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اتفقت اللجنة 
الدائم���ة لالعالم 
العرب���ي خ���الل 
اعم���ال دورت�ه�ا 
االس���ت�ث�ن�ائية 
وبعد نقاش���ات 
طويلة على انه 
ال حاجة النشاء 
مفوضية لالعالم 
العربي في الوقت 

الراهن.
رئيس  وقال 
وفد الكويت وكيل 
االع���الم  وزارة 

الشيخ فيصل املالك في تصريح ل� »كونا« عقب 
االجتماع ان املش���اركني اكدوا ض���رورة العمل 
عل���ى تطوير اجهزة االع���الم القائمة حاليا في 
منظوم���ة العمل العربي املش���ترك في اجلامعة 
العربي���ة ومنها ادارة االع���الم او االذرع الفنية 
اخلاصة بها ومنها احتاد االذاعات العربية وجلنة 
التنسيق بني القنوات الفضائية العربية وباقي 

اللجان االخرى.
وأكد الشيخ فيصل ان موقف الكويت يتفق 
م���ع موقف باقي الدول العربية فيما يتعلق مبا 

مت التوصل اليه اليوم.
وأشار الشيخ فيصل املالك الى انه مت االتفاق 
على تشكيل جلنة صياغة تضم كال من سورية 
ولبنان وقطر والسعودية لصياغة مشروع توصية 
ورفعه الى اجتماع مجلس وزراء االعالم العرب 
في دورته العادية يومي ال� 23و24 من الش���هر 

املقبل.
وذكر ان اللجنة ستصدر هذه التوصية في 
جلستها اخلتامية املقررة غدا الثالثاء على ان 
ترفعها الى وزارة االعالم مضمنينها االسباب 
التي دعت الى عدم املوافقة على مقترح انشاء 

مفوضية لالعالم العربي.
يشار الى ان وفد الكويت الى تلك االجتماعات 
يضم اضافة الى الش���يخ فيص���ل املالك كال من 
 املستش���ار مبكت���ب الوكي���ل محم���د القضاع
ورئيس قسم السكرتارية مبكتب الوكيل خالد 

العبيد.

الجابر تلقى دعوة لزيارة منغوليا
العاصمة الشيخ  تسلم محافظ 
علي اجلابر رسالة خطية من محافظ 
العاصمة وعمدة اوالن باتور في دولة 
منغوليا منخاباريار غومبوسورين 

تتضمن دعوته لزيارة منغوليا.
وقام بتس���ليم الرس���الة سفير 
جمهوري���ة منغوليا ل���دى الكويت 

س���ايران كادر ال���ذي زار احملافظ 
مؤخرا.

اللقاء شكر احملافظ  وفي نهاية 
السفير الضيف على زيارته ودعوة 
محاف���ظ العاصمة وعمدة اوالن له 
واع���دا بتلبيته���ا في اق���رب وقت 

ممكن.

الشيخ فيصل املالك

الشيخ محمد السلمان خالل االجتماع مع فريق العمل

محمد السلمان: فريق عمل إعداد مشروع قانون
إنشاء هيئة عامة للنقل والطرق أنهى مهمته

املعنية. وأوضحت ان مش���روع 
القانون حدد انه »سيندرج حتت 
مظلة ه���ذه الهيئة جميع اجلهات 
احلكومية املعنية في مجال الطرق 
والنقل البري وهي قطاع هندسة 
الطرق في وزارة االشغال وقطاع 
النقل البري واخلدمات في وزارة 
املواصالت وادارة هندسة املرور 
في االدارة العامة للمرور بوزارة 
الداخلي���ة وبع���ض اختصاصات 
ادارة املخط���ط الهيكلي في بلدية 
الكويت«. وشرحت الشايجي االلية 
التي سيسير عليها مشروع القانون 
بعد ان مت االنتهاء من اعداده حتى 
يخرج الى النور موضحة انه سيتم 
رفع هذا املشروع الى مجلس الوزراء 
الذي بدوره سوف يحيله الى اللجنة 
القانونية مبجلس الوزراء لدراسته 
وبعده���ا يتم رفع���ه الى مجلس 
الوزراء القراره متهيدا العتماده من 
قبل صاحب السمو األمير وبعدها 

تتم احالته الى مجلس االمة.
واضافت ان الهيئة العامة للنقل 
البري والطرق سوف تعالج الكثير 
من األمور وعلى رأسها االزدواجية 
ف���ي االختصاصات ب���ني اجلهات 
الداخلية  ف���ي وزارات  احلكومية 

واألشغال واملواصالت والبلدية.
من جانبه اشار عضو الفريق 
ووكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
الل���واء محمود  املرور  لش���ؤون 
الدوس���ري الى اجله���ود الكبيرة 
التي بذلها اعضاء الفريق حتى مت 
االنتهاء من مشروع القانون مبينا 
ان الفريق قام بدراسة العديد من 
املشاريع والتجارب العاملية املعمول 
بها في مجال هيئات النقل البري 

والطرق.

على ما قاموا به من جهود اثمرت 
في اعداد ال�  »مشروع قانون«. يذكر 
ان القرار رقم 161 لسنة 2009 ينص 
على ان »يشكل فريق عمل قانوني 
العداد مشروع قانون النشاء الهيئة 
العامة للنقل برئاسة وكيل ادارة 
الفتوى والتشريع املستشارة هدى 
الشايجي ونائبا للرئيس وكيل ادارة 
الفتوى والتشريع املستشار جوهر 
املقرون وعضوية كل من النواب 
االوائل ن���ورة التويجري ود.فهد 
العفاسي ونارميان بهبهاني )مقررا( 

من ادارة الفتوى والتشريع.
من جهتها اكدت رئيسة فريق 
ادارة  القانوني ووكي���ل  العم���ل 
الفتوى والتشريع هدى الشايجي 
ان الهدف من مشروع قانون في شأن 
انشاء الهيئة العامة للنقل البري 
والطرق هو معاجلة االزدواجية في 
االختصاصات بني اجلهات احلكومية 

رؤية الدول���ة والعمل على تبني 
مجموعة من السياسات واالدوات 
التي تهدف الى التطوير الش���امل 
ملرافق وشبكات النقل البري وتوفير 
الفرص االضافية ملشاركة القطاع 

اخلاص«.
وتابع »كما اطلع مجلس الوزراء 
على االستراتيجية الوطنية الشاملة 
الكوي���ت 2019/2009  للمرور في 
واصدر قراره رقم 532 وقرر تشكيل 
ادارة  فريق عمل قانوني برئاسة 
الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية 
العداد مشروع قانون بشأن انشاء 
هيئة عامة للنق���ل بالتعاون مع 
اجله���ات ذات العالق���ة«. واعرب 
الشيخ محمد السلمان عن خالص 
شكره وتقديره للجهات احلكومية 
التي شاركت بفريق العمل القانوني 
املكلف باعداد مشروع قانون بشأن 
انشاء هيئة عامة للنقل والطرق 

االستراتيجية الوطنية.
 واكد ان مشروع قانون في شأن 
انشاء هيئة عامة للنقل والطرق 
يأتي »استجابة لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وكلماته املضيئة عندما قال سموه 
ان التخطيط والتنمية هما ضرورة 
حياة واساس بناء وضمان مستقبل 
ابنائنا واحفادنا واجيالنا القادمة 
وان ما نتطل���ع اليه من تخطيط 
وتنمية الب���د ان يكون محورهما 
الكويتي وهدفهما خيره  االنسان 
وسعادته وادوات حتقيقهما عمله 
وجهده ونش���اطه ومبادراته مع 
تس���امحه وانفتاح���ه«. واضاف 
انه »بناء على ذلك صدر القانون 
رقم 9 لسنة 2010 باصدار اخلطة 
االمنائية للس���نوات )2011/2010 � 
2014/2013( متضمن���ا اهمية دور 
قطاع النقل واملواصالت في حتقيق 

ومقارنتها مع االختصاصات التي 
متارس���ها بعض اجلهات االدارية 
مثل قط���اع هندس���ة الطرق في 
وزارة االش���غال العام���ة وقطاع 
النقل البري واخلدمات في وزارة 
املواصالت وادارة هندسة املرور 
في االدارة العامة للمرور بوزارة 
الداخلية وبعض اختصاصات ادارة 
املخطط الهيكلي في بلدية الكويت 
والعمل عل���ى انتقالها الى الهيئة 
بشكل تدريجي وفق قرار يصدر 
من مجلس ادارة الهيئة بكل قطاع 
على حدة حتى ال يتم اعاقة املرفق 

او تعرضه لتوقف.
وقال الشيخ محمد السلمان ان 
الفريق عمل على االس���تفادة من 
جميع اخلبرات واملتخصصني بهذا 
املجال ومنها برنامج االمم املتحدة 
االمنائي ممثال بالبروفيسور م.كيم 
جريو خبير اعداد ومراقبة تنفيذ 

الفتوى  إدارة  اعل���ن رئي���س 
والتش���ريع الش���يخ املستش���ار 
محم���د الس���لمان ان فريق العمل 
القانوني املكلف بإعداد مش���روع 
قانون في شأن إنشاء هيئة عامة 
للنقل والطرق انهى مهمته ورفع 
مشروع القانون الى وزير الدولة 
الوزراء متهيدا  لش���ؤون مجلس 
لعرضه على مجلس الوزراء. وقال 
الشيخ محمد السلمان في مؤمتر 
صحاف���ي عقده مبناس���بة انتهاء 
اعمال الفريق ان الهدف من مشروع 
القانون يتمث���ل في دعم االجهزة 
الرقابية في الدولة والقضاء على 
ازدواجية االختصاص بني اجلهات 
احلكومية املعنية وتفعيل اخلطة 

االمنائية للكويت.
واوضح ان تشكيل الفريق جاء 
اس���تنادا الى قراره رقم 161 لسنة 
2009 بتسمية رئيس واعضاء فريق 
العمل القانوني وحتديد اختصاصاته 
العداد مشروع القانون، مبينا ان 
فريق العمل القانوني باشر مهامه 
الشأن  وعقد اجتماعات عدة بهذا 
العتماد مش���روع قانون في شأن 
انشاء الهيئة العامة للنقل والطرق 

ومذكرته االيضاحية.
واضاف: ح���رص فريق العمل 
القانوني على االطالع على القوانني 
املقارنة بهذا الش���أن وما واجهته 
تلك ال���دول من معوقات بش���أن 
القوانني وكيفي���ة تعاملها  تل���ك 
معها خاص���ة الدول التي تتقارب 
قوانينه���ا وانظمتها م���ع قوانني 

وانظمة الكويت.
واوضح ان الفريق قام بدراسة 
االختصاصات الت���ي يفترض ان 
تتوالها الهيئة العامة للنقل والطرق 

عمل على االستفادة من جميع الخبرات والمتخصصين بهذا المجال
خالل اجتماعات اللجنة الدائمة لإلعالم بالقاهرة

المالك: ال حاجة إلنشاء
مفوضية لإلعالم العربي


