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السعدون سأل الشمالي عن املالك املتخلفني عن السداد 
وبورسلي عن التزام الشركات واملؤسسات الفردية بالقانون

موجز برلماني

الخرافي استقبل جونز 
والسفير السوري

استقبل رئيس مجلس االم��ة جاسم الخرافي في مكتبه صباح 
أم���س سفير ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة ل���دى دول���ة الكويت 
بسام عبدالجميد، تمت في اللقاء مناقشة القضايا ذات االهتمام 
املشترك وسبل تطويرها. كما استقبل الخرافي سفيرة الواليات 
ل��دى دول��ة الكويت دي��ب��ورا ج��ون��ز، بمناسبة  املتحدة االميركية 

انتهاء مهام عملها كسفيرة لبالدها في الكويت.

الطبطبائي: ال يمكن التشكيك 
في وطنية وفد »البحرين« الطبي

تعليقًا ع��ل��ى ال��غ��اء ال��ف��ت��رة ال��خ��اص��ة 
ب���ال���وف���د ال���ط���ب���ي إل�����ى ال���ب���ح���ري���ن م��ن 
االس������ت������ج������واب وح������رص������ًا م����ن����ه ع��ل��ى 
ال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��وح��ي��د الجبهة 
الداخلية ضد االط��م��اع االيرانية في 
املنطقة، قال النائب وليد الطبطبائي 
ب��ان��ه وزم�����الءه م��ق��دم��ي االس��ت��ج��واب 
امل����وج����ه ال������ى س���م���و رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال�����وزراء ال��ش��ي��خ ن��اص��ر امل��ح��م��د قمنا 
بالغاء الفقرة الخاصة بالوفد الطبي 
ال��ك��وي��ت��ي ال����ذي ت��وج��ه ال���ى البحرين 

ورف���ض���ت ال��ب��ح��ري��ن اس��ت��ق��ب��ال��ه، وذل����ك ح��رص��ا م��ن��ا ع��ل��ى اللحمة 
الوطنية وجمع الكلمية لتوحيد الجهود ملواجهة الخطر االيراني 
والتهديدات املتكررة على دولة الكويت والخليج العربي خاصة 
اننا نعلم ان اكبر خطر يهدد اي بلد هو تفكك الجبهة الداخلية 
ولعلمنا ايضا ب��ان الوفد الطبي امل��ذك��ور يضم اف���رادًا وطنيني ال 
يمكن التشكيك في وطنيتهم او في والئهم للكويت ولذلك حرصا 
منا على عدم التعميم واخذ البريء بجريرة املسيء قمنا بحذف 
هذه الفقرة وطي صفحة الوفد الطبي الكويتي للبحرين على ان 
يعود الكويتيون صفًا واح��دًا في مواجهة اي تهديد خارجي من 
هنا او هناك. وتمنى الطبطبائي في نهاية تصريحه ان يحفظ الله 

الكويت وشعبها، وان يعود االمير الى البالد معاف مشافًا.

{

 جونز
ً
الخرافي مستقبال

متابعة لقانوني استغالل االراضي الفضاء والشركات 
التجارية وجه النائب احمد السعدون سؤالني  احدهما 
ال��ى وزير  ال��ى وزي��ر املالية مصطفى الشمالي والثاني 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة د. ام��ان��ي ب��ورس��ل��ي اس��ت��ع��رض في 
االول ما اوردته املذكرة االيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 
2008 بتعديل العنوان وبعض احكام القانون رقم »50« 
لسنة 1994 في شأن تنظيم استغالل االراض��ي الفضاء 
م���ا ي��ل��ي: م���ن ال��ح��ق��ائ��ق ال����ب����ارزة ان ال���دول���ة اخ��ف��ق��ت في 
مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير 
ال��واج��ب ان تتناسب مع  املساكن الكافية التي ك��ان من 
ال��ط��ل��ب��ات امل��ت��زاي��دة، ف��ض��ال ع��ن ان��ه��ا ت��راخ��ت وت��ب��اط��أت 
اي��ض��ا ف��ي اس��ت��ص��الح االراض�����ي ال��ف��ض��اء ال��ت��ي تملكها 
ال��ذي  للمساعدة ف��ي مواجهة ه��ذه االح��ت��ي��اج��ات، االم���ر 
ت��رت��ب عليه زي���ادة الطلب على قسائم السكن الخاص 
اململوكة للقطاع الخاص ملواجهة احتياجات املواطنني 
الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، ما ادى الى 
ارتفاع مستمر ومضطرد في اسعار هذه االراضي، واذا 
ما اضفنا الى ذلك اتجاه املالك الى االحتفاظ بها مددا 
طويلة دون استغالل بما يمكنهم من املضاربة عليها 
اع��ل��ى سعر ممكن للبيع، تبني لنا حقيقة  ال��ى  وص���وال 
معاناة املواطنني خاصة مستحقي الرعاية السكنية، 

في توفير املسكن املناسب بتكاليف مقبولة.
واذا كان رقم »50« لسنة 1994 قد صدر ملحاولة معالجة 
ه��ذا ال��وض��ع اال ان��ه تبني ع��دم فاعليته، ول��ذل��ك ف��ان��ه ال 
ال��ى تفريج كربة املواطنني وتخفيف معاناتهم  سبيل 
م����ن ه�����ذه امل��ش��ك��ل��ة ال���ت���ي اص���ب���ح���ت م���زم���ن���ة اال ب���زي���ادة 
امل��ع��روض وذل��ك باستصالح االراض���ي اململوكة للدولة 
وتوفيرها باسعار رمزية ملستحقي الرعاية السكنية، 
ال��ى تنفيذه، ه��ذا من  وه��و ما يجب ان تسرع الحكومة 
ج��ه��ة وم���ن ج��ه��ة اخ����رى ي��ج��ب ت��ع��دي��ل ب��ع��ض ن��ص��وص 
ف����ك اح��ت��ك��ار  ب���ه���دف  ل��س��ن��ة 1994  ال���ق���ان���ون رق�����م »50« 
االراضي غير املستغلة ومواجهة مواقف مالكها الذين 
يحجبونها عن التداول بقصد رفع اسعارها واملضاربة 

عليها في سوق العقار.
وم���ن اج���ل م��ا ت��ق��دم، اع���د ه���ذا ال��ق��ان��ون ب��ت��ع��دي��ل ع��ن��وان 
ل��س��ن��ة 1994 حيث  ال��ق��ان��ون رق���م »50«  وب��ع��ض اح���ك���ام 
تضمنت املادة االولى من القانون تعديل عنوان القانون 
ليصبح القانون رقم 50 لسنة 1994، في شأن استغالل 
القسائم والبيوت املخصصة الغ��راض السكن الخاص، 
الثانية منه فقد تضمنت في فقرتها االول��ى  امل��ادة  ام��ا 
ت��ع��دي��ال الح��ك��ام امل����ادة االول����ى م��ن ال��ق��ان��ون امل��ش��ار اليه 
لتصبح قيمة الرسم املستحق على القسائم غير املبنية 
ع��ش��رة دن��ان��ي��ر ك��وي��ت��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��ت��ر م��رب��ع ي��زي��د على 
امل��س��اح��ة امل��ع��ف��اة م��ن دف���ع ه���ذا ال��رس��م وامل��م��ل��وك��ة الح��د 
االش���خ���اص ال��ط��ب��ي��ع��ي��ني، وه���ي خ��م��س��ة آالف م��ت��رم��رب��ع 
ف��ي اي م��وق��ع وف���ي اي م��ش��روع يتضمن قسائم  وذل����ك 
مخصصة الغ��راض السكن الخاص وس��واء كانت هذه 
ال��ق��س��ائ��م ف��ي م��وق��ع واح���د او ف��ي م��واق��ع م��ت��ع��ددة، وف��ي 
مشروع واح��د او في مشاريع متعددة، على ان يستمر 
فرض هذا الرسم حتى يكتمل بناؤها وفقا لحكم املادة 
ن��زاع قد ينشأ في تعريف القسائم  ذاتها، وحسما الي 
غير املبنية اال اذا بلغت مساحة البناء مئتي مترمربع 
امل��ئ��ة م��ن م��س��اح��ة القسيمة،  ف��ي  »200 م2« او ع��ش��ري��ن 
ايهما اكبر اي انه اذا قل البناء عن ذلك اعتبرت في حكم 

غير املبنية واستحقت عليها الرسوم.
ونصت الفترة الثالثة على اال تسري اح��ك��ام الفقرتني 
ال��س��اب��ق��ت��ني ع��ل��ى امل��س��اك��ن ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى اراض تزيد 
مساحتها على ذلك مهما بلغت هذه املساحة وهذا من 
غير ش��ك ي��س��ري على م��ا ه��و »ق��ائ��م منها وم��ا ق��د يقام 

منها مستقبال مادامت هذه االراض��ي التي تقام عليها 
ه���ذه امل��س��اك��ن ال��خ��اص��ة ام���ا ل���م ي��ص��در ق����رار م���ن بلدية 
الكويت بتنظيمها وفرزها الى قسائم متعددة او تكون 
قسائم متعددة ولكن صدر بدمجها في قسيمة واحدة 

مهما بلغت مساحتها قرار من بلدية الكويت.
ال��ق��ان��ون على أن تضاف الى  الثالثة م��ن  امل���ادة  ونصت 
امل��ادة  ال��ي��ه، بعد  ال��ق��ان��ون رق��م )50( لسنة 1994 امل��ش��ار 
االولى منه، ثالث مواد جديدة بأرقام مادة أولى مكررا، 
مادة أولى مكرر )أ(، مادة أولى مكررة )ب(، حيث نصت 
امل�����ادة االول�����ى م���ك���ررا ع��ل��ى اس��ت��ح��ق��اق ال���رس���م ال��س��ن��وي 
التالي  امل��ادة السابقة اعتبارا من أول الشهر  املقرر في 
امل��ادة أو من أول  النقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه 
التالي النقضاء سنتني من تاريخ املوافقة على  الشهر 
مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم 
م��خ��ص��ص��ة الغ������راض ال��س��ك��ن ال���خ���اص م���ن ق��ب��ل ب��ل��دي��ة 
الكويت، أيهما أبعد، على أن يستحق هذا الرسم سواء 
كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا 

مع استثناء القسائم اململوكة للدولة من هذا الرسم.
ومل��ت��اب��ع��ة ت��ح��ص��ي��ل ال���رس���وم امل��س��ت��ح��ق��ة ن��ص��ت ال��ف��ق��رة 
االول��ى مكرر )أ( على أن يقدم وزي��ر املالية ال��ى مجلس 
ال��وزراء، في فترة ال تجاوز أسبوعني من انقضاء شهر 
على ت��اري��خ استحقاق ال��رس��م امل��ق��رر ف��ي ه��ذا ال��ق��ان��ون، 
كشفا ب��أس��م��اء امل���الك ال��ذي��ن تخلفوا ع��ن ال��س��داد وع��دد 
القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم واملبالغ املستحقة 
على كل منهم واالج���راءات التي اتخذت لتحصيل هذه 

املستحقات.
وم��ن أج��ل احكام الرقابة فقد نصت الفقرة الثانية من 
ات��م��ام اج����راءات نقل امللكية أو  امل���ادة ذات��ه��ا على حظر 
اصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير 
اال بموافقة خطية من وزارة املالية بعد استيفاء الرسوم 
املستحقة ل��ل��دول��ة وف��ق��ا الح��ك��ام امل����ادة االول����ى م��ن ه��ذا 
القانون، على أن يقع باطال بطالنا مطلقا وكان لم يكن 
كل نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف 
في القسيمة للغير وبأي صورة كانت باملخالفة الحكام 
القانون. ورغبة في متابعة هذا املوضوع ومعرفة  هذا 
م���راح���ل ت��ن��ف��ي��ذه ي��رج��ى م��واف��ات��ي ب���ص���ورة م���ن الكشف 
امل��ق��دم م��ن وزي����ر امل��ال��ي��ة ال���ى م��ج��ل��س ال�����وزراء املتضمن 
أس���م���اء امل����الك ال���ذي���ن ت��خ��ل��ف��وا ع���ن س����داد ال���رس���م وع���دد 
القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم واملبالغ املستحقة 
على كل منهم مع بيان االجراءات التي اتخذت لتحصيل 
هذه املستحقات وذلك وفقا الحكام املادة االولى مكررا 
من القانون رقم )50( لسنة 1994 املضافة بالقانون رقم 
8 لسنة 2008 امل��ش��ار ال��ي��ه. وذك���ر ال��س��ع��دون ف��ي سؤاله 
ال��ث��ان��ي امل���وج���ه ال����ى ب��ورس��ل��ي ان امل���ذك���رة االي��ض��اح��ي��ة 
ل��ل��ق��ان��ون رق���م )9( ل��س��ن��ة 2008 ب��ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام 
قانون الشركات التجارية رق��م 15 لسنة 1980 ما يلي: 
»ان من أولى واجبات الدولة أن توفر لكل من مواطنيها 
السكن املناسب حتى يعيش حياة اجتماعية طبيعية 
تكفل له ولجميع أف��راد أسرته االن��ت��اج وال��ع��ط��اء«. واذا 
ك���ان���ت ال���دول���ة ق���د أول�����ت ال���رع���اي���ة االس��ك��ان��ي��ة اه��ت��م��ام��ا 
خاصا وأن��ش��أت العديد م��ن الجهات التي تولت تنفي 
هذه الرعاية كان آخرها انشاء املؤسسة العامة للرعاية 
ال��س��ك��ن��ي��ة وف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون رق���م 47 ل��س��ن��ة 1993 ف���ان من 
املؤكد انه على الرغم من كل هذه الجهود التزال طلبات 
الرعاية السكنية تتراكم حتى ج��اوزت ضعف ما كانت 
عليه قبل سنوات وأصبحت الفترة الزمنية بني تقديم 
الطلب للحصول على سكن والحصول عليه فعال أبعد 
مما كانت عليه من قبل، ومما زاد االم��ر تفاقما ارتفاع 
أسعار قسائم السكن الخاص )قسائم وبيوت( بسبب 

االتجار فيها، بل حجبها احيانا عن التعامل في انتظار 
املزيد من زيادة االسعار وكالهما ضرر محض، فارتفاع 
أسعار القسائم السكنية يرفع من كلفة االسكان السيما 
بالنسبة الى قطاع الشباب وحجبها عن التداول يعني 

تجميدا لثروة وطنية.
وأردف انه الشك بان للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه 
النتائج السلبية، وعلى الرغم من احكام الفقرة االخيرة 
من املادة 70 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 
ال��ش��رك��ات  ال��رق��اب��ة ع��ل��ى  1960 اال ان���ه ون��ت��ي��ج��ة لضعف 
فقد استمر بعضها س��ائ��را ف��ي غيه بمخالفة القانون 
والتحايل عليه بالتعامل بقسائم السكن الخاص بشكل 
م��ب��اش��ر او ع��ن ط��ري��ق تسجيل ه���ذه ال��ق��س��ائ��م ب��اس��م��اء 
اش��خ��اص ط��ب��ي��ع��ي��ني، س����واء ك��ان��وا م��ن اع��ض��اء مجلس 
ادارة هذه الشركات او من العاملني فيها او غيرهم أو 

بأي طريقة اخرى لاللتفاف على أحكام القانون.
وق��ال ان��ه وم��ن اج��ل وض��ع حد لكل ذل��ك وتوسيع نطاق 
ال��ح��ظ��ر ل��ي��ش��م��ل ب��االض��اف��ة ال���ى ال���ش���رك���ات، امل��ؤس��س��ات 
الفردية املرخص لها وفقا الحكام القانون رقم 32 لسنة 
ال��ت��ج��اري��ة، اع��د  امل��ح��ال  ت��راخ��ي��ص  ب��ش��أن تنظيم   1969
ه���ذا ال��ق��ان��ون ن��اص��ا ف��ي م��ادت��ه االول����ى ع��ل��ى ان يضاف 
ال��ص��ادر بالقانون رقم  ال��ش��رك��ات التجارية  ق��ان��ون  ال��ى 
15 لسنة 1960 بعد امل��ادة 229 منه ب��اب جديد بعنوان 
الباب التاسع - احكام عامة- يشتمل على مادة جديدة 
ب��رق��م 230 نصت على ان يحظر على جميع الشركات 
واملؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن 
او اص��دار حوالة حق للغير او منح توكيل بالتصرف 
للغير او قبول الوكالة بالتصرف عن الغير في القسائم 
ال��خ��اص س��واء  ال��ب��ي��وت املخصصة الغ���راض السكن  او 
كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر مثل تسجيل هذه 
ال��ق��س��ائ��م وال��ب��ي��وت ب��اس��م��اء اش��خ��اص طبيعيني س��واء 
كانوا اعضاء في مجالس ادارات ه��ذه الشركات او من 
العاملني فيها او غيرهم او بأي طريقة اخرى لاللتفاف 
على احكام القانون، على ان يعتبر باطال بطالنا مطلقا 
وك��أن لم يكن كل تعامل من ه��ذا القبيل وك��ل اج��راء من 
شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت املخصصة الغراض 

السكن الخاص يجري باملخالفة الحكام هذه املادة.
ام��ا امل���ادة الثانية فقد نصت على ان��ه م��ع ع��دم االخ��الل 

ب���االح���ك���ام ال�������واردة االخ�����رى ف���ي امل�����ادة 230 م���ن ق��ان��ون 
الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، 
ت��ل��ت��زم ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات ال��ف��ردي��ة ال��ق��ي��ام ببيع ما 
تملكه من القسائم والبيوت املخصصة الغراض السكن 
الخاص خالل فترة ال تجاوز ثالث سنوات اعتبارا من 
اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وهو امر 
البد منه روعي فيه ان تكون الفترة معقولة حتى تتمكن 
الجهات املخاطبة بالحظر من التصرف فيما تملكه من 
قسائم وبيوت مخصصة الغراض السكن الخاص خالل 
ه��ذه الفترة. وتحوطا ألي بيع او نقل ص��وري للملكية 
ف��ق��د ن��ص��ت ال��ف��ق��رة ال��ث��ال��ث��ة م���ن امل�����ادة ذات���ه���ا ع��ل��ى ع��دم 
االع��ت��داد بالبيع اال بعد نقل ملكية القسيمة او البيت 
وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك باسم 
الغير على ان يعتبر باطال بطالنا مطلقا وكأن لم يكن 
كل نقل للملكية يتم على خالف ذلك. وتابع: انه وامعانا 
الثالثة على ان  امل��ادة  في متابعة ه��ذه السياسة نصت 
ي��ق��دم وزي���ر ال��ت��ج��اري��ة وال��ص��ن��اع��ة ال���ى مجلس ال����وزراء 
ت��ق��ري��را مفصال ك��ل ستة اش��ه��ر اع��ت��ب��ارا م��ن اول الشهر 
التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن 
امل��ادة السابقة، وتفرض على  اسماء املخالفني الحكام 
ه��ذه املخالفات غ��رام��ة سنوية م��ق��داره��ا ع��ش��رة دنانير 
لكل متر مربع، او خمسة في املئة من القيمة السوقية 
ل��ه��ذه ال��ق��س��ائ��م او ال��ب��ي��وت، اي��ه��م��ا اك��ب��ر ع��ل��ى ان يصدر 
مجلس الوزراء القرارات الالزمة في شأن تحصيل هذه 
الغرامة. ورغبة في متابعة هذا املوضوع والعمل على 
وضع حد ألي تهاون في تطبيق القانون او محاوالت 
االلتفاف عليه او تأويل نصوصه طلب افادته عما اذا 
كانت الجهات املخاطبة باملادة 230 من قانون الشركات 
التجارية رقم 15 لسنة 1960 وباحكام املادة الثانية من 
القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون 
ب��االح��ك��ام املنصوص  ال��ش��رك��ات التجارية وق��د التزمت 

عليها في هاتني املادتني.
التقارير املشار اليها في  كما طلب موافاته بصور من 
امل��ادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 املشار اليه 
وامل��ق��دم��ة م��ن وزي����ر ال��ت��ج��اري��ة وال��ص��ن��اع��ة ال���ى مجلس 
ال����وزراء م��ع اف��ادت��ه ب��ال��غ��رام��ات امل��ف��روض��ة - ان وج��دت- 

وفقا الحكام املادة ذاتها.

{

الشعبي يحارب على جهات عدة

املويزري: لتحترم السلطتان مسؤولياتهما تجاه الكويت وأهلها
أك��د النائب شعيب امل��وي��زري ان��ه ليس غريبا ان تعيش الكويت 
واهلها في وضع غير طبيعي فهذا ناتج عن امر دبر منذ سنوات 
ل��دى الشعب الكويتي للتفرد بالسلطة  لخلق ح��ال��ة م��ن القلق 
وض��رب ال��دس��ت��ور وح��رم��ان امل��واط��ن��ني م��ن حقوقهم حتى تكون 
همومهم ومعاناتهم هي شاغلهم االكبر عما يجري في وطنهم 
م��ن ح��رم��ن��ة وف���س���اد. وق���ال امل���وي���زري ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي: بل 
وصلت جرأة البعض الى استخدام كل الوسائل ومنها اسلوب 
ال���ذي كنا نفخر به  ف��رق تسد ل��ض��رب مجتمع االس���رة ال��واح��دة 
امام كل الدول وتحويله الى كيانات طائفية وقبلية وعائلية من 
اجل مصالهم، وأوصلونا الى مرحلة ال يستوعبها عقل كل من 
ليس له انتماء ووالء لغير الكويت، مطالبا الجميع عدم تجاهل 

حقيقة ما يجرى لكي نتدارك وقوع اي ضرر على البلد واهله.
وأش�����ار ال���ى ان ه���ذا االم����ر ل���ن ي��ت��ح��ق��ق ان ل���م ت��ح��ت��رم ك���ل سلطة 
حقوقها وواجباتها تجاه الكويت واهلها، ويلتزم الكل بحدود 

مسؤولياته.
واختتم املويزري تصريحه بقوله: وأس��أل الله ان يهدي كل من 
له شأن الى الحق ملصلحة الكويت واهلها وان يفضح املفسدين 

ومن وراءهم ويقينا شرهم ويرد كيدهم في نحورهم.

العنجري يشارك في تجمع »اإلرادة«: ال ديموقراطية بال حريات

ان��ه سيكون ضمن  أع��ل��ن النائب عبدالرحمن العنجري 
النواب الحاضرين في تجمعات اليوم في ساحة االرادة، 
مشيدًا على ان حضوره مبني على اساس ايمانه بانه ال 
ديموقراطية بال حريات، وان حرية التعبير لالمة تكون 
في التجمعات العامة في جو سلمي وحضاري ترفع فيه 
الشعارات والالفتات ضمن االطار الدستوري والقانوني، 

وهو حق مشروع في االنظمة الديموقراطية.
وأش�����ار ال��ع��ن��ج��ري ال����ى ان اف���ض���ل وس��ي��ل��ة ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر عن 
ال���ى س��اح��ة االرادة وال��ت��ج��م��ع  ال���ن���زول  ارادة االم����ة وه���و 
فيها، السيما انها ليست ببدعة، فقد احتضنت ساحة 
املظاهرات السلمية للمطالبني بحقوق املرأة السياسية 
ال��ى الخمس، وش��ارك فيها  ال��دوائ��ر االنتخابية  وتعديل 

العديد من النواب السابقني والحاليني.
وب���ني ال��ع��ن��ج��ري ان امل����ادة 44 م��ن ال��دس��ت��ور ت��ن��ص على 

ان���ه ل���الف���راد ح��ت��ى االج��ت��م��اع دون ال��ح��اج��ة ال���ى إذن أو 
االخطار سابق، وال يجوز الحد من قوات االمن حضور 
ال��خ��اص��ة، واالج��ت��م��اع��ات العامة وامل��واك��ب  اجتماعاتهم 
والتجمعات مباحة وفقًا للشروط واالوضاع التي يراها 
ال���ق���ان���ون، ع��ل��ى ان ت��ك��ون اغ�����راض االج���ت���م���اع ووس��ائ��ل��ه 

سلمية وال تنافي االداب.
اك���دت ان  امل���ذك���رة التفسيرية  ال��ع��ن��ج��ري ع��ل��ى ان  وش���دد 
رقابة الرأي العام التي ال شك في ان الحكم الديموقراطي 
ب��اخ��ذ ب��ي��ده��ا وي���وف���ر م��ق��وم��ات��ه��ا وض��م��ان��ات��ه��ا ويجعل 
منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم، وهذه 
املقوماتها، وه��ذه املقومات والضمانات في مجموعها 
ال��ت��ي ت��ف��يء ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ببحبوحة م��ن الحرية  ه��ي 
ال��س��ي��اس��ي��ة وت��ك��ف��ل ل��ه��م ال����ى ج���ان���ب ح���ق االن��ت��خ��اب��ات 

السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية.

محامي املعتقلني الكويتيني 
في غوانتانامو يجدد مطالبته 

باإلفراج عنهما
أع�����ل�����ن م����ح����ام����ي امل���ع���ت���ق���ل���ني ال���ك���وي���ت���ي���ني ف��ي 
غوانتانامو دوي��م املويزري ان رئيس مجلس 
االم��ة ونائبه و33 نائبا وق��ع��وا على عريضة 
ت���ط���ال���ب ال���ح���ك���وم���ة األم���ي���رك���ي���ة ب�����االف�����راج ع��ن 
املعتقلني الكويتيني او تقديمهم الى محاكمة 
ع����ادل����ة. وق�����ال ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني ان��ه 
ال��ن��واب في  ال��ى مجلس االم���ة ملساعدة  حضر 
االفراج عن ابنائنا الذين سجنوا دون محاكمة 
او ذن����ب ي���ذك���ر، م��س��ت��ن��ك��را ت��ص��ري��ح ال��س��ف��ي��رة 
االم��ي��رك��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت ف���ي ال��ص��ح��ف ع��ن��دم��ا 

ذك����رت ان امل��ح��ت��ج��زي��ن ال��ك��وي��ت��ي��ني خ��ط��ر على 
الكويت وأميركا، الفتا الى ان تصريحها يفهم 
بان االدارة االميركية تسير في طريق استمرار 
ح���ج���زه���م وط�����ال�����ب ال���س���ل���ط���ت���ني ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
ب��اع��ادة مناقشة قضية املعتقلني  والتنفيذية 
م��رة أخ��رى للخروج بتوصيات للحفاظ على 

ابنائنا هناك.
وأش��ار الى انه مكلف مع زمالء له في الكويت 
بالتعاون مع محامني اميركيني من البنتاغون 

عن املعتقل فايز الكندري.

{

دويم املويزري يعرض طلب النواب

برلمان

{
وليد الطبطبائي


