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 تعتزم األمانـــة العامة ملجلس األمة ممثلة بإدارة التدريـــب إقامة ندوة بعنوان «قانون  6 
التأمينات االجتماعية وأحوال صرف املعـــاش التقاعدي»، وتهدف هذه الندوة الى تعريف 
املوظفني بحاالت استحقاق املعاش التقاعدي ونظام التأمني التكميلي وحاالت استبدال الراتب، 
كما ســـتناقش احلاالت املستجدة فيما يتعلق باملعاقني وزيادة املعاشات التقاعدية وحاالت 
الســـن ومدة اخلدمة. وسيحاضر في الندوة مدير إدارة أصحاب املعاشات في الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية خالد الفضالة، وقد وجهت دعوة ملوظفي األمانة للحضور واملشاركة 

في أنشطة الندوة التي ستقام اليوم بقاعة االحتفاالت الكبرى في مجلس األمة. 

 األمانة العامة تقيم ندوة حول التأمينات االجتماعية

 الخرافي يغادر إلى أبوظبي لحضور أنشطة 
المؤتمر الـ ١٣ لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 السلطان: شتان بين نظام بلدنا
  والنظام الجائر في تونس

 غادر البالد ظهر امس رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي متوجها الى العاصمة االماراتية (ابوظبي) 
على رأس وفد الشعبة البرملانية باملجلس وذلك 
للمشاركة في الدورة الـ «١٣» الحتاد مجالس الدول 
االعضاء مبنظمة املؤمتر االسالمي والذي سيعقد 

خالل الفترة من ١٧ حتى ١٩ من الشهر اجلاري.
  كان في وداعه نائب رئيس مجلس االمة عبداهللا 
الرومي ووزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة د.محمد البصيري، وكبار املسؤولني 

باالمانة العامة ملجلس االمة.
  ويضم الوفد امني سر الشعبة العضو عسكر 
العنزي وأمني الصندوق العضو صالح عاشـــور 
وأعضاء الشعبة علي الدقباسي ود.علي العمير 
اضافة الى االمني العام مبجلس االمة عالم الكندري. 
من جانب آخر عقد مكتب مجلس االمة اجتماعه 
الدوري ظهر امس برئاسة الرئيس اخلرافي وحضور 

اعضاء املكتب.
  قال امني سر مجلس االمة العضو علي الراشد 
في تصريح صحافي له عقب االجتماع ان مكتب 
املجلس تلقى كتابا من النائب االول لرئيس املجلس 
التشريعي الفلســـطيني د.احمد محمد بحر قدم 
خالله جزيل الشكر واالمتنان ملجلس االمة على 
حسن االستقبال وكرم الضيافة التي تلقاها وفد 

املجلس التشريعي الفلسطينية والذي قام بزيارة 
للمجلس مؤخرا.

  واضاف الراشد ان الكتاب تضمن دعوة لرئيس 
مجلس االمة جاســـم اخلرافي لزيـــارة املجلس 
التشريعي الفلسطيني في الوقت الذي يراه اجلانب 
الكويتي مناسبا، مضيفا ان املكتب قرر املوافقة 
من حيث املبدأ على هـــذه الدعوة على ان يحدد 

موعدها الحقا بالطرق الديبلوماسية.
  واشار الراشد الى ان املكتب وافق على الدعوة 
املقدمة لرئيس جلنة الشؤون اخلارجية العضو 
مبارك اخلرينج من نظيره رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية في املجلس الشعبي الوطني في جمهورية 

اجلزائر د.رفيق بن ثابت.
  واستقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
مبكتبه صباح امس عضو البرملان في جمهورية 

االرجنتني ادا مازا والوفد املرافق لها.
  حضر املقابلة نائب رئيس مجلس االمة العضو 
عبداهللا الرومي ورئيس جلنة الصداقة الكويتية 
ـ االرجنتينية العضو د.روال دشتي واالمني العام 

ملجلس االمة عالم الكندري.
  جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني 
البرملانيون وقد وجه الوفد الضيف الدعوة للخراف 

لزيارة جمهورية االرجنتني. 

الــــى مناقشــــة    باإلضافــــة 
التحديــــات الدولية واالقليمية 
التي تواجه نهوض وامن العالم 
اإلســــالمي في إطار املعطيات 
اجلديدة لعملية السالم ودور 
االحتاد في التصدي ملشــــروع 
«يهودية إسرائيل» واحلفاظ على 
مدينة القدس الشريف والتصدي 
لإلجراءات اإلسرائيلية املمنهجة 

لتهويد املدينة املقدسة.
  ويتضمــــن املؤمتــــر كذلك 
عقد اجتماعات تنســــيقية مع 
رؤساء املجالس ورؤساء وفود 
املجموعتني اخلليجية والعربية 
بهدف التنسيق وتوحيد املواقف 
البنــــود املطروحة في  حــــول 

االجتماعات. 

وأعضاء ووفود برملانية ميثلون 
٥١ دولة من الــــدول األعضاء في 
االحتــــاد، إضافــــة الــــى مراقبني 
الدولي»  البرملاني  من «االحتــــاد 
و«اجلامعــــة العربية» و«منظمة 
املؤمتر اإلســــالمي» وغيرها من 
املنظمــــات التي حتضر مثل هذه 

األنشطة.
  ويتضمن جدول أعمال املشاركني 
في الدورة دراسة التقارير ومشاريع 
القرارات املقدمة من جلان االحتاد 
واالطالع على تقرير األمني العام 
لنشاط مجلس االحتاد خالل العام 
الفائت وانتخاب رئيس الدورة الـ 
١٤ ملجلس االحتاد واعتماد مشروع 
جدول أعمال الدورة السابعة ملؤمتر 

االحتاد اليوم.

حقوقهم املدنية واإلنسانية التي 
كفلها ديننا اإلســــالمي والقوانني 

والدساتير».

  وناشد في السياق ذاته جميع 
احلكومات اإلسالمية «ان تعمل على 
منع ومحاربة هذا النوع من اإلرهاب 
حماية لشعوبها وأال تتحول تلك 
احلكومات الى راع لإلرهاب والى 

حكومات طاغية».
  واضــــاف اخلرينج ان اللجان 
الـــــ ٣ املتخصصــــة الدائمة بدأت 
اجتماعاتها يوم امس والتي تستمر 
البنود املدرجة  يومني بدراســــة 
على جــــدول أعمالها متهيدا لرفع 
التوصيات والقــــرارات الصادرة 
بشــــأنها في اجتماعات الدورة الـ 
١٣ لالحتاد املزمع عقدها الثالثاء 

املقبل.
  ويشارك في هذه االجتماعات 
أكثر من ٤٠٠ مشارك من رؤساء 

واملمارسات البوليسية».
  وذكــــر انــــه قدم فــــي اللجنة 
الدائمة للشــــؤون  املتخصصــــة 
السياسية واالقتصادية في املجلس 
ان  إدراك  كلمة تناولت «أهميــــة 
اإلرهاب ال ينحصر فقط كما هو 
شائع في التهديد باستعمال القوة 
واستخدامها ضد الدول بل أصبحنا 
اليوم نعاني من إرهاب جديد على 
مجتمعاتنــــا وديننا هو اإلرهاب 

الفكري والنفسي».
  وأوضح اخلرينج «ان اإلرهاب 
الفكري والنفسي الذي أصبح ميارس 
على هذه األمة وشعوبها متثل في 
املمارسات البوليسية والتخوين 
وتكفير املجتمع والتضييق على 
الشعوب رجاال ونساء في ممارسة 

اللجنة السياسية   دعا عضو 
واالقتصادية وعضو مجلس احتاد 
مجالس الدول األعضاء في منظمة 
املؤمتر اإلســــالمي النائب مبارك 
اخلرينج احلكومات اإلسالمية الى 
محاربة اإلرهاب الفكري والنفسي 
حماية لشــــعوبهم وبلدانهم من 

تأثيراتها السلبية.
  وقال اخلرينج لـ «كونا» امس انه 
شارك بكلمة خالل أعمال اجتماعات 
احتاد مجالس الدول األعضاء في 
منظمــــة املؤمتر اإلســــالمي التي 
تستضيفها دولة االمارات خالل 
الفترة من ١٦ الى ١٩ اجلاري حذر 
فيها من وجود «إرهاب جديد على 
مجتمعاتنا اإلسالمية واملتمثل في 
اإلرهاب الفكري وتكفير املجتمعات 

 الخرينج يدعو الحكومات اإلسالمية إلى محاربة
  اإلرهاب الفكري والنفسي حماية لشعوبهم

 الرئيس جاسم اخلرافي يترأس جانبا من اجتماع مكتب املجلس 

 خالد السلطان 

 مبارك اخلرينج 

املقومات األساسية التالية:
  أوال: إقامة شرع اهللا عز وجل 
وحماية شعائر الدين، وباألخص 
العمل اخليــــري وحرية العبادة، 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وجتنب الظلــــم، فما أفاد بن علي 
الذين دفعوه الى محاربة دين اهللا 

عز وجل.
العدل والشــــفافية في    ثانيا: 
الدولة وبالذات  جميع مؤسسات 
أجهزة وزارة الداخلية، فال يعتدى 
على أحد وال يظلم أحد وال تلفق 

تهمة ألحد، فالظلم ظلمات.
  ثالثــــا: احلرية املســــؤولة في 
الشــــريعة  اإلعالم وفق ضوابط 
وأهمية دور ذلك في التنبيه على 
مواطن الظلم واالنحراف وتسليط 
الضــــوء عليها حتى يتم اقتالعها 

وتصحيح مسار الدولة.
  رابعا: احلفاظ على اســــتقالل 
القضاء وعدم التدخل في شؤونه، 
وتهيئة البيئة والنظام التشريعي 
الذي يحافظ على نظافتهـ  ومتكينه 
من احلكم بالعدل. فهذه املقومات 
األربع أساسية للنظام السياسي 
الذي يضمن العدلـ  ومينع اجلور 
واالعتداء. فيه مــــن الضوابط ما 
يقوم االنحــــراف، ويحفظ األمن 
واالســــتقرار، ويؤمن اســــتقرار 
احلكم، ويحقق الرضا ويفتق طاقات 
الشعب الى البناء والتنمية والتقدم. 
واهللا تعالى أعلم، ووحده نسأل 
أن يحفظ بلدنا ونظامه، واحلمد 

هللا رب العاملني. 

التشرد والهروب ذليال.
  ثالثــــا: لقــــد ســــلب احلريات 
األساســــية لإلنســــان فكبت حق 
التعبير في القول والكتابة وكان 
حالــــه (مــــا أريكم إال مــــا أرى)، 
فانحرف نظامــــه بطمس إنذارات 
التحذير، فتمادى  النقد ونصائح 

في غيه، فكان زوال نظامه.
العدالة وانحرف    رابعا: غابت 
التشريع والقضاء فكان أداة قمع 
بدل أن يكون مــــالذ عدل، فنالته 
عدالة السماء. وهذا قليل من كثير 
في ذلــــك النظام البائــــد، فتحية 
للشعب التونسي الذي طلب الكرامة 
واحلرية والعدل وضحى من أجله 

فوهب احلياة.
  ولقــــد أصبح لزامــــا علينا ان 
نســــتفيد مما حدث فــــي تونس 
لنتلمس طريق بناء دولتنا حلفظ 
اســــتقرار وكيان بلدنــــا، بحفظ 

النمالن  النائب ســـالم   قدم 
اقتراحا برغبة جاء فيه: تعتبر 
وسائل اإلعالم أحد أهم وأخطر 
عوامل التأثير الثقافي التي تشكل 
الهوية الوطنية ألفراد املجتمع 
من خالل التأثير على منظومة 
األفـــراد، خاصة  القيم ألولئك 
في مرحلتي الطفولة واملراهقة 
اللتني تؤسســـان  احلرجتـــني 
الفرد في  اجتاهات وسلوكيات 
مراحله العمرية املتأخرة. إال ان 
مخرجات معظم وسائل اإلعالم، 
خاصة القنوات الفضائية التي 
أصبحت متاحة للجميع ـ دون 

رقابة حكومية ـ ال ترقى خلطورة املهمة املناطة 
بها فقد أصبح التسابق احملموم جلني األرباح هو 
الغاية الرئيسية لدى معظمها، ما أدى الى رداءة 
املضمون وبروز الكثير من السلبيات، فبدال من ان 
تعكس وسائل اإلعالم ثقافة املجتمع الذي تنتمي 
اليه انحرفت عن مسارها الطبيعي لتمارس مهنة 
اإلثارة الغريزية أو تشجع النمط االستهالكي او 
خلق جنومية زائفة حتتوي على الكثير من الرسائل 

اخلاطئة وحتط من قيمة العمل 
واملعرفة لصالح الترفيه العبثي 
البعيد عن أخالق وقيم املجتمع. 
في املقابل، فإننا نالحظ غيابا 
شبه كامل للمؤسسات اإلعالمية 
الرسمية عن شـــؤون التربية 
والثقافـــة والدعـــوة الى القيم 
الفاضلة التي من شأنها ان تعزز 
الهوية الوطنية والدينية للفرد 
الكويتي مفســـحة املجال أمام 
التدفق الكبير لوسائل اإلعالم 

الدولية مللء ذلك الفراغ.
  لذا فإننـــي أتقدم باالقتراح 
التالي: إلنشـــاء قناة  برغبـــة 
تلفزيونية تبث فضائيا تكون مهمتها األساسية 
غرس القيم الدينية واألخالقية في املجتمع ونشر 
الثقافـــة والتعليم والترفيـــه الهادف ورفع راية 
االعتدال والوسطية من خالل إبراز محاسن وسماحة 

الدين اإلسالمي.
  وان تتمتع القناة باستقاللية إدارية ويشرف 
عليهـــا مجلـــس إدارة يضـــم كفـــاءات وطنية 

متخصصة. 

 قال النائب خالد الســــلطان 
في بيان صحافــــي: احلمد هللا 
العاملني، قاهــــر اجلبارين،  رب 
والصالة والسالم على املبعوث 
رحمة للعاملــــني وآله وصحبه 
أجمعني ومن اتبع هداه الى يوم 
الدين، وبعد: فإن لنا في انتفاضة 
الكرامة في تونس لعبر، وشتان 
بني نظام بلدنا والنظام اجلائر 
في تونس، ولكن هنالك دروس 
وعبر يجب ان نستفيد منها، في 
السياسي وفي  صياغة نظامنا 
تصحيح مسار بناء دولتنا ومنها 

ما يلي:
  أوال: ان اهللا عز وجل ميهل 
وال يهمل، فإن مصير من يصد 
عن سبيل اهللا، ويعلن احلرب 
على شريعته اخلزي في احلياة 
الدنيا قبل اآلخرة، فها هو طاغية 
تونس، الذي الحق املصلني في 
النساء  املساجد، ومنع حجاب 
الفســــاد  اللحى وأباح  وإطالق 
يهرب ذليال مخذوال. لقد منع ما 
أباحه اهللا فــــي تعدد الزوجات 
وسمح بالعشيقة والزنا، فكان 
عاقبته الذل فــــي احلياة الدنيا 

والهروب ذليال مدحورا.
  ثانيا: ان الظلم ظلمات يوم 
القيامــــة وعاقبتــــه وخيمة في 
الدنيا قبل اآلخرة، فلقد متادت 
أجهزته في ظلم الناس وسلب 
حقوقهــــم وثروتهــــم، والعبث 
مبصاحلهم ومعيشــــتهم، فكان 
مصيره ومصيــــر أفراد عائلته 

 العنجري: سأستجوب صفر ما لم يمارس صالحياته الدستورية
  من خالل إحالة المتورطين في «أبوفطيرة» للنيابة

الداخلية  تعذيبه، وأحيي وزير 
على شجاعته في تقدمي االستقالة 
حتمال منه للمسؤولية السياسية، 
متمنيا حسم هذا املوضوع وطي 
هذه الصفحة، مشددا في الوقت 
نفســـه علـــى أهمية محاســـبة 
القضية،  املتجاوزين في هـــذه 
التعذيب بكل  رافضا ممارســـة 
أنواعه التي تذكرنا بنظام صدام 
البائد ونظام الفاشية، وباعتقادي 
ان معظم قيادات الداخلية وعلى 
رأسهم الوزير محترمون ويطبقون 

القانون، لكن لكل قاعدة شواذ.
  وأكد أن موضوع االستقالة في 
ملعب احلكومة، املطالبة مبمارسة 
اختصاصاتهـــا، ومبـــدأ تقدمي 
االستقالة مبدأ دميوقراطي وأحيي 
وزير الداخلية على شـــجاعته، 
والكويت واألسرة احلاكمة مليئة 

بالكفاءات.

واالدلة اجلنائية والطب الشرعي 
واملعمل اجلنائي، مشيرا الى ان 
هذا االقتراح سيساهم في سالمة 

االجراءات.
  وأشار الى ان املادتني الثانية 
والثالثة نصتان االقتراح بقانون 
على مطابقة نظام هذه اجلهات 
العامة  النيابة  القانوني نظـــام 
بينما تنـــص املادة الرابعة على 
الغاء كل مادة تتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
  من جهة اخرى، قال العنجري: 
فيما يخص جتاوزات «بوفطيرة»، 
فقد سبق ان وجهت اسئلة برملانية 
إلى وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية فاضل  الدولة لشـــؤون 
صفر عـــن التجاوزات اخلطيرة 
املوجودة في أبوفطيرة، مشيرا 
الى ان أسئلته التي مت تقدميها منذ 
حوالي ثالثة أشهر كانت بناء على 

حتتاج الى كل هذه املدة.
  وأضـــاف العنجـــري: إال أنه 
لألسف تبني لي، ومن خالل مصادر 
موثوقة وأدلة ملموسة ان هناك 
أطرافا متورطة حتى النخاع في 
البلدية بهذا املشروع، واألخ وزير 
البلدية يعرفهم جيدا، لذا أطلب 
منه ممارسة صالحياته، من خالل 
إحالة هذه االطراف املتورطة الى 
السلطة القضائية، واال فسأحرك 
املســـاءلة السياســـية من خالل 

استجوابه.
  وسئل عن رأيه في االستقالة 
التي تقدم بهـــا وزير الداخلية، 
فأفاد العنجري بأنه من املؤيدين 
لثقافة االســـتقالة فـــي االنظمة 
الدميوقراطية، مشيرا الى وجود 
مســـؤوليتني احداهمـــا جنائية 
واالخرى سياســـية جتاه ما مت 
الذي توفي نتيجة  ازاء املواطن 

النائـــب عبدالرحمن   أعلـــن 
العنجري عزمه تقدمي استجواب 
الى وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر، اذا لم ميارس صالحياته 
الدســـتورية من خـــالل احالة 
املتورطني في مشروع «أبوفطيرة» 
العامـــة، ومن جهة  النيابة  الى 
الداخلية على  اخرى حيا وزير 
شجاعته عبر تقدمه باالستقالة 

حتمال للمسؤولية السياسية.
العنجري في تصريح    وقال 
للصحافيني مبجلس االمة أمس: 
اليوم (أمـــس) باقتراح  تقدمت 
بقانون بشـــأن حتويـــل االدلة 
لـــوزارة  اجلنائيـــة اخلاضعة 
الداخليـــة الـــى وزارة العـــدل، 
وبالتحديـــد الـــى النائب العام، 
وكذلك الطب الشرعي، نظرا لوجود 
االرتباط الوثيق بني النيابة العامة 

موضوع نشر في احدى الصحف، 
اال انه فوجئ بعد مرور هذه الفترة 
بكتاب من الوزير صفر يطلب فيه 
التمديد للرد على هذه األسئلة، 
مشـــددا على ان االسئلة التي مت 
توجيههـــا واضحة ومحددة وال 

 عبدالرحمن العنجري 

 النمالن يقترح إنشاء قناة فضائية
  لغرس القيم الدينية واألخالقية

التنوع هو نكهة احلياة في فندق املنشر روتانا

يسر مطعم فيلكا املشهور والراقد بني 
ثناي���ا فندق املنش���ر روتانا أن يتألق 
جنمه في سماء ليال مميزة من الذوق 
الرفي���ع. إن مطع���م فيلكا ه���و املكان 
املأكوالت  املثالي لالستمتاع بأش���هى 
احملضرة في عالم من األناقة واملهارة 
وج���و مميز ممتزج  بس���حر األنغام. 
تذوق���وا األبيض واألحم���ر واألخضر 
مس���اء كل أحد مع البيال إيطاليا. عبق 
احلبق واملتزاريال وغيرها من املكونات 
الطازج���ة التى س���تمتع حواس���كم. 
وحملبي املأكوالت البحرية، ال تنس���وا 
مس���اء كل يوم ثالثاء لتذوق أش���هى 
املأكوالت البحرية الشهية و الطازجة 
من ثمار البحر و الكركند و تش���كيلة 

غني���ة م���ن أنواع الس���مك املش���وية 
واملقلية واملطهي���ة ألفضل نكهة. كما 
ستستمتعون بالناتشوز والتورتيال 
والبوريت���وز وغيره���ا م���ن األطباق 
الكالس���يكية املكس���يكية مع األطباق 
املقدم���ة في الئح���ة كل ليلة اخلميس 
يصاحبها تن���وع األصناف والنكهات 
واألطباق لتترك أمامك الئحة سحرية 
الختيار أشهى املأكوالت. كل ما عليك 
القي���ام به هو االنطالق مباش���رة إلى 
فندق املنش���ر روتانا لالستمتاع بهذه 
الليالي الس���احرة في جو س���احر في 
مطع���م فيلكا املميز، ومن األكيد بأنكم 
س���تحجزون رحلة العودة من جديد 

إلى جو من األناقة واالستمتاع.

 سالم النمالن 

العازمي  النائب مخلد   أشاد 
باجلهود االيجابية التي قام بها 
الشــــيخ م.عبدالعزيز الصباح 
مديــــر إدارة محافظــــة حولي 
لصيانــــة الطــــرق واهتمامــــه 
ومتابعته وإســــهاماته املثمرة 
لتنفيذ مشاريع التطوير وصيانة 
الطرق وإعــــادة تأهيلها وعلى 
نحو خاص بالدائرة األولى التي 
تستهدف تنفيذ العديد من هذه 

املشاريع.
  واضاف العازمي ان مبادرة 
الشيخ عبدالعزيز الصباح لتنفيذ 
مشــــروع اعادة مدخل ومخرج 
من شارع التعاون بجانب نادي 
بوبيان كما سبق ان اقترحناه في 
هذا الشأن ميثل خطوة ايجابية، 
وذلك اضافة الى تنفيذ مشاريع 
القطعة رقم ٤ مبنطقة سلوى 
حلل مشاكل االزدحام املروري 
والقضاء على ما تشهده املنطقة 
من حوادث وحتقيق االنسياب 

 مخلد العازمي 

املروري بها.
  كما شكر العازمي العاملني 
بإدارة محافظة حولي بوزارة 
األشغال العامة على جهودهم 
وخدماتهم ألهالــــي املنطقة 
الكويت  بصفة خاصة واهل 

عامة. 

 مخلد يشيد بأداء
  إدارة «طرق حولي» 

 أعضاء النيابة العامة واألدلة الجنائية والطب الشرعي 
والمعمل الجنائي يتبعون النائب العام

 قدم النائب عبدالرحمن العنجري اقتراحا 
بقانون بشأن تعديل القانون رقم ٢٣ لسنة 
١٩٩٠ في شـــأن تنظيم القضاء مع اعطاء 

صفة االستعجال وجاء في القانون:
  مادة أولى: ينقل االختصاص بشـــأن 
األدلة اجلنائية والطب الشرعي واملعمل 

اجلنائي الى وزارة العدل.
  مادة ثانية: يعدل نص الفقرة األولى من 
املادة رقم ٦٠ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ 
املشار اليه الى ما يلي: اعضاء النيابة العامة 
جميعا واعضاء اجهـــزة األدلة اجلنائية 
والطب الشرعي واملعمل اجلنائي يتبعون 

جميعا الى النائب العام.
  مادة ثالثة: يعدل نـــص املادة ٦٤ من 
القانون رقم ٢٣ لســـنة ١٩٩٠ املشار اليه 

الى ما يلي:
  لوزير العدل من االشراف والرقابة على 
النيابة العامة وعلى االجهزة اخلاصة باألدلة 
اجلنائية والطب الشرعي واملعمل اجلنائي. 
وللنائب العام حق الرقابة واالشراف على 
جميع اعضاء النيابة العامة. وللنائب العام 
حق الرقابة واالشراف على جميع اعضاء 
االجهزة األدلة اجلنائية والطب الشرعي 
واملعمل اجلنائي وميارس في شأنهم كل 
اختصاصاته املقررة في هذا القانون بشأن 

اعضاء النيابة العامة.
  مادة رابعـــة: يلغى كل نص يتعارض 

مع احكام هذا القانون.
  مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء كل في اختصاصه تنفيذ احكام 

هذا القانون. وجاء في املذكرة اإليضاحية 
للقانون ال شك في وجود ارتباط وثيق بني 
مهام النيابة العامة عند ممارسة التحقيق 
وفقا الحكام القانون رقم ١٧ لســـنة ١٩٦٠ 
في شأن اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
وبني مهام اجهزة الدولة اجلنائية والطب 
الشـــرعي واملعمل اجلنائي، وتعتبر هذه 
املهام االخيرة اساسية وحيوية في سالمة 
اجـــراءات التحقيق والنتائـــج التي يتم 
التوصل اليها في هذا الشأن وحرصا على 
حيادية هذه االجهزة اخلطيرة وسالمة ما 
تقدمه من أدلة وبراهني في شأن الدعاوى 
اجلزائية وجدت ان االصل في االختصاص 
بكل شؤون الدعوى اجلزائية وفقا للمادة 
١٦٩ من الدستور موكول الى النيابة العامة، 

لهذا يكون من االرفق قانونا واالكثر مالءمة 
تشريعيا ان يجعل االشراف والرقابة على 
هذه االجهـــزة واملتبعني في االختصاص 
مماثـــال كما تخضـــع له النيابـــة العامة 
واعضاؤها بحيث تتبع اداريا لوزارة العدل 
وتتبع فنيا من حيث ممارسة اختصاصاتها 
الشراف النائب العام شأنهم شأن اعضاء 
النيابة العامة. ولهذا اتقدم بهذا االقتراح 
الـــذي ينص في مادتـــه األولى على نقل 
هذه االجهـــزة واختصاصاتها الى وزارة 
العـــدل، ونص في مادته الثانية والثالثة 
على مطابقة نظامهم القانوني لنظام النيابة 
العامة واعضائها ونص في املادة الرابعة 
على الغاء كل نـــص يتعارض مع احكام 

هذا القانون. 


