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الغامن يعزي السعودية

بضحايا حافلة املدينة
بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية إلى 
رئيــس مجلس الشــورى باململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة الشــيخ د.عبــداهلل بن محمد آل الشــيخ عّبر 
فيها عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا حادث 
اصطدام حافلة باملدينة املنورة والتي أودت بحياة عدد 
من الركاب وســقوط عدد من اجلرحــى، راجيا من اهلل 
مرزوق الغامنجلت قدرته الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

الصالح: قريبًا.. السماح للموظفني باستبدال
رصيد إجازاتهم بحد أقصى 180 يوماً

قــال النائب خليل الصالح إن قرارا ســيصدر قريبا 
من وزير املالية د.نايف احلجرف يسمح للموظف وهو 
علــى رأس عمله باســتبدال إجازاته ببــدل نقدي بحد 

أقصى ١٨٠ يوما.
وأوضح النائب خليــل الصالح في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة أنه قام بالتنسيق مع وزير املالية 

ومت التوصل إلى اتفاق إيجابي بتعديل قانون 
اخلدمــة املدنية ملعاجلة هــذه القضية ومنح 
املوظفــن احلق في اســتبدال اإلجازات ببدل 

نقدي وفق الراتب الشامل.
ولفت النائب خليل الصالح إلى أن القانون 
احلالي يقدم بدال نقديا عن اإلجازات للموظف 

وقت التقاعد فقط، ولكن سيكون بإمكان املوظفن استبدال 
االجازات أثناء اخلدمة.

وأشار النائب خليل الصالح إلى أن هذا التعديل يعد 
انتصارا حلقوق املوظفن، مبنحهم احلق في اســتبدال 
إجازاتهم ببدل نقدي من دون احلاجة النتظار التقاعد، 
مع وضع شــروط معينة، كما أنــه هذا االقتراح يخفف 

من العبء عن املواطنن.
وهنأ النائب خليل الصالح الشعب الكويتي 
بعودة صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، متمنيا أن مين اهلل عليه بالصــــحة 
والــــعافية، وقـــــال »قرت عيون الكويتين 

بعودة العود«.

هنأ الكويت بعودة صاحب السمو متمنياً أن يَنّ اهلل عليه بالصحة والعافية

خليل الصالح
ملشاهدة الڤيديو

الدالل: رفض املجلس األعلى للقضاء اقتراح
إنشاء الهيئات السياسية.. تداخل في السلطات

اســتغرب النائب محمد الدالل رد 
املجلس األعلــى للقضاء على اقتراح 
بقانون بشأن إنشاء الهيئات السياسية 
او اجلمعيات او األحزاب. وقال الدالل 
في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة إن اعتراض املجلس على وجود 
األحزاب واملنشور في وسائل اإلعالم 
أمر ال يتوافق مع الدستور والقانون 
ويخالف املستقر عليه في كل السنوات 
املاضيــة. ولفت إلى أنه ال ينبغي أن 
يكون املجلــس األعلى للقضاء طرفا 
في موقف سياســي باعتباره سلطة 
قضائية يجب ان تنأى بنفســها عن 
املســائل السياســية. واشــار الدالل 
إلــى ان هذا االقتــراح قدمه وعدد من 
النواب في ٢٠١٨ بهدف تنظيم الواقع 
السياسي وجعله حتت مظلة القانون 
والدولة. وبن الدالل ان هذا التدخل من 
املجلس األعلى للقضاء يخالف نص 
املادة ٥٠ من الدستور في الفصل بن 
السلطات، كما أنه يعتبر رأيا مسبقا 
جتاه هذا االقتراح بالقانون وكان من 
األفضل لهم التريث ألنه ال يوجد نص 
دستوري يقول ان القوانن يجب ان 
تعرض على احملكمة الدســتورية او 
ان هنــاك آلية لذلك. وقال الدالل »ألم 
يقرأوا املادة ٤٣ من الدستور ومذكرته 
التفســيرية واملــادة ٥٦ فيما يتعلق 
مبشاورة اجلماعات السياسية، فنحن 
نتكلم عن ممارسة وان يكون القضاء 
ملجأنا األخير فــي احلكم واال يكون 
هــو من يصدر حكمــا اوليا او يكون 
طرفــا في وجهات النظر السياســية 
املطروحة«. وأضــاف »البعض يرى 
أن جتربة األحــزاب في بعض الدول 
العربية سيئة ونحترم رأيهم ولكن كان 
من األجدر منهم النأي عن هذا الرأي 
املسبق«. واشار الدالل إلى أن املمارسة 
نفسها في العالقة بن القضاء والسلطة 
التشريعية باتت حتتاج إلى ترتيب، 
كون هذا الرأي فيه مخالفة للنصوص 
الدستورية ونوعا من التعارض مع 
املبادئ القضائية املستقرة بعدم ابداء 
الرأي املســبق عن موضوع مطروح 
للنقاش بن السلطتن. وتساءل »كيف 
اجلأ لكم مســتقبال إذن بعدما أبديتم 

الدميوقراطية ستتطور مع الوقت، وان 
األحزاب والتنظيمات السياسية هي 

جزء من النظام الدميوقراطي.
وأوضــح الدالل ان املــادة ٤٣ من 
الدستور وفي تفسيرها كان املشرع 
واضحــا في قوله »تقــر املادة حرية 
تكويــن اجلمعيــات والنقابات دون 
النص على الهيئات التي تشــمل في 
مدلولها العام بصفة خاصة األحزاب 
السياســية«. وبن الدالل ان املذكرة 
التفســيرية لها الزام دستوري وفقا 
للدستور وعليه فإن النص الدستوري 
املذكور ال يلزم بإنشــاء األحزاب وال 
يحظرها، حيث إنهم تركوا هذا االمر الى 
رأي املشرع كي يقرر املصلحة في ذلك. 
وقال »نحن سندخل اآلن في ٢٠٢٠ وال 
ميكن ان يكون هناك نظام دميوقراطي 
صحيح اال بالعمــل اجلماعي املنظم 
حتت قبة القانون وان العمل الفردي 
الذي نراه االن في هذا املجلس بسبب 
الصوت الواحد ال يستطيع ان ميارس 
السلطة التشريعية والرقابية بشكل 
صحيح«. ولفت الدالل إلى ان الواقع 
السياسي احلالي يشير إلى أن هناك 
احزابا وجماعات لكنها غير منظمة، 
مؤكدا ان اشهار األحزاب والتي تعتبر 
مثل جمعيات النفع العام ولكن ذات بعد 
سياسي سيتيح معرفة اسماء من بها 
واشتراكاتهم وعالقاتهم اخلارجية واين 
تذهب أموالهم. وبن أن من بن األحزاب 
احلركة الدستورية االسالمية والتجمع 
الســلفي والتجمع الشعبي والتآلف 
االسالمي واملنبر الدميوقراطي، ومن 
األفضل للدولة ان تكون هذه األحزاب 
حتت مظلتهــا ورقابتها. واكد الدالل 
ان رأي الفقهاء الدستورين انه يحق 
للمشرع انشاء األحزاب ويعتبرونه 
خطوة في االجتاه الصحيح ،ولديهم 
كتابات كثيرة في ذلك، وأبرزهم عثمان 
عبدامللك رحمه اهلل، ود.محمد الفيلي، 
ود.محمــد املقاطــع، حيــث دعوا الى 
اصالح النظام الدميوقراطي وأهمية 
وجود الهيئات السياسية واألحزاب 
في إطار العمل السياسي سواء العمل 
البرملاني او التنفيذي. وبن الدالل ان 
الدستور كالقانون يحتاج الى تطوير 

بعض اجزائه حتى تسير األمور.
 وقال: »الدستور كاملاكينة كانت 
جيدة فــي ١٩٦٢ وكانت تنتج، ولكن 
اآلن تعطلت بعض أجزائها وبالكويتي 
نقول بعض اجزائها )جيمت( وحتتاج 
لتطوير«. وشــدد الــدالل على أنه ال 
يبحث عن الغاء الدســتور وال الغاء 
مــواد أساســية مثل املــادة ٢ واملادة 
٦ واملــادة ٤ كونهــا نصوصــا ثابتة 
ومســتقرة، امنــا املطلــوب تطويــر 
بعض املواد املتعلقة بعمل السلطتن 
التشــريعية والتنفيذية. من ناحية 
أخــرى، هنأ الدالل الشــعب الكويتي 
بعــودة صاحب الســمو اميــر البالد 
املفدى الشــيخ صباح االحمد اجلابر 
الصبــاح الــى ارض الوطن. واضاف 
انه »بكل فرح وســرور مت اســتقبال 
حضــرة صاحب الســمو أمير البالد 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح، 
حفظة اهلل ورعاة، بعد رحلة السفر 
والعالج، عودة مباركة ومحمودة لوالد 
اجلميع وحلكيم املنطقة الرجل الذي له 
دور كبير جدا في دعم العمل االنساني 
واخليري، فُقّرت اعينكم يا اهل الكويت 
واحلمد هلل على السالمة لوالدنا ووالد 
اجلميع وان شــاء اهلل اجر وعافية«. 
واشــار الــدالل إلــى أن »وجود رأس 
السلطة وأب اجلميع واستقرار االمور 
السياسية من شأنها حتقيق االستقرار 
للبلد واستقرار الشعب، وفرحنا كثيرا 
بعودته معافى مشــافى وهلل احلمد، 
ونسأل اهلل سبحانه وتعالى لسموه 
دوام الصحــة والعافية ولــكل ابناء 

وبنات الشعب الكويتي«.

محمد الدالل

رأيكم املسبق بهذا األمر؟ هذه إشكالية«.
وأعرب الدالل عن أمله في أن يجتمع 
املجلــس األعلــى للقضــاء ويناقش 
املوضوع فيما يتعلق بطبيعة العالقة 
مع السلطة التشريعية وان يضعوا 
ضوابط في هذا املوضوع. وأكد الدالل 
ان النظام الدســتوري والتشــريعي 
بالكويت يحتــاج الى تطوير وإعادة 
نظــر الن طريقة االدارة فــي النظام 
السياســي الذي ينتــج عنه مجلس 
االمــة او احلكومة ما زال فيها تضاد 
وإشكالية. وقال »اننا محتاجون إلى 
ان نطــور نظامنا السياســي خاصة 
اننــا فــي حالــة جمود سياســي الن 
النظــام لــم يتطــور وهــذا عيب في 
حقنــا كوننا متعاملــن وفاعلن مع 
الساحة السياســية«. وأشار إلى أنه 
ليــس املقصود هنــا ان األحزاب هي 
من ستشكل حكومة او تكون حكومة 
منتخبة. وقال إن من وضعوا دستور 
١٩٦٢ كان لديهم بعد نظر وإن حرصهم 
على انشــاء األحزاب فــي ظل مدينة 
صغيــرة وثقافــة لم تكــن عالية في 
تلك املرحلة، لكنهــم ومع ذلك أقروا 
دستورا متميزا. واكد الدالل ان الدستور 
ومذكرته التفســيرية اشــارا إلى انه 
يحق للسلطة التشريعية في يوما من 
األيام ان تنشئ الهيئات السياسية او 
األحزاب، وذلك الن املشرع الدستوري 
كان له بعد نظر في ١٩٦٢ في ان احلياة 

»البيئة« بحثت االستعداد ملوسم األمطار

ماضي الهاجري

أوضــح رئيــس اللجنــة البيئية 
البرملانيــة النائــب عبــداهلل فهاد أن 
اللجنة اجتمعت أمس مع ممثلي وزارة 
األشغال والبيئة وهيئة الزراعة بشأن 
استعداداتهم ملوسم األمطار وحتديدا 
فــي مدينة صباح األحمد الســكنية، 
الفتــا إلى أن هناك إشــارات إيجابية 

مؤكدا أننا طلبنا من املعنين تطبيق 
التوصيات التــي صدرت من اللجان 
التي شكلت عقب موسم األمطار سواء 
اللجــان الوزارية أو التوصيات التي 

خرجت من مجلس األمة.
وأشار فهاد إلى أن اللجنة ناقشت 
أيضــا الســدود والســواتر وتغيير 
مجــرى األمطــار، »وعموما ســأقوم 
األسبوع املقبل بجولة ميدانية ملدينة 

صباح األحمد السكنية للوقوف على 
تطبيق التوصيات« ومدى استعدادات 
القطاعــات املعنيــة ملوســم األمطار، 
موضحــا أن اللجنة، وحتــت بند ما 
يستجد من أعمال، وافقت على اقتراح 
برغبة املقدم من النائب أسامة الشاهن 
يتعلــق بعقد اجتماعــات دورية بن 
القطاعات احلكومية املختصة بالبيئة 

ونشطاء بيئين. 

د.جنان بوشهري والشيخ عبداهلل األحمد واسماعيل الفيلكاوي خالل االجتماع مبارك احلجرف وعبداهلل فهاد خالل اجتماع جلنة البيئة

وحتققت بعض األمور ولكن القصور 
ال يزال موجودا، ومن أوجه التقصير 
أنه ألغيت ممارسة متعلقة باألنابيب 
تختــص مبعاجلة املياه لوجود خلل 

في اإلجراءات.
وقال فهاد إن اللجنة ناقشــت مع 
من حضر االجتماع ضرورة معاجلة 
القصور الذي حدث في املوسم املاضي 
الذي كاد يحدث كارثة لوال عناية اهلل، 

»التحالف«: ندعو مجلس القضاء إلى النأي بسلطته عن السياسة
الوطنــي  التحالــف  أصــدر 
الدميوقراطــي بيانا جاء نصه: اطلع 
التحالف على مذكرة املجلس األعلى 
للقضاء بشــأن مقترح نيابي إلنشاء 
األحــزاب السياســية فــي الكويــت 
واملرسلة ملجلس األمة بناء على طلب 
اللجنة التشريعية البرملانية. ويدعو 
التحالف املجلس األعلى للقضاء الى 
النأي بسلطته القضائية عن التدخل 
في الشؤون السياسية، وذلك انفاذا 
وتطبيقا ملبدأ فصل السلطات، السيما 
أن جزءا مــن أعضاء املجلس األعلى 
للقضاء أعضاء في احملكمة الدستورية، 
وهو ما قــد يخل مبيــزان احليادية 

في الرأي واألحكام، ويؤسس ملسار 
غيــر مقبول فــي عــرض اقتراحات 
القوانن النيابية على املجلس األعلى 
للقضاء قبل اقرارها مما يترتب عليه 
خلــق أعــراف خطيرة علــى احلياة 

الدميوقراطية.
ويشــدد التحالــف الوطني على 
أن ســلطة القضــاء الكويتــي علــى 
احملكمــة  تتوالهــا  التشــريعات 
الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية 
نص عليها الدستور، ودورها احلفاظ 
على سالمة التشريعات وتوافقها مع 
النصوص الدســتورية بعد اقرارها 
وليــس في مرحلة التشــريع في أيا 

منهــا، مؤكدا فــي الوقــت ذاته على 
حــق املجلس األعلــى للقضــاء في 
ابداء رأيه في االقتراحات ومشاريع 
القوانن املرتبطة بأعماله التنفيذية 

والقضائية.
ويستذكر التحالف الوطني في هذا 
الصدد قانون تعارض املصالح والذي 
أبدى املجلس األعلى للقضاء مالحظات 
عليه قبل اقراره في مذكرة رفعها الى 
اللجنة التشــريعية البرملانية، ولم 
يؤخذ بها مــن قبل مجلس األمة مما 
ترتب عليه الحقا الطعن في دستوريته 
واسقاطه، وهي سابقة من شأن تكرارها 
وضع املجلــس األعلــى للقضاء في 

مرتبة أعلى من السلطة التشريعية. 
ويؤكــد التحالف الوطنــي أيضا ان 
بسط رقابة احملكمة الدستورية على 
التشريعات الصادرة من مجلس األمة 
كانت من أهم مطالباته، ومتثلت في 
تبنيه مقترح بقانــون بحق اللجوء 
املباشر للمحكمة الدستورية لألفراد، 
وذلــك انطالقا من اميانه بأن الرقابة 
الشعبية على التشريعات أحد املكاسب 
الدميوقراطية، وعليه فإن هذا املسار 
هو الصحيح والسليم وليس ما بدأ 
يأخذ طابعا رسميا باستشارة املجلس 
األعلى للقضاء على األفكار التشريعية 

قبل ان تتحول الى قوانن فعلية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»الشباب« تنتظر ردود احلكومة 
بشأن »االحتراف« والتفرغ الرياضي

عقــدت جلنــة الشــباب 
والرياضــة اجتماعــا أمس 
ناقشــت خاللــه مشــروع 
قانون بشأن الرياضة حول 
االحتــراف الرياضي إضافة 
إلــى تكليــف مجلــس األمة 
للجنة بالتحقيق فيما يشوب 
عملية التفرغ الرياضي من 

جتاوزات.
وأكد مقرر اللجنة النائب 
احمــد الفضل فــي تصريح 
صحافــي جاهزيــة كل مــن 
القانونن فــي دور االنعقاد 

املقبل. وقــال الفضل: إنه بخصوص قضية 
التفرغ الرياضي أرسلت اللجنة استفسارات 
للحكومة بهذا الشأن، مضيفا أنه متت دعوة 
النائبن راكان النصف ورياض العدســاني 
الجتماع اللجنة املقبل لبحث اخللل في تلك 

القضية إن وجد ومعاجلته.
وفيما يخص االحتراف، أشار الفضل إلى 
أن اللجنة ســلمت اليــوم مواد مقترحة إلى 
آخر اجلهات احلكومية وهي ديوان اخلدمة 
املدنية حــول قانون االحتــراف إلبداء رأي 
الديوان حولها قبل اجتماع اللجنة مع إدارة 
التأمينات وهيئة القــوى العاملة ووزارتي 
التجارة والشــؤون وكل مــن له عالقة بهذا 
األمر. وأكد الفضل أن الردود احلكومية سوف 

تكــون جاهزة لــدى اللجنة 
يــوم االثنــن املقبــل حتى 
يكون الرأي متكامال ويكون 
القانون جاهزا للتصويت في 
اللجنة، كي يتم إعداد تقريرها 
وبالتالي إدراجه على جدول 
األعمال بدايــة دور االنعقاد 

املقبل للتصويت عليه.
أنــه خالل  إلــى  وأشــار 
فترة االنتهاء من املناقشات 
وجاهزيــة التقريــر ورفعه 
ملجلس األمة سيتم عقد عدة 
ندوات توعوية في الهيئات 
والدواوين الرياضية لتوضيح فكرة القانون 
وآليته ووضع األلعاب اجلماعية والفردية. 
وأضاف أنه سيتم إيضاح االستثمار الرياضي 
وطريقته واخلصخصة ودخول الشــركات 
وتطابــق االحتراف الرياضي مــع القوانن 
الدولية واإلعداد للبطوالت العاملية واجلدول 
الدولي، ناهيك عن النقلة الكبيرة في الرياضات 
اجلماعيــة والفردية، وســيتحدث القانون 
عــن الالعب احملترف وحقوقــه. وفي ختام 
تصريحه، توقع الفضل انه في اجتماع اللجنة 
الثالثاء املقبل ستكون الردود احلكومية حول 
القانون قد وصلت إلى اللجنة، الفتا إلى أنه 
ســيعقد مؤمترا صحافيا لشرح وتوضيح 

مبدأي للقانون.

احمد الفضل

ملشاهدة الڤيديو

النصف: ندعم »املشروعات الكويتية« 
ونثمن دور املستثمر األجنبي

طالب عضــو مجلس األمة 
النائــب راكان النصــف، وزير 
التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون اخلدمات خالد الروضان، 
بتوضيــح صحة ما أثير أخيراً 
عن خــرق »التحالف األملاني«، 
للقوانن املنظمة لعملية املنافسة 
في الكويت، ومنع االحتكار في 
السوق احمللية، وذلك فيما يتعلق 

بتطبيقات خدمة التوصيل.
وقال النصــف في تصريح 
صحافــي، تعليقــا علــى مــا 

أثير بشــأن »احتــكار تطبيقي 
)كاريدج( و)طلبات(، لســوق 
طلبات املطاعم في الكويت«، إننا 
»ندعم املشروعات الكويتية، كما 
نثمن دور املستثمر األجنبي في 
عملية االقتصاد الكويتي، إال أن 
مسطرتنا النهائية في هذا الشأن 
هي القوانن املنظمة«. وشدد على 
ضرورة حتقق الوزير الروضان 
مــن »صحــة خــرق )التحالف 
الكويتية  األملانــي(، للقوانــن 
املنظمة لتطبيقات التوصيل«.

على وزير التجارة توضيح قانونية احتكار »كاريدج« و»طلبات« لسوق التوصيل

جتتمع الثالثاء املقبل إلعداد تقريرها

راكان النصف


