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حددت جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد خالل اجتماعها أبرز أولوياتها 
ف��ي دور االنعقاد الثالث، وانتهت من 
التصويت على جميع االقتراحات برغبة 

املدرجة على جدول أعمالها.
وق��ال رئيس اللجنة النائب د.ع��ودة 
الرويعي في تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة إن هذه االقتراحات تتناول 
مواضيع خاصة باملجاالت التعليمية 
وال��ت��رب��وي��ة واإلع��الم��ي��ة واإلرش��ادي��ة، 
كاشفا عن موافقة اللجنة على معظمها، 
م��ع التوصية بعقد ن��ق��اش حولها مع 
اجلهات املعنية. وأوض��ح الرويعي أنه 
مت االتفاق على 4 أولويات للجنة، وهي 
م��ش��روع ال��ق��ان��ون ف��ي ش��أن اجلامعات 
احلكومية، واالقتراحات واملوضوعات 
املتعلقة بالوظائف التربوية املساندة، 
وتنظيم االحت���ادات الطالبية، وتنظيم 
التعليم العالي. وت��وق��ع أن يستغرق 
بحث هذه األولويات ما بني 12 إلى 15 
اجتماعا ما لم تستجد مواضيع أخرى، 

معربا عن تفاؤله في أن تصل اللجنة إلى 
ذروة اإلجن��ازات اخلاصة بعملها خالل 

مدة قصيرة مقارنة باألدوار التشريعية 
السابقة. وب��ني أن��ه مت االت��ف��اق على أن 

تعقد اللجنة اجتماعاتها يومي االثنني 
وال��ث��الث��اء ف��ي األس��اب��ي��ع ال��ت��ي ال تعقد 

فيها جلسات ملجلس األم��ة، على أن يتم 
التنسيق في اللجنة لتحديد موعد اجتماع 

األسبوع الذي تعقد فيه جلسات املجلس.
وأك���د ال��روي��ع��ي ع���دم ص��ح��ة إح��ال��ة 
االقتراحات بكوادر الوظائف التربوية 
املساندة إلى املجلس، وقال إن هناك رأيا 
نيابيا للجنة، وهناك آراء تتعلق بلجان 
أخرى قد تكون متداخلة في املوضوع مثل 
اللجنة املالية، وأيضا هناك رأيا للحكومة 
في هذه القضية. وأوضح أنه ستتم دعوة 
جميع املعنيني بهذه القضية وممثلي 
الوظائف التربوية املساندة كما مت في 
السابق، متمنيا أن يكون هناك تعاون 
إلجن���از ه��ذا امل��وض��وع حتى ال تهضم 

حقوق املستحقني في الوظائف املساندة.
وأشار إلى أن ملف الشهادات املزورة 
والوهمية لم يناقش في اللجنة نظرا 
لعدم وجود تفويض من املجلس بذلك ، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة ستقدم 
طلبا للمجلس لتفويضها التحقيق في هذا 
امللف حتى يكون املوضوع على جدول 

أعمالها.
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التزامًا بتطبيق املادة الثانية من الدستور

امل��ط��ي��ري ي��ق��ت��رح إغ����اق احمل����ال ال��ت��ج��اري��ة 
ومنع البيع والشراء أثناء صاة اجلمعة

 قدم النائب ماجد املطيري 
ع��ن تقدميه اق��ت��راح��ا برغبة 
بإغالق احملال التجارية ومنع 
البيع وال��ش��راء أث��ن��اء صالة 
اجلمعة ، قال في مقدمته:قال 
َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا  تعالى »َيا أَيُّ
ُمَعِة  ُ ِم اجلجْ اَلِة ِمن َيوجْ ُنوِدَي ِللصَّ
��ِر اللَِّه َوَذُروا  ا إَِل��ى ِذكجْ َعوجْ َفاسجْ
ٌر لَُّكمجْ إِن ُكنُتمجْ  َع  َذِلُكمجْ َخيجْ َبيجْ الجْ
لَُموَن« وما ورد بهذه اآلية  َتعجْ
الكرمية نهي صريح عن البيع 
والشراء وقت صالة اجلمعة 
مل��ا فيها م��ن االش��غ��ال بها عن 

الصالة.
كما نص الدستور في املادة 
) 2 ( دي���ن ال��دول��ة اإلس���الم 
والشريعة اإلسالمية مصدر 

رئيسي للتشريع ، وورد في املذكرة التفسيرية للدستور حينما تطرقت للتفسير 
اخلاص لنص املادة الثانية منه ، إمنا يحمل املشرع أمانة األخذ بأحكام الشريعة 
اإلسالمية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن 
ثم ال مينع النص املذكور من األخذ عاجالً أو اجالً باألحكام الشرعية اإلسالمية 
ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم ال مينع 
النص املذكور من األخذ عاجالً باألحكام الشرعية كاملة وفي كل األمور إذ رأى 

املشرع ذلك.
ونظم القانون رقم )5( لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في الباب الثاني 
منه أعمال اجلهاز التنفيذي للبلدية، وحدد في املادة )27( منه أن يتولى مدير 
عام البلدية أموراً منها ما جاء في البند )6( وضع مشروعات اللوائح والنظم 
الداخلية لشؤون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع 

اجلماهير في  املجاالت كافة.
كما نص في امل��ادة )36( على أن » يكون للموظفني الذين يعينهم الوزير 
املختص لضبط املخالفات املنصوص عليها في امل��ادة )27( صفة الضبطية 
القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخ��ول األماكن واحمل��ال العامة 
وضبط املخالفة واملواد موضوع املخالفة وحترير احملاضر الالزمة وإحالتها إلى 

اجلهة املختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. 
كما نظمت الئحة احملال العامة واملقلقة للراحة واملضرة بالصحة، الصادرة 
بالقرار ال��وزاري رقم )2008/372( ترخيص احمل��ال العامة وفق اجل��داول 
امللحقة بالالئحة، وحظرت فيه املادة )2/14( تشغيل احملل في غير املواعيد 
التي حتددها البلدية باالتفاق مع اجلهات املختصة )اجلهة التي لها عالقة 
بالترخيص( وحظرت أيضاً املادة نفسها بالبند )13( تشغيل احملل على نحو 
يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفق للفتاوى الشرعية الصادرة من 

اجلهات الرسمية املختصة، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً.
وأعطت الالئحة املذكورة احلق ملدير عام البلدية أو من يفوضه ان يصدر أمراً 
كتابياً بغلق احملل في حاالت عدة منها ما ورد بالبند رقم )3( حيث نص على » 
إذا باشر احملل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقاً 
للفتاوى الشرعية الصادر من اجلهات الرسمية املختصة أو عرض مواد غذائية 

محظورة شرعاً«.
ونصت كذلك في املادة )30( على أن » يكون للموظفني الذين يعينهم الوزير 
املختص لضبط املخالفات املنصوص عليها في الالئحة صفة الضبطية القضائية 
ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول األماكن واحملال العامة وضبط املخالفة 
واملواد موضوع املخالفة وحترير احملاضر الالزمة وإحالتها إلى اجلهة املختصة، 

ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة«.
ووضحت الالئحة في موادها أرقام )25، 26، 27، 28، 29( غرامات على من 

يخالفها، مع سحب الترخيص نهائياً والغلق النهائي.
كما أصدرت هيئة الفتوى في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية العديد من 
الفتاوى بشأن منع البيع وقت صالة اجلمعة منها الفتوى رقم ) 96/413/12 ( 
والفتوى رقم ) 2003/740/3 ( والكثير من الفتاوى الصادرة حديثاً تؤكد منع 

املكلفني باجلمعة عن البيع والشراء وقت صالة اجلمعة.
وامتثاال للنهي الصريح الوارد باآلية الكرمية والتزاماً بتطبيق املادة الثانية 
من الدستور، وتطبيقاً للقانون رقم )5( لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت 
والئحة احملال املقلقة للراحة واملضرة بالصحة وبالنظر للفتاوى الصادرة 
من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بهذا الشأن، لذا فإنني اتقدم باالقتراح 
برغبة التالي:� إغالق سائر احملال التجارية ومنع البيع والشراء في يوم اجلمعة 
من حني النداء الثاني للجمعة إلى نهاية صالتها، ويستثنى من ذلك الصيدليات 

واحملال التجارية في املطار واملوانئ.

وصرف اإلجازة الدورية نقًدا

»الداخلية والدفاع« توافق على اقتراحني 
مب���ع���ام���ل���ة ال���ع���س���ك���ري���ني اخل���ل���ي���ج���ي���ني م��ث��ل 

الكويتيني في »الشرطة«

ناقشت جلنة الداخلية والدفاع في اجتماعها مشروًعا بقانون بشأن تعديل 
بعض أحكام القانون 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ومجموعة من 

االقتراحات بقوانني.
وص��رح رئيس اللجنة عسكر العنزي ب��أن اللجنة وافقت على اقتراحني 
يتعلقان مبعاملة العسكريني اخلليجيني العاملني في سلك الشرطة معاملة 

الكويتيني كما وافقت على صرف إجازة قوة الشرطة الدورية نقًدا.
وأك��د عسكر أن موافقة جلنة الداخلية والدفاع على االقتراحني ومشروع 
تعديل قانون نظام قوة الشرطة مستحقة لدعم رجال الداخلية نظًرا لدورهم 

الكبير في العمل والسهر على راحة املواطنني.

»األشغال« شكلت جلنة تقصي حقائق

بوشهري: »الرعاية السكنية« انتهت من حصر 
أضرار األمطار في مدينة صباح األحمد
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أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون اخلدمات 
د. جنان بوشهري أن احلكومة فعلت خطة الطوارئ بشكل كامل في 
مواجهة موجة األمطار غير املسبوقة األيام املاضية، كما أكدت جهوزية 

احلكومة بأجهزتها كافة ألي أمطار مقبلة.
وقالت بوشهري في تصريح للصحافيني في مجلس األمة إن وزارة 
األشغال ب��دأت تشكيل جلنة تقصي حقائق برئاسة وزي��ر األشغال 
للنظر في األضرار التي حدثت في الطرق والشوارع والبنية التحتية 
نتيجة األمطار والسيول، بشكل عام ومن مهام اللجنة بحث األضرار 

في البنية التحتية ملدينة صباح األحمد.
وأضافت أنها في املؤسسة العامة للرعاية السكنية شكلت فرقا 
فنية حلصر األضرار في مدينة صباح األحمد وأعدت تقريرا كامال عن 
األضرار وحتديد درجة الضرر، ورفعت التقرير لضمه إلى أعمال جلنة 

تقصي احلقائق.
وعن كيفية معاجلة األضرار التي حلقت بالبيوت واملمتلكات أشارت 
بوشهري إلى أن مجلس الوزراء كان واضحا في بيانه أمس ومت تشكيل 
جلنة برئاسة وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل وزي��رة الدولة 

بوشهري تصرح للصحافينيللشؤون االقتصادية هند الصبيح لهذا الغرض.

انتهت من التصويت على جميع االقتراحات برغبة  املدرجة  على جدول أعمالها

الرويعي: »التعليمية« ستطلب تفويض املجلس للتحقيق في »الشهادات املزورة«

ت��وزع  الكويتي  األح��م��ر  ال��ه��ال 
ك������س������وة ال�����ش�����ت�����اء ع�����ل�����ى األس�������ر 

6احملتاجة داخل الكويت

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية
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واف��ق��ت جلنة ال��ش��ؤون التشريعية 
والقانونية في اجتماعها على االقتراحني 
بقانونني ب��ش��أن األح���وال الشخصية 
اجلعفرية بإجماع أعضائها احلاضرين. 
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي 
في تصريح باملركز اإلعالمي في مجلس 
األم��ة إن اللجنة استكملت مناقشة ما 
مت في دور االنعقاد السابق بخصوص 
االقتراحني بقانونني عن مسائل األحوال 

الشخصية طبقاً للمذهب اجلعفري«.
وأض���اف الشطي أن��ه مت��ت املوافقة 
بإجماع احلاضرين على قانون األحوال 
الشخصية اجلعفرية، مبيًنا أن اللجنة 
استمعت إلى اآلراء كافة ومناقشة بنود 
ومواد القانون، وكذا االستماع إلى أحد 
اخلبراء في هذا القانون، إلى آراء املكتب 
الفني للجنة التشريعية من مستشارين 
وقانونيني ومت االطالع على رأي املجلس 
األعلى للقضاء ومتت التداوالت بشأن 

االقتراحني«.
وأوض��ح أن��ه متت بعض التعديالت 
اإلج��رائ��ي��ة وم��ن مثل ذل��ك ف��ي مسألة 
الديباجة فكان من الضروري ذكر قانون 
محكمة األس��رة وه��و ج��زء ال يتجزأ من 
ق��ان��ون احمل��اك��م األح����وال الشخصية 

اجلعفرية«.
وب���ني أن���ه مت االت���ف���اق ع��ل��ى بعض 
التعديالت على بعض امل��واد ومت األخذ 
ب���رأي جميع أع��ض��اء اللجنة ومقدمي 
االق��ت��راح��ني، م��ؤك��ًدا أن إق���رار اللجنة 
وموافقتها على االق��ت��راح��ني ف��ي شأن 
األحوال الشخصية اجلعفرية ما هي إال 
تكريس ملبدأ املواطنة وأن الكويت بلد 

التسامح وإعطاء احلرية العقائدية.
وأك���د ال��ش��ط��ي أن ال��ق��ان��ون خطوة 

لألمام، متمنًيا أن يتم إرساله إلى املجلس 
للتصويت عليه في أس��رع وقت ممكن، 
ومتمنًيا من احلكومة أن تنسجم مع هذا 

القانون وتعديالته.
من جانبه أكد النائب سعدون حماد 
رفضه ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية 
أم���س األول م��ن خ���الل امل��واف��ق��ة على 
اقتراح بقانون ينص على السماح مبنح 

اجلنسية الكويتية لغير املسلمني.
وأض��اف حماد في تصريح صحافي، 
ان��ا عضو في اللجنة ولكني لم أحضر 
اجتماعها ك��ام��اًل وامن���ا ب��ع��د اكتمال 
ال��ن��ص��اب خ��رج��ت منها وذه��ب��ت إل��ى 
اللجنة الصحية ولم أحضر تصويتات 
اللجنة التشريعية. وأشار إلى انه بعد 
خروجه من اللجنة طرح اقتراح ينص 
على جتنيس غير املسلمني، مبيناً انه 

ل��م يكن م��وج��ود ول��م يحضر النقاش 
والتصويت، مؤكداً احترامه لرأي النواب 
ولكن االقتراح يتعارض مع املادة الثانية 
م��ن الدستور التي تنص على ان دين 
ال��دول��ة اإلس��الم والشريعة االسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع وبهذا يخالف 
الدستور وسيكون هذا رأيي في قاعة عبد 

الله السالم.
من جانب أخر قال حماد انه وصلهم 
ف��ي اللجنة الصحية ت��ق��ري��ر دي���وان 
احملاسبة عن جت��اوزات املكتب الصحي 
في أملانيا وهذا املوضوع سيتم مناقشته 
ف��ي االج��ت��م��اع��ات املقبلة، م��ش��ي��راً الى 
ان ال����وزارة ف��ي كثير م��ن ال��ت��ج��اوزات 

وسيكون لهم موقف في ذلك.
واش����ار ال���ى ان امل��ك��ات��ب الصحية 
في خ��ارج عليها مشاكل ومنها املكتب 

ال��ص��ح��ي ف��ي ف��رن��س��ا، الف��ت��اً إل���ى ان��ه 
سيطالب باعادة النظر في تشكيل اللجان 
الصحية في اخلارج بحيث ان من أمضى 
4 سنوات يرجع للكويت ويتم جتديد 
ال��دم��اء. وبصفته ع��ض��وا ف��ي اللجنة 
تشريعية ق��ال النائب خليل الصالح: 
إن اللجنة واف��ق��ت ب��اج��م��اع احلضور 
) 4  أع��ض��اء ( على اقتراحني بقانون 
بشأن األح���وال الشخصية اجلعفرية 
موقعان من 10 ن��واب .وق��ال الصالح 
في تصريحات للصحافيني إن قانون 
األح���وال الشخصية ظل لفترة طويلة 
معطل بسبب اآلراء املختلفة حوله ، 
واش���ار ال��ى ان��ه ك��ان هناك أرب��ع م��واد 
مت مراجعتها جيدا مثل امل��ادة 19 ومت 
استعراض اآلراء من كل املصادر ومت 
بحث اجل��ان��ب القانوني والدستوري 

للمقترح بقانون ومت عرض آراء املجلس 
األعلى القضاء وأراء املكتب الفني  للجنة 
التشريعية وانتهت اللجنة للموافقة 
على القانون  ،وسوف يتم رفع القانون 

إلى املجلس للتصويت عليه.
واض��اف ان القانون مكون من 521 
م��ادة واخ��ذت زمنا طويال من النقاش 
واملراجعة ، وهو يتناول كل ما يتعلق 
ب����األح����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة ف���ي امل��ذه��ب 
اجلعفري مثل الزواج والطالق والنفقة 
واملواليد والنسب والوصية والوقف 
وامل��واري��ث وه��ذه محاور م��وج��ودة في 

القانون .
وت��اب��ع الصالح : ان ه��ذا االق��ت��راح 
مت تقدميه ونوقش في مجلس 2016 
وسبق ان قدم منذ عام 2006 لتحريك 
هذا امللف ، الفتا الى ان املذهب اجلعفري 
مكون رئيسي بهذا املجتمع وبالتالي 
واف��ق��ت اللجنة الشرعية ال��ي��وم على 
القانون ووافقت على النقاط التي كان 

عليها مالحظات وآراء مختلفه.
وق��ال الصالح : ان قانون األح��وال 
الشخصية اجل��ع��ف��ري��ة س��ي��ؤدي إل��ى 
االستقرار االجتماعي وع��دم استغالل 
االمور بطريقه أو بأخرى في غير محلها.

وقال الصالح : نحن في دولة مدنية 
تعزز تعدد اآلراء وتعدد املذاهب ونحن 
في مجتمع مدني يحترم الدستور وهذا 
القانون سيشكل إضافة جديدة للكويت 
وإض��اف��ة لها في احملافل الدولية فهذا 
حق لفئة موجودة باملجتمع من حقها أن 
يكون لها محكمة لألحوال الشخصية 

فنحن بدولة مؤسسات .
ومت��ن��ى ال��ص��ال��ح  االن��ت��ه��اء م��ن هذه 
القضية التي كانت معلقة لفترة طويلة 

من الزمن .

»التشريعية« توافق على قانون األحوال الشخصية »اجلعفرية«

حماد أرفض قانون السماح بتجنيس غير املسلمني ألنه غير دستوري

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ربيع �سكر

انتهت جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية 
في اجتماعها من وضع مسار عملها 
وآل��ي��ة حتركها وأه���م امل��وض��وع��ات 
التي سوف تبحثها. وأوض��ح رئيس 
اللجنة د. عبد الكرمي الكندري في 
تصريح صحافي أن اللجنة ستسلط 
ال��ض��وء ع��ل��ى ال��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية في الفترة املقبلة 

ك��ون��ه ي��خ��دم ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة 
الكويتية حيث ستبحث اللجنة فعالية 
الصندوق وج��دوى القروض ومدى 

استفادة الكويت سياسياً من بعضها.
وأك���د أن اللجنة ستناقش دور 
البعثات الدبلوماسية الكويتية 
ف��ي اخل���ارج وج���ودة اخل��دم��ات التي 
تقدمها لألفراد خصوصاً فيما يتعلق 
بتوفير احلماية القانونية للكويتيني 

ض��د قضايا النصب ال��ع��ق��اري التي 
زادت بشكل كبير في اآلونة األخيرة 
باإلضافة ال��ى بحث سياسة إحالل 

الكويتيني في السفارات.
وختم النائب د. الكندري بأن جلنة 
ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة وج��ه��ت دع��وة 
إلى وزير اخلارجية ونائبه حلضور 
اللجنة واطالعها على آخر التطورات 

بامللفات اإلقليمية.

اللجنة انتهت من وضع مسار عملها

»اخلارجية البرملانية«  تفتح ملفات 
»صندوق التنمية«  والقروض اخلارجية

جانب من اجتماع اللجنة الشؤون اخلارجية

ماجد املطيري

جانب من اجتماع جلنة الداخلية والدفاع


