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اخلرافي: تشكيل هيئة للخبراء 

واملستشارين الدستوريني
في »األمانة العامة«

الكندري: سأواصل متابعة
ملف القطاع النفطي

»التشريعية«: إعادة إجراءات 
احلبس االحتياطي في »اجلنايات« 

كما كانت سابقاً
أكد أمني سر مجلس األمة النائب م.عادل اخلرافي حرص 
مجلس األمة على تطوير نظام العمل واألداء في األمانة العامة 
للمجلس، مشيرا إلى االستعانة بخبراء دستوريني جدد. 
وقال اخلرافي في كلمة خالل ترحيبه باخلبراء واملستشارين 
الدستوريني في )األمانة العامة( بحضور األمني العام ملجلس 

األمة عالم الكندري إن 
األمانة استعانت خالل 
الفترة القليلة املاضية 
مبستشارين وخبراء 
دستوريني جدد »نتوقع 
منهم أن يحدثوا نقلة 
نوعية في القوانني التي 
س���يصدرها املجلس 
خ���الل دور انعق���اده 
احلال���ي ولس���نوات 
عديدة مقبلة«. وعبر 
عن تطلعات املجلس 
إل���ى تش���كيل هيئة 
للخبراء واملستشارين 

الدستوريني تضاهي إدارة الفتوى والتشريع وذلك بالتنسيق 
مع األمني العام للمجلس ع���الم الكندري ووضع اللوائح 
اإلدارية لهذه الهيئة. وأضاف أن هيئة اخلبراء س���ينضم 
إليها رجال قانون وخبراء كويتيني في مرحلة الحقة عند 
وضع األساس���ات القانونية لهذا املشروع الذي سيساهم 
في إضفاء املزيد من املهنية واإلبداع للمؤسسة التشريعية 
التي تعد واحدة من »أعرق األنظمة الدميوقراطية في عاملنا 
العربي واإلقليمي«. بدوره، أعرب األمني العام ملجلس األمة 
عالم الكن���دري عن فخر )األمانة العامة( باملستش���ارين 
أصحاب اخلبرة الذين قضوا م���دة طويلة لديها »ونحن 
سعداء باملستشارين اجلدد أصحاب اخلبرة الكبيرة والذين 
سيثرون النقاش« . ودعا الكندري إلى ضرورة عمل الدورات 
التدريبية للموظفني واملسؤولني في )األمانة العامة( مشيرا 
إلى عرض اقتراح على مكتب املجلس بأن يكون جزء من 
التقييم السنوي لبعض املسؤولني والباحثني القانونيني 

عن طريق املستشارين القانونيني.

أكد النائب فيصل 
الكندري في تصريح 
صحافي أن ملف تدوير 
النف���ط د.علي  وزير 
العمير وحل مجلس 
إدارة مؤسسة البترول 
الس���مو  بيد صاحب 
أيا كان  األمير، قائال: 
القرار فإنني سأوصل 
القطاع  متابعة ملف 
النفط���ي م���ن خالل 

األدوات الدستورية.

أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرملانية أحمد 
القضيبي تأجيل رفع احلصانة عن النائب صالح عاشور بطلب 
منه حلضور اجتماع اللجنة القادم، فيما رفعت احلصانة 
عن النائب نبيل الفضل، ورفضت اللجنة رفع احلصانة 
عن النائب عبداهلل املعيوف بتصويت األغلبية. وأش����ار 
القضيبي في تصريح 
للصحافي����ني عق����ب 
اجتم����اع اللجنة امس 
الى ان قانون إجراءات 
احلبس االحتياطي في 
»اجلنايات« ستعود كما 
كانت عليه في املدد وفق 
ما كان بالس����ابق وأما 
اجلنح فلم يتم تغيير 
مددها. وأضاف القضبي 
انه متت مناقشة قانون 
الهيئة الصناعة وإحالته 
إلى اللجنة املختصة، 
فيما لم توافق اللجنة 
عل����ى اقتراح بقانون مقدم من قبل النائب كامل العوضي 
لتعديل قانون بنك الكويت املركزي اخلاص بتحصيل %5 

من التحويالت املالية للوافدين.

م.عادل اخلرافي

فيصل الكندري

عدنان عبدالصمد

عبدالصمد: »امليزانيات« تتابع تفعيل الفصل الرابع
من قانون ديوان احملاسبة اخلاص باحملاكمات التأديبية

قال رئيس جلنة امليزانيات 
النائب  واحلس���اب اخلتامي 
عدنان عبدالصمد إن اللجنة 
ق���د اجتمعت أم���س ملتابعة 
تفعيل الفصل الرابع من قانون 
ديوان احملاسبة بشأن تفعيل 
احملاكم���ات التأديبية، وذلك 
استكماال خلطة عمل اللجنة 
املتفق عليه���ا لدور االنعقاد 
احلالي. وأضاف عبدالصمد 
أن الدي���وان ب���ني أنه بصدد 
االنتهاء قريبا من إعداد الالئحة 
التنفيذية لقانونه الصادر سنة 
1964 باإلضافة إلى عقد عدة 
اجتماعات متهيدية مع رئيس 
الهيئ���ة التأديبي���ة )رئيس 
إدارة الفت���وى والتش���ريع( 
لوضع اإلج���راءات الداخلية 
واخلطوات التنفيذية الالزمة 
لتنفيذ هذا الفصل. وزاد بقوله: 
اللجنة على نتائج  واطلعت 
تقرير ديوان احملاسبة بشأن 
الواردة  املالي���ة  »املخالفات 

ف���ي احلس���ابات اخلتامية 
للجه���ات احلكومية«، حيث 
تبني لها أن النس���بة الكبرى 
من ردود وإجراءات اجلهات 
احلكومي���ة غي���ر جدية في 
تسوية مالحظاتها وعدم التزام 
الغالبية بصحيح القانون عند 
املالية  تعاملها مع املخالفات 
التي وقعت بها، كما أنه متت 
إحال���ة 5 مخالفات مالية الى 
التأديبية عقب  احملاكم���ات 
تفعي���ل هذا الفص���ل. وقال 
أيضا: أكدت اللجنة أنه رغم 
أهمية هذه احملاكمات التأديبية 
كإجراء إداري، إال أنه البد من 
إع���ادة النظر ف���ي اجلزاءات 
والعقوبات الواردة في قانون 
الديوان لتتناسب مع جسامة 
بعض املالحظات التي متس 
اإلض���رار باملال العام خاصة 
أنها غير رادعة بتاتا وحتتاج 

الى إعادة نظر.
اللجنة أهمية  وناقش���ت 

التش���ريعي على  التعدي���ل 
الدي���وان من إعطائه  قانون 
احلق في االطالع على صيغ 
اإلح���االت للنيابة العامة من 
قبل اجله���ات احلكومية في 
حال اكتشافه ملخالفات متس 
وتضر باملال العام لتكون هذه 
الصيغ محكم���ة من الناحية 
القانونية ومشفوعة باألدلة 
التي تدعمها، وهو  الثبوتية 
ما سيزيد من فاعلية الديوان 
كجهة رقابية بأدوات رقابية 

فعالة.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان 
احملاسبة بشأن تكليف املجلس 
حول )القيادي���ني ومجالس 
اإلدارات احلكومية واللجان 
املختلفة( فق���د أفاد الديوان 
بعدم تع���اون احلكومة معه 
في هذا الشأن، ومت االتفاق على 
إبالغ املجلس بذلك والعقبات 
التي يواجهها الديوان في هذا 

التكليف.

فيصل الشايع

»املالية«: »الوكاالت« و»املناقصات« و»التخطيط االقتصادي« 
و»زيادة الرسوم« ضمن أولويات اللجنة

الش���ؤون  حددت جلنة 
املالية واالقتصادية البرملانية 
التش���ريعية في  أولوياتها 
أربع مشاريع بقوانني، وهي 
الوكاالت التجارية واملناقصات 
العام���ة والتعدي���الت على 
قانوني التخطيط االقتصادي 
واالجتماعي وزيادة الرسوم 
والتكالي���ف املالي���ة مقابل 
االنتف���اع باملراف���ق العامة 

واخلدمات.
اللجنة  وق���ال رئي���س 
النائب فيصل الش���ايع في 
تصري���ح صحاف���ي امس: 
ان »اللجنة ناقش���ت خالل 
اجتماعه���ا مس���ألة حتديد 
أولوي���ات اللجنة ومواعيد 
اجتماعاتها وتشكيل جلنة 
فرعية باإلضافة الى مناقشة 
قانون 1986/60 بشأن اخلطط 

االقتصادي���ة واالجتماعية 
بحض���ور وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ووزير 
الدولة لش���ؤون التخطيط 

والتنمية هند الصبيح«.
وأوضح الشايع ان هناك 
تعدي���ال على اربع مواد من 
قانون التخطيط االقتصادي 
واالجتماعي متت مناقشتها 
خالل االجتماع والتصويت 
عليه���ا، مبين���ا ان ه���ذه 
التعدي���الت تنص���ب حول 

الصياغة.
وتابع الش���ايع »كما ان 
اللجن���ة حصرت أولوياتها 
التش���ريعية في 4 قوانني، 
التجارية  ال���وكاالت  وهي: 
املناقصات  وتعديل قانون 
العام���ة والتعدي���الت على 
قانون التخطيط االقتصادي 

واالجتماعي وتعديل قانون 
الرس���وم والتكاليف املالية 
مقاب���ل االنتف���اع باملرافق 

واخلدمات العامة«.
وذكر الشايع ان احلكومة 
الرس���وم  ت���رى أن زيادة 
والتكالي���ف املالي���ة مقابل 
االنتفاع باملرافق واخلدمات ال 
حتتاج الى اي اجراء تشريعي، 
وانه يحق لها إصداره عبر 
ق���رارات. وهناك رأي يؤكد 
انه ال ميكن رفع اي رسوم 
اال من خالل تشريع، وعلى 
ضوء هذا التباين باآلراء مت 
طلب الرأي الدستوري بهذا 
الشأن لالستئناس برأيهم 
ح���ول دس���تورية أو عدم 
دستورية رفع الرسوم مقابل 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 

دون احلاجة لتشريع.

الشايع: طلبنا الرأي الدستوري حول رفع الرسوم مقابل االنتفاع باخلدمات

احلمدان: احلكومة شرحت 
بإسهاب قانون اإلعالم اإللكتروني

عرض أمس وزير اإلعالم الشيخ سلمان احلمود على 
اللجنة التعليمية البرملانية مرئيات احلكومة بشأن مشروع 
اإلع����الم االلكتروني. وقال مقرر اللجن����ة النائب حمود 
احلم����دان إن احلكومة ممثلة بوزير االعالم اس����هبت في 
اجتماع اللجنة أمس بشرح مواد مشروع اإلعالم االلكتروني 
لتبرير مواده، مؤكدا ان 
الوزير والفريق الذين 
حضروا االجتماع اكدوا 
ان االعالم االلكتروني 
املهن����ي ه����و اضافة 

لالعالم الوطني.
وذكر احلمدان ان 
الوزير احلم����ود اكد 
ان احلكومة اخذت في 
االعتب����ار املالحظات 
التي وردت في احللقات 
النقاشية التي اجرتها 
التعليمي����ة، الفتا الى 
ان االع����الم افادت بان 
قانون االعالم االلكتروني يختص بالصحف االلكترونية، 
أما األفراد الذين لديهم حسابات شخصية فينظم عملهم 
قانون اجلرائم االلكترونية. وأوضح احلمدان ومن ضمن 
ما طرح امس التعديل على قانون امللكية الفكرية ليتماشى 
مع احلقوق الفكرية الدولية وان االس����م للقانون اجلديد 

اصبح املؤلف واحلقوق املجاورة.

حمود احلمدان

أحمد القضيبي


