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08
وافق مجلس األمة في جلسته اخلاصة أمس على قانون العلم الوطني الذي يقضي بالسجن 5 سنوات أو الغرامة 3000 دينار أو احدى هاتني 

العقوبتني لكل من ميتهن العلم الوطني، حيث مت إقرار القانون في املداولة األولى وأجلت الثانية للتعديل على مواد القانون بعد اعتراض احلكومة. 

وخالل اجللسة انتقد النواب التصريحات احملرضة على اجلهاد والتسليح ملواجهة النظام في سورية حيث فوض املجلس الرئيس علي الراشد في 

إصدار بيان سياسي لنبذ أشكال التطرف وحماية اللحمة الوطنية واالبتعاد عن الفتنة الطائفية. واثناء اجللسة طلبت احلكومة سحب القانون اخلاص 

بجوازات السفر. واحال مجلس األمة إلى احلكومة 5 اتفاقيات ابرمت بني الكويت وبعض الدول كما أقّر املداولة األولى لدور احلضانة اخلاصة، ووافق 

على التعديالت على قانون تنظيم اإلعالن عن املواد املتعلقة بالصحة مبداولتيه االولى والثانية واحاله للحكومة، وفيما يلي التفاصيل:

كتب:  سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري

السجن أو الغرامة املالية 
ملن ميتهن العلم الوطني.. مداولة أولى

القوان���ني قدمية وم���ر عليها 
أكثر من مجلس، نحن نالحظ 
إعالنات في الصحف حول املواد 
املتعلقة بالصحة من حيث كمال 
األجسام والتخسيس وهي كلها 
مضرة بالصحة وحدثت وفيات 
كثيرة للشباب الكويتي وراحوا 
ضحية هذه املواد واحلبوب، 
فالقانون ينظم تشديد العقوبة 
على الصحف والقنوات املعلنة، 
وع���دم املتاج���رة الرخيصة 
باألدوية املنتشرة بطريقة غير 
صحية وسليمة، وغير متوافقة 

مع املعايير الصحية.
وج���رى التصوي���ت نداء 
باالس���م على املداولة الثانية 
واالستثناء على قانون تنظيم 
املواد املتعلقة بالصحة وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 43، عدم موافقة 0، 

امتناع 0، احلضور 43.
موافقة ويحال للحكومة.

المشروع بقانون بشأن دور 
الحضانة الخاصة

٭ هاني ش���مس )املقرر(: 
هذا القانون من مجلس 2009 
وهو 12 مادة تنظم موضوع 
احلضانات اخلاص���ة ونأمل 
التصوي���ت علي���ه وج���رى 
التصويت على املداولة األولى 
لقانون تنظيم دور احلضانة 
النتيجة  اخلاص���ة وكان���ت 

كالتالي:
موافقة 39، عدم موافقة 0، 

امتناع 0، احلضور 36.
املداول���ة  موافق���ة عل���ى 

االولى.
٭ قانون تعدي���ل أحكام 

التعليم اإللزامي.
٭ خالد الشليمي )املقرر(: 
اللجنة تقدم تقريرها عن قانون 
اإللزام���ي ملعاجلة  التعلي���م 
السلبيات في تطبيق القانون 

11 على 1965.
٭ وزي���ر التربية د.نايف 
احلجرف: ه���ذا القانون متت 
مناقش���ته ف���ي 2009 ورؤية 
التربية تتفق مع رأي  وزارة 
اللجنة، وأيضا استبدال االسماء 
م���ن وزارة التربية والتعليم 
الى وزارة التربية واسم ناظر 
املدرس���ة الى مدير املدرسة، 

ونرجو إقراره.
املعي���وف:  عب���داهلل  ٭ 
التقرير لم يتعرض للدارسني 
باخلارج، والعلة اليوم ليست 
العلة في  القوانني، ولكن  في 
املمارس���ة إمنا التعليم ليس 
جي���دا، وهن���اك تضخم في 
املناهج، اجلامعات تعاني من 
ضحالة املعلومات عن الطلبة، 

٭ صباح اخلالد: نش���كر 
اللجن���ة  أعض���اء  رئي���س 
اخلارجية عل���ى جهدهم في 
دراسة االتفاقيات واعتمادها 
والعمل الذي يقوم به املجلس 
خالل األشهر املاضية واعتماد 
االتفاقيات التي كانت متأخرة 
أعطان���ا مرونة ويس���را في 
تعاملنا مع املجتمع الدولي من 
خالل احترام الكويت االتفاقيات 
فكل الشكر اجلزيل ملجلسكم 

املوقر.

قانون تنظيم اإلعالن عن 
المواد المتعلقة بالصحة

٭ صال���ح عاش���ور: هذه 

الديبلوماس���ية  البعثات  من 
من ش���راء أراض أو سيارات 
بحيث ال يكون عليها ضرائب 
واتفاقية النقل البحري ومتت 
املوافقة عليها جميعا، وكلها 
اتفاقي���ات ال دخ���ل فيها من 
الناحية الدس���تورية واطلب 
من االخوان عدم الدخول في 

التفاصيل والتصويت.
٭ علي الراشد: هل يوافق 

املجلس على تثبيت 
وج���رى التصوي���ت نداء 
باالسم على االتفاقيات وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 43، احلضور 43.
موافقة وحتال للحكومة

من احلكومة عن مواطن حقير 
يطالب بنحر 10 من الش����يعة، 
وحتية مني إلخواني الشيعة 
على ما سويته هذا دكتور يدرس 
ألجيال ويحرض أجياال، هذه 
قضايا أمن دولة أين دور وزير 
الداخلية حول »ثلة من عتاله«؟ 

ملاذا ساكتة د.روال دشتي؟!
٭ عل���ي الراش���د: عندنا 
اتفاقيات ه���ل توافقون على 
التصويت عليه���م تصويتا 

واحدا؟
٭ صال���ح عاش���ور: هذه 
اتفاقيات منطية جتارية عن 
منع التهرب التجاري واالزدواج 
الضريب���ي، وبش���أن اإلعفاء 

تلفهم الوحدة الوطنية، ال نريد 
أن تكون هناك إسقاطات في 
سورية في أي مكان على هذا 
املجتمع الصغير وال يتحمل 
الزج في اتون الطائفية، علينا 
نصر اخواننا السوريني وضد 
أبدا، ويجب  النظام السوري 
أن نطالب أميركا بإسقاط هذا 
النظ���ام البعثي الذي ال ميثل 
أحدا، وندع���و الى لغة العقل 
واحلوار وأن نتشبث ببلدنا.

٭ صفاء الهاشم: أين دور 
احلكومة التي نناشدها بتطبيق 
القانون؟ ملاذا لم تطبق قانون 
مكافح����ة اإلره����اب والوحدة 
الوطنية؟ نريد أن نسمع كالما 

هذا الدور فعلينا كمجلس أن 
نقوم بدورنا.

٭ علي الراشد: إذا فتحنا 
املج���ال فل���ن ننته���ي وإذا 
فوضتموني فس���أصدر بيانا 

وننتهي من هذا املوضوع.
٭ خليل عب���داهلل: هناك 
قوانني صدرت من هذا املجلس 
حلف���ظ الكوي���ت، وعلينا أن 
نطبق ملواجهة كل من يعبث 

بأمن الكويت.
٭ خالد العدوة: ما يجري في 
سورية يدمي القلب والتدخالت 
التي حتصل.. فالنظام السوري 
ال ميثل أي أحد، فال ميثل سنة 
وال شيعة، والشعب الكويتي 

افتتح رئيس مجلس األمة 
علي الراشد اجللسة اخلاصة 
املق���ررة ملناقش���ة ع���دد من 
املدرجة على جدول  القوانني 
األعمال، وتال األمني العام أسماء 
األعضاء احلاضرين واملعتذرين 
والغائبني عن اجللسة دون إذن 

أو إخطار.
٭ علي الراش���د: جلستنا 
خاصة عقدت بناء على طلب 

بعض النواب.
٭ د.روال دشتي: احلكومة 
تطل���ب تق���دمي االتفاقي���ات 
املدرجة في اجلدول على باقي 

البنود.
موافقة عامة.

٭ االتفاقي���ة، باملوافق���ة 
الكويت ومقدونيا بشأن  بني 

االزدواج الضريبي.
٭ اتفاقي���ة باملوافقة بني 
الكويت ورومانيا بشأن اإلعفاء 

للبعثات الديبلوماسية.
٭ اتفاقي���ة باملوافقة على 
اتفاقي���ة بني الكويت واألردن 

في مجال املوانئ.
٭ اتفاقية حول املوافقة على 
اتفاقية بني الكويت واجلزائر 

في التبادل التجاري.
٭ اتفاقية حول مذكرة تفاهم 

في مجال النقل البحري.
٭ تقرير جلنة الش���ؤون 
الصحية عن اإلعالن عن املواد 

املتعلقة بالصحة.
٭ أحمد املليفي: أقترح أن 
تفوض كرئيس املجلس إلصدار 
بيان للتأكيد على عدم الغوص 
في الس���احة السياسية ونبذ 
كل أشكال التطرف مبا يتفق 
مع نصوص القانون وحماية 

وحدتنا الوطنية.
٭ عبداهلل املعيوف: نحن 
نستغرب التصريح الصادر 
أمس حول سورية ونؤيد أن 
تتحرك احلكومة لوأد مثل هذه 

القضايا لوأد الكراهية.
٭ نبي���ل الفض���ل: أوجه 
خطابي للحكومة، فهي السبب 
في عدم تطبيق القانون وتراخي 
الوزراء، حتى تفشى خطاب 
الكراهية ونشر ثقافة اإلرهاب، 
وهناك من حتدث عن جتهيز 
مقاتل���ني، فأي���ن احلكومة؟! 
هذا التراخي س���يزيد من هذا 
اخلطاب، البد أن يقود املجلس 
عملي���ة االس���تنكار وإصدار 
بيان، نرفض دز عيال الكويت 
لسورية، دز عيالكم أنتم وأين 
احلكومة عن شافي العجمي؟! 
أين هي عن فالح الصواغ الذي 

قال انه جمع مليونا؟!
هذا النهج س���يكلفنا عداء 
دول، فإذا فشلت احلكومة في 

الرئيس علي الراشد ونائبه مبارك اخلرينج وأمني السر كامل العوضي وخالد العدوة على املنصة

صفاء الهاشم د.روال دشتي والشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد اخلالد

املعيوف: قانون 
التعليم اإللزامي لم 
يتعرض للدارسني 

في اخلارج

الزلزلة: الدروس 
اخلصوصية والتعليم 

في البيت من 
أخطر األمور

الصانع: منظومة التشريعات اإللكترونية ضرورة لتحقيق التطوير والنهضة
أصدر النائب يعقوب الصانع بيانا جاء فيه: 

بسم اهلل الرحمن الرحمني والصالة والسالم 
على سيد اخللق خامت املرسلني سيدنا محمد 
ژ وعلى آله وأصحابه اجمعني، يقولون ان 

حقائق اليوم هي احالم االمس، وكان طموحي 
الشخصي بحكم تخصصي واهتماماتي 

القانونية أن ارى في دولة الكويت منظومة 
وطنية حديثة للتشريعات االلكترونية، بعد ان 
اصبحت احلاجة اليها ضرورة ملحة ملسايرة 

ما فرضته ثورة املعلومات والتكنولوجيا 
والتي اصبحت سمة من سمات عصرنا 

احلالي واصبح استخدام وسائل االتصال 
املعلوماتية ضرورة من ضرورات احلياة 

اليومية.
وشاء اهلل ان يهيئ لي سبيل حتقيق احللم 

بأن شرفت بعضوية مجلس االمة املوقر 
احلالي والذي متيز وعرف بأنه مجلس 

االجنازات والعمل اجلاد، ووجدت ان حلمي 
باملنظومة هو حلم وتطلعات جميع السادة 

اعضاء املجلس ورغبتهم الصادقة دون توان 
او جدل او مماحكات في ان تقر املنظومة 
التشريعية االلكترونية التي تأخر اقرارها 

كثيرا رغم انها ضرورة من ضرورات 
التطوير والنهضة.

من هنا تولدت فكرة عقد املؤمتر الوطني 
للتشريعات االلكترونية باعتبار املؤمتر هو 

من اكثر املنصات العلمية انتشارا في العرف 
االكادميي، ويسمح باجتماع اكبر عدد من 

املتخصصني واالكادمييني وغير االكادمييني 
املهتمني مبوضوع املؤمتر.

كما يتيح مجاال واسعا لتغطية موضوع 
املؤمتر ومناقشة جميع جوانبه املترابطة 

مع موضوعه، كما انه يوفر ارضا خصبة 
تتيح املناخ العلمي للنقاش ويكرس تعاون 
السلطات جميعا ومشاركة افراد املجتمع 

ليصلوا معا الى نتائج حتقق طموحات 
اجلميع.

وبالفعل ظهر ذلك جليا اثناء مناقشة فكرة 
املؤمتر التي القت اهتماما وحرصا بالغا من 

جانب السلطتني التنفيذية والقضائية.
وكم كان مبلغ سعادتي حني ابلغت باهتمام 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 

حفظه اهلل ورعاه بفكرة املؤمتر ورغبته 
السامية في رعاية فعالياته وحرص سموه 

على مشاركة اجلميع لتحقيق الرؤية املتكاملة 
للمنظومة واهتمام سموه البالغ بضرورة 

العمل اجلاد القرار املنظومة الوطنية املتكاملة 
للتشريعات االلكترونية باعتبارها قضية 

وطنية يجب املضي قدما نحو حتقيقها.
لقد كانت رغبة سموه السامية دافعا لتسارع 

جهود اجلميع وحرصهم على عقد املؤمتر 
واملشاركة فيه وبفضل اهلل وتوفيقه وبجهد 
اجلميع من املنظمني واملشاركني عقد املؤمتر 

وبدأت فعالياته يومي 9 و 10 من يونيو 
اجلاري في مناخ علمي راق توج بنجاح 

مشهود ونتائج وتوصيات قيمة من شأنها 

اقرار منظومة تشريعية متكاملة تتميز 
باإلطار القانوني الواضح امللم باملوضوع من 
جميع جوانبه وتساير احدث ما توصلت اليه 

التجارب والتشريعات االلكترونية احلديثة 
لدى الدول التي سبقت في هذا املجال.

ولقد اخذت في حسباني الرغبة السامية 
لصاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه 

وتأكيداته بأن تؤخذ نتائج وتوصيات املؤمتر 
على محمل من العمل اجلاد وان جتد صداها 

بالفعل في مقترحات القوانني اخلاصة 
باملنظومة التشريعة االلكترونية، اي باعتبار 
تلك النتائج والتوصيات تعبيرا حقيقيا عن 

آمال وتطلعات ورؤى السلطات الثالث وابناء 
الوطن.

فكان حرصي وحرص املجلس رئاسة واعضاء 
وخاصة االخوة بلجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية على الدراسة املتأنية لنتائج 
وتوصيات املؤمتر واحلرص على االلتقاء 

باخلبراء واملتخصصني الذين شاركوا في 
املؤمتر وجلانه وساهموا في اقتراح واعداد 

التوصيات، وبالفعل متت دعوة املعنيني وعقد 
لقاء بتاريخ 2013/6/11 حضره كل من السادة:

عصام العصيمي ـ مدير االدارة القانونية 
ملجلس األمة ورئيس اللجنة التنفيذية.

ود.حيدر بهبهاني ـ عضو هيئة التدريس 
بجامعة الكويت.

ود.زهير العباد ـ مستشار وزير اإلعالم.
ود.عبدالعزيز التركي ـ رئيس املخاطر 

التشغيلية بنك برقان.
وم.نادر معرفي ـ مدير عام املركز االقليمي 

لتطوير البرمجيات التعليمية.
.KENT وعبداهلل العجمي مدير عام شركة

وطارق الراشد ـ مدير ادارة تطوير النظم في 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

وهدى الصوان ـ املستشار املساعد بإدارة 
الفتوى والتشريع.

ودالل املطر ـ جامعة الكويت.
ومنار احلشاش ـ أمني عام جائزة الكويت 

االلكترونية مبؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
واملستشار محمد مراد ـ مجلس األمة.
واملستشار كمال قرني ـ مجلس األمة.

والتقوا بأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية 
حيث جرت مناقشات طويلة ومثمرة ملا 

توصلوا اليه من نتائج وتوصيات خلص اليها 
املؤمتر على مدار ما يزيد على 5 ساعات 

متواصلة توجت بتضمني املشروع املقترح 
للمعامالت االلكترونية التوصيات التي وافقت 

عليها اللجنة القانونية والتشريعية ومت 
التصويت عليها من اللجنة بجلسة 2013/6/11 

وأدرج املشروع على جدول أعمال املجلس 
في جلسته املعقودة يوم األربعاء املوافق 

.2013/6/12
وال يسعني اال ان اتقدم بخالص الشكر 

والتقدير واالمتنان  لرئيس مجلس األمة 
علي فهد الراشد  الذي كان داعما رئيسيا 

لفكرة املؤمتر ولم يبخل بجهد أو يضن 

بتسخير جميع االمكانيات املتاحة لعقد 
املؤمتر وخروجه بالصورة الالئقة املشرفة، 

كما ال يفوتني توجيه الشكر والتقدير لسمو 
رئيس مجلس الوزراء وألصحاب املعالي 

الوزراء وأخص بالشكر الشيخ سلمان 
احلمود وزير االعالم ووزير الشباب على ما 
وجدت منهم جميعا من تأييد ودعم للمؤمتر 

وفاعلياته ميثل التكريس احلقيقي لتكاتف 
السلطات وتعاونها البعيد عن االغراض اال 
خدمة الوطن وخدمة املواطنني، كما اتوجه 

بخالص شكري الى جميع االخوة واالخوات 
اعضاء مجلس االمة الذين شاطروني الفكرة 
وأبدوا االستعداد والتعاون خلروج املشروع 

الى النور، والشكر موصول لفريق العمل 
الذي حمل على عاتقه تنظيم املؤمتر وتنظيم 

فاعلياته وتهيئة البيئة التنظيمية املناسبة التي 
اخرجته بتلك الصورة املشرفة، كما اشكر كل 
من ساهم بجهده وأفكاره ورؤاه في فاعليات 
املؤمتر واثرائه بعصارة جتاربهم وخبراتهم 

في هذا املجال، وكل من ساهم بجهد في 
اخراج املنظومة التشريعية االلكترونية 

على هذا الوجه املشرف للكويت وألبنائها 
املخلصني واهلل أسأل ان يكون هذا العمل في 

ميزان حسنات اجلميع وان يكون عطاء ووفاء 
للكويت التي انعمت علينا بالكثير، وللعلم فقد 

مت اقرار القانون في املداولة االولى.
وفق اهلل اجلميع وسدد خطاهم نحو رفعة 

وارتقاء هذا الوطن العزيز.
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ألن الهدف هو التعليم واحلفظ 
والنجاح، بعيدا عن التربية.

٭ د.يوسف الزلزلة: أشير 
الى قضية خطيرة في التعليم 
في الكويت، من أخطر األمور 
عل���ى التعليم ه���ي الدروس 
اخلصوصي���ة والتعليم في 
البي���ت، نح���ن أم���ام تعليم 
خاطئ وال يوج���د توجه من 
التربية لدراسة هذه التجربة 
اخلطيرة، ويجب أن يكون من 
ضمن خطة الوزارة االنتهاء من 

هذه اجلرمية.
٭ وزي���ر التربي���ة: نحن 
اآلن لدينا نظام تعليمي وهو 
التعليم بالبيت وهو خطير، 
وأعلنا مرارا أن املدرس الذي 
سيقوم بدروس خصوصية 
سيتم إنهاء عمله، ووقعنا عقد 
إنشاء قناة تربوية تثبت على 
مدار الساعة كل املناهج التي 
تدرس في املدارس، وبالتالي 
الطلب���ة ليس���وا بحاجة الى 

الدروس اخلصوصية.
هذه مشكلة تواجه اجلميع 
ولتتضافر جهود الوزارة مع 
االسرة والش���راكة احلقيقية 
بينهم���ا لوضع ه���ذه االمور 
البح���ث وايجاد  على طاولة 

احللول.
٭ عدن���ان عبدالصم���د: 
مفترض ان تخصص جلسة 
خاصة للحديث عن كل امور 
التعل���م، وال بد م���ن تطوير 
املناه���ج وان تك���ون عملية 
تطويره مستمرة، والحترك 
في هذا االجتاه ملواكبة العصر، 
ولفت عبدالصمد الى ان صيانة 
املدارس تواجه مجموعة من 
املشاكل وعلى اجلهات املعنية 
االس���راع في معاجلة مشكلة 

صيانة املدارس.
وكذلك قضية تكدس الطلبة 

حكما والوزير لم يحرك ساكنا 
جتاهها، هذه املدرسة حتاول 

زرع أفكار هدامة.
٭ أحم���د املليفي: ال ميكن 
الفص���ل ب���ني احلدي���ث عن 
التعليم االلزامي وبني اهدافه 
ومخرجاته، فينبغي أن تكون 
هن���اك خطة واس���تراتيجية 
للتعلي���م، وعدم االس���تقرار 
السياسي هو جزء من املشكلة، 
املخرجات التعليمية لم تخرج 
لنا انسانا محاورا، مسؤولية 

التعليم مسؤولية وطن.
الراش���د: ترفع  ٭ عل���ي 
اجللسة ملدة ربع ساعة للصالة 

وكانت الساعة 12:30.
استؤنفت اجللسة الساعة 
الواحدة ظهرا برئاسة رئيس 

املجلس علي الراشد.
وانتقل املجلس للتصويت 
املداولة األول���ى على  عل���ى 
التعديالت على قانون التعليم 

االلزامي.
موافق 42، غير موافق � ، 

ممتنع � ، احلضور 42.
ووافق املجلس على املداولة 

األولى.
العبداهلل: نظرا  ٭ محمد 
لعدم االلتزامات واحلكومة تود 
ان تؤكد اي محاولة لشق وحدة 
الصف ستتخذ احلكومة جميع 
اخلطوات حلمايتها وسيطلعكم 
مجلس الوزراء في اجللس���ة 

املقبلة على التفاصيل.
وانتقل املجلس ملناقش���ة 

قانون بشأن العلم الوطني.
٭ أحم���د املليف���ي: نحن 
مبرحلة نحتاج به���ا للحمة 
الوطنية والقان���ون بحاجة 
لثقاف���ة اجتماعية وهناك من 
يحاول ان يصغر من ش���أن 

العلم.
٭ عبداهلل املعيوف: وقوف 

امل���دارس فهناك  في بع���ض 
مدارس مهجورة وهذا ما ادى 
الى التكدس في مدارس اخرى، 
وكذل���ك ال بد من خلق عملية 
العام للمدارس وكانت  النقل 

رائدة في الكويت.
القالف: وزير  ٭ حس���ني 
التربية رجل ذو ثقة وقدمنا 
له معاملة واحدة ورفضها لكن 
هو صاحب جهد واضح، خبرات 

وآراء النائب احمد املليفي عندما 
كان وزيرا كان���ت رائدة ولم 
نستطع تطبيقها، فأرجوك يا 
وزي���ر التربية ان جتلس مع 
مثل هذه اخلبرات لتطلع عليها 
املمكن ان نستفيد منها  ومن 
جميعا، وكذلك ملاذا ندفع 800 
دينار للدروس اخلصوصية؟ 
فهذا خلل، وأمتنى من الوزير 
تش���كيل جلنة لبحث اسباب 

الدروس  ال���ى  الطلبة  جلوء 
اخلصوصية.

الدويس���ان:  ٭ فيص���ل 
التربية  عندما نتحدث ع���ن 
التربية  فلهب ظه���ر وزي���ر 
بسياط النقد ولكن هذه املرة 
سأجته منهجا جديدا وهناك 
مدرسة في الشويخ راقية جدا، 
الطلبة  وعليه فلماذا يحتاج 
ال���دروس اخلصوصية،  الى 

النه ليس���ت هن���اك مكافآت 
للمدرس���ني وامتيازات، هناك 
بعض املدرسني يحتاجون الى 
دروس خصوصية الن املناهج 
جديدة عليهم، فنحن بحاجة الى 
احتواء جميع شرائح املجتمع 
في مناه���ج الوحدة الوطنية 

والتربية االسالمية.
٭ صفاء الهاشم: القانون 
ال يج���ب ان يك���ون جام���دا، 

فكيف نخلق مواطنا صاحلا 
التعليم االلزامي،  عن طريق 
ملاذا مخرجات التعليم االجنبي 
التعليم  افضل من مخرجات 
احلكومي، دور املعلم ينبغي 
التركي���ز عليه خللق مواطنا 
صاحل���ا، صفع���ة على وجه 
كل مدرس غير ش���ريف قاعد 
يحرض عل���ى تقويض نظام 
احلكم كاملدرسة التي لديها 12 

نبيل الفضل

ناصر الشمري والشيخ أحمد اخلالد وطاهر الفيلكاوي وكامل العوضي

أحمد الري وعدنان عبدالصمد وكامل العوضيسيد حسني القالف ونواف الفزيع ونبيل الفضل ود.روال دشتي

د.خليل عبداهللصالح عاشور وطاهر الفيلكاوي والشيخ صباح اخلالد

د.نايف احلجرفعدنان عبدالصمد فيصل الدويسان 

أحال إلى احلكومة 5 اتفاقيات بني الكويت وبعض الدول

املجلس يقرّ التعديالت على قانون تنظيم اإلعالن عن املواد املتعلقة بالصحة

احلجرف: املدرس 
الذي سيقوم 

بإعطاء الدروس 
اخلصوصية سنقوم 

بإنهاء عمله

عبدالصمد: ضرورة 
أن تكون هناك 

عملية تطوير 
مستمرة
للمناهج

القالف: تشكيل 
جلنة لبحث أسباب 

جلوء الطلبة 
للدروس اخلصوصية

التحالف اإلسالمي الوطني: ندعو جميع 
الكويتيني إلى التكاتف والوحدة

أصدر التحالف االسالمي الوطني بيانا جاء فيه: )واتقوا فتنة ال 
تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهلل شديد العقاب(، 
ان املراقب لالحداث املتسارعة إقليميا ودوليا ليدرك حجم التأثير 

الذي تلقيه هذه األحداث على ساحتنا احمللية والذي تسبب 
لالسف في احداث شرخ لالسس التي نشأ عليها مجتمعنا 

املعروف بتالحمه وجتانسه وتآلفه، وتتواصل احملاوالت اليائسة 
للنيل من نعمة األمن واألمان التي جبل عليها مجتمعنا الذي 
يضم بني جنباته مختلف األطياف والتوجهات، ولعل آخرها 
ما تفوه به أحدهم من كلمات خرقاء وتهديدات جوفاء أثارت 

استياء عاما لدى جميع مكونات الشعب الكويتي، حيث ان هذه 
املمارسات الشاذة واملتطرفة تنم عن مرض وخلل يعاني منه 
من يحاول ترويجها في هذا املجتمع املسالم والرافض لكل 

اشكال التطرف من اي مصدر كان، وليعلم اصحاب الصوت 
النشاز وكل من تسول له نفسه التعرض ألي مكون من مكونات 
مجتمعنا ان لهذا الوطن رجاال آلوا على أنفسهم الذود عن حماه 

وعدم االجنرار وراء الفتنة، وان تعاملهم باحلكمة والعقل امنا 
يهدف للحفاظ على مجتمعنا اآلمن واملسالم وحتصينه من 

شرور الفنت التي ال تبقي وال تذر. اننا في التحالف االسالمي 
الوطني لندعو جميع الكويتيني للوحدة والتكاتف، وتفويت 

الفرصة على كل الطارئني الذين ال يريدون خيرا لكويتنا 
احلبيبة، وندعو اجلهات الرسمية الى تطبيق القانون على اجلميع 
بحزم وعدالة ومساواة ومبسطرة واحدة، ولنعمل جاهدين على 

وأد الفنت في مهدها ألن نارها ستحرق األخضر واليابس ولن 
تستثني احدا، ونوجه الدعوة جلميع القوى الوطنية ومؤسسات 

املجتمع املدني للقيام بدورها للحفاظ على املكتسبات الوطنية 
وتعزيز الوحدة واالستقرار.

وختاما ندعو اهلل العلي القدير ان يحفظ هذا البلد آمنا وسائر 
بالد املسلمني، انه سميع مجيب.

)الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهلل 
وأولئك هم أولو األلباب(.

اخلرافي لوزير الداخلية: نحن أمام منعطف خطير للعبث باحلريات 
بعد تعسف أحد احملققني باستخدام سلطته ضد مواطن

وجه النائب عادل اجلاراهلل اخلرافي حزمة من 
األسئلة للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود وذلك 
بسبب تعسف أحد محققي وزارة الداخلية 

بإجراءاته ضد أحد املواطنني في القضية رقم 
2013/75 في مخفر القادسية وحبسه ومنع 

محاميه من مقابلته، إضافة الى اخلروج أثناء 
فترة عمله الرسمي ورفضه قراءة الشهود 

ألقوالهم وتهديدهم بإلغاء التحقيق بالرغم من 
تقدميه لشكوى ضد املتهم الرئيسي والذي من 
املفترض ان يتم معه التحقيق أو حبسه، مؤكدا 

ان للواسطة دورا كبيرا بهذا اجلانب والتي تعتبر 
من املخالفات الصارخة للقانون والتي جتعلنا 

نقف امام منعطف خطير للعبث بحريات وحقوق 
األشخاص، مبا ال يجوز املرور عليه أو معاجلته 
كواقعة فردية أصابت مواطنا ساقه حظه العاثر 
للوقوع أمام محقق تخلى عن احليدة وأصول 

ممارسة الوظيفة التي يجب ان يكون أمينا عليها. 
وتتطلب ايضا ضرورة املعاجلة التي تؤكد عدم 

تكرارها. لذلك يرجى إفادتي مبا يلي:
٭ ما السند القانوني لقرار احملقق حجز الشاكي 

رغم اصابته وانه مجني عليه؟ هل موضوع 
الشكوى وأيا ما كان موقف الشاكي يعد من 

املخالفات التي يجوز احلجز فيها؟ أو تلك التي ال 
يجوز إخالء سبيل األطراف بضمان شخصي أو 

أشخاص لهم احلق في ذلك؟
٭ ما األسباب التي أدت باحملقق الى منع الشاكي 

من استدعاء شهود الواقعة لسماع أقوالهم، مبا 
له من اثر ايجابي على حتصيل احملقق لصحيح 

الوقائع املعروضة عليه؟
٭ هل يجوز للمحقق حجز الشاكي ومنع ضابط 

املخفر من احلصول على تقرير طبي مبا حلقه 
من اصابات؟ وما إجراء الوزارة حياله في هذه 

احلالة؟
٭ من مصدر قرار حجز املواطن الشاكي وما 

سبب حجزه وحده دون الطرف اآلخر بالدعوى 
حيث ان القضية بها تبادل اتهام لكل منهما وال 
يصح ان يحجز طرف دون اآلخر دون سماع 

أقوال شهود كل طرف؟
٭ ما اإلجراءات التي اتخذتها أو تتخذها الوزارة 
حيال ترك احملقق لعمله خالل الدوام الرسمي؟ 
مبا يترتب عليه من إخالل بأداء العمل وتنظيم 

ادائه؟ وما اجلزاء في هذه احلالة؟
٭ هل قامت الوزارة بالتحقيق في شكوى 
املواطن التي قدمها محاميه ضد احملقق في 

موضوع الشكوى؟ واذا كانت االجابة بنعم؟ فما 
نتائج هذا التحقيق؟ واذا كانت االجابة بالنفي 
فما أسباب تقاعس الوزارة عن هذا اإلجراء؟ 
وما اإلجراءات التي تزمع اتخاذها حيال هذه 

املخالفات؟
٭ ملا كان تصرف احملقق يعد إهدارا للعدالة 

واحليدة وتعسفا غير مبرر في استخدام السلطة 
القانونية الى غير غايتها، فما إجراءات الوزارة 

للعمل على تأكيد عدم تكرار مثل هذه املخالفات 
الصارخة من بعض القائمني بالتحقيق، مبا 

يصاحبه من تداعيات ومخالفات؟ وعلى ان تكون 
االجابة مشفوعة مبا يتطلبه البيان من أوراق 

ومستندات.

عبدالصمد ضيف »املنصة« مساء غد السبت

املعيوف يسأل احلمود عن املهمات 
الرسمية ملدير عام الهيئة العامة للشباب

يستضيف الزميل اإلعالمي عمار 
تقي مساء يوم غد السبت على 

شاشة قناة الكوت الفضائية في 
برنامج »املنصة« عشية صدور حكم 

احملكمة الدستورية بشأن مرسوم 
الصوت الواحد، عضو مجلس 

األمة النائب عدنان سيد عبدالصمد 
وذلك في الساعة العاشرة مساء 

بتوقيت الكويت. ومن أبرز احملاور 
والتساؤالت التي سيتم التطرق لها:
٭ حكم احملكمة الدستورية املرتقب.

٭ املشهد السياسي بعد صدور 
احلكم.

٭ العالقة بني السلطتني؟
٭ هل طغى الدور التشريعي على 

الدور الرقابي لهذا املجلس؟
٭ ازدياد حالة االحتقان الطائفي في 

املجتمع.
يذكر ان برنامج املنصة هو من تقدمي 

اإلعالمي عمار تقي وسيعاد بثه 
يوم االحد الساعة 3.35 عصرا على 

شاشة قناة الكوت الفضائية.

وجه النائب عبداهلل املعيوف سؤاال 
برملانيا الى وزير اإلعالم ووزير 

الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود جاء فيه: يرجى 

تزويدي باآلتي: بعدد املهمات 
الرسمية التي قام بها مدير عام 

الهيئة العامة للشباب والرياضة منذ 
2012/1/1 وحتى تاريخه، وكذلك عدد 
املرافقني له وفترة املهمات الرسمية 

لكل منها على حدة، وما اذا كان 
هناك متديد لهذه املهمات أرجو 

تزويدي بجميع البيانات لكل مهمة؟
وعدد العاملني في الهيئة العامة 

للشباب والرياضة على نظام 
املكافآت وكذلك تزويدي بأماكن 

عملهم ومؤهالتهم العلمية 
ورواتبهم؟ ويرجى تزويدي بنسخة 

من العقود لألعمال اإلضافية 
والتغييرية الستاد جابر الدولي وما 
الطريقة والكيفية التي مت بها اعتماد 

تلك العقود؟
وكم عدد اجتماعات مجلس إدارة 

الهيئة العامة للشباب والرياضة 
التي عقدت منذ 2012/1/1 وحتى 

تاريخه؟ وتزويدي بنسخة ضوئية 
من محاضر هذه االجتماعات.

الراشد: متفائل باستمرار املجلس وإكمال دورته
جدد رئيس مجلس األمة علي الراشد تفاؤله 

باستمرار مجلس األمة وإكماله دورته، مؤكدا أن 
ترقب حكم احملكمة الدستورية األحد املقبل ال يعني 

أن »نصك أبوابنا ونقعد بدون شغل«.
وأضاف في دردشة مع الصحافيني عقب اجللسة 

»إننا سنقبل حكم احملكمة الدستورية أيا كان، وماكو 
إال اخلير وأنا متفائل واألمور إن شاء اهلل طيبة«.

وردا على سؤال حول ما قصده بعبارة »كل عام 
وأنتم بخير« التي اختتم بها اجللسة، قال »كل 

ما أعنيه اننا انهينا جدول األعمال العادي، وأننا 
سننتقل بدءا من اجللسة املقبلة إلى مناقشة 
امليزانيات، لذلك وجهت هذه العبارة لزمالئي 

ألشكرهم على ما حققوه من اجنازات قياسية.
وعن احتمال مد دور االنعقاد اجلاري، ذكر الراشد 

ان هذا خيار وارد لكنه مرتبط بتوقيت اقرار 
امليزانيات، إذ ال يجوز فض دور االنعقاد قبل 

التصويت عليها.
وردا على سؤال، أكد الراشد انه اصدر بيانا باسمه 
ونيابة عن مجلس األمة تضمن استنكارا للدعوات 
الضالة والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا، وشدد 

على احلفاظ على الوحدة الوطنية.
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انا  الدويس����ان:  ٭ فيصل 
كويت����ي قبل اي مذهب وانتقد 
املجلس للتصويت على القانون 

وجاءت النتيجة:
مواف����ق 40 - غير موافق 

.2
وانتقل املجلس للمناقشة 
الثاني����ة من  املداول����ة  عل����ى 

القانون.
٭ احمد املليف����ي: املادة 3 
ال حتت����اج لتعدي����ل والنص 
واضح وضع العلم باملناسبات 

وغيرها.
٭خالد الش����ليمي »مقرر«: 
املادة اخلامسة تنص على حتية 
العلم بشكل يومي والتعديل يريد 

ان يشمل املدارس اخلاصة.
٭ معصومة املبارك: التعديل 
على املادة اخلامسة الن هناك 
مدارس خاصة غير تابعة لوزارة 

التربية.
٭ س����عدون حماد: اطالب 
باضافة االطفاء لتحية العلم.

٭ نايف احلجرف: جميع 
اما تخض����ع لوزارة  املدارس 

التربية او التعليم اخلاص.
املادة  الش����ليمي:  ٭ خالد 
التاسعة تنص على ان يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد عن ست 
ش����هور وغرامة كل من يرفع 

العلم على االبنية اخلاصة.
٭ احمد املليفي: لدينا بعض 
احلاالت الشاذة والشعب الكويتي 
يحت���رم وال يقدس وتش���ديد 
العقوبة باحلبس ال اعتقد انه 
سليم الن االنس���ان ميكنه ان 

ليس للعلم فق���ط بل للكيان 
ونظام ويجب اال يترك استغالل 
علم البلد لتسويق السلع، ومن 
يحتقر هذا العلم ينتقص من 

وطنيته وحبه للوطن.
٭ عادل اجلاراهلل: احلديث 
عن العل���م يعني احلديث عن 
الوطنية، والوطنية تضحية 
وتقدمي وتط���وع وحب لهذا 
الوطن، والعلم اشارة حلبنا 
لوطننا وهناك من مات بحروب 
فقط م���ن أج���ل اال ينزل هذا 

العلم.
٭ يوس���ف الزلزلة: نحن 
نتحدث عن رمز ليس بشيء 
الس���ابق  جديد والرايات في 
كانت رمزا، وعندها نرى علم 
الكويت مرتفعا على السفارات 
في اخلارج نش���عر باالرتياح 
وهذا لي���س باملوضوع الهني 
والعقوبات مستحقة والقانون 

مستحق.
٭ صال���ح عاش���ور: الكل 
متفق على الدستور ومضامينه 
وتضييقه واملادة اخلامس���ة 
واضح���ة من الدس���تور وكل 
دولة لها شواهد ورموز يجب 

ترم. ان حتحُ
٭ خالد العدوة: علم الكويت 
ميثل رمز الكويت وعزتها وهذا 
القانون لفتة جميلة ورائعة 
واألرواح تذود عن علم الكويت 

لرمزيته.
٭ نبي���ل الفض���ل: طرأت 
ثقافي���ة جديدة مس���توردة 
للكويت بكل صورها واملعطيات 

اخلاص.
٭ خالد الشليمي: النبي ژ 
ال يحب ان يقف الناس له، ملاذا 
اذا جتبرون الناس على الوقوف، 
ويجب اال نصل ملرحلة عند عدم 
الوقوف للعلم نسجن، هو امر 
غير مقبول، وان املوسيقى حتت 
»رجولي« والتعسف بهذه االمور 

٭ فيصل الدويسان: الشك 
بأن علم الكويت يعتبر جلميع 
الشرائح ولكن الالفت للنظر 
امل���ادة الثامنة عن عدم وضع 
علم الكويت في اإلعالنات ولدي 
تساؤل عن وضع علم الكويت 
باملنتجات الوطنية واعالنات 

االنتخابات.

حتت���م وضع قانون للحد من 
هذا العبث بهذا العلم.

٭ حسني القالف: ملاذا نحتاج 
ان نشرع قانونا للعلم الوطني 
وهو أم���ر بديهي، وأنا أطالب 
معاجلة األمر معاجلة حقيقية، 
ويجب أن يكون لوزارة األوقاف 

موقف بإصدار الفتاوى.

غير مقبول والهدف من الراية 
لي����س التعظيم بل بيان مركز 

القيادة.
٭ محمد اجليري: ارجو اال 
يكون احل����وار طائفيا وهناك 
قان����ون من يري����د ان يصوت 
فليص����وت وم����ن ال يريد فال 

يصوت.

٭ صفاء الهاشم: علم الكويت 
ليس خرجة بل رداء نلبسه، 
علمي رمز بلدي وحب ووفاء 
لهذه األرض الطاهرة والقانون 
يج����ب ان يطبق ومس����تحق، 
وأرجو االجابة عن استفساري 
عن املادة 9 من القانون التي ال 
جتيز وضع العلم على السكن 

سيد حسني القالف

الشيخ محمد العبداهلل وصفاء الهاشممبارك النجادة ود.خليل عبداهلل ود.محمد الهيفي وعبداهلل املعيوف عدنان عبدالصمد ود.محمد الهيفي

عدنان املطوع ود.نايف احلجرفمصطفى الشمالي ونواف الفزيع عبداهلل املعيوف

احلكومة تؤكد أن اعتماد االتفاقيات أعطى مرونة للدولة في التعامل مع املجتمع الدولي

املجلس أقّر املداولة األولى لقانون دور احلضانة اخلاصة

الدويسان: 
بعض املدرسني 

يحتاجون إلى 
دروس خصوصية

الهاشم: مخرجات 
التعليم األجنبي 

أفضل بكثير 
من مخرجات 

»احلكومي«

املليفي: عدم 
االستقرار السياسي 

جزء من مشكلة 
تردي التعليم

ننسى حق املواطنني بالتعبير 
السلمي املعارض وان هذه 

املطالب سوف تستمر 
وحتركنا املبادئ فنحن ال 
نثق بادارة احلكومة حاليا 
ونريد الشعب يدير نفسه 

بنفسه.
بدوره قال ممثل التيار 
التقدمي انور الفكر إن 

احلكومة كانت تقول ان 
مجلس الصوت الواحد 

سيحقق التنمية، ومنذ ذلك 
التاريخ لم نر سوى هدر 

للمال العام وتخبط، وهناك 
سبب رئيسي وراء هذا 

التخبط، وهو عدم وجود 
قدرة في ادارة البلد، واتضح 

ان االزمة سياسية، وليست 
»الصوت الواحد«.

وتابع: اننا نؤكد أنه ال سلطان 
على القضاء، فاحملكمة 

الدستورية، لها طبيعة خاصة، 
تختلف عن اي محكمة 

اخرى، وندعو ان يكون هناك 
اجتماع يوم احلكم، للبحث 
في كيفية التعامل مع احلكم 

الصادر ايا كان.
فليح العازمي  ٭

اعناقكم.
اسامة املناور بدوه قال ان 
الشعب الكويتي لن يتخلى 

عن احلد االدنى من الدستور 
ولن نفرط بهذا احلق 

ونرفض تقنني الدستور 
والتالعب به ونرفض اي 

حكم يحصن مرسوم يغل 
ايدينا ولن نكون شركاء بهذه 

اجلرمية وما يحصل هو 
البدايه للتالعب مبقدراتنا.

ووجه عبداللطيف العميري 
رسالتني االولى للمحكمة 

الدستورية ان املادة 71 
واضحه والغاؤها يعتبر 

تعطيل مادة من مواد 
الدستور وبالتالي تعطيل 

الدستور.
والرسالة الثانية للشعب ان 
متادي احلكومة بهذا العبث 

ستتدهور االمور ونفقد 
كثيرا من االمن واالستقرار.

وبدوره قال ممثل ائتالف 
املعارضة يوسف الشطي 
عندما نتحدث عن حكم 

احملكمة فإننا لم نتجاهل 
االصالح للوصول الى نظام 

برملاني متكامل وايضا ال 

موقفنا امام هذه املنظمات 
الدولية في ظل التراجع 

والتعسف من احلكومة وقمع 
احلريات، لدرجة ان مجلس 
الصوت الواحد الغى قانون 
املبلغ عن الفساد والتعدي 

على املال العام؟!
والفساد يزيد سنة بعد 

سنة، وهناك كليات وجسور 
ومستشفى جديد الى اآلن في 
ظل حكومة تتباهى مبشاريع 

مجرد توقيع.
مشيرا الى ان البالد يجب 

ان ترتقي لالمام وان نوقف 
ذلك الهدر وارجاع التشريع 

االنتخابي، ونحن عشنا 
ظروفا اقسى من ذلك، 

وجتمعنا في مؤمتر جدة من 
اجل الكويت.

من جانبه قال النائب السابق 
محمد اخلليفة: الشعب 

الكويتي قلق، وينتظر ان 
تنتهي الغمة، وستكون لنا 

وقفة، ايا كان شكل ومضمون 
حكم احملكمة الدستورية، 

محاولني ان نطفئ النار التي 
توقد شيئا فشيئا، ونقول: يا 

ابناء االسرة، الكويت أمانة في 

وليست الضرائب التي كانت 
مطروحة في السابق، وان 

االرقام تبني اننا متجهون الى 
ضرورة ان تعيد احلكومة 

النظر في الرسوم واملبيعات 
وفرض بعض الدعوم وإلغاء 

جانب آخر منها.
إلى ذلك، قال امني عام احلركة 
الدستورية د. ناصر الصانع: 

نحن على اعتاب حكم مهم 
جدا، ونقول لن نشارك 

في اي انتخابات تتم وفق 
مراسيم الضرورة، حيث 

كان مجلس االمة في قوته 
رغم وجود العثرات، لكن من 
2009 الى اليوم نرى اطالال، 
فاملالحقات السياسية وقمع 

احلريات تتوسع، ونرى 
االنتقائية في املالحقات. 

فاالشخاص الذين ال تريدهم 
احلكومة يجرجرون وتغض 

النظر عن آخرين ونتمنى في 
حكم احملكمة الدستورية ان 

يطوي صفحة الفساد.
واضاف: كنا في سنوات 

سابقة نتباهى امام 
املنظمات الدولية باحلرية 

والدميوقراطية، فكيف هو 

السابقة تؤكد وجتزم 
بضرورة التمسك بالدستور، 
خاصة بعد اجللسة االخيرة 

من مجلس »الصوت الواحد« 
الى خطورة املرحلة املقبلة في 
تفرد احلكومة بكل السلطات.

وزاد السعدون: ال ميكن 
االستمرار في سرقة البالد، 

وطرح ضرورة فرض 
الضرائب على املبيعات، 

الكويت عادت الى العمل 
بالدستور، وإما اننا وفقا 

للتحذيرات نتجاوز الدستور، 
منتقدا ما أسموه من يقومون 

بالضغط بان يكون حكم 
احملكمة الدستورية حتصني 

مرسوم الصوت الواحد، 
معلنا عن يوم مفتوح بعد 

حكم الدستورية في ديوانه.
واكد ان الندوات واملؤمترات 

A فليح العازمي
أجمعت قوى املعارضة في 
مؤمتر صحافي عقدته في 
ديوان النائب السابق احمد 
السعدون مساء امس االول 
على ضرورة االستمرار في 
احلراك الشعبي لكل اطياف 

املعارضة، ما بعد صدور 
حكم احملكمة الدستورية 
االحد املقبل، داعية الى 

االستمرار في االعتصام 
في ساحة البلدية، تضامنا 
مع »املغردين« واستمرار 

الندوات واحلراك الشبابي 
معلنة عن عدم مشاركتها في 

انتخابات جترى وفق مراسيم 
الضرورة.

وقال النائب السابق احمد 
السعدون: ان املعارضة سواء 
احلركة الدستورية أو التيار 

الوطني أو التيار التقدمي، 
تداعت ملناقشة القضية 

االساسية، وهو ما ننتظره 
يوم حكم احملكمة الدستورية، 

وهذا التأكيد وذاك التنبيه 
هما حراك شعبي يؤكدان اننا 

امام مفترق الطرق. فإما ان 
نكون متحدين، وان تكون 

خالل املؤمتر الصحافي بقوى املعارضة في ديوانه أمس األول

السعدون: متمسكون بالدستور واحلراك الشعبي مستمر

أحمد السعدون متوسطا خالد السلطان وعلي الدقباسي ومحمد اخلليفة وأسامة الشاهني

مجلس األمة: نشجب ونستنكر السلوكيات املتطرفة والدعوة إلى الكراهية والتأجيج الطائفي
اصدر رئيس مجلس االمة علي الراشد بيانا نيابة 

عن املجلس وبناء على تفويض من النواب جاء 
فيه: بسم اهلل الرحمن الرحيم )واتقوا فتنة ال 

تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اهلل 
شديد العقاب ـ األنفال: 25(.

كانت الكويت ومازالت بلدا ينأى بنفسه عن 
التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة، وهي في 
معظم االحوال تقف على احلياد، بشكل يجعلها 
ال تتخلى عن واجباتها االنسانية جتاه الشعوب 
املكلومة واملتضررة، وفي الشأن السوري فإن 
للكويت موقفا سياسيا صريحا وواضحا جتاه 
ما يجري فيها من احداث، وقد ارتضينا جميعا 
ما قررته الديبلوماسية الكويتية في هذا الشأن، 

وبالتالي ال ميكن ألي كان ان يخرج على هذه 
القرارات واملواقف او ان يهدد وحدة الوطن 

باطالق التهديدات والتصريحات املعادية ألي من 
مكونات املجتمع الواحد.

ومع تفاقم االوضاع في سورية، برز علينا 
من يحاول استغالل تلك االحداث في التأجيج 

الطائفي، ونقل ساحة القتال الى مجتمعنا املسالم 

الذي جبل منذ نشأته على التواد والتراحم بني 
اطيافه وجميع فئاته، وألنه قد صدر من بعض 
املوتورين عبارات صريحة تدعو الى الكراهية 

والبغضاء وسفك الدماء والقتل والنحر وحترض 
على النعرات الطائفية وتقسيم املجتمع وتهدد 

امنه وكيانه ووحدته، فإننا في مجلس االمة 
نستنكر جميع هذه الدعوات الضالة ونشجب 
بشدة هذه السلوكيات املتطرفة والدخيلة على 

مجتمعنا اآلمن.
ان بالدنا الكويت ال تتحمل مثل هذا التصعيد 

اخلطير الذي يهدد امن املواطنني ويزعزع 
استقرار الوطن، لذلك فإننا نطالب احلكومة القيام 

بدورها والنهوض مبسؤولياتها لوأد هذه الفتنة 
قبل استفحالها، وان تضرب بعصا القانون كل 

من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا 
االجتماعي ويضرب حلمتنا الوطنية في مقتل، 

اذ لم يسبق ألي متطاول ان بلغت فيه اجلرأة الى 
احلد الذي يهدد فيه جهارا نهارا بتجييش اآلالف 

من شبابنا والزج فيهم الى التهلكة في قضايا 
خارجية ال دخل ملجتمعنا بها، كما لم يسبق ان 

بلغت اجلسارة بأحد الى درجة ان اعلن صراحة 
عن جمعه امواال طائلة خارج مظلة القانون، ومع 
ذلك ال تتحرك اجلهات املعنية في الدولة ملساءلته 

عن الكيفية والطريقة التي جمع بها االموال.
ان هذه السلوكيات املتطرفة خارجة عن اطار 

الدين والوطنية والدستور واالنتماء لهذا الوطن، 
وفيها اذكاء لنار الطائفية وتهديد مباشر المن 

مجتمعنا الذي يقاوم منذ االزل جميع احملاوالت 
الساعية لشق وحدة الصف والتكسب الرخيص 
من االختالفات املذهبية والقبلية والفئوية، لذلك 

فإن مسؤولياتنا كشعب وكنواب حتتم علينا 
الوقوف صفا واحدا وان نعمل جميعا على قلب 
رجل واحد حملاربة الفنت واحلفاظ على وحدتنا 

الوطنية، وعليه فإننا نكرر الدعوة للحكومة 
بتطبيق القانون على اخلارجني عليه من دون 

تلكؤ او تأخير وان تقطع بسيف العدالة دابر كل 
من يضمر الشر ببالدنا، الكويت بيتنا ومالذنا 

اآلمن الذي به نذود ونحتمي ـ من بعد اهلل 
تعالى ـ ولن نسمح اطالقا للتطرف االعمى او 

السلوكيات املريضة التي تهدم بيتنا الكبير.
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املعيوف: الوقوف 
ليس للعَلم بل 
للنظام ونرفض 

استغالله
في التسويق

القالف:
يجب أن يكون

لـ »األوقاف« فتوى 
بشأن العلم

الشليمي: التعسف 
والسجن لعدم 

الوقوف للعَلم غير 
مقبول

يرتكب مثل تلك االخطاء بشكل 
غير مقصود.

٭ حس����ني القالف: ال نريد 
معاجلة التطرف بتطرف وليس 
مطلوبا ان نصبح ملكيني اكثر 

من امللك.
التميم����ي:  عب����داهلل  ٭ 
العلم ش����يء تاريخي وعملية 
التقليل من شأن العلم امر غير 

مقبول.
٭ خالد الشليمي: التعديل 
ينص عل����ى ان يعاقب كل من 
يخل عمدا بعلم الكويت او عدم 
الوقوف له بغرامة 5 آالف دينار 
وهذا التعديل ينص على الغاء 
مادة احلبس، وهناك تعديل آخر 
بغرامة 100 دينار لوضع االعالن 

على املباني واالعالنات.
٭ سلمان احلمود: التعديل 
بدون احلبس نوع من اعطاء 

السبب الختراق القانون.
٭ خلف دميثير: العقوبات 

يجب ان تكون رادعة.
٭ يعقوب الصانع: هل لهذه 
الدرجة علمنا رخيص؟ متزيق 
العلم ويدوسه برجله او حرقه 
نكتفي فقط بغرامة؟! هذا امر 

غير مقبول.
٭ عل����ي العمي����ر: ال نريد 
املبالغ����ة بالعقوب����ة وجنعل 
القاضي يح����رج بحيث يكون 

أمامه السجن أو البراءة.
٭ عدن����ان عبدالصمد: أنا 
خايف م����ن أن يطلع القانون 
أس����هل طريق����ة  »مع����وق« 
القان����ون للجنة النهاء  إعادة 

في املداولة األولى وباستطاعتنا 
إضافة أي مواد.

الشليمي: ملاذا لم  ٭ خالد 
التقاضي  القاصر ح����ق  يعط 
عك����س التقرير املوجود وهي 
درجة واحدة وليس درجتني 

كما نص الدستور.
٭ يعقوب الصانع: املادة لم 
تتغير كما هو في النص األصلي 
ونتمنى أن تكون هناك تعديالت 

تصب في صالح األحداث.
٭ يوسف الزلزلة: واضح 
أننا لن نتفق على هذا القانون 
فلنصوت على املداولة األولى 
اللجن����ة  ت����درس  وبعده����ا 

التعديالت.
العمي����ر: البد من  ٭ علي 
تعديل القانون القدمي وأنا مع 

القانون في مداولته األولى.
٭ يعق����وب الصانع: يوم 
األحد الساعة العاشرة صباحا 
نتش����رف بحضوركم إلضافة 
أي تعدي����الت يراه����ا النواب 

مناسبة.
ويص����وت املجل����س على 
املداول����ة األولى عل����ى قانون 
األح����داث فيواف����ق املجل����س 
مبوافقة 30 وع����دم موافقة 4 

وامتناع 3.
وانتقل املجلس ملناقش����ة 

قانون األحوال الشخصية.
٭ يعقوب الصانع: نطلب 

تأجيله.
٭ الرئيس: نتمنى احلضور 
ي����وم الثالثاء املقب����ل وترفع 

اجللسة.

التعديالت.
وانتقل املجلس ملناقش����ة 

تقرير بشأن جوازات السفر.
٭ روال دشتي: نطالب بإعادة 

التقرير إلى اللجنة.
وانتقل املجلس ملناقش����ة 

مشروع بقانون األحداث.
البذالي: التعديالت  ٭ بدر 

٭ معصوم����ة املبارك: هي 
فع����ال عملية فكري����ة ولكنها 
مرتبطة بجرمية فعل وهناك 

فعل مرتبط باالعتماد ذاته.
٭ يعق����وب الصانع: هذه 
جرمي����ة أمن دول����ة واضحة 

املعالم.
٭ علي العمير: كالم يعقوب 

التقرير.
٭ عل����ي الراش����د: إذا م����ا 
القانون  عندكم مانع نخل����ي 
جللسة الثالثاء القادم اخلاصة 

بامليزانيات.
املليفي: اجلرمية  ٭ أحمد 
قريبة من جرائم الفكر أكثر مما 

هي قريبة جلرمية الفعل.

على قانون األحداث مرفوضة 
فال يجوز احملاس����بة بثلثي ا 
لعقوبة وهو قاصر وال يجوز 
ايضا ان نضاعف العقوبة على 

القاصر.
٭ يعق����وب الصان����ع: في 
السابق أكثر عقوبة لألحداث هو 
10 سنوات وأي تعديالت نحن 

الصان����ع صحيح ألنها جرائم 
أمن الدولة.

العب����داهلل: لكي  ٭ محمد 
نحفظ وقت املجلس تتم احالة 
كل املواضيع للجنة لتنتهي من 

تقاريرها قبل امليزانيات.
٭ عدن����ان عبدالصم����د: 
القانون بكل  يحال للجنة كل 

صفاء الهاشم والشيخ أحمد اخلالد

جانب من جلسة أمس أنس الصالح ود.نايف احلجرفعادل اخلرافي وعبداهلل املعيوف والشيخ أحمد اخلالد

الشيخ محمد العبداهللالشيخ صباح اخلالد د.روال دشتي ومصطفى الشمالي

النواب انتقدوا التصريحات احملرضة على اجلهاد والتسليح ملواجهة النظام في سورية

تفويض الرئيس بإصدار بيان لنبذ أشكال التطرف وحماية اللحمة الوطنية

الدويسان يسأل احلمود عن مناقصة 
تركيب نظام غير مرئي مع شركة إسرائيلية
وجه النائب فيصل الدويسان سؤاال برملانيا للنائب االول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود جاء فيه: 
قامت وزارة الداخلية بطرح مناقصة عامة لتوريد وتركيب 

نظام غير مرئي حتت االرض لكشف االهداف التي تتجاوز خط 
احلدود مبسافة 70 كلم ضمن برنامج عمل احلكومة )الفصل 

التشريعي الثالث عشر( لالدارة العامة المن احلدود البرية بوزارة 
الداخلية وذلك بتاريخ 2011/4/3، وقد متت ترسية املناقصة على 

شركة الدامة العاملية للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م وكيل شركة 
Senstar Corp الكندية. وقد جاءنا كتاب من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية مصطفى الشمالي ردا على كتاب رئيس 
مجلس االمة رقم 3423 املؤرخ 17 مارس 2013 بوضع شركة 

Senstar Stellar Corp الذي تضمن رد املكتب الرئيسي ملقاطعة 
اسرائيل ـ االمانة العامة جلامعة الدول العربية حيث جاء في 

 Senstar Stellar البند )ثالثا(: »يتبني مما ورد اعاله ان الشركة
Corp كندية. مما يجعل هذه الشركات خاضعة حلكم املادة 134/د 
من املبادئ العامة للمقاطعة بشأن امليول الصهيونية«. وقد جاء 

ضمن نفس كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية كتاب 
مصدق من شركة Senstar Corp يفيد بأن عنوانهم في كندا هو:

 119 John Cavanaugh Driv Carp.On K 0 A110 T: 613-839-5572
 Senstar Stellar Corp.وهو ذات عنوان شركة

لذا يرجى موافاتنا بالتالي: ما مآل املناقصة املذكورة بعد ان تبني 
 Magal ان الشركة املنفذة للمشروع قد ثبت ملكيتها لشركة
االسرائيلية حسب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية، وما االجراءات القانونية التي مت اتخاذها بحق شركة 

الدانة العاملية للتجارة العامة واملقاوالت بعد ان اعلنت انها وكيل 
شركة سنستار وبذا خالفت القانون رقم 1964/21 في شأن 

مقاطعة اسرائيل، وما مصير مناقصة اخرى ضمن نفس اخلطة 
متت ترسيتها على شركة الدانة العاملية للمقاوالت وبقيمة تناهز 

اخلمسة ماليني دينار استكماال ملشروع مراقبة احلدود.

استغرب النائب السابق مسلم البراك 
عدم التفات سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك او قراءة التاريخ في 
عالقتنا مع جمهورية العراق واحلكومات 
املتعاقبة عليها والتي لم يقدر فيها حجم 

تضحيات الشعب الكويتي في احلفاظ على 
شرعية بالده بعد التصريحات األخيرة 

التي أطلقها أثناء زيارته لبغداد، متسائال: 
على أي أساس استندت حكومة املبارك 

ونائبه وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
عندما أعلنا السعي إلخراج العراق من 

الفصل السابع رغم عدم التزامها بالقرارات 
الدولية التي صدرت بعد عام 1990 وحماية 
احلدود الكويتية او تسليم رفات األسرى 

واملفقودين أو سداد الديون الضخمة 
والتعويضات التي فرضت عليهم.

وقال البراك في تصريح صحافي يوم امس 
»أمر مزعج تلك الصدمات التي يتلقاها أبناء 
الشعب الكويتي من قبل هذه احلكومة التي 
فقدت السيطرة على نفسها خصوصا فيما 

يتعلق بعالقتها مع العراق، وأنا أعلم كما 
يعلم الشعب الكويتي ان احلكومات املتعاقبة 

التي فشلت فشال ذريعا في ترتيب هذه 
العالقة مبا يتناسب وكرامة الشعب الكويتي 

خاصة بعد التطورات األمنية وترسيم 
احلدود بقرار أممي بعد عام 1990 وهي 

السنة التي احتلنا بها املقبور صدام حسني 
وجيشه ونظامه«.

واستغرب البراك »انه بعد الثقافة التي 
رسخها نظام صدام، النظام املجرم، في 

أذهان العراقيني واملتمثلة في ان الكويت 
جزء من العراق ان يأتي اليوم رئيس مجلس 

الوزراء الكويتي جابر املبارك بعد زيارته 
.. ليقول اننا لن نلتفت للوراء في عالقتنا 

مع العراق وهو ان دل امنا يدل على ان 
رئيس مجلس الوزراء واحلكومات املتعاقبة 
ال يقرأون التاريخ وال يتلفتون للوراء ولو 
التفتوا لرأوا انه منذ أيام عبدالكرمي قاسم 

ومرورا بالصامتة، وعهد املقبور صدام 
والذي جتسد بالغزو العراقي الغاشم حيث 

دمرت املؤسسات وسقطت الدولة والشهداء 
واألسرى وحرقت آبار النفط لعرفوا ان 

احلدود رغم ترسيمها أمميا اال ان العراق 
واملالكي يعتبرونها فزاعة ضد الكويت 

تستخدم كل ما تفاقمت مشاكلهم الداخلية«.
وتابع البراك موجها حديثه للمبارك »لو كنت 

تلتفت للوراء في هذه العالقة بني الكويت 
والعراق لعرفت جيدا انها ال تتطلب منا 

اال املزيد من احلذر ألن أطماعهم تاريخية 
ومن قبل عهد املالكي فمنذ أيام امللك غازي 
ومرورا بجميع األنظمة املتعاقبة على حكم 
العراق الى عهد صدام الذي قام بجرميته 

الكبرى هم يختلفون في كل شيء اال انهم 
يتفقون على شيء واحد وهو أن الكويت 

جزء من العراق مبا فيهم عهد املالكي ومن 
سيخلفه حلكم العراق«.

وأضاف البراك »نحن نعلم ان حدودنا 
ستضيع فقد وصل بهم احلال الى زرع 

رجال استخباراتهم وعصاباتهم عليها 
وقاموا بتكسير احلواجز فيها رغم ان 

الكويت دفعت التعويضات املالية منذ عام 
2003 ألصحاب املزارع واملنازل املتاخمة لها 

رغم عدم شرعية اقامتها في هذه املنطقة 
اال ان حكومة العراق تعتبر هذه املنطقة 

مهمة لها ومصت من خاللها أموال الشعب 
الكويتي ورغم ذلك فكأن حكوماتنا في 

تعاملها مع العراق »تزرع بصبخة« وذلك 
ألن رئيس وزرائنا ال يلتفت للوراء وألنه ال 

يريد ان يعرف هذه احلقيقة«.
ووجه البراك سؤاله لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الكويتيني »ما األساس 
الذي استندمتا اليه في إعالنكما بعد الذهاب 

للعراق بالسعي إلخراج العراق من الفصل 
السابع األممي الذي حمى الكويت بعد غزو 

عام 1990؟ فالشعب يسألكم أين رفات 
األسرى الذين قتلوا واملفقودين الكويتيني 
بالعراق الذين ذهبوا ظلما وعدوانا؟ وهل 
أثبتت لكم احلكومة العراقية جديتها في 

البحث عنهم؟ وهل استطاعت حكومة املالكي 
حماية احلدود التي بيننا والتي بني فينة 

وأخرى يتم االعتداء عليها؟ وهل تسلمت 
الكويت جميع تعويضاتها وديونها الضخمة 
املستحقة على العراق واملسروقات الكويتية 

املوجودة بها مبا فيها األرشيف الوطني؟«.
واستنكر البراك انه بعد جميع القرارات 
األممية واالتفاقيات األمنية التي وقعتها 

البالد وترسيم احلدود مع العراق بقرارات 
أممية جند ان الضعف واخلوف هو عنوان 

عالقتنا مع اجلانب العراقي وبلغ احلال مبلغ 
املساس بكرامة الشعب الكويتي بأن تدفع 

أمواله للساسة العراقيني اعتقادا منها بأنها 
حتمي نفسها، مشيرا الى ان هذه السياسة 
صّورتنا وكأننا نحن اجلناة وليس املجني 

علينا في هذه العالقة وكل ذلك ألنكم ال 
تلتفون للوراء وال تقرأون التاريخ.

وأكد البراك ان احلكومة الكويتية لو كانت 
تقرأ التاريخ لقدرت تضحيات الشعب 

الكويتي من أجل احلفاظ على شرعية الدولة 
واحلكم وألنها ال تلتفت للوراء فهي برئيس 

وزرائها ال تعرف أعداد الرفات الكويتية 
املوجودة بالعراق وكم منها وصل للكويت 
وذويهم وصحيح هناك من يقول اننا لو 

نصبنا أنفسنا قضاة للماضي ألضعنا 
املستقبل لكن في عالقتنا بالعراق ان لم 

نتمسك باملاضي لنحمي املستقبل خاصة 
من جار ال يراعي اجليرة وال يقدر موقف 
الكويت في حمايتهم والدفاع عنهم وانهاء 
حكم نظام باطش، ولوال اهلل ثم األراضي 

الكويتية ملا تخلص املالكي ورفاقه من هذا 
النظام وظلوا معارضة في اخلارج بأوروبا 

وأميركا.
وتابع البراك »أقول للمبارك افعل ما تشاء 

بكرامة الكويتيني وأنت تخاطب حكومة 
املالكي اآلن ووقع ما تشاء من اتفاقيات 

معها ألنك تعيش اآلن في عهد مجلس من 
صنيعتكم جئتم به لتمرروا به مشاريعكم 
واتفاقياتكم وال تلتفت للوراء ولكن عندما 
تعود السلطة الرقابية للشعب والدستور 

لألمة فإننا لن نكون بحاجة اللتفاتك للوراء 
او قراءتك للتاريخ«.

البراك مستغرباً: على أي أساس تسعى احلكومة إلخراج العراق من الفصل السابع؟!

الفضل: نحذر من الزجّ بالكويت في قضايا تؤثر على أمنها الوطني
حذر النائب نبيل الفضل احلكومة من التراخي في 

تطبيق القانون ضد من يثير الفتنة ويضر بالوحدة 
الوطنية. وكشف الفضل أن هناك 30 تعييناً أصدرها 

العضو املنتدب في القطاع النفطي، مؤكدا ان هذه 
التعيينات لن متر إذا كانت مخالفة.

وقال الفضل في تصريح مبجلس األمة: لقد دار حديث 
اليوم فيما يخص الوحدة الوطنية واالعتداء عليها 

وزج الكويت في قضايا تؤثر على امنها الوطني، الفتا 
الى ان احلكومة متراخية في تطبيق قوانني الوحدة 

الوطنية، ولم نسمع كلمة من وزير الداخلية أو وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو وزارة الشؤون 

بشأن األشخاص الذين يتحدثون عن قضايا قد تزجنا 
في مشاكل. وأضاف الفضل ان اجلمعيات التعاونية 
اصبحت تتصرف وكأنها دول داخل الدولة وتتخذ 

قرارات مبقاطعة البضائع وكأن اجلمعيات هي امالك 
خاصة »وحالل ابوهم« والغريب ان الدولة تقف ساكتة 

امام هذه التصرفات.
واستغرب الفضل التجمهر امام احدى السفارات 
وقال انه مخالف للقانون وهل يرضى هؤالء ان 

يتجمهر اشخاص امام سفاراتنا في اخلارج، وقال اننا 
متعاطفون مع ما يجري في سورية ومع االبرياء الذين 

يقتلهم النظام او تقتلهم جبهة النصرة.
وقال ال أحد يزايد علينا في مشاعرنا االنسانية وهؤالء 

لو كانت لديهم انسانية ملا جمعوا الناس ليقاتلوا 
بعضهم بعضا وحولوا سورية للتدريب على القتل 

والتمثيل باجلثث وأحدهم يتباهى بأنه جمع 12 ألف 
مقاتل وتقول له ارسل 12 ألف مقاتل الى اسرائيل بدال 
من سورية وخلك رجال وال تتشطر على السوريني. 
وأضاف الفضل: يجمعون األموال ويذهبون بها الى 

سورية وابى رجال يودي اهله او ولده للجهاد أو ابنته 
جلهاد النكاح، ولكنهم فقط يدعون الناس »والشرهة« 
موعليهم »الشرهة« على الدولة التي سكتت عنهم وال 

تطبق القانون وتتهاون مع هذه األشكال، متسائال 
من الذي سيفكنا دعاؤهم او مواقفهم املتخاذلة عندما 

يحدث لنا شيء غدا وثالثة ارباعهم سيهربون من 
الكويت اذا صارت هناك مشكلة، محمال وزير الداخلية 
مسؤولية السكوت والتراخي عن تطبيق القانون على 

األشخاص الذين يهددون امن الكويت.

وقال الفضل: من يرد ان يدافع عن السوريني فليأخذ 
جوازه ونحن نشتري له تذكرة سفر و»يذلف« ولكن ال 

يزج بأبناء الناس وكفى ما يحدث وهؤالء ال يسيئون 
للشيعة بل يسيئون للشعب الكويتي بأسره.

وأضاف الفضل: بدل ان يجلس بعضهم يصبغ حليته 
هنا فليذهب ويحارب في سورية بدال من دفع ابناء 

الناس للقتال هناك.
وقال الفضل: كل واحد منهم »حاط ثالث وأربع نساء 

في منزل« وعايش وكأنه احسن واحد ثم يتفلسف 
بالدعوة للجهاد في سورية، مخاطبا اياهم اال يوجد 

فيكم رجل واحد يذهب الى هناك ويجاهد.
من جهة اخرى، كشف الفضل ان هناك كشفا موقعا 
من العضو املنتدب بتعيني 30 موظفا، مشيرا الى انه 

يوجد هناك شك في تعيينه.
وقال الفضل اذا اتضح ان هذه التعيينات يقصد بها 
توريط الدولة كما عمل غيره فإنه سوف يدفع الثمن 

رغما عن انفه، ولن متر هذه التعديالت إذا فيها اي 
خلل، وقال استحوا على وجهيكم جايكم وزير جديد 

يحب ان يتصرف وال تضعوا الدولة في فخ.


