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االثنني 6 يونيو 2011

ناصر صباح األحمد يعتذر محليات
لرواد  ديوان البدع
يعتذر الشيخ ناصر صباح األحمد عن 
عدم استقبال رواد ديوان البدع اليوم 
اإلثنني بسبب وفاة الشيخ راشد احلمود 
اجلابر، سائال اهلل تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إصدار قانون الـ 50 دينارًا
اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر 
اصدار قانون زيادة الـ 50 دينارا كويتيا 
ملن راتبه فوق األلف دينار مع استمرارية 
بحث دستوريته في ادارة الفتوى 
والتشريع.

مجلس الوزراء اعتمد القانون حلظر الدعوة إلى كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات املجتمع أو املساس بالوحدة الوطنية

السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف دينار عقوبة مخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية
التأمني والس���ن التي تستحق فيها 
جميع ه���ذه املزايا، وذلك مبا يتيح 
إع���داد تصوراتها  للجهات املعنية 
العملية في معاجل���ة هذه القضية 
ووضع احللول املناسبة على أسس 
واقعية وموضوعية تراعي جميع 
االعتبارات وحتقق املصلحة العامة. 
ثم استمع املجلس الى عرض قدمه 
وزير األشغال العامة د.فاضل صفر 
وبعض القياديني في الوزارة بشأن 
إعادة تأهيل محطة مشرف لضخ مياه 
الصرف الصحي شرحوا فيه خطة 
وزارة األشغال العامة إلدارة احلدث 
واملراحل التأهيلية لتشغيل احملطة 
واإلجراءات االحترازية والتحسينات 
الت���ي مت إجراؤها من منظور علمي 
وتقن���ي وفني بهدف جتنب حدوث 
توقف للمحطة مب���ا في ذلك إعادة 
النظر مستقبال في اجراءات حاالت 
الطوارئ في احملطة وكذلك االجراءات 
البيئية التي قامت بها وزارة األشغال 
العامة وبالتنسيق مع اجلهات ذات 
الصلة مثل معهد الكويت لألبحاث 
العام���ة للبيئة  العلمي���ة والهيئة 
واإلدارة العام���ة لإلطف���اء ووزارة 
الصح���ة لتدقيق عملي���ات الرصد 
واملراقبة وجم���ع العينات وإجراء 
الكيميائية  التحاليل والفحوصات 
والبيولوجية الالزمة ملتابعة نوعية 
مياه الصرف الصحي املنصرفة الى 
البحر للسيطرة على الوضع البيئي 

وتقييمه أوال بأول.

لدول اخلليج العربية الشقيقة.
ق���رر املجل���س تكليف  وكذلك 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
بإجراء دراسة شاملة مقارنة للمعاشات 
التقاعدية واملزايا األخرى املقررة في 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية من ناحية مدد االشتراك في 

اخلدمة املدنية بإجراء دراسة شاملة 
مقارنة للمرتبات واملكافآت والبدالت 
والتعويضات واملزايا املالية والعينية 
األخرى للعامل���ني باجلهاز اإلداري 
وبالهيئات واملؤسسات العامة ذات 
امليزانيات امللحقة أو املستقلة بالدولة 
مع نظرائها في دول مجلس التعاون 

اجلهات والتخصصات بتطبيق كوادر 
خاصة ومنح املزايا والزيادات املالية 
لهم وحرصا من مجلس الوزراء على 
الوق���وف على جمي���ع جوانب هذا 
املوضوع واستطالع جتارب الدول 
األخرى متشابهة الظروف مع الكويت 
فق���د قرر املجل���س تكليف مجلس 

العقوبة في حالة العودة وذلك دون 
اإلخالل بالعقوبات التي تنص عليها 
القوانني األخرى وقد اعتمد املجلس 
مشروع القانون املشار إليه متهيدا 
لرفعه لصاحب السمو األمير وإحالته 
الى مجلس األمة. وفي ضوء تصاعد 
العاملني في مختلف  املطالبات من 

العقوبات عل���ى األعمال احملظورة 
التي حددها املشروع تصل الى السجن 
ملدة 7 س���نوات والغرام���ات املالية 
التي تصل ال���ى 100 ألف دينار مع 
مصادرة الوسائل واألموال واألدوات 
والصحف واملطبوعات املستعملة 
في ارت���كاب اجلرمية كما تضاعف 

الدعوة أو احلض بأي وس���يلة من 
وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء 
أي فئة من فئات املجتمع الكويتي أو 
املساس بالوحدة الوطنية أو اثارة 
الفنت الطائفية أو القبلية أو نش���ر 

األفكار الداعية الى التمييز.
القانون  ويتضم���ن مش���روع 

ال���وزراء اجتماعه  عقد مجلس 
األسبوعي ظهر امس في قصر السيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وبع���د االجتماع ص���رح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي 
الراشد بأن املجلس اطلع في مستهل 
اجتماع���ه على الرس���ائل املوجهة 
لصاحب الس���مو األمير من كل من 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس 
اجلمهورية اإلس���المية املوريتانية 
الش���قيقة ومن الرئيس محمد ظل 
الرحمن رئيس جمهورية بنغالديش 
الش���عبية الصديقة ومن يور يكو 
كويكي عضو البرملان ونائب رئيس 
املق���ر العام للط���وارئ في احلزب 
الليبرالي في اليابان، وقد تعلقت هذه 
الرسائل بالعالقات الثنائية القائمة 
بني الكويت وتلك الدول الش���قيقة 
والصديقة وسبل تنميتها في مختلف 

املجاالت وامليادين.
واس���تجابة لتوجيهات س���مو 
رئيس مجل���س الوزراء وبناء على 
قرار مجلس ال���وزراء في اجتماعه 
األول بعد أداء الوزراء القس���م أمام 
صاحب السمو األمير بتكليف جلنة 
القانونية بإعداد مشروع  الشؤون 
قانون يس���تهدف مواجهة مظاهر 
التعصب الطائفي والقبلي وتعزيز 
اللحمة الوطنية فقد ناقش املجلس 
مشروع قانون بشأن حماية الوحدة 
الوطني���ة يحظر مبوجبه القيام أو 
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الغامن والصرعاوي يطالبان الفهد بصعود املنصة
ق���ال النائب مرزوق الغامن ان تقدمي مذكرة كالتي 
قدمت الى اللجنة التشريعية مبضامينها تعكس حالة 
االرتباك التي يعيشها الوزير الشيخ أحمد الفهد، مشيرا 
الى ان ما جاء في املذكرة يؤكد ما كنا نحذر منه اثناء 
اجللس���ة »بأنك ملاذا لم تقدم طلبا كتابيا« ونحن كنا 
نسأل األمني العام هل تقدم الفهد بطلب كتابي؟ فقال 
طلبي يقدم غدا، وزاد الغامن في تصريح صحافي ان 
محاضر اجللسة توضح بشكل جلي بأن طلب الفهد 
كان إحالة االستجواب لبحث دستورية احملورين الثاني 
والرابع وفي أقل من 48 ساعة قدم مذكرة تناقض كل 
ما قاله أثناء اجللس���ة ولذلك نحن عندما نستجوب 
من يناقض اقواله خالل 48 ساعة فماذا تتوقعون في 
أفعال���ه خالل عام وأقصد خطة التنمية. وقال الغامن 
أنا أعتقد بأن املذكرة التفسيرية معيبة وأساءت للفهد 
وأنا أق���ول الفهد اتهمنا في املذكرة التفس���يرية بأن 
االس���تجواب تعدى على صالحيات صاحب الس���مو 
األمير وأن���ا أؤكد بأن هذا الكالم لن مير مرور الكرام 
وأنا أدعوه إلى صعود املنصة حتى نعرف من ال يطيع 
كالم صاحب السمو األمير بالوثائق واملستندات وجزء 
من االستجواب هو مناشدة لصاحب السمو األمير عن 

أفعال كثيرة ارتكبها الفهد.
واضاف: كالمي موجه العضاء اللجنة التشريعية 
أن طلب اإلحالة هو الطلب الذي ورد على لسان الوزير 
وهو احالة االس���تجواب لبح���ث محورين فقط هما 
الثاني والرابع رغم قناعاتنا بدس���تورية كل احملاور 

اما مذكرته فجاءت عبثًا.
وأمر واضح يؤكد الكالم الذي قلناه داخل اجللسة 
أنه ليس هناك نقاط محددة من قبل الوزير الفهد بأنه 
تارة يقول حاسبوني عن التنمية ال حتاسبوني عن 
الرياضة ومرة يقول ادرس���وا دستورية كل احملاور 
وأنا اس���أل الفهد ملاذا هذا االرتب���اك؟ واضاف الغامن 
ان احلملة التي يش���نها الفهد وأوساطه تعكس حالة 
االرتباك والذعر واخلوف من صعود املنصة وأنا أقول 

له اصعد املنصة وبنينّ أن احملاور غير دستورية.
ونحن قدمنا في هذا االستجواب اتهامات مباشرة 
في الذمة املالية وقدمنا اتهامات مباش���رة في احلنث 
بالقسم واتهامات مباشرة بس���وء اإلدارة فأنا اعتقد 
ان���ه يجب أن يصعد بغض النظر عن قراره بعد ذلك 
لكن يجب ان يصعد ليبرر للناس خصوصا انه يقول 

ان ما قمنا به هو تعد على صالحيات صاحب السمو 
االمير ونحن نقول ان صاحب الس���مو األمير هو أبو 
السلطات وفي رقبتنا بيعة له لذلك امتنى أن يصعد 
املنصة ويسمع ما لدينا وأنبه اللجنة التشريعية من 
محاولة السقوط في فخ تأجيل البت في هذا التقرير 

ونأمل ان تنجزه خالل الفترة احملددة.
من جانبه قال النائب عادل الصرعاوي: انا اعتقد 
بأننا نحن والشعب الكويتي أمام الهروب الرابع للوزير 
الفهد فبعد 3 مرات هروب اليوم ميارس الهروب الرابع 
والدلي���ل على ذلك أن الوثيق���ة التي قدمها للمجلس 
واحيلت إلى اللجنة التشريعية تتكلم عن االستجواب 
بأكمل���ه في ح���ني قبلها ب� 24 س���اعة كان يتكلم عن 
محورين وج���زء من املقدمة وأنا أعتقد انه في قراءة 
سريعة هذا يثبت للشعب أنه غير قادر على املواجهة 
وأنه يهرب، واضاف ما ورد في هذه الوثيقة يعكس 
حقيقة س���ؤال، أين اجليش واخلبراء الدس���توريني 
الذين يصوغ���ون فيه مذكرة يعتقد فيها الفهد بأنهم 
قادرون أن يعكسوا فيها وجهة نظره. واضاف ما ورد 
في الوثيقة حتما هو هروب، فالتذرع بأن ما قدم في 
االس���تجواب هو تعد على صالحيات صاحب السمو 
األمير بل ذهب ليتحدث عن املساس بالذات االميرية 
فأنا اعتقد أن هذا جنوح وخروج عن املنطق وخروج 

عن األعراف الدستورية.
ورسالتي اآلن للنواب الذين صوتوا في اجللسة 
على ان االحالة هي حملوري���ن. اآلن نحن امام احالة 
لالس���تجواب برمته فعليهم أن يس���جلوا موقفا بأن 
الوزير الفهد لم يكن صادقا معهم وأصال هو لم يكن 
صادقا مع نفسه حتى يكون صادقا معهم وأقول لهم 
عليكم أن تنتفضوا لقراركم وقناعاتكم بتوجيه رسالة 
للفهد بسحب هذا الطلب أو االعالن عن موقف بأنهم 
ضد هذا الطلب واإلحالة للتشريعية. وزاد الصرعاوي 
األمر الثاني أنا أول مرة أرى وزيرا يلقي مسؤولياته 
على سمو رئيس مجلس الوزراء هو يتكلم انه ليس 
معنيا باخلطة املسؤول عنها رئيس الوزراء وأنا لست 
معنيا بالرياضة املسؤول عنها وزير الشؤون وأنا لست 
معنيا باجلوانب املالية املسؤول عنها وزير املالية وكأنه 
يقول استجوبوا هؤالء والوضع الطبيعي املفروض 
يكون هناك تضامن لكن الفهد ضاعت فيه احليلة ومن 

تضيع فيه احليلة تضيع فيه البصيرة.

نص مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية
فيما يلي نص مشروع قانون حماية 
الوحدة الوطنية الذي اعتمده مجلس 

الوزراء امس:
٭ مادة 1: فيما عدا احلقوق اخلاصة 

باملواطنني الكويتيني التي يقررها 
القانون، يحظر التمييز بني الناس 

في احلقوق والواجبات العامة بسبب 
العرق او اللون او النسب او اجلنس 

او الدين، او االصل او االنتماء 
القبلي او الطائفي او املذهبي.

٭ مادة 2: يحظر بأي وسيلة من 
وسائل التعبير املنصوص عليها 
في املادة 29 من القانون رقم 31 
لسنة 1970 بتعديل بعض احكام 

قانون اجلزاء، الدعوة او احلض، في 
الداخل او اخلارج، على كراهية او 

ازدراء اي فئة من فئات املجتمع او 

املساس بالوحدة الوطنية او اثارة 
الفنت الطائفية او القبلية او نشر 

االفكار الداعية الى تفوق اي عرق 
او جماعة او لون او اصل او مذهب 
ديني او جنس او نسب او محاولة 

تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال 
الكراهية او التمييز او التحريض 

على ذلك، او اذاعة او نشر او كتابة 
مقاالت او اشاعات كاذبة تؤدي الى 

ما تقدم.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات 
املعلوماتية واملدونات التي تنشر 
عليها وغيرها من وسائل التقنية 

احلديثة.
كما يحظر اقامة التنظيمات او 

االجتماعات او التجمعات التي تدعو 
الى اي مما تقدم او االشتراك فيها 

او مساعدتها او متويلها.
٭ مادة 3: تتولى كل من وزارة 
التربية والتعليم العالي واالعالم 

والشؤون االجتماعية والعمل 
واالوقاف والشؤون االسالمية 

بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وضع برامج 

وخطط متجددة دورية لترسيخ 
مفهوم املواطنة ومكافحة النعرات 
الطائفية واملذهبية والقبلية املؤدية 
الى التمييز العنصري وتعمل على 

تعزيز التفاهم والتسامح واالخاء بني 
املواطنني بعضهم البعض وبينهم 

وبني جميع املقيمني على ارض 
الكويت من خالل مقاصد ومبادئ 

الشريعة االسالمية السمحة في 
االخاء واملساواة والعدل والتسامح 

والدعوة باالحسان ونبذ العف 
والطائفية وتقبل اآلخر.

٭ مادة 4: مع عدم االخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، 

يعاقب كل من يرتكب فعال يخالف 
احلظر املنصوص عليه في املادة 

االولى من هذا القانون باحلبس مدة 
ال تزيد على خمس سنوات وغرامة 

ال تقل عن خمسة آالف دينار وال 
تزيد عن خمسني الفا او بإحدى 

هاتني العقوبتني.
ويعاقب كل من يرتكب فعال يخالف 

احلظر املنصوص عليه في املادة 
الثانية من هذا القانون باحلبس مدة 
ال تزيد على سبع سنوات وغرامة ال 
تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد 
عن 100 الف دينار او باحدى هاتني 

العقوبتني ويحكم مبصادرة الوسائل 
واالموال واالدوات والصحف 

واملطبوعات املستعملة في ارتكاب 
اجلرمية.

وتضاعف العقوبة في حال العودة او 
اذا كان من شأن اجلرمية تعريض 

الوحدة الوطنية او سالمة البالد 
للخطر.

٭ مادة 5: في االحوال التي يرتكب 
فيها جرمية من اجلرائم املنصوص 

عليها في هذا القانون من خالل 
شخص اعتباري، ودون االخالل 

باملسؤولية اجلزائية للشخص 
الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص 
االعتباري بالغرامة التي ال تقل عن 

10 آالف دينار وال تزيد عن 50 الف 
دينار اذا ارتكبت اجلرمية باسمه 

او حلسابه، ويجب احلكم بالغاء 
الترخيص مبزاولة النشاط اذا كان 

الشخص االعتباري قد انشئ او 
انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب 
احدى اجلرائم املنصوص عليها في 

هذا القانون.
٭ مادة 6: يعفى من العقاب كل 

من بادر بابالغ السلطات املختصة 
عن اجلرمية قبل البدء في تنفيذها، 
فاذا كان االبالغ بعد وقوع اجلرمية 
يجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة 

اذا كان من شأن ذلك ضبط باقي 
اجلناة في حالة تعددهم واالدوات 

املستخدمة في اجلرمية.
٭ مادة 7: ينشر هذا القانون في 

اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا 
من تاريخ نشره.

العبداجلليل والرميحي وكيلني مساعدين في »الديوان«

قال وزير الدولة لش����ؤون مجل����س الوزراء علي 
الراشد ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم 
بتعيني قيس س����عود البدر وكيال مساعدا في وزارة 
الدولة لش����ؤون مجلس األمة. ويشغل البدر حاليا 
منصب مدير ادارة الشؤون املالية واالقتصادية في 

مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة.
وأضاف الوزير الراش����د ان مجلس الوزراء وافق 
على مشروع مرسوم بتعيني احمد خليفة العبداجلليل 
وأحمد علي الرميحي وكيلني مس����اعدين في ديوان 

اخلدمة املدنية. ويشغل العبداجلليل حاليا منصب 
مدير ادارة نظم املعلومات واحلاسب اآللي في ديوان 
اخلدمة املدنية، كما يش����غل الرميحي حاليا منصب 
مدير ادارة مراقبي شؤون التوظف في ديوان اخلدمة 
املدنية. وذكر الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق 
على مش����روع مرس����وم بتعيني محمد علي العازمي 
وكيال مس����اعدا في وزارة الصحة. ويشغل العازمي 
حاليا منصب وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 

املالية بالتكليف.

أحمد العبداجلليل أحمد الرميحي محمد العازمي

العازمي وكيالً مساعداً في »الصحة« والبدر في »شؤون مجلس األمة«


