
 اعتبر النائب محمد ال���دالل أن تقارير 
اللجان البرملانية والتوصيات التي تصدر 
من مجلس األمة، والقرارات اخلاصة ببعض 
القضايا، من أهم ق��رارات املجلس، وهي في 
الغالب تتجاوز مسألة التوصية واالقتراح 
إلى مسألة االص��اح املطلوب، وتكون وفق 
رؤية مجلس األمة واألغلبية النيابية التي 

صوتت عليها.
 وقال إن السلطة التنفيذية يجب أن تأخذ 
التوصيات على محمل اجل��دي��ة، وتضعها 
موضع التطبيق والتنفيذ املباشر، خصوصا 
في القضايا املرتبطة بالتجاوزات على املال 
ال��ع��ام، والتي تتطلب اإلح��ال��ة إل��ى النيابة 
العامة أو اإلح��ال��ة إل��ى القضاء، أو اتخاذ 
اجراءات متعلقة بعقوبات تأديبية ادارية في 

اطار قوانني اخلدمة املدنية.
 وأوض���ح أن ه��ن��اك ت��وص��ي��ات م��ن نوع 
آخر، وهي مهمة وأساسية تتصل باصاح 
اجلهاز االداري، والتي تثبت من خال اللجان 
البرملانية والتقارير البرملانية أن هناك خلا 
أو ضعفا أو قصورا أو جت��اوزات في العمل 
اإلداري، ينعكس على اداء اجلهاز احلكومي 
واملسؤولني احلكوميني في تفعيل اخلطة 
التنموية أو تنفيذها، أو تقدمي اخلدمات 

للمواطنني، او تطبيق القانون، وإن كان هناك 
نوع من االستجابة للتوصيات في ما يتعلق 
باإلحالة للنيابة، ون��رى أن هناك تفاعا 

حكوميا غير ان��ه متفاوت وال يتعدى حد 
اجليد أو املقبول لتطوير اجلهاز احلكومي، 
وهو ليس مبستوى الطموح، والتعديات 
البسيطة التي تكون أحيانا في اطار تنفيذ 

التوصيات ال حتقق الهدف املنشود.
وأض����اف: ه��ن��اك ت��وص��ي��ات ص���درت من 
مجلس 2013 تتعلق بهيئة الزراعة ومعاجلة 
القصور وأوج��ه املاحظات، لم يؤخذ بها 
حتى اليوم، وهناك عدم تفاعل من قبل بعض 
ال����وزارات وبعض األج��ه��زة احلكومية مع 
التوصيات، األم��ر ال��ذي يدفع النائب الى 
التصعيد، ألن احلكومة أعطيت الفرصة في 

أكثر من مناسبة ولم تقم باملعاجلة.
 ورأى أن م��ن أه���م ال��ت��وص��ي��ات التي 
صدرت، ونأمل أن يكون لها تفاعل، تلك التي 
انبثقت عن املناقشات اخلاصة بالطوارئ 
واستعدادات احلكومة للكوارث واألزم��ات، 
وم���ن امل��ق��ت��رح��ات الرئيسية ال��ت��ي قدمت 
وصيغت في بيان املجلس ال��ذي ص��در في 
جلسة ال��ط��وارئ، الدعوة إلى انشاء جهاز 
الدارة ال��ك��وارث واألزم���ات، وه��ي توصية 
مهمة يجب على احلكومة تفعيلها، وأن توجد 
ه��ذا اجلهاز، خصوصا أن هناك مقترحات 
بقوانني قدمت مني ومن نواب آخرين في هذا 

االجتاه.
 وأك��د أنها توصية مهمة، أي��ن ه��ي، هل 
حتققت ومل���اذا ال تتحقق، خصوصا وأن 
النواب سيكونون داعمني لهذه التوصية 
واج��راءات��ه��ا، الف��ت��ا إل��ى أن��ه بعد اعتماد 
التوصيات من قبل مجلس األم��ة، يجب أن 
يكون هناك تقرير، وهذا االجراء املطلوب في 
املرحلة املقبلة، الذي يوجب في حال إحالة 
اي توصيات إلى احلكومة من املجلس، أن 
تكون هناك آلية في مجلس ال��وزراء، بحيث 
إن��ه بعد 3 أشهر أو 6 أشهر يأتي تقرير 
للجنة املختصة، يوضح م��ا مت القيام به 
ازاء التوصيات، وبناء على التقرير يتم 
التقييم، ال��ذي يوضح اجلدية في التعامل 
مع التوصية وما قامت به احلكومة لتفعيلها 
وتطبيقها، وإن لم يأت رد وجتاوز الوزراء 
وتقاعسوا أو أخلوا أو اهملوا، فإن ذلك يوجد 
حاال من عدم التعاون، سينعكس سلبا على 
احلكومة وأدائ��ه��ا.  وأك��د ال��دالل أن التفاعل 
احلكومي مع التوصيات مهم، وهو ال يزال 
في إطار املقبول واجليد، وبعض التوصيات 
يتم تطبيقها والكثير ال يطبق، وهذا ما يجعل 
اجلهات احلكومية متر بحالة من التراجع 

وتزايد املخالفات والتجاوزات.
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الدالل: السلطة التنفيذية يجب أن تأخذ التوصيات 
النيابية على محمل اجلدية

محمد الدالل

انتهت جلنة ال��ش��ؤون التشريعية والقانونية خال 
اجتماعها أمس من صياغة وتنسيق أحكام امل��ادة 12 من 
مشروع قانون تعديل قانون تنظيم مهنة احملاماة أمام 
احمل��اك��م، فيما واصلت مناقشة موضوع م��دى دستورية 
االستجواب املقدم إلى سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 

جابر املبارك من النائب د. عبدالكرمي الكندري.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن 
اللجنة أجنزت في اجتماعها اليوم تعديل صياغة املادة 12 
من قانون مهنة احملاماة ال��ذي مت إق��راره في مجلس األمة 

وذلك بناء على تكليف املجلس للجنة.
وأوضح الشطي في تصريح للصحافيني في مجلس األمة 
أن املادة 12 حتدد الفئات التي يحظر عليها ممارسة احملاماة، 

ومتت اعادة صياغتها ليصبح نص املادة كالتالي:

»ال يجوز اجلمع بني م��زاول��ة مهنة احمل��ام��اة واألعمال 
التالية : رئاسة مجلس األمة أو عضويته - رئاسة املجلس 
البلدي أو عضويته - التوظف في احدى اجلهات احلكومية 
أو اجلمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى 
األفراد، ويستثنى من حكم البند 3 احملامون املشتغلون الذين 
يعملون في مكاتب احملامني املشتغلني، وال يجوز ملوظف 
احلكومة الذي ترك اخلدمة أو اشتغل باحملاماة ان يترافع 
أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد اجلهة التي كان يعمل بها 

وذلك في خال الثاث سنوات التالية لتركه اخلدمة«.
وق��ال الشطي إن ه��ذه الصياغة النهائية سترسل من 
املجلس إل��ى احلكومة، مبينا أن »اللجنة لم تناقش أصل 
احلق في ممارسة احملاماة ولم تكن وظيفتها ذلك، ألن املسألة 
حسمت بالتصويت في املجلس عند مناقشة القانون بغض 

النظر عن مدى دستورية هذه املادة«.
وأكد أن تكليف املجلس للجنة اقتصر على إعادة صياغة 
هذه املادة، وهذا ليس له عاقة بقناعات التصويت التي متت 
في جلسة مجلس األمة، الفتا إلى أن اللجنة أضفت الصياغة 

القانونية على إرادة النواب.
 وبني أنه ال توجد تعديات نيابية وصلت إلى اللجنة 

بشأن التعديل على قانون تنظيم مهنة احملاماة.
 من ناحية أخ��رى ق��ال الشطي إن اللجنة ناقشت مدى 
دس��ت��وري��ة االس��ت��ج��واب امل��ق��دم م��ن النائب د. عبدالكرمي 
الكندري إل��ى سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ جابر 
املبارك، موضحا أن اللجنة تدارست بعض األمور القانونية 
بهذا الشأن وستستكمل ال��دراس��ة القانونية بهذا الشأن 

األسبوع املقبل.

»التشريعية« تنهي صياغة وتنسيق أحكام املادة
12 من مشروع قانون »تنظيم احملاماة«  

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

عزى نظيريه في نيبال بضحايا الفيضانات

 رئيس مجلس األمة يهنئ نظيريه 
في فرنسا بالعيد الوطني

ب��ع��ث رئ��ي��س مجلس األم��ة 
م����رزوق ال��غ��امن أم���س االث��ن��ني 
ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس 
مجلس الشيوخ في اجلمهورية 
الفرنسية الصديقة ج��ي��رارد 
الرش���ي���ر ورئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة راي���ش���ارد ف��ي��ران��د 

مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث رئيس مجلس األمة 
م���رزوق ال��غ��امن ببرقيتني إلى 
رئيس مجلس الشيوخ النيبالي 
كريشنا ب��ه��ادور م��ه��ارا وإل��ى 
رئيس البرملان النيبالي غانيش 
ب��راس��اد تيميلسينا عبر فيهما 
ع��ن خ��ال��ص ال���ع���زاء وص���ادق 
امل��واس��اة بضحايا الفيضانات 
واالنهيارات األرضية الناجمة 
عن األمطار الغزيرة التي ضربت 
نيبال والتي أسفرت عن سقوط 

العشرات من الضحايا واجلرحى. 

ال���ط���ب���ط���ب���ائ���ي ي����ط����ال����ب ب���اس���ت���ع���ج���ال 
مناقشة تعديالت »قوانني احلريات« 

في دور االنعقاد املقبل
دع��ا النائب عمر الطبطبائي 
زم���اءه ال��ن��واب إل��ى العمل معه 
على استعجال مناقشة التعديات 
امل��ق��دم��ة على ق��وان��ني »اجل��رائ��م 
اإللكترونية« و«املرئي واملسموع« 
و«امل��ط��ب��وع��ات وال��ن��ش��ر« أو ما 
أسماها بقوانني احلريات، لتكون 
على رأس ج��دول أع��م��ال مجلس 

األمة في دور االنعقاد املقبل.
وق��ال الطبطبائي في تصريح 
صحافي باملركز اإلعامي ملجلس 
األمة »مضت سنتان تقريبا على 
تقدمي هذه التعديات مع مجموعة 
من النواب، ودائماً كنت أردد أن 
ق��وة الكويت الناعمة هي ال��رأي 
العام احل��ر ال��ذي تربينا عليه«، 
مشيرا إلى أن القيود والعقوبات 
امل���وج���ودة ف���ي ه���ذه ال��ق��وان��ني 
أصبحت متنع املواطنني حتى من 

دعم مواقف الكويت اخلارجية وفي مجلس األمة أو الدفاع عن بلدهم.
وأضاف »الرأي العام الكويتي مختطف من مجموعات والرأي احلقيقي ساكت 
وال يستطيع الكام وأبناؤكم يريدون الدفاع عن الكويت ولكنهم ال يستطيعون 
ذلك بسبب احترامهم للقوانني وخوفاً من قوانني ظاملة تكبل احلريات مت اقرارها في 
مجالس سابقة«. وأكد أنه أمر مؤسف أن الكويت التي كانت منارة الثقافة ومنارة 
احلرية تصل إلى هذا املستوى، »وبالتالي يجب فك القيد عن الرأي العام الكويتي 
ألنه القلب النابض للسياسة الداخلية والدرع الصلب للسياسة اخلارجية«، مشيرا 

إلى وجود قوانني تستطيع من خالها احلكومة تعليب القضايا ضد من تشاء.
وطالب أعضاء مجلس األمة بانتفاضة ضد القوانني املقيدة للحريات، ال سيما 
أنها تهدد الكثير من الشباب، فضا عن األحكام القضائية التي صدرت بحق بعضهم 

ووصلت إلى حد صدور أحكام باحلبس جتاوزت ال� 15 عاما.
وتساءل: »هذه القوانني باللجنة التشريعية منذ سنتني متعطلة، فهل ذلك بسبب 
أن الائحة الداخلية تعطل مشاريعنا واقتراحاتنا أم أن األمر الذي ال تريده احلكومة 
يدفن داخل اللجان؟ مؤكدا ضرورة مناقشة هذه القوانني والتصويت عليها في قاعة 

عبدالله السالم كي يعرف الشعب من هو مع حرياته ومن يريد أن يكبلها.

خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح ي��ط��ال��ب ي��أول��وي��ة 
وإلغاء  والكوادر  الرواتب  توحيد 

الفوارق في اجلهات احلكومية 
 قال النائب خليل الصالح إن التفاعل احلكومي مع التوصيات الصادرة من 
مجلس األمة يتفاوت، إذ طبقت بعضها ولم يتم تطبيق الغالبية منها، مطالبا بوضع 
إحصائية شاملة تضم عدد التوصيات التي ص��درت من املجلس وآلية التعامل 
احلكومي معها، الفتا إلى أن هناك توصيات حتتاج إلى تعامل فوري ألنها تعالج 
قضايا آنية، ومن ضمنها التوصيات املتعلقة بالتوظيف والتي لها أولوية قصوى، 
باالضافة إلى االستعجال في اصاح الشوارع، ومعاجلة الغاء الفاحش وتفعيل 
دور حماية املستهلك، ومبا أن احلكومة اعلنت عن ورشة عمل صيفية، فعليها أن 
تضع التوصيات التي ذكرت في سلم أولوياتها.  وأض��اف: نحن في جلنة تنمية 
املوارد البشرية وضعنا في نهاية عملنا توصيات مهمة أحيلت إلى احلكومة، متمنيا 
أن يتم التعامل معها، ومن ضمنها وضع خطة وطنية شاملة حلل مشكلة التوظيف 
في القطاعني العام واخلاص، وذلك وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى 
من ديوان اخلدمة املدنية، ومن وزير الدولة للشؤون االقتصادية، وتطبيق سياسة 
رواتب جديدة، تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوراق بينها في جميع اجلهات 
احلكومية، وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العاوة السنوية.  وتابع 
الصالح: هناك أولوية توحيد الكوادر املالية، مبا يحقق مبدأ العدالة واملساواة الذي 
نص عليه الدستور في جميع قطاعات الدولة، مع األخذ باالعتبار أن الفروقات في 
الرواتب تكون حسب طبيعة العمل وليس مكان العمل، وتعديل الهياكل التنظيمية 
في جهات العمل احلكومية مبا يتحقق معه خلق فرص وظيفية ومبا يتوافق مع 
احتياجات العمل وتعديل نظام توصيف وتقييم الوظائف، وتعديل املسميات 
الوظيفية بشكل عام مبا يتسق مع الوصف الوظيفي للتخصص، واملجاالت التي 
من املمكن العمل بها، وفق توصيات جلنة يتم تشكيلها من ديوان اخلدمة املدنية 
ومختصني من اجلهات التعليمية، وإعادة النظر في التخصصات التي ال تتوافر لها 
احتياجات في سوق العمل في الفترة احلالية، وضمها كتخصص مساند أو كمقررات 
دراسية بدال من إلغائها نهائياً، وتوفير فرص عمل لبعض التخصصات النادرة 
التي ال يوجد لها احتياج في سوق العمل في الوقت احلالي.  وحض على العمل 
بالتوصيات الداعية إلى إلغاء االستثناءات املقدمة من ديوان اخلدمة املدنية لتعيني 
املوظفني غير الكويتيني بدرجة مقبول وجيد في القطاع العام، وتطبيق نفس شروط 
العمل واملعايير عند استخدام العمالة غير الكويتية في الوظائف غير املشمولة 
بسياسة اإلحال، واالستفادة من جتارب الدول الشقيقة في تطبيق سياسة اإلحال.

مرزوق الغامن

خالد العتيبي

عمر الطبطبائي
للحد من احلوادث على طريق الدائري السابع

العتيبي يطالب وزيرة األشغال بسرعة إنشاء طرق بديلة 
طالب النائب خالد العتيبي كا 
من وزيرة األشغال ومدير الهيئة 
العامة للطرق بسرعة التحرك 
وتنفيذ املقترحات النيابية بإنشاء 
طرق بديلة للدائري السابع بسبب 
ك��ث��رة احل����وادث ال��ي��وم��ي��ة التي 

حتصد األرواح بشكل مستمر.
 وق��ال في تصريح صحافي إن 
ه��ذه املشكلة ج��اءت بسبب كثرة 
التحويات امل��روري��ة واستمرار 
اعمال الصيانة منذ فترة طويلة 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى غ��ي��اب ال��رق��اب��ة 
امل��روري��ة على الشاحنات وعدم 
منعها من امل��رور إال في األوق��ات 

احملددة لها.
 وح��ذر العتيبي م��ن استمرار 
الوضع حتى بداية العام الدراسي 

م��ش��ي��را إل���ى أن���ه ل���و اس��ت��م��رت 
اإلصاحات وغياب التنسيق بني 
)األش��غ��ال( و)امل���رور( فستكون 
هناك مشاكل كبرى عندما يستخدم 
طاب جامعة الشدادية من سكان 
األح���م���دي وم���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر ه��ذا 
الطريق للذهاب يوميا إلى اجلامعة 

اجلديدة.
وأك��د العتيبي ان هناك سوء 
تخطيط ح��ك��وم��ي وع���دم تنفيذ 
املقترحات النيابية حيث طالب 
النواب بإنشاء طرق بديلة للدائري 
ال��س��اب��ع وإع����ادة ف��ك��رة ال��دائ��ري 
الثامن من جديد واستحداث طرق 
أخرى تربط املدن اجلديدة بالطرق 
الرئيسة خ��اص��ة مدينة صباح 

د. جنان بوشهرياألحمد.


