
مجلساألمــــــة الجمعة
17  سبتمبر 2010

قدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة جاء 4
فيه: غيب املوت باالمس القريب علما من اعالم 
العمل الوطني ورمزا من رموزها، فقد اعطى من 

حياته الكثير البناء وطنه وألجل وطنه.
ان ذاك���رة الكوي���ت ال تنكر اب���دا ابناءها، 
وال تنس���ى رجاالتها امثال املرحوم بإذن اهلل 
الوزير والنائب  الفلي���ج  ابراهيم  عبدالعزيز 

الس���ابق في مجلس االمة الكويتي واملجلس 
البلدي، وسيضاف اسمه الى صفحة من صفحات 

الشرف الى جانب رجاالت الكويت.
وبناء عليه اتقدم باالقتراح برغبة الطالق 
اسم املرحوم عبدالعزيز ابراهيم الفليج على 
احد شوارع الكويت وذلك تقديرا للدور الذي 

قدمه املرحوم في تاريخ الوطن.

الراشد: إطالق اسم عبدالعزيز الفليج على أحد الشوارع

املوجه العام للريا�ضيات

الأ�ضتاذة/ اإميـــان الــمن�ضـور

واملوجهون الأوائل واملوجهات الأوليات

واملوجهون واملوجهات

املوجهة الأوىل يف منطقة اجلهراء التعليمية

ي�شاركون

املربية الفا�شلة

اأحزانها لوفاة املرحومة باإذن اهلل تعاىل 

والـدتهــــــا
تغمداهلل الفقيدة بوا�شع رحمته

واأ�شكنها ف�شيح جناته واألهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان

العبدالجادر أميناً عاماً لجمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية
أمني عام مجلس النواب العراقي 
د.أمجد عبداحلميد في جمعية 
األمناء العامني العرب، الفتا الى 
النهائية بشأن  التوصيات  ان 
ورقة العمل التي عقدت حول 
العربي  البرملاني  »التنس���يق 
في احملافل البرملانية اإلقليمية 
والدولي���ة � ودور اجلمعي���ة 
املطل���وب« أرج���أت ملزيد من 
الدراسة لالجتماع القادم بالرغم 
من االتفاق على معظم بنودها 

التي نوقشت في االجتماع.
وقال الكندري ان كلمة رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
افتتاح املؤمتر اعتبرت كوثيقة 

رسمية من وثائق املؤمتر.
الكندري االهتمام  وش���كر 
والرعاية الت���ي أوالها رئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
للمؤمت���ر وحرص���ه على كل 
العربي،  التضام���ن  ما يدعم  
الفتا الى ان هذا ليس بغريب 
عليه إذ حرص على ان يكون 
هناك توافق عربي ودور أكبر 
للجمعية في احملافل اإلقليمية 

والدولية.
الكن���دري رئيس  وش���كر 
مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ 
املبارك على اس���تقباله  جابر 
لألمناء العامني العرب وحرص 
احلكومة الكويتية على إجناح 
كل ملتقى على أرضها انطالقا 
من سياستها القائمة على دعم 
كل ما هو في صالح الشعوب 

العربية وتنميتها.
من جانب آخر، أرسل رئيس 
وأعضاء اجلمعية برقيات شكر 
وتقدير الى كل من سمو نائب 
األمي���ر وولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد ورئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي ورئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ 
 جاب���ر املبارك يعرب���ون فيها

عن شكرهم وتقديرهم الهتمام 
الكوي���ت واحتضانه���ا له���ذا 

املؤمتر.

وتتقدم مبالحظاتها حوله الى 
اجلمعية العامة في اول اجتماع 

لها بعد تقدميه«.
واملادة 28 من النظام االساسي 
التعديل  اقرار  ونصها »يكون 
بأغلبية ثلثي اعضاء اجلمعية 
العامة واذا رفض اقتراح التعديل 
فال يجوز اعادة تقدميه اال بطلب 
مقدم من اغلبية االعضاء وبعد 
مضي سنة على االقل من تاريخ 

الرفض«.
وصادق���ت اجلمعي���ة على 
مش���روع امليزانية الس���نوية 
للجمعية لع���ام 2010 واعتماد 
احلس���اب اخلتامي عن السنة 

املنقضية 2009.
ووافق���ت اجلمعي���ة على 
التنفيذية في  اللجنة  توصية 
شأن مساهمات اعضاء اجلمعية 
عن السنوات 2008، 2009 و2010 
وجاء في التوصية ان اجلمعية 

مرت بفترة 
توقف���ت أنش���طتها خالل 
األعوام 2008، 2009، 2010، ما 
تسبب في تخلف غالبية أعضاء 
اجلمعية عن سداد مساهماتهم، 
ورأت اللجنة التنفيذية ان ترفع 
للجمعي���ة العام���ة توصيتها 
بإعفاء األعضاء من املساهمات 
عن السنوات 2008، 2009، 2010 
واعتبار من سدد مساهماته عن 
تلك السنوات، قد سدد عن سنة 
2011 وما يليها بقدر ما س���دده 

عن تلك الفترة.
من جانب آخر، أشاد رئيس 
جمعية األمناء العامني العرب 
واألمني العام ملجلس األمة عالم 
الكندري ف���ي نهاية االجتماع 
بنتائج مؤمتر جمعية األمناء 
العامني العرب، مشيرا الى ان 
أجواء التعاون الذي أبداه أعضاء 
التام على  اجلمعية وتوافقهم 
جدول أعمال املؤمتر ساعده على 

إدارة املؤمتر.
وأعرب الكندري عن ارتياحه 
لنتائج املؤمتر وقبول عضوية 

العادية للجمعية العامة مبينا 
به مبررات التعديل«.

وامل���ادة 27 م���ن النظ���ام 
االساسي ونصها »تدرس اللجنة 
التنفيذي���ة التعدي���ل املقترح 

وامل���ادة 26 م���ن النظ���ام 
االساسي ونصها »يقدم طلب 
ال���ى رئيس  التعدي���ل كتابة 
اجلمعي���ة قبل ش���هرين على 
االقل من موعد انعقاد الدورة 

اجلمعية رئيسا ونائب الرئيس 
وثالثة من اعض���اء اجلمعية 
تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة 
اربع س���نوات، على ان تنتهي 
عضوي���ة احدهم بعد س���نة، 
ثم العضو اآلخر بعد س���نتني 
والعض���و الثال���ث بعد ثالث 
س���نوات وتنته���ي عضوية 
الرئيس ونائبه بنهاية السنة 

الرابعة«.
وحي���ث ان تطبيقها القى 
صعوبات بعد التوقف القصري، 
كما جانبه���ا القصور في آلية 
من تنتهي عضويته بعد السنة 

االولى او الثانية.
النظام  ان م���واد  وحي���ث 
االساس���ي قد رس���مت طريقا 
محددا لتعديله وهو ما ال ميكن 
اعماله خ���الل الفترة الوجيزة 

احلالية.
وحيث ان مصلحة اجلمعية 
اقتضت تعديل املادة 15 استثناء 
من غير الطريق املعتاد حسبما 

جاء باملواد التالية:
املادة 25 من النظام االساسي 
ونصها »يجوز تعديل النظام 
االساس���ي للجمعية بناء على 
طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء 

اجلمعية على االقل«.

املستشار س���امي مهران نائبا 
لرئيس اجلمعي���ة وعضوية 
عب���داهلل صوفان م���ن اليمن 
وفاي���ز الش���وايكة من االردن 
وعبداحلميد خليلي من املغرب 

وذلك بالتزكية.
اقتراحا  وارجأت اجلمعية 
بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية 
املقبل للجمعية  الى االجتماع 
الدوحة  والذي س���ينعقد في 
في اكتوب���ر املقبل وكان نص 
االقتراح كالتالي: »تتألف اللجنة 
التنفيذية للجمعية من رئيس 
اربع  ونائ���ب للرئيس مل���دة 
سنوات، كما تنتخب اجلمعية 
العام���ة ثالثة م���ن اعضائها 
لعضوية اللجنة التنفيذية ملدة 
س���نتني، ويجوز التجديد لهم 
ملرة واح���دة فقط بعد موافقة 

اجلمعية العامة«.
وجاء هذا االقتراح بناء على 
ان اجلمعية مرت خالل االعوام 
2008، 2009 و2010 مبرحل���ة 
توقف قص���ري ترتبت عليه 
اوضاع غير عادية »تس���تلزم 

معاجلة استثنائية«.
وان املادة 15 بشكلها احلالي 
نص���ت على »تتأل���ف اللجنة 
التنفيذية للجمعية من رئيس 

لناصر العبداجلادر امينا عاما 
للجمعية، مش���يدين مبهاراته 
وكفاءته وانه يتميز بعالقاته 
الواس���عة ويتمتع  البرملانية 

بحيوية ونشاط بالغني.
من جهته شكر االمني العام 
للجمعية ناص���ر العبداجلادر 
احلضور على ثقة احلضور التي 
منحوها اياه، مبينا انها ستدفعه 
الى بذل الكثي���ر من اجلهد ملا 

يخدم مصالح اجلمعية.
الثالث وافقت  البن���د  وفي 
اجلمعي���ة على طل���ب االمني 
العراقي  النواب  العام ملجلس 

لالنضمام الى اجلمعية.
البند  الى  وانتقل االجتماع 
انتخ���اب اعضاء  الرابع وهو 
التنفيذية وزكت امني  اللجنة 
عام مجلس الش���عب املصري 

سامح عبدالحفيظ
عق���دت اجلمعية العمومية 
العام���ني  جلمعي���ة االمن���اء 
للبرملانات العربية اجتماعا امس 
برئاسة رئيس اجلمعية واالمني 
العام ملجلس االمة عالم الكندري 
ملناقشة مشروع جدول االعمال 

للجمعية واملصادقة عليه.
وصادق���ت اجلمعي���ة على 
جدول االعمال وزكت اجلمعية 
ناص���ر العبداجل���ادر امين���ا 
عاما جلمعي���ة االمناء العامني 
العربية وكان ذلك  للبرملانات 
وفق ترش���يح الرئيس االمني 

العام عالم الكندري.
وأثن���ى اعض���اء اجلمعية 
العامون  العمومي���ة االمن���اء 
على ترشيح رئيس اجلمعية 
االم���ني العام ع���الم الكندري 

لتميزه بعالقاته البرلمانية الواسعة وكفاءته ومهارته في العمل

الع��رب  العام��ن  األمن��اء  جمعي��ة  ع��ام  أم��ن  أع��رب 
ناصرالعبداجل��ادر عن تقديره وش��كره لكل من س��اهم في 
تزكيته مش��يرا الى ان هذا وسام يعتز به ويدعوه للمزيد من 
العمل لكي تودي اجلمعية دورها ولتطويرها وتفعيل لوائحها 

وأنظمتها.
وقال العبداجلادر ان الكل يدرك أهمية العمل اجلماعي وهي 
الروح التي س��ادت خالل عقد اجتماع اجلمعية العمومية مما 
أضفى مزيدا من التفاؤل لعملها خالل املرحلة املقبلة مش��يرا 
الى انه يشكر رئيس اجلمعية عالم الكندري وأعضاءها الذين 
زك��وه لهذا املنصب الذي يتطلب من��ه جهدا مضاعفا من أجل 

اعطاء دور جديد لعمل اجلمعية.
وأضاف العبداجلادر ان هناك اس��تراتيجية جديدة ورؤى 
للعمل البرملاني الذي س��تنطلق منه اجلمعية كش��عار لها في 
املرحلة املقبلة متمنيا دعم جمي��ع األعضاء لعمله حتى يكون 

العمل وفق املستوى املأمول.

بعد تزكيته أمينًا عامًا لجمعية األمناء العامين العرب

العبدالجادر: نأمل أن نساهم
في دفع عمل الجمعية إلى األمام

سأل عن اتحاد الجمعيات التعاونية

الغانم: ما أسماء وصفات أعضاء
لجنة المشروعات التعاونية الوطنية؟
باملستندات املدعمة لذلك.

وتزوي���دي ببي���ان باملكافآت 
الت���ي صرفت ألعضاء اللجنة عن 
عضويتهم بها وذلك منذ تشكيلها 
وحتى تاريخ���ه )كل عضو على 
حدة(؟ وكيفية تقدير هذه املكافآت 
اتبعت  التي  واألسس والضوابط 
في صرفها؟ وكذلك املكافآت التي 
صرفت ملن تس���تعني بهم اللجنة 
وكيفية اختيارهم، ومن الذي يحدد 
مكافآتهم؟ وتزويدي باملستندات 
الدالة على ذلك، وتزويدي ببيان 
للمصروفات النثرية التي أنفقتها 
اللجنة خالل عملها منذ تشكيلها 
وحتى تاريخه، وتزويدي بصور 
املس���تندات والفواتير وس���ندات 

القبض اخلاصة بذلك.
اللجنة عند انشاء  وهل تقوم 
اي من املش���اريع بالتنس���يق مع 
اجلمعي���ات التعاونية باعتبارها 

صاحبة األموال.
وج���اء في س���ؤاله الثاني: ان 
مجلس ادارة اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية قد مت حله بناء على 
تقرير اللجنة التي شكلتها وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل لرصد 
مخالفات االحتاد، وقد كان من بني 
تلك املخالفات وج���ود ازدواجية 
في التعيني لبعض املوظفني الذين 
يعملون في جهات حكومية وفي 
االحتاد في ذات الوقت، مما يعني ان 
هذه املخالفة كانت احدى املخالفات 
التي كانت وراء حل مجلس ادارة 

االحتاد.
يرجى االفادة باآلتي مع تزويدي 
الدالة عليها:  بجميع املس���تندات 
هل قدم موظفو احتاد اجلمعيات 
التعاونية املشتبه بازدواجية عملهم 
باجله���ات احلكومية كتبا صادرة 
لالحتاد من جهات عملهم احلكومية 
تفيد مبوافقة الوزراء املعنيني على 
قيامهم بالعمل لدى االحتاد، سواء 
عند التعيني باالحتاد او في وقت 
الحق؟ مع األخذ بعني االعتبار ان 
قانون اخلدمة املدنية صريح بشأن 
احلصول على إذن كتابي من الوزير 
وليس من غي���ره، وتزويدي مبا 
يثبت. وإذا ثبت ان هؤالء املوظفني 
يعملون بدوام كامل باالحتاد، فكيف 
يتس���نى لهم التوفيق بني عملهم 
احلكومي وعملهم باحتاد اجلمعيات 

التعاونية؟

الوطنية منذ بداية تشكيلها وحتى 
تاريخه وصفة كل عضو بها؟ وما 
املهام املناطة بكل عضو منذ نشأتها 
وحتى اآلن؟ مع تزويدي بصورة من 
القرار الصادر بتشكيل تلك اللجنة 
التشكيل،  والقرارات املعدلة لهذا 
وكذلك صور من محاضر اجتماعات 

هذه اللجنة.
وكم اجمالي املبالغ املوردة من 
اجلمعيات التعاونية الى تلك اللجنة 
منذ تشكيلها وحتى تاريخه؟ مع 
تزويدي بصورة جلميع املستندات 

املتعلقة بتوريد هذه املبالغ.
وما االستراتيجية التي تتبعها 
اللجنة ف���ي توجيه وإدارة املبالغ 
اليه���ا م���ن اجلمعيات  امل���وردة 
التعاونية؟ وما الس���ند القانوني 
لهذه االس���تراتيجية أم انها كانت 
بالتراضي بني اعضاء اللجنة؟ يرجى 
تزويدي باملستندات املتعلقة بهذا 

الشأن.
وه���ل تخضع اعم���ال اللجنة 
وأنشطتها جلهات رقابية حكومية؟ 
وإذا كان���ت االجاب���ة بنعم يرجى 
تزويدي بأس���ماء ه���ذه اجلهات 

الرقابية.
الت���ي مت  وم���ا املش���روعات 
انشاؤها بالفعل من املبالغ املوردة 
للجمعيات؟ وتزويدي ببيان مدعم 
باملستندات بالتكاليف الفعلية التي 
أنفقت على انشاء تلك املشروعات 
واملناقصات التي طرحت بشأنها.

التي التزال  وما املش���روعات 
قيد الدراسة والتي تنوي اللجنة 
تنفيذها في املس���تقبل القريب او 
البعيد؟ وما اخلطوات التي اتخذتها 
اللجنة او جار اتخاذها نحو تنفيذ 
تلك املش���روعات؟ م���ع تزويدي 

وج���ه النائب م���رزوق الغامن 
سؤالني لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل جاء في األول: من املعلوم 
ان ام���وال اجلمعي���ات التعاونية 
االستهالكية هي اموال املساهمني 
فيها، وبالتالي فإن كل ما تثمره تلك 
األموال من عوائد وأرباح يكون من 
نصيب هؤالء املساهمني اصحاب 
رأس املال وحدهم دون ان يشاركهم 
فيه اح���د، اال ان القوانني املنظمة 
للعمل التعاوني لم تشأ ان جتعل 
األمر على اطالق���ه حتى ال يكون 
ذلك مدعاة لسلوكيات وتصرفات 
أكبر  يكون هدفها األساسي جني 
قدر م���ن األرباح حت���ى وان كان 
ذلك على حس���اب املستهلك، مما 
يؤدي ف���ي النهاية الى فقد العمل 
التعاوني أهم ما مييزه عن غيره 
وهو االرتقاء باجلانب االجتماعي 
للمساهمني بوجه خاص واملجتمع 
بأسره بوجه عام، ولضمان حتقيق 
هذه املي���زة عمدت التش���ريعات 
التعاونية الى تخصيص نس���بة 
25% من أرباح كل جمعية تعاونية 
لالنفاق اجلماعي جلميع اجلمعيات 
التعاوني���ة من هذا البند لتحقيق 
فوائد كبرى مشتركة، وقد صدر 
قرار وزاري بتخصيص نسبة %18 
من بند اخلدمات االجتماعية النشاء 
املشاريع التعاونية الكبرى والتي 
ال تقتصر الفائدة منها على مناطق 
عمل اجلمعيات فحسب وامنا تعم 
فائدتها املجتمع الكويتي قاطبة، كما 
قامت وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بتش���كيل جلنة س���ميت 
ب� »جلنة املش���روعات التعاونية 
الوطني���ة« مهمتها تلق���ي املبالغ 
املوردة اليه���ا من قبل اجلمعيات 
والتي متثل قيمة النسبة املذكورة 
ووضعه���ا بالصندوق املخصص 
له���ا، كما تقوم تلك اللجنة بإدارة 
هذه األموال وتوجيه إنفاقها على 
الوطنية  التعاونية  املش���روعات 

العمالقة.
ولكن منذ تاريخ انشاء اللجنة 
وحتى تاريخه منى الى علمنا انه 
لم يتم انشاء اال مشروع واحد فقط 
وهو »مركز التعاونيات للقلب« الذي 
مت افتتاحه مطلع العام 2008 يرجى 
االفادة باآلتي مع تزويدي بجميع 
املستندات الدالة عليها: ما أسماء 
أعضاء جلنة املشروعات التعاونية 

مرزوق الغامن

الخنفور يشيد باختيار الزنكي رئيسًا تنفيذيًا لـ »البترول«:
كفاءة وطنية مشهود لها بالتفاني واإلخالص والعمل الجاد

أكد أن المرحلة المقبلة تحتاج لجهده ودوره للنهوض بالقطاع النفطي

م.فاروق الزنكي سعد اخلنفور

كرؤس���اء ملجلس إدارات ورؤساء 
تنفيذيني لعدد من الشركات النفطية 
وهم عناصر مشهود لها باإلخالص 

والعطاء وحسن السيرة.
وأكد اخلنفور ان ترشيح فاروق 
الزنكي رئيس���ا تنفيذيا ملؤسسة 
البترول الكويتية يدل على التركيز 
في حسن االختيار لهذا الرجل الكفؤ 
الكفاءات  لهذا املنصب كونه م���ن 
الوطنية والعناصر املخلصة وهو 
بالفعل وضع ألنه الرجل املناسب 
في املكان املناسب فهو مشهود له 
بإخالص���ه وتفانيه وهو أيضا من 
العناصر القيادية الفاعلة بالقطاع 
النفطي مشاركا بقية زمالئه الرؤساء 
التنفيذيني بالشركات األخرى الذين 
هم مشهود لهم جميعا باإلخالص 
والعمل على تطوير القطاع النفطي 
بالسنوات التي عملوا بها ومارسوا 
مهامهم مبختلف املناصب واضعني 
الكوي���ت ومصلحة الكويت نصب 

أعينهم دائما وأبدا.

والنه���وض به مؤك���دا كامل الثقة 
بوزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل 
وبالقيادة السياس���ية على حسن 
اختيارهم من بني أبنائها ملمارسة 
املهام املوكلة إليهم وفي أي موقع وملا 
تتمتع به هذه العناصر من خبرات 
علمية وعملية مارسوا من خاللها 
العديد من املهام القيادية التنفيذية 

كل اعتبار. وأوض���ح اخلنفور ان 
القطاع النفطي والنفط هو عصب 
احلياة بالكويت والثروة الرئيسية 
واملصدر الرئيس���ي للدخل ويجب 
االبتعاد ع���ن املجامالت في كل ما 
يتعلق به���ذا املرفق ألننا يجب أال 
نعود الى املرب���ع األول في عملنا 
الذي يحتاج منا الى التقدم به لألمام 

من الرج���ال القادرين على حتمل 
املسؤوليات اجلس���ام في املرحلة 
القادمة »وهذا األمر يجعلنا نطمئن 
على مستقبل هذا القطاع احليوي 
واملهم في الب���الد كون هذا الرجل 

سيكون على رأس هرمه«.
وأض���اف: »قبل أي���ام معدودة 
س���معنا وقرأنا ما مت نش���ره في 
بعض وس���ائل اإلعالم والصحف 
احمللية من تداول لبعض األسماء 
املطروحة لتولي قيادة مؤسس���ة 
البت���رول الكويتية خلفا للرئيس 
التنفيذي الس���ابق سعد الشويب، 
وكما هو معلوم لدينا ولدى الشارع 
ان هذه التغييرات التنظيمية تتم 
دائما بصورة دوري���ة وفقا آللية 
متبعة منذ سنوات مؤكدا كامل الثقة 
بجميع القيادات واألسماء املطروحة 
ملا لهم من خبرات طويلة وس���ير 
ذاتية مشهود لها بالتفاني واإلخالص 
واجلهد والعطاء، ولكن يجب النظر 
في مصلحة الكويت ووضعها فوق 

أشاد النائب سعد اخلنفور بقرار 
تعيني فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا 
ملؤسسة البترول الكويتية، مؤكدا 
ان الزنكي هو رجل مناسب في مكان 
مناسب كونه من الكفاءات الوطنية 
املش���هود لها بالتفاني واإلخالص 
والعمل اجلاد طوال الثالثني سنة 
التي خدم بها الكويت من هذا املوقع 
حيث ضرب أروع الصور كموظف 
مخلص وقي���ادي متفان لم يتغير 

عطاؤه على مر تلك السنني.
وق���ال اخلنفور ف���ي تصريح 
صحافي ان املرحل���ة املقبلة هامة 
من ناحية القطاع النفطي بش���كل 
عام كوننا مقبلني على مش���اريع 
كبيرة وكثيرة منها مشروع حقول 
الشمال الذي ينتظر ان يكون أحد 
الروافد املهمة للبالد في املستقبل 
كونه مش���روعا جبارا سيزيد من 
املنتوج النفطي في البالد أضعاف ما 
ينتج حاليا، مشيرا الى انه استقبل 
نبأ تعيني الزنكي بالسعادة كونه 

عادل الصرعاويعبداهلل الرومي

الرومي والصرعاوي والغانم يقترحون تعديالً على قانون أمالك الدولة
العقد ودراس���ات  وفقا لوثائق 
اجلدوى املرفقة به، وقد تتناول 
هذه التعديالت انشطة املشروع، 
فتعدل من طبيعة النش���اط او 
مساحته، او استعماالت االراضي، 
او نسب االس���تغالل التجاري، 
وغيرها من مكونات املش���روع 
وهذه التعديالت، وان كانت تتم 
مبوافقات من ذوي االختصاص 
مبقتض���ى القوان���ني واللوائح 
املعمول بها )مثل قانون بلدية 
اال  الكويت، وقانون الصناعة( 
انها تخل بجوهر العقد وتباعد 
ب���ني صورت���ه االصلية  متاما 
وصورته بع���د التعديالت التي 
وردت على شروطه، وهو ما يخل 
مببدأ املساواة بني املستثمرين 
الذين سعوا الى الفوز باملشروع 
والذين لم تكن أمامهم آنذاك سوى 

املشروع في صورته االصلية.

ألحكامه او متديدها او جتديدها 
ويقع باطال كل اتفاق على خالف 
ذلك وقد ظهر من الواقع العملي ان 
الكثير من التعديالت اجلوهرية 
ترد على عقود هذه املشروعات، 
وتبعدها كثيرا عما كانت عليه 

بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في 
شأن نظام امالك الدولة، ونص 
في املادة الثالثة منه على أنه ال 
يجوز بع���د العمل به اجراء اي 
تعديالت على عقود او تراخيص 
التي تق���ام وفقا  املش���روعات 

وثائق العقد ودراسة اجلدوى.

مادة ثانية

اس���تثناء من االختصاصات 
املقررة مبقتضى القوانني واللوائح 
ألي جهة حكومية أو هيئة عامة 
او مؤسس���ة عامة، باألصالة او 
بالتفويض يك���ون كل عمل او 
تص���رف او اق���رار او قرار يتم 
باملخالفة ألحكام املادة السابقة 
باطال بطالنا مطلقا، للمحكمة ان 
تقضي به من تلقاء نفسها، كما 
يجوز التمس���ك به في اي حالة 

تكون عليها الدعوى.
وجاء في املذكرة االيضاحية 
ف���ي 2008/1/29 صدر  للقانون 
القان���ون رق���م 7 لس���نة 2008 
بتنظيم عمليات البناء والتشغيل 
والتمويل واألنظمة املش���ابهة 
وتعديل بعض احكام املرس���وم 

الرومي  النواب عبداهلل  قدم 
وع���ادل الصرع���اوي ومرزوق 
الغامن اقتراحا بقانون في شأن 
املشروعات التي تقام على أمالك 
العقارية وجاء  الدولة اخلاصة 

في القانون:  

مادة أولى

مع عدم االخالل بأحكام القانون 
رقم 7 لسنة 2008 املشار إليه ال 
يجوز في املشروعات التي تقام 
وفقا ألحكامه اجراء اي تعديالت 
عل���ى عق���ود او تراخيص هذه 
املشروعات واملخططات املرفقة 
بها، سواء فيما يتعلق بأنشطة 
املشروع وطبيعتها ومساحتها 
وتوزيعه���ا، أو فيم���ا يتعل���ق 
او نسبة  باستعماالت االراضي 
االستغالل التجاري، وغير ذلك من 
مكونات املشروع، كما وردت في 

عالم الكندري متوسطا توفيق الوهيب وناصر العبداجلادر


