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 استقبل رئيس مجلس األمة 
جاســـم اخلرافي رئيس مجلس 
الكويتي  العلمي  النـــادي  إدارة 
إياد جاســـم اخلرافي وأعضاء 

النادي. 

 أكد النائب د.جمعـــان احلربش على ان التنازل 
عن بعـــض القضايا املرفوعة يعـــد احدى البوادر 
اجليدة واملقدرة، ولكن اخلروج من األزمة السياسية 
وانهاء حالة الشد والتوتر بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية يقتضي ما هو أكثر من ذلك، خاصة ان 
الطريقة التي أديرت بها البالد خالل السنوات األخيرة 
كان عنوانها استشـــراء املال السياسي واستشراء 

الفساد في األجهزة احلكومية وضرب الوحدة الوطنية 
وسيطرة اإلعالم الفاســـد وانتهاك أحكام الدستور 
وضرب نواب األمة وانتهاك كرامة املواطنني وكل ذلك 
يتطلب حلوال جذرية، ومن املهم ان نتعاون جميعا 
في التوافق على هذه الرؤية وان ننقلها ألرض الواقع 
لتنطلق التنمية احلقيقية بإدارة كفؤة وشفافة لكي 

تعود دولة املواطنة الدستورية. 

 الخرافي يستقبل رئيس
   وأعضاء النادي العلمي

 الحربش: التنازل عن القضايا بادرة طيبة

 الصرعاوي للحماد: هل يجوز تكوين 
االحتياطات واحتجاز األرباح من أموال القصر؟

 حماد يسأل الشريعان عن ترسية مناقصة 
محطة الزور على عطاء أعلى سعرًا؟

 المطوع ينتقد األسلوب الحكومي
   في إقرار كوادر وتجاهل أخرى

 وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء للشـــؤون القانونية 
ووزير العـــدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشـــد احلماد قال فيه: نصت 
املادة ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة 
١٩٨٣ بشأن إنشاء الهيئة العامة 
لشؤون القصر على اآلتي: «تنشأ 
هيئة عامة لشؤون القصر تكون 
لها شخصية اعتبارية وميزانية 
ملحقة ويشرف عليها وزير العدل 
وتسمى الهيئة العامة لشؤون 
القصر، ويكون لهذه الهيئة جميع 

االختصاصات املخولة للوصي أو القيم أو املشرف 
وعليها الواجبات املقررة عليهم حسب األحوال طبقا 
ألحكام هذا القانون والقانون املدني ما لم تتعارض 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فإن لم يوجد فيها 

نص طبقت أحكام الشريعة اإلسالمية».
  واستفسر عن اآلتي:

  هل توجد مادة بالقانون رقم ٦٧ لســـنة ١٩٨٣ 
بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر جتيز 
وتسمح بتكوين االحتياطيات واحتجاز األرباح 
خصما من أرباح أموال القصر واملشمولني برعاية 
الهيئة؟ اذا كانت اإلجابة «نعم» يرجى اإلفادة عن 

هذه املادة؟
  هل أفتت هيئة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية بجواز احتجاز جزء من 
أرباح أموال القصر واملشمولني 
برعاية الهيئة وعدم تسليمهم ما 
سبق احتجازه عند زوال صفة 
الهيئة عنهم؟ اذا كانت اإلجابة 
«نعم» يرجى تزويدي بنسخة 

من الفتوى ومرفقاتها؟
  وطالـــب بتزويـــده بجميع 
الفتـــاوى الصـــادرة من هيئة 
اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بشأن االحتياطي العام 
واألربـــاح املرحلة منذ إنشـــاء 

الهيئة حتى تاريخه؟
  وبجميع املعاجلات احملاسبية 
واملالية التي اجرتها الهيئة منذ نشأتها بناء على 
فتاوى من هيئة اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلســـالمية؟ وبتقرير مفصل يوضح فيه تطور 
االحتياطي العام واألرباح املرحلة منذ نشأتها حتى 
تاريخه؟ وتزويدي بتقرير مفصل باملخصصات 
املالية والديون املعدومة والديون املشـــكوك في 
حتصيلها واالنخفاض بقيمة االستثمارات التي مت 
استقطاعها من حساب االحتياطي العام واألرباح 
املرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه؟ مع ذكر 
مبالغها واملوافقات التي متت بشأنها؟ وتزويدي 
بتقريـــر مفصل عن العوائـــد املالية الناجتة عن 
استثمار الهيئة لرصد االحتياطي العام واألرباح 

املرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه؟ 

النائب سعدون حماد   وجه 
سؤاال الى وزير الكهرباء واملاء 
م.بـــدر الشـــريعان قـــال فيه: 
طالعتنا احدى الصحف احمللية 
في عددها الصادر يوم اخلميس 
الكهربـــاء  ٢٠١١/١/٢٧ ان وزارة 
واملاء قد قامت بإرســـاء اعمال 
املناقصة رقم ٢٠١٠/٤٦ بشـــأن 
توريد وتركيب محطة حتويل 

رئيسية في محطة الزور.
  واشـــارت الصحيفة الى ان 
الوزارة قد قامت باالرساء على 
خامس االســـعار وهي شركة 
مجموعة علـــي الغامن واوالده 

للتجارة العامة واملقاوالت والتي تقدمت بعطاء 
قيمتـــه ٨٩٫٤ مليون دينار وأنه قد مت اســـتبعاد 
جميع العطاءات التي اتضح انها تقل سعرا عنه 

وعددها أربعة عطاءات.
  واشارت الصحيفة الى ان العطاء االقل سعرا 
من بني العطاءات املقدمة هو ما تقدمت به شركة 
سيمنس للتقنيات واخلدمات والتي تقدمت بعطاء 
قيمته ٦٧٫٢٢ مليون دينار وبسعر يقل ٢٢٫٢ مليون 

دينار عن عطاء الشركة التي مت االرساء عليها.
  وملا كان االرســـاء على غيـــر العطاء صاحب 
االقل ســـعرا يأتي باملخالفة الحكام القانون رقم 
٦٤٫٣٧ بشـــأن املناقصات العامة وهو االمر الذي 
يتكرر بوزارة الكهرباء واملاء والذي اصبح يشكل 

ظاهرة متكررة.
  لـــذا يرجى افادتي إفادتي مبـــدى صحة قيام 
وزارة الكهرباء واملاء باالرساء على غير صاحب 
العطاء االقل ســـعرا فـــي املناقصة رقم ٢٠١٠/٤٦ 
بشـــأن تركيب وتوريد محطة حتويل رئيسية 
في محطة الزور؟ وهل مت ابرام العقد مع الشركة 
التي مت الترسية عليها وذلك بعد احلصول على 
املوافقات لكل من ديوان احملاسبة وجلنة املناقصات 
املركزية؟، وهل جاءت أي من املوافقات املســـبقة 
املذكورة بأي اشتراطات واجب تنفيذها قبل ابرام 
العقد للمناقصـــة املذكورة؟ يرجى توضيح ذلك 
تفصيليا، وما الضوابط والقواعد التي وضعتها 

وزارة الكهربـــاء واملاء لتنفيذ 
املناقصة رقم ٢٠١٠/٤٦ املذكورة؟ 
وهل تتضمن تلكم القواعد اية 
اســـتثناءات الحـــكام القوانني 

السارية املعمول بها؟
  وسأل عن النتيجة التي اسفر 
عنها فتـــح مظاريف املناقصة 
املذكورة ونتائج التقييم الفني 
للمنافسني فيها، وهل هناك اي 
فروق فنية فيما بني العطاءات 
تستوجب الترسية على العطاء 
غير االقل سعرا؟ يرجى موافاتنا 
بتقرير التقييم الفني للعطاءات، 
موضحا به اســـباب استبعاد 
العطاءات االخرى، وتوضيح اسس املفاضلة الفنية 
فيما بني املتنافسني؟ وما االسباب واملبررات التي 
دفعت بوزارة الكهرباء بالترسية على غير العطاء 
االقل سعرا؟ وما االسانيد القانونية والفنية التي 
اســـتندت اليها الوزارة في االرساء على خامس 
العطاءات وصاحب الترتيب االخير دون العطاءات 
االربعة االخرى املتقدمة للعطاء؟ وما اجلهة املكلفة 
بوزارة الكهربـــاء واملاء بفحص املظاريف الفنية 
للعطاءات املقدمـــة واملفاضلة بينها من الناحية 
الفنية والتقييـــم فيما بينها؟ وما توصيات تلك 
اجلهة واسباب استبعاد العطاءات االخرى صاحبة 
االقل سعرا؟ وهل سبقت احالة اي من اعضاء تلك 
اجلهة الى جهات حتديد املســـؤولية ومحاسبة 
املتسبب في شأن اي من املناقصات التي ابرمت 
عقودها منذ ٢٠٠٥ وحتى اآلن؟ وهل سبق توقيع 
جزاءات على اي من العاملني بتلك اجلهة بشـــأن 
مخالفة اســـس وقواعد وضوابط االرســـاء على 

مناقصات وزارة الكهرباء واملاء؟
  واستفسر عما اذا كانت الوزارة حتققت من استيفاء 
جميع العطاءات التي مت تســـلمها لقواعد وضوابط 
التصنيف والتأهيل واخلبرات السابقة، وكذلك املالءة 
املالية للشـــركات التي تقدمت بعطاءات للمناقصة 
املذكـــورة؟، وفي حالة عدم التحقـــق فما املعوقات 
والصعوبات التي حالت دون التحقق من اســـتيفاء 

العطاءات املقدمة جلميع القواعد والضوابط؟  

 قــــال النائب عدنــــان املطوع 
التي اقرت  الزيادة واحلوافز  ان 
جلهة معنية بشــــريحة صغيرة 
من التخصصات احدثت شرخا 
ال يســــتقيم اال بتصحيح شامل 
ومســــتحق جلميــــع العاملــــني 
الكويتيني، فحالة التخبط وعدم 
االستقامة التي ينتهجها مجلس 
وديوان اخلدمة املدنية في انتقائية 
اقرار الكوادر يثبت جليا انها هي 
من تســــوق وتدفع الى حالة من 
الفوضى وعدم االستقرار وتأليب 
موظفي الدولة على بعضهم بجميع 
تخصصاتهم ومسمياتهم كما تخلق 

حالة من التذمر وعدم الرضا جتاه سياسة احلكومة في 
هذا الصدد، مؤكدا ان التعاطي بأسلوب منح املطالبني 
بالصوت العالي واغفال من سواهم تستوجب اعادة 
النظر الحقية اجلميع فيها، فهناك الكثير من الكوادر 
كاالعالم واجلمارك والتجارة والتعليم وغيرها مازالت 
حبيســــة االدراج حتت مصطلح «حتت الدراســــة» 
وتصريحــــات «نتفهم مطالبكــــم»، في حني تقر من 
فوقها على وجه الســــرعة كوادر اخرى دون النظر 
اليها بشــــمولية ومدى ارتباطها بنظيراتها، ككادر 
املهندســــني الذي اقر اخيرا على سبيل املثال والذي 
يتشابه مبهامه بالوظيفة الفنية والتدرج الوظيفي 
واملسميات مع القرار ١٢ لسنة ٢٠٠٥ اخلاص بنظم 

وتقنية املعلومات والقرار رقم ١٠ 
لسنة ٢٠٠٦ للعاملني باملختبرات 
والبيئة واملواد االنشائية، حتى 
باتت الفجوة بني املوظف احلاصل 
على بكالوريوس الهندسة كبيرة 
ونظيره احلاصل على بكالوريوس 
العلوم في االدارة ذاتها ومستوى 
التحصيل العلمي نفسه واملسمى 
الوظيفي وذات املهام الوظيفية.

  وتساءل: هل من املنطق والعدل 
التعالم مع ملفات متشابهة بفترات 
زمنية مختلفة؟ ام انها حالة من 
حاالت االســــتخفاف باملطالبات 
تصور سلوكيات التفاضل مبجلس 
وديوان اخلدمة املدنية مع موظفي عاملني حســــب 
التخصص واملســــميات؟ وال ينتهي املقام هنا، فقد 
اقرت في فترات سابقة كوادر ولم تفعل او تصرف 
حتت ذريعة عدم قانونيتهــــا، كيف ذلك وقد اقرت 
بقرار املجلس والديوان ومت اعتمادها، فمن يتحمل 
مسؤوليتها وما ذنب من تضرر؟ واضاف: لقد بات 
استحقاقا ان يراجع مجلس وديوان اخلدمة املدنية 
العمل على نفض سياسة االقرار التي ينتهجها وتقومي 
القائمني عليها لعمل زيادة شاملة دون تأخير تطول 
اجلميع مببدأ العدل واملســــاواة واالنصاف، فإن لم 
يبادر يصبح من واجبنا من منطلق املسؤولية امللقاة 

على عاتقنا كسلطة تشريعية ورقابية. 

 صالح املال 

 المال يرفض التضييق على الحريات والممارسات المسيئة للكويت

من الوزير اجلديد ان يعيد األمور 
في جهاز أمن الدولة الى نصابها 

الصحيح.
  ولفت املال الى انه سبق ان حذر 
منذ ٣ أسابيع من سياسة الترغيب 
والترهيب ملســـتخدمي التويتر 
والفيس بوك واملدونني مبينا انه 
دعا من خالل موقعه في التويتر 
كل من يتعرض لهذه املمارسات 

الى ان يتصل به شخصيا.
  وأوضح انه حذر أيضا خالل 
الفتـــرة املاضية مـــن تهديدات 
طالت بعـــض املدونني الذين مت 

الذي نفخر به دائما.
  وبني املال ان املطلوب اآلن 
مـــن رئيس مجلـــس الوزراء 
الشـــيخ ناصـــر احملمد ومن 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود إصالح البيت الداخلي 
لألمن في الكويت، مشيرا الى 
انه من غير املقبول ان نعيش 
في عصـــر احلريات والفضاء 
املفتـــوح ويتعـــرض مواطن 
للتعذيب والقتـــل دون ذنب 
اقترفه والتزال احلقيقة غائبة 
واملتهمون طلقاء، وسنظل نتابع 
نتائج هذا امللف الى ان نكشف 

عن املجرم احلقيقي.
  وتابع املال «كما انه من غير 
املقبول ان ينظـــر جهاز كجهاز 
أمن الدولة لكل كويتي على انه 
خائن وضد النظام ألنه يقف ضد 
جتاوزات األسرة الصغيرة ملن 
يتولى مهام ومســـؤوليات هذا 

اجلهاز».
  وأكد املال انه من غير املقبول 
ان يكـــون لرئيس جهاز  أيضا 
أمـــن الدولة صالحيات تتجاوز 
صالحيات وزير الداخلية، متمنيا 

 أوضح النائب صالح املال ان 
ما حدث من مبادرات في اآلونة 
األخيرة ليس بغريب عن الشعب 
الكويتي وطبيعته املتسامحة، 
الســـمو  مثمنا مبادرة صاحب 
األميـــر باإلفـــراج عـــن د.عبيد 
الوســـمي وكذلك بخطوة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
ناصر احملمد بسحب القضايا ضد 
محمد اجلاســـم وخالد الفضالة 
الوشيحي، مشددا على  ومحمد 
أهميـــة ان تكون هـــذه املبادرة 
سلوكا دائما ومستمرا في جميع 
األوقات. وتابع املال «فمن اعتقلوا 
أو ســـجنوا ليســـوا مجرمني 
خطريـــن أو جتارا للمخدرات، 
بل هـــم أصحاب رأي اتفقنا أو 
اختلفنا معهـــم»، مبينا انه ال 
يقبل ان تكون حادثة اعتقالهم 
أو ســـجنهم سطرا شـــاذا في 
صفحة الكويـــت الناصعة في 
مجال حقوق اإلنسان وحرية 
الرأي والتعبير، وال أقبل أيضا 
ان يتكرر هذا السطر بصفحة 
الكويت  أخرى من صفحـــات 
الناصعة، فما يحكمنا في ذلك 
هو القوانني وسقفنا هو الدستور 

استدعاؤهم الى أمن الدولة ولكن 
دون جدوى.

  وأضـــاف املـــال انـــه اجتمع 
العمل  وبعض أعضـــاء كتلـــة 
الوطني مع وزير الداخلية السابق 
الشيخ جابر اخلالد بشأن هذه 
املمارســـة اخلاطئـــة مؤكدا ان 
اخلالد وعـــد بالتحقيق في هذه 
املمارسات وإطالعنا على نتائج 
هـــذه التحقيقات ولكن يبدو ان 
الوقت لم يسعفه في معاجلة هذه 
املمارسات أو ان هذه املمارسات 
أصبحت ســـلوكا ونهجا لدولة 
الدولة يحكمها دســـتور  داخل 
بوليسي وقمعي، وال يستطيع 

السيطرة عليها.
  وشدد املال على ان التضييق 
على احلريات واملمارسات املسيئة 
لسجل الكويت في حقوق االنسان 
السيما ما متارسه بعض ادارات 
الداخلية وعلى رأســـها  وزارة 
ادارة أمن الدولة هي محل بحث 
وتنســـيق من قبل كتلة العمل 
الوطني داعيا احلكومة أال جتعل 

من هذا امللف قنبلة موقوتة.
  وطالـــب املـــال احلكومة بأن 
تقرأ ما يحدث في محيط الكويت 

اإلقليمي من متغيرات نحو مزيد 
من الدميوقراطية واحلرية بشكل 
جيد الســـيما ان وضع الكويت 
مختلف عن بعض األنظمة التي 
تعاني من اضطرابات سياسية 
واجتماعية ولكن املسألة بحاجة 
الى الدراســـة والقيـــاس ملعرة 
ما يدور من حولنـــا، مؤكدا ان 
القمعية والبوليسية  األساليب 
ضد املواطنني لـــم تعد مقبولة 
ليـــس في الكويت فحســـب بل 
باملنطقة بأكملها والعالم أجمع، 
ألن االنفتاح واحلريات املسؤولة 

أصبحا لغة العصر.
  وقـــال املـــال: امـــا ان تتغير 
عقليـــة من يدير تلـــك األجهزة 
األمنية وفي مقدمتها جهاز أمن 
الدولة وان تســـتوعب قيادات 
تلك األجهزة بأنها في خدمة كل 
الكويتيني مبختلـــف طوائفهم 
وقبائلهم وفئاتهم االجتماعية، 
وانها محكومة بقانون ودستور 
وال ميكـــن ان تكون في يوم من 
األيـــام أجهزة مســـخرة خلدمة 
أغراض أخرى، أو ان ُيتخذ قرارا 
سياســـيا جريئا لتغيير من ال 

يؤمن بذلك. 

 طالب الحكومة بقراءة ما يحدث في المحيط اإلقليمي
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  إذا استخدمت رسائل الهاتف النقال للتحريض على الفجور والدعارة

أو تقييدها أو اإلضرار بها في دولة 
الكويت والتي تشكل جرائم طبقا 

لهذا القانون.
  مادة ٦: يحظر االتفاق أو التعاقد 
بني أشخاص متنافسة في أية سوق 
معنية إذا كان من شأنه إحداث أي 
مما يأتي: أـ  رفع أو خفض أو تثبيت 
أسعار البيع أو الشراء للمنتجات 

محل التعامل.
  بـ  اقتسام أسواق املنتجات أو 
تخصيصها على أساس من املناطق 
اجلغرافيـــة أو مراكز التوزيع أو 
نوعية العمالء أو السلع أو املواسم 

املرسل واملرسل اليه.
  بل قد يصل األمر الى التحريض 
على الفســــق والفجور والدعارة 
التقنية  الوســــائل  بواسطة هذه 
احلديثــــة. فكان لزاما جترمي هذه 
األفعال اذا اقترنت بتحريض على 

الفجور تكون العقوبة أشد.
  وجاء نص القانون الثاني بشأن 
حاالت الطعن بالتمييز وإعادة النظر 

في األحكام اجلزائية كالتالي:
  مــــادة أولــــى: يجــــوز الطعن 
بالتمييز وإعادة النظر في األحكام 
الصادرة في املواد اجلزائية على 

النحو اآلتي:
  ١ ـ التمييز ـ مــــادة ١: لكل من 
النيابــــة العامــــة واحملكوم عليه 
واملســــؤول عن احلقــــوق املدنية 
الطعــــن بالتمييز  واملدعي بهــــا 
فــــي األحكام اجلزائيــــة الصادرة 

االحتكارية.
  مادة ٣: السوق املعنية في تطبيق 
أحكام هذا القانون هي السوق التي 
تقوم على عنصرين هما املنتجات 
املعنية والنطاق اجلغرافي، وتكون 
املنتجات املعنية تلك التي يعد كل 
منها بديال عمليا وموضوعيا عن 
اآلخـــر، ويعني النطاق اجلغرافي 
منطقة جغرافية معينة تتجانس 
فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص 
التنافس احملتملة في االعتبار، وذلك 
التي تبينها  كله وفقا للمعاييـــر 
الالئحة التنفيذيـــة مبا يتفق مع 

أهداف وأحكام هذا القانون.
  مادة ٤: الســـيطرة على سوق 
معنية في تطبيق أحكام هذا القانون 
هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته 
على ٢٥٪ من تلك السوق على إحداث 
تأثير فعال على األسعار أو حجم 
املعروض بها دون أن تكون ملنافسيه 

القدرة على احلد من ذلك.
  ويحدد اجلهاز حاالت السيطرة 
وفقا لإلجراءات التي تبينها الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
  مادة ٥: تسري أحكام هذا القانون 
على األفعال التي ترتكب في اخلارج 
إذا ترتب عليها منع حرية املنافسة 

جرميتي القذف والســــب وعاقب 
عليهــــا اذا صدرت بطريقة علنية 
من شخص آخر، سب أمام مسمع 
أو مــــرأى من شــــخص آخر غير 
املجني عليه أسند له واقعة معينة 

تستوجب العقاب عليها.
  كما نص في املــــادة ٢١٢ على 
اسناد شخص آلخر بوسيلة غير 
علنية واقعة أو سبا بحيث لم يعلم 
بالواقعة أو الســــب شخص غير 
املجني عليه أي بواسطة الرسائل 

املكتوبة باليد.
  وملــــا كان للتطــــور العلمــــي 
وسائل كثيرة منها الهاتف النقال 
والكمبيوتر الذي غزا العالم وشائع 
اســــتخدامها بني األفراد بسهولة 
ويسر، فدأب البعض على ارتكاب 
جرائم بواســــطة هــــذه األجهزة 
احلديثة كإسناد واقعة من الوقائع 
املنصوص عليها في قانون اجلزاء 
وتشكل جرمية القذف الى شخص 
آخر وهي ما يسمى الرسائل الهاتفية 
أو يوجه اليه عبر هذه الرسائل سبا 
أو يكون ذلك بواســــطة الشبكات 
التي تعرف   (I.P) االلكترونيــــة
بأنها معرف رقمي يتم تعيينه لكل 
جهاز على الشبكة بحيث يصبح 
عنوانا خاصا له يسهل الوصول 
الشبكة  اليه وحتدد موقعه على 
ويســــمح له باالتصال بغيره من 
األجهــــزة. و(I.P) هو اختصار لـ 
Internet Protocol وهو اسم على 
النت للجهاز اخلاص بالشــــخص 

 قدم النائب ناجي العبدالهادي 
اقتراحا بقانون بشأن إنشاء جهاز 
املمارسات  املنافسة ومنع  حماية 
االحتكارية، وجاء القانون كالتالي: 
مادة ١: تكون ممارســـة النشـــاط 
الذي ال  النحو  االقتصادي علـــى 
يؤدى إلى منع حرية املنافسة أو 
تقييدها أو اإلضرار بها، وذلك كله 

وفق أحكام القانون.
  مادة ٢: في تطبيق أحكام هذا 
القانون يقصـــد بالكلمات اآلتية 

املعنى املبني قرين كل منها:
  أ ـ األشـــخاص: األشـــخاص 
الطبيعيون واألشخاص االعتباريون 
والكيانات االقتصادية واالحتادات 
املالية  والروابـــط والتجمعـــات 
وجتمعات األشخاص على اختالف 
طرق تأسيسها وغيرها من األطراف 
املرتبطة على النحو الذي حتدده 
الالئحة التنفيذيـــة مبا يتفق مع 

أهداف وأحكام هذا القانون.
  ب ـ املنتجات: السلع واخلدمات.

  جـ  اجلهاز: جهاز حماية املنافسة 
ومنع املمارسات االحتكارية املنشأ 

طبقا ألحكام هذا القانون.
  دـ  املجلس: مجلس إدارة جهاز 
املمارسات  املنافسة ومنع  حماية 

النائب حسني احلريتي   تقدم 
باقتراحني بقانونني األول بشــــأن 
تعديل نص املادة ٢١٢ من قانون 
اجلزاء والثاني بشأن حاالت الطعن 
بالتمييز وإعادة النظر في األحكام 
اجلزائية، وجاء في نص االقتراح 
بقانون األول مادة أولى: يستبدل 
بنص املادة ٢١٢ من قانون اجلزاء 

املشار اليه، النص التالي:
  مادة ٢١٢: كل من أســــند آلخر 
بوســــيلة غير علنية، أو برسائل 
من خالل الهاتف النقال أو الشبكات 
االلكترونية (I.P) واقعة من الوقائع 
املبينة في املــــادة ٢٠٩ من قانون 
اجلزاء أو وجه اليه سبا، دون ان 
يكون ذلك نتيجة الستفزاز سابق، 
بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب 

شخص غير املجني عليه.
  مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد 

يقرها قانون آخر.
  يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
ثالثة أشــــهر وبغرامــــة ال جتاوز 
ثالثمائة دينــــار أو بإحدى هاتني 
الرسائل  اذا كانت  اما  العقوبتني. 
الفجــــور والدعارة  حترض على 
العقوبــــة احلبس مدة ال  فتكون 
جتاوز سنتني وبغرامة ال جتاوز 
ألفــــي دينــــار أو بإحــــدى هاتني 
العقوبتــــني. وجــــاء فــــي املذكرة 
االيضاحية اآلتــــي: تضمن الباب 
الثاني من قانون اجلزاء اجلرائم 
الواقعة على العرض والســــمعة، 
وخــــص في البند ٦ من هذا الباب 

أو الفترات الزمنية.
التنســـيق فيمـــا يتعلق  ـ    ج 
بالتقدم أو االمتناع عن الدخول في 
املناقصات واملزايدات واملمارسات 

وسائر عروض التوريد.
ـ تقييد عمليـــات التصنيع    د 
أو التوزيع أو التســـويق أو احلد 
من توزيـــع اخلدمات أو نوعها أو 
حجمها أو وضع شروط أو قيود 

على توفيرها.
  مادة ٧: يحظر االتفاق أو التعاقد 
بني الشخص وأي من مورديه أو 
من عمالئه، إذا كان من شأنه احلد 

من املنافسة.
  مادة ٨: يحظر على من تكون له 
السيطرة على سوق معنية القيام 
بأي مما يأتي: أ ـ فعل من شأنه أن 
يؤدى إلى عدم التصنيع أو اإلنتاج 
أو التوزيع ملنتج لفترة أو فترات 

محددة.
  ب ـ االمتناع عن إبرام صفقات 
بيع أو شراء منتج مع أي شخص 
أو وقف التعامـــل معه على نحو 
يـــؤدي إلى احلد مـــن حريته في 
دخول السوق أو اخلروج منه في 

أي وقت.
  جـ  فعل من شأنه أن يؤدي إلى 

من محكمة االســــتئناف في مواد 
اجلنايات وذلك في األحوال اآلتية: أ 
ـ اذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا 
على مخالفة للقانون أو خطأ في 
تطبيقه أو تأويلــــه. ب ـ اذا وقع 
بطالن في احلكم أو في اإلجراءات 

اثر في احلكم.
  وال يجوز الطعــــن في املدعي 
باحلقوق املدنية واملسؤول عنها إال 

فيما يتعلق بحقوقهما املدنية.
  واألصل اعتبار ان اإلجراءات قد 
روعيــــت أثناء الدعوى، ومع ذلك 
فلصاحب الشأن ان يثبت بجميع 
الطرق ان تلك اإلجراءات قد أهملت 
أو خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة 
في محضر اجللسة وال في احلكم، 
فإذا ذكر في احدهما انها اتبعت، 
فال يجوز اثبــــات عدم اتباعها اال 

بطريق الطعن والتزوير.
  مادة ٢: ميعاد الطعن بالتمييز 
أربعون يوما مــــن تاريخ النطق 

باحلكم.
  مادة ٣: يحصل الطعن بتقرير 
في قلم كتاب محكمة االستئناف 
ويجب ايداع األســــباب التي بني 
عليها الطعن في امليعاد املنصوص 

عليه في املادة السابقة.
  واذا كان الطعــــن مرفوعا من 
النيابة العامــــة، فيجب ان يوقع 
أســــبابه رئيس نيابة على األقل. 
واذا كان مرفوعا من غيرها فيجب 

ان يوقع اسبابه محام.
  وال يجوز ابداء أسباب أخرى 

االقتصار على توزيع منتج دون 
غيره، على أساس مناطق جغرافية 
أو مراكز توزيع أو عمالء أو مواسم 
أو فترات زمنية وذلك بني أشخاص 

ذوي عالقة رأسية.
  دـ  تعليـــق إبرام عقد أو اتفاق 
بيع أو شـــراء ملنتج على شـــرط 
قبول التزامات أو منتجات تكون 
بطبيعتها أو مبوجب االستخدام 
التجـــاري للمنتج غيـــر مرتبطة 
به أو مبحـــل التعامل األصلي أو 

االتفاق.
  هــ  التمييز في أسعار البيع أو 
الشراء أو في شروط التعامل بني 
بائعني أو مشترين تتشابه مراكزهم 

التعاقدية. 
  وـ  االمتناع عن إنتاج أو إتاحة 
منتج شحيح متى كان إنتاجه أو 

إتاحته ممكنة اقتصاديا.
  ز ـ أن يشترط على املتعاملني 
معه أال يتيحوا لشخص منافس له 
استخدام ما يحتاجه من مرافقهم 
أو خدماتهم، رغـــم أن إتاحة هذا 

االستخدام ممكن اقتصاديا.
  ح ـ بيع منتجات بســـعر يقل 
عن تكلفتها احلدية أو متوســـط 

تكلفتها املتغيرة.

أمام الدائرة غير األسباب التي سبق 
بيانها في امليعاد سالف الذكر.

  ومــــع ذلك فللدائــــرة ان متيز 
احلكم ملصلحــــة املتهم من تلقاء 
نفسها اذا تبني لها انه مبني على 
مخالفة للقانون أو على خطأ في 
تطبيقه أو في تأويله، أو ان احملكمة 
التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا 
للقانون، أو ال والية لها بالفصل 
في الدعوى، أو اذا صدر بعد احلكم 
املطعون فيه قانون أصلح للمتهم 

يسري على واقعة الدعوى.
  مــــادة ٤: اذا لم يكــــن الطعن 
مرفوعا من النيابة العامة أو من 
احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة 
وزارة العدل مبلغ خمسني دينارا 
على ســــبيل الكفالــــة، وال يقبل 
قلم الكتاب تقريــــر الطعن اذا لم 
يصحب مبا يثبت االيداع. ويعفى 
من أداء الكفالة من يعفى من أداء 
الرسوم. وعلى إدارة الكتاب خالل 
التقرير بالطعن ضم  أسبوع من 
ملف الدعوى املطعون في حكمها 
وإخطار اخلصوم وإرسال الطعن 
الى نيابة التمييز مباشرة لتبدي 
رأيها فيه خالل ســــتني يوما من 
تاريخ ارساله اليها، كما يكون لكل 
من املتهــــم واملدعى باحلق املدني 
واملســــؤول عنه تقدمي مذكرة في 
الطعن املرفوع من النيابة العامة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اخطاره.

 يحظر االتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عمالئه إذا كان من شأنه الحد من المنافسة

 في اقتراح له بقانون أنه ال يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إال فيما يتعلق بحقوقهما المدنية


