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ال وجوب إلصدار قانون بالخطة السنوية واالكتفاء باإلنمائية

موافقة التخطيط شرط إلقرار
المشروعات التنموية الحكومية
ف� � ��ي خ� � �ط � ��وة ت� �ج� �ع ��ل م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء ي�ك�ت�ف��ي ب ��إص ��دار الخطة
اإلنمائية بقانون مع عدم وجوب
إص� ��دار ق��ان��ون ل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
منفردة على أن يعتمدها مجلس
ال� � � � ��وزراء م� ��ع م � �ش� ��روع امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ب�ع��د اق ��راره ��ا من
املجلس االعلى للتخطيط وافقت
اللجنة املالية واالقتصادية على
املشروع الحكومي املقدم بتعديل
ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 60
ل�س�ن��ة  1986ف��ي ش ��أن التخطيط
االق� �ت� �ص ��ادي وال� � ��ذي ي �ن��ص على
أن ي��راع��ى ع �ن��د اع � ��داد امل�ي��زان�ي��ة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��دول ��ة او ع �ن��د ت�ع��دي��ل

االعتمادات ال��واردة فيها االلتزام
بمكونات الخطة السنوية ويتم
ذل��ك بالتنسيق بني وزارة املالية
واالمانة العامة للمجلس االعلى
للتخطيط والتنمية.
ووف �ق��ا ل�ل�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ان�ج��زت��ه
ال� �ل� �ج� �ن ��ة وامل� � � � � ��درج ع� �ل ��ى ج � ��دول
أع� �م ��ال ج �ل �س��ة ب �ع��د غ ��د ال �ث�لاث��اء
ف � ��إن � ��ه ال ي� � �ج � ��وز االرت � � � �ب � � � ��اط او
ت �م ��وي ��ل اي م� �ش ��روع ��ات ت�ت�ع�ل��ق
بالتنمية باملخالفة لذلك او بما فيصل الشايع
ي � �خ� ��رج ع � ��ن ن � �ط� ��اق م� �ش ��روع ��ات
ال�خ�ط��ة م��ا ل��م ي�ط��رأ م��ا يستدعي يعرض مشروع الخطة السنوية
ت � �ع� ��دي� ��ل ال � �خ � �ط� ��ة وب � � �ن� � ��اء ع �ل �ي��ه ب �ع��د اق� � ��راره م��ن امل �ج �ل��س االع �ل��ى
ت�ع��دل ب��رام�ج�ه��ا ال��زم�ن�ي��ة ع�ل��ى أن للتخطيط والتنمية م��ع مشروع

الجيران يدعو لالحتكام إلى األصول الشرعية

القضيبي :توجهات أعضاء التشريعية
متفاوتة في تحديد سن الحدث
ق� ��ال م �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
النائب أحمد القضيبي إن اللجنة
ستناقش اليوم قانون األحداث.
وأض ��اف القضيبي ف��ي تصريح
لـ «الدستور» أن أعضاء اللجنة كل
له توجهه في موضوع عمر الحدث
مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش كافة
التعديالت الواردة في هذا الشأن.

وب�ي�ن أن��ه م��ع إب �ق��اء ع�م��ر ال�ح��دث
على  16عاما كما ج��اء في مشروع
ال�ق��ان��ون م��وض�ح��ا أن م��ن ع�م��ره 18
هو راشد وواع.
وم� � � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق� � � � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب
عبدالرحمن الجيران لـ «الدستور»:
لكل مرحلة عمرية ما يناسبها من
األح �ك��ام ال�ش��رع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة في

االس�لام .وتابع الجيران :والصواب
ه ��و اع �ت �ب��ار س ��ن ال �خ��ام �س��ة ع�ش��رة
او ظهور اح��د ع�لام��ات البلوغ مثل
الحيض للمرأة او نبات شعر العانة
او االحتالم وبعد هذا السن يجري
عليه التكاليف الشرعية جميعا بما
فيها العقوبات والتعزيرات.

حماد :عدم البت في استقالة الجسار
يؤكد النية لمواجهة االستجواب
اعتبر النائب سعدون حماد ان
قرار صعود وزير االشغال العامة
مل �ن �ص��ة االس� �ت� �ج ��واب ي �ع��د خ�ط��وة
ايجابية اتخذتها الحكومة مشيرا
إل� ��ى ان ع� ��دم ال �ب��ت ف ��ي اس�ت�ق��ال�ت��ه
ح �ت��ى اآلن ي��ؤك��د ن �ي��ة واس �ت �ع��داد
ال ��وزي ��ر مل��واج �ه��ة وت�ف�ن�ي��د م�ح��اور

االس �ت �ج��واب وال� ��رد ع�ل�ي�ه��ا  .وزاد
ح� � �م � ��اد :ن� ��رح� ��ب ب� �ت� �ل ��ك ال� �خ� �ط ��وة
االيجابية م��ن قبل وزي��ر االش�غ��ال
العامة وسنثبت للشعب الكويتي
جميعا في جلسة االستجواب من
خالل ما ثبت لدينا يقينا مدعوما
ب��امل �س �ت �ن��دات وم ��ؤي ��دا ب��ال�ح�ق��ائ��ق

ال��دام �غ��ة وال��وق��ائ��ع ال�ث��اب�ت��ة حجم
ت � �ل� ��ك ال � �ش � �ب � �ه� ��ات وال � � �ت � � �ج� � ��اوزات
والتعديات الصارخة على االموال
العامة للدولة التي شابت جميع
مراحل طرح مشروع املطار.
تفاصيل (ص)06

امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة ع�ل��ى
مجلس ال��وزراء العتماده ويكون
ل �ل �م �ج �ل��س ام� ��ان� ��ة ع ��ام ��ة ي �ش��رف
ع �ل �ي �ه��ا وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وي � � �ص� � ��در م� ��رس� ��وم
بتحديد اختصاصاتها ورقابتها
ل �ل��وزارات والهيئات واملؤسسات
العامة والشركات اململوكة للدولة
ب��ال �ك��ام��ل ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ش��ؤون
التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة
واع��داد التقارير ال��دوري��ة وتلتزم
ه� ��ذه ال �ج �ه��ات ب �ك��ل م ��ا ي �ع �ه��د به
وزي ��ر التخطيط ال��ى اي م��ن هذه
الجهات.

جدول األعمال
  55بندا :المداولةالثانية لقانون
األحداث وطلبان
برفع الحصانة
 التشريعية تنجزقانون إنشاء هيئة
مستقلة للصناعة

تفاصيل (ص)13-08

تلفزيون المجلس
عادل الخرافي:

 الرقابة البرلمانيةفي عهد المجلس
الحالي حازمة

 خطر داعشعلى الكويت فكري

تفاصيل (ص)14

دعوة الجتماع مكتب المجلس
لوضع آلية اإلجابة على األسئلة
ط � ��ال � ��ب ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي بعقد اجتماع خاص في
مكتب املجلس يحضره كل من وزير
الدولة لشؤون مجلس االمة د.علي
ال �ع �م �ي��ر ووزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د
ال �ع �ب ��دال �ل ��ه ل ��وض ��ع آل� �ي ��ة واض �ح��ة
لالجابة عن االسئلة البرملانية.
وقال الطريجي في رسالة ارسل
ب �ه��ا ال � ��ى امل �ج �ل��س وادرج� � � ��ت ع�ل��ى

ج � ��دول أع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ة ان ب�ع��ض
الوزراء استخلص من قرار املحكمة
الدستورية رقم  3لسنة  2004بشأن
السؤال البرملاني ان للوزير سلطة
ت�ق��دي��ري��ة واس �ع��ة ف��ي االج��اب��ة على
ال �س��ؤال م��ن ع��دم�ه��ا ،مشيرا ال��ى ان
ه��ذا ال �ق��رار ادى ال��ى تباين مواقف
ال� ��وزراء ح��ول االج��اب��ة ع��ن االسئلة
االمر الذي يؤدي الى تعطيل احدى
االدوات الرقابية الهامة.

المرافق ترفض إنشاء هيئة
لألزمات والكوارث
رف� �ض ��ت ل �ج �ن��ة امل � ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ب�ش��أن إن�ش��اء
ال �ه �ي �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة إلدارة االزم � � ��ات
وال �ك��وارث إذ رأت اللجنة أن هناك
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ج �ه��ات ف ��ي ال �ك��وي��ت
والتي تعمل في ه��ذا املجال ومنها
االدارة العامة للدفاع املدني وكذلك

ع ��دم ال �ت��وس��ع ف��ي إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ات
املستقلة ح�ي��ث إن ال�ه�ي�ئ��ات تخلق
ادارات ب��دي�ل��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ض��ارب
ال �ص�ل�اح �ي��ات واس� �ت� �ن ��زاف األم � ��وال
واضعاف االدارات املركزية.
تفاصيل (ص)13

الخارجية تبحث اقتراحين
لمكافحة اإلرهاب
ت � �ع � �ق � ��د  6ل� � � �ج � � ��ان ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
اج�ت�م��اع��ات�ه��ا ال �ي��وم ح�ي��ث ت�ش��رع
ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف��ي
م � �ن� ��اق � �ش� ��ة م� � �ش � ��روع � ��ي ق ��ان ��ون ��ي
باملوافقة على اتفاقية دول مجلس
ال� � �ت� � �ع � ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي مل �ك��اف �ح��ة
اإلره � � � � ��اب واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة اإلره � � � � � ��اب وال� �ت� �ع ��دي ��ل
الصادر بشأنها.
ك � �م� ��ا ت � � �ب � ��دأ ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش � ��ؤون
التشريعية والقانونية ف��ي بحث
ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة ع�ل��ى م�ش��روع

ق� ��ان� ��ون األح� � � � ��داث ب� �ع ��د امل� ��داول� ��ة
األول � � � ��ى ف� ��ي ح�ي��ن ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
التعليم والثقافة واالرشاد تناقش
م�ش��روع��ي ق��ان��ون تنظيم االع�ل�ام
االل �ك �ت��رون��ي وح �ك��وم �ت��ي امل��ؤل��ف
وال �ح �ق��وق امل �ج��اورة بينما لجنة
ال � �ش� ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ت� �ت ��ول ��ى ب� �ح ��ث م� � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
بشأن تنظيم ال��وك��االت التجارية
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
تقارير الخطة السنوية.
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أمير البالد يطمئن على رئيس وزراء البحرين
ويهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا
ب�ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ح �ف �ظ ��ه ال �ل��ه
ورع��اه ببرقية إل��ى أخيه صاحب
ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم �ي��ر خليفة بن
س�ل�م��ان آل خ�ل�ي�ف��ة رئ �ي��س وزراء
مملكة البحرين الشقيقة اطمأن
خ�لال �ه��ا ع �ل��ى ص �ح��ة س �م��وه اث��ر
الفحوصات الطبية التي أجراها
وال�ت��ي تكللت بفضل الله تعالى
بالتوفيق والنجاح سائال سموه
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه امل��ول��ى ج��ل وع�ل�ا أن

يديم على سموه موفور الصحة
والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ببرقية مماثلة.
وبعث حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ح �ف �ظ ��ه ال �ل��ه
ورع��اه ببرقية تهنئة ال��ى فخامة
ال��رئ�ي��س م�ح�م��د ول��د عبدالعزيز
رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة االس�ل�ام �ي��ة
امل��وري�ت��ان�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة ع�ب��ر فيها

س � � �م � ��وه ع � � ��ن خ � ��ال � ��ص ت� �ه ��ان� �ي ��ه
بمناسبة العيد ال��وط�ن��ي لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال�ش�ق�ي��ق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.
ك � �م ��ا ب � �ع ��ث ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
االح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال��ى

ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي��س ب��وي��ار نيشاني
رئ � � �ي� � ��س ج� � �م� � �ه � ��وري � ��ة أل � �ب� ��ان � �ي� ��ا
ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه عن
خ��ال��ص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لفخامته
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

قام بجولة في معرض الكويت للكتاب

الغانم:ضرورة إطالق حملة وطنية لترسيخ القراءة
لدى األجيال الصاعدة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل زيارته معرض الكتاب

قال رئيس مجلس األم��ة مرزوق
الغانم ان أحد أهم مقاييس تحضر
االمم هو مقدار ما تقرأه تلك االمم
وم ��ا تطبعه وم ��ا ت�ن�ش��ره م��ن كتب
م �ش��ددا ع�ل��ى اه�م�ي��ة ت��رس�ي��خ ع��ادة
ال �ق��راءة والتحصيل امل�ع��رف��ي ل��دى
االجيال الجديدة الصاعدة.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحفيني عقب قيامه بجولة في
م�ع��رض ال�ك��وي��ت للكتاب إن هناك
اهمية كبرى تتعلق بضرورة البدء
بحملة وطنية جامعة بعيدة املدى
ت�ت�ع�ل��ق ب �ت��رس �ي��خ ت �ق��ال �ي��د ال �ق ��راءة
ل ��دى اج �ي��ال �ن��ا ال �ص��اع��دة لتصبح
طقسا وسلوكا شخصيا مرتبطا
ارتباطا وثيقا بشخصية املواطن
الكويتي.
وقال الغانم سعدت جدا بزيارة

نوادي القراءة املتعددة التي يشرف
عليها الشباب الكويتي وهم محل
ت�ش�ج�ي��ع م �ن��ا ك�م�ج�ل��س أم ��ة الن�ه��م
باختصار يقومون بمهمة ثقافية

الغانم مع إحدى اللجان املنظمة في معرض الكتاب

على ق��در ع��ال من االهمية وتتمثل
في ترسيخ ثقافة القراءة».
واض� ��اف ال �غ��ان��م ن�ح��ن نتحدث
وب � �ك ��ل ح � �س ��رة ع� ��ن أم � ��ة اص �ب �ح��ت

 ..ويهنئ نظراءه
في موريتانيا وألبانيا
ب�ع��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م��رزوق الغانم برقيتي تهنئة
إلى رئيس الجمعية الوطنية
ف ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
املوريتانية محمد ولد أبيليل
ورئ � � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� �ش� �ي ��وخ
م �ح �م��د ال �ح �س ��ن ول � ��د ال �ح ��اج

ب �م �ن ��اس �ب ��ة ال� �ع� �ي ��د ال ��وط� �ن ��ي
ل �ب �ل��ده �م��ا .ك �م��ا ب �ع��ث ال �غ��ان��م
ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى رئ �ي��س
البرملان في جمهورية ألبانيا
إل� �ي ��ر م �ي �ت��ا وذل� � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
العيد الوطني لبلده.

ال ت �ق��رأ ب��رغ��م ان �ه��ا أم� ��ة ك� ��ان ع��دد
ال��وراق�ي�ن فيها ق��دي�م��ا أك�ث��ر م��ن اي
مهنة او صنعة اخرى.
وت�م�ن��ى ال �غ��ان��م مل �ع��رض ال�ك�ت��اب
ف��ي الكويت م��زي��دا م��ن التوسع في
ال �س �ن��وات امل �ق �ب �ل��ة ل �ي �ك��ون ب�م�ث��اب��ة
حاضنة الكبر ع��دد من دور النشر
وامل�ك�ت�ب��ات العربية وغ�ي��ر العربية
وبأكبر عدد من الكتب واالصدارات
بكافة اللغات الحية.
وكان الغانم قد قام بجولة حرة
ف ��ي م� �ع ��رض ال �ك �ت ��اب راف� �ق ��ه ف�ي�ه��ا
أم�ين ع��ام املجلس الوطني للثقافة
وال� �ف� �ن ��ون واالداب ال ��دك� �ت ��ور ع�ل��ي
اليوحة.
الغانم يوقع على دفتر الزيارات في املعرض
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طالب بالحديث عنها كمنظمة إرهابية ال تمت لإلسالم وال المسلمين بصلة

الرويعي :سلوك الغرب المستمر في التشهير
بالمسلمين خطأ جسيم يصب في صالح داعش
رف��ض رئ�ي��س وف��د مجلس األم��ة
د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي ن�ع��ت م��ا يسمى
تنظيم (داع��ش) بالدولة االسالمية
أو اعتباره ج��زءا م��ن ح��رب طائفية
ب �ي�ن امل �س �ل �م�ي�ن م �ط��ال �ب��ا ب��ال �ج��دي��ة
وال� � �ص � ��راح � ��ة ف � ��ي ك � �ش ��ف ش ��راي �ي�ن
تمويله ومواجهة خطابه االعالمي.
واك � ��د ال ��روي� �ع ��ي ف ��ي م��داخ �ل��ة ل��ه
ح ��ول (داع � ��ش) وم �ص ��ادره الفكرية
وايديولجيته والهجمات االرهابية
ف��ي ن ��دوة م�ش�ت��رك��ة ب�ين (امل�ج�م��وع��ة
الخاصة للمنطقة املتوسط والشرق
األوسط واللجنة الفرعية للعالقات
االقتصادية ب�ين ضفتي األطلسي)
امل �ن �ع �ق��دة ف��ي م��دي �ن��ة ف �ل��ورن �س��ا في
اط � ��ار ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة لحلف
ش� � �م � ��ال االط� � �ل� � �س � ��ي (ن � � ��ات � � ��و) ي� ��وم
ال�خ�م�ي��س امل ��اض ��ي خ �ط ��ورة ال��رب��ط
امل �س �ت �م��ر ب �ي�ن (داع � � � ��ش) واالس �ل ��ام
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� � ��رورة أن ي�ق�ت�ص��ر
ت��وص �ي��ف (داع � ��ش) وال �ح��دي��ث عنه
كمنظمة ارهابية فهو ليس دولة وال
يمت لالسالم وال املسلمني بصلة
التزام الحقائق.
ك �م��ا ش� ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة ال�ن�ظ��ر
الى امتداد الفكر االيديولوجي لهذا
التنظيم ب��وض��وح وص��راح��ة ودق��ة
بعيدة عن الروايات املرسلة التي ال
نعرف حقيقتها.وأن يلتزم الحوار
ال �ج��اد ح��ول ه��ذا ال�ت�ح��دي الخطير
ال �ح �ق��ائ��ق م �ط��ال �ب��ا ال �ق��ائ �م�ي�ن ع�ل��ى
امل �ن �ت��دى وامل� �ش ��ارك�ي�ن م ��ن ب��اح�ث�ين
وخ � �ب� ��راء وغ� �ي ��ره ��م أن ي� �ق ��دم ��وا م��ا
ل��دي �ه��م م ��ن دالئ � ��ل م �ل �م��وس��ة ت �ق��وم

ع� �ل ��ى ح� �ق ��ائ ��ق وم� �ع� �ل ��وم ��ات س� ��واء
استخباراتية أو عسكرية أو حتى
بحثية.
ودع � � ��ا ال� � ��ى ك� �ش ��ف ح �ق �ي �ق��ة ه ��ذا
ال �ت �ن �ظ �ي��م ال� � � ��ذي ص� � ��ار ي �س �ت �ه��دف
ب�ج��رائ�م��ه ك��ل ال� ��دول وال ي �ف��رق بني
ك �ب �ي��ر وص� �غ� �ي ��ر وال ب�ي��ن األط � �ف ��ال
وال �ن �س ��اء أو امل �س �ن�ي�ن دون ت�م�ي�ي��ز
ل �ه��وي��ة أو ع �ق �ي��دة ض �ح ��اي ��اه م�م��ن
يخالفون فكره الشاذ أيا كانوا.
ورد ال �ن��ائ��ب ال ��روي �ع ��ي ع �ل��ى ما
ذه��ب ال�ي��ه ال�ب�ع��ض ف��ي مداخالتهم
باعتبار أن ظاهرة (داعش) تنضوي
على صراع سني شيعي رافضا هذا
ال�ط��رح املغلوط م��ؤك��دا أن املسلمني
السنة والشيعة أخ��وة وش��رك��اء في

ي�ن�ظ��ر ال ��ى ال��واق��ع وم ��ا ي�ق�ت��رف��ه من
ج ��رائ ��م ال ت �ف��رق ف �ي �ه��ا ب�ي�ن شيعي
أو س �ن��ي ل �ي ��رى أن أغ �ل ��ب ض�ح��اي��ا
(داعش) هم من املسلمني السنة.

د .عوده الرويعي

أوطانهم يعيشون سويا منذ القدم
ويرفضون هذا التأويل املغرض.
ودع ��ا م��ن ي ��روج ل �ه��ذا ال �ط��رح أن

تدمير االثار
ك�م��ا دح��ض ادع� ��اءات ال��رب��ط بني
جرائم (داع��ش) وشاكلتها بتدمير
األث��ار واملتاحف على أس��اس ديني
مؤكدا أن التراث الثقافي وامل��وروث
ال� � �ح� � �ض � ��اري امل� � �ت � ��راك � ��م م � �ن ��ذ أق � ��دم
ال� �ع� �ص ��ور ظ ��ل م� ��وج� ��ودا وم �ص��ان��ا
ف � ��ي األراض � � � � ��ي وال � � �ب� �ل��اد ال �ع��رب �ي��ة
واالس�لام�ي��ة منذ فجر االس�ل�ام قبل
 14قرنا وهو ما يدل أيضا على أن
(داعش) ليس من االسالم بشيء.

الكويت تستضيف  160ألف الجئ
سوري يمثلون % 15من عدد الكويتيين
أكد النائب د .عودة الرويعي
ح��رص ال�ك��وي��ت ودول الخليج
على مساعدة ضحايا الصراع
ال � � �س � ��وري ق� ��ائ�ل��ا ان ال �ك ��وي ��ت
ت�س�ت �ض�ي��ف  160أل� ��ف س ��وري
ن �ع �ت �ب��ره��م اخ� � ��وة ون ��وف ��ر ل�ه��م
ك��اف��ة س�ب��ل ال�ع�ي��ش ال�ك��ري��م وال
نعاملهم كالجئني.
واض ��اف ال��روي�ع��ي ل�ـ (ك��ون��ا)
ع �ل��ى ه ��ام ��ش م �ش��ارك �ت��ه ع�ل��ى

رأس وف ��د ف ��ي ال� �ن ��دوة ان ه��ذا
ال �ع��دد ال ��ذي ق��د ي�ب��دو للبعض
ص �غ �ي ��را ي �م �ث��ل ن �س �ب��ة ك �ب �ي��رة
ت �ع ��ادل  15ف ��ي امل ��ائ ��ة م ��ن ع��دد
الكويتيني.
وأش� � ��ار ال� ��ى ان س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ك � � ��ان أول
م � � ��ن اه � � �ت� � ��م ب � � �ه� � ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة
االن �س��ان �ي��ة م �ن��ذ ب ��داي ��ة األزم ��ة

وب �ض �ح��اي��اه��ا اذ ب� ��ادر س�م��وه
بتقديم املساعدات العاجلة بل
وعمل أيضا على حشد الدعم
ال ��دول ��ي م ��ن خ �ل�ال اس�ت�ض��اف��ة
الكويت ثالثة مؤتمرات دولية
ل �ل �م��ان �ح�ي�ن ج �م �ع��ت أك� �ث ��ر م��ن
ثمانية مليارات دوالر لصالح
ال�ش�ع��ب ال �س��وري ن��ال��ت تقدير
مؤسسات املجتمع الدولي

وف � � � � ��ي ك � �ل � �م � �ت� ��ه أم � � � � � ��ام م� �ن � �ت ��دى
امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال � �ف� ��رع � �ي� ��ة ال � �خ ��اص ��ة
باملتوسط والشرق األوسط املنبثقة
ع� ��ن ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ل�ح�ل��ف
ال �ن��ات��و ش� ��دد ال �ن��ائ��ب د .ال��روي �ع��ي
ع�ل��ى أه�م�ي��ة تعقب م �ص��ادر تمويل
التنظيم االره��اب��ي وقطعها كشرط
أساسي للقضاء عليه.
وأك � � � ��د ك � ��ذل � ��ك أه � �م � �ي� ��ة ال� �ج ��ان ��ب
االع�ل��ام� ��ي وال � �ت ��رب ��وي خ ��اص ��ة ف��ي
العالم العربي واالسالمي في اظهار
حقيقة االس�لام السمحة واملسلمني
والتعبير عنها م�ح��ذرا ف��ي املقابل
م��ن سلوك االع�ل�ام الغربي املستمر
ف��ي ال�ت�ش�ه�ي��ر ب��امل�س�ل�م�ين واالس�ل�ام
والذي يعد خطأ جسيما يصب في
صالح التنظيم.
وق��ال ان هذه املسألة تحتاج الى
معالجة جادة وواضحة حتى ال يتم
تقديم ص��ورة مشوهة ع��ن االس�لام
وامل �س �ل �م�ين ورب� ��ط أع �م��ال (داع� ��ش)
ب��االس�لام ب��دال م��ن توضيح حقيقة
أن ه ��ذا ال�ت�ن�ظ�ي��م االره ��اب ��ي ه��و في
األساس ضد املسلمني واالسالم
وش� � ��ارك� � ��ت دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
امل� �ن� �ت ��دى ب ��وف ��د م� ��ن م �ج �ل��س األم� ��ة
ي �ت��رأس��ه ال �ن��ائ��ب د.ع � ��ودة ال��روي�ع��ي
اضافة الى سفير دولة الكويت لدى
ايطاليا الشيخ علي خ��ال��د الجابر
الصباح.

كشف حقيقة
التنظيم الذي
يستهدف بجرائمه
كل الدول دون
تمييز لهوية أو
عقيدة
السنة والشيعة
أخوة وشركاء
في أوطانهم
يعيشون سويا منذ
القدم ويرفضون
هذا التأويل
المغرض
تعقب مصادر
تمويل التنظيم
اإلرهابي وقطعها
شرط أساسي
للقضاء عليه

المعيوف وأبل يشاركان في ورشة عمل ضمن مؤتمر
اتحاد الطلبة في أمريكا
شارك عضوا مجلس االمة الكويتي
ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف وال �ن��ائ��ب
د.خ �ل �ي��ل اب ��ل ف��ي ورش ��ة ع�م��ل اق�ي�م��ت
ق �ب �ي��ل االف� �ت� �ت ��اح ال ��رس �م ��ي ل�ل�م��ؤت�م��ر
السنوي الـ 32لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت فرع الواليات املتحدة.
ويقام املؤتمر هذا العام في مدينة
س��ان دي�ي�غ��و الساحلية ت�ح��ت شعار
(ح �ل��م ال �ك��وي��ت ي�ص�ح��و ب �ن��ا) ب��رع��اي��ة
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم العالي
د .ب��در ال�ع�ي�س��ى وي�س�ت�م��ر ح�ت��ى ي��وم
االحد.

واوض� ��ح ال�ن��ائ�ب��ان امل �ع �ي��وف واب��ل
ف��ي ورش��ة العمل ان جميع القضايا
وال��رؤى املطروحة سيتم نقلها سواء
أكانت ايجابية ام سلبية الى مجلس
االم � ��ة الي� �ج ��اد ح �ل��ول ت��رق��ى ل�ط�م��وح
الشعب.
واك��د املعيوف ان الشارع الكويتي
يتكون من جميع الفئات وهذا املحفل
خ�ي��ر م�ك��ان ل�لاس�ت�م��اع ع��ن ق��رب على
م ��ا ي �ه��م امل ��واط ��ن خ��اص��ة ان ال�ط��ال��ب
ي�ت�ط�ل��ع ب�ع��د ت�خ��رج��ه وان �خ��راط��ه في
املجتمع الص�ل�اح ال��وض��ع السياسي

واالق �ت �ص��ادي وال��ري��اض��ي وال�ص�ح��ي
في الكويت.
وقام النائبان خالل الورشة بشرح
آلية عمل املجلس ولجانه اب�ت��داء من
طرح املقترحات الى انتخابات اللجان
واق� ��رار ال �ق��وان�ين وغ�ي��ره��ا م��ن أع�م��ال
املجلس.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ب �ي��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب د .اب ��ل
اه�م�ي��ة ال��دس�ت��ور وش�ك��ل ال�ع�لاق��ة بني
النائب والحكومة وتحمل ك��ل طرف
مسؤولياته تجاه البلد وإعماره.
وأع� � ��رب امل �ع �ي��وف ب �ع��د م�ش��ارك�ت��ه

ب � ��ال � ��ورش � ��ة ف � ��ي ت � �ص ��ري ��ح خ � � ��اص ل �ـ
(كونا) عن سعادته بمشاهدة االعداد
ال �ك �ب �ي��رة م��ن ال �ط�ل�اب ال�ك��وي�ت�ي�ين في
ال��والي��ات املتحدة وتفاعلهم ف��ي هذا
املؤتمر بجميع ورشه وفعالياته.
وش ��دد ع�ل��ى ان ال�ش�ب��اب الكويتي
على ق��در املسؤولية الن�ج��اح املؤتمر
الذي يحمل الكثير من القضايا املهمة
وامل� �م� �ي ��زة ف ��ي م� �ح ��اور ورش ال�ع�م��ل
املخصصة لتناول مختلف املواضيع.
وأش� � � � � � ��اد ب � �ف � �ك � ��رة ورش ال� �ع� �م ��ل
وق � ��ال ان� �ه ��ا ف� �ك ��رة ص��ائ �ب��ة ل �ل �خ��روج

ب �ن �ت��ائ��ج وح� �ل ��ول وت ��وص� �ي ��ات ت�ف�ي��د
ال�ط��ال��ب وال��دول��ة ك�م��ا تتيح الفرصة
للمسؤولني لالستماع ال��ى القضايا
املطروحة.
ودع��ا املعيوف وزي��ر التربية وزير
التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى ألن
يأخذ باالعتبار كل شكاوى ومشاكل
ومتطلبات الطالب الكويتي املتغرب
عن اهله ووطنه لتلقي العلم وتوفير
ك� ��ل االح� �ت� �ي ��اج ��ات ل �ت �س �ه �ي��ل ع�م�ل�ي��ة
الدراسة.
وق � � ��ال ان ال �ط �ل �ب��ة امل �غ �ت ��رب�ي�ن ه��م

ك��وك�ب��ة م�ت�م�ي��زة وب��ال�ت��ال��ي ف��إن��ه على
ال �ج �م �ي��ع م ��راع ��ات� �ه ��م ك ��ون �ه ��م ع �م��اد
املستقبل الكويتي.
ودع��ا املعيوف الطلبة ألن يرتقوا
ف��ي ت�ع��ام�ل�ه��م وت�م�ث�ي��ل ال �ك��وي��ت خير
تمثيل م�ع�ت�ب��را ان�ه��م س �ف��راء الكويت
في الخارج كما تمنى من الجميع ان
يعكسوا صورة مشرفة لبلدهم.
وسيتم االفتتاح رسميا للمؤتمر
ب �ح �ض��ور ال ��وزي ��ر ال�ع�ي�س��ى ف��ي وق��ت
الحق الليلة.
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لجنة حماية األموال أوصت بإحالة أدفانتج على النيابة

الزلزلة :الجلسة المقبلة ستشهد
العجب العجاب بشأن الداو
ك�ش��ف رئ�ي��س لجنة االول��وي��ات
ب�م�ج�ل��س االم ��ة د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ان ج �ل �س��ة م �ج �ل��س االم � ��ة امل�ق�ب�ل��ة
ستشهد م�ن��اق�ش��ة ت �ق��ري��ري لجنة
حماية االم��وال العامة حول الداو
كيميكال وشركة ادفانتج مشيرا
ال��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ستعرض
التقريرين ام��ام ال�ن��واب وستكون
هناك توصيات اخرى جديدة من
ب� � �ع � ��ض ال � � � �ن� � � ��واب ل � �ح � �س� ��م م �ل��ف
القضيتني.
وق� ��ال ال��زل��زل��ة ان ت �ق��ري��ر لجنة
ح �م��اي��ة االم � � ��وال اوص � ��ى ب��اح��ال��ة
شركة ادفانتج الى النيابة العامة
منوها ال��ى ان هناك شبهة وضع
ي � ��د ع� �ل ��ى امل� � � ��ال ال� � �ع � ��ام م��وض �ح��ا
ان ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن ��ة خ� �ل ��ص ب�ع��د
اج �ت �م��اع��ات م�ك�ث�ف��ه م ��ع امل�ع�ن�ي�ين
وال �ح �ك��وم��ة ال ��ى ذل ��ك م �ت��وق �ع��ا ان
يقر املجلس اح��ال��ة امل�ل��ف للنيابه
العامة.
واوضح الزلزلة ان قضية الداو
م ��ن ال �ق �ض��اي��ا امل �ه �م��ة ج ��دا وال �ت��ي
ح�ص�ل��ت ف�ي�ه��ا ان �ت �ه��اك��ات ش��دي��دة
وت �ع��دي��ات ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام الف�ت��ا

الشايع والزلزلة والعوضي في لجنة األولويات

ال��ى ان الجلسة ستشهد العجب
العجاب على صعيد قضية الداو.
وذك� ��ر ال� ��زل� ��زل� ��ة ان ك� �ث� �ي ��را م��ن
امل�ع�ل��وم��ات ك��ان ال �ن��واب اليعلمها
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ف� ��ي قضية ال � ��داو
ك�ش��ف ع�ن�ه��ا ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة حماية
االم� ��وال ال�ع��ام��ة وه ��ذه املعلومات
ت� ��ؤك� ��د وج� � � ��ود ش� �ب� �ه ��ات اع � �ت� ��داء
على امل��ال ال�ع��ام ف��ي ه��ذا امل�ش��روع
ب��ال��ذات وان ق��رار سحب امل�ش��روع
وق � � ��رار االس � �ت � �م ��رار ك ��ان ��ت ت �ح��وم

حوله شبهات .وقال ان ما اوردته
لجنة ح�م��اي��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة في
تقريرها حول قضية ال��داو عبارة
ع ��ن م �ع �ل��وم��ات ج ��دي ��دة س �ي��راه��ا
ويسمعها النواب الول مرة.
وح��ول تشكيك ع��دد من النواب
ف ��ي ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ال� ��داو
اوض� ��ح ق��ائ�ل�ا :من ح��ق اي ن��ائ��ب
ان يقول رأيه كما يشاء وكل شيء
سيكشف في جلسة الثالثاء املقبل
ف ��ال ��ذي ي �ش��ك ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ع�ل�ي��ه

ان ي �ط��رح رأي� ��ه وع �ل��ى ال� �ن ��واب ان
يأخذوا قرارهم باعادة التقرير الى
اللجنة او االستمرار بمناقشته.
او ال � � � ��رأي االخ� � � ��ر وه� � ��و االع � ��م
واالغ � � � �ل � � ��ب ب� � ��وج� � ��ود م� �خ ��ال� �ف ��ات
واض�ح��ة واع�ت��داء على امل��ال العام
ويجب ان يحاسب عليه املعنيون
فيه واملتسببون في هذه القضية.

العازمي :نأمل من النواب
إحالة تقرير الداو على النيابة
ج� � ��دد م � �ق� ��رر ل �ج �ن ��ة االم � � ��وال
العامة البرملانية النائب سيف
ال� � �ع � ��ازم � ��ي رف� � �ض � ��ه ال �ت �ش �ك �ي��ك
ف� ��ي ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة ع� ��ن ال � ��داو
وق� � � ��ال ال � �ع� ��ازم� ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح ��اف �ي�ي�ن :أب � �ش� ��ر ال �ش �ع��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ان ال� �ت� �ق ��ري ��ر ج��اه��ز
ومدعم باملستندات وسوف يتم
ال�ت�ص��وي��ت عليه ب��اإلح��ال��ة على
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وس� ��وف نثبت
ل �ل �ش �ع��ب ان ال �ل �ج �ن��ة ت�س�ت�ط�ي��ع
حماية امواله وتحريك القضايا
ال� �ت ��ي ظ� �ل ��ت م� �ج� �م ��دة ل �س �ن��وات
مل �ح��اس �ب��ة ك� ��ل م� ��ن ي� �م ��س امل� ��ال
العام.
وت��اب��ع ال �ع��ازم��ي :وك�ل�ن��ا ثقة
في النيابة العامة فهي محايدة
ومستقلة وكلنا ثقة في القضاء
ف�ه��و أس ��اس ال�ع��دال��ة ف��ي ال��دول��ة
م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال �ن �ي��اب��ة س��وف
تقوم بالتحقيق ف��ي املستندات
امل��رف �ق��ة م ��ع ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة عن
الداو.
وزاد ال� �ع ��ازم ��ي :ون� �ق ��ول ألي
ش �خ��ص ي�ت�ه��م ال�ل�ج�ن��ة وي�ش�ك��ك
في أعضائها ستكشف لك االيام
الحقيقة وال تتسرع وتدافع عن
املتسببني في كارثة الداو.
وق ��ال ال �ع��ازم��ي :ان �ن��ا ن��رف��ض

سيف العازمي

التشكيك ف��ي مصداقية اعضاء
اللجنة وسوف نعرض ما لدينا
م ��ن م �س �ت �ن��دات ووث ��ائ ��ق داخ ��ل
قاعة عبدالله السالم وكلنا أمل
ف ��ي اع� �ض ��اء االم � ��ة ب��ال�ت�ص��وي��ت
ع �ل ��ى ال �ت �ق ��ري ��ر ب ��اإلح ��ال ��ة ع�ل��ى
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة م �ت �س��اءال :مل��اذا
الخوف؟
واض � � ��اف ال � �ع� ��ازم� ��ي :واوج � ��ه
س��ؤاال ال��ى من يتهم اللجنة اين
انت طوال السنوات املاضية من
عدم املطالبة بتحويل ملف الداو
الى النيابة العامة؟

العثمان ٢٥٧١ :فردا من هذه الفئة استفادوا من آلية التوظيف

حقوق اإلنسان :توسيع قاعدة االمتيازات للبدون
ن��اق �ش��ت ل�ج�ن��ة ح �ق��وق االن �س��ان
البرملانية مجموعة من االقتراحات
بقوانني ف��ي ش��أن الحقوق املدنية
واالج �ت �م��اع �ي��ة للمقيمني ب�ص��ورة
غير قانونية بحضور ممثلني عن
ال�ج�ه��از امل��رك��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض��اع
املقيمني بصورة غير قانونية.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
جمال العمر في تصريح صحافي
ع�ق��ب ان�ت�ه��اء االج�ت�م��اع ان اللجنة
وال� �ج� �ه ��از ن��اق �ش��ا س �ب��ل ال �ت��وس��ع
ف� � ��ي ق� � ��اع� � ��دة االم� � � �ت� � � �ي � � ��ازات ال� �ت ��ي
يحصل عليها املقيم بصورة غير
ق��ان��ون �ي��ة م �ث��ل ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ع�ل�اج
وش �ه��ادات امل�ي�لاد وال��وف��اة وعقود
ال ��زواج وال �ط�لاق ورخ ��ص ال�ق�ي��ادة
ومنح البطاقة التسويقة والعمل
وشهادات االعاقة وجوازات السفر
وغيرها م��ن ام�ت�ي��ازات اض��اف��ة الى
تسهيل اجراءاتها وعدم التقاعس
ف� ��ي ح� ��ل ه � ��ذه امل �ش �ك �ل ��ة .واض � ��اف

جانب من اجتماع لجنة حقوق اإلنسان

ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ط� �ل �ب ��ت م � ��ن ال �ج �ه ��از
ت ��زوي ��ده ��ا ب � ��اي ن �ق ��ص ت �ش��ري �ع��ي
يساهم في تسريع اجراءات احالل
ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ف ��ي ال��وظ��ائ��ف ب��درج��ة
م �ق ��ارب ��ة ل �ل �م��واط��ن الكويتي وان
يكون لهم امتيازات اخرى تختلف
ع��ن ال��واف��دي��ن بما ي��وف��ر لهم حياة
كريمة.

وذكر ان اللجنة استمعت لشرح
م��ن الجهاز ح��ول م��وض��وع العالج
لهذه الفئة مشيرا ال��ى ان عالجهم
اس ��وة ب��امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي وك��ذل��ك
ف ��ي م ��وض ��وع ال �ت �ع �ل �ي��م م ��ؤك ��دا ان
ه ��ذا االج �ت �م��اع ي �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح
توسيع قاعدة االمتيازات وتسهيل
اجراءاتها لهذه الفئة.

وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال االم �ي��ن ال �ع��ام
باالنابة بالجهاز املركزي ملعالجة
اوض � � � ��اع امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة ال �ف��ري��ق م�ت�ق��اع��د نجيب
ال� �ع� �ث� �م ��ان :ان ت �ط �ب �ي �ق��ات ال � �ق ��رار
رق� � � ��م  ٤٠٩ل� �س� �ن ��ة  ٢٠١١ك ��اف� �ي ��ة
وش��ام�ل��ة بتقديم تسهيالت غطت
االحتياجات االساسية لتلك الفئة

بالتنسيق مع كافة اجهزة الدولة.
واض� ��اف ال�ع�ث�م��ان ف��ي تصريح
للصحافيني بمجلس االم ��ة عقب
اج� �ت� �م ��اع ل �ج �ن��ة ح� �ق ��وق االن� �س ��ان
البرملانية  :ان الصندوق الخيري
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م غ� �ط ��ى  ١٥ال � � ��ف ط��ال��ب
وط� ��ال � �ب� ��ة وت � �ح� ��وي� ��ل ش � ��رائ � ��ح م��ن
ال �ط �ل �ب��ة ال� ��ى امل � � ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة
الول م ��رة م�ن��ذ اك �ث��ر م��ن رب ��ع ق��رن
ولفت الى ان وزارة العدل أصدرت
 ١٤٣٩وثيقة شرعية لعقود الزواج
وال�ط�لاق وامل��راج�ع��ة خ�لال األشهر
التسعة االولى من عام  ٢٠١٥منها
 ١٠٣٨وث �ي �ق��ة ط �ل��اق و ٣١وث �ي �ق��ة
مراجعة زوجية
وت��اب��ع ال�ع�ث�م��ان ان ادارة امل��رور
أص��درت  ٢٣٢٨رخصة قيادة خالل
 ٢٠١٤ووزارة الصحة أصدرت ٢٦٦٤
شهادة ميالد ووفاة من يناير الى
سبتمبر  ٢٠١٥وه��ذه الفئة تتمتع
ب��ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ل �ك��اف��ة أف � ��راد

العائلة ال��ى جانب منحهم بطاقة
تموين يحصلون بموجبها على
املواد االساسية
وف ��ي م �ج��ال ال�ت��وظ�ي��ف اس�ت�ف��اد
 ٢٥٧١ف��ردا م��ن ه��ذه الفئة م��ن آلية
ال �ت��وظ �ي��ف ال �ت��ي أن �ش��أه��ا ال�ج�ه��از
ب �م �ع��اون��ة دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
وألول م� ��رة ي �ف �ت��ح ال� �ب ��اب أم��ام �ه��م
م�ن��ذ  ٣٠ع��ام��ا ل�لال�ت�ح��اق بالسلك
العسكري فدخل  ٢٠٣٠فردا بالسلك
العسكري من ابناء الكويتيات.
وأوض � � � � ��ح ان م � ��ن ي� �ك� �ش ��ف ع��ن
ج �ن �س �ي �ت��ه االص �ل �ي ��ة ال ي �ف �ق��د ت�ل��ك
ال �ت �س �ه �ي�لات ح �ي��ث ي�ح�م�ل�ه��ا معه
بعد تعديل مركزه القانوني وعدد
من قاموا بالكشف عن جنسياتهم
االص� �ل� �ي ��ة ب �ل��غ  ٧٣٠٠ف� � ��ردا خ�ل�ال
ال �س �ن��وات األرب � ��ع امل��اض �ي��ة م��ؤك��دا
ان تعديل الوضع يتم بعد التيقن
من صحة الجواز منعا للجوازات
املزورة.
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الخرينج هنأ الدعيج رئيسا
التحاد وكاالت األنباء العربية
ه �ن��أ ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج الشيخ
م�ب��ارك الدعيج رئيس مجلس
االدارة وامل ��دي ��ر ال �ع��ام ل��وك��ال��ة
االن � � �ب� � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة (ك � ��ون � ��ا)
الخ� � �ت� � �ي � ��اره رئ � �ي � �س� ��ا الت � �ح� ��اد
وك��االت االنباء العربية (فانا)
خ �ل��ال دورت � � ��ه ال� �ق ��ادم ��ة ومل ��دة
عامني.
ك �م��ا ث �م��ن ال �خ��ري �ن��ج ال� ��دور
الكبير للشيخ م�ب��ارك الدعيج
وإسهاماته الفاعلة في املجال

االخ �ب��اري وال�ص�ح��اف��ي ب��دول��ة
الكويت والعالم العربي.
وت �م �ن��ى ل ��ه دوام ال �ت��وف �ي��ق
وال �س��داد ف��ي مهمته ال�ج��دي��دة
وان يديم عليه توفيقه ملواصلة
مسيرة العطاء البناء الكويت
االوف�ي��اء من اج��ل اع�لاء ورفعة
راي ��ة ال �ك��وي��ت ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة
ال �ح �ك �ي �م��ة ل� �ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و ام� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد امل� �ف ��دى
وس� � �م � ��و ول� � � ��ي ع� � �ه � ��ده االم� �ي��ن
حفظهما الله ورعاهما.

مبارك الخرينج

أشاد بالخدمات التي يقدمها للمرضى خالل زيارته له

الجالل للعبيدي :توفير مبنى
جديد للمكتب الصحي في لندن
ق� ��ام رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
الصحية النائب ط�لال الجالل
ب ��زي ��ارة ال� ��ى امل �ك �ت��ب ال�ص�ح��ي
ف��ي ل�ن��دن حيث التقى خاللها
بمدير املكتب د.فيصل شهاب
وم ��دي ��ر ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة عيد
ال � � �ع � ��دوان � ��ي واس � �ت � �م� ��ع خ �ل�ال
ال ��زي ��ارة ال ��ى االج � � ��راءات ال�ت��ي
ي � �ق� ��وم ب� �ه ��ا امل� �ك� �ت ��ب م � ��ن اج ��ل
ت� �س� �ه� �ي ��ل خ � � ��دم � � ��ات امل� ��رض� ��ى
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ي �ت �ل �ق��ون
العالج بلندن.
وق � ��ال ال� �ج�ل�ال ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي :لقد تفاجأت بمبنى
امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي ال�ك��وي�ت��ي في
ل�ن��دن وال ��ذي ل��م يكن اب��دا على
املستوى ال��ذي نتمناه مشيرا
إل��ى أن املبنى ضيق ومتهالك
وال ي �ن��اس��ب ب ��اي ح ��ال ال �ع��دد
ال �ه��ائ��ل م��ن امل��راج �ع�ين خ��اص��ة
فئة ذوي االحتياجات الخاصة
الذين يترددون على املكتب
وط� � � ��ال� � � ��ب ال � � � �ج� �ل� ��ال وزي� � � ��ر
ال � � �ص � � �ح� � ��ة ع � � �ل� � ��ي ال � �ع � �ب � �ي� ��دي
ب ��ات� �خ ��اذ االج � � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة
ل�ت��وف�ي��ر مبنى ج��دي��د للمكتب
ال� �ص� �ح ��ي ف � ��ي ل � �ن� ��دن ي �ن��اس��ب
عدد املراجعني الذين يترددون
ع �ل �ي ��ه ي ��وم� �ي ��ا وي � �ت� ��واف� ��ر ف �ي��ه
ال �ش��روط ال �خ��اص��ة ب�ف�ئ��ة ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وال�ت��ي
تجد صعوبة بالغة عند زيارة
املبنى الحالي.
وق � ��ال ال� �ج�ل�ال س��ات ��اب ��ع م��ع

أشاد النائب د.محمد الحويلة
بدور شركة نفط الكويت ودعمها
ل � �ل � �ك� ��وادر ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف � ��ي ش �ت��ى
املجاالت والتخصصات املختلفة
ف ��ي ال �ش��رك��ة وت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ملهنة
التمريض باعتباره مهنة نادرة
ب� �ه ��دف زي � � ��ادة ن �س �ب��ة ال �ت �ك��وي��ت
فيها وخلق فرص وظيفية لتلك
الفئة.
وأث �ن��ى ال�ح��وي�ل��ة ف��ي تصريح
صحفي له على التعاون املشترك
ب �ي��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب وش��رك��ة
ن � �ف� ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت ل� � �ه � ��دف ت��وف �ي ��ر
وظ ��ائ ��ف ل �خ��ري �ج��ي ال �ه �ي �ئ��ة م��ن
امل�ل�ت�ح�ق�ين ب �ب��رن��ام��ج ال�ت�م��ري��ض
بكلية ال�ت�م��ري��ض ح�س��ب ش��روط
وم �ع ��اي �ي ��ر م �ع �ي �ن��ة ض �م ��ن خ�ط��ة
ال�ش��رك��ة ل��دع��م ال�ع�م��ال��ة الوطنية
وتشجيعها للعمل ف��ي ال�ق�ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي ك��ذل��ك ق�ي��ام�ه��ا بمتابعة
ال �ت �ح� �ص �ي ��ل ال � � ��دراس � � ��ي ل� �ه ��ؤالء
ال�ط�ل�ب��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن اس�ت�ي�ف��ائ�ه��م
ل�ش��روط اتفاقية ال�ت��دري��ب وع��دم
االخ�لال بها خ�لال فترة الدراسة
فمن واجبنا أن نشكرهم ونقدم

طالل الجالل خالل زيارته املكتب الصحي بلندن

وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
ه ��ذا امل �ل��ف وات �م �ن��ى ان ي�ص��در
في القريب العاجل قرارا يمكن
امل� �ك� �ت ��ب ال� �ص� �ح ��ي ب� �ل� �ن ��دن م��ن
ت��أج �ي��ر م �ب �ن��ى ج ��دي ��د ت �ت��واف��ر
ف �ي��ه ك��اف��ة امل��واص �ف��ات وي�ك��ون
م �ج �ه��زا الس �ت �ق �ب��ال ف �ئ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
وف ��ي امل �ق��اب��ل اش� ��اد ال �ج�لال
بالخدمات التي يقدمها املكتب
الصحي في لندن والتي اطلع
ع�ل�ي�ه��ا ع��ن ق ��رب اث �ن��اء زي��ارت��ه
ودوره ف��ي ح��ل كافة املشكالت
التي تواجه املرضى الكويتيني
الذين يتلقون العالج هناك.
وف��ي ختام تصريحه توجه
ال� �ج�ل�ال ب �خ��ال��ص ال �ش �ك��ر ال��ى
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الحويلةيطالب الحكومة بإيجاد
فرص عمل للشباب

الحمدان يشيد
بمنع الرقص
في معرض
الكتاب

مدير املكتب الصحي في لندن
ومدير الشؤون املالية باملكتب
على حسن استقبالهم والشرح
ال��ذي ق��دم��وه لنا اث�ن��اء ال��زي��ارة
ح ��ول ال �خ��دم��ات ال �ت��ي يقدمها
امل�ك�ت��ب ل�ل�م��رض��ى وال ��ذي اثلج
صدورنا.

برلمان

حمود الحمدان

قال النائب حمود الحمدان
ان م � �ع� ��رض ال � �ك � �ت ��اب م� �ن ��ارة
ك��وي �ت �ي��ة ث �ق��اف �ي��ة ن ��رف ��ض أن
ن �ج �ع �ل �ه��ا ت �س��وي �ق��ا ل �ل��رق��ص
امل�خ�ت�ل��ط أو ت�س��وي�ق��ا للكتب
املخالفة دينيا وأخالقيا
وأض � ��اف ال �ح �م��دان :نشكر
وزارة اإلعالم على استجابتها
ف � ��ي م� �ن ��ع ال � ��رق � ��ص امل �خ �ت �ل��ط
ف��ي م �ع��رض ال �ك �ت��اب وال�ك�ت��ب
املخالفة شرعا وأخالقا.

د.محمد الحويلة

لهم كل الدعم على املجهود الذي
قاموا ويقومون به.
ودع� � � � � � � � ��ا ال� � � �ح � � ��وي� � � �ل � � ��ة ب � ��اق � ��ي
املؤسسات الحكومية أن تحذو
ح � ��ذو ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ع �م ��ل ت �ش �ج �ي��ع وت �م �ك�ي�ن وخ �ل��ق
فرص عمل للخريجني فان القوة
ال�ب�ش��ري��ة ه��ي ال�ط��اق��ة األس��اس�ي��ة
ل�لازده��ار ف��ي جميع دول العالم
وأن الواجب هو تنمية هذه القوة
البشرية.
ودع� � ��ا ال �ح �ك��وم��ة إل � ��ى وض��ع
م� �ش ��اك ��ل ال � �ش � �ب ��اب وت��وظ �ي �ف �ه��م

وإي� �ج ��اد ف ��رص ع �م��ل ل �ه��م ضمن
أول��وي��ات �ه��ا ف ��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
كما ش��دد الحويلة على ض��رورة
أن ت�ب��دي ال�ح�ك��وم��ة جديتها في
معالجة البطالة ووضع الخطط
ال�ل��ازم� ��ة ف� ��ي س �ب �ي��ل ح �ل �ه��ا ت�ل��ك
املشكلة التي يعاني منها القطاع
الحكومي بحيث يستوعب هذا
ال �ق �ط��اع أك �ب��ر ع� ��دد م ��ن ال �ش �ب��اب
ال� � ��ذي ي �ن �ت �ظ��ر ب� �ش ��وق ان ي��أخ��ذ
دوره ل�خ��دم��ة وط�ن��ه م��ؤك��دا على
أه �م �ي��ة وج � ��ود م �ن �ظ��وم��ة ك��ام�ل��ة
ل� �ح ��ل م �ش �ك �ل��ة ال� �ب� �ط ��ال ��ة ت��رت �ك��ز
على تنمية القطاع الخاص بما
م ��ن ش��أن��ه خ �ل��ق ف ��رص وظ�ي�ف�ي��ة
ل�ل�ش�ب��اب ف��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع ودع��م
املشاريع الصغرى وإعادة تأهيل
الطاقة البشرية.

الفضل يسأل العمير
عن تخصيص حيازات زراعية
لشركات غير متخصصة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
س � ��ؤاال إل� ��ى وزي � ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم ��ة
د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وج ��اء ف��ي نص
ال�س��ؤال تم ت��داول أخبار وصور
في وسائل التواصل االجتماعي
تفيد بأن حيازات زراعية قد تم
ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا ل� �ش ��رك ��ات ل�ي�س��ت
ذات اختصاص بالشأن الزراعي
وال تمت له بصلة.
مطالبا تزويده باآلتي:
 ق��ام��ت ال �ه �ي �ئ��ة بتخصيصحيازة زراعية رقم ( )29بمساحة
50000م 2ق �ط �ع��ة ( )6م�خ�ط��ط
رق � ��م (م )39238/ي ��رج ��ى ب �ي��ان
نشاط الشركة وع��دد املحاصيل
ال �ت��ي ق��ام��ت ب��إن�ت��اج�ه��ا وت��اري��خ
حصولها على الحيازة.
 ق��ام��ت ال �ه �ي �ئ��ة بتخصيصح � � �ي� � ��ازة زراع� � � �ي � � ��ة رق� � � ��م ()161
ب �م �س��اح��ة 50000م 2ق �ط �ع��ة ()6
مخطط رق��م (م )39238/يرجى
ب � �ي� ��ان ن � �ش� ��اط ال � �ش� ��رك� ��ة وع � ��دد

املحاصيل التي قامت بإنتاجها
وتاريخ حصولها على الحيازة.
 ق��ام��ت ال �ه �ي �ئ��ة بتخصيصح � � �ي� � ��ازة زراع� � � �ي � � ��ة رق� � � ��م ()162
ب �م �س��اح��ة 50000م 2ق �ط �ع��ة ()6
مخطط رق��م (م )39238/يرجى
ب � �ي� ��ان ن � �ش� ��اط ال � �ش� ��رك� ��ة وع � ��دد
املحاصيل التي قامت بإنتاجها
وتاريخ حصولها على الحيازة.
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب� �ج ��دولت �ف �ص �ي �ل��ي ل �ل �ش��رك��ات امل ��ذك ��ورة
أعاله وشركات أخرى إن وجدت
لذات التجاوزات.
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سنثبت للشعب بالمستندات حجم التجاوزات في مناقصة المطار

حماد :صعود الجسار منصة االستجواب
خطوة إيجابية للحكومة
اك��د النائب سعدون حماد ان قرار
صعود وزي��ر االش�غ��ال العامة ملنصة
االس� �ت� �ج ��واب ي �ع��د خ� �ط ��وة اي �ج��اب �ي��ة
اتخذتها الحكومة حيث ان عدم البت
ف ��ي اس �ت �ق��ال �ت��ه ح �ت��ى اآلن ي��ؤك��د نية
واس �ت �ع��داد ال��وزي��ر مل��واج�ه��ة وتفنيد
محاور االستجواب والرد عليها.
وزاد ح � �م ��اد :ن �ح��ن ن ��رح ��ب ب�ت�ل��ك
الخطوة االيجابية من وزير االشغال
ال �ع��ام��ة وس�ن�ث�ب��ت ل�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ج�م�ي�ع��ا ف��ي ج�ل�س��ة االس �ت �ج��واب من
خ�ل�ال م��ا ث� ُ�ب��ت ل��دي�ن��ا يقينا مدعوما
ب ��امل� �س� �ت� �ن ��دات وم � ��ؤي � ��دا ب��ال �ح �ق��ائ��ق
ال��دام�غ��ة وال��وق��ائ��ع الثابتة حجم تلك
ال�ش�ب�ه��ات وال �ت �ج ��اوزات وال�ت�ع��دي��ات
الصارخة على االموال العامة للدولة
ال � �ت ��ي ش ��اب ��ت ج �م �ي��ع م� ��راح� ��ل ط ��رح
م � �ش� ��روع إن � �ش� ��اء وإن � �ـ � �ج ��از وت��أث �ي��ث
وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار

ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي وذل � ��ك م �ن��ذ ان ك��ان
ف��ي م��رح�ل�ت��ه االول ��ى كمناقصة وق��ام
وزير االشغال السابق بطلب إلغائها
ل��وج��ود ال�ع��دي��د م��ن ال �ت �ج��اوزات التي
توصلت لها اللجنة املشكلة من قبله
لدراسة املناقصة وحيث اوص��ت تلك
ال�ل�ج�ن��ة ب��إس�ت�ب�ع��اد اح ��دى ال�ش��رك��ات
املخالفة للمواصفات الفنية للمشروع
ثم بعد ان تم تحويلها في عهد وزير
االشغال الحالي وبناء على طلبه من
مناقصة ال��ى ممارسة م��ع ادراج تلك
ال �ش��رك��ة امل�س�ت�ب�ع��دة ض�م��ن ال�ش��رك��ات
املؤهلة للممارسة وحتى امل�ح��اوالت
املستميتة لترسية املشروع على تلك
الشركة بعينها مع محاولة تنفيعها
ب�م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ض�خ�م��ه ت �ف��وق بكثير
القيمة التقديرية للمشروع.
واضاف حماد أن تلك املمارسة تعد
من اكبر التجاوزات والتعديات على

سعدون حماد

االموال العامة للدولة بمبالغ تتجاوز
قيمتها  600مليون دينار كويتي من
امل��ال العام وانطالقا من األمانة التي
ت �ح �م �ل �ن��اه��ا ع �ل��ى ع��ات �ق �ن��ا ك�م�م�ث�ل�ين

ل�ل�ش�ع��ب ال �ك��وي �ت��ي س �ن��واص��ل دورن ��ا
ال��رق��اب��ي ونفعل أدوات �ن��ا الدستورية
إلي � �ق� ��اف ت �ل ��ك ال � �ت � �ج � ��اوزات واظ� �ه ��ار
الحقائق امام الجميع والحفاظ على
االموال العامة للدولة وإصالح الخلل
وتطبيق ال�ق��ان��ون على الجميع دون
استثناء.
وزاد حماد لقد حذرنا الجسار
مرارا وتكرارا من التالعب والشبهات
وال� � �ت� � �ج � ��اوزات ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ج�م�ي��ع
مراحل مشروع مطار الكويت الدولي
وط��ال �ب �ن��اه ب��إل �غ��اء امل �م��ارس��ة وإع ��ادة
ط ��رح � �ه ��ا ك� �م� �ن ��اق� �ص ��ة إال ان وزي � ��ر
االشغال العامة اصر على االستمرار
رغ ��م وج� ��ود ال �ع��دي��د م��ن ال �ت �ج��اوزات
التي ارتكبها كإلغائه بنودا اساسية
ف��ي ن �ط��اق اع �م��ال امل �م��ارس��ة وتغيير
ف��ي االش�ت��راط��ات وامل��واص�ف��ات الفنية
ب�ق�ي�م��ة ت �ت �ج��اوز  300م �ل �ي��ون دي �ن��ار

ك��وي �ت��ي دون ان ي �ن �ع �ك��س ذل� ��ك ع�ل��ى
التكلفة التقديرية للممارسة وكذلك
زي� ��ادة ال�ق�ي�م��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة للممارسة
من  ( 998.163.405تسعمائة وثمانية
وتسعون مليون دينار كويتي) الى
 ( 1.210.012.048م �ل �ي��ار وم��ائ �ت��ان
وع �ش��رة م�لاي�ين دي �ن��ار ك��وي�ت��ي) دون
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة وزارة املالية
وال �ج �ه��ات االخ ��رى وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م
م � ��ن ان ال� � ��وزي� � ��ر س� �ب ��ق وص� � � ��رح ف��ي
مجلس االم ��ة واك ��د ب��أن امل�م��ارس��ة لن
تتجاوز قيمتها عن التكلفة التقديرية
للمناقصة امل�ل�غ��اة واك ��د ان��ه سيعيد
طرح املناقصة مرة اخرى إذا تجاوزت
قيمتها تلك التكلفة.
وأوض� � � � � ��ح ح � � �م� � ��اد :ك � �م� ��ا اك� � � ��د ف��ي
مخاطباته للجنة املناقصات املركزية
ب � ��أن م �س �ت �ن��دات امل� �م ��ارس ��ة م �ط��اب �ق��ة
ملستندات املناقصة امللغاة والسابق

ارسالها م��ن قبل ال ��وزارة وأن القيمة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ أع �م��ال امل �م��ارس��ة
ه��ي ن�ف�س�ه��ا ل�ل�م�ن��اق�ص��ة امل �ل �غ��اة كما
اك��د ان رأي إدارة ال�ف�ت��وى والتشريع
ع��ن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال
امل � �م ��ارس ��ة ه� ��ي ن �ف �س �ه��ا ل �ل �م �ن��اق �ص��ة
امل �ل �غ��اة وذل ��ك ب �ه��دف ال �ح �ص��ول على
م��واف �ق��ات لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة
الس�ت�ك�م��ال اج � ��راءات ط ��رح امل�م��ارس��ة
باإلضافة الى العديد من التجاوزات
وال� �ت� �ع ��دي ��ات ع �ل ��ى االم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
ل�ل��دول��ة ال�ت��ي سنوضحها ف��ي جلسة
االستجواب.

عدم إجابة العيسى على األسئلة دليل على عدم تمكنه من إصالح الموانئ

الزلزلة :ما األسباب القانونية إللغاء
مناقصة القاطرات؟
قدم النائب د .يوسف الزلزلة سؤاال
إل � ��ى وزي � � ��ر امل � ��واص �ل��ات وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى ال �ك �ن��دري ج��اء
فيه :لقد تقدمنا بمجموعة من األسئلة
البرملانية بما يخص املوانئ الكويتية
لوزير املواصالت لكن إلى اآلن لم تقدم
ل �ن��ا اإلج ��اب ��ات ع��ن ت �ل��ك األس �ئ �ل��ة وه��ذا
ي�ع�ت�ب��ر م�خ��ال�ف��ة ص��ري �ح��ة ل �ل �م��ادة 124
من الالئحة الداخلية وكما تعرف األخ
الرئيس فإن عدم اإلجابة ع األسئلة يدل
دالل��ة قاطعة على أن م��ا ورد باألسئلة
ال ترغب الجهة الحكومية بالرد عليها
ألن املخالفة متحققة والخطأ الذي ذكره
السؤال بخصوص هذه الجهة متحقق
أيضا وعليه نريد التأكيد مرة أخرى إن
ل��م يجب وزي��ر امل��واص�لات ع��ن األسئلة
ال �ت��ال �ي��ة ف� �ه ��ذا دل� �ي ��ل ع �ل��ى ع � ��دم ت�م�ك��ن
الوزير من إصالح األوضاع في مؤسسة
املوانئ الكويتية وعدم تمكنه من القيام
بدوره وهذا يستوجب إما صعوده على
املنصة لإلجابة عن هذه األسئلة أو أن
ي �ق��وم م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب � ��دوره ف��ي ه��ذا
الشأن.

وأض��اف :على ذلك وحيث إن املوانئ
ف��ي أي دول��ة تعتبر ال�ش��ري��ان الحقيقي
ل ��دخ ��ول وخ � � ��روج ال �س �ل��ع وال� �خ ��دم ��ات
امل �خ �ت �ل �ف��ة وأي ت �ق �ص �ي��ر ب �ه��ا أو خ�ل��ل
يمسها ذل��ك يعني قصورا في التعامل
مع السفن والبواخر املحملة بالبضائع
والسلع املهمة للدولة وزيادة قيمة هذه
السلع حيث تحمل أم��وال التأخير في
ال�ت�ف��ري��غ وال�ت�ح�م�ي��ل ل �ه��ذه ال�س�ل��ع على
كاهل املواطن.
وت� ��اب� ��ع :واض � ��ح م ��ن خ�ل��ال م�ت��اب�ع��ة
امل ��واط� �ن�ي�ن ل �ع ��دد م ��ن ال �س �ف��ن ال �ك �ب �ي��رة
ف��ي ال�ش��واط��ئ الكويتية أن ه�ن��اك خلال
كبيرا ف��ي تفريغ السفن مما يضطرها
إل��ى ال��وق��وف ف��ي البحر ل�ف�ت��رات طويلة
ت �س �ت��وج��ب ت �ح �م��ل امل ��واط �ن�ي�ن ال ��زي ��ادة
ال �ك �ب �ي��رة ف��ي أس �ع��ار ال �س �ل��ع وذل� ��ك كله
بسبب عجز إدارة املوانئ الكويتية من
القيام بدورها على أكمل وجه كما هو
في دول الخليج املجاورة.
وأردف :لذلك أرج��و توجيه األسئلة
ال �ت��ال �ي��ة إل ��ى وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات ووزي ��ر
البلدية:

د .يوسف الزلزلة

ك � ��م ي� �ب� �ل ��غ ع � � ��دد ال � �س � �ف ��ن ب �م �ن �ط �ق��ة
امل �خ �ط��اف ح �ت��ى ت ��اري ��خ 2015/11/24
وما اكبر مدة انتظرتها السفن بمنطقة
امل�خ�ط��اف ب�م�ي�ن��اء الشعيبة م��ن ت��اري��خ
 2015/5/1إل ��ى ت��اري��خ .2015/11/20
ب ��رج ��اء ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س��خ م ��ن األوراق
الرسمية التي تثبت اإلجابة عن السؤال.
م� ��ا أط � � ��ول م � ��دة ان �ت �ظ��رت �ه��ا ال �س �ف��ن

م � ��ن ت � ��اري � ��خ  2014/1/1إل� � ��ى ت ��اري ��خ
2014/12/31؟
م � � ��ا ه � � ��ي أق � � �ص� � ��ى ف � � �ت� � ��رة ل� �ت� �ف ��ري ��غ
وت �ح �م �ي��ل ال �ص �ل �ب��وخ م ��ن 2014/1/1
ح �ت��ى  2014/12/31وم� ��ا ه ��ي أق �ص��ى
فترة للتحميل والتفريغ للصلبوخ من
 2015/4/1إل��ى 2015/11/24؟ يرجى
ت��زوي��دي ب�ن�س��خ م��ن األوراق ال��رس�م�ي��ة
التي تثبت اإلجابة عن السؤال.
م��ا أس�ب��اب إل�غ��اء مناقصة القاطرات
ال� � �ت � ��ي ك � � ��ان م� � ��ن امل � � �ق� � ��رر ط� ��رح � �ه� ��ا ف��ي
2015/5/4؟ وم � ��ا ال �س �ن ��د ال �ق��ان��ون��ي
ل�ل�إل �غ��اء؟ وم ��ا أس �ب ��اب االل � �غ ��اء؟ أرج ��و
ت��زوي��دي ب�ن�س��خ م��ن األوراق ال��رس�م�ي��ة
التي تثبت اإلجابة عن السؤال.
م� ��ا ص �ح ��ة ق� �ي ��ام م ��ؤس �س ��ة امل ��وان ��ئ
الكويتية بتجديد عقد القاطرات بميناء
ال�ش�ع�ي�ب��ة وال �ش��وي��خ مل ��دة س�ت��ة أش�ه��ر؟
وه��ل أخ��ذ رأي دي ��وان املحاسبة بذلك؟
وم��ا أس �ب��اب ت�ج��دي��د ه��ذا ال�ع�ق��د؟ أرج��و
ت��زوي��دي بنسخة م��ن األوراق الرسمية
التي تثبت االجابة عن السؤال؟
ك� ��م ع� � ��دد ش� ��رك� ��ات ن� �ق ��ل ال �ص �ل �ب��وخ

مل�ي�ن��اء ال�ش�ع�ي�ب��ة وك ��م ع ��دد ال�ش��اح�ن��ات
لكل ش��رك��ة؟ وه��ل ه��ذا ال�ع��دد ك��اف لنقل
الصلبوخ؟ وه��ل قامت املؤسسة بعمل
دراس � � � ��ة واض � �ح� ��ة ل �ل �ت ��أك ��د م� ��ن ال� �ع ��دد
املطلوب من الشركات والشاحنات لنقل
الصلبوخ؟ أرج��و ت��زوي��دي بنسخة من
األوراق الرسمية التي تثبت االجابة عن
السؤال.
ف� � ��ي ك� � ��ل م� � ��ن م� � �ي� � �ن � ��اءي ال �ش �ع �ي �ب��ة
والشويخ :كم ع��دد الكرينات املوجودة
وم � ��ا ع � ��دد ال �ع��اط �ل��ة م �ن �ه��ا ع ��ن ال �ع �م��ل
بتاريخ .2015/11/24
كم ع��دد الشركات الناقلة للصلبوخ
بتاريخ .2015/11/24
أرج ��و ت��زوي��دي بنسخة م��ن األوراق
ال ��رس� �م� �ي ��ة ال � �ت ��ي ت �ث �ب��ت ال� � �ج � ��واب ع��ن
السؤال؟
ق� ��ام� ��ت م ��ؤس� �س ��ة امل � ��وان � ��ئ ب �ص��رف
األع � �م � ��ال امل� �م� �ت ��ازة ل �ج �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ين
باملؤسسة بناء على قرار مجلس اإلدارة
املنعقد بتاريخ :2015/9/2
م ��ا س �ب��ب ح ��رم ��ان  10م ��ن م��وظ �ف��ي
املوانئ؟

وما السند القانوني لهذا الحرمان؟
م ��ا ال � �ش ��روط وال� �ض ��واب ��ط ال �ت ��ي م��ن
خاللها تم صرف املكافأة لعام 2015؟
أرج ��و ت��زوي��دي بنسخة م��ن األوراق
ال ��رس� �م� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ث �ب ��ت االج � ��اب � ��ة ع��ن
السؤال؟
ك � ��م ع� � ��دد امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ال � ��ذي � ��ن ت��م
ت�ع�ي�ي�ن�ه��م إل ��ى ت ��اري ��خ 2015/11/24؟
وك ��م ع ��دد ال��ذي��ن أخ ��ذت م��واف�ق��ة دي ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ع�ل�ي �ه��م م ��ع ت ��زوي ��دي
ب��أس �م��ائ �ه��م وال � �س � �ي ��رة ال ��ذات � �ي ��ة ل �ه��م؟
وك��م ع��دد املستشارين ال��ذي��ن ل��م تؤخذ
م��واف�ق��ة دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة عليهم
مع تزويدي بأسمائهم والسيرة الذاتية
لهم؟
ق��دم��ت م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ت�ظ�ل�م��ات من
قبل موظفي امل��وان��ئ ل�ل��وزي��ر منذ فترة
أرجو تزويدي بنسخ من هذه التظلمات
وما االجراءات التي اتخذت بهذا الشأن
م��ن قبل ال��وزي��ر؟ أرج��و ت��زوي��دي بنسخ
م��ن جميع األوراق ال�ت��ي تثبت االج��اب��ة
عن السؤال.
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نقلوا عن الوزير الكندري تأكيده عدم إجبارهم على هجرة القطاعات الحكومية

نواب :تأجيل نقل موظفي الكويتية إلى نهاية
الشهر الجاري بعد سماع رأي الفتوى
دعا نواب مجلس األمة إلى ضرورة التريث لتنفيذ قرار
نقل  180موظفا من مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية لجهات أخرى لما بعد رأي الفتوى والتشريع
وتعديل قانون الكويتية المعروض على مجلس األمة.
وقالوا إن هذا التقرير مجحف ولم يراع الجوانب
السياسية أو االجتماعية للموظفين الفتين إلى أن
حقوق الموظف الكويتي خط أحمر ومحاولة إجبار
الموظفين على العمل في غير مجالهم أمر غير
مقبول .وإلى التفاصيل:
أث �ن��ى ال �ن��ائ��ب د.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
ع �ل��ى ق � ��رار وزي � ��ر امل� ��واص �ل�ات وزي ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع�ي�س��ى
ال � �ك � �ن� ��دري ب � �ع� ��دم ات � �خ � ��اذ اي ق � ��رار
بشأن نقل  ١٨٠موظفا من الخطوط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة إال ب �ع��د س�م��اع
رأي إدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع في
ش� ��أن أح �ق �ي��ة ن �ق��ل ه � ��ؤالء امل��وظ �ف�ين
إلى جهات حكومية أخرى وحرصه
على املوظفني الكويتيني والكفاءات
الوطنية وعدم اجبارها على هجرة
القطاعات الحكومية والحفاظ على
العمالة الوطنية وحماية حقوقهم .
ودع � � � ��ا ال � �ح ��وي � �ل ��ة ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح ��اف ��ي ل� ��ه إل � ��ى امل� ��زي� ��د م� ��ن ه ��ذه
الخطوات لالرتقاء بالناقل الوطني
ورف ��ع ع�ل��م ال�ك��وي��ت ف��ي ك��ل م�ط��ارات
ال� � �ع � ��ال � ��م ول � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق االس� � �ت� � �ق � ��رار
ال��وظ�ي�ف��ي للكويتيني ال�ع��ام�ل�ين في
ال �ك��وي �ت �ي��ة ح �ت��ى ن �ن��اف��س ش��رك��ات
ال � �ط � �ي� ��ران ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة االم� ��ارات � �ي� ��ة
واالت �ح ��اد وال�ق�ط��ري��ة ف�لا ي��وج��د أي
م � �ب ��رر وال � �ح� ��اج� ��ة م �ل �ح��ة وال � �س ��وق
ن �ش��ط وان ال �ك ��وي ��ت ت �ت �م �ي��ز ب��واق��ع
جغرافي ممتاز ولدينا الوفرة املالية
والكوادر البشرية الوطنية.
ولفت الحويلة أن إجبار املوظفني
ع �ل��ى االن �ت �ق��ال م��ن م �ك��ان ع�م�ل�ه��م لن
ي�خ��دم العمل وال يعمل على حماية
العمالة الوطنية مؤكدا أن الخطوط
ال �ك��وي �ت �ي��ة س�ت�ب�ق��ى ال �ن��اق��ل ال��وط�ن��ي
ل� �ل ��دول ��ة وال� � � ��ذي ب �م��وج �ب��ه س�ت�ب�ق��ى
الكويتية ناقال وطنيا وستكون أكثر
أم��ان��ا مل��وظ�ف��ي ال�ش��رك��ة م��ن أي مكان
آخ��ر ون��ؤك��د أن�ن��ا ن�ق��ف م��ع اج ��راءات
نقابة العاملني في الخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة لها
بشأن املطالبات املستحقة للمحافظة
ع�ل��ي ح�ق��وق امل��وظ�ف�ين وف�ت��ح الرغبة
لهم وفق املعطيات الجديدة فضرورة
التريث باتخاذ أي قرار مع املوظفني
إل � ��ى ح�ي��ن اق� � � ��رار ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ت��ي
ق��دم��ت ع�ل��ى ق��ان��ون الكويتية امل��درج
على ج��دول أعمال الجلسة واملرجح

م �ن��اق �ش �ت��ه خ �ل�ال ال �ج �ل �س��ات امل�ق�ب�ل��ة
وخصوصا التعديل يصب بأن تكون
ال �ك��وي �ت �ي��ة ش ��رك ��ة ح �ك��وم �ي��ة ب�ن�س�ب��ة
٪٧٥ برغبة أميرية.
وك�ش��ف ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
ع� � ��ن أن وزي� � � � ��ر امل� � � ��واص� �ل� ��ات وزي� � ��ر
ال � ��دول � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع �ي �س��ى
الكندري أبلغه بأنه ل��ن ي�ت�خ��ذ اي
ق � � ��رار ب� �ش ��أن ن �ق ��ل  ١٨٠م ��وظ �ف ��ا م��ن
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية إال بعد
سماع رأي إدارة الفتوى والتشريع
في ش��أن أحقية نقل ه��ؤالء املوظفني
إلى جهات حكومية أخرى.
وأكد الهاجري أن الوزير الكندري
ق� ��ام ف ��ي أث� �ن ��اء ح� �ض ��وره ب��االت �ص��ال
برئيسة مجلس إدارة املؤسسة رشا
ال��روم��ي وط�ل��ب منها ع��دم ات�خ��اذ أي
ق ��رار ب�ش��أن ه ��ؤالء امل��وظ�ف�ين إال بعد
صدور رأي الفتوى والتشريع والذي
س�ي�ص��در ف��ي ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر ال�ج��اري
وفق كالم الوزير الكندري.
وأض � � � ��اف ال � �ه� ��اج� ��ري أن ال� ��وزي� ��ر
الكندري أكد له حرصه على املوظفني
الكويتيني والكفاءات الوطنية وعدم
اج � �ب ��اره ��ا ع �ل ��ى ه� �ج ��رة ال �ق �ط��اع��ات
الحكومية وان ق��رار الفتوى سيكون
الفاصل في هذا األمر.
ودع� ��ا ال �ه��اج��ري ال ��ى ال �ت��ري��ث في
تنفيذ هذا القرار الى حني صدور رأي
الفتوى والتشريع أو الى حني تعديل
ق��ان��ون ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة الكويتية
وال� ��ذي ب�م��وج�ب��ه س�ت�ب�ق��ى ال�ك��وي�ت�ي��ة
ن��اق�لا وط �ن �ي��ا وس �ت �ك��ون أك �ث��ر أم��ان��ا
ملوظفي الشركة من أي مكان آخر.
مطالب مستحقة
وم��ن جهته طالب النائب حمود
ال � �ح � �م� ��دان ب �ت ��أج �ي ��ل ن� �ق ��ل م��وظ �ف��ي
ال � � �خ � � �ط � ��وط ال � � �ج � ��وي � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
والشركات التابعة لها الذين أب��دوا
رغ� �ب� �ت� �ه ��م س ��اب� �ق ��ا ب ��االن � �ت � �ق ��ال ال ��ى
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ح�ت��ى اإلن�ت�ه��اء
من التعديالت على قانون الكويتية
م� �ش� �ي ��را إل � ��ى أن م� �ط ��ال� �ب ��ات ن �ق��اب��ة

ماضي الهاجري

خليل الصالح

فارس العتيبي

د.منصور الظفيري

الخطوط الجوية الكويتية في هذا
الصدد مستحقة.
وق� � � ��ال إن ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة س �ت �ص �ب��ح
 ٪ع �ل��ى عكس
ح�ك��وم�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  ٧٥
 ٪مشيرا
ال��وض��ع ال�ح��ال��ي وه ��و  ٣٥
إل��ى أن ه��ذا يمثل األم ��ان الوظيفي
للموظفني حيث أبدى العديد منهم
ب��ال �ب �ق��اء ب��ال �ش��رك��ة وع � ��دم االن �ت �ق��ال
منها اذا حصل هذا التعديل.

والتشريع ت �ق ��دم رأي � ��ا اج �ت �ه��ادي��ا
ول�ي��س ب��ال�ض��رورة ان ي�ك��ون سليما
ق ��ان ��ون ��ا وم � ��ن امل� �ع� �ل ��وم ان ال �ع��دي��د
م��ن ال� �ق ��رارت ال� �ص ��ادرة م��ن ال�ف�ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع ج��ان�ب�ه��ا ال �ص ��واب ول�ن��ا
في قرار املحكمة الدستورية بابطال
م �ج �ل �س�ين م �ت �ت��ال �ي�ين م� �ث ��ال ص ��ارخ
وحاضر على ذلك.
وع � � �ل � � ��ى ص � �ع � �ي� ��د م � �ت � �ص� ��ل ق � ��ال
النائب ف��ارس العتيبي في تصريح
ص �ح��اف��ي إن رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
الخطوط الجوية الكويتية يخالف
ال��رغ �ب��ة ال �س��ام �ي��ة ل �ص��اح��ب ال�س�م��و
االم� � � �ي � � ��ر وي� � � �ض � � ��رب وع � � � � ��ود وزي � � ��ر
امل� ��واص �ل�ات ون� � ��واب م �ج �ل��س األم ��ة
ب �ع��رض ال �ح��ائ��ط وي �ق��وم ب��االن�ت�ق��ام
من  ١٨٠موظفا وفني طيران بحجة
تطبيق ال�ق��ان��ون .وأض ��اف العتيبي
ان تلك القرارات لن تمر مرور الكرام
السيما وان في مجلس األم��ة نواب
قرروا التصدي ملثل هذه التصرفات.
وأك� � � � ��د ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي ان ال � �ق� ��ان� ��ون
ت� ��م ادراج � � � ��ه ف� ��ي ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة للتعديل عليه وب��ال��رغ��م
م��ن ال��وع��ود بتأجيل تحويل ال �ـ١٨٠
موظفا وف�ن��ي ط�ي��ران ال��ى الحكومة
من قبل رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ورئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة االول ��وي ��ات
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ووزي ��ر املواصالت

مأخوذ خيره
وبدوره أكد النائب خليل الصالح
إن إص � � � � � ��رار م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �خ � �ط ��وط
الكويتية على تحويل عدد كبير من
موظيفها للحكومة بحجة ان لهم
مراكز قانونية ومالية كالم مأخوذ
خ �ي��ره م �ت �س��ائ�لا وي �ن �ك��م م ��ن ال �ي��وم
االول من تطبيق القرار؟!.
وق � � ��ال ال� �ص ��ال ��ح أن ه � ��ذا ال � �ق ��رار
امل� � �ج� � �ح � ��ف ل� � � ��م ي � � � � � ��راع ال� � �ج � ��وان � ��ب
السياسية وال االجتماعية وال حتى
االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي ض� ��وء نية جعل
الكويتية ناقال وطنيا.
وأض��اف ام��ا اللجوء إل��ى الفتوى
وال �ت �ش��ري��ع ل�ت��اك�ي��د ص�ح��ة وس�لام��ة
االج � � � � � ��راء ف � �ه ��و م � �ح� ��اول� ��ة الس � �ب ��اغ
ال � �ش� ��رع � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ال� � � �ق � � ��رار امل� ��ري� ��ب
والتستر خلف تبريرات هذا الجهاز
وذل� � ��ك م � � ��ردود ع �ل �ي��ه ب � ��أن ال �ف �ت��وى

د .عبدالحميد دشتي

محمد طنا

ع� �ي� �س ��ى ال� � �ك� � �ن � ��دري اال ان رئ� �ي ��س
املؤسسة يسعى جاهدا لالنتقام من
هؤالء املوظفني تحت ذريعة وحجة
تطبيق القانون.
وأض� � ��اف ال�ع �ت �ي�ب��ي م �ت �س��ائ�لا إن
ك��ان ه�ن��اك تطبيق للقانون مل��اذا لم
يتم تطبيقه على املتقاعدين الذين
أبدوا رغبتهم للتقاعد والزالوا على
رأس عملهم م�ش�ي��را إل��ى أن رئيس
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
ينقل من يشاء ويبقي على من يشاء.

هي نوع من التكتيك للضغط على
وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات اوه � ��ي ل�ت��رض�ي��ة
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن م� ��ن م ��وظ� �ف ��ي ال �خ �ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال� �ج ��اري تنفيذ
تعهداتهم امل��وق�ع��ة ف��ي وق��ت سابق
عند تخصيص الشركة واختيارهم
الح��د ال�ب��دائ��ل ال�ت��ي ع��رض��ت عليهم
وحيث انه لم يثبت لنا ان قام الوزير
بالتصريح وع�ل��ى ح��د علمنا الن��ه
ام� � ��ام م �ع �ض �ل��ة ق��ان��ون �ي��ة والب� � ��د ان
يستشير فيها جهات الفتوى ومن
بعد ذل��ك يمكن له ان يقرر وللنواب
عندئذ وبعد اكتمال الصورة اتخاذ
امل��وق��ف امل �ن��اس��ب ال ��ذي ي�ح��ق ال�ح��ق
ويعطي كل ذي حق حقه.

التريث
وم � � � ��ن ج � ��ان � �ب � ��ه ط � ��ال � ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.م� � �ن� � �ص � ��ور ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ب ��ال� �ت ��ري ��ث
في ات �خ��اذ اي ق ��رار ح �ي��ال موظفي
الخطوط الجوية الكويتية وخاصة
حيال ما تم تناقله من وج��ود قرار
ي �ق �ض��ي ب �ن �ق��ل ع � �ش� ��رات امل��وظ �ف�ي�ن
الكويتيني من الكويتية إلى جهات
ح�ك��وم�ي��ة أخ ��رى داع �ي��ا ال ��ي ال�ت��ري��ث
واالن � �ت � �ظ� ��ار ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه ال � ��ى ح�ين
صدور رأي الفتوى والتشريع أو الى
حني االنتهاء من التعديالت املقدمة
على قانون الكويتية.
وقال النائب الظفيري في تصريح
صحافي :ان حقوق املوظف الكويتي
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ن��ا خ��ط أح �م��ر وم�ح��اول��ة
إج � �ب� ��ار امل ��وظ� �ف�ي�ن ع �ل ��ى ال �ع �م ��ل ف��ي
غ�ي��ر مجالهم أم��ر غ�ي��ر م�ق�ب��ول وه��و
م��ا ي�س�ت��دع��ي ض � ��رورة ت��دخ��ل وزي��ر
املواصالت إليقافه خاصة وأن قانون
خصخصة الكويتية لم ير النور إلى
اآلن وكلنا ث�ق��ة ف��ي ح��رص الوزير
ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة الوطنية ال سيما ان
كثير من هؤالء املوظفني من اصحاب
ال�خ�ب��رات ال�ت��ي تستوجب املحافظة
ع�ل�ي�ه��ا ب� ��دل م ��ن ه� ��در ط��اق��ات �ه��ا في
مجال غير مجال عملها
ترضية
وم � ��ن ج� �ه ��ة اخ � � ��رى ق � ��ال ال �ن��ائ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دشتي :ال أع �ل��م ان
ك��ان��ت ت �ص��ري �ح��ات ال ��زم�ل�اء ال �ن��واب

مصائر الناس
أم � ��ا ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط� �ن ��ا ف��أك��د
أن رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وم�س�ت�ش��اره��ا امل�ت�ق��اع��د ال يكترثون
بمصائر الناس فقد شرعوا بتدمير
حياة  ١٨٠أسرة كويتية حسب إفادة
وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات ع�ي�س��ى ال�ك�ن��دري
لرئيس النقابة وأعضائها.
وق ��ال ط�ن��ا ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ن�ق��ف م��ع اج � ��راءات ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين
ب� ��ال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج � ��وي � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
وال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��ا ب �ش��أن
املطالبات املستحقة للمحافظة على
ح�ق��وق امل��وظ�ف�ين وف�ت��ح ال��رغ�ب��ة لهم
وف��ق املعطيات ال�ج��دي��دة خصوصا
أن قانون الكويتية على جدول أعمال
املجلس داع�ي��ا إل��ى التريث باتخاذ
اي ق��رار مع املوظفني إلى حني اقرار
التعديالت التي قدمت على قانون
الكويتية امل��درج على ج��دول أعمال
ال�ج�ل�س��ة وامل ��رج ��ح م�ن��اق�ش�ت��ه خ�لال
الجلسات املقبلة.
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جدول أعمال الجلسة الرابعة تضمن مناقشة تقريري لجنة حماية المال العام بشأن الداو وأدفانتج

 55بندا منها المداولة الثانية لقانون
األحداث واستجواب الجسار
تضمن جدول اعمال
الجلسة الرابعة المقرر
عقدها بعد غد الثالثاء
 55بندا منها التصديق
على المضبطتين 1340
أ و ب بتاريخ  17و 18
نوفمبر وطلبين برفع
الحصانة عن النائبين
صالح عاشور وعبداهلل
المعيوف كما أدرج
على جدول أعمال
الجلسة االستجواب
المقدم من النائب
سعدون حماد إلى
وزير األشغال العامة
والكهرباء والماء
أحمد الجسار وكذلك
تقريري لجنة حماية
المال العام بشأن
التحقيق في شأن
صفقة الداو كيميكال
وأدفانتج فضال عن
المداولة الثانية
لقانون األحداث وإلى
التفاصيل:

ال �ب �ن��د األول :ال �ت �ص��دي��ق على
املضبطتني التاليتني:
 (/1340أ) بتاريخ 2015/11/17م.ب � � � �ت� � � ��اري� � � ��خ
(/1340ب)
2015/11/18م.
ال�ب�ن��د ال �ث��ان��ي :ك�ش��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البند الثالث :األسئلة.
(وت �ن �ظ��ر ح �س��ب ت��رت�ي�ب�ه��ا في
كشف األسئلة املتوقع أن يأتيها
ال� ��دور امل� ��وزع م��ع ج� ��دول أع�م��ال
الجلسة).
ال� �ب� �ن ��د ال� � ��راب� � ��ع :ط� �ل� �ب ��ات رف ��ع
الحصانة:
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال� � �ت � ��اس � ��ع ل �ل �ج �ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية
وامل � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس� �ت� �ع� �ج ��ال
بشأن طلب النيابة العامة اإلذن
ب ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع��ن
العضو عبدالله يوسف املعيوف
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق � ��م 2015/262م
جنح صحافة.
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال� � �ع � ��اش � ��ر ل �ل �ج �ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية
وامل � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس� �ت� �ع� �ج ��ال
بشأن طلب النيابة العامة اإلذن
ب ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع��ن
العضو صالح أحمد عاشور في
القضية رق��م 2015/810م حصر
حولي واملقيدة برقم 2015/31م
جنح ميدان حولي.
البند الخامس  -االستجوابات:
االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب امل � � ��وج � � ��ه م��ن
العضو سعدون حماد العتيبي
ل �ل �س �ي��د وزي � ��ر االش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة
ووزير الكهرباء واملاء بشأن:
امل � �ح � ��ور األول :ال � �ت � �ج� ��اوزات
امل� ��ال � �ي� ��ة واالداري� � � � � � � ��ة وش� �ب� �ه ��ات
ال� �ت� �ع ��دي ع �ل��ى االم� � � ��وال ال �ع��ام��ة
ل �ل ��دول ��ة ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت م�ن��اق�ص��ة
امل � � � �ش� � � ��روع رق � � � ��م ه م خ 214/
الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث
وص�ي��ان��ة مبنى ال��رك��اب الجديد
بمطار الكويت الدولي (.)II
امل �ح��ور ال �ث��ان��ي :ال �ت �ج��اوزات
امل� ��ال � �ي� ��ة واالداري� � � � � � � ��ة وش� �ب� �ه ��ات
ال� �ت� �ع ��دي ع �ل��ى االم� � � ��وال ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ال �ت��ي ش ��اب ��ت م �م��ارس��ة
امل �ش��روع رق��م ه م خ ( 214 /ع)
الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث
وص�ي��ان��ة مبنى ال��رك��اب الجديد
بمطار الكويت الدولي (.)II
امل� �ح ��ور ال� �ث ��ال ��ث :ال� �ت� �ج ��اوزات
امل� ��ال � �ي� ��ة واالداري� � � � � � � ��ة وش� �ب� �ه ��ات
ال� �ت� �ع ��دي ع �ل��ى االم� � � ��وال ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��دول ��ة ال� �ت ��ي ش� ��اب� ��ت ت��رس �ي��ة

قانون التخطيط
االقتصادي
واالجتماعي يلغي
إصدار الخطة
السنوية بقانون
التعليم إلزامي
ومجاني لكل من
يقيم على أرض
الكويت الطيبة
جانب من إحدى جلسات مجلس األمة

ممارسة امل�ش��روع رق��م ه م خ /
( 214ع) الخاصة بإنشاء وإنجاز
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب
ال�ج��دي��د بمطار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي
(.)II
(ل �ت �ح��دي��د م ��وع ��د ل�ل�م�ن��اق�ش��ة
فية طبقا لنص امل��ادة ( )135من
الالئحة الداخلية ملجلس األمة).
ال� �ب� �ن ��د ال � � �س� � ��ادس :اإلح� � � ��االت
(حسبما ه��و وارد ف��ي الكشوف
املرفقة).
البند السابع :تقارير اللجان
عن طلبات التحقيق:
م��واص �ل��ة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال�ت�ق��ري��ر
ال � �ح � ��ادي ع �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم � � � � � � ��وال ال� � �ع � ��ام � ��ة (ب �ص �ف �ت �ه ��ا
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق) ب� �ش ��أن ف�ح��ص
وم � � ��راج� � � �ع � � ��ة ع� �ل ��اق � � ��ة ال � �ش� ��رك� ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ب�ش��رك��ة
أدف��ان�ت��ج لالستثمارات اإلداري ��ة
واالقتصادية.
التقرير العاشر للجنة حماية
األم ��وال ال�ع��ام��ة (بصفتها لجنة
تحقيق) عن صفقة الداو كيمكال
نظرا لتعلق امل��وض��وع بقضايا
تخص األموال العامة.
ال� � �ب� � �ن � ��د ال� � � �ث � � ��ام � � ��ن :ت � �ق � ��اري � ��ر
ال �ل �ج��ان ع ��ن امل ��راس� �ي ��م ب �ق��وان�ين
وامل � � � � � � �ش� � � � � � ��روع � � � � � ��ات ب� � � �ق � � ��وان� �ي ��ن
واالقتراحات بقوانني:
امل��داول��ة الثانية على مشروع
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ب� � � ��إص� � � ��دار ق� ��ان� ��ون
األح � ��داث وال ��ذي س�ب��ق أن أق��ره
امل � �ج � �ل ��س ف � ��ي م� � ��داول� � ��ة األول � � ��ى
بتاريخ 2015/11/18م.

(ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن وال �ثل��اث��ون
ب � �ع� ��د امل� � �ئ � ��ة ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
التشريعية والقانونية).
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ع � �ش� ��رون ل �ل �ج �ن��ة
ال�ش��ؤون الخارجية ع��ن مشروع
قانون باملوافقة على بروتوكول
تعديل اتفاقية الجرائم وبعض
األفعال األخرى التي ترتكب على
منت الطائرات.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح ��ادي وال �ع �ش��رون
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ع ��ن م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة
ع � � �ل� � ��ىم� � ��ذك� � ��رة ت� � �ف � ��اه � ��م ب � �ش� ��أن
ال �ت��رت �ي �ب��ات ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول ��ة
الكويت وبرنامج األم��م املتحدة
اإلنمائي.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي وال �ع �ش��رون
ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة عن
م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
اتفاقية النقل البحري التجاري
ب �ي ��ن ح � �ك� ��وم� ��ة دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وحكومة جمهورية تركيا.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �ع �ش��رون
ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة عن
م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
ال�ت��رت�ي�ب��ات ب �ش��أن ان �ش��اء ق��اع��دة
دع ��م وع�م�ل�ي��ات ل��وج�س�ت�ي��ة بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت (م�م�ث�ل��ة
ب � ��وزارة ال ��دف ��اع) وح �ك��وم��ة ك�ن��دا
(ممثلة ب� ��وزارة ال��دف��اع الوطني
والقوة الكندية).
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع وال� �ع� �ش ��رون
ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة عن
م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
ان � �ض � �م� ��ام دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت إل ��ى

ات�ف��اق�ي��ة إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة العربية
للطيران املدني.
ال � �ب � �ن� ��د ال � � �ت� � ��اس� � ��ع :ال� �ت� �ق ��ري ��ر
األول ل�ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات ب�ش��أن
م � �ت ��اب � �ع � �ت � �ه ��ا ل� � �ب � ��رن � ��ام � ��ج ع �م��ل
ال �ح �ك��وم��ة خ�ل��ال دور االن �ع �ق��اد
ال � � �ع� � ��ادي ال � �ث� ��ال� ��ث م � ��ن ال �ف �ص��ل
التشريعي الرابع عشر.
ع� ��ود ل �ل �ب �ن��د ال� �ث ��ام ��ن :ت �ق��اري��ر
ال �ل �ج��ان ع ��ن امل ��راس� �ي ��م ب �ق��وان�ين
وامل � � � � � � �ش� � � � � � ��روع� � � � � � ��ات ب� � � �ق � � ��وان� �ي ��ن
واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة الشؤون
املالية واالقتصادية عن مشروع
ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��ام
ال�ق��ان��ون رق��م ( )60لسنة 1986م
ف��ي ش��أن التخطيط االقتصادي
واإلجتماعي.
ال�ت�ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة ش��ؤون
ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ث� �ق ��اف ��ة واإلرش� � � ��اد
وامل � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس� �ت� �ع� �ج ��ال
ف��ي ش ��أن االق �ت��راح�ي�ن ب�ق��ان��ون�ين
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� � ��م( )4ل �س �ن��ة 2012م ف ��ي ش��أن
جامعة جابر األحمد.
(ف ��ي ج�ل�س��ة  2015/6/17ق��رر
امل� �ج� �ل ��س إع � � � ��ادة ال� �ت� �ق ��ري ��ر إل ��ى
ال �ل �ج �ن��ة م� ��ع اح� �ت� �ف ��اظ ��ه ب � ��دوره
ف ��ي ج � ��دول األع � �م� ��ال ح �ت��ى دور
االنعقاد املقبل).
التقرير السابع للجنة حماية
األم � ��وال ال �ع��ام��ة وامل � ��درج بصفة
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دورات تدريبية
وتثقيفية لمدة
أسبوعين للراغبين
في الفحص الطبي
قبل الزواج
مدرج على جدول
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النظر في تقرير األولويات حول برنامج عمل
الحكومة و 5اتفاقيات
تتمة المنشور ص08
االستعجال عن االقتراح بقانون
بتعديل بعض أح �ك��ام القانون
رق� � ��م ( )1ل �س �ن��ة 1993م ب �ش��أن
حماية األموال العامة.
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � �ث� � ��ال� � ��ث ل �ل �ج �ن ��ة
ش��ؤون اإلس �ك��ان وامل ��درج بصفة
االستعجال عن االقتراح بقانون
ف ��ي ش ��أن إن� �ش ��اء م��دي �ن��ة ص�ب��اح
األحمد املتطورة.
التقرير ال��راب��ع للجنة ش��ؤون
اإلس � � � � �ك� � � � ��ان وامل � � � � � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة
االستعجال عن االقتراح بقانون
ف��ي ش��أن ت��وف�ي��ر وح ��دات وشقق
سكنية في املناطق الحضرية.
التقرير الثاني والثالثون بعد
املئة للجنة الشؤون التشريعية
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة وامل � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االستعجال عن االقتراح بقانون
بتعديل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� ��م ( )53ل �س �ن��ة 2001م ب �ش��أن
اإلدارة العامة للتحقيقات.
ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س واألرب �ع��ون
ل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية عن االقتراح بقانون
بإضافة ف�ق��رة ج��دي��دة إل��ى امل��ادة
( )180من القانون رقم ( )12لسنة
1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع ع �ش��ر للجنة
امل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن إن� �ش ��اء م�ط��ار
دول � � ��ى خ � � ��ارج ح � � ��دود امل �ن ��اط ��ق
السكنية.
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع وال �ث �م��ان��ون
للجنة املرافق العامة عن االقتراح
ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن م� �ن ��ع ال �ت �ع��ام��ل
التجاري وقت صالة الجمعة.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع ع�ش��ر للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
وامل� ��درج بصفة االس�ت�ع�ج��ال عن
امل��رس��وم بالقانون رق��م  12لسنة
 2008م ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم  16لسنة 1960م.
التقرير الثامن عشر التكميلي
للتقرير العاشر للجنة الشؤون
ال� � �خ � ��ارج � �ي � ��ة وامل � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االستعجال عن االقتراح بقانون
ب�ش��أن حظر التعامل م��ع الكيان
الصهيوني.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �س ��اب ��ع وال �س �ت ��ون
التكميلي للتقرير الخامس عشر
ل�ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة وامل� ��درج
بصفة االس�ت�ع�ج��ال ع��ن امل��رس��وم

جانب من إحدى جلسات دور االنعقاد الرابع

بالقانون رقم ( )119لسنة 2013م
في شأن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث وال� �س� �ت ��ون
للجنة الشؤون الداخلية والدفاع
عن االقتراحات بقوانني (وعددها
خمسة) ف��ي ش��أن تحديد العدد
ال� � ��ذي ي� �ج ��وز م �ن �ح��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية سنة  2014م .
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � � � �س � � � ��ادس ع �ش ��ر
ل�ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة عن
االقتراح بقانون في شأن إلتزام
األش�خ��اص االعتبارية الوطنية
وال �ع��رب �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة ف��ي دول��ة
الكويت بأحكام القانون الدولي
لحقوق اإلنسان.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح ��ادي وال�ث�م��ان��ون
ل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية عن االقتراح بقانون
بشأن إنشاء هيئة عامة مستقلة
لرؤية هالل شهر رمضان وهالل
شهر شوال.
التقرير الثالث للجنة شؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن
إضافة بند جديد برقم ( )11الى
امل ��ادة ( )21م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ()3
لسنة  2006في شأن املطبوعات
والنشر.
 - 2االق� � �ت � ��راح �ي��ن ب �ق ��ان ��ون�ي�ن
بشأن تعديل بعض أحكام املواد
بإضافة فقرة جديدة
إل� ��ى امل � ��ادة ( )2وإض ��اف ��ة بند
جديد برقم ( )11إلى امل��ادة ()21
وم ��ادت�ي�ن ج��دي��دت�ي�ن ب��رق��م ()27

مكررا و( )28مكررا إل��ى القانون
رق ��م ( )3ل�س�ن��ة 2006م ف��ي ش��أن
امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر (وامل��درج�ين
ب��ال�ت�ق��ري��ري��ن رق �م��ي ()127 126
ل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية.
التقرير ال��راب��ع للجنة ش��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �ح � ��ادي ع�ش��ر
ل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية عن االقتراح
بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق �ت��راح بقانون ف��ي شأن
ال �ت �ش �ج �ي��ع ع� �ل ��ى ح� �ف ��ظ ال � �ق ��رآن
الكريم.
 - 3االق �ت��راح بقانون ف��ي شأن
حفظة القرآن الكريم.
ال�ت�ق��ري��ر ال�س��اب��ع ع�ش��ر للجنة
ال�ش��ؤون الخارجية عن االقتراح
بقانون في شأن التصديق على
املعاهدات واالتفاقيات األمنية.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع واألرب� �ع ��ون
للجنة املرافق العامة عن االقتراح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إن �ش��اء وإدارة
وت� �ش� �غ� �ي ��ل امل � �ن � �ش� ��آت ال � �ن ��ووي ��ة
لألغراض السلمية.
التقرير السابع والعشرون بعد
املئة للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية عن االقتراح بقانون
في ش��أن تجريم ممارسة أعمال
السحر والشعوذة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن وال� �س� �ت ��ون
للجنة املرافق العامة عن:
 - 1االق� � �ت � ��راح �ي��ن ب �ق ��ان ��ون�ي�ن

ف� � � ��ي ش� � � � ��أن ع� � � � ��دم ج � � � � � ��واز ق �ط ��ع
امل� �ي ��اه وال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي عن
امل�ش�ت��رك�ين إال ب�ع��د ص ��دور حكم
قضائي.
 - 2االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بإضافة
مادة جديدة برقم ( 3مكررا) إلى
ال �ق��ان��ون رق ��م  )48لسنة 2005م
ب�ش��أن تسوية امل�ب��ال��غ املستحقة
ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن امل �ت��رت �ب��ة ع�ل��ى
استهالكهم الكهرباء واملاء.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس والسبعون
التكميلي للتقرير السادس عشر
للجنة املرافق العامة عن:
 - 1مشروع القانون باملوافقة
ع� � �ل � ��ى ق� � � ��ان� � � ��ون ن� � � �ظ � � ��ام ال � ��رف � ��ق
بالحيوان لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
 - 2االق �ت��راح بقانون ف��ي شأن
الرفق بالحيوان وحقوقه.
 - 3االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتجريم
اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات
املفترسة.
ال�ت�ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة ش��ؤون
امل � � � ��رأة واألس � � � � ��رة ع � ��ن االق� � �ت � ��راح
ب � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن إض � ��اف � ��ة م � ��ادة
ج � ��دي � ��دة ب� ��رق� ��م (2م� � � �ك � � ��ررا) إل ��ى
ال�ق��ان��ون رق��م ( )31لسنة 2008م
ب�ش��أن الفحص الطبي للراغبني
في الزواج قبل إتمام الزواج.
ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة امل��راف��ق
العامة ع��ن االق�ت��راح��ات بقوانني
بشأن إنشاء الهيئة العامة إلدارة
األزمات والكوارث.
التقرير األول للجنة الشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ع ��ن م� �ش ��روع ق��ان��ون

ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب�ين
ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت وحكومة
جمهورية مصر العربية لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب
من الضرائب على الدخل.
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � �ث� � ��ان� � ��ي ل �ل �ج �ن��ة
ال�ش��ؤون الخارجية ع��ن مشروع
ق��ان��ون باملوافقة على االنضمام
ال� ��ى االت � �ف� ��اق ال �ت �ع��اون��ي ل �ل��دول
العربية الواقعة في آسيا للبحث
وال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت��دري��ب ف��ي م�ج��ال
ال�ع�ل��م والتكنولوجيا ال�ن��ووي�ين
(عراسيا .)ARSIA
التقرير الثالث للجنة الشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ع ��ن م� �ش ��روع ق��ان��ون
ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب�ين
ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت وحكومة
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��ري �ك �ي��ة
ل �ت �ح �س�ين االم� �ت� �ث ��ال ال �ض��ري �ب��ي
الدولي وتطبيق قانون االمتثال
الضريبي للحسابات األجنبية
(فاتكا).
البند العاشر :طلبات املناقشة:
طلب مناقشة مقدم من بعض
األع � � �ض� � ��اء ب � �ش� ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
والترقيات التي اعتمدها السيد
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة في
الفترة التي عاصرت االستجواب
امل� �ق ��دم م ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه
م�ح�م��د ال �ط��ري �ج��ي الس�ت�ي�ض��اح
س� �ي ��اس ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي ش��أن��ه
وتبادل الرأي بصدده.
ال� �ب� �ن ��د ال� � �ح � ��ادي ع � �ش� ��ر :ك�ت��ب
ديوان املحاسبة:
تقرير دي��وان املحاسبة بشأن
ت�ك�ل�ي��ف م �ج �ل��س األم � ��ة ل �ل��دي��وان
بإحالة تقارير اللجان عن طلبات
التحقيق ال�ت��ي تتضمن اإلح��ال��ة
للنيابة إلى ديوان املحاسبة.
البند الثاني عشر:
ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة ح�ق��وق
اإلن � � �س � � ��ان ع � ��ن زي � � � � ��ارة ال �ل �ج �ن��ة
للمؤسسات اإلصالحية.
البند الثالث عشر:
ك �ت��اب وزي� ��ر امل��ال �ي��ة م��رف��ق به
مذكرة ب��رأي الفريق االقتصادي
ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة ح ��ول م�لاح�ظ��ات
أع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ب �ش ��أن
موضوع تنويع مصادر الدخل.
ك � �ت� ��اب وزي� � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ووزي� � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رف��ق ب��ه تقرير وزارة الكهرباء
وامل��اء ومعهد الكويت لألبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ب �ش��أن ان �ق �ط��اع ال�ت�ي��ار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ف��ي م�ن��اط��ق متفرقة

ب� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ي � ��وم االرب � �ع� ��اء
املوافق 2015/2/11م.
ك� �ت ��اب ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � � � � � � � ��وزراء ووزي� � � � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
والصناعة مرفق به تقرير الرد
على التوصيات الخاصة بجلسة
االس�ت�ج��واب امل��وج��ه م��ن العضو
د.عبدالله محمد الطريجي.
ك �ت ��اب وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي� ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ب � �ش� ��أن ط�ل��ب
تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار
حاالت وفيات العمال في مشروع
مدينة صباح السالم الجامعية
(الشدادية).
ك� � � � �ت � � � ��اب وزي � � � � � � � � ��ر ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال � �ع � �م� ��ل م ��رف ��ق
ب � ��ه م � ��ذك � ��رة ب � �ش� ��أن امل� �خ ��ال� �ف ��ات
وال� � �ت� � �ج � ��اوزات م� ��ن ق� �ب ��ل رئ �ي��س
وأع �ض��اء م�ج�ل��س إدارة جمعية
الشفافية الكويتية.
ك � �ت� ��اب وزي� � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ووزي� � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� ��ة
مرفق به تقرير عقد محطة الزور
الشمالية املرحلة األولى.
كتاب وزير التجارة والصناعة
بشأن التعيينات والترقيات او
ال�ت�ن�ق�لات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة السابقة
م �ب��اش��رة ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ال�س�ي��د
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي� � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
ال �س��اب��ق د .ع �ب��دامل �ح �س��ن م��دع��ج
املدعج.
ك � �ت� ��اب وزي� � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ووزي� � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� ��ة
بشأن التعيينات والترقيات او
ال�ت�ن�ق�لات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة السابقة
م �ب��اش��رة ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ال�س�ي��د
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي� � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
السابق.
ك � �ت� ��اب وزي� � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ووزي� � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رف ��ق ب� ��ه رد ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ش��أن
ت� �ق ��ري ��ري ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ت� � �ج � ��اوزات ه �ي �ئ��ة أس� � � ��واق امل� ��ال
رقمي (.)1،2
البند الرابع عشر :ما يستجد
من األعمال.
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يلغي قوانين الخطط السنوية ويعتمدها مجلس الوزراء مع الميزانية العامة

المالية أنجزت تقريرها بشأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي
أن� �ج ��زت ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ت �ق��ري��ره��ا
األول ع ��ن م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  60لسنة
 1986في ش��أن التخطيط االقتصادي
واالجتماعي.
وق � ��د اح � � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
بتاريخ  2015/5/11مشروع القانون
(امل �ش��ار ال�ي��ه اع�ل�اه) ل��دراس�ت��ه وتقديم
تقرير عنه.
وق ��د ع �ق��دت ال�ل �ج�ن��ة ل �ه��ذا ال �غ��رض
اج� �ت� �م ��اع ��ا ب � �ت� ��اري� ��خ 2015/11/15
ب �ح �ض��ور وزي� � ��رة ال � �ش ��ؤون أوض �ح��ت
ال ��وزارة ب��أن التعديالت على القانون
املشار اليه تنطلق من الدور التنفيذي
املهم ال��ذي تضطلع به االم��ان��ة العامة
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية
م� ��ن اع� � � ��داد مل � �ش ��روع ��ات ب� ��رام� ��ج ع�م��ل
الحكومة والخطط االنمائية ومتابعة
تنفيذها وتقديم تقارير دورية في هذا
ال�ش��أن للجهات املعنية وال��ذي افصح
ع�ن��ه ن��ص امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل��رس��وم
رقم ( )307لسنة  2007بتعديل بعض
احكام املرسوم رقم ( )33لسنة  2004في
شأن انشاء املجلس االعلى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة واب � ��رزت � ��ه ق ��وان �ي�ن اص � ��دار
ال �خ �ط��ط االن �م��ائ �ي��ة م �ت��وس �ط��ة االج ��ل
وال�خ�ط��ط ال�س�ن��وي��ة وآخ��ره��ا ال�ق��ان��ون
رق��م ( )11لسنة  2015ب��إص��دار الخطة
االن �م��ائ �ي��ة ل �ل �س �ن��وات (-2016/2015
 )2020/2019والقانون رقم ( )10لسنة
 2015ب��إص��دار ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة لعام
.2016/2015
ول ��ذل ��ك ف �ق��د اع ��د م �ش ��روع ال �ق��ان��ون
س ��ال ��ف ال ��ذك ��ر ب �م��ا ي �ت �ف��ق م ��ع ال ��واق ��ع
ال�ع�م�ل��ي خ�ص��وص��ا ب��اس�ت�ب��دال بعض
املصطلحات في بعض م��واد القانون.
ون� �ظ ��را ل�ل�ارت� �ب ��اط ال��وث �ي��ق وال� �ت�ل�ازم
الفعلي بني الخطة السنوية وامليزانية
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة ف �ق��د اوج � �ب ��ت امل � ��ادة
ال � �ت ��اس � �ع ��ة ع � � ��رض م� � �ش � ��روع ال �خ �ط��ة
السنوية بعد اقراره من املجلس االعلى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي ��ة م� ��ع م� �ش ��روع
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة على مجلس
ال � ��وزراء الع �ت �م��اده وذل ��ك دون وج��وب
اصدار قانون بالخطة السنوية اكتفاء
ب ��إص ��دار ق ��ان ��ون ب��ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة
متوسطة االج��ل املنبثق عنها الخطة
السنوية وبما يؤدي الى سرعة تنفيذ
املشروعات الواردة بالخطة خصوصا
وان اغ� �ل ��ب م � �ش ��روع ��ات ال �خ� �ط ��ة ه��ي
م �ش��روع��ات ط��وي �ل��ة االج� ��ل ت �ت �ك��رر في
الخطط السنوية.
وب��ال �ن �ظ��ر ال� ��ى االه �م �ي��ة ال�ح�ي��وي��ة
ل � �ل � ��دور ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ال� � � ��ذي ت � �ق� ��وم ب��ه
االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س االع� �ل ��ى
للتخطط والتنمية ف��ي ك��اف��ة جوانب

االكتفاء بإصدار
قانون بالخطة
اإلنمائية
متوسطة األجل

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

ال�ع�م�ل�ي��ة التخطيطية ب��ال �ب�لاد وب�م��ا
ي� �ق� �ت� �ض ��ي اص� � � � � ��دار م� � ��رس� � ��وم م� �ع ��دل
ل�ل�م��رس��وم ( )307لسنة  2007امل�ش��ار
ال �ي��ه وال� ��ذي ح ��دد ف��ي م��ادت��ه الثانية
بعض االختصاصات التي تمارسها
االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ف� �ع�ل�ا االم � � ��ر ال� ��ذي
ي �س �ت��دع��ي ب ��ال � �ض ��رورة ان ي�س�ت�ب��دل
بنص املادة الثانية عشرة فقرة اخيرة
م��ن ال �ق��ان��ون ( )60ل �س �ن��ة 1986النص
ع�ل��ى ان ي�ك��ون للمجلس ام��ان��ة عامة
ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
التخطيط ويصدر مرسوما بتحديد
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا وان ُي �خ �ص��ص ف��ي
امل �ي��زان �ي��ة امل �ب��ال��غ ال�ل�ازم ��ة ل�ن�ش��اط��ات
املجلس واالمانة العامة.
وفي ضوء ما سبق رأت اللجنة ما
يلي:
 - 1ان ال �ت �ع��دي��ل ل �ب �ع��ض ال�ك�ل�م��ات
وال � �ع� � �ب � ��ارات ال � � � � ��واردة ل �ب �ع��ض م� ��واد
ال�ق��ان��ون رق��م ( )60لسنة  1986املشار
ال �ي��ه ي�ت�ف��ق م��ع ال ��واق ��ع ال�ف�ع�ل��ي وذل��ك
ب �ت �ح��دي��د امل �ق �ص��ود م �ن �ه��ا ع �ل��ى وج��ه
علمي دقيق.
 - 2ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة اوج ��ب
االل� �ت ��زام ب �م �ك��ون��ات ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
بالتنسيق ب�ين وزارة املالية واالم��ان��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة وذل ��ك ع�ن��د اع ��داد امل�ي��زان�ي��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��دول � ��ة او ع � �ن� ��د ت� �ع ��دي ��ل
االعتمادات الواردة فيها.
 - 4تتفق اللجنة مع رأي الحكومة
ف��ي ان ت �ق��اري��ر امل�ت��اب�ع��ة ال ��دوري ��ة رب��ع
س �ن��وي��ة  -ن �ص��ف س �ن��وي��ة  -س �ن��وي��ة)
ه ��ي االس� � ��اس ل�ل�ت�ق�ي�ي��م ال �ف �ع �ل��ي مل��دى
ان �ج��از م �ش��اري��ع خ�ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة دون
وجوب اصدار قانون لكل خطة سنوية
اكتفاء بإصدار قانون الخطة االنمائية
متوسطة األجل املنبثق عنها الخطط
ال �س �ن��وي��ة االم� ��ر ال� ��ذي س�ي�ن�ع�ك��س في
س ��رع ��ة ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش ��روع ��ات ال � � ��واردة
بالخطة.

 - 4ض� � � ��رورة ان ي �ش �م��ل امل ��رس ��وم
اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات االم� � ��ان� � ��ة وال � �ج � �ه ��ات
ال �خ��اض �ع��ة ل��رق��اب �ت �ه��ا م ��ع إل� � ��زام ه��ذه
ال�ج�ه��ات ب�ت�ق��دي��م خ�ط��ط م�ش��روع��ات�ه��ا
ت�م�ه�ي��دا ل �ل �م��واف �ق��ة ع�ل�ي�ه��ا وادراج� �ه ��ا
ضمن الخطة االنمائية.
وب � �ع� ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت � � �ب � ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة وبإجماع آراء االعضاء
الحاضرين الى املوافقة (بعد التعديل)
على م�ش��روع ال�ق��ان��ون بتعديل بعض
اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )60لسنة 1986
ف � ��ي ش � � ��أن ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط االق � �ت � �ص� ��ادي
واالجتماعي وذل��ك وفق النحو ال��وارد
في الجدول املقارن.
 م� ��ادة اول � ��ى :ي�س�ت�ب��دل ب�ن�ص��وصاملواد ( )3و ( )9و ( )12فقرة اخيرة من
ال �ق��ان��ون رق��م ( )60ل �س �ن��ة 1986امل�ش��ار
اليه النصوص التالية:
م � � � ��ادة ( :)3ي � ��راع � ��ى ع � �ن� ��د اع � � ��داد
امليزانية العامة للدولة او عند تعديل
االع � �ت � �م ��ادات ال � � � ��واردة ف �ي �ه��ا االل� �ت ��زام
بمكونات الخطة السنوية وي�ت��م ذلك
بالتنسيق ب�ين وزارة املالية واالم��ان��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط
والتنمية.
وال ي � �ج ��وز االرت � � �ب� � ��اط او ت �م��وي��ل
اي م � �ش� ��روع� ��ات ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ن �م �ي��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل ��ذل ��ك او ب �م��ا ي� �خ ��رج ع��ن
ن�ط��اق م�ش��روع��ات ال�خ�ط��ة م��ا ل��م يطرأ
م��ا يستدعي تعديل الخطة وبالتالي
تعديل برامجها الزمنية.
م ��ادة ( :)9ي�ع��رض م �ش��روع الخطة
ال �س �ن ��وي ��ة ب �ع ��د إق � � � ��راره م� ��ن امل �ج �ل��س
االع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة م��ع
م�ش��روع امليزانية العامة للدولة على
مجلس الوزراء العتماده.
مادة ( )12فقرة اخيرة:
وي� � �ك � ��ون ل �ل �م �ج �ل��س ام � ��ان � ��ة ع ��ام ��ة
ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وي �ص��در م��رس��وم��ا بحديد
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ورق��اب �ت �ه��ا ل �ل ��وزارات

وال � �ه � �ي � �ئ � ��ات وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
وال �ش��رك��ات امل�م�ل��وك��ة ل�ل��دول��ة بالكامل
ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
ومتابعة تنفيذ الخطة واعداد التقارير
ال��دوري��ة وتلتزم الجهات املشار اليها
بتقديم خطط مشروعاتها الى االمانة
العامة والحصول على موافقتها على
ادراج ه��ذه امل �ش��روع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة في
ال �خ �ط��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة .وب ��وج ��ه ع��ام
ت �ل �ت��زم ه� ��ذه ال �ج �ه ��ات ب �ك��ل م ��ا ي�ع�ه��د
ب��ه وزي� ��ر ال�ت�خ�ط�ي��ط ال ��ى اي م��ن ه��ذه
الجهات.
وي �خ �ص��ص ف ��ي امل �ي ��زان �ي ��ة امل �ب��ال��غ
ال�ل�ازم��ة ل�ن�ش��اط��ات امل�ج�ل��س واالم��ان��ة
العامة.
 مادة ثانية :تلغى الفقرتان الثانيةوال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل� � ��ادة  7وامل � � ��ادة  8م��ن
القانون رقم  60لسنة  1986املشار اليه.
 م � ��ادة ث��ال �ث��ة :ي �س �ت �ب��دل ب �ع �ب��ارات(املجلس االعلى للتخطيط) و(االمانة
العامة) و(قومية) على التوالي عبارات
(املجلس االعلى للتخطيط والتنمية)
و(االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى
للتخطيط والتنمية) و(وطنية) اينما
وردت في القانون املشار اليه.
 م ��ادة راب �ع��ة :ع�ل��ى رئ�ي��س مجلسال� � ��وزراء وال � � ��وزراء  -ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
 ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون وي�ع�م��ل ب��ه منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ون � � �ص� � ��ت امل� � � ��ذك� � � ��رة االي � �ض� ��اح � �ي� ��ة
مل�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعض احكام
القانون رقم  60لسنة 1986م في شأن
ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي
على ما يلي :ناط القانون رقم  60لسنة
 1986في ش��أن التخطيط االقتصادي
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي وامل � � �ع� � ��دل ب ��امل ��رس ��وم
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � � ��م ( )7ل� �س� �ن ��ة 1987
ب � ��وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط ووزي� ��ر التخطيط
وامل �ج �ل��س االع �ل��ى للتخطيط ببعض
االختصاصات املتعلقة بخطة التنمية
ال �ش��ام �ل��ة ف ��ي ض � ��وء االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة

واالهداف العامة بعيدة املدى للدولة.
ون� �ظ ��را ل� �ص ��دور امل ��رس ��وم رق� ��م 33
ل�س�ن��ة  2004ب��ان �ش��اء امل�ج�ل��س االع�ل��ى
للتخطيط والتنمية بمعدل باملرسوم
رقم  307لسنة  200متضمنا انشاء هذا
امل�ج�ل��س ل�ي�ح��ل م�ح��ل امل�ج�ل��س االع�ل��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وان ت�ح��ل االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
لهذا املجلس محل وزارة التخطيط في
االخ �ت �ص��اص��ات امل �ق��ررة ل�ه��ا للقوانني
واللوائح  -فيما عدا ما استثني منها
بنص خاص  -وتباشر اختصاصاتها
ت�ح��ت اش � ��راف ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص ال��ذي
يصدر بتحديده مرسوم.
وف��ي ض��وء ال ��دور ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال�ه��ام
ال � � ��ذي ت �ض �ط �ل��ع ب� ��ه االم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية
م� ��ن اع� � � ��داد مل � �ش ��روع ��ات ب� ��رام� ��ج ع�م��ل
الحكومة والخطط االنمائية ومتباعة
ت�ن�ف�ي��ذه��ا وت �ق��دي��م ت �ق��اري��ر دوري� ��ة في
ه ��ذا ال �ش ��أن ل �ل �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة وال ��ذي
اف �ص��ح ع �ن��ه ن ��ص امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
امل��رس��وم رق��م  307لسنة  2007امل�ش��ار
ال�ي��ه واب��رزت��ه ق��وان�ين اص ��دار الخطط
االن�م��ائ�ي��ة م�ت��وس�ط��ة االج ��ل وال�خ�ط��ط
ال �س �ن��وي��ة وآخ ��ره ��ا ال �ق ��ان ��ون رق� ��م 11
لسنة  2015باصدار الخطة االنمائية
للسنوات ()2020 /2019 - 2016 /2015
والقانون رقم  10لسنة  2015باصدار
الخطة السنوية لعام .2016 /2015
وف � ��ي اط� � ��ار ال �ت �ح ��دي ��ث وال �ت �ع��دي��ل
ل�ب�ع��ض ال�ك�ل�م��ات وال �ع �ب��ارات ال� ��واردة
ب�ب�ع��ض م ��واد ال �ق��ان��ون رق ��م  60لسنة
 1986املشار اليه بما يتفق مع الواقع
الفعلي وت�ح��دي��د امل�ق�ص��ود منها على
وجه علمي دقيق.
ف�ق��د اع ��د م �ش��روع ال �ق��ان��ون امل��راف��ق
بتعديل بعض احكام القانون رقم 60
لسنة  1986امل�ش��ار اليه بما يتفق مع
ما تقدم بيانه.
حيث نصت امل��ادة االول��ى منه على
ان ي�س�ت�ب��دل ب�ن�ص��وص امل ��واد الثالثة

وال� �ت ��اس� �ع ��ة وال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ش ��رة (ف �ق ��رة
اخ � �ي� ��رة) م ��ن ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ن �ص��وص
اخرى كما يلي:
اوج �ب��ت امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة (مستبدلة)
االل� �ت ��زام ب �م �ك��ون��ات ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
التنسيق ب�ين وزارة امل��ال�ي��ة واالم��ان��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط
والتنمية وذل��ك لحني اع��داد امليزانية
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��دول � ��ة او ع � �ن� ��د ت� �ع ��دي ��ل
االع �ت �م��ادات ال � ��واردة ف�ي�ه��ا وم��ن ث��م ال
ي�س��وغ ق��ان��ون االرت �ب��اط او تمويل اي
مشروعات تتعلق بالتنمية باملخالفة
لذلك او بما يخرج عن نطاق مشروعات
الخطة ما لم يطرأ ما يستدعي تعديل
الخطة او تعديل برامجها الزمنية.
ون�ظ��را ل�لارت�ب��اط ال��وث�ي��ق وال�ت�لازم
الفعلي بني الخطة السنوية وامليزانية
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة ف �ق��د اوج � �ب ��ت امل � ��ادة
ال�ت��اس�ع��ة (م�س�ت�ب��دل��ة) ع��رض م�ش��روع
ال �خ �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة ب �ع ��د اق � � � ��راره م��ن
امل�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط والتنمية
م��ع م �ش��روع امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
ع�ل��ى مجلس ال� ��وزراء الع�ت�م��اده وذل��ك
دون وج� ��وب اص � ��دار ق��ان��ون بالخطة
ال� �س� �ن ��وي ��ة اك � �ت � �ف ��اء ب � ��اص � ��دار ق ��ان ��ون
ب��ال�خ�ط��ة االن �م��ائ �ي��ة م�ت��وس�ط��ة االج ��ل
املنبثق عنها الخطط السنوية وبما
ي ��ودي ال ��ى س��رع��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��روع��ات
ال� ��واردة بالخطة ف�ض�لا م��ن ان اح�ك��ام
ال ��دس� �ت ��ور وال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  31ل�س�ن��ة
 1978بقواعد اع��داد امليزانيات العامة
وال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذه��ا وال �ح �س��اب
الختامي لم توجب اال ع��رض مشروع
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة على مجلس
االمة قبل ابتداء السنة املالية بشهرين.
وب��ال �ن �ظ��ر ال� ��ى االه �م �ي ��ة ال �ح �ي��وي��ة
ل �ل ��دور ال�ت �ن �ف �ي��ذي ال �ف �ع��ال ع �ل��ى ارض
ال��واق��ع ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه االم��ان��ة العامة
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية
في كافة جوانب العملية التخطيطية
بالبالد وبما يقتضي اص��دار مرسوم
معدل للمرسوم  307لسنة  2007املشار
ال �ي��ه وال � ��ذي ح ��دد ف��ي م��ادت��ه ال�ث��ان�ي��ة
بعض االختصاصات التي تمارسها
االم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ف� �ع�ل�ا االم� � � ��ر ال � ��ذي
يستدعي بالضرورة ان يستبدل بنص
امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ل�ل�ف�ق��رة اخ �ي��رة
م ��ن ال �ق ��ان ��ون  60ل �س �ن��ة  1986ال�ن��ص
ع�ل��ى ان ي �ك��ون ل�ل�م�ج�ل��س ام��ان��ة ع��ام��ة
ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط وي�ص��در مرسوما بتحديد
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ورق��اب �ت �ه��ا ل �ل ��وزارات
وال � �ه � �ي � �ئ � ��ات وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
والشركات اململوكة للدولة بالكامل.
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االلتزام بأال تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة بما يرد بقرارات إعادة الهيكلة

التشريعية تنجز قانون إنشاء هيئة
مستقلة للصناعة
رفضت اللجنة التشريعية
اقتراحا آخر باضافة مواد
جديدة برقم  41مكررا
و 41مكررا أ و 41مكررا
ب الى القانون رقم 56
لسنة  1996في شأن اصدار
قانون الصناعة ،ووافقت
اللجنة على اقتراح بقانون
في شأن الهيئة العامة
للصناعة وقد تبين للجنة
ان االقتراح بقانون االول
يهدف  -وحسبما ورد
بمذكرته االيضاحية  -الى
ادخال بعض التعديالت
باضافة ثالث مواد جديدة
لمعالجة المخالفات
التي تقع من المنتفعين
بقسائم الشويخ الصناعية
واستغاللها في غير الغرض
المخصصة من اجله واعادة
تنظيمها مما يعود بالنفع
على المجتمع.
وقد استعرضت اللجنة
االقتراح بقانون االول
وتبين لها ان المواد
الثالث التي جاء بها تناولت
احكاما خاصة بقسائم
منطقة الشويخ الصناعية
وذلك بحظر استغالل ما تم
تخصيصه منها لغير الغرض
المخصصة له او التعديل
في ذلك او التنازل عنها
او بيعها دون موافقة
الهيئة المختصة واعطى
لها في حالة مخالفة ذلك
سحب ما تم تخصيصه
والغاء الترخيص واحالة
المخالفة لتوقيع العقوبة
المقررة من السلطة
المختصة.

ك �م��ا ي �ه ��دف االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ال�ث��ان��ي  -وحسبما ورد بمذكرته
االي �ض��اح �ي��ة  -ال� ��ى اع� � ��ادة ال�ن�ظ��ر
بالقانون رق��م  56لسنة  1996في
ش � ��أن اص� � � ��دار ق� ��ان� ��ون ال �ص �ن��اع��ة
وال � � ��ذي م �ض��ى ع �ل��ى ص � � ��دوره م��ا
ي � �ق� ��ارب ال� �ع� �ش ��ري ��ن س� �ن ��ة ح��دث��ت
خ�ل�ال� �ه ��ا ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل �ت �غ �ي��رات
واالحداث االقتصادية لذلك اصبح
م� ��ن ال� � �ض � ��رورة ت �ع ��دي ��ل ال �ق ��ان ��ون
ب��ان�ش��اء هيئة ع��ام��ة مستقلة ذات
شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة» ت�ح��ت اش ��راف
وزي��ر التجارة والصناعة لتنمية
ال� �ن� �ش ��اط ال �ص �ن��اع��ي وال �ن �ه��وض
ب��ه خ��اص��ة ب �ع��د ال �ت �ط��ور ال�ع�ل�م��ي
ف ��ي م� �ج ��ال ال �ص �ن��اع��ة ب��أن��واع �ه��ا
وف� ��روع � �ه� ��ا وذل � � ��ك ب� ��وض� ��ع خ �ط��ة
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة وال �ح��رف �ي��ة
ف ��ي اط� ��ار ال �خ �ط��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
م��ع م��راج�ع��ة واع�ت�م��اد املخططات
وال�ت�ص��ام�ي��م ال �خ��اص��ة ب��امل�ن�ش��آت
ال �ص �ن��اع �ي��ة وال �ح��رف �ي��ة وامل ��راف ��ق
التابعة لها.
ك� � �م � ��ا اس� � �ت� � �ع � ��رض � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة
االقتراح بقانون الثاني وتبني لها
انه مكون من  32مادة تضمنت في
م�ج�م�ل�ه��ا ان �ش��اء ه�ي�ئ��ة للصناعة
ت� �ح ��ل م� �ح ��ل ال �ه �ي �ئ��ة امل �ن �ص��وص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ق��ان��ون ال �ص �ن��اع��ة رق��م
 56لسنة  196مع تعزيز تشكيلها
ومواردها واختصاصاتها وتؤول
ال �ي �ه ��ا ك ��اف ��ة ح� �ق ��وق وال� �ت ��زام ��ات
الهيئة السابقة عليها في القانون
املشار اليه وذل��ك لتنمية النشاط
الصناعي والحرفي بالتعاون مع
الجهات املعنية وتصميم وتنفيذ
م� �ش ��اري ��ع ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة
امل� �ك� �م� �ل ��ة وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا وادارت� � �ه � ��ا
وت� �خ� �ص� �ي ��ص م � ��واق � ��ع ال� �ق� �س ��ائ ��م
ال �ص �ن��اع �ي��ة وال �ح��رف �ي��ة وامل ��راف ��ق
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وك ��ل م��ا يتعلق بها
من ابرام العقود وتحديد الرسوم
واالج� � � ��ور وال� �ت ��راخ� �ي ��ص ووض ��ع
ال �ل ��وائ ��ح وال� �ق ��واع ��د واالج� � � ��راءات
املنظمة لذلك كما تضمن احكاما
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ب�ي�ن ف �ي �ه��ا ال � �ج ��زاءات
االداري� ��ة ال�ت��ي توقعها الهيئة اذا
ارتكبت اي مخالفة اداري��ة الحكام
هذا القانون او الئحته التنفيذية
وب� �ي ��ن ف � ��ي ال � � �ب � ��اب ال � �ث� ��ال� ��ث م �ن��ه
ال�ج��زاءات وال�غ��رام��ات والعقوبات
ال�ت��ي توقعها السلطة القضائية
املختصة وان النيابة العامة هي
التي تتولى التحقيق والتصرف
واالدع � � � � � ��اء ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع ال� �ج ��رائ ��م
الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وب � � �ع � ��د دراس � � � � � ��ة االق� � �ت � ��راح �ي��ن

نبيل الفضل
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امل �ش��ار اليهما اع�ل�اه رأت اللجنة
ان الفكرة التي ق��ام عليها ك��ل من
االق �ت��راح�ي�ن ب�ق��ان��ون�ين ج �ي��دة وال
ت�خ��ال��ف اي ��ا م��ن اح �ك��ام ال��دس�ت��ور
اال ان�ه��ا رأت أن االق �ت��راح بقانون
ال� �ث ��ان ��ي اش� �م ��ل وادق ح� �ي ��ث ان ��ه
ت � �ن� ��اول ف� ��ي م ��وض ��وع ��ه االح� �ك ��ام
الواردة في االقتراح بقانون االول
املشار اليه سلفا والتي جاءت عن
حظر استغالل م��ا ت��م تخصيصه
ف��ي غير ال�غ��رض املخصص ل��ه او
التعديل فيه.
ك �م��ا رأت ال �ل �ج �ن��ة أن االق� �ت ��راح
ب� �ق ��ان ��ون ال� �ث ��ان ��ي ت �ض �م��ن م ��زاي ��ا
عديدة نوجزها باآلتي:
 الغاء القانون الحالي رقم 56ل�س�ن��ة  1996امل �ش��ار ال �ي��ه واح�ل�ال
قانون آخر محله حتى لو استعان
ال�ج��دي��د ببعض ن�ص��وص القديم
ل� �ي ��س ب� ��دع� ��ة ح� �ي ��ث ان ال� �ق ��ان ��ون
ال� �ح ��ال ��ي م� �ض ��ى ع �ل �ي��ه م� ��ا ي �ق��رب
ال �ع �ش��ري��ن ع ��ام ��ا أل �غ �ي��ت خ�لال�ه��ا
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ن �ص ��وص ��ه ب �م��وج��ب
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  22ل� �س� �ن ��ة 2009
ف ��ي ش� ��أن امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى (ن� �ظ ��ام)
التنظيم الصناعي امل��وح��د ل��دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
ال �ع��رب �ي��ة ح �ت��ى ان �ه��ا ب �ل �غ��ت نحو
س��ت وعشرين م��ادة (م��ن )26 / 1
عالوة على انه الغى سلفا القانون
السابق للصناعة الصادر برقم 6
لسنة .1965
 ان تشكيل الهيئة املنصوصعليها في االقتراح بقانون الثاني
وص �ل��اح� � �ي � ��ات� � �ه � ��ا وت� �خ� �ص� �ي ��ص
ميزانية مستقلة لها على النحو
ال� � ��وارد ب �ن �ص��وص��ه ت �ف��وق بكثير
م��ا ت��م م�ن�ح��ه ل�ل�ه�ي�ئ��ة امل�ن�ص��وص
عليها ف��ي ال �ق��ان��ون امل ��راد ال�غ��اؤه
مما يساعد على تحقيق الهدف
من صدور هذا القانون.
 االل� � �ت � ��زام ب � ��أن ال ت �ق ��ل ن�س�ب��ةالعاملني الكويتيني في اي منشأة
او حرفة صناعية بما يرد بقرارات

اع � ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة ب� � ��وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل الصادرة في
ه ��ذا ال �ش��أن ب �ه��دف ال �ق �ض��اء على
ال �ب �ط��ال��ة ب�ي�ن ص� �ف ��وف م��واط �ن�ين
دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وم �ش��ارك �ت �ه��م ف��ي
نهضتها الصناعية.
 اقامة مثل هذه الهيئة بتقديمال��دراس��ات واالب �ح��اث ال�ت��ي ت��ؤدي
ال� ��ى ت �ش �ج �ي��ع ال �ص �ن��اع��ة امل�ح�ل�ي��ة
وتطويرها.
كما رأت اللجنة ان االمر يحتاج
م� ��ع ذل � ��ك ال � ��ى دراس � � ��ة ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة
ب��ال �ل �ج �ن��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة الخ� � ��ذ رأي
وزارة املالية فيما يتعلق بموارد
امل�ي��زان�ي��ة املستقلة للهيئة املزمع
ان�ش��اؤه��ا وم��دى ق��دره ال��دول��ة في
الوفاء بالحصة النقدية املطلوبة
ب �ح �س��ب م ��ا ج� ��اء ب��ال �ب �ن��د ال �ث��ان��ي
من امل��ادة  12من االق�ت��راح بقانون
امل� � �ش � ��ار ال � �ي� ��ه وك � ��ذل � ��ك اخ � � ��ذ رأي
الجهات ذات الصلة وعلى االخص
م �ن �ه��ا امل �م �ث �ل��ة ف ��ي م �ج �ل��س ادارة
الهيئة.
ك � �م� ��ا اج� � � � ��رت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب �ع��ض
التعديالت لضبط الصياغة على
االقتراح بقانون الثاني على املواد
( )27 ،18 ،17 ،16 ،15 ،9وذلك على
النحو ال��وارد في ال�ج��دول املقارن
املرفق.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى ما يلي:
 ع ��دم امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق� �ت ��راحب � �ق � ��ان � ��ون االول ب � ��اج � �م � ��اع آراء
اع�ض��ائ�ه��ا ال �ح��اض��ري��ن ل�لاس�ب��اب
املشار اليها سلفا.
 املوافقة على االق�ت��راح الثانيباجماع آراء اعضائها الحاضرين
بعد التعديل كما ورد في الجدول
املقارن رفق هذا هذا التقرير.

عبدالله املعيوف

راكان النصف

 3رسائل واردة
ت� � �ض� � �م � ��ن ك � � �ش� � ��ف االوراق
والرسائل ال��واردة ملجلس االمة
ب�ج�ل�س�ت��ه ال �ت��ي س�ت�ع�ق��د ص�ب��اح
ي� ��وم ال �ث�ل�اث ��اء امل ��واف ��ق /12 /1
2015م  3رس ��ائ ��ل ج � ��اء ن�ص�ه��ا
كالتالي:
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ةح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة ي��ؤك��د
فيها ض��رورة م��راع��اة مجموعة
م� � ��ن ال� � �ت � ��وص� � �ي � ��ات ع � �ن� ��د ق� �ي ��ام
الحكومة ببيع الشركات التابعة
لها او التي تساهم فيها بصورة
مباشرة او غير مباشرة.
(سبق ان ناقش املجلس هذه
الرسالة بجلسة 2015 /11 /17
وقد ارجأ البت فيها بجلسة /1
.)2015 /12

 رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ةال� �ع ��رائ ��ض وال � �ش � �ك� ��اوى ب�ط�ل��ب
ف�ي�ه��ا اح��ال��ة ال �ش �ك��وى رق ��م 207
ب� �ش ��أن امل� �ن ��اط ��ق غ� �ي ��ر امل ��درج ��ة
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
ال� � � ��ى ل � �ج � �ن ��ة امل � � ��راف � � ��ق ال � �ع ��ام ��ة
لالختصاص اعماال لنص املادة
 156من الالئحة الداخلية.
 رس ��ال ��ة م ��ن ع �ض��و م�ج�ل��ساالم � � � � � ��ة د .ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه م� �ح� �م ��د
ال �ط��ري �ج��ي ،ي�ط��ال��ب ف�ي�ه��ا بعقد
اجتماع خ��اص بمكتب املجلس
ي �ح �ض��ره ك ��ل م ��ن وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم � ��ة ووزي� ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
لوضع آلية واضحة لالجابة عن
االسئلة البرملانية.

 4شكاوى
ت� �ض� �م ��ن ك � �ش� ��ف ال � �ع� ��رائ� ��ض
وال� �ش� �ك ��اوى  4ش� �ك ��اوى ج ��اء ت
كالتالي:
 م �ق��دم��ة م ��ن م �ج �م��وع��ة م��نال�ع��ام�ل�ين ف��ي م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ
الكويتية يتضررون من حجب
املكافأة السنوية لهم.
 م� �ق ��دم ��ة م� ��ن ع� �ض ��و ي�ع�م��لفي هيئة التدريس في التعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ي�ت�ض��رر
من القرار رقم  205/2165بشأن
تشكيل مجلس ت��أدي��ب وال�ق��رار
رق� � ��م  2015/6ب � �ش ��أن ت �ش �ك �ي��ل
ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ق �ي ��ق ي� �ط� �ل ��ب ال� �غ ��اء
ال �ق��راري��ن مل��ا ف�ي�ه�م��ا م��ن ك�ي��دي��ة

وت� �ع� �س ��ف وم� �خ ��ال� �ف ��ة ل� �ل ��وائ ��ح
وال�ق��وان�ين علما ب��ان��ه ق��دم اكثر
م��ن  20كتابا خ��اص��ا بتظلمات
وشكاوى ضد ادارة الهيئة ولم
يتم الرد عليه حتى تاريخه.
 مقدمة من مواطنة تتضررفيها من رف��ض ادارة التسجيل
ال � �ع � �ق� ��اري وال� �ت ��وف� �ي ��ق ب � � ��وزارة
العدل من الغاء توكيلها.
 م � �ق� ��دم� ��ة م � ��ن م� ��وظ � �ف� ��ة ف��يوزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ت �ت �ض��رر م��ن
ق � � ��رار ن �ق �ل �ه��ا م� ��ن م� �ق ��ر ع �م �ل �ه��ا
ال�ح��ال��ي لتعارضه م��ع ظروفها
الشخصية برعاية اخت معاقة
اعاقة ذهنية وجسدية شديدة.
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قدمه العوضي واللجنة رأت أنه يضر المواطنين والوافدين

رفض اقتراح بتحصيل  5في المئة
من قيمة التحويالت
رف� � �ض � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
بإجماع آراء اعضائها الحاضرين
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��إض ��اف ��ة م� ��ادة
ج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م ( )71م � �ك� ��ررا أ ال ��ى
القانون رقم  23لسنة  1968في شأن
النقد وبنك الكويت املركزي واملهنة
املصرفية وال��ذي يقضي بتحصيل
نسبة  ٪ 5من قيمة كافة التحويالت
أي �م��ا ك��ان��ت ال �ع �م �ل��ة ال �ت��ي ي �ت��م بها
التحويل وتحول هذه النسبة دوريا
الى الخزانة العامة للدولة.
وق��د ع�ق��دت اللجنة ل�ه��ذا الغرض
اج �ت �م��اع�ين االول ف ��ي 2015/11/8
وال� �ث ��ان ��ي ف ��ي  2015/11/15ح�ي��ث
تبني لها أن االقتراح بقانون املشار
اليه يهدف  -وحسبما ورد بمذكرته
االي �ض��اح �ي��ة  -ال� ��ى امل �ح��اف �ظ��ة على
الدخل القومي والحول دون التأثير
على العملة الوطنية بحيث ان يكون
للدولة حصة من التحويالت املالية
ع��ن ط��ري��ق تحصيل ن�س�ب��ة بسيطة
منها.
وت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان امل� � ��ادة االول� ��ى
تتضمن اض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة برقم
(71مكررا أ) الى القانون املشار اليه
نصها اآلتي:
(م��ع ع��دم اإلخ�ل�ال ب��أح�ك��ام امل��ادة
 71م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ي�ت��ول��ى البنك
امل��رك��زي ات �خ��اذ االج� � ��راءات ال�لازم��ة
ل� �ت� �ق� �ي ��د ال � �ب � �ن� ��وك امل� �ح� �ل� �ي ��ة وأف � � ��رع
البنوك االجنبية وشركات الصرافة
ب�ت�ح�ص�ي��ل ن �س �ب��ة خ �م �س��ة ف ��ي امل�ئ��ة
م ��ن ق �ي �م��ة ال� �ت� �ح ��وي�ل�ات ك ��اف ��ة أي �م��ا
كانت العملة التي يتم بها التحويل
وت� �ح ��ول ه � ��ذه ال �ن �س �ب��ة دوري � � ��ا ال��ى
الخزانة العامة للدولة ُ
ويستثنى من
ذلك التحويالت املتعلقة باالتفاقيات
الخاصة بحماية االستثمار وانتقال
رؤوس االم ��وال على النحو املحدد

جانب من اجتماع سابق اللجنة التشريعية

بأحكامها والتحويالت الحكومية
الرسمية للخارج).
واملادة الثانية تنص على:
( مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر تفرض على
امل �خ��ال �ف�ين غ ��رام ��ة م �ق��داره��ا ضعف
امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ت�ح��ول باملخالفة لهذا
القانون).
وم� � ��ن ال� � ��دراس� � ��ة وال � �ب � �ح ��ث ت �ب�ين
للجنة ان امل� ��ادة  134م��ن ال��دس�ت��ور
تنص على ان:
(إن� � � � �ش � � � ��اء ال � � �ض � � ��رائ � � ��ب ال � �ع� ��ام� ��ة
وت �ع��دي �ل �ه��ا وإل� �غ ��اء ه ��ا ال ي �ك��ون إال
ب �ق��ان��ون وال ي�ع�ف��ى أح ��د م��ن أدائ �ه��ا
ك�ل�ه��ا أو ب�ع�ض�ه��ا ف��ي غ�ي��ر االح ��وال
املبينة بالقانون وال يجوز تكليف
اح ��د ب � ��أداء غ�ي��ر ذل ��ك م��ن ال�ض��رائ��ب
وال��رس��وم والتكاليف إال ف��ي ح��دود
القانون).
وامل ��ادة ( )18م��ن ال��دس�ت��ور تنص
على ان:
(امل �ل �ك �ي��ة ال �خ ��اص ��ة م �ص��ون��ة ف�لا

ي�م�ن��ع اح ��د م��ن ال �ت �ص��رف ف��ي ملكه
إال في ح��دود القانون وال ينزع عن
أح��د ملكه إال بسبب املنفعة العامة
ف ��ي االح� � � ��وال امل �ب �ي �ن��ة ف ��ي ال �ق��ان��ون
وب��ال�ك�ي�ف�ي��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا فيه
وب� �ش ��رط ت �ع��وي �ض��ه ع �ن��ه ت�ع��وي�ض��ا
عادال).
وج� � ��اء ف� ��ي امل� ��ذك� ��رة ال �ت �ف �س �ي��ري��ة
للدستور في تفسير امل��واد من ()16
الى ( )20التالي:
( ...وي� �ق ��در ف ��ي ك ��ل م� �ج ��ال م��دى
تدخل الدولة بما يتفق وحالة البالد
ومقتضيات التوفيق ب�ين الصالح
ال � �ع� ��ام وم� �ص ��ال ��ح االف � � � ��راد ف �ي��وس��ع
نطاق النشاط العام مثال في االمور
ذات ال �ص �ل��ة ال��وث �ي �ق��ة ب��أم��ن ال��دول��ة
أو اس ��راره ��ا او االق �ت �ص��اد ال�ق��وم��ي
ف��ي ح�ين ي��وس��ع على ال�ن�ش��اط الحر
مثال ف��ي االم ��ور ال�ت�ج��اري��ة وإش�ب��اع
ال�ح��اج��ات العامة ال�ج��اري��ة واملشرع
ه ��و األم� �ي��ن ع �ل��ى أداء ه � ��ذه امل �ه �م��ة
والقيام بهذا التقدير حسب منطق

زم��ان��ه ومقتضيات امل��وض��وع ال��ذي
ي �ش��رع ل ��ه .ول �ي��س م��ن امل�س�ت�ط��اع ان
يسبقه الشارع الدستوري بتحديد
في هذا الشأن اكثر من ذلك التحديد
املرن الذي ورد باملادة املذكورة).
أي أن ��ه وف �ق��ا ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة
وح� �م ��اي ��ة ل� �ل ��دخ ��ل ال� �ق ��وم ��ي ي �ج��وز
بقانون ان نحصل نسبة أو جزءا من
قيمة التحويالت الخارجية (امللكية
الخاصة) بقانون.
والجدير بالذكر أن القانون رقم
( )32لسنة  1986في شأن النقد وبنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وامل�ه�ن��ة املصرفية
بني في املادة ( )15منه في ان اغراض
البنك املركزي هي كالتالي:
 - 2العمل على تأمني ثبات النقد
الكويتي وع�ل��ى ح��ري��ة تحويله الى
العمالت االجنبية االخرى.
 - 3ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وج�ي��ه سياسة
االئ �ت �م��ان ب�م��ا ي�س��اع��د ع�ل��ى ال�ت�ق��دم
االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي وزي� ��ادة
الدخل القومي.

ج ��دي ��ر ب��ال �ت �ن��وي��ه ان ال �ص �ي��اغ��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ت�ق�ت�ض��ي دم ��ج م��ا ج��اء
ب ��امل ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ض �م��ن ن ��ص امل ��ادة
االول� � ��ى ل �ي��دخ��ل ال �ن��ص ف ��ي جملته
بنص القانون االصلي.
ب �ن��اء ع �ل��ى م��ا ت �ق��دم رأت اللجنة
ان االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ي� �ه ��دف ال ��ى
ت�ح�ص�ي��ل ن �س �ب��ة م ��ن االم � � ��وال ال�ت��ي
تحول خارج البالد واغلب املحولني
واف� � � � � � � � ��دون وب � �ع � �ض � �ه � ��م دخ� ��ول � �ه� ��م
ضعيفة وتحويالتهم بسيطة وقد
ي�ت�ض��ررون م��ن النسبة ال�ت��ي تؤخذ
م � ��ن ت� �ح ��وي�ل�ات� �ه ��م امل ��ال � �ي ��ة ك� �م ��ا ان
التحصيل س��وف يشمل امل��واط�ن�ين
(ب ��ال� �ص� �ي� �غ ��ة ال � �ح ��ال � �ي ��ة ل �ل�اق � �ت ��راح
بقانون) وه��و ما قد يعود بالضرر
على امل��واط�ن�ين ذل��ك ان التاجر عند
دف�ع��ه ل�ه��ذه النسبة على تحويالته
ل�ل�ام ��وال س ��وف ي� ��ؤدي ال ��ى ارت �ف��اع
ت �ك �ل �ف��ة ال� �س� �ل ��ع وب ��ال� �ت ��ال ��ي ارت� �ف ��اع
االس� �ع ��ار ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن ل��ذل��ك فال
محل إلقرار مثل هذا القانون في هذا
الوقت حفاظا على حرية املواطنني
والوافدين وتحويل اموالهم خاصة
في ظل الظروف االقتصادية العاملية
كما ان ات�ج��اه دول��ة ال�ك��وي��ت للعمل
الخيري عامليا.
رأي اللجنة (التصويت)
بناء عليه انتهت اللجنة بإجماع
آراء اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال� �ح ��اض ��ري ��ن ال ��ى
ع��دم امل��واف�ق��ة على االق �ت��راح بقانون
لألسباب السالف ذكرها.

الملكية الخاصة
مصونة وال يمنع
أحد من التصرف
في ملكه إال في
حدود القانون
أغلب الوافدين
دخولهم ضعيفة
وتحويالتهم
بسيطة وقد
يتضررون من
النسبة
النسبة تؤدي
إلى ارتفاع
تكلفة السلعة
وينعكس ذلك
على المواطنين

 ...وتسمح بالتعليم المجاني لكل من يعيش على أرض الكويت
واف� �ق ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ع�ل��ى االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون بتعديل
امل � ��ادة االول � ��ى م ��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 112ل � �س � �ن� ��ة  1965ف� � ��ي ش� ��أن
التعليم االلزامي.
وق � � ��د ع� � �ق � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ل� �ه ��ذا
ال� � �غ � ��رض اج� �ت� �م ��اع ��ا ب �ت ��اري �خ ��ه
 2015/11/8ح� �ي ��ث ت� �ب�ي�ن ل �ه��ا
ان ال �ه��دف م��ن االق �ت��راح بقانون

 وح �س �ب �م��ا ورد ف� ��ي م��ذك��رت��هااليضاحية  -هو اتاحة التعليم
امل �ج ��ان ��ي ل �ك��ل م ��ن ي �ع �ي��ش ع�ل��ى
ارض ال� � �ك � ��وي � ��ت ول� � �ي � ��س ف �ق��ط
الكويتيني انطالقا من التسمية
ال �ت��ي ك��رم��ت ب �ه��ا االم ��م امل�ت�ح��دة
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ام� � �ي � ��ر دول� � ��ة
ال �ك��وي��ت ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال� �ص� �ب ��اح ب� �ك ��ون س� �م ��وه أم� �ي ��را

ل�لإن�س��ان�ي��ة وك��ذل��ك ن�ظ��را للعمل
االنساني والخيري التي اتسمت
به دولة الكويت.
ب� � �ع � ��د ال� � �ب� � �ح � ��ث وال � � � ��دراس � � � ��ة
ت�ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان امل� ��ادة ( )13من
الدستور تنص على ان:
«التعليم رك��ن اس��اس��ي لتقدم
املجتمع تكفله الدولة وترعاه».
ك� �م ��ا ت� �ن ��ص امل� � � ��ادة ( )40م��ن

الدستور على ان:
«ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ح � ��ق ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين
تكفله الدولة وفقا للقانون وفي
ح� � ��دود ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ع ��ام واآلداب
وال �ت �ع �ل �ي��م ال ��زام ��ي م �ج��ان��ي ف��ي
مراحله االولى وفقا للقانون».
وب� � ��اس � � �ت � � �ع� � ��راض االق � � � �ت � � ��راح
بقانون امل�ش��ار اليه رأت اللجنة
ان � � � ��ه ي � �خ � �ل� ��و م � � ��ن ش � �ب � �ه� ��ة ع � ��دم

ال ��دس �ت ��وري ��ة وال ي �ت �ع��ارض م��ع
امل��ادت�ي�ن س��ال�ف�ت��ي ال��ذك��ر ك�م��ا ان
ص �ي��اغ �ت��ه س �ل �ي �م��ة وم �ن �ض �ب �ط��ة
وان � ��ه ي �ت �م��اش��ى م ��ا ات �س �م��ت ب��ه
دولة الكويت من رعاية لالعمال
االن � �س� ��ان � �ي� ��ة وال � �خ � �ي� ��ري� ��ة وم� ��ن
ب ��اب اول� ��ى ف��ان �ه��ا ت�ح�ت�ض��ن من
ي�ق�ي�م��ون ع�ل��ى ارض �ه��ا أي��ا كانت
جنسياتهم إال ان��ه يجب معرفة

ق� ��درة وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
وام� �ك ��ان ��ات� �ه ��ا ل� �ت ��وف� �ي ��ر امل �ب ��ال ��غ
امل��ال�ي��ة ال�لازم��ة لتغطية التكلفة
املالية املترتبة على هذا االقتراح
ب �ق��ان��ون وك��ذل��ك ت��وف �ي��ر امل�ب��ان��ي
املدرسية والكتب واملعلمني.
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لوجود جهات عديدة تعمل في هذا المجال

المرافق العامة ترفض إنشاء هيئة عامة
إلدارة األزمات والكوارث
رف� � �ض � ��ت ل � �ج � �ن ��ة امل � � ��راف � � ��ق ال � �ع ��ام ��ة
االق � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ب� �ش ��أن إن �ش ��اء
الهيئة العامة إلدارة األزم��ات والكوارث
وذل ��ك ل��وج��ود ال�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات في
ال �ك��وي��ت وال �ت��ي ت�ع�م��ل ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال
وق � ��د اح � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة ال��ى
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ق��ري��ر ال �خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
امل�ت�ض�م��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين امل�ش��ار
اليها بتاريخ  2014/1/22وذلك لبحثها
ودراس�ت�ه��ا وتقديم تقرير بشأنها الى
املجلس املوقر.
وق��د س�ب��ق للجنة ف��ي دور االن�ع�ق��اد
امل � � ��اض � � ��ي ان ق � ��دم � ��ت ت� � �ق � ��ري � ��را ب� �ه ��ذا
ال� �خ� �ص ��وص إال ان امل �ج �ل ��س ق � ��رر ف��ي
جلسته بتاريخ  2012/3/11رد التقرير
الى اللجنة ملزيد من الدراسة.
وف ��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ح��ال��ي ع�ق��دت
ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م ��اع ��ا ب� �ه ��ذا ال �خ �ص��وص
ي��وم االث�ن�ين  2015/11/9حيث ناقشت
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين واط�ل�ع��ت اللجنة
على االقتراحات بقوانني وتبني لها ان

وق��وع ال�ك��وارث واالزم ��ات اصبح واقعا
ي��واج��ه امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ح��دي�ث��ة وي�ع��ان��ي
منه الكثير من الدول في العصر الحالي
ودول � � ��ة ال �ك ��وي ��ت ك �ج ��زء م ��ن امل �ن �ظ��وم��ة
الدولية ليست بمنأى عن ذلك والتعامل
السليم الناجح مع هذه الكوارث يمكن
مواجهتها م��ن خ�ل�ال االدارة الحكيمة
ل�ه��ا وه ��ذه االدارة ي�ج��ب ان ت�ك��ون وف��ق
اس��س علمية سليمة ب��أن تعهد لجهاز
منظم ومتخصص في هذا املجال لهذا
ج � ��اءت االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ل�ت�ن�ش��ئ
ه �ي �ئ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ادارة االزم � ��ات
والكوارث في الكويت.
واس �ت �ع��رض��ت ال �ل �ج �ن��ة رأي ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ت��ي ذه �ب��ت ال ��ى امل��واف �ق��ة
على االقتراحات بقوانني اعاله ال سيما
انها تتوافق مع مشروع قانون النظام
االس��اس��ي مل��رك��ز مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربية الدارة حاالت الطوارئ
وال� � � � ��ذي ح � � ��رر ب � �ت� ��اري� ��خ 2012/3/13
ون �ش��ر ف ��ي ج ��ري ��دة ال �ك��وي��ت ال �ي ��وم في
 2013/1/26وكما ان اللجنة لم تشر في

جانب من اجتماع سابق للجنة املرافق

ت�ق��ري��ره��ا ال��ى أي ش�ب�ه��ة دس �ت��وري��ة في
االقتراحات.
وقد اطلعت اللجنة على ال��رد ال��وارد
من وزارة الداخلية بتاريخ 2015/2/4
والذي اوضح فيه« :عدم الحاجة إلنشاء
ال �ه �ي �ئ��ة امل � �ق ��دم ب �ش��أن �ه��ا االق� �ت ��راح ��ات
ب �ق��وان�ين ح�ي��ث ان ه �ن��اك ج �ه��ات ي��دخ��ل
باختصاصاتها امل �ه��ام امل�ق�ت��رح ان�ش��اء
الهيئة من اجلها».
واع ��د ه��ذا االق �ت��راح ب�ق��ان��ون إلن�ش��اء

ه�ي�ئ��ة ع��ام��ة إلدارة االزم � ��ات وال �ك��وارث
متضمنا جميع االحكام الالزمة إلنشاء
ه��ذه الهيئة وال�ق�ي��ام ب��األع�م��ال الكفيلة
ل �ت �ح �ق �ي��ق االه � � � ��داف ال� �ت ��ي ان �ش �ئ��ت م��ن
اجلها.
وت ��رى ال�ل�ج�ن��ة ان ال�ف�ك��رة م��ن ان�ش��اء
هيئة ادارة االزمات والكوارث وإن كانت
فكرة نبيلة ومنطقية قانونا وواقعا إال
انها تضع امامها عدة اعتبارات وهي:
 - 1وج ��ود ال �ع��دي��د م��ن ال �ج �ه��ات في

ال �ك��وي��ت وال �ت��ي ت�ع�م��ل ف��ي م �ج��ال ادارة
االزم� � � ��ات وال� � �ك � ��وارث واه �م �ه ��ا االدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دف��اع امل��دن��ي وال �ت��ي تختص
بوضع الخطط ملواجهة الكوارث العامة
واالس �ت �ع��داد ل�ه��ا ب��امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�لازم��ة
لضمان سير العمل بانتظام في البالد
في ح��االت الحرب او السلم او االحكام
ال�ع��رف�ي��ة او ال �ك��وارث ال�ع��ام��ة م��ع كفالة
االمن القومي في هذه الظروف.
فاللجنة ت��رى ان تلك الجهات تقوم
ب��ال�ع�م��ل وامل �ه��ام م��وض��وع االق �ت��راح��ات
املقدمة اعاله.
 - 2ترى اللجنة انه من الضروري عدم
التوسع في انشاء الهيئات املستقلة إال
تلك التي تستهدف غرضا مهما تلزمها
ح��اج��ة ض��روري��ة وذل ��ك ت�م��اش�ي��ا م��ع رد
وزارة الداخلية املرفق ذل��ك ان الهيئات
املستقلة ت��ؤدي ال��ى خلق ادارات بديلة
ت� �ع� �م ��ل ع � �ل ��ى ت� � �ض � ��ارب ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات
واس�ت�ن��زاف االم ��وال وإض�ع��اف االدارات
امل ��رزك� �ي ��ة  -ال� � � � � ��وزارات  -ل �ص ��ال ��ح ت�ل��ك
الهيئات.

 - 3ت� �ج ��د ال �ل �ج �ن ��ة ان االول � � � ��ى م��ن
ان �ش��اء ه�ي�ئ��ة مستقلة ج��دي��دة ه��و رف��ع
كفاءة وق��درة الجهات امل��وج��ودة حاليا
خ �ص��وص��ا ال� ��دف� ��اع امل ��دن ��ي وام� ��داده� ��ا
ب��امل �ت �ط �ل �ب��ات ال�ل��ازم� ��ة ل �ت �ك��ون ج��اه��زة
ملواجهة أي مكروه  -ال قدر الله.
رأي اللجنة (التصويت)
وب � �ع � ��د امل � �ن ��اق � �ش ��ة وت � � �ب � � ��ادل اآلراء
واستنادا الى االسباب واملبررات اعاله
انتهت اللجنة بأغلبية آراء اعضائها
الحاضرين ( )1/3الى عدم املوافقة على
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ل�لأس�ب��اب امل�ش��ار
اليها اعاله.
وان �ب �ن��ى رأي االق �ل �ي��ة ع�ل��ى ان ه�ن��اك
حاجة حقيقية إلنشاء هيئة متخصصة
في ادارة االزمات والكوارث لتكون جهة
مختصة وم��ؤه�ل��ة ومل�ن��ع ال�ت�ض��ارب في
عمل الجهات القائمة ألنه ال توجد جهة
متخصصة في ادارة االزمات والكوارث
باملعنى املعروف عامليا.

المرأة واألسرة :دورات تدريبية للمقبلين
على الزواج
واف� �ق ��ت ل �ج �ن��ة امل� � ��رأة واألس � � ��رة ع�ل��ى
االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون /31
 2008ب�ش��أن ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي للراغبني
في الزواج قبل اتمام الزواج واملقدم من
النائب صالح عاشور.
واط � �ل � �ع ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى االق � �ت � ��راح
بقانون (سالف الذكر) بأن تضاف مادة
جديدة برقم ( 2مكررا) الى القانون رقم
 31لسنة  2008وهذا نصه:
ع �ل��ى راغ � �ب ��ي ال� � � ��زواج دخ� � ��ول دورة
ينظمها املختصون بشؤون االسرة في
وزارة العدل ال تقل مدتها عن اسبوعني،
ي � �ت ��م خ �ل�ال � �ه ��ا ش � � ��رح اس � � ��س ال� �ع�ل�اق ��ة
ال��زوج�ي��ة الصحيحة وس�ب��ل انجاحها،
واسباب فشلها ،وبيان اسباب الطالق
ومسؤوليات الزوج والزوجة وواجبات
وحقوق كل منهما.
ك�م��ا ي�ج��ب عليها ت�ق��دي��م الصحيفة
ال�ج�ن��ائ�ي��ة ل�ل�م��أذون ال�ش��رع��ي ع�ن��د عقد
القران اسوة بشهادة الفحص الطبي.
ل � ��ذا ي� �ه ��دف االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ال��ى
تسليط ال �ض��وء ع�ل��ى التهيئة العقلية

وال �ن �ف �س �ي��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل�ل�م�ق�ب�ل�ين
ع�ل��ى ال� ��زواج ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي ال�ح��د من
نسب الطالق ورع��اي��ة االس��رة الكويتية
وزيادة وعي الراغبني في الزواج بمدى
امل�س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي ت�ت��رت��ب ع�ل��ى كليهما،
كما ان الزام الطرفني بتقديم الصحيفة
ال�ج�ن��ائ�ي��ة ق �ب��ل ع �ق��د ال �ق ��ران ي�ج�ن��ب اي
مشاكل مستقبلية قد تؤدي الى الطالق.
كما اطلعت اللجنة على رأي اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ت��اري��خ 11
م��ارس  2015وال ��ذي اعتبر ان االق�ت��راح
بقانون ه��دف��ه نبيل السيما م��ع تفشي
املشاكل الزوجية وازدياد حاالت الطالق
ف ��ي اآلون � ��ة االخ� �ي ��رة ح �ي��ث ي �ه��دف ه��ذا
االقتراح الى توعية املقبلني على الزواج
ب��أس��س ال �ع�لاق��ة ال��زوج �ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
وسبل انجاحها واس�ب��اب فشلها حتى
ي�ك��ون االط ��راف على علم بكافة االم��ور
ل�ت�ف��ادي أي م�ش��اك��ل ق��د ت�ط��رأ مستقبال
على الحياة الزوجية.
ك �م��ا رأت ال �ل �ج �ن��ة ان� ��ه م ��ن االف �ض��ل
جعل تقديم الصحيفة الجنائية مسألة

عاشور متوسطا الحمدان وطنا في لجنة املرأة واألسرة

ج��وازي��ة ب��دال م��ن االل ��زام حتى ال يخلق
م�ش��اك��ل اج�ت�م��اع�ي��ة ون�ف�س�ي��ة ب�ين اف��راد
املجتمع.
من ثم اطلعت اللجنة على رأي وزارة
ال �ع��دل ب �ت��اري��خ  22ي��ون �ي��و  2015ال�ت��ي
طرحت فيه عدة تساؤالت هي كالتالي:
 - 1هل يحسن ان يكون حكم الفقرة
االول ��ى ب��ال��زام راغ �ب��ي ال ��زواج بحضور
ال� ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة امل�ق�ت��رح��ة مختصرا

على من يرغب في الزواج الول مرة فقط،
ك�م��ا ت �س��اء ل��ت ح ��ول م ��دى ام �ك��ان قصر
صفة االل��زام تلك على من لم يتعد سنا
معينة ( 40عاما).
اال ان ال� � ��وزارة اس �ت �ط��ردت ق��ائ�ل��ة ان
ال �ق��ان��ون ي �ض��ع ق��واع��د ق��ان��ون �ي��ة ع��ام��ة
وم �ج ��ردة ت�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع وذل��ك
اس ��وة اي �ض��ا ب��ال��زام �ي��ة اج� ��راء الفحص
الطبي قبل ابرام عقد الزواج ،خاصة ان

فتح باب االستثناء قد يضعف او يحد
من فعالية هذه القاعدة.
 - 2يحسن ت��رك تحديد م��دة ال��دورة
املقترحة للجهة القائمة على تنظيمها
اذ ان ذلك ليس محله نص القانون.
 - 3ان اط�لاع اح��د الطرفني الراغبني
ف��ي ال ��زواج على م��ا سجل ف��ي صحيفة
ال �ح��ال��ة ال �ج �ن��ائ �ي��ة ل �ل �ط��رف اآلخ � ��ر م��ن
احكام قد تجعله يتراجع هو شخصيا
او اس ��رت ��ه ع ��ن ات� �م ��ام ال� � � ��زواج ك �م��ا ان
صدور احكام قضائية جزائية ضد احد
ال��راغ�ب�ين ب��ال��زواج ال يعني ب��ال�ض��رورة
وب �ط��ري��ق ال� �ل ��زوم ع� ��دم ص�لاح �ي �ت��ه كي
يكون طرفا في عالقة زوجية.
ان االخ ��ذ ب�ح�ك��م ال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة من
امل��ادة املقترحة امل�ش��ار اليها يستحدث
في حقيقته مانعا في اتمام الزواج رغم
انه ال يعد كذلك في حكم الشرع.
ان االخذ بالحكم املذكور قد يتصادم
م��ع ن��ص امل� ��ادة  30م��ن ال��دس �ت��ور ال�ت��ي
ك� �ف� �ل ��ت ال � �ح � ��ري � ��ة ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة وأح� � ��د
وج��وه �ه��ا ال �ك��رام��ة االن �س��ان �ي��ة وح��رم��ة

الحياة الخاصة ومن ثم فان اقرار نص
ال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل ��ادة امل�ق�ت��رح��ة قد
يصمها بشبهة عدم الدستورية.
وبناء على ما تقدم ،رأت اللجنة الزام
راغ �ب��ي ال� ��زواج ب��دخ��ول دورة تدريبية
ي�ن�ظ�م�ه��ا امل �خ �ت �ص��ون ب �ش ��ؤون االس ��رة
ف��ي وزارة ال �ع��دل ع�ل��ى اال ت��زي��د مدتها
ع��ن اس�ب��وع�ين وال يعقد ال �ق��ران اال بعد
دخول ال��دورة ،وبجواز طلب الصحيفة
الجنائية بدال من الزاميته.
وق� ��د ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��اج �م��اع آراء
ال�ح��اض��ري��ن م��ن اعضائها ال��ى املوافقة
ع �ل��ى االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ب �ع��د ت�ع��دي�ل��ه
على النحو ال��وارد بالجدول املقارن في
شأن اضافة مادة جديدة برقم  2مكررا
ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة  2008بشأن
الفحص الطبي للراغبني في الزواج قبل
اتمام الزواج.
واللجنة تقدم تقريرها ال��ى املجلس
املوقر التخاذ ما يراه بصددها.
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أكد خالل لقائه مع برنامج بال حصانة أن المصالح الشخصية تحكم منتقديه

الخرافي :الرقابة البرلمانية في عهد
المجلس الحالي حازمة
استضاف برنامج
بال حصانة أمين سر
مجلس األمة النائب
عادل الجاراهلل الخرافي
الذي فتح خزائن ذكرياته
لتلفزيون المجلس
مثمنا الدور الكبير الذي
لعبه رئيس مجلس
األمة األسبق الراحل
جاسم الخرافي في
تشكيل شخصيته
السياسية معتبرا أن
إنجازات الراحل أضافت
الكثير إلى اسم العائلة
وتاريخها كما أنها
موضع فخر واعتزاز من
كل من ينتمي إليها.
كما تناول الجار اهلل
آراءه في عدد من
القضايا والمواقف
والقوانين التي صدرت
عن المجلس خالل
الفترة الماضية وإلى
التفاصيل:

ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال� �ج ��ارال� �ل ��ه
ال�خ��راف��ي ان عائلة ال�خ��راف��ي عريقة
وكان لها قديما بنقعة الخرافي ٣٠٠
بوم سفار كما ان إنجازات املرحوم
ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ال��رئ�ي��س األس�ب��ق
ملجلس األمة جاسم الخرافي أضفت
امل��زي��د م��ن ال �ث �ق��ل إل ��ى ت �ل��ك ال�ع��ائ�ل��ة
وه��ي م��وض��ع ف�خ��ر ل�ك��ل م��ن ينتمي
إل�ي�ه��ا وأن ��ا أت �ش��رف ب��ان�ت�م��ائ��ي إل��ى
هذه العائلة.
وتابع :لقد تعلمت على املستوى
ال �ش �خ �ص��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �غ �ف��ور له
ال��راح��ل ف�ق��د ك��ان م��درس��ة سياسية
ك �ب �ي��رة وك � ��ان اول ع �م �ل��ي م �ع��ه ف��ي
ان�ت�خ��اب��ات  1976وخ�ل�ال ت�ل��ك امل��دة
الطويلة أثقلت خبرتي بنصائحه
وم �ت��اب �ع �ت��ي ال �ق��ري �ب��ة م ��ن م�س�ي��رت��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة ك �م��ا اع �ت �ب��ر ن�ص��ائ�ح��ه
ج �م �ي�لا ف ��ي رق �ب �ت��ي وأرى أن ه��ذا
ال ��رج ��ل ال�ك �ب �ي��ر أع �ط��ان��ي أك �ث��ر مما
استحقه.
وب � � ��رده ع �ل��ى س � ��ؤال ب�خ�ص��وص
هيئة االت�ص��االت ق��ال الجار الله إن
استقاللية تلك الهيئة ض��رورة لكي
ت�م��ول نفسها وت�خ�ف��ف م��ن األع�ب��اء
امل ��ال� �ي ��ة امل� �ل� �ق ��اة ع �ل��ى ع ��ات ��ق وزارة
املواصالت وبالتالي توفر ميزانية
ع�ل��ى خ��زان��ة ال��دول��ة ولتحقيق ذل��ك
البد أن تسعى تلك الهيئة لتحقيق
أرباح والقيام بمهامها لرفع جودة
ال� �خ ��دم ��ات امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ال �ش ��رك ��ات
ال �ت �ج��اري��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ه ��ذا امل�ج��ال
وال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى األس � �ع� ��ار ت�ح�ق�ي�ق��ا
مل �ص �ل �ح��ة امل� ��واط� ��ن م �ش �ي��را إل � ��ى ان
تطبيق القانون واجه عدة مالحظات
وب �ش �ك��ل ع ��ام ن �ق��ول ك �ب��رمل��ان �ي�ين إن
القوانني الكبيرة عادة ما تكثر بها
امل�لاح �ظ��ات وع�ل�ي��ه ف ��إن امل�لاح�ظ��ات
ع � �ل� ��ى ق � ��ان � ��ون ه� �ي� �ئ ��ة االت � � �ص � ��االت
ت �ت��راوح ب�ين 15ال ��ى  20ب��امل�ئ��ة وم��ن
ه� � ��ذه امل�ل��اح � �ظ� ��ات ت ��وف� �ي ��ر م �ص��در
للتمويل ف��ي البداية لدفع ال��روات��ب
وتم حسم تلك املعضلة بأن يتم ذلك
م ��ن خ��زي �ن��ة ال ��دول ��ة ل�ب�ع��ض ال��وق��ت
حتى تستطيع الهيئة القيام بتلك
األع �ب ��اء وم ��ن امل �ف �ت��رض أن مجلس
ادارت�ه��ا يقدم تصورا للحكومة عن
امل� ��دة ال �ت��ي س�ت�ت�ح�م��ل ف�ي�ه��ا خ��زان��ة
ال��دول��ة األع�ب��اء املالية للهيئة حيث
إن م �ج �ل��س األم � � ��ة ق� ��د ق � ��ام ب � ��دوره
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ووض ��ع
الخطوط العريضة للمشروع غير
أن الحكومة ال تتفاعل مع القانون
ب ��ال �س ��رع ��ة امل �ط �ل ��وب ��ة م �ع �ت �ب��را أن ��ه
وبرغم تلك الصعوبات فإنه يعتبر
هيئة االت �ص��االت م�ش��روع��ا وطنيا
م �ت �م �ي��زا ي �ح �ق��ق م �ص �ل �ح��ة امل ��واط ��ن

ج �م��وع ك �ب �ي��رة وك �ن��ت اح ��ب ال�ع�م��ل
السياسي واعمل بالعمل النقابي.

أمني السر النائب عادل الخرافي

ب �خ�لاف ق��ان��ون إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة النقل
وال��ذي اعتبر ال�ج��ار الله أن��ه تحول
إلى صراع سياسي في عهد الوزير
السابق عبد العزيز االبراهيم.
دستورية القوانين
وع��ن متابعة دستورية القوانني
أش � ��ار ال� �ج ��ارال� �ل ��ه إل� ��ى ت �ك �ل �ي �ف��ه م��ن
م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ب��إع��داد ف��ري��ق عمل
م��ن امل�س�ت�ش��اري��ن ال�ق��ان��ون�ي�ين وأن��ه
ب�ن��اء ع�ل��ى ه��ذا التكليف ت��م تكوين
منظومة قانونية لتحقيق الجودة
في القوانني والتصورات والرغبات
واالق �ت��راح��ات ال�خ��ارج��ة م��ن اللجان
ولضمان عدم وجود شائبة تتعلق
بدستوريتها.
كما رد الجار الله على من ينتقد
ال ��دور ال��رق��اب��ي للمجلس ب��اإلع��راب
ع��ن اعتقاده ب��أن الرقابة البرملانية
للمجلس ال�ح��ال��ي ق��اس�ي��ة أك�ث��ر من
ال� �ل��ازم وأن االس �ت �ج ��واب ��ات ك�ث�ي��رة
م�ش�ي��را إل ��ى ان م��ن ي�ن�ت�ق��د املجلس
في هذا الجانب ويطعن فيه يسعى
لتحقيق أهدافا شخصية.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة
أوض ��ح أن ب��داي��ة دراس� ��ة ت�ع��دي�لات
ال �ق��ان��ون ك��ان��ت م�ن�ص�ب��ه ع�ل��ى أرب��ع
م� ��واد خ��اص��ة ب ��ال� �ج ��زاءات ق��دم�ت�ه��ا
الحكومة وبعد دراس��ة القانون في
ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق دراس� � ��ة مستفيضة
تبني لنا أن امل��واد التي تحتاج إلى
تعديل تصل إلى  61مادة.
وت�ط��رق ال�ج��ار ال�ل��ه إل��ى الحديث
ع� ��ن أم� ��ان� ��ة ال� �س ��ر وال � �ت� ��ي ق � ��ال إن ��ه
ف � ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات� �ه ��ا ال� �ث ��ان� �ي ��ة ن �ج��ح

ف ��ي ال� ��وص� ��ول إل� ��ى ق �ن��اع��ة ال ��زم�ل�اء
ب��اس�ت�ح�ق��اق��ه ل�ه��ا وإن ��ه ح�ص��ل على
تأييد  36نائبا قبل دخول الجلسة
م �ش �ي��را إل� ��ى أن إدارت � � ��ه ل�ل�ج�ل�س��ات
ح � �ب � �ي� ��ة ك� � �م � ��ا ك� � �ش � ��ف ع � � ��ن وج � � ��ود
تكتيكات ينتهجها ب�ع��ض ال�ن��واب
خ�ل��ال إدارت � � ��ه ل �ل �ج �ل �س��ات ب ��إرس ��ال
رس��ال��ة ت��ره�ي��ب ف��ي ب��داي��ة الجلسة
للحصول على مزايا.
وأوض � ��ح أن ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة للقضية
اإلس �ك��ان �ي��ة ف ��إن م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة
السكنية لم تستغل كل املواد التي تم
تعديلها من قبل مجلس األم��ة وأن
م��ا يعملون عليه اآلن ه��و تنشيط
عملية ال �ت��وزي��ع وال �ت��ي تستند في
األس��اس إل��ى نجاح جهود املجلس
في تحرير األراضي التي كانت تقع
تحت سيطرة وزارتي الدفاع والنفط
مشيرا إلى ان خطة الـ  12ألف وحدة
سنويا خ�ط��وة ل�لأم��ام وأن الرعاية
السكنية تستطيع تقديم أفضل من
ذلك لخدمة القضية بتفعيل جميع
امل��واد املعدلة معتبرا أن سبب أزمة
اإلسكان في السابق يقع على عاتق
ال�س�ل�ط�ت�ين ل�ت�ع�ل�ق�ه��ا ب �ج��ان��ب س��وء
اإلدارة وضعف التشريع.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ت �ح��دث ال �ج��ار
ال � �ل� ��ه ع � ��ن ن� �ش ��أت ��ه ق � ��ائ �ل��ا :ت��رب �ي��ت
ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال� �ش ��ام� �ي ��ة وغ ��ال �ب �ي ��ة
أصدقائي من ه��ذه املنطقة وعملت
ف� ��ي ب ��داي ��ات ��ي ك ��إع�ل�ام ��ي ب� ��اإلذاع� ��ة
م ��ع ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان وغ� �ي ��ره من
اإلع�لام �ي�ين امل�ت�م�ي��زي��ن وك �ن��ت أدي��ر
ندوات وتعلمت منها كيفية مقابلة
ال �ج �م��اه �ي��ر وإل� �ق ��اء ال �خ �ط��اب��ات في

قضايا المرأة
وأك��د ال�ج��ار الله إيمانه بقضايا
امل� � � ��رأة وت � �ق ��دي ��ره ل � ��دوره � ��ا ال �ك �ب �ي��ر
م �ع �ت �ب��را أن دور امل� � ��رأة ال �س �ي��اس��ي
ل��م ي�ك�ت�م��ل ح �ت��ى اآلن ب��رغ��م وج��ود
ك� �ف ��اءات وأص� �ح ��اب إن � �ج ��ازات غير
أن � �ه � ��ن ف � ��ي ال � �ع � �م ��ل ال� � �ع � ��ام م ��ازل ��ن
م� �ح ��دودات ح �ي��ث ع�ك�س��ت ال�ن�ت��ائ��ج
االن �ت �خ��اب �ي��ة أن م�ج�ت�م�ع�ن��ا ذك ��وري
الف �ت��ا إل� ��ى أن� ��ه ي�س�ت�م��ع دائ� �م ��ا إل��ى
م �ط��ال��ب ال �ن��اخ �ب��ات وي� �ب ��ذل ج�ه��ده
لتحقيقها.
وس � ��رد أم �ي�ن س ��ر امل �ج �ل��س قصة
حرقه كتاب الطريق إلى القمة قائال:
ل�ق��د ط�ب��ع م�ن��ه أل��ف نسخة وعندما
ق ��رأت ��ه ش �ع��رت ب ��وج ��ود م ��دح كثير
فيه م��وج��ه إل��ى شخصي واعتقدت
أن ذل��ك ال ينبغي ف��ي ظ��ل اس�ت�م��رار
وج� � ��ودي ف ��ي ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
وال� �ع� �م ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي ول� ��ذل� ��ك ق�م��ت
بحرقه.
كما أشار إلى تأثره بوالده والذي
تحمل امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي س��ن صغيرة
بعد أن فقد جده النوخذة عينه من
جراء الحرب العاملية الثانية مشيرا
إلى أن والده كان عصاميا في بناء
ثروته وسياسيا يميل إلى تيار د.
أحمد الخطيب وعبدالله النيباري
وأن أبرز ما تعلمه منه حرية الرأي
واحترام الخصم السياسي حيث أن
االختالف في ال��رأي يلغي االحترام
معربا عن استيائه من عدم مراعاة
ذل ��ك اآلن م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض ال �ت �ي��ارات
السياسية والتي تستخدم سياسة
التجريح بالخصم.
وط� � ��ال� � ��ب ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� � �ض � ��رورة
االس� � �ت� � �ن � ��اد إل � � ��ى اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات
واض � �ح ��ة وف� �ك ��ر ت �خ �ط �ي �ط��ي ع�ل�م��ي
س �ل �ي��م ل� ��وض� ��ع وت �ن �ف �ي ��ذ خ�ط�ط�ه��ا
التنموية معتبرا أن الفترة الطويلة
م ��ن ال ��رك ��ود ال �ت �ن �م��وي إب � ��ان ط�ف��رة
الستينيات من القرن املاضي تعود
ل �ع��دم م��واك �ب��ة ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل�ل�ت�ط��ورات ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ن�ظ��راؤه��ا
ف ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج وال� �ت ��ي ات �س�م��ت
ب��ال �س��رع��ة ال �ك �ب �ي��رة غ �ي��ر أن� ��ه أث�ن��ى
على خطوة تقديم الخطة التنموية
إل � ��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة ق �ب��ل م��وع��ده��ا
معتبرها خ�ط��وة إيجابية تستلزم
ت�س��ري��ع وت �ي��رة اإلن �ج��از ك�م��ا اع��رب
ع��ن اع�ت�ق��اده ب��أن خطر داع��ش على
ال �ك��وي��ت ف �ك ��ري أك �ث ��ر م ��ن ت�ش�ك�ي�ل��ه
خطرا على األرض.
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واك � ��ب ي� ��وم ام� ��س ال �س �ب��ت ال��ذك��رى
املئوية ل��وف��اة الشيخ م�ب��ارك الصباح
(م �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر) ال ��ذي ت ��رك ب�ص�م��ات
راس �خ��ة ف��ي ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ال�ح��دي��ث
ح� �ي ��ث وض� � ��ع األس � � � ��اس ل� �ب� �ن ��اء دول� ��ة
ونهضة شعب.
وي � �ع� ��د ال� �ش� �ي ��خ م� � �ب � ��ارك ال �ص �ب ��اح
ال� �ح ��اك ��م ال �س��اب��ع ل �ل �ب�ل�اد  -م��ؤس��سدولة الكويت باملفهوم املعاصر حيث
ق� ��ام خ�ل��ال ف �ت ��رة ح �ك �م��ه امل �م �ت��دة ب�ين
عامي  1896و 1915ب��أدوار ب��ارزة في
استقالل البالد وحمايتها من أطماع
القوى السياسية الكبرى في املنطقة
وع��رف عنه ب��أن��ه شخصية فاعلة في
ال �ك��وي��ت وامل �ن �ط �ق��ة ع �م��وم��ا م��ن خ�لال
تعاطيه مع مجريات األحداث.
وت �م �ي��ز ال� ��راح� ��ل ب �ص �ف��ات ق �ي��ادي��ة
كالشجاعة والكرم والفروسية وسرعة
ات �خ��اذ ال �ق ��رارات ال�ح��اس�م��ة ال�ت��ي أدت
إلى سطوع نجمه كأبرز الشخصيات
الحاكمة ف��ي منطقة الخليج العربي
ولقب على أثر ذلك بـ (أسد الجزيرة).
ونتيجة لدوره السياسي وصفاته
امل �م �ي��زة أص �ب��ح ال �ش �ي��خ م �ب ��ارك م ��ادة
خصبة وثرية للكثير من الكتاب كما
ت �ن��اول��ت أق�ل��ام ال �ب��اح �ث�ين وامل��ؤرخ�ي�ن
ف��ي مؤلفاتهم ال�ت��اري�خ�ي��ة ح�ي��اة ه��ذه
الشخصية املميزة.
بر األمان
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ق � ��ال ال ��دك �ت ��ور
ال �ه��ول �ن��دي (ب.ج .س �ل��وت) ف��ي ك�ت��اب
(م � �ب� ��ارك ال �ص �ب ��اح م ��ؤس ��س ال �ك��وي��ت
ال�ح��دي�ث��ة) إن الشيخ م�ب��ارك استطاع
بفضل سياسته الحكيمة أن يتخطى

الشيخ مبارك بجانب امللك عبدالعزيز آل سعود

امل �ش��اري��ع االس �ت �ع �م��اري��ة ب�ن�ج��اح وأن
يسير بالكويت إلى بر األمان.
تولى الشيخ مبارك الصباح سدة
اإلم � � ��ارة خ �ل �ف��ا ألخ �ي��ه ال �ش �ي��خ محمد
ب��ن ص �ب��اح ال �ص�ب��اح ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
ازدادت ف �ي��ه ط �م��وح��ات ال�ع�ث�م��ان�ي�ين
وتطلعاتهم نحو الكويت إال أن الشيخ
مبارك أخذ يعامل العثمانيني ببراعة
بوسائل متعددة.
وس�ع��ى إل��ى زي��ادة حماسة النفوذ
البريطاني ملصالحه في الكويت خالل
ف�ت��رة التنافس ب�ين ال�ق��وى األوروب �ي��ة
ال �ع �ظ �م ��ى ال � �ت ��ي ك� � ��ان ي �ه �م �ه��ا م��وق��ع
ال�ك��وي��ت االس�ت��رات�ي�ج��ي كنهاية لخط
ال �س �ك��ة ال �ح��دي��د ال� ��ذي ي�ش�ك��ل وس�ي�ل��ة
اتصال سريعة بني أوروبا والهند.
وف ��ي سبتمبر  1897ط�ل��ب الشيخ
م�ب��ارك الصباح الحماية البريطانية
ل �ك��ن ط �ل �ب��ه ق ��وب ��ل ب ��ال ��رف ��ض وع �ل �ل��ت
ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا ب ��ان� �ه ��ا ال ت � ��رى ض � ��رورة
ل�ل�ت��دخ��ل ف��ي ش ��ؤون امل�ن�ط�ق��ة إال أنها
غ �ي��رت م��وق �ف �ه��ا وواف� �ق ��ت ع �ل��ى إب� ��رام
االت �ف��اق �ي��ة س� ��را ف ��ي  23ي �ن��اي��ر 1899
ب�س�ب��ب خ�ش�ي�ت�ه��ا م��ن ام �ت ��داد ال�ن�ف��وذ
األمل ��ان ��ي ال � ��ذي ك� ��ان ي �س �ع��ى مل ��د س�ك��ة
ح��دي��د م ��ن ب��رل�ي�ن إل ��ى ك��اظ �م��ة ش�م��ال
جون الكويت.
وك��ان م��ن ب�ن��ود االت�ف��اق�ي��ة أال يقبل
الشيخ مبارك وكيال أو قائم مقام من
جانب أي حكومة وأن يمتنع عن منح
أو ب�ي��ع أو ره ��ن أو ت��أج�ي��ر أي قطعة
أرض من أراضي الكويت لدولة أخرى
م ��ن دون ال �ح �ص��ول ع �ل��ى إج� � ��ازة م��ن
بريطانيا.
وتمكن الشيخ م�ب��ارك الصباح من

خالل تلك االتفاقية أن يجعل الكويت
محمية بريطانية بأسلوب غير معلن
واس �ت �م��رت ه ��ذه ال �س��ري��ة ح �ت��ى ت�ج��رأ
الجانب البريطاني عقب قيام الحرب
ال�ع��امل�ي��ة االول� ��ى ع�ل��ى إع �ل�ان ال�ك��وي��ت
محمية بريطانية وذل��ك ف��ي نوفمبر
.1902
معارك القبائل
وفي بدايات القرن املاضي شهدت
البالد عدة معارك ضد بعض القبائل
ف �ق ��د خ � ��اض ال �ش �ي ��خ م � �ب� ��ارك م �ع��رك��ة
ال��رخ �ي �م��ة ع� ��ام  1901وأرس� � ��ل جيشا
ب�ق�ي��ادة أخ�ي��ه الشيخ ح�م��ود الصباح
واب �ن��ه ال�ش�ي��خ س��ال��م امل �ب��ارك الصباح
إلى الرخيمة بعد أن تعرضت الكويت
ل � �غ ��ارات م ��ن ق �ب �ي �ل��ة ش �م��ر واس �ت �ط��اع
الجيش الكويتي أن يحقق النصر في
املعركة.
وفي العام نفسه قاد الشيخ مبارك
ال �ص �ب��اح ح�م�ل��ة ع�س�ك��ري��ة ب��رف�ق��ة عبد
ال �ع��زي��ز ب ��ن ع �ب��د ال��رح �م��ن آل س�ع��ود
وبعض أم��راء بريدة وعنيزة وزعماء
البوادي لغزو عاصمة دولة (آل رشيد-
حائل) فوقعت معركة الصريف في 17
مارس وانتصرت قوات ابن رشيد.
وش �ه��د ع� ��ام  1910ان � ��دالع م�ع��رك��ة
هدية وكان جيش الكويت تحت قيادة
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ال�ص�ب��اح وعبد
العزيز بن سعود أم��ام جيش املنتفق
(اب� � ��ن س � �ع� ��دون) وق � ��د ت �ل �ق��ى ال �ج �ي��ش
الكويتي هزيمة إال أن الشيخ مبارك
ال�ص�ب��اح خ�ط��ط ل��رد االع�ت�ب��ار ف��أرس��ل
ج�ي�ش��ا ي �ق ��وده ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
الصباح واستطاع أن يغير على قبيلة

ال �ظ �ف �ي��ر وي �س �ت��ول��ي ع �ل��ى ال �ك �ث �ي��ر من
اإلبل .
وس� �ع ��ى ال �ش �ي��خ م � �ب ��ارك ال �ص �ب��اح
إلى اثبات عدم تبعية الكويت للدولة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ف �ف��ي ع ��ام  1914خصص
علما جديدا ب��دال من العلم العثماني
وذلك بعد مناقشات حول العلم الذي
سيخلف العلم العثماني بعد معاهدة
مع البريطانيني فكان أحمر اللون وفي
وسطه كلمة (كويت) وكانت له ثالثة
أش� �ك ��ال ه ��ي امل �ث �ل��ث ل�ل�إم ��ارة وامل��رب��ع
للدوائر الحكومية واملستطيل للسفن
وادخ� �ل ��ت ع �ل��ى ذل� ��ك ال �ع �ل��م ت �ع��دي�لات
طفيفة واستمر حتى عام .1961
وفي هذا الصدد قالت األستاذة في
قسم التاريخ بكلية اآلداب في جامعة
الكويت الدكتورة حياة الحجي خالل
مؤتمر (مبارك الكبير ..مؤسس الدولة
ال� �ح ��دي� �ث ��ة) ان ح �ك ��م ال �ش �ي ��خ م �ب ��ارك
تميز بسياسة التفعيل ال�ش��ام��ل بني
استراتيجية التفكير واستراتيجية
الواقع.
واض ��اف ��ت ان ه ��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال ت�ت��أت��ى إال مل��ن يملك ف�ك��را سياسيا
طموحا وه��و السبب ال��ذي م��ن خالله
اس� �ت� �ط ��اع ��ت ال� �ك ��وي ��ت رغ � ��م وض �ع �ه��ا
ال� �ج� �غ ��راف ��ي وال� �ت ��اري� �خ ��ي ب�ي��ن ث�ل�اث
قوى كبيرة في ذلك الوقت أن تستمر
شامخة وما تزال إلى يومنا هذا.
ازدهار تجاري
وازده��رت الكويت تجاريا في عهد
ال �ش �ي��خ م �ب��ارك ال �ص �ب��اح ال� ��ذي شجع
ال�ت�ج��ار ال�ك��وي�ت�ي�ين ع�ل��ى ف�ت��ح مكاتب
اس �ت �ي��راد وت �ص��دي��ر ف��ي ال �خ��ارج مثل

ك��رات �ش��ي وب��وم �ب��اي وك��ال �ك��وت��ا وب��ور
بندر وب��روال وك��وة وه��ي مناطق تقع
في الهند وباكستان حاليا.
وف� ��ي ع �ه��ده أي �ض��ا ت ��م إن� �ش ��اء أول
مدرسة نظامية في الكويت عام 1912
وسميت باملدرسة املباركية نسبة إلى
اسمه وك��ان أول مدير لها هو الشيخ
ي��وس��ف ب��ن عيسى ال�ق�ن��اع��ي واستمر
التدريس فيها حتى عام .1985
كما شيد أول مستشفى في البالد
في عهده وهو املستشفى األمريكاني
من قبل اإلرسالية األمريكية فكان أول
م�ب�ن��ى ف��ي ال�ك��وي��ت ي�ش�ي��د باالسمنت
وال�ح��دي��د وق��دم ال�ع��دي��د م��ن الخدمات
الطبية لعقود م��ن ال��زم��ن وع��ول��ج فيه
حتى عام  1924خمسة االف شخص.
ون� �ظ ��را إلن � �ج� ��ازات ال �ش �ي��خ م �ب��ارك
ال � �ص � �ب ��اح ف� �ق ��د س �م �ي��ت ال � �ع ��دي ��د م��ن
األم��اك��ن ب��اس�م��ه م�ث��ل س��وق املباركية
ومحافظة مبارك الكبير آخر محافظة
م � ��ن ح� �ي ��ث ال� �ت ��أس� �ي ��س ح� �ي ��ث ص ��در
املرسوم بإنشائها بتاريخ  27نوفمبر
 1999وك��ذل��ك م �ش��روع م�ي�ن��اء م �ب��ارك
الكبير  -قيد اإلنشاء  -الذي يقع شرق
ج ��زي ��رة ب��وب �ي��ان وس �ي �ك��ون م ��ن أك�ب��ر
امل ��وان ��ئ ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ك�م��ا تم
اف�ت�ت��اح مستشفى يحمل اس��م مبارك
الكبير عام  1982في منطقة الجابرية.

في عهده ازدهرت
الكويت تجاريا
حيث شجع التجار
الكويتيين على فتح
مكاتب استيراد
وتصدير
انشأ أول مدرسة
نظامية في
الكويت وسميت
المباركية وأول
مستشفى وهو
المستشفى
األمريكاني
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مدير معرض بيروت للكتاب يشيد بالحضور
المميز للمشاركين من الكويت
اشاد املدير العام ملعرض بيروت
ال�ع��رب��ي ال��دول��ي للكتاب ف��ادي تميم
ب��ال �ح �ض��ور ال �ث �ق��اف��ي امل �م �ي��ز ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت ف ��ي امل� �ع ��رض وم� ��ا ت�ع�ك�س��ه
املشاركة الكويتية الدائمة من رغبة
في تعميق التالقي الثقافي العربي.
وق ��ال تميم ف��ي ت�ص��ري��ح خ��اص لـ
(كونا) ان االجنحة التي تمثل دولة
ال �ك��وي��ت ف ��ي امل �ع ��رض ت �ش �ك��ل دائ �م��ا
عالمة مميزة تعكس الوجه الثقافي
امل � �ش � ��رق ل �ل �ك ��وي ��ت وت � �ق � ��دم ل �ل �ق ��ارئ
ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ع��رب��ي إص � ��دارات قيمة
ومواد معرفية ثمينة.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب � �ه� ��ا ق� � ��ال� � ��ت امل� � ��دي� � ��رة
امل��ال�ي��ة واالداري � ��ة ف��ي م��رك��ز البحوث
وال� ��دراس� ��ات ال �ك��وي �ت��ي ف��وزي��ة ال��رق��م
في تصريح مماثل لـ(كونا) ان مركز

جانب من املعرض الدولي للكتاب في لبنان

ال� �ب� �ح ��وث ي � �ح ��رص ع� �ل ��ى امل� �ش ��ارك ��ة
س�ن��وي��ا ف��ي م�ع��رض ب �ي��روت للكتاب
واش� � ��ارت ال ��ى ان ج �ن��اح امل ��رك ��ز ه��ذا
ال �ع��ام يتضمن اك�ث��ر م��ن  30اص ��دارا
تتمحور حول دولة الكويت وتتنوع

املشرفة على جناح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

مواضيعها بني التاريخ والجغرافيا
وال� � � �ت � � ��راث وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن امل � �ج� ��االت
البحثية.
بدورها قالت املشرفة على جناح
م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي

سامية الفيلكاوي ان جناح املؤسسة
هذا العام يعرض اكثر من  100اصدار
وك � ��ان رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ال�ل�ب�ن��ان��ي
تمام سالم افتتح أمس االول الجمعة
ف �ع��ال �ي��ات م �ع ��رض ب� �ي ��روت ال �ع��رب��ي

الدولي للكتاب الـ 59الذي يمتد حتى
 10ديسمبر املقبل وتشارك فيه ست
دول عربية بينها الكويت اضافة الى
 240دار نشر من دول عربية وعاملية.

الكويت تفوز بأحسن جدارية خالل
مهرجان الشباب العربي
اخ �ت �ت��م م �ه��رج��ان ال �ش �ب��اب ال�ع��رب��ي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال � �ف � �ن� ��ون وإح� � �ي � ��اء ال � �ت� ��راث
ف �ع��ال �ي��ات��ه ي � ��وم ام � ��س االول ال �ج �م �ع��ة
ب � ��االع �ل��ان ع� ��ن ف � ��وز ال� �ك ��وي ��ت ب��أح �س��ن
جدارية رسمها الشاب الكويتي عبدالله
مختار ديكسن.
وتضمن حفل ختام امل�ه��رج��ان ال��ذي
انطلقت فعالياته ف��ي ال� �ـ 21م��ن الشهر
الجاري تكريم رؤس��اء الوفود املشاركة
ومنسقة وف��د ال�ك��وي��ت ال��دك�ت��ورة سناء
العصفور ملشاركتها بأكبر وفد زائر.
وق��ال رئيس الوفد الكويتي املشارك
باملهرجان خالد السبيعي في تصريح
لـ(كونا) ان تميز جناح دولة الكويت في
القرية التراثية التي صاحبت فعاليات
امل�ه��رج��ان وم�ش��ارك��ة ال�ش�ب��اب الكويتي
ف ��ي ج �م �ي��ع ال �ف �ع��ال �ي��ات ج� � ��اءا ن�ت�ي�ج��ة
متابعة املسؤولني ودعمهم الكبير لهم.
من جهتهم اكد املشاركون في فعاليات

● م � � ��رزوق � � ��ة ح � �م� ��د س � �ع� ��ران
ال� �ع ��ازم ��ي 86 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
رجال :مبارك الكبير ،ق ،5ش ،26م،16
ت �ل �ف��ون،97772811 - 99056826 :
ن �س��اء :الفحيحيل ،ق ،3ش ،2م،170
تلفون66604423 :
● ف� � � � � ��ؤاد ح � �م � �ي� ��د ع � �ب ��دال � �ل ��ه
امل�ظ�ف��ر 48 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج��ال:
مسجد االم��ام الحسن ،ب�ي��ان ،تلفون:
 ،99025077ن � �س� ��اء :ح �س �ي �ن �ي��ة ام
صادق ،الرميثية
● س �ب �ي �ك��ة ح � �م ��اد ال��رب �ي �ع��ة،
ارم�ل��ة :يوسف عبدالعزيز العرج
ال� �ف ��ره ��ود 85 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
ال �س�ل�ام ،ق ،1ش ،129م ،39ت�ل�ف��ون:
 ،97171811نساء :السرة ،ق ،6ش،5
م ،16تلفون25343661 :
● ح �ص��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز اح �م��د
ال �ح �ب �ش��ي ،زوج� � ��ة :ع �ل��ي ي��وس��ف
ال� � � ��رش� � � ��ود 75 ،ع� � ��ام� � ��ا( ،ت �ش �ي ��ع
ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح ال� �ي ��وم) ،رج ��ال:
الروضة ،ق ،1ش هشام بن عبدامللك،
م ،35ت �ل �ف ��ون ،99045252 :ن �س��اء:
ضاحية عبدالله السالم ،ق ،4ش ،42م2
● عيد ع�ي��اد ن��اج��ي العتيبي،
 70عاما( ،شيع) ،رج��ال :االحمدي،
ق ،4ش ،44م ،6ت�ل�ف��ون،99740666 :
ن �س��اء :ج��اب��ر ال �ع �ل��ي ،ق ،3ش،23م،2
تلفون99394122 :
● ف� �ط� �ي ��م ف � ��ال � ��ح ط � �ف � �ي ��ل81 ،
عاما( ،ش�ي��ع) ،صباح الناصر ،ق،3
ش،13م ،47ت �ل �ف��ون- 99049701 :
99897499
● حبله حسن عبيد العازمي،
ارم � � � �ل � � � ��ة :م � �ح � �م� ��د س� � �ع � ��د غ �ل��اب
ال� �ع ��ازم ��ي 88 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
ال � �ع � ��دان ،ق ،2ش ،77م ،16ت �ل �ف��ون:
98829988
● ه ��اي ��ف غ ��ان ��م ص� �ف ��وق أب ��ا
ذراع الظفيري 68 ،عاما( ،يشيع
ب�ع��د ص�ل�اة ع�ص��ر ال �ي��وم بمقبرة
ال �ج �ه��راء) س�ع��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ،ق ،2ش
،223م ،54ت� �ل� �ف ��ون- 99440848 :
99730016

مواقيت الصالة
أفضل جدارية كويتية فازت في مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون

امل � �ه � ��رج � ��ان اه � �م � �ي ��ة ت ��وع � �ي ��ة ال� �ش� �ب ��اب
ب ��االخ� �ط ��ار امل� �ح ��دق ��ة ب� ��االم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
وال��دي��ن االس�لام��ي وت�ع��زي��ز دوره ��م في
ال�ح�ف��اظ على ال��وط��ن ال�ع��رب��ي م��ن خالل
االتحاد ونبذ التعصب والتطرف.
وتضمن امل�ه��رج��ان م�ش��ارك��ة رئيس

امل�ك�ت��ب ال�ث�ق��اف��ي ل�س�ف��ارة دول ��ة الكويت
ب��ال �ق��اه��رة امل�س�ت�ش��ار د .ف��ري��ح ال�ع�ن��زي
ووفد من الهيئة العامة للرياضة يضم
ف��ي ال�ف�ن��ون التشكيلية الفنانني عالية
القبندي وعبدالله ديكسن وفي الفنون
التراثية الشباب نواف اسد وامل ناصر
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وفد الكويت املشارك في املهرجان

وخالد الحدب وايمان املكيمي وصالح
الجفيرة.
وش ��ارك ف��ي م�ج��ال ال�ع�م��ل التطوعي
ف� �ه ��د ي� ��وس� ��ف وامل� � �خ � ��رج � ��ان ع �ب ��دال �ل ��ه
ال �ن �ص��ار وي ��وس ��ف ال �ب �غ �ل��ي ف ��ي م�ج��ال
امل�ن�ت��دي��ات ال �ح��واري��ة وال �ش��اب��ان حسني

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الوفيات

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

شمو وفهد الزعبي في مجال التصوير
ووليد االنصاري في (محكى التاريخ).
ب��دوره��ا ش��ارك��ت وزارة ال��دول��ة لشؤون
ال �ش �ب��اب ف��ي امل �ه��رج��ان ب��ال�ش��اب�ين علي
الفودري وعبدالله الحمد.
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