العتيبي يشيد بتجاوب «التربية» لدراسة زيادة رواتب الطلبة املبتعثني للخارج

ريا�ض عواد

جتاوباً مع مقترح النائب خالد محمد العتيبي أعلنت وزارة
التعليم العالي أنها تدرس حالياً زيادة رواتب الطلبة املبتعثني
إلى اخلارج ،وفيما يتعلق باقتراح النائب مبضاعفة عدد البعثات
اخلارجية والداخلية ،أك��دت ال��وزارة في رده��ا على املقترح إن
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الشاهني يسأل الصالح عن قرار
جلنة التظلمات في «املناقصات»

الغامن يعزي
احللبوسي في
ضحايا كربالء
بعث رئيس مجلس األم��ة م���رزوق الغامن
ببرقية إل��ى رئيس البرملان العراقي محمد
احللبوسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق
امل��واس��اة بضحايا ت��داف��ع زوار مرقد اإلم��ام
احلسني مبدينة كربالء والذي أسفر عن سقوط
عدد من الضحايا واجلرحى راجيا من املولى
جل وعال الرحمة للضحايا والشفاء العاجل
للجرحى

ميزانيتها تسمح بالتحاق نحو  4500طالب سنوياً ،مبينة
أنها فعّ لت دورها اإلشرافي ملضاعفة عدد املبتعثني للدراسة في
اخلارج من خالل اتخاذها عدة قرارات.
وأكدت ال��وزارة في تقريرها أنه متت زيادة ميزانية البعثات
للطلبة خ�لال السنة املالية احلالية  ،2020 /2019مقارنة

بسابقتها ،ملواكبة احتياجات الدارسني داخل الكويت وخارجها،
من جهتها ،رحبت األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة
باقتراح مضاعفة عدد البعثات الداخلية ،موضحة أنه يتوافق مع
خطتها بزيادة أعداد تلك اجلامعات ،مما يستلزم زيادة امليزانية
اخلاصة باألمانة.

مرزوق الغامن

وجه النائب د .أسامه الشاهني سؤاال الى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
( نص السؤال )
نظرا ً ملا تكبدته الدولة واملواطنني من خسائر فادحه
في املركبات واملمتلكات بعد غرق العديد من الشوارع
واألنفاق في موسم األمطار الفائته.
وحرصا ً منا على الدور الرقابي والذي يقتضي معرفة
ومحاسبة املتسببني احلقيقيني في تلك الكارثة.
يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:
1ما هو قرار جلنة التظلمات في اجلهاز املركزيللمناقصات لكل مؤسسة م��ن ه��ذه امل��ؤس��س��ات التي

تظلمت على حدة؟
2هل صدرت من اللجنة قرارات أخرى بذات الشأن،خ�لاف م��ا سيتم اإلج��اب��ة ب��ه ف��ي الفقرة السابقة؟ مع
تزويدي بالقرارات وتاريخ صدورها وتاريخ اجتماعات
اللجنة التي اتخذ من خاللها القرار.
3ما هو السند واملرجع الذي استند عليه تصريحالناطق الرسمي للحكومة بتاريخ ،2019/7/17
وال��ذي أش��ار فيه ال��ى وج��ود ق��رار من جلنة التظلمات
بخصوص التظلمات املذكورة مما يوحي بوجود قرار
مسبق ص��ادر من جلنة التظلمات بهذا اخلصوص في
حينه؟

أسامه الشاهني

اقترح قانون ًا حلماية القيم واآلداب ومراعاة الذوق العام

املطيري  1000 :دينار عقوبة ارتداء بيجامة النوم في األماكن العامة

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب م��اج��د مساعد املطيري
باالقتراح بقانون بشأن حماية القيم واآلداب
والذوق العام ،وطالب بعرضه على مجلس
األمة  ،مع إعطاءه صفة اإلستعجال.
ونص االقتراح على  :بعد االط�لاع على
الدستور .وعلى القانون رقم  16لسنة 1960
بشأن قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رق��م ( )17لسنة 1960
ب��إص��دار ق��ان��ون اإلج�����راءات واحمل��اك��م��ات
اجلزائية والقوانني املعدلة له.
وعلى املرسوم بالقانون رقم ( )18لسنة
 1978في ش��أن أنظمة السالمة وحماية
املرافق العامة وموارد الثروة العامة واملعدل
باملرسوم بالقانون رقم ( )56لسنة 1980
وعلى القانون رقم ( )5لسنة  2005بشأن
بلدية الكويت واملعدل بالقانون رقم ()87
لسنة  .2013وعلى القانون رقم  33لسنة
 2016بشأن بلدية الكويت.
وعلي القانون رقم  63لسنة  2015بشأن
مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
وعلي القانون رقم  21لسنة  2015بشأن
حقوق الطفل .
وعلى القانون رقم  12لسنة  2013شأن

انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وعلى القانون رقم  42لسنة  2014بشأن
حماية البيئة.
وافق مجلس األمة على القانون األتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(امل����ادة األول����ي) :يقصد باملصطلحات
التالية املعنى املبني قرين كل منها:
الذوق العام :مجموعة السلوكيات واآلداب
التي تعبّر عن قيم املجتمع الكويتي ومبادئه
وه��وي��ت��ه ،فهو خلقاً تنصهر فيه األخ�لاق
احلسنة بشكل واضح ،فيظهر بآثاره الطيّبة
الرائعة على سلوك صاحبه وتعامله مع
الناس.
اآلداب العامة :مجموعة األس��س والقيم
األخالقية التي يقوم عليها البنيان األساسي
للمجتمع الكويتي والتي تؤدي مخالفتها إلى
تفكك املجتمع وانحالله ،وفكرة اآلداب العامة
هي اجلانب األخ�لاق��ي لفكرة النظام العام
وهي جزء من النظام العام مبعناه الواسع،
وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على
املجتمع من االنحالل ويجب االلتزام بها من
اجلميع وعدم املساس بها .األماكن العامة:
وهي املواقع املتاح ارتيادها للعموم (مجانا

أو مبقابل) كاألسواق ،واملجمعات التجارية،
والفنادق ،واملطاعم ،واملقاهي ،واملتاحف،
واملسارح ،ودور السينما ،واملالعب ،ودور
ال��ع��رض ،واملنشآت الطبية والتعليمية،
واحلدائق ،واملتنزهات ،واألندية ،والطرق،
وامل���م���رات ،وال��ش��واط��ئ ،ووس��ائ��ل النقل
املختلفة ،واملعارض واملنشآت احلكومية..
ونحو ذلك ،ويجب على كل من يرتاد تلك
األماكن احترام الذوق العام واآلداب والقيم
وال��ع��ادات والتقاليد والثقافة السائدة في
الكويت.
العادات والتقاليد  :العادات هي أعراف
يتوارثها األجيال لتصبح جزءا ً من عقيدتهم،
وتستمر ما دامت تتعلّق باملعتقدات على أنّها
موروث ثقافي ،فهي تعبير عن معتقد معني،
أمّا التقاليد فهي مجموعة من قواعد السلوك
التي تنتج عن اتفاق مجموعة من األشخاص
وتستمد قوتها من املجتمع ،وتدلّ على األفعال
املاضية القدمية واحلكم املتراكمة التي م ّر بها
املجتمع ويتناقلها اخللف عن السلف جيالً
بعد جيل ،وهي ع��ادات اجتماعية استمرت
فترات طويلة حتى أصبحت تقليدا ً ،ويتم
اقتباسها من املاضي إل��ى احلاضر ث� ّم إلى

املستقبل ،فهي مبثابة نظام داخلي ملجتمع
معني
(امل��ادة الثانية)  :يلتزم كل شخص على
األراضي الكويتية سواء أكان مواطن أو مقيم
مبراعاة ال��ذوق العام واآلداب العامة وعدم
إتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد األمن
املجتمعي أو األخ�لال بالعادات والتقاليد
للمجتمع الكويتي او السخرية منها.
(امل��ادة الثالثة) :يجب على كل من يرتاد
تلك األماكن العامة في الدولة احترام القيم
والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدي
املجتمع الكويتي ومنها على سبيل املثال ال
احلصر:
 - 1عدم الظهور في األماكن العامة بزي أو
لباس يحمل صورا ً أو اشكاالً أو عبارات تسئ
إلى الذوق العام وتخل باآلداب العامة.
 - 2عدم التلفظ بألفاظ خادشه للحياء
ولكرامة األشخاص في األماكن العامة.
 - 3ع��دم ال��ظ��ه��ور ف��ي األم��اك��ن العامة
مبالبس داخلية أو ما يسمي (بيجامة النوم).
 - 4عدم الكتابة أو الرسم ومن في حكمهما
 بدون تصريح من اجلهات املختصة  -علىج��دران األماكن العامة ،مما يسبب التلوث

البصري لألخرين أو ايذائهم أو اخافتهم.
 - 5رف��ع ص��وت املوسيقي ف��ي األم��اك��ن
ال��ع��ام��ة مم��ا يسبب اإلزع����اج مل��رت��ادي تلك
األماكن
 - 6إطالق العبارات اخلادشه والعنصرية
على الغير.
 - 7تعريض األطفال والنساء واستغاللهم
ملواقف وأنشطة تسبب اخلطر أو الفزع سواء
بالقول والفعل.
 - 8التعدي علي حق األخرين في طوابير
األنتظار باألماكن العامة وفي احلصول على
اخلدمات بكافة الصور.
 - 9التغرير باألخرين وتصوريهم خفية
بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم ف��ي فخ
املقالب
 – 10وض��ع امللصقات اإلع�لان��ي��ة على
املنازل وج��دران األماكن العامة واخلاصة
بدون إذن من صاحبها.
 - 11البصق وإلقاء بقايا الطعام واألدخنة
من نوافذ السيارات في الطرقات العامة.
 - 12ولوزير الداخلية أو من ينوبه في
ذلك اصدار لوائح وقرارات باألفعال التي من
شأنها األخالل بالذوق العام واآلداب العامة.

ماجد املطيري
(امل��ادة الرابعة) :ومع عدم االخ�لال بأي
عقوبة أش��د منصوص عليها ف��ي القوانني
سالف ال��ذك��ر :يعاقب كل من أخ��ل ب��اآلداب
العامة و ال��ذوق العام والعادات والتقاليد
بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار كويتي وال
تزيد عن الف دينار كويتي  ،علي ان تتضاعف
العقوبة في حالة العود ( .املادة اخلامسة):
تطبق املواعيد واالجراءات املقررة في قانون
االجراءات اجلزائية.
(امل���ادة ال��س��ادس��ة) :علي رئيس مجلس
الوزراء والوزراء كال فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون.

