب 
عدن���ان عبدالصم���د ان اللجنة 
ناقش���ت مدى اتس���اق ميزانية 
املؤسس���ة مع اه���داف وبرامج 
وسياسات ومشروعات اخلطة 
2011، وطالبت   / السنوية 2010 
اللجنة بتزويدها بتقرير تفصيلي 
عن ذلك، وافادت املؤسس���ة بأن 
ميزانيتها تشغيلية ويرفق بها 
ميزانية رأسمالية توضح تكاليف 
التي متول ذاتيا،  املش���روعات 
وبلغت جملة تكاليف املشاريع 
للسنة املالية 2010 / 2011 مبلغ 
198 مليون دينار وتعد ميزانية 

املؤسسة على اسس جتارية.
واكد عبدالصمد اهمية التنسيق 
بني االهداف والبرامج والسياسات 
واملشاريع في اخلطة املتوسطة 
املدى وبرنام���ج عمل احلكومة 
واخلط���ة الس���نوية وامليزانية 
العامة للدولة وتوحيد تعريف 
املشاريع االنشائية والتطويرية 
في هذه الوثائق وحتديد االهداف 
الكمية للسنة 2010 / 2011 وحتديد 
عدد القسائم وعدد البيوت وعدد 
الس���كنية واجلداول  الوحدات 
الزمني���ة لالجن���از، وأوضحت 
املؤسسة انه بعد التوقيع على 
العقد يتم التخصيص ثم القرعة 
وبعد سنتني يتم استكمال البنية 
التحتية ثم تس���ليم القس���ائم 
اللجنة  للمواطن���ني، ورك���زت 
عل���ى ان هناك فرق���ا كبيرا بني 
التسليم احلقيقي للقسائم بعد 
امتام البنية االساسية والتوزيع 
على املخطط واملقصود به مجرد 

التخصيص.
ثم عرضت املؤسسة اهدافها 
ف���ي اخلط���ة  ومش���روعاتها 
2011 وهي:   / الس���نوية 2010 
دراسة انشاء صندوق اسكاني 
لتوفير الدع���م للمرأة وتنفيذ 
املشاريع االسكانية وتقليص 
فترة االنتظار ملستحقي الرعاية 
السكنية والتنسيق بني االجهزة 
احلكومية لتقدمي خدمات البنية 
االساس���ية وتوفير االراضي 
الصاحلة واخلالية من العوائق 
ومشروع مدينة اخليران وبها 
35.844 وحدة سكنية ومشروع 
مدينة صباح االحمد وبها 9.574 
وحدة سكنية ومشروع مدينة 
جابر االحمد وبها 5.020 وحدة 
سكنية ومشروع شمال غرب 
الصليبخات وبه 1.736 وحدة 
سكنية ومشروع مدينة سعد 
العبداهلل وبه���ا 1.476 وحدة 
سكنية، وتنمية املوارد املالية 
العام���ة للرعاية  للمؤسس���ة 
الس���كنية واش���راك القط���اع 

القطاع اخل���اص لتقليص فترة 
االنتظ���ار الى خمس س���نوات، 
العيني  الالزم  التمويل  وتوفير 
والنقدي للمؤسس���ة، ومراعاة 
التنفيذية للمؤسس���ة،  القدرة 
ومعاجلة معوقات تسليم األراضي 
البلدية واجله���ات األخرى  من 

كوزارة النفط ووزارة الدفاع.
وبني عبدالصم���د تقديرات 
ميزانية املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية للسنة املالية 2011/2010 

كما يلي:
� تقدر جملة االيرادات مببلغ 
2.6 مليون دين���ار موزعة كما 

يلي:
1 � رسوم مناقصات وممارسات 

مببلغ 0.5 مليون دينار.
2 � غرامات وجزاءات وتكاليف 

إشراف مببلغ 1 مليون دينار.
3 � ايرادات مببلغ 0.1 مليون 

دينار.
4 � اي���رادات اخرى تبلغ 1.5 

مليون دينار.
� وتقدر جمل���ة املصروفات 
مببلغ 272.4 مليون دينار موزعة 

كما يلي:
1 � املرتبات مببلغ 23.7 مليون 

دينار.
2 � املصروفات العامة مببلغ 

1.9 مليون دينار.
3 � املدفوع���ات التحويلي���ة 
واملدفوعات املختلفة مببلغ 246.7 

مليون دينار.
� وتقدر زي���ادة املصروفات 
االي���رادات مببل���غ 269.8  عن 
مليون دينار تقوم وزارة املالية 

بسدادها.
ولفت عبدالصمد الى انخفاض 
اي���رادات رس���وم املناقص���ات 
واملمارسات الى 5.000 دينار في 
السنة 2011/2010 مقابل 360.000 

دينار في السنة السابقة.
وأفادت املؤسس���ة بأن ذلك 

مرتبط بتحويل االيرادات للجنة 
املناقصات، اضافة الى انتهاء مدة 
االستثناء من خضوع مناقصات 
املؤسس���ة للرقابة املسبقة في 

.2010/3/31
كذلك الحظت اللجنة انخفاض 
االيرادات األخرى الى 1.5 مليون 
دين���ار في ميزاني���ة 2011/2010 
مقابل 2.7 مليون دينار في السنة 

السابقة.
وأفادت املؤسس���ة بأن ذلك 
الى تصحيح مستحقات  يرجع 
بدل االيج���ار والذي صرف في 
السنة الس���ابقة دون وجه حق 

لبعض املواطنني.
وأوض���ح عبدالصمد ان عدد 
الوظائ���ف ف���ي املؤسس���ة بلغ 
1576 وظيف���ة منها 973 وظيفة 
للكويتيني و603 وظائف لغير 
الس���نة  الكويتيني في ميزانية 
2011/2010 وان���ه يوجد درجات 
شاغرة للكويتيني يجب شغلها 
والعمل على اح���الل الكويتيني 

محل الوافدين تدريجيا.
وأفادت املؤسسة بأن التوظيف 
في املؤسسة مرتبط بتوقيع العقود 
واملناقصات ويتوقع شغل هذه 
الوظائف في خالل السنة احلالية، 
وهناك حاج���ة لتخصصات من 
املهندسني واملتخصصني لتنفيذ 
املشروعات، وان املؤسسة تطالب 
بكادر للمهندسني ألن املهنة طاردة 
وحتتاج ال���ى العمل في املواقع 
القطاع  واملنافسة ش���ديدة من 
اخلاص والذي يعرض مرتبات 
مرتفعة، وحتاول املؤسسة اعطاء 
املكافآت  املزايا وزي���ادة  بعض 
والروات���ب وذلك الس���تقطاب 
املهندسني الكويتيني والتخصصات 
املطلوبة وللعمل في املوقع وفي 

املناطق البعيدة.
وق���ال عبدالصمد ان اللجنة 
الحظت زيادة تقديرات بند أجهزة 

اخل���اص في متوي���ل وتنفيذ 
املشروعات االسكانية وتوفير 
بدائل سكنية جديدة وتطوير 
وحتديث بيانات املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية.
واشار عبدالصمد ان اللجنة 
توقفت كثيرا امام هدف تقليص 
سنوات االنتظار والقضاء على 
تراكم���ات طلب���ات للمواطنني 
للرعاي���ة الس���كنية، واف���ادت 
املؤسس���ة بأن فترات االنتظار 
تختلف م���ن منطقة الى اخرى، 
وانه توج���د عوائق من البلدية 
ووزارة النف���ط ووزارة الدفاع، 
التنسيق  اللجنة على  وشددت 
بني املؤسسة واجلهات احلكومية 
ومتابعة خطوات التنفيذ والبعد 
الروتيني���ة  ع���ن االج���راءات 
واملراسالت، وركزت اللجنة على 
ضرورة مشاركة القطاع اخلاص 
في انش���اء امل���دن اجلديدة في 
مدينة اخليران واملطالع ومدينة 
احلرير، واالسراع في تأسيس 
الش���ركات الالزمة، موضحا ان 
هناك فرقا كبيرا بني التس���ليم 
احلقيقي للقسائم والتوزيع على 
املخطط والدليل هو من يحصل 
على بدل االيجار الذي يشمل من 

مت تخصيص قسائم لهم.
وناقشت اللجنة املفاضلة بني 
االستفادة من بدل االيجار والذي 
بلغ 176 مليون دينار في السنة 
املالية 2011/2010 واالستفادة منه 
في توفير قس���ائم للمواطنني، 
وضرورة ان توضح املؤسس���ة 

قدرتها على تنفيذ املشاريع.
وأفادت املؤسسة بأن تراكمات 
الرعاية السكنية بلغت  طلبات 
املالية  97.500 طل���ب للس���نة 
2011/2010، ويج���ب مراجع���ة 
الرعاية السكنية  تنفيذ طلبات 
مبا يتماشى مع القدرة التنفيذية 
للمؤسس���ة، وضرورة مشاركة 

حاسب آلي الى 679.000 دينار في 
ميزانية 2011/2010 مقابل 155.004 
دينار في ختام السنة 2009/2008 

اي انه تضاعف عدة مرات.
وأفادت املؤسس���ة بأن ذلك 
يرجع لتطوير برامج احلاسب 
اآللي والنظم املالية، وادخال نظم 
املعلومات اجلغرافية، وان اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 

يعتمد هذه التقديرات.
وتس���اءلت اللجنة عن دور 
وزارة املالي���ة ف���ي اعتماد هذه 
التقديرات حيث افادت بأن دور 
اجله���از املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات استشاري ولديه جهاز 
متخصص قادر على التقدير الفني 
الحتياجات جمي���ع اجلهات ثم 
تراجع وزارة املالية هذه التقديرات 

وتعتمدها في امليزانية.
وشدد عبدالصمد على اهمية 
املالي في  املراق���ب  تفعيل دور 
اجلهات احلكومية وتزويد جلنة 
املالي،  املراقب  امليزانية بتقرير 
ومدى استفادة ديوان احملاسبة 
من ذلك، وذلك بهدف النظر في 
زيادة صالحيات واستقالل املراقب 

املالي.
وبني عبدالصمد ان بند صيانة 
مجمع الصوابر بلغ 190 ألف دينار 
في ميزانية 2011/2010 ويفترض 
ان يش���مل ذلك صيانة املصاعد 
واملكيف���ات واملكائ���ن وخدمات 

األمن.
وأفادت املؤسسة بأن جملة 
شقق الصوابر 542 شقة منها 134 
شقة ملك املؤسسة و408 شقق 

مخصصة للمواطنني.
وأك���د رئي���س اللجنة على 
ضرورة دراس���ة مشكلة مجمع 
الصوابر بصورة جذرية اضافة 
ال���ى املناطق األخ���رى وايجاد 
املناسبة لها مما يكون  احللول 

في صالح الدولة واملواطنني.

الوعالن لإلسراع في استخراج شهادات الميالد 
ألب ناء الكويتيين المتزوجين من »بدون«

الدقباسي: لماذا ُحرم موظفو 
القطاع النفطي من المكافأة هذا العام؟

طالب النائب مبارك الوعالن 
بسرعة تنفيذ القرار الذي اصدره 
الوزراء بش����أن مشكلة  مجلس 
ابناء الكويتي����ني املتزوجني من 
فئة البدون والقاضي باستصدار 
الوثائق الرسمية اخلاصة بهؤالء 
االبناء واملتعلقة بشهادات امليالد 
وعقود الزواج، مؤكدا ان هذا حق 
اصيل لهذه الفئة ويجب االسراع 

في اعطائهم هذا احلق.
وقال الوع����الن، في تصريح 
صحافي، ان احلكومة اعطت اكثر 
من وعد حلل هذه املشكلة وكلها 
توقفت بسبب الروتني والتعطيل 

االداري، مشيرا الى ان احلكومة ممثلة بوزارتي الصحة 
والداخلية مطالبة باالس����راع في انهاء معاناة ابناء 
الكويتيني من امهات بدون ممن باتوا تائهني بسبب 
التأجيل غير املبرر باستخراج اثباتات رسمية لهم، 
مؤكدا ان املماطلة من شأنها ان حترم هؤالء االبناء 
من التعليم والع����الج وغيرها من االمور احلياتية 
االخ����رى التي تعطلت بس����بب تعنت احلكومة في 
هذا االمر. واضاف الوعالن أن عدم حل مشكلة ابناء 

الكويتيني من امهات بدون سيزيد 
من تعقيد قضي����ة غير محددي 
اجلنس����ية والتي التزال الكثير 
من االسر تعاني منها واصبحت 
قضيته����م محرجة للكويت على 
الصعيدي����ن احملل����ي والدولي. 
واكد ان وفاء احلكومة والتزامها 
بتنفيذ هذه اخلطوة يعد خطوة 
جيدة حل����ل جانب من اجلوانب 
املتعلقة مبل����ف البدون ووضع 
حد لوجود االش����كاالت اخلاصة 
بأبن����اء الكويتيني احملرومني من 
اجلنسية بسبب عدم حصولهم 
على الوثائق الرسمية كشهادات 
امليالد وغيرها، مشيرا الى ان هذه القضية بحاجة 
حللول شاملة وسريعة حتى ال تتراكم وتكون لها 
س����لبيات تطول االجيال املقبل����ة. وطالب الوعالن 
بالتخلي عن البيروقراطية في تنفيذ القرارات التي 
متس شريحة كبيرة من الناس مثل هذا القرار، وان 
تتخلى ايضا عن التعطي����ل االداري نظرا لظروف 
بعضهم للس����فر والعالج واال تقف بعض اجلهات 

امام تطبيق هذا القرار.

الدقباسي  النائب علي  وجه 
سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل اكد فيه 
ان نظام املش����اركة بالنجاح هو 
نظام اس����تحدث في مؤسس����ة 
البت����رول الكويتية ومطبق في 
معظم الشركات النفطية العاملية، 
حيث يتم من خالله صرف مكافأة 
نقدية جلميع العاملني في مؤسسة 
الكويتية والش����ركات  البترول 
التابع����ة، يحدد مقدارها مجلس 
االدارة مبعادلة معتمدة بسياسة 
للتوزيع بعد حساب صافي االرباح 
م����ن العوائد النفطي����ة وربطها 

بالعوائد املالية للس����نوات السابقة، مشيرا الى ان 
اغلب العاملني ينتظرون املكافأة بفارغ الصبر، خاصة 
بعد ان حققت الدولة عوائد ضخمة من بيع املشتقات 
النفطية التي انعكست على حتقيق الدولة فائضا 
ماليا كبيرا، متسائال: ملاذا حرم موظفو القطاع النفطي 
من مكافأة مشاركة هذا العام، وكيف احتسبت آلخر 
ثالث سنوات )مشمولة هذه السنة( مدعمة بجميع 
ميزانيات الشركات النفطية، وهل ظهرت خسارة في 
مؤشر االرباح لهذا العام، وفي ظل ما تردد عن تراجع 
ارباح الشركات النفطية )انخفاض بنسبة 23%( لهذه 
السنة، هل ستحرم قيادات مجلس ادارة املؤسسة 

التابعة في  النفطية  والشركات 
القط����اع النفطي من »البونص« 
الس����نوي لهذا العام؟ وفي ظل 
عدم احتس����اب مكافأة مشاركة، 
اذا كانت االجابة بالسلب يرجى 
ابداء االسباب، ومن املسؤول عن 
تراجع هذه االرباح، وهل مت اتخاذ 
خطوات جزائية او عقابية جتاه 
من تس����بب في تراجع االرباح، 
التي متتعت  املالية  املكافأة  وما 
بها قيادات مجلس ادارة املؤسسة 
التابعة في  النفطية  والشركات 
القطاع النفطي آلخر ثالث سنوات 
بدءا برئيس مجلس ادارة مؤسسة 
البترول والرئيس التنفي����ذي الى جميع االعضاء 

املنتدبني بالشركات النفطية؟
وطلب الدقباسي تزويده بال� »SMIP« لكل من 
رئيس مجلس ادارة مؤسس���ة البترول والرئيس 
التنفيذي وجميع االعضاء املنتدبني بالشركة النفطية 
آلخر ثالث س���نوات مع ما مت حتقيقه، وهل متت 
اضافة املشاريع االس���تراتيجية )املصفاة الرابعة 
� ال���داو كيميكال � الوقود البيئي � مصافي ش���رق 
آسيا( بال� »SMIP«، اذا كانت االجابة بالسلب يرجى 
تزويدي باالس���باب، اما اذا كانت بااليجاب فبأي 

»SMIP« من القيادات النفطية؟

مبارك الوعالن

)متين غوزال( عدنان املطوع وعدنان عبدالصمد ومبارك الوعالن وناجي العبد الهادي خالل اجتماع جلنة امليزانيات 

علي الدقباسي

هايف: ما السبب في قيام »التعليم العالي«
بابتعاث طلبة إلى جامعة الخليج في البحرين؟

وجه النائب محمد هايف س����ؤاال 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جاء فيه: صدر قرار 
وكي����ل وزارة التعلي����م العالي رقم 
)2008/3( بتاريخ 2008/3/18 واملتضمن 
السماح للطلبة الكويتيني )بعثات � 
جهات � أخرى � خاصني( بااللتحاق 
بالدراسة في بعض اجلامعات اخلاصة 
مبملكة البحرين في عدد من البرامج 
التعليمي����ة املختلفة )بكالوريوس � 
ماجستير � دكتوراه(، وقال: على ضوء 
هذا القرار التحق عدد كبير من الطلبة 
والطالبات بهذه اجلامعات بإشراف 
وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 

وحتت رقابتها وتوجيهه����ا األكادميي من خالل املكتب 
الثقافي الكويتي في مملكة البحرين، مضيفا: ثم صدر قرار 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي رقم )2008/194( 
امل����ؤرخ 2008/7/13 والذي نص ف����ي مادته األولى على: 
ايقاف التحاق الطلبة الكويتيني بالدراس����ة في عدد من 
اجلامعات في بعض الدول ايقافا مؤقتا بجميع املراحل 
اجلامعية والدراسات العليا ومن ضمنها اجلامعات اخلاصة 

البحرينية.
وتساءل: ما األسس التي مت بناء عليها اعتماد اجلامعة 
اخلليجي����ة )برنامج الدكتوراه( وابتعاث عدد من طلبة 
الدكت����وراه اليها؟ وهل قامت الوزارة بالتأكد من اعتماد 
اجلامعة وبرنامج الدكتوراه فيها من السلطات الرسمية 
في مملكة البحرين؟ وكم عدد الطلبة الكويتيني املقيدين 
ببرنامج الدكتوراه في اجلامعة اخلليجية قبل صدور القرار 
الوزاري رقم )2008/194( املؤرخ 2008/7/13 وعدد الطلبة 
الذين تخرجوا في هذا البرنامج؟ وما الس����بب في قيام 
وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بابتعاث مجموعة من 
الطلبة الى مملكة البحرين )اجلامعة اخلليجية( للحصول 
على درجة الدكتوراه بعد اخطار اجلامعة لرئيس املكتب 

الثقافي الكويتي رسميا بتعليق برنامج 
الدكتوراه فيها قبل تاريخ االبتعاث؟ 
على الرغم من انهم مستمرون بالدراسة 
قبل تاريخ التعليق، وهل يوجد تنسيق 
بني وزارة التربي����ة ووزارة التعليم 

العالي واملكاتب الثقافية باخلارج؟
ما اخلطوات واالجراءات التي قام 
بها املكتب الثقافي في مملكة البحرين 
بعد تلقيه كتاب اجلامعة اخلليجية 
بتاريخ 2010/1/27 العدد Gu/2/29؟ وهل 
قامت الوزارة بشكل مباشر أو بواسطة 
املكتب الثقافي ف����ي مملكة البحرين 
باالتصال بالسلطة البحرينية ملعرفة 
ما أسباب تعليق برنامج الدكتوراه؟ 
وإلى متى سيستمر هذا التعليق خصوصا ان هناك عددا 
كبيرا من الطلبة مبتعثني من قبل الدولة؟ وأنفق الطلبة 
الكويتيون الدارس����ني في اجلامعة اخلليجية )برنامج 
الدكتوراه( مبالغ مالية طائلة )رس����وم + مصاريف + 
تكاليف( أثناء دراستهم منذ صدور القرار الوزاري رقم 
2008/3 وحتى تاريخ 2010/1/27 كما اجتاز الطلبة عددا 
من الوحدات الدراس����ية على مدى عامني دراس����يني بل 
منهم من أنهى متطلبات التخرج. وتساءل: ما اإلجراءات 
واخلطوات التي اتخذمتوها للحفاظ على هذه احلقوق 
املالية والدراسية للطلبة؟ في حال وقف الدراسة بشكل 
نهائي في ه����ذا البرنامج )برنامج الدكتوراه( ما مصير 
الطلبة املبتعثني من قبل الدولة واملجازين دراسيا؟ وهل 
املدد التي أمضاها هؤالء الطلبة ستحتسب من إجمالي 
بعثتهم العلمية احملددة في اللوائح فيما لو اس����تأنفوا 
الدراسة في جامعة أخرى؟ هل متت مقابلة الطلبة للسماع 
لشكواهم ومعرفة مشكلتهم من قبل املسؤولني بالوزارة 
خصوصا انهم تقدم����وا بطلب اإلفادة عن وضعهم بعد 
تعليق البرنامج بالكتاب )وزارة التعليم - مكتب الوزير 

- وارد رقم 1535 بتاريخ 2010/5/6(؟

الحويلة يسأل عن عدد محوالت 
الكهرباء المعطلة عام 2009

استفسر عن العقوبات التأديبية على الشركات

وجه النائب د.محمد 
احلويلة سؤاال لوزير 
الكهرب���اء واملاء د.بدر 
الش���ريعان جاء فيه: 
م���ن القضايا احليوية 
واملهمة التي ال أرى انها 
أخذت حقها في البحث 
اجلاد هي مشكلة انقطاع 
الكهرباء، والتي أضحت 
القضايا احليوية،  من 
لكنها مع األسف لم تأخذ 
األولوية ف���ي مجلس 
األمة، وكأن األمر غير 
ذي أهمية، مع ان األزمة 

قد تكون بشكل جاد.
وقال: هذا وقد تكرر األخطر وهو انفجار عدة محوالت 
كهربائية العام املاضي في عدة مناطق ما أدى الى تعطل 

الكهرباء عن عدة مساكن ومرافق خاصة وعامة.
وتساءل عن: عدد محوالت الكهرباء التي تعطلت خالل 
السنة املاضية وحتى تاريخ اإلجابة عن هذا السؤال؟ مع 
حتديد مناطق وأماك���ن هذه احملوالت الكهربائية، هل مت 
حتديد أس���باب هذه األعطال؟ وإذا مت فما هذه األس���باب 
وما مدى تشابهها؟ ما الشركات التي قامت بتركيب هذه 
احملوالت؟ وما مدى مس���ؤوليتها عن هذه األعطال ؟ مع 
تزويدي بأس���ماء هذه الشركات ومالكها، هل هناك عقود 
صيانة لهذه احملوالت؟ وإذا كان كذلك فهل متت الصيانة 
مع الش���ركات التي أنش���أت احملوالت منذ البداية أم مع 

شركات أخرى؟
 وهل اتخذت اج���راءات تأديبية في حق العاملني في 
ال���وزارة وهل مت توقيع عقوبات عقدية على الش���ركات 

املتعاقدة بسبب هذه األعطال؟

الدويسان: ال يسمح بدخول األطفال األقل 
من 6 سنوات للعروض السينمائية والمسرحية

قدم قانون »حماية النشء في اإلعالم«

قدم النائب فيصل الدويسان 
اقتراحا بقانون بش����أن »حماية 

النشء في اإلعالم«.
مادة 1: ُيس����مى هذا القانون 
قانون حماية النشء في اإلعالم 
وتقع مسؤولية مراقبة ومتابعة 

تنفيذه على وزارة اإلعالم.
مادة 2: يجب على وزارة اإلعالم 
ان حتدد العب����ارات التالية عند 
إجازتها املصنفات الس����ينمائية 
أو املسرحية على النموذج املعد 

لذلك:
1 – صالح جلميع األعمار.

2 – صالح + 6 سنوات
3 – صالح + 12 سنة

4 – صالح للكبار + 16 سنة.
مادة 3: ال يجوز لألشخاص املنظمني للعروض 
السينمائية أو املس����رحية السماح لألطفال ملن هم 
أقل من 6 سنوات بدخول قاعات العرض إال بصحبة 
ذويه����م البالغني. وال ُيعتبر اخلدم ومن في حكمهم 

من ذوي األطفال.
م����ادة 4: ال يجوز ان تتج����اوز عروض األطفال 
املصنفة في املادة 2 فقرة 1 و2 متام الساعة 8 مساء، 
أم����ا العروض املصنفة وفقا للفق����رة 3 فتنتهي في 
منتصف الليل )12 ليال( ويجوز بإذن خطي من وزير 
اإلعالم املوافقة على جتاوز الساعات احملددة بساعتني 

ولفترة محدودة ال تتجاوز 30 يوما.
م����ادة 5: ال يجوز عرض إعالن����ات جتارية قبل 
الع����رض أو أثناءه أو بعده ف����ي العروض املجازة 

للفئات العمرية 1، 2، 3 احملددة باملادة 2.
املادة 6: حتدد وزارة اإلعالم الفئة العمرية املناسبة 
وفقا للتصنيف املذكور في املادة 2 بهذا القانون بعد 
إجازته����ا من لدنها فيما يخ����ص اإلجازات اخلاصة 
بش����رائط وأقراص الڤيديو املرئية وألعاب الڤيديو 
املصورة. وتثبت اإلجازة العمرية من قبل املرخص 
له على غالفها في شكل واضح إما طباعة أو بشريط 

الصق قبل توزيعها في جتارة التجزئة.
مادة 7: في البرامج واملواد التي ال تكون صاحلة 
لكل األعمار يجب على القنوات التلفزيونية الرسمية 
والقن����وات اخلاصة املرخصة وفق����ا لقانون املرئي 
واملس����موع وضع إحدى هاتني االش����ارتني بشكل 

واضح:
1 – اش����ارة مربع أصف����ر وبداخلها الرقم )-10( 

باللون األسود، ومعناها ان املادة 
تتضمن مشاهدة وحوارا ال يالئم 
من هم دون سن العاشرة وال يجوز 
بثها من الس����اعة 12 ظهرا حتى 
الساعة  الظهر ومن  الثانية بعد 
اخلامس����ة عصرا حتى السابعة 
مساء يوميا، وال تبث حتى حدود 
الثانية ظهرا في العطل  الساعة 

والراحة الرسمية للدولة.
2 – اشارة مربع أحمر وبداخلها 
الرق����م )-16( باللون األس����ود، 
ومعناه����ا ان املادة حتتوي على 
مشاهد عنف حتتاج الى موافقة 
اآلباء وم����ن في حكمهم وُينصح 
بعدم مش����اهدتها ملن هم أقل من 16 سنة مينع بثها 

يوميا قبل العاشرة ليال.
م����ادة 8: يجب على القنوات التلفزيونية عرض 
اإلش����ارتني املذكورت����ني ف����ي املادة 7 ف����ي احلاالت 

التالية:
1 – طوال مدة اإلعالن عن البرنامج أو املادة.

2 – قبل بداية البرنامج أو املادة مباشرة وبتنبيه 
صوتي.

3 – طوال مدة عرض البرنامج أو املادة.
وفي حال خلو البث من احدى هاتني االشارتني 
فإن ذلك يعن����ي ان البرنامج أو امل����ادة صالح لكل 

األعمار.
مادة 9: ما لم توجد عقوبة أش����د في قانون آخر 
ُيعاقب من يخالف أحكام املادة رقم 3 بغرامة ال تقل 
عن 50 دنيارا وال تتجاوز مائتي دينار عن املخالفة 
الواح����دة، وفي حال العودة ال تقل الغرامة عن 100 
دينار وال تتجاوز 500 دينار عن املخالفة الواحدة.

وُيعتب����ر دخول طفل واحد أقل من 6 س����نوات 
العرض مخالفة واحدة تتعدد بعدد وجود األطفال 
داخل قاعة العرض غير املسموح لهم بدخولها بصحبة 
ذويهم. ُيعاقب من يخالف املواد 4، 5، 6 والفقرة 3 
م����ن املادة رقم 8 بغرام����ة ال تقل عن 300 دينار وال 
تتجاوز ألف دينار، وفي حال العود ال تقل عن 500 
دينار وال تتجاوز ألفي دين����ار، ومخالفة الفقرة 1، 
2 من املادة رقم 8 تس����توجب الغرامة التي حتددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
م����ادة 10: ُيعمل بهذا القانون من تاريخ نش����ره 
باجلريدة الرس����مية وتصدر وزارة اإلعالم الالئحة 

التنفيذية له خالل 60 يوما من نشره.

محمد هايف

د.محمد احلويلة

فيصل الدويسان


