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الزلزلة: توافق نيابي ـ حكومي حول
أغلب تعديالت قانون لجنة المناقصات

العبدالهادي يقترح إنشاء لجنة 
للنظر في وضع التركيبة السكانية

»المالية البرلمانية« تواصل مناقشته غدًا وبعد غد

بحثت اللجنة املالية أمس قانون جلنة املناقصات 
وكان هن����اك تواف����ق نيابي � حكوم����ي حول اغلب 
التعديالت التي كان أبرزها يتعلق بترس����يخ مبدأ 
الشفافية والعدالة بني الش����ركات املتنافسة وآلية 
تشكيل جلنة املناقصات. وبنينّ رئيس اللجنة املالية 
د.يوسف الزلزلة ان قانون املناقصات العامة مقدم منذ 
مدة طويلة واحلكومة ارتأت سحبه وإعادة تقدميه 
مرة أخرى للجنة، مش����يرا الى انه ضمن مشاريع 
القوانني التي أدرج����ت ضمن األولويات التي وافق 

عليها مجلس األمة.
وقال د.الزلزلة: ان أجمل ما في النقاش هو التوافق 
احلكومي � النيابي حول التعديالت املقترحة وبعض 
التغيير بشأن املواد التي تشوبها شائبة، الفتا الى 
ان التركيز كان على ان يسود القانون مبدأ الشفافية 
والعدالة بني الش����ركات املتنافسة وحصولها على 

التصنيف من قبل جلنة املناقصات بكل جترد.
وأضاف ان����ه مع التعديالت والتغييرات في هذا 
القانون سنصل الى تعديل جذري على القانون القائم، 
مبينا ان هذا التعديل سيقود الى االصالح والتأكيد 

على ان مبدأ الشفافية هو األصل في هذا القانون.

وأشار د.الزلزلة الى ان ديوان احملاسبة اكد اكثر 
من مرة وجود جتاوزات في املناقصات على مستوى 
وزارات الدولة تسبب فيها وجود قصور ونقص في 
القانون القائم أدت الى وجود حالة من الفساد، مؤكدا 
ان املعاجلة احلالية للقانون ستقضي على الكثير مما 

ورد في تقارير ديوان احملاسبة وأسئلة النواب.
ولفت د.الزلزلة الى ان اللجنة اتفقت مع احلكومة 
على ان يس����تمر النقاش يوم����ي الثالثاء واألربعاء 
املقبلني ألنه يحتاج الى دراسة مطولة، موضحا ان 

القانون طويل ويحتاج الى وقت الجنازه.
وكشف د.الزلزلة ان أبرز التعديالت تتعلق بدور 
جلنة املناقصات بالقرار النهائي والتي رأت اللجنة 
املالي����ة انه ال ميكن اعطاء هذا الدور مباش����رة لها، 
مضيفا انه مت بحث آلية تعيني واختيار اعضاء جلنة 
املناقصات ومت االتفاق بني احلكومة واللجنة املالية 
على أن يكون االختيار مش����ابها لهيئة س����وق املال 
بحيث يكون األش����خاص مستقلني متاما وال يكون 
لهم أي ارتباط ال على املس����توى الرسمي وال على 
املستوى الش����خصي، وان يكونوا متفرغني للعمل 

وليس كما هو حاصل اآلن.

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
اقتراحا برغبة جاء فيه: تشهد 
البالد ومنذ عدة سنوات منوا 
حضاري���ا في مج���ال االعمال 
والبناء والتشييد وانشاء املرافق 
التحتية ذات  اخلدمية والبنى 
الصل���ة باملش���اريع التنموية 

للبالد.
وم���ع هذه الطفرة ش���هدت 
الس���احة تكاثر وتعاظم اعداد 
ال���دول املختلفة  الوافدين من 
املتباينة  االجناس والعقائ���د 
بص���ورة جس���دت اخللل في 
التركيب���ة الس���كانية والت���ي 
اوضحتها احصاءات املقيمني في 
البالد وانحسار عدد املواطنني 

فيما ال يتجاوز ال� 30% من هذه االعداد.
وملا كانت العمالة الوافدة وعلى النحو املشار 
اليه متثل تهديدا مباشرا للعادات والتقاليد والقيم 
التي جبل عليها اهل الكويت منذ القدم وغرس قيم 
جديدة ال متت للقيم الكويتية بل متثل عبئا مضاعفا 
على خدمات املرافق املختلفة من املياه والكهرباء 
واخلدمات الصحية وغيرها من اخلدمات املدعومة 

من قبل الدولة وسيستنزفون 
ف���ي الوقت نفس���ه الكثير من 
القوم���ي  موارده���ا والدخ���ل 
الى بلدانهم،  وحتويل معظمه 
كان من الالزم الوقوف امام هذه 
الظاهرة اخلطيرة واعادة النظر 
في شروط وضوابط االستقدام 
والتركيبة السكانية في البالد مبا 

يعيد اليها التوازن املنشود.
لذلك فإنني اتقدم باالقتراح 
برغبة في قيام اجلهات احلكومية 
ذات الصل���ة بتش���كيل جلنة 
مش���تركة يصدر بها قرار من 
مجلس الوزراء للنظر في وضع 
التركيبة السكانية احلالية في 
البالد وآثارها ووضع اخلطط 
والتوصي���ات الالزمة للحد م���ن العمالة الوافدة 
وخاصة الهامش���ية منها وحتقي���ق التوازن بني 
ش���عبة املواطنني والوافدين في البالد، وعلى ان 
يصدر قرار تشكيل اللجنة وحتديد اختصاصاتها 
في اقرب وقت ممكن مع ق���رار بإعطاء األولوية 
للكويتي���ني في احلصول عل���ى اخلدمات العامة 

بشتى انواعها.

)متين غوزال( عدنان املطوع وخالد السلطان ود. يوسف الزلزلة وأحمد السعدون أثناء اجتماع اللجنة املالية  

د.فيصل املسلم

د.سلوى اجلسار

د. علي العمير

المسلم يستغرب »صمت« الديوان األميري إزاء إقحام 
»اإلعالم الفاسد« مقام سمو األمير في قضية االستجواب

العمير: ال خالف في »السلفي« حول استجواب رئيس الوزراء

الجسار تدعو ممن هددوا باستقاالتهم ألن يكونوا عند كلمتهم
طالبت النائبة د.سلوى اجلسار النواب الذين هددوا بتقدمي استقاالتهم 
من املجلس في حال رفعت احلصانة عن النائب فيصل املسلم بأن يكونوا 
عند كلمتهم وان يقدموا استقاالتهم، مؤكدة ان الهدف من التصعيد هو 
اإلطاحة بالشيخ ناصر احملمد. وقالت اجلسار في تصريح صحافي انه يجب 
على اجلميع ان يلتزم بالنطق السامي لصاحب السمو األمير الذي أوصى 
بالتهدئة والتعاون بني السلطتني، مؤكدة ضرورة عمل هدنة سياسية، 

مشيرة الى ان آثار التأزمي السياسي بدأت تظهر على اجلميع.
وعن توقعات مؤيدي االس����تجواب بزيادة عدد املوقعني على كتاب 
عدم التعاون مع س����مو رئيس الوزراء عقب مناقشة االستجواب، قالت 
اجلسار: انني أتوقع أال يزيد عدد املوقعني على عدم التعاون على 14 أو 

16 نائبا فقط، مش����يرة الى ان عدد مؤيدي عدم التعاون بدأ في التراجع 
ألن الرأي العام غير راض عما يحدث من نواب التأزمي.

وأش����ارت اجلسار الى ان كتلة »إال الدستور« يجب عليها ان حتترم 
الدستور، واال تلجأ الى خيار الشارع وعقد الندوات التصعيدية خارج 
قاعة عبداهلل السالم، موضحة ان احلديث عن موافقة البعض على كتاب 
عدم التعاون قبل مناقشة االستجواب هو إجراء غير دستوري من كتلة 
من املفترض ان اس����مها »إال الدس����تور«. وقالت اجلسار: إن الهدف من 
عقد الندوات خارج املجلس هو ممارس����ة الضغط الشعبي على النواب 
املترددين ليؤيدوا االستجواب، مضيفة ان الناس لن يصوتوا مع النواب 

فلماذا اللجوء الى الشارع؟

ومواطنني في ندوة احلربش التي 
لم تعتذر عما شهدته الندوة واعلنت 
الثناء على القوات اخلاصة وعالوة 
على ذلك وقعت بتاريخ 12/9 على 
شراء معدات جديدة للقوات اخلاصة 
بقيمة 7 ماليني دينار أي بعد احداث 
ندوة الصليبخات وهو ما سنكشف 

عن تفاصيله في االستجواب.
وتابع املسلم وبناء على ما سبق 
فإن موقف سمو الرئيس معلن من 
القضيتني ومن يقرر اليوم موقفه 
م���ن االس���تجواب فله ع���ذره وال 
يحتاج لالس���تماع ملادة املساءلة، 
ألن موق���ف الرئيس من القضيتني 
واضح وصريح لكن الطامة الكبرى 
ما قالته د.روال دشتي وغيرها من 
النواب عن هذه الوثيقة وهي ليست 
بجديدة فقد س���بق لألخت د.روال 
دشتي أن جمعت تواقيع لدعم وتأييد 
سمو الرئيس في االستجواب السابق 
له لكن أن تعل���ن االقدام على هذه 
اخلطوة قبل االستماع ملادة املساءلة 
وقبل أن متضي املهلة التي وضعها 
املشرع الستمزاج آراء الشارع وبحث 
املداولة خالل اس���بوع فإن هذا هو 
ضرب للدستور بعينه وهو امر غير 
مستغرب من د.روال دشتي ألنها من 

نواب »إال الرئيس«.

كل مكروه.
من جانب آخر اعتبر العمير 
ان ما جاء في الوثيقة املس���ربة 
من اخلارجية األميركية بش���أن 
جمعي���ة احي���اء الت���راث اتهام 
باطل، مش���يرا الى ان اجلمعية 
كان لها جهود مضنية في محاربة 
االرهاب واالغتياالت واهدار الدماء 

وسفكها.
العمي���ر ه���ذه  واس���تغرب 
الت���ي تأتي من اعلى  االتهامات 
مس���توى وصدرت م���ن وزيرة 
اخلارجي���ة االميركي���ة هيالري 
كلينتون متوجها بالشكر للحكومة 
الكويتية التي لم تتجاوب مع هذه 

االتهامات الظاملة.
واشار الى ان مواقف اجلمعية 
واضحة وكتيباتها الصادرة عنها 
تدعو الى التهدئة واحملافظة على 

ارواح الناس ونبذ االرهاب.

ونحن ننبهه لهذا األمر وندعوه للنظر 
إلى نواب »إال الرئيس ومؤسسات 
اإلعالم الفاسد« التي ليس لديهم أي 
حجة لتبرير التطاول على الدستور 
فيما يتعلق بقضية رفع احلصانة من 
خالل تعطيل اجللسات ومبا يخالف 
النظم والدستور واألوامر السامية 
لصاحب السمو األمير وبضرورة 
حسم القضايا داخل قاعة عبداهلل 
السالم وكذلك تبرير االعتداء على 
املوطنني واحلريات واقتحام البيوت 
إال من خالل اقحام املقام الس���امي 

لصاحب السمو األمير.
وعلى صعيد آخر استغرب طرح 
فكرة جمع تواقي���ع نيابية إلعالن 
تأييد سمو رئيس مجلس الوزراء بعد 
جلسة مناقشة املساءلة السياسية 
مباشرة، معتبرا هذه اخلطوة ضربا 
للمواد الدستورية إذ إن االستجوابات 
وثائق ومرافعات ينبغي االستماع 
لطرفيها في جلسة املناقشة خاصة 
إذا كانت املواقف غير معلنة لكن في 
املساءلة احلالية املوقف احلكومي من 
محورها ومادتها واضح ومعلن سواء 
في مس���ألة حضور اجللسات التي 
اصرت على تطيير نصابها ووصفت 
هذه اخلط���وة بأنها تكتيك وكذلك 
في مس���ألة االعتداء على احلريات 

الدستوري بني ان  قدم والنظام 
هناك من ميثل األمة وهم النواب 
وتاليا كل شيء داخل قاعة عبداهلل 
الس���الم مقبول وخاضع للرأي 

والرأي اآلخر.
واشار الى ان تنظيم الندوات 
بعد االحداث االخيرة غير مجد 
وال يعك���س اي نفع على احلياة 

السياسية.
وذك���ر ان الدس���تور واضح 
بنصوصه وم���واده وان النواب 
اح���رار فيما يتكلم���ون عنه في 
القاعة وبالتالي فان هذه الندوات 
ال تضيف شيئا للحياة السياسية 
في الوقت احلالي الذي نشهد فيه 

جتاذبا سياسيا شديدا.
واضاف: وانطالق���ا من هذا 
السبب نحن منتنع عن املشاركة 
في هذه الندوات وان ش���اء اهلل 
ربنا يحف���ظ الكويت واهلها من 

الديوان األميري صمت القبور إزاء 
مثل هذه املمارسات التي من املفترض 
بالديوان ان يوجه إنذارا لهذه »الدمى 
ونواب »إال الرئيس« بنهيها عن اقحام 
املقام السامي لصاحب السمو األمير 
ال���ذي هو مقام إج���الل وإعزاز وال 
ينبغي تداوله في العملية السياسية، 
إذ إن سموه ميارس سلطاته من خالل 
وزرائه، الفتا إلى أنه بناء على ذلك 
فإن سمو رئيس مجلس الوزراء هو 
املس���ؤول عن السياسة التنفيذية 
الفعلية وهو ال���ذي يتحمل الثناء 
واحملاسبة. واضاف املسلم ان الشارع 
الكويتي يراق���ب ومدرك لهذا األمر 

عن موعد اجللسة ونأمل ان نعمل 
ونصوت لصالح البلد.

واكد العمير ان اعضاء التجمع 
السلفي قرروا عدم املشاركة في 
الن���دوات الن هناك اس���تجوابا 

تالعب احلكومة باألدوات الدستورية 
والالئحة الداخلية للمجلس حسب 
مصاحلها ففي الوقت الذي عطلت 
اجللس���ات فيه ملناقشة طلب رفع 
احلصانة جندها اليوم تسعى لعقد 
جلسة خاصة ملناقشة االستجواب 

حتقيقا ملصاحلها اخلاصة.
وجدد املسلم تأكيده على رفض 
مناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس 
الوزراء في جلسة سرية خاصة أن 
هناك انباء تشير الى ان رد سموه 
على مادة املس���اءلة السياسية ال 
يتج���اوز 3 دقائق يؤكد خاللها أن 
احلكومة حضرت جلس���ات طلب 
رفع احلصانة بأحد وزرائها وفي 
أحداث ندوة الصليبخات سيرتكن 
الى أن ما حدث هو بناء على أوامر 
صاحب السمو األمير، الفتا الى أن 
هذا املس���عى لسمو رئيس مجلس 
الوزراء يعد اس���تخفافا باألدوات 
الدس���تورية واملجل���س والكويت 

وشعبها.
وتابع املس���لم »مما يؤسف له 
اليوم ويعد مؤشرا خطيرا وافالسا 
سياس���يا ان تتبنى أدوات اإلعالم 
الفاسد ونواب »إال الرئيس« اقحام 
املقام السامي لصاحب السمو األمير 
في هذا االستجواب وعجبا ان يصمت 

االستجواب بأنه حق دستوري 
للنائب ميارسه واتفقنا عليه.

وتابع: تبقى اآلن موضوعات 
اخرى متعلقة باملوقف من علنية 
أو سرية جلسة االستجواب وما 
يتبع االستجواب من تعاون او 
عدمه فسوف يأتي ذلك الحقا ولم 

نتخذ قرارا بشأنها حتى اآلن.
وعما اذا كان املوقف من هذه 
القضايا س���يكون موح���دا قال 
العمير: بإذن اهلل نتمنى ان تتوافق 
قناعاتنا في موقف موحد الننا 
نواب ومنثل األمة بأسرها وانه ال 
سلطان على عضو مجلس االمة 
اال ضمي���ره وبالتالي نتمنى ان 

تتوافق قناعاتنا.
واض���اف: باالخي���ر القناعة 
الش���خصية في حال لم تتوافق 
مع قناعة اجلماعة أمر ال نرغب 
فيه، كما ان الوقت اليزال مبكرا 

استغرب النائب د.فيصل املسلم 
من ان يصمت الديوان األميري صمت 
القب���ور إزاء إقحام »أدوات اإلعالم 
الفاس���د ونواب إال الرئيس« املقام 
السامي لصاحب السمو األمير في 
املقدم لسمو رئيس  االس���تجواب 
مجلس ال���وزراء والركون الى هذا 
املقام لتبرير التطاول احلكومي على 
الدستور من خالل تعطيل اجللسات 
واالعتداء على احلريات والكرامات 
في ندوة الصليبخات كاش���فا في 
الوقت ذاته ع���ن أن احلكومة بدال 
من االعتذار من الشعب عما اقترفته 
عت في  بحقه في هذه الن���دوة وقنّ
تاريخ 12/9 على شراء معدات جديدة 
للقوات اخلاصة بقيمة 7 ماليني دينار 
وهي ما سيتم تناول تفاصيله في 
جلس���ة مناقشة استجواب رئيس 
مجلس الوزراء. وقال املس���لم في 
تصريح صحافي يوم امس »إعالن 
املواجه���ة للمس���اءلة  احلكوم���ة 
السياس���ية املقدمة م���ن كتلة »إال 
الدستور« إلى سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء هو أبل���غ رد على نوابها 
الذين أصبحوا مكشوفني لدرجة ال 
تطاق وما نقل عن أوساط حكومية 
رغبتها في مناقشة هذه املساءلة في 
جلسة خاصة لهو أبلغ دليل على 

اك���د النائب د. عل���ي العمير 
عدم وجود خ���الف بني اعضاء 
التجمع السلفي حول التعامل مع 
االستجواب املقدم الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء مثلما قال النائب 
خالد السلطان. وقال العمير في 
تصريح للصحافيني امس ان من 
الطبيعي ان يكون في كل جتمع 
رأي ورأي آخر واألمر في النهاية 
الى  يحسم بالتفاهم واالحتكام 

االغلبية.
واشار الى ان التجمع السلفي 
ال يختلف عن بقية التجمعات بأنه 
يجلس ويتشاور ويتباين اعضاؤه 
بالرؤى ولكن ليس بيني وبني األخ 

خالد السلطان اي اختالف.
وت���دارك قائال: وب���إذن اهلل 
الس���الم  ندخل قاع���ة عبداهلل 
ونحن متفقون واملوقف سيأتي 
اذ اننا اآلن حس���منا موقفنا من 

د. روال دشتي

او تس���ير في الطريق او امليادين 
العامة ويزيد عدد املشتركني فيها 
على 20 شخصا، ويستثنى من هذا 
احلكم التجمعات املطابقة للعادات 
احمللية التي ال تخالف النظام العام 

او اآلداب.
ويج���ب ان يذك���ر ف���ي طلب 
الترخي���ص باملواكب واملظاهرات 
البيانات  والتجمعات عالوة على 
املنص���وص عليها في املادة 5 من 
هذا القانون خط س���ير املوكب او 

املظاهرة او مكان التجمع.
وإذا كان خط سير املواكب او 
املظاهرات او التجمعات واقعا بني 
اكثر من محافظة يتم اإلخطار في 

هذه احلالة الى وزير الداخلية.
ويحظر اشتراك غير املواطنني 
في املواكب واملظاهرات والتجمعات 
التي تتم ألمر سياسي هو من حق 

املواطن���ني وحدهم.
املادة 12: متنع املظاهرات التي 

تتم ألغراض انتخابية.
املادة 13: يج���وز لرجال األمن 
والش���رطة ان يحض���روا املوكب 
التجمع والس���ير  او  او املظاهرة 
فيها ولهم ان يختاروا املكان الذي 
يتواج���دون فيه، كم���ا يجوز لهم 
تعديل خط سيرهم او حتويله اذا 
تبني لهم ان من شأنه اإلخالل باألمن 
او النظ���ام العام او تعطيل حركة 
املرور على ان يعلن املنظمون بذلك 

طبقا حلكم املادة 6.

املوقعني على اإلخطار املشار اليه 
في املادة )5( من هذا القانون حتى 

لو لم يحضروا االجتماع.
مادة 8: لرجال األمن والشرطة 
احلق في حضور االجتماعات العامة 
في احل���دود الالزم���ة للمحافظة 
على األمن والنظ���ام العام، ولهم 
ان يخت���اروا املكان املالئم لهم في 
االجتماع بشرط ان يكون بعيدا عن 

مكان املتكلم في االجتماع.
مادة9: لرجال األمن والشرطة 
حق فض االجتماع إذا طلبت ذلك 
منه اللجنة املنظمة املشار إليه في 
امل���ادة 7 أو إذا خرج االجتماع عن 
الغرض احملدد له أو إذا وقعت أثناء 
االجتماع جرمية او حصل اضطراب 
شديد يخل باألمن او النظام العام 
او يتضمن تهديدا خطيرا له. وعلى 
رج���ال األمن والش���رطة في فض 
االجتماع استعمال الوسائل السلمية 

املمكنة قبل اللجوء للقوة.
املادة 10: ال يجوز بأي حال ان 
متتد االجتماعات العامة الى ما بعد 
الثانية عشرة ليال إال بإذن خاص 
من احملافظ او من مخفر الشرطة 

املختص.
واملواكـب  املظاهـرات  الثانـي:  البـاب 

والتجمعات
املادة 11: تسري أحكام املادة 4، 
وامل���ادة 6، واملادة 7، واملادة 9 من 
هذا القانون على كل أنواع املواكب 
واملظاهرات والتجمعات التي تقام 

الشأن نهائيا على ان يخطر منظمي 
االجتماع بقراره قبل موعد االجتماع 
بأربع وعشرين ساعة على األقل 
وإال اعتبر التظلم مقبوال. على انه 
ال يجوز بحال م���ن األحوال منع 

االجتماعات االنتخابية.
مادة 7: يجب ان يكون لالجتماع 
العام جلنة مؤلفة من رئيس واثنني 
من األعضاء على األقل، وعلى هذه 
اللجنة احملافظة على النظام ومنع 
كل خروج على القوانني، كما عليها 
ان حتفظ لالجتماع صفته املبينة 
في اإلخطار، وان متنع كل خطاب 
يخالف النظام الع���ام واآلداب او 
يشتمل على حتريض على اجلرائم، 
ولها ان تستعني في ذلك برجال األمن 
والشرطة. فإذا لم يختر املجتمعون 
جلنة، اعتبرت مؤلفة من األشخاص 

من ثالثة اش���خاص عل���ى االقل 
الزم���ان واملكان  متضمنا بي���ان 
احملددين لالجتماع والغرض منه، 
كم���ا يجب ان يوق���ع عليه ثالثة 
اش���خاص على االقل م���ن الذين 
يريدون تنظيم االجتماع ويشترط 
ان يكونوا متمتعني بحقوقهم املدنية 
والسياس���ية ويبني في االخطار 
اس���مهم وصفتهم وعملهم ومحل 
اقامتهم. ويجوز لوزير الداخلية ان 
يأذن كتابة بعقد اجتماع ال تتوافر 
فيه او املخطرين الشروط املبينة 

في الفقرة السابقة.
مادة 6: ال يجوز للمحافظ منع 
اجتماع عام مت االخطار عنه على 
النحو املبني في املادة )5( اال اذا كان 
من ش���أنه حصول االضطراب في 
األمن والنظام العام او اذا كان من 
شأنه االساءة الى عالقات الكويت 
بدول صديق���ة وعلى احملافظ في 
هذه احلالة ابالغ امر املنع مسببا 
الى منظمي االجتم���اع او احدهم 
لشخصه او في محل اقامته املبني في 
االخطار قبل املوعد احملدد لالجتماع 
بثمان وأربعني ساعة على األقل، 
وتعلق صورة من هذا األمر على 
الباب اخلارجي وف���ي مكان بارز 
للجهة الصادر منها املنع وينشر 

في الصحف احمللية.
ويجوز ملنظم���ي االجتماع ان 
يتظلموا من أم���ر املنع الى وزير 
الداخلي���ة ويكون ق���راره في هذا 

5 آالف دينار او بإحدى العقوبتني 
كل شخص يشترك � رغم حتذير 
اجلهة املعنية � في اجتماع عام او 
موكب او مظاهرة او جتمع لم يخطر 
عن���ه أو صدر األمر مبنعه وكذلك 
كل من يعصي األمر الصادر بفض 
االجتماع العام او املوكب او املظاهرة 
او التجمع. وتضاعف العقوبة اذا 
ارتكب الفعل شخص يحمل سالحا 

وان كان مرخصا له بحمله.
املادة 18: يعاقب باحلبس مدة 
ال تزيد على س���نتني وبغرامة ال 
جت���اوز 10 آالف دينار او بإحدى 
هاتني العقوبتني، كل من اش���ترك 
في اجتم���اع ع���ام او مظاهرة او 
موكب او جتمع مت وفق أحكام هذا 
القانون وكان يحمل سالحا، وإن 

كان مرخصا له بحمله.
امل���ادة 19: يعتبر س���الحا في 
املادت���ني 17 و18  تطبيق أح���كام 
النارية  القانون األسلحة  من هذا 
واألسلحة البيضاء وكذلك العصي 
واألدوات الصلبة غير املعتاد حملها 

في األحوال العادية.
املادة 20: يلغ���ى القانون رقم 
65 لس���نة 1979 في شأن تنظيم 
العام���ة والتجمعات  االجتماعات 

املشار إليه.
امل���ادة 21: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 

تاريخ صدوره.

الرياضية  التعاونية والهيئ���ات 
واحتادات هذه الهيئات والشركات 
التجارية ملناقشة املسائل التي تدخل 
في اختصاصاته���ا طبقا لنظامها 
األساسي. ومع ذلك فإذا خرجت هذه 
االجتماعات الى مناقشة موضوعات 
خارجة عن النطاق السابق اعتبرت 
اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام 

هذا القانون.
مادة 3: ال يعتبر اجتماعا عاما ما 
جرى به العرف من اجتماعات في 
الدواوين اخلاصة، داخل املنازل او 
امامها للكالم في موضوعات متفرقة 
دون دع���وة عامة لبحث موضوع 

عام محدد بالذات.
م���ادة 4: يجب عل���ى من يريد 
تنظيم اجتماع عام ان يخطر بذلك 
احملافظ الذي سيعقد االجتماع في 
دائرة اختصاصه او من يقوم مقامه 
وذلك قبل عقد االجتماع بثالثة أيام 
على األقل، وال يحتاج الى اإلخطار 

إذا كان االجتماع انتخابيا.
انتخابيا  ويعتب���ر اجتماع���ا 
في تطبيق اح���كام هذه املادة كل 
اجتماع يعق���د في الفترة الواقعة 
بني تاريخ االعالن عن االنتخابات 
حتى اليومني السابقني على اجرائه 
ويكون الغرض منه الدعاية والتأييد 
للمرشحني لعضوية مجلس األمة 
او املجلس البلدي او سماع خطبهم 

او أقوالهم او بياناتهم.
مادة 5: يجب ان يكون االخطار 

النائبة د.روال دش���تي  قدمت 
اقتراحا بقانون في ش���أن تنظيم 
االجتماع���ات العام���ة واملواك���ب 
والتظاهرات والتجمعات مع اعطاء 
صفة االستعجال، وجاء في القانون 

املقترح:
الباب األول: االجتماعات العامة والخاصة

مادة 1: 1 � لألفراد حق االجتماع 
في هدوء وسكينة وليس ألحد من 
رجال األمن ان يحضر اجتماعهم 

وال حاجة بهم الى اخطاره.
2 � اما االجتماعات العامة فانها 
حرة في حدود التنظيمات واألحكام 
القانون، ويعتبر  الواردة في هذا 
اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا 
القانون كل اجتماع يعقد للكالم في 
موضوع عام، ويدخله او يستطيع 
دخوله اش���خاص من دون إذن او 
دعوة شخصية سواء عقد االجتماع 
في مكان عام او خاص مع مراعاة 
أحكام املادة احلادية عشرة من هذا 

القانون.
مادة 2: ال يعتبر اجتماعا عاما 

في تطبيق أحكام هذا القانون:
االجتماعات الدينية احملضة التي 
تتم في دور العبادة. واالجتماعات 
التي تنظمها او تدعو اليها اجلهات 
احلكومية املختصة. واالجتماعات 
النظامية  الهيئ���ات  التي تعقدها 
املعترف بها كالنقابات واحتادات 
أصحاب األعمال واجلمعيات ذات 
العام واألندية واجلمعيات  النفع 

املادة 14: ال يجوز قيام املواكب 
او املظاه���رات او التجمع���ات او 
االستمرار فيها قبل شروق الشمس 
او بعد غروبها إال بإذن خاص من 
وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك 
التجمعات التي تقضي بها العادات 

احمللية.
الباب الثالث: العقوبات

املادة 15: مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة أش���د منصوص عليها في 
قانون اجل���زاء او اي قانون آخر 
يعاق���ب عل���ى اجلرائ���م التالية 

بالعقوبات املقررة لها.
املادة 16: يعاقب باحلبس مدة 
ال تزيد عل���ى س���نة وبغرامة ال 
تتج���اوز 5 آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني الداعون واملنظمون 
وأعضاء جلان االجتماعات العامة 
واملواكب واملظاهرات والتجمعات 
التي تقام أو تس���ير بغير إخطار 
عنها او رغم األمر الصادر مبنعها، 
أو في غير خط السير احملدد لها، 
وذلك ما لم يثبت���وا انهم اتخذوا 
جميع الوسائل املمكنة لتنفيذ األمر 
الصادر باملنع او تعديل خط السير، 
ويعاق���ب بالعقوبة ذاتها الداعون 
واملنظمون لالجتماع العام او املوكب 
او املظاهرة او التجمع اذا استمروا 
في الدعوة لها وتنظيم قيامها بالرغم 

من منعها.
املادة 17: يعاقب باحلبس مدة ال 
تتجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على 

قدمت اقتراحاً بقانون لتنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والتجمعات

روال: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام إخطار المحافظ قبل عقده بـ 3 أيام 
ال يعتبـر اجتماعًا عامًا ما جـرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو خارجها للكالم في موضوعات عامة دون دعوة رسـمية

ناجي العبدالهادي


