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اقترحوا دعوة اجلهات القضائية حلضور اجللسة 

جلسة  لعقد  نيابي  طلب 
خ�����اص�����ة إلق�����������رار ق����ان����ون 

مهنة احملاماة اجلديد
تقدم عدد من النواب عن تقدميهم طلب عقد جلسة خاصة 
ملناقشة حبس احملامني من دون مبرر، وخاصة أثناء أوقات 
التحقيق، وقضية حبس احملامي مشعل اخلنة، وأيضا طرح 
ومناقشة قانون مهنة احملاماة اجلديد، واالستعجال في إقراره.

 ونص الطلب على ما يأتي:
بعد االطــالع على الكثير من املالحظات الهامة املقدمة من 
العديد من احملامني وخاصة بعد حبس احملامي مشعل اخلنة، 
وانطالقا من املادة )146( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة، 

والتي نصت على أن:
 »يجوز بناء على طلب موقع من عدد ال يزيد على خمسة 
أعضاء وال يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على املجلس 
للمناقشة الستيضاح سياسة احلكومة في شأنه وتبادل الرأي 

بصدده، ولسائر األعضاء حق االشتراك في املناقشة«.
 نتقدم نحن املوقعني أدناه بطلب عقد جلسة خاصة ملناقشة 

اآلتي:
 1 -حبس احملامني من دون مبرر، بخاصة أثناء أوقات 

التحقيق.
 2 -معايير اختيار وقبول وكالء النيابة.

 3 -التفاوت الــواضــح في قيمة املبالغ املالية اخلاصة 
بالكفاالت املالية، وما آلية حتديدها؟

 -4آلية ومعايير االختيار والقبول لتولي املناصب القيادية 
للمحامني العامني بالنيابة العامة.

 5 -قضية حبس احملامي مشعل اخلنة، وغيره من اإلخوة 
احملامني في أوقات سابقة.

ــون مهنة احملـــامـــاة اجلــديــد،  ــان  -6طرح ومــنــاقــشــة ق
واالستعجال في إقراره.

 7 -تنظيم عالقة النيابة العامة باحملامني.
 8 -ما يستجد من مواضيع خاصة بهذا الشأن.

 وبدعوة كل من املستشار النائب العام، واملستشار رئيس 
املجلس األعــلــى للقضاء، ورئــيــس جمعية احملــامــني، وذلــك 
للخروج بتوصيات وتشكيل جلان حتقيق بالتجاوزات إن 
ــدت.  والنواب مقدمو الطلب كل من د. وليد الطبطبائي  وج
ومحمد هايف وحــمــدان العازمي وأســامــة الشاهني وماجد 
املطيري وعبدالله فهاد وعلي الدقباسي ود. عبدالكرمي الكندري 

ونايف املرداس وشعيب املويزري وعبدالوهاب البابطني.

ربيع �سكر

ــرزوق الــغــامن، اليوم  يوجه رئيس مجلس األمــة م
دعوات إلى أعضاء املجلس من النواب و الــوزراء لعقد 
جلسات خاصة في ايام الثالثاء واالربعاء واخلميس 

املقبلني ملناقشة عدد من ميزانيات اجلهات احلكومية.
الــى ذلــك تعقد الــيــوم جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي اجتماعا مهما ملناقشة امليزانيات التي رفضها 
املجلس في جلسة يوم االربعاء الفائت وهي : ميزانية 
معهد االبحاث العلمية للسنة املالية 2017 / 2018  
وحسابه اخلتامي للعام املالي 2015 / 2016، وميزانية 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة املالية 
2017 / 2018 وحسابها اخلتامي للعام املالي 2015 / 

2016، وذلك التخاذ االجراءات املناسبة بشانها.
وعلمت » الوسط » من مصادر مطلعة أن رأي اخلبراء 
الدستوريني باملجلس عن املوقف من امليزانيات التي 
رفضها املجلس يتلخص فــي اعتبار رفــض املجلس 

ملشروع ميزانية اي جهة مبثابة سقوط لها ويتم رفعها 
ــدول وفــي حــال متسك احلكومة بــذات مشروع  من اجل
امليزانية املرفوضة فانه يحال الــى جلنة امليزانيات 
ــرى لعقد اجتماع جديد  واحلــســاب اخلتامي مــرة أخ
حتضره اجلهة احلكومية ومناقشة امليزانية مجددا 
ثم كتابة اللجنة تقريرا جديدا وحتيله لرئيس املجلس 
ويدرجه على جدول اعمال اقرب جلسة ويجب النظر 
فيها بصورة مستعجلة النه طبقا للدستور طاملا املجلس 
قائما فانه لن يتم فض دور االنعقاد اال باقرار جميع 
ميزانيات اجلهات احلكومية بال استثناء واستمرار 
رفض املجلس مليزانية جهة واحدة يعني عدم فض دور 

االنعقاد.
امــا احلسابات اخلتامية املرفوضة فيرى اخلبراء 
الدستوريون ان رفضها ال يعطل فض دور االنعقاد 
النه ميكن اعادة مناقشتها في دور االنعقاد املقبل او في 

فصول تشريعية مقبلة في مجالس مقبلة. 

الرئيس الغامن يوجه دعوات جلسات الثالثاء واألربعاء واخلميس اخلاصة اليوم

»احلساب اخلتامي« تبحث اإلجراءات املناسبة بشأن امليزانيات التي رفضها املجلس

عدنان عبد الصمد

امليزانيات كل  بإقرار  إال  االنعقاد  دور  يفض  وال  للمجلس..  يحال  جديدا  تقريرا  وتكتب  املرفوضة  امليزانيات  مناقشة  ستعيد  اللجنة   : ل�������                               مصدر 

ربيع �سكر

تقدم النواب أحمد نبيل الفضل ويوسف الفضالة وعمر 
الطبطبائي وصالح عاشور وصــالح خورشيد باقتراح 
بقانون بشأن إضافة مادة جديدة  للقانون رقم 19 لسنة 
2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، ملعاقبة كل من يكفر 
أو يحرض على تكفير مسلم آخر سواء كان ذلك رأيه أو رأي 
شخص آخر، في مكان عام أو من خالل الصحف واملجالت 
أو بواسطة وسائل التواصل االجتماعي أو اإلعالم املرئي 
واملسموع باحلبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة مالية ال تقل 

عن خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
 ونص االقتراح كالتالي :  

مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم )1 مكرر( للقانون 
رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية نصها 
اآلتــي: مادة )1 مكرر(: »مع عدم اإلخــالل بأي عقوبة أشد 
ينص عليها قانون آخــر، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وغرامة مالية ال تقل عن خمسة آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم 
آخر سواء كان ذلك رأيه أو رأي شخص آخر، في مكان عام 
أو من خالل الصحف واملجالت أو بواسطة وسائل التواصل 
االجتماعي أو اإلعالم املرئي واملسموع، وفي حالة العود 
يحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية عشرة 

آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني«.

 مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
 مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل 
فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
 وجاء في املذكرة اإليضاحية:  جاء في نص املادة )7( 
من الدستور »العدل واحلرية واملساوات دعامات املجتمع، 
والتعاون والتراحم صلة وثقى بني املواطنني«، كما جاء 
في نص املادة )8( »تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل 

األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني«.
 وفي املادة )35( »حرية االعتقاد مطلقة، وحتمي الدولة 
حرية القيام بشعائر األديان طبقاً للعادات املرعية على أال 

يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب«.
 إال أنه في اآلونــة األخيرة كثر التشاحن والقذف بني 
أبــنــاء الشعب الكويتي وبــني املقيمني فــي قضايا متس 
املعتقدات والديانات ما يؤدي إلى شق الوحدة الوطنية 
ونزع التسامح بني الناس مؤثراً بذلك على االستقرار األمني 

واملجتمعي لدولة الكويت.
 وعليه فال يستقيم ذلك إال بتشريع قانوني ينظم ويحد 
من تفشي ظاهرة الفرقة والكراهية، فتقدمنا باملقترح في 
شأن حماية الوحدة الوطنية بإضافة مادة جديدة برقم )1 
مكرر( للقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة 

الوطنية نصها اآلتي:

باحلبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة مالية ال تقل عن خمسة آالف دينار 

نواب يقترحون معاقبة كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم

مرزوق الغامن

عسكر يهنئ القيادة السياسة مبناسبة شهر رمضان 
تقدم النائب عسكر العنزي بخالص التهاني 
والتبريكات من مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله والى رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغامن والــى سمو رئيس مجلس الـــوزراء الشيخ 
جابر املبارك والى الوزراء والنواب والى عموم أهل 

الكويت واملقيمني على أرضها الطيبة مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك، داعيا الله عز وجل ان يعيد هذا 
الشهر املعظم على الشعب الكويتي وعلى األمتني 

العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
ـــال عسكر فــي تــصــريــح صــحــافــي: ان هــذه  وق
املناسبة اإلميانية وتلك األيام املباركة تعد فرصة 
ثمينة لتآلف القلوب ونشر احملبة والــســالم بني 

أبناء الوطن الواحد ونبذ الفرقة وتوحيد الصف 
ملواجهة التحديات الداخلية  واملخاطر اخلارجية 
احمليطة ِبَنا وتوحيد اجلهود لبناء الوطن وحتقيق 
تطلعات املواطنني، ونتضرع الى الله عز وجل أن 
يحفظ الكويت قيادة وشعبا وان تبقى دائما بلد 
األمن واألمان في ظل القيادة احلكيمة لسمو االمير 

عسكر العنزيحفظه الله.


