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حذر من خطورة االنحراف بامللف ملا سيكون له 
من انعكاس سلبي على النسيج االجتماعي

ع��ق��د  أؤي������د  ال  ال����ه����دي����ة: 
جلسة طارئة عن »خلية 
ال�������ع�������ب�������دل�������ي« وي�����ك�����ف�����ي 
االج��������ت��������م��������اع امل�����ش�����ت�����رك 

ألعضاء السلطتني
ــــّذر الــنــائــب  ح
محمد الهدية من 
خطورة اإلنحراف 
مبــلــف تــداعــيــات 
ــروب املطلوبني  ه
في خلية العبدلي  
ـــات  ـــاه ـــــى اجت ال
اخـــرى يــكــون لها 
انــعــكــاس سلبي 
ــج  ــي ــس ــن ـــى ال عـــل
االجتماعي في ظل 
ما تعيشة منطقتنا 
من اوضاع إقليمية 
تتطلب  ملتهبة 
من ممثلي الشعب 

مبسؤولية وحكمة بعيدا عن جتاذبات سياسية على حساب 
امن واستقرار البلد. 

وقال الهدية في تصريح صحافي  رغم احترامنا ألجتهاد 
مقدمي طلب عقد جلسة طارئة لكننا ال نتفق مع هذا التوجه 
ملا حلساسية امللف املطروح للمناقشة وما سينتج عنه من 

اثار وتداعيات لن تعود بالنفع على البلد باي شي.
واضاف الهدية أن مناقشة ملف تعامل وزارة الداخلية 
مــع هـــروب املــدانــني بحكم قضائي مــن املنتمني للخلية 
اإلرهابية او ما اتخذته وزارة اخلارجية من خطوات بهذا 
الصدد الهدف األساسي منه هو الوقوف على ما اتخذ من 
اجراءات من قبل االجهزة األمنية في هذا اجلانب وليس ان 
ينحو الى خطاب سياسي لكل طرف ينجم عنه األضــرار 
مبوقف دولتنا الكويت في ظل األوضاع اإلقليمية امللتهبة 

من حولنا.
وتابع الهدية اما على صعيد الوضع الداخلي نرفض 
انحراف مناقشة امللف عن جوهرة األساسي في تأمني األمن 
واحلفاظ على وحدة الصف للشعب الكويتي وأن ال نكون 
مساهمني بشكل غير مباشر في احداث االنقسام في النسيج 

االجتماعي ودفع األمور في اجتاه أمور ال حتمد عقباها.
وتساءل الهدية ما الغاية من اجللسة الطارئة اذا كانت 
من اجل االطالع على اجراءات احلكومة وما اتخذته بشأن 
هذا امللف فأن االجتماع املشترك العضاء السلطتني يفي 
بالغرض بعيدا عن اي جتاذبات سياسية نحو في غنى 
عنها ، امال ان يركز اعضاء مجلس االمة واحلكومة جهودهم 
بإجتاه تعزيز التالحم بني أبناء الشعب الكويتي ملواجهة 
هذه التحديات التي نشاهد اثارها املدمرة في بلدان من 

حولنا.
وأكد الهدية أن االجتماع املوسع ألعضاء السلطتني ال 
يعفي احلكومة ووزارة الداخلية من املسؤولية حملاسبة 
املتقاعسني واملقصرين واتخاذ القرارات الالزمة واالخذ 
مبالحظات النواب ومتابعة االجراءات وضرورة اطالعهم 

عليها  بشفافية تامة.

بعض املنازل ال تكفي مساحتها إلقامة الديوانية

البرملانية  املرافق  جلنة  مبوافقة  يشيد  احلويلة 
ع����ل����ى اق������ت������راح ت����رخ����ي����ص إق�����ام�����ة ال����دي����وان����ي����ات 

بالساحات القريبة من السكن اخلاص 
 

ــي الــنــائــب  ــن أث
د. محمد احلويلة 
مبـــوافـــقـــة جلنة 
املـــرافـــق الــعــامــة 
عــلــى االقـــتـــراح 
ــــص  ــــي ــــرخ ــــت ب
الــــديــــوانــــيــــات 
بـــإقـــامـــتـــهـــا فــي 
الساحات القريبة 
من منازل السكن 

اخلاص .
وقــال احلويلة 
فــــــي تـــصـــريـــح 
ــي لـــه أن  ــاف ــح ص
الديوانيات جزء 

أساسي من تاريخ أهل الكويت وتقرب املجتمع الكويتي في 
جميع املناسبات وتتجسد فيها احلياة اليومية للمواطنني 
في اجلوانب االجتماعية وتتخذ هــذه الديوانيات مقار 
للقاءات االسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شؤون 

احلياة
ــار احلويلة انــه تقدم في املجالس السابقة بهذا  وأش
االقتراح نظرا ألن بعض املنازل ال تكفي مساحتها إلقامة 
الديوانية، حيث انه بعد إزالة الديوانيات اضطر الكثير من 
املواطنني إلى التضييق على عوائلهم القامة الديوانية داخل 

حدود العقار بعد ازالتها من خارجه.
مؤكدا انه في دور االنعقاد املقبل سندفع نحو إقرار هذا 
االقتراح الهميته للمواطنني مبا ال يتعارض مع الشروط 
املذكورة في االقتراح من اال تضايق اجليران القريبني من 
مكان الديوانية دفع املستفيد رسما مبقدار دينارين لكل متر 
مربع يستغل من الساحة القريبة من منزله وبحد أقصى 
100 متر مربع وأال تعيق  تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
للمناطق وحتديثها، وسنحرص على ان يخرج بصيغة 

توافقية للجميع، وبذلك يستفيد كل من املواطن والدولة.

ربيع �سكر

أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن 
تقدميه شكوى إلى النائب العام ضد حساب 
إخباري نشر أخبارا كاذبة وزج باسمه في 
قصص من صنع اخليال مستغربا استمراء 
بعض الصحف ممارسة االكاذيب بطريقة ال 

تليق بوسائل اإلعالم احملترمة.
إلى ذلك تقدم الطبطبائي باقتراح بقانون 
في شأن جترمي اجلماعات اإلرهابية ، ونص 
االقتراح كالتالي : املادة األولى : وفقا ألحكام 
هذا القانون ُيَعّد كل من:- )تنظيم حزب الله، 
وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
»داعــش« ضمن قوائم التنظيمات اإلرهابية، 
وينطبق هذا احلكم على املؤسسني واملنخرطني 

والداعمني والداعني لالشتراك فيهم.
املادة الثانية : يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن عشر سنوات وال تزيد على عشرين سنة :-

- كل كويتي انضم إلى مثل هذه التنظيمات 
أو أظهر لهم والءه بأي شكل ســواء كان ذلك 

داخل أو خارج دولة الكويت.
-  كل من أنشأ أو نظم جتمعا أو تنظيما أو 

حزبا أو منظمة تلحق أو تنتمي لتلك التنظيمات 
داخل دولة الكويت.

املادة الثالثة : يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن خمس سنوات كل من وضع شعارا أو رمزا 
لهذه التنظيمات أو دعمهم إعالميا أو روج لهم 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
املادة الرابعة : يحظر من الدخول إلى البالد 

كل من ينتمي إلى تلك التنظيمات اإلرهابية.
املادة اخلامسة : تطّبق العقوبات الواردة 
في هذا القانون ما لم يوجد عقوبة أشد في أي 
قانون أخر.= املادة السادسة : يلغى كل حكم 

يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ــس مجلس  ــي املــــادة الــســابــعــة: عــلــى رئ
ــوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ  الــوزراء وال
هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.

 املذكرة االيضاحية 
وجــاء فــي املــذكــرة االيضاحية لالقتراح 
بقانون في شأن جترمي اجلماعات اإلرهابية 

: استبصارا مبا قضت به محكمة التمييز من 
حكم نهائي على عدد من املتهمني في القضية 
املسماة )تنظيم خلية العبدلي( ضّد مواطنني 
خونه بتهمة ارتكاب أفعال انقالبيه وإرهابية 
-من شأنها املساس بوحدة وسالمة أراضي 
دولة الكويت- كما حكمت محكمة التميز بأنه 
تنظيم مسلح يعمل ملصلحة جمهورية إيران 
ويعتنق مــبــادئ الــثــورة اإليــرانــيــة ويهدف 

لنشرها بالكويت.
كــذلــك ضــلــوعــه بالسعي والــتــخــابــر مع 
)جمهورية إيــران اإلسالمية( ومــع جماعة 
)حــزب الــلــه( التي تعمل ملصلحتها للقيام 
بأعمال عدائية ضد الكويت من خــالل جلب 
وجتميع وحيازة وإحــراز مفرقعات ومدافع 
رشــاشــة وأسلحة نــاريــة وذخــائــر وأجهزة 
تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب اجلرائم 
بواسطتها األمر الذي بات ميثل ناقوس خطر 
وتنبيها مهّما على رجــاالت األمــن في الدولة 
ليعملوا كل ما وسعهم لسد الطرق ضد كل ما 
من شأنها إيجاد ثغر أمني ينتهزه أصحاب 
هذه الفكرة اإلرهابية لالنقضاض على البلد 

والعياذ بالله. 
كذلك انــه ال جــدال باعتبار داعــش منظمة 
إرهابية بالنظر إلى جرائمها التي ال متت للدين 
اإلسالمي باي صفة، كتفجير مسجد الصادق 

وغيرها من االعمال اإلرهابية، 
إن علينا عدم اغفال ما قام ويقوم به هذا 
التنظيم اإلرهابي حيث صار ذريعة جلهات 
خارجية تريد إيقاع الضرر بالكويت، ومع 
وجود احكام نهائية جترم هذا التنظيم ومن 
ينتمي له، لذا، أتى هذا القانون ليسّن في مواده 
أوامر تقضي بتجرمي اجلماعات اإلرهابية وكل 
من ينتمي لهم أفــرادا وجماعات وحظرهم من 

الدخول إلى البالد.
فنصت املــادة األولــى منه على أنــه: » وفقا 
ألحكام هذا القانون ُيَعّد كل من:- )تنظيم حزب 
الله، وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
ـــش« ضمن قــوائــم التنظيمات  والــشــام »داع
اإلرهابية، وينطبق هذا احلكم على املؤسسني 
واملنخرطني والداعمني والــداعــني لالشتراك 

فيهم«.
ــني الثانية والــثــالــثــة حتديد  ــادت وفــي امل

العقوبات التي يستحقها كل كويتي انضم 
إلــى مثل هــذه التنظيمات أو أظهر لهم والءه 
ــك داخـــل أو خــارج  ــان ذل ــأي شكل ســـواء ك ب
دولة الكويت، وكل من أنشأ أو نظم جتمعا أو 
تنظيما أو حزبا أو منظمة تلحق أو تنتمي لتلك 
التنظيمات داخل دولة الكويت ، وهي احلبس 
ــى عشرين سنة،  ــراوح بــني عشر إل ــت ــدة ت م
كما حــدد عقوبة مدتها خمس سنني لكل من 
تعاطف او أظهر حبا أو روج لهذه التنظيمات 
بأي من وسائل الترويج املرئي منه واملسموع 
واملــقــروء. وفــي املـــادة الرابعة حظر كــل من 
ينتمي إلــى هــذا التنظيمات من دخــول البالد 
حتى ال يتمكنوا من بث سمومهم وكسب نفوس 
الشباب الذين ال يعي الكثير منهم مدى خطر 
وضرر مثل هذه اجلماعات على أمن وسالمة 

البلد.  
نصت املادة اخلامسة على التمسك بالعقوبة 
الــواردة في هذا القانون في حق املدانني ما لم 
توجد عقوبة أشد منها في أي قانون آخر، وفي 
املادة السادسة إلغاء كل حكم معارض حلكم 

هذا القانون.

تقدم بشكوى للنائب العام ضد حساب إخباري زج باسمه في قصص من صنع اخليال

الطبطبائي يقترح بقانون اعتبار »حزب الله« و»داعش« منظمتني 
إرهابيتني وجترمي االنضمام إليهما أو إظهار الوالء لهما

»األح��������������م��������������دي« ت���ن���ظ���م 
لترشيد  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ن���دوة 
واملياه  الكهرباء  استهالك 

6مساء اليوم

محمد الهدية

د. محمد احلويلة

د. وليد الطبطبائي

»داع�������ش«  أو  ال�����ل�����ه«  »ح�������زب  ل������  ان����ض����م  ك���وي���ت���ي  ك�����ل  س���ن���ة  ع���ش���ري���ن  ب���احل���ب���س  ي���ع���اق���ب 
ال����ك����وي����ت خ�����������ارج  أو  داخ�����������ل  ذل���������ك  ك���������ان  س�����������واء  ش�����ك�����ل  ب���������أي  والءه  ل����ه����م����ا  أظ������ه������ر  أو 

ال��ل��ه«  ل��ت��ن��ظ��ي��م »ح�����زب  ي��ع��اق��ب ب��احل��ب��س خ��م��س س���ن���وات ك���ل م���ن وض����ع ش���ع���ارا أو رم�����زا 
االج��ت��م��اع��ي ال���ت���واص���ل  وس���ائ���ل  ع��ب��ر  ل��ه��م��ا  روج  أو  إع���الم���ي���ا  دع��م��ه��م��ا  أو  »داع�������ش«  أو 

ال����ل����ه« أو »داع�������ش« إل������ى »ح�������زب  ي��ن��ت��م��ي  م����ن  ال����ب����الد ك����ل  إل������ى  ال�����دخ�����ول  م����ن  ي���ح���ظ���ر 

ربيع �سكر

ألول مرة هذا األسبوع ، تعاود اللجان البرملانية عقد اجتماعاتها 
، وجتتمع اليوم  3 جلان برملانية الستكمال مناقشة جدول األعمال 
وتكليفات املجلس لها ، حيث تستكمل جلنة حماية األموال العامة 
برئاسة  النائب شعيب املويزري مناقشة تكليف مجلس األمة، 
بجلسته املنعقدة بتاريخ 25-4-2017م، جلنة حماية األموال 
العامة التحقيق في املسائل املثارة بشأن املخالفات والتجاوزات 
املالية واإلداريــة اخلاصة بــوزارة اإلعــالم، واجلهات التابعة لها 
وعلى األخص املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب والواردة 
في اآلتــي: أ- كافة التجاوزات واملخالفات املالية واإلداريــة التي 
ذكرها املستجوبون في جلسة مجلس األمــة التي نوقش فيها 

االستجواب املقدم ضد وزير اإلعالم بتاريخ 31 يناير 2017.  
ب- كافة التجاوزات واملخالفات واملالحظات الواردة في تقرير 
ديوان احملاسبة عن احلساب اخلتامي لوزارة اإلعالم للسنة املالية 

 .2016-2015
ويحضر االجتماع كل من املديـر العام للهيئة العامـة للرياضة 
ونوابه ووزيــر الدولة لشؤون مجلس الـــوزراء ووزيــر اإلعــالم 

بالوكالة.
وتستكمل جلنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء 
املقدمني من النواب محمد براك املطير ود.وليد مساعد الطبطبائي 
وشعيب شباب املويزري ورياض أحمد العدساني بحث عدد من 

املوضوعات املتعلقة باالستجواب ومنها: 
1 - مناقشة ما يتعلق بسحب أو إسقاط أو فقد اجلنسية 
الكويتية عن املواطنني التي وردت في استجوابي رئيس مجلس 

الوزراء. 
2 - مناقشة عدم حتصيل احلكومة مبالغ مستحقة للوزارات 

نظير تقدمي خدمات أو استغالل مرافق حكومية. 
3 - مناقشة عدم توريد مبالغ مالية تصل إلى 20 مليار إلى 

خزينة الدولة. 
4 - مناقشة عدم حتصيل الغرامات على العقود واملشاريع التي 

تأخر تسليمها. 
5 - مناقشة ما يتعلق بحقيقة صــرف احلكومة مببلغ 3.8 
مليارات دينار دون سند قانوني خالل الفترة من 2009 حتى 

تاريخه.
وتناقش جلنة الشباب والرياضة االقتراح بقانون املقدم من 
النائب أحمد نبيل الفضل بشأن التطوير الرياضي واخلصخصة 
واالحتراف. ويحضر االجتماع وزيـر التجارة والصناعة ووزير 

الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

»الشباب« تبحث خصخصة األندية و»األموال العامة« تناقش مخالفات »اإلعالم«

3.8 مليار  دينار اليوم »دراسة استجوابي املبارك« تناقش سحب اجلناسي وحقيقة صرف ال� 

محمد براك املطير شعيب املويزري خالد الروضان الشيخ سلمان احلمود سمو الشيخ جابر املبارك


