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رئيس قرغيزستان يصل إلى البالد
وص��ل إل��ى ال�ب�لاد مساء أم��س الرئيس امل��ازب�ي��ك اتامباييف رئيس
جمهورية قرغيزستان الصديقة وال��وف��د ال��رس�م��ي امل��راف��ق ف��ي زي��ارة
رسمية للبالد تستغرق ثالثة اي��ام يجري خاللها مباحثات رسمية
مع حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح وك��ان ف��ي استقباله على ارض امل�ط��ار وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان
االميري الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح.

اللجنة المالية انتهت إلى إقرار  10تعديالت على القانون وأحالته على المجلس ليدرج على جلسة الثالثاء

منح موظفي التجارة الضبطية
القضائية في الوكاالت التجارية
ان� �ت� �ه ��ت ل �ج �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون امل ��ال �ي ��ة
والتشريعية ع�ق��ب مناقشة م�ش��روع
ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة إل� ��ى إق� � ��رار 10
تعديالت على القانون الجديد منها
إع� �ط ��اء ص �ف��ة ال�ض �ب �ط �ي��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
للموظفني ال��ذي��ن ي�ص��در بتعيينهم
ق ��رار م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
ع �ل��ى ان ت �ن �ظ��م ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ك �ي �ف �ي��ة ال� �ق� �ي ��ام ب ��أع� �م ��ال وإج� � � ��راءات
الضبطية القضائية.
ك �م��ا ت�ض�م�ن��ت ال �ت �ع��دي�ل�ات وض��ع
أح � �ك� ��ام ت �م �ن��ع االح � �ت � �ك ��ار ب �ح �ي��ث ال
ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة
أو م �ن �ت��ج ل��وك �ي �ل �ه��ا أو مل��وزع �ه��ا مع

وض� ��ع ض ��واب ��ط ل �ل �س �ل��ع امل �س �ت ��وردة
ح� �ت ��ى ت � �س� ��ري ع �ل �ي �ه��ا أح� � �ك � ��ام ه ��ذا
ال� �ق ��ان ��ون وإل � � ��زام ال��وك �ي��ل أو امل� ��وزع
بتوفير خدمات الصيانة واإلص�لاح
للسلع ال�ت��ي ت��م اس�ت�ي��راده��ا م��ن قبل
طرف ثالث مع وضع ضوابط لتقديم
ه ��ذه ال �خ��دم��ات ب� ��ذات ش� ��روط ك�ف��ال��ة
امل�ص�ن��ع واس �ت �م��رار ال�ع�م��ل ف��ي سجل
الوكاالت التجارية القائم لدى وزارة
ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة وت �ن �ظ �ي��م ق�ي��د
الوكاالت التجارية الجديدة املقبولة
وفقا ألحكام هذا القانون.
وخ� �ل� �ص ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة إل � � ��ى ت �م��دي��د
فترة الطعن ضد ق��رار رف��ض الوكالة

اس�ت�ع��ان��ت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة خ�لال
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ال �ت �ع ��دي�ل�ات ال �ن �ي��اب �ي��ة
وال�ح�ك��وم�ي��ة امل �ق��دم��ة ع�ل��ى م�ش��روع
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة ب�خ��دم��ة ساهم
ف��ي ال�ت�ش��ري��ع ح�ي��ث اط�ل�ع��ت اللجنة
على آراء امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يقومون
ب� ��امل � �ش� ��ارك� ��ة ب ��اق� �ت ��راح ��ات� �ه ��م ع �ل��ى
ال � �ق� ��وان�ي��ن خ �ل ��ال ال � �خ� ��دم� ��ة وت �ب�ي�ن

ل�ل�ج�ن��ة ان االق �ت��راح��ات ت��ؤي��د م�ب��دأ
تعدد الوكاالت وعدم احتكار توريد
ال �س �ل��ع ل��وك �ي �ل �ه��ا ف �ق��ط ك �م��ا ي ��ؤدي
ال��ى فتح املجال للطاقات الشبابية
ال��وط �ن �ي��ة وامل� �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
وان �ت �ع��اش ال� �س ��وق وت��وف �ي��ر ف��رص
وظ �ي �ف �ي��ة وت� �ك ��ون ال� �ف ��ائ ��دة ل �ل��دول��ة
واملواطنني في تحويل الكويت الى

أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب راك � � ��ان ال �ن �ص��ف أن
ال�ح��دي��ث ع��ن تنويع م�ص��ادر الدخل
ف��ي ظ��ل ع ��دم وج ��ود رؤي ��ة حكومية
واضحة يعد عبثا وتضييعا للوقت
منتقدا ما اسماه بالحلول الحكومية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن خ��اص��ة
ان جميعها معاد من  10س�ن��وات
ماضية .واك��د النصف ف��ي تصريح
خ � ��اص ل � �ـ«ال� ��دس � �ت� ��ور» :ان ال��وض��ع
الحالي يتطلب حلوال غير تقليدية
مشددا على ضرورة االستعجال في

ان�ش��اء م��دن صناعية ودع��م القطاع
ال �خ��اص ل�ي�ت�ح��ول ال��ى ق�ط��اع ج��اذب
ل �ل �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ب � ��دال م ��ن ك��ون��ه
طاردا لها خاصة ان اكثر باب يرهق
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ه ��و ب��اب
الرواتب وهذا يتطلب خطوات جادة
في طريق املعالجة الجذرية بدال من
الحلول الترقيعية .وأضاف النصف:
اليمكن ان نقبل بفرض ضريبة على
املواطنني من دون تطوير للخدمات
في كافة قطاعات الدولة.

املحكمة املختصة الى ستني يوما من
ت��اري��خ اع�ل�ان ال��رف��ض وإل ��زام الوكيل
أو امل��وزع بتوفير السلع او املنتجات
أو الخدمات التي تحتاجها الوكالة
ب �ص �ف��ة دائ � �م ��ة وك ��ذل ��ك ت��وف �ي��ر ق�ط��ع
الغيار الالزمة وتوفير الورش الالزمة
للصيانة والتصليح وك��ذل��ك إل��زام��ه
ب��االس �ت �م��رار ف��ي ت�ق��دي��م خ��دم��ات��ه في
ح��ال انتهاء ال��وك��ال��ة مل��دة ستة اشهر
م ��ن ت ��اري ��خ ان �ت �ه��ائ �ه��ا .ك �م��ا وض�ع��ت
ال �ل �ج �ن��ة ع �ق��وب��ات ج��زائ �ي��ة مل��واج �ه��ة
ب �ع��ض امل �خ��ال �ف��ات ت �ص��ل إل ��ى إغ�ل�اق
املحل ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل مشاركته في اليوم املفتوح ملوظفي األمانة العامة

المالية تستعين بـ «ساهم في التشريع» الغانم :الكويت دولة تتميز
بتمسكها بعاداتها وتقاليدها
مركز مالي واقتصادي مرموق كما
ح��رص��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى م��راع��اة ه��ذه
االق � �ت� ��راح� ��ات ف ��ي ب �ع��ض ن �ص��وص
القانون بما يضمن تنظيم السوق
وتشجيع املنافسة ومنع االحتكار
وضمان توفير السلع والخدمات.
تفاصيل جدول األعمال (ص)14-08

النصف :الحديث عن مصادر الدخل
بال رؤية حكومية تضييع للوقت

راكان النصف

قال رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ��ان��م إن ال �ك��وي��ت دول � ��ة ت�ت�م�ي��ز
ب�ت�م�س�ك�ه��ا ب �ع��ادات �ه��ا وت�ق��ال�ي��ده��ا
وم ��ا ن �ش��اه��ده ال �ي��وم ف��ي املجتمع
الكويتي هو تجسيد لهذه العادات

وال� �ت� �ق ��ال� �ي ��د م � ��ن األل � �ف � ��ة وامل �ح �ب ��ة
وت�ب��ادل األح��ادي��ث وتخالط األس��ر
ب�ب�ع�ض�ه��ا .وف ��ي ت �ص��ري��ح ل��ه على
هامش اليوم املفتوح ال��ذي أقامته
األم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ج� �ل ��س األم � ��ة

التشريعية تضع آلية
لترتيب األولويات اليوم
ت� �ع� �ق ��د  4ل� � �ج � ��ان ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
اجتماعاتها ال �ي��وم الستكمال
امل � ��وض � ��وع � ��ات امل� � ��درج� � ��ة ع �ل��ى
ج ��دول اع�م��ال�ه��ا ح�ي��ث تجتمع
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة مل�ن��اق�ش��ة
م� �ج� �م ��وع ��ة م� � ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات
بقوانني تتعلق باصدار قانون
ح�م��اي��ة البيئة وتنظيم العمل
التطوعي وال�ع�لاج في الخارج
وانشاء الهيئة العامة للسياحة
وت� � �ع � ��دي � ��ل ق � � ��ان � � ��ون ص � �ن � ��دوق
املعسرين وتعديل بعض احكام
املرسوم رقم  15لسنة  1979في
ش��أن الجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة .كما

س �ت �ن��اق��ش ال �ل �ج �ن��ة وض ��ع آل�ي��ة
لترتيب املتبقي من األول��وي��ات
املحالة من لجنة األولويات.
وت�ج�ت�م��ع ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
مل �ن��اق �ش��ة ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
لوزارة املالية كما تجتمع لجنة
ش��ؤون امل��رأة واألس ��رة ملناقشة
ق��ان��ون ان �ش��اء امل�ج�ل��س األع�ل��ى
ل�لأس��رة بينما تجتمع اللجنة
املالية ملناقشة تقارير متابعة
ال � �خ � �ط� ��ة ال � �س � �ن� ��وي� ��ة ون� �ص ��ف
السنوية .2015 /2014
تفاصيل (ص)06

بالتعاون م��ع ش��رك��ة نفط الكويت
أش � � ��ار ال� �غ ��ان ��م إل� � ��ى أن م� �ث ��ل ت�ل��ك
األجواء تعزز العالقات االجتماعية
بني املوظفني.
تفاصيل (ص)03-02

المجلس يبحث
أوضاع موظفي
«الكويتية»
ي� �ن ��اق ��ش م �ج �ل��س األم � � ��ة ف��ي
ج� �ل� �س� �ت ��ه ال � � �ع� � ��ادي� � ��ة ب � �ع� ��د غ��د
الثالثاء أوض��اع ال�ـ  180موظفا
املنتهية خدماتهم من مؤسسة
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ويطالبون بالعودة اليها بعد
تعديل القانون .وكان  24نائبا
ق � ��د ت � �ق� ��دم� ��وا ب� �ط� �ل ��ب مل �ن��اق �ش��ة
اوض� � � ��اع ه� � ��ؤالء امل ��وظ� �ف�ي�ن ف��ي
الجلسة املاضية اال ان الحكومة
طلبت التأجيل اسبوعني وفقا
للمادة  76من الالئحة الداخلية
ملجلس األمة.
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رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم لدى وصوله مخيم واحة الصبيحية وفي استقباله مسؤولو شركة نفط الكويت

وفي استقباله عالم الكندري ومهدي املطيرات

شارك في اليوم المفتوح لموظفي األمانة العامة

الغانم :أجواء تعزز العالقات االجتماعية
ن �ظ �م��ت ادارة ال �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة
وامل� � � ��راس� � � ��م ف� � ��ي االم � � ��ان � � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
مل�ج�ل��س االم ��ة ي��وم��ا م�ف�ت��وح��ا ام��س
ملوظفي االم��ان��ة واس��ره��م ف��ي واح��ة
الصبيحية.
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م إن ال� �ك ��وي ��ت دول� � ��ة ت�ت�م�ي��ز
بتمسكها بعاداتها وتقاليدها وما
نشاهده اليوم في املجتمع الكويتي
هو تجسيد لهذه العادات والتقاليد
من األلفة واملحبة وتبادل األحاديث
وتخالط األسر ببعضها.
وف � ��ي ت �ص��ري��ح ل� ��ه ع �ل��ى ه��ام��ش
ال�ي��وم املفتوح ال��ذي أقامته األمانة
ال�ع��ام��ة ملجلس األم��ة بالتعاون مع
شركة نفط الكويت أشار الغانم إلى
أن مثل تلك األج��واء تعزز العالقات
االجتماعية بني املوظفني بما يكون
ل ��ه اك �ب��ر األث� ��ر ف ��ي ع�م�ل�ه��م ك �م��ا ان��ه

 ..ومحييا دعيج الكندري وبعض موظفي األمانة العامة

احدى فقرات اليوم املفتوح

خالد املطيري وايمان البداح

يقوى الروابط ويكون له انعكاساته
على كافة املستويات.
وت �ق��دم ال �غ��ان��م ب��ال�ش�ك��ر ل�لأم��ان��ة
ال �ع��ام��ة وإدارة ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة
ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ه� ��ذا ال� �ي ��وم امل �ف �ت��وح،
وت�ق��دم بالشكر أيضا للعاملني في
ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت وع �ل��ى رأس�ه��م
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ه��اش��م ه��اش��م
ع�ل��ى اس�ت�ض��اف�ت�ه��م ل �ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة
وع �ل��ى ت�س�ه�ي��ل ك��ل األم� ��ور متمنيا
االستمرار في مثل هذه الفعاليات.
من جانبه أكد االمني العام ملجلس
االم� ��ة ع�ل�ام ال �ك �ن��دري أن م �ث��ل ه��ذه
االن�ش�ط��ة االج�ت�م��اع�ي��ة والترفيهية
ن� �ح ��ن ف � ��ي أم� � ��س ال � �ح ��اج ��ة ل� �ه ��ا اذ
ان�ه��ا تعطي دف�ع��ة ق��وي��ة للموظفني

مهدي املطيرات مع جمال املنيفي وموظفني في األمانة

التتمة ص 03

aldostoor

األحد  02ربيع األول  13 . 1437ديسمبر 2015

 ..ومتوسطا عددا من املوظفات

 ..ومستقبال من موظفي األمانة

متابعات

03

 ..ويتبادل الدروع التذكارية مع موظفي شركة نفط الكويت

وتقوي الروابط بين الموظفين
تتمة المنشور ص02
الستئناف عملهم بنشاط وحيوية
م�ض�ي�ف��ا ان �ه��ا ت��زي��د االل �ف��ة وامل�ح�ب��ة
وتعاون املوظفني.
واض � ��اف ال �ك �ن��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
على هامش اليوم املفتوح ان تشريف
رئيس املجلس م��رزوق الغانم ملثل
ه ��ذه االن �ش �ط��ة االج �ت �م��اع �ي��ة اع�ط��ى
دع�م��ا كبيرا لها م��ؤك��دا ان اي عمل
م �ه �م��ا ك ��ان ��ت ط�ب�ي�ع�ت��ه وص �ع��وب �ت��ه
ال ب��د ل��ه م��ن ج��ان��ب ترفيهي ثقافي
لتحفيز املوظفني على اداء عملهم
ودورهم بالشكل الجيد.
وت�م�ن��ى ال �ك �ن��دري اس �ت �م��رار مثل
هذه االنشطة والفعاليات التي تزيد
التآلف وتجدد الحيوية للموظفني
في االمانة العامة.
وك � � ��ان ال � �غ ��ان ��م ق � ��د ق� � ��ام ب �ج��ول��ة

 ..ويهنئ نظيريه
في كينيا
وبوركينا فاسو

داخ � ��ل امل �خ �ي��م واس� �ت� �ع ��رض ف�ي�ل�م��ا
ت��اري �خ �ي��ا ع ��ن ب� ��داي� ��ات ال �ن �ف��ط ف��ي
ال � �ك� ��وي� ��ت وت� ��أس � �ي� ��س ش� ��رك� ��ة ن �ف��ط
الكويت وتبادل الهدايا والدروع هو
ومسؤول الشركة.
وت � �خ � �ل ��ل ال� � �ي � ��وم امل � �ف � �ت� ��وح ع ��دة
ف �ق��رات ترفيهية ري��اض�ي��ة وتمثلت
في م�ب��اراة ك��رة ق��دم بني فريقني من
االمانة فضال عن انشطة ومسابقات
ثقافية ش��ارك فيها موظفو االمانة
واسرهم.

األمني العام متوسطا موظفي وموظفات األمانة وأسرهم خالل اليوم املفتوح

الفريق الفائز بمسابقة كرة القدم بقيادة عالم الكندري

ب� �ع ��ث رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي تهنئة
ال � � ��ى ك � ��ل م � ��ن رئ� � �ي � ��س امل �ج �ل��س
ال��وط �ن��ي ف ��ي ج �م �ه��وري��ة كينيا
ج ��وس� �ت�ي�ن م� � ��وت� � ��وري ورئ� �ي ��س
مجلس الشيوخ اي�ك��وي ايثورو
وذل ��ك بمناسبة ال�ع�ي��د الوطني
لبلدهما.
كما بعث رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغانم برقية تهنئة إلى
رئ �ي��س ال �ج �م �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة في
بوركينا ف��اس��و مومينا شريف
وذل ��ك بمناسبة ال�ع�ي��د الوطني
لبلده.
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خالل مشاركتها في المؤتمر الثامن للجمعية البرلمانية اآلسيوية

الشعبة البرلمانية في كمبوديا :الكويت
تدعم الجهود الدولية لمحاربة اإلرهاب

أبل :الكويت
من كبرى الجهات
المانحة في برنامج
األغذية العالمي

الرويعي ألقى كلمة الشعبة البرملانية في كمبوديا

أكد عضو وفد الشعبة البرملانية
ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع� � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي ان
املمارسة الديمقراطية في الكويت
راس �خ ��ة وج �ه��وده��ا م �س �ت �م��رة في
دع� �م� �ه ��ا ل �ق �ض ��اي ��ا ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وتكاتفها مع الجهود الدولية في
محاربة االرهاب الدولي وتجفيف
منابع تمويله.
جاء ذلك في كلمة القاها النائب
ال � ��روي � �ع � ��ي ب� ��اس� ��م وف � � ��د ال �ش �ع �ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم � ��ام ال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة
ل�ل�ش��ؤون السياسية ض�م��ن أع�م��ال
املؤتمر الثامن للجمعية البرملانية
االسيوية في كمبوديا.
و أكد الرويعي انضمام الكويت
ألكثر من  11اتفاقية دولية تحارب
االره� � � � � ��اب م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى م � ��ا أك � ��ده
الدستور الكويتي ف��ي م��ادت��ه 177
م��ن ال �ت��زام ال��دول��ة بما ارت�ب�ط��ت به
م��ع ال� ��دول وال�ه�ي�ئ��ات ال��دول �ي��ة من
معاهدات واتفاقيات مبرمة.
واش��ار الى جهود دول��ة الكويت
ف� � ��ي ت� �ج� �ف� �ي ��ف م � �ن� ��اب� ��ع االره� � � � ��اب
امل��ال �ي��ة ح�ي��ث أص� ��در ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
امل��رك��زي ال �ق��ان��ون رق ��م 106/2013
املعني بتطوير وتحديث القوانني
ال�خ��اص��ة ب�م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل االم ��وال
وت�م��وي��ل االره� ��اب وص ��دور ال�ق��رار
ال� ��وزاري رق��م  5لسنة  2014بشأن
الالئحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ
ق � � ��رارات م �ج �ل��س األم � ��ن ال� �ص ��ادرة
بموجب الفصل السابع من ميثاق
االم ��م امل�ت�ح��دة املتعلقة ب��االره��اب
وتمويله.
وق � � ��ال ال� ��روي � �ع ��ي ان امل� �م ��ارس ��ة
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت راس�خ��ة
وم �ت �ج �س��دة ف ��ي دس� �ت ��وره ��ا ال ��ذي
يتضمن خمسة أب��واب و 183مادة
عملت على رسم املالمح االساسية
ل�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح �ك��م وح� � ��ددت ح �ق��وق
وواجبات املواطنني والتي أضحت
منهجا متكامال لحياة الكويتيني
يقوم على مبدأ العدالة االجتماعية

وتكافؤ الفرص والحرية.
واوضح ان الحرية املطلقة تقود
ال� ��ى ال �ف��وض��ى امل �ط �ل �ق��ة ف�ل�اب��د من
وج ��ود ض��واب��ط ص��ارم��ة مل�م��ارس��ة
الحرية بالطرق الصحيحة.
وذك��ر ان التجربة الديمقراطية
ق ��د ت�ن�ج��ح ف ��ي م�ج�ت�م��ع م ��ا لكنها
ربما ال تنجح في مجتمع آخر الفتا
ال� ��ى اه �م �ي��ة ال �ت �ب��اح��ث وال �ت �ح��اور
م ��ن اج � ��ل وض � ��ع ال �ل �ب �ن��ات االول � ��ى
إلي� �ج ��اد ص �ي �غ��ة ع ��ادل ��ة وم �ق �ب��ول��ة
ت�ع�ن��ى ب�ح�م��اي��ة ال �ح��ري��ة وال�ح�ف��اظ
عليها مع تحديد الخطوط العامة
ملمارستها بصورة صحية وفعالة.
وقال الرويعي إننا نتجرع اآلن سم
االستخدام الخاطئ للديمقراطية
املقترنة بالنفوذ والقوة واملستغلة
م� � ��ن ق � �ب� ��ل ض� � �ع � ��اف ال� � �ن� � �ف � ��وس إذ
أث � �م ��ر ع �ن �ه��ا ال� �ف� �س ��اد ال �س �ي��اس��ي
واالق � �ت � �ص ��ادي ال � ��ذي خ �ل��ف ال�ف�ق��ر
والجوع وانهيار الركائز االساسية
ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات وظ �ه��ور ال�ج�م��اع��ات
االرهابية واالنفصالية التي أودت
ب �ح �ي��اة االالف م ��ن االب� ��ري� ��اء دون
وجه حق.
واض � � � ��اف ان االره � � � � ��اب أص �ب��ح
لألسف ج��زءا من حياتنا اليومية
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ح �ي��ث اح�ت�ل��ت
أنباء االرهاب الصدارة في وسائل
االع� �ل ��ام وال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
وحظيت باهتمام املجتمع الدولي
مبينا ان االره��اب ال دين وال دولة
ل��ه فهو عابر للحدود وال يقتصر
ع �ل��ى م�ج�ت�م��ع او دول� ��ة ع �ل��ى ح��ده
دون أن ت �ت��أث��ر ب ��ه ك ��اف ��ة ع�ن��اص��ر
املجتمع الدولي.
ودع � � � ��ا ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
االس �ي��وي��ة ال ��ى ان �ت �ه��اج س�ي��اس��ات
ف��اع�ل��ة وواض �ح ��ة ف��ي رس ��م معالم
م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ي� �خ� �ل ��و م� � ��ن االره� � � � ��اب
وت�ع��زز فيه الديمقراطية والسالم
ع �ب��ر إص � ��دار ال �ت �ش��ري �ع��ات امل�ل��زم��ة
لبرملانات ال��دول االع�ض��اء الكفيلة

ماضي الهاجري

د.خليل أبل

بنشر ال��وع��ي الثقافي والسياسي
لتجريم م�ب��ادئ واه ��داف االره��اب
وال�ح��رب وتفعيل التعاون االمني
واالقتصادي للقضاء على االرهاب
في اسيا.
وأك � ��د ع �ض��و ال ��وف ��د ال �ن ��ائ ��ب د.
خليل عبدالله ال��دور الكبير ال��ذي
تقوم ب��ه الكويت ف��ي القضاء على
ال �ف �ق��ر وال � �ج� ��وع ودع� � ��م امل �ش��اري��ع
التنموية في دول العالم.
وأض� � � � � ��اف ف� � ��ي ك� �ل� �م ��ة ل� � ��ه ام� � ��ام
امل � ��ؤت� � �م � ��رأن ذل � � ��ك ي� �ت ��م م � ��ن خ�ل�ال
إنشاء الكويت الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية قبل  54عاما
ملواجهة الفقر والبطالة ومساعدة
البشرية في تحقيق حياة أفضل.
وذك� ��ر أن إس �ه��ام��ات ال�ص�ن��دوق
تخطت  101دولة حول العالم وفق
طرق منهجية وضوابط اقتصادية
الفتا إلى مبادرة سمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا ع ��ام 2008
في ش��أن صندوق الحياة الكريمة
حيث ساهمت الكويت ب��رأس مال
ق � ��دره  100م �ل �ي��ون دوالر ل�ت�ق��دي��م
ي��د امل �س��اع��دة ف��ي م��واج�ه��ة ارت �ف��اع
أس �ع��ار امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وتحقيق
األمن الغذائي للدول الفقيرة حيث
استفادت من إسهامات الصندوق
نحو  22دولة.
وأوض� � ��ح أن ال �ك��وي��ت م ��ن أك �ب��ر
الجهات املانحة في برنامج االغذية
ال �ع��امل��ي م �ش �ي��را إل ��ى إع �ل��ان سمو
أمير البالد في القمة االقتصادية
التي عقدت في الكويت ع��ام 2009
عن قيام صندوق دعم املشروعات
الصغيرة واملتوسطة بدفع عجلة
التنمية االقتصادية واالجتماعية
في البلدان الفقيرة حيث ساهمت
ال�ك��وي��ت بمبلغ  500مليون دوالر
الطالق الندوق وتفعيله.
وق��ال النائب عبدالله إن العالم
ي�ش�ه��د اآلن ت�ح��دي��ات ع��دة أب��رزه��ا

ت� ��ده� ��ور االق� �ت� �ص ��اد ال� �ع ��امل ��ي وم ��ا
خلفه من معضالت وآث��ار جسيمة
زع ��زع ��ت األم� ��ن وال �س �ل��م ال��دول �ي�ين
ح �ي��ث ول � ��دت األزم� � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ال � �ف � �ق ��ر وال � �ج � �ه� ��ل وان� � �ح� � �س � ��ار م��د
التنمية االقتصادية في دول عدة.
وأع� ��رب ع��ن األس� ��ف ل�ل�ع�ج��ز عن
إي �ج ��اد ال �ح �ل��ول ال �ج��ذري��ة ملشكلة
ال�ف�ق��ر وال �ج��وع ال�ك�ف�ي�ل��ة بتقليص
االرقام املهولة التي يشهدها العالم
ممن يعيشون تحت مستوى خط
الفقر.
وأش� � ��ار وف� �ق ��ا آلخ� ��ر إح �ص��ائ �ي��ة
للبنك الدولي بهذا الشأن في عام
 2012إل��ى أن هناك م��ا ي�ق��ارب 902
مليون شخص ي�ت�ض��ورون جوعا
وال يتمتعون بالحياة الكريمة.
ودع� � � � � ��ا إل� � � � ��ى ض � � � � � � ��رورة ت �ب �ن��ي
ال� � �ق � ��رارات وال �ت �ش ��ري �ع ��ات امل �ل��زم��ة
ل�ل��دول األع�ض��اء م��ن أج��ل التكاتف
والتعاون بينها من أجل النهوض
ب �م �س �ت��وى ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ل�ب�ل��دان ال �ق��ارة اآلس �ي��وي��ة وإدخ ��ال
إصالحات اقتصادية فاعلة إلعادة
الحياة ل�لأس��واق االقتصادية إلى
جانب تعزيز الحرية االقتصادية
وم�ن��ع االح�ت�ك��ار وتطبيق القانون
ملحاربة الفساد.
وأك ��د ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ض ��رورة
تبني مشروعات ال�ق��رارات املعنية
ب ��ال� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى ال� �ف� �ق ��ر وض� �م ��ان
تحقيق النمو االقتصادي وتبني
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة اآلس �ي��وي��ة
م �ش��روع دع ��م ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة
وت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ع� �ل ��ى أرض ال� ��واق� ��ع
بانتهاج خ�ط��وات فاعلة وسريعة
وح� � ��ث األع � � �ض � ��اء ع� �ل ��ى ن� �ق ��ل ت �ل��ك
ال� �ق ��رارات ل�ب��رمل��ان��ات�ه��م للمصادقة
عليها وتطبيقها.
وم��ن ناحيته أك��د عضو الوفد
ال � �ن � ��ائ � ��ب م � ��اض � ��ي ال� � �ه � ��اج � ��ري أن
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

الهاجري :أمير
البالد كان أول من
استشعر معاناة
الالجئين السوريين
م ��ن اس �ت �ش �ع��ر م� �ع ��ان ��اة ال�لاج �ئ�ين
ال� �س ��وري�ي�ن ب��اس �ت �ض��اف��ة ال �ك��وي��ت
ث�لاث��ة م��ؤت�م��رات دول �ي��ة للمانحني
لدعم الوضع اإلنساني في سوريا
ت �ح��ت م �ظ �ل��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة ال�ت��ي
ك ��رم ��ت س� �م ��وه ب�ت�س�م�ي�ت��ه «ق ��ائ ��دا
للعمل اإلنساني».
ول� �ف ��ت ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ه ��اج ��ري ف��ي
ك �ل �م��ة ال �ق ��اه ��ا خ�ل��ال امل ��ؤت �م ��ر إل��ى
ال ��دور ال��ري��ادي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت في
دع ��م ق�ض�ي��ة ال�لاج �ئ�ين ون�ج��اح�ه��ا
ف� ��ي اس �ت �ض��اف��ة ث�ل�اث ��ة م��ؤت �م��رات
دول� �ي ��ة ل �ل �م��ان �ح�ين ل ��دع ��م ال��وض��ع
اإلن �س��ان��ي ف ��ي س ��وري ��ا ح �ي��ث بلغ
إجمالي التعهدات الدولية خاللها
 7.7م�ل�ي��ار دوالر ن �ص��رة للقضية
اإلنسانية وضد التطرف الفكري.
وأف� ��اد ب ��أن م�س��اه�م��ات ال�ك��وي��ت
ام � � � �ت� � � ��دت ل � �ت � �م � ��وي � ��ل ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ات
اإلنسانية التي تتوالها املنظمات
ال��دول�ي��ة كمفوضية األم��م املتحدة
لشؤون الالجئني التي بلغت 210
م�لاي�ين دوالر ك�م��ا ت�ب��رع��ت أخ�ي��را
بمبلغ  121مليون دوالر ملصلحة
ع�م�ل�ي��ات امل �ف��وض �ي��ة ال �ح �ي��وي��ة في
سوريا.
وأش � � � � � � ��ار إل� � � � ��ى دور ال � �ك� ��وي� ��ت
وإي�م��ان�ه��ا ال�ك��ام��ل بأهمية ال�ت��راث
الحضاري واملحافظة عليه بشقيه
املادي وغير املادي من خالل عملها
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
للثقافة وال �ف �ن��ون واآلداب وم��رك��ز
ال �ت ��راث ال �ع��امل��ي وإص � ��دار ال�ك��وي��ت
ع � � ��ام  1960أول ق � ��ان � ��ون ل�ل�آث ��ار
لتنظيم عمليات التنقيب وحفظ
اآلث� � � ��ار امل� �ن� �ق ��ول ��ة وغ� �ي ��ر امل �ن �ق��ول��ة
وصيانة تراثها الثقافي إلى جانب
اح� � �ت � ��رام آث � � ��ار ال� �ش� �ع ��وب األخ � ��رى
خ��ارج ح��دوده��ا وف�ق��ا للمعاهدات
التي تعقدها.
واس�ت�ن�ك��ر ال �ه��اج��ري ك��ل أع�م��ال
العنف التي تمارس بحق األبرياء
وم�ق��دس��ات�ه��م م��ن ق�ب��ل ال�ج�م��اع��ات

اإلره��اب�ي��ة املتطرفة وال�ت��ي ال تمت
ألي ديانة بصلة فاإلرهاب ال دين
له وال موطن.
ودان م � � �ح� � ��اوالت ال� �ج� �م ��اع ��ات
االره ��اب� �ي ��ة امل �ت �ط��رف��ة م �ح��و ذاك� ��رة
الشعوب م��ن خ�لال تدمير وسرقة
اآلث � � � ��ار واإلرث ال� �ث� �ق ��اف ��ي ل� �ل ��دول
م�ش�ي��را إل��ى أن ال�ب�ل��دان اإلس�لام�ي��ة
اس �ت �ط��اع��ت أن ت �ح��اف��ظ ع �ل��ى آث ��ار
ال �ح �ض��ارات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ق��ام��ت
على مدى  1400عام ولم يتم العبث
أو امل� �س ��اس ب �ه��ا ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
تعاقب الدول اإلسالمية عليها.
ودع� � � ��ا ال � �ه � ��اج � ��ري ال� � � � ��دول إل ��ى
امل �ص��ادق��ة ع�ل��ى امل��واث �ي��ق ال��دول�ي��ة
ك��ال�ع�ه��د ال ��دول ��ي ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة على
التراث الثقافي والطبيعي وكذلك
اتفاقية حماية التراث الثقافي غير
املادي.
وأشار إلى ضرورة زيادة جهود
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات األع� � �ض � ��اء ل �ت �ن �س �ي��ق
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ن�ح��و
ت�ن�م�ي��ة ال�ع�م��ل اإلق�ل�ي�م��ي وال��دول��ي
ل �ت �ع��زي��ز ث� �ق ��اف ��ة ال� �ت� �ن ��وع ال��دي �ن��ي
وال� �ث� �ق ��اف ��ي وال� �ت� �ع ��اي ��ش ال �س �ل �م��ي
ب�ي�ن م�خ �ت �ل��ف ال� �ش� �ع ��وب .ي��ذك ��ر أن
وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل �ش��ارك
ب ��رئ ��اس ��ة وك� �ي ��ل ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ي �ض��م إل ��ى ج��ان��ب
أم�ي�ن س��ره��ا ال�ن��ائ��ب ال��روي �ع��ي كال
م��ن أم�ين ص�ن��دوق الشعبة النائب
ص��ال��ح ع��اش��ور وأع �ض��اء الشعبة
ال �ن��واب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه وسيف
العازمي وماضي الهاجري.
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هنأ الزياني بتجديد الثقة فيه كأمين عام لمجلس التعاون

الخرينج :العبيدي يتعامل
مع األخطاء الطبية بشفافية
اش � � ��اد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة م�ب��ارك الخرينج بالجهود
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت ��ي ي �ق ��وم ب �ه��ا وزي ��ر
ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي ف��ي
تطوير املرافق الصحية ومتابعة
ج� �م� �ي ��ع االع � � �م� � ��ال ال � �ت� ��ي ت �خ��ص
ال � �ج� ��ان� ��ب ال� �ص� �ح ��ي ف � ��ي ال� �ب�ل�اد
مشيدا بمتابعته الحثيثة تجاه
القضايا التي اث��ارت ال��رأي العام
ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � ��ن ك � �ث� ��رة االخ � �ط� ��اء
ال �ط �ب �ي��ة وال � �ت ��ي راح ض�ح�ي�ت�ه��ا
عدد من املواطنني االبرياء والتي
ولله الحمد نتيجة لهذه املتابعة
وال �ش �ف��اف �ي��ة ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات تم
اح��ال��ة ك��ل م��ن ق�ص��ر وت�س�ب��ب في
هذه االخطاء على النيابة العامه
ل� �ي ��أخ ��ذ ك� ��ل م �ق �ص��ر وم� �ت� �ج ��اوز
جزاءه القانوني.
وأض � ��اف :ب �ه��ذا االم� ��ر ث �ب��ت ان
مبدأ الوزير في التعامل مع هذه
القضايا بكل شفافية ووض��وح
وال �س �ع��ي مل �ع��رف��ة ال�ح�ق�ي�ق��ة دون
تهاون او تستر على احد.
واكد الخرينج ان وزير الصحة
د .العبيدي من الوزراء املتعاونني

مبارك الخرينج

جدا مع كل من يسعى للمصلحة
العامة مؤكدا على حسن تعامله
واستقباله للمواطنني وال�ن��واب
م��ن اج ��ل ح��ل ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش��اك��ل
التي ترتبط بالصالح العام.
وك� � � � � ��ان ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج ق � � ��د ه �ن��أ
د.ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال ��زي ��ان ��ي االم�ي�ن
ال � �ع� ��ام مل �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ل� ��دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى ت�ج��دي��د
ال�ث�ق��ة ب��ه م��ن ق ��ادة دول الخليج

ال � �ع � ��رب � ��ي ك � ��أم �ي��ن ع� � � ��ام مل �ج �ل��س
التعاون الخليجي لدورة جديدة.
وج� � � ��اء ذل� � ��ك خ �ل ��ال االت � �ص� ��ال
ال �ه��ات �ف��ي ال� ��ذي اج � ��راه ال�خ��ري�ن��ج
م �ه �ن �ئ��ا ال� ��زي� ��ان� ��ي ب � �ه� ��ذه ال �ث �ق��ة
الغالية واكد الخرينج ان االعمال
واالدوار ال�ك�ب�ي��ره ال �ت��ي ق ��ام بها
د .ال ��زي ��ان ��ي ف� ��ي ظ� ��ل االوض � � ��اع
االقليمية الحساسة لدليل على
ح �س ��ن ادارت � � � ��ه ل�ل�ام ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
مل� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
وبمساعدة طاقم االمانة العامة
م � � ��ؤك � � ��دا ع� � �ل � ��ى ح� � �س � ��ن االدارة
وال�ت�ع��ام��ل السياسي م��ع اح��داث
امل �ن �ط �ق��ة واالح� � � � ��داث االق �ل �ي �م �ي��ة
وال��دول �ي��ة ال ��ذي اداه د .ال��زي��ان��ي
مما حاز على الثقه الغالية لقادة
دول الخليج.
وتمنى الخرينج لعبد اللطيف
ال ��زي ��ان ��ي االم� �ي��ن ال � �ع ��ام مل�ج�ل��س
ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال �ت��وف �ي��ق
والنجاح في مهمته.

برلمان
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أشاد بقرارات قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض

الهاجري يطالب باالستعجال
في إقرار االتفاقية األمنية
أكد النائب ماضي الهاجري ثقته
الكاملة في قرارات قادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية التي
ان�ب�ث�ق��ت ع�ن�ه��ا ق�م��ة ال��ري��اض أمس
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ق � ��ادة دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ش � � ��ددوا ع �ل��ى ب � ��ذل ك��اف��ة
ال �ج �ه��ود و ال �ت �ض��اف��ر وال �ع �م��ل معا
م ��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق رف��اه �ي��ة امل��واط��ن
ال �خ �ل �ي �ج��ي وال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى أم �ن��ه
وت �ع��زي��ز ال ��وح ��دة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة نحو
مزيد من التطور واالستقرار وحياة
ك ��ري� �م ��ة ح � ��رة ت� �ق ��وم ع� �ل ��ى ال� �ع ��دال ��ة
وتهدف الى الرخاء وتسودها الثقة
بمستقبل أفضل.
وث � �م� ��ن ال � �ه� ��اج� ��ري دع� � � ��وة ق � ��ادة
دول ال�خ�ل�ي��ج إل ��ى امل �ض��ي ق��دم��ا في
تعزيز امل�س�ي��رة الخليجية املباركة
اق �ت �ص��ادي��ا واج �ت �م��اع �ي��ا وع�س�ك��ري��ا
وأم �ن �ي��ا ال س�ي�م��ا وأن امل�ن�ط�ق��ة تمر
ب �ظ��روف وت �ح��دي��ات ب��ال�غ��ة األهمية
والخطورة تتطلب معها التضامن
والتكاتف بني دول مجلس التعاون
الخليجي وأشاد الهاجري بقرارات
القادة واملتمثلة في تفعيل القيادة
ال �ع �س �ك��ري��ة امل� ��وح� ��دة وت��وج �ي �ه �ه��م

ماضي الهاجري

بأهمية االنتهاء من كافة اإلجراءات
املطلوبة لتفعيلها وتكثيف الجهود
وت� �س ��ري� �ع� �ه ��ا ل �ت �ح �ق �ي ��ق ال �ت� �ك ��ام ��ل
الدفاعي املنشود ب�ين دول املجلس
في مختلف املجاالت.
وط��ال��ب الهاجري ف��ي ه��ذا الشأن
بضرورة اإلسراع في إقرار االتفاقية
الخليجية األمنية في مجلس األمة
ملا لها من حاجة ماسة وأهمية في
هذه الظروف اإلقليمية الراهنة وما

ي�ح�ي��ط ب �ن��ا م ��ن ت �ح��دي��ات وأخ �ط��ار
م �ث �م �ن��ا م� �ب ��ارك ��ة امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى
توقيع اتفاقية إن�ش��اء مقر الشرطة
الخليجية ف��ي أب��وظ�ب��ي ب��اإلم��ارات
العربية املتحدة.
وأش � ��اد ال �ه��اج��ري ب �م��وق��ف ق��ادة
دول ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ث ��اب ��ت إزاء ن�ب��ذ
اإلره � ��اب وال �ت �ط��رف ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه
وص� � � � ��وره وم� �ه� �م ��ا ك� ��ان� ��ت دواف � �ع� ��ه
ومبرراته وأيا كان مصدره وتجفيف
مصادر تمويله وكذلك تأكيد قادة
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �ت��زام �ه��م
بمحاربة الفكر املنحرف الذي تقوم
عليه الجماعات اإلرهابية وتتغذى
منه بهدف تشويه الدين اإلسالمي
البريء منه.
واخ� �ت� �ت ��م ال � �ه� ��اج� ��ري ت �ص��ري �ح��ه
داع� � �ي � ��ا ال � �ل� ��ه ع � ��ز وج� � ��ل ان ي �ح �ف��ظ
ال�ك��وي��ت وأه�ل�ه��ا م��ن ك��ل س��وء تحت
ظ� ��ل ال � �ق � �ي� ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة ل �ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد وأن ي�ع��م األم��ن
واألم� � ��ان ف ��ي ال �ك��وي��ت وس ��ائ ��ر دول
مجلس التعاون الخليجي.

سأل العيسى عن الهيكل التنظيمي لمعهد األبحاث

دشتي :تسهيل إجراءات التفتيش للطلبة ذوي الدعامات
قدم النائب د.عبد الحميد دشتي
اق �ت��راح��ا ب ��أن ت �ق��وم وزارة الصحة
بفحص طبي لطالب الشهادة التي
تفيد بتركيب دع��ام��ات ف��ي جسمه
وال �ت��ي ي��دخ��ل امل �ع��دن ف��ي تشكيلها
وإص ��دار ش �ه��ادة ص��ال�ح��ة ب��ذل��ك ملن
يهمه األم��ر وتكتب باللغة العربية
واالن�ج�ل�ي��زي��ة لتسهيل م ��روره على
أجهزة التفتيش عامة وفي املطارات
خاصة.
وق��ال في نص االق�ت��راح :نظرا ملا
ت�ش�ه��ده ال �ب�ل�اد ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي��رة
من تشديد مستحق في اإلج��راءات
األم�ن�ي��ة ال�ت��ي تتطلب ات �خ��اذ امل��زي��د
من اإلج��راءات االحتياطية من اجل
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن ال� �ع ��ام ون �ظ��را
مل ��ا ت�ت�ط�ل�ب��ه ب �ع��ض أج� �ه ��زه ال��دول��ة
ب��امل �ن��اف��ذ م ��ن إج � � � ��راءات ت�ف�ت�ي�ش�ي��ة
دقيقة دون التعسف في اإلج��راءات
م� ��ع ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
وذوي األم ��راض املستعصية التي

ت� �س� �ت ��دع ��ي ت ��رك� �ي ��ب دع� � ��ام� � ��ات ف��ي
أجسامهم وال�ت��ي ي��دخ��ل امل�ع��دن في
تشكيلها.
وعلى صعيد متصل وجه دشتي
س��ؤاال إل��ى وزي��ر التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال �ع �ي �س��ى ق ��ال ف�ي��ه:
ت�ح�ق�ي�ق��ا مل �ب��دأ ال �ش �ف��اف �ي��ة وت��أك �ي��دا
لتطبيق القانون بما يحفظ حقوق
م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث العلمية
وم ��وظ� �ف� �ي ��ه ل� � ��ذا ي� ��رج� ��ى ت ��زوي ��دن ��ا
باآلتى:
 ن�س�خ��ة ع��ن ال�ه�ي�ك��ل التنظيميال �ج��دي��د مل �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث
العلمية املعتمد من مجلس الخدمة
املدنية ف��ى اجتماعه رق��م 2012/10
بتاريخ .2012/6/24
 ما يثبت اعتماد الوصوف علىالوظيفة املعتمدة أو املعروضة على
مجلس األمناء.
 بيان أسماء وجنسيات مديريال�ع�م�ل�ي��ات وال �ب �ح��وث ون �س �خ��ة من

عقودهم وذلك لجميع مراكز معهد
الكويت لألبحاث العلمية.
 كشف بأسماء مستشاري مديرامل �ع �ه��د وأع� �ض ��اء ل �ج��ان ال �ت��رق �ي��ات
والبعثات وتقييم املشاريع ومديري
البرامج األجانب مع السير الذاتية
وبيان سنوات خدمتهم فى املعهد.
 ن�س�خ��ة م��ن ال�ه�ي�ك��ل التنظيميال�ج��دي��د للمعهد م��ن وظ��ائ��ف مدير
العمليات وض��ع ال�خ�ط��ط السنوية
ألداء املوظفني وتقييمهم واعتماد
أو رف � � ��ض ال � � � � � � ��دورات ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة
املحلية لهم كيف يصح إسناد تلك
الوظائف ملديرين من حملة شهادة
البكالوريوس فى إدارات يعمل بها
حملة املاجستير والدكتوراه ؟
 ن�س�خ��ة م��ن ال��وص��ف ال��وظ�ي�ف��يمل ��دي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ات وه � ��ل ق � ��ام م��دي��ر
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ح��ال��ي ب��وض��ع الخطط
السنوية ألداء املوظفني وتقييمهم
أو اع � �ت � �م� ��اد او رف � � ��ض ال � � � � ��دورات

د.عبد الحميد دشتي

التدريبية املحلية لهم؟
 ب �ي ��ان امل ��ؤه ��ل ال� ��دراس� ��ي مل��دي��رالعمليات وب �ي��ان م��ا إذا ك��ان تحت
إدارت��ه حملة مؤهالت أعلى كحملة
املاجستير وال��دك �ت��وراه وأسمائهم
إن وجدوا؟
م � ��ن ج � ��ان � ��ب آخ � � ��ر ق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب

د.عبدالحميد دش�ت��ي ان��ه منذ أي��ام
مضت قمت ب� ��واج� ��ب ال� � �ع � ��زاء ال ��ى
ال ب��وع �ب��اس ب��وف��اة ال�ف�ق�ي��د ال�ش��اب
ابنهم املرحوم علي حسني بوعباس
وق ��د وج ��دت ال �ح �س��رة ب�ع�ي��ون اهله
وامل �ع��زي��ن ع �ل��ى ف �ق��ده ن�ت�ي�ج��ة خطأ
طبي وق��د حملني اهله كما حملوا
زمالئي االمانة ومسؤولية مالحقة
م � ��ن ت� �س� �ب ��ب ب� ��ذل� ��ك م � ��ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن
ب ��امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ووزارة ال� �ص� �ح ��ة
وقالوها لنا انها برقبتكم.
وأض � � � � � ��اف ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .دش� �ت ��ي
ف � ��ي ت � �ص ��ري ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي :ح �م �ل �ن��ا
تلك االم��ان��ة ال ��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة د.
ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي ك �ش �ك��وى م ��ن ذوي
الفقيد فوجدناه قد سبقنا جميعا
وباشر تلقائيا وبكل اقتدار بتحمل
امانة املسؤولية وعلى الفور كان قد
شكل لجنة تحقيق فنية وقانونية
لتنتهي ال��ى ن�ت��ائ��ج ح��اس�م��ة أح��ال
ع �ل��ى اث��ره��ا ال ��وزي ��ر م �ل��ف ال �ح��ادث��ة

برمته على النيابة ال�ع��ام��ة واتخذ
ق ��راره االداري ب��وق��ف وف�ص��ل اثنني
م��ن االط �ب ��اء امل�ع�ن�ي�ين ب��االم��ر االم��ر
ال ��ذي ي��وج��ب ع�ل�ي�ن��ا ان ن�ش�ك��ر ال�ل��ه
اوال على م��اق��در وقضى وان نشكر
الوزير الذي اثلج صدر اهل الكويت
بعد فقد ابن عزيز من ابنائهم.
وأض � � � � � ��اف ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .دش� �ت ��ي
ان ال � ��وزي � ��ر ال �ع �ب �ي ��دي ب ��إج ��راءات ��ه
الحاسمة أثبت لنا ان صحة االنسان
في الكويت ليس محل مساومة مع
من تسول له نفسه التقصير بحقها
في القطاع الصحي خاصة فجزاك
ال�ل��ه ع�ن��ا ك��ل خ�ي��ر ي��ام�ع��ال��ي ال��وزي��ر
وال��رح �م��ة وامل �غ �ف��رة للفقيد ال�غ��ال��ي
ع� �ل ��ي ح� �س�ي�ن ب� ��وع � �ب� ��اس وج �م �ي��ل
الصبر والسلوان الهله وذويه واهل
الكويت.
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دعا وزير اإلعالم لمعالجة األوضاع في الوكالة

التميمي % 77.5 :من العاملين
في المكاتب الخارجية لكونا وافدين
دع � � ��ا م � ��راق � ��ب م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ال�ن��ائ��ب عبدالله التميمي وزي��ر
االع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
ال��ى ال�ت��دخ��ل ال �ف��وري وال�ح��اس��م
مل� �ع ��ال� �ج ��ة ال � ��وض � ��ع امل � � � ��زري ف��ي
امل � �ك� ��ات� ��ب ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ل ��وك ��ال ��ة
االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ك��ون��ا ب�ع��د أن
وصلت نسبة العاملني فيها من
الوافدين الى  % 77.5وهي نسبة
ال ي �م �ك��ن أن ت� ��واف� ��ق ت��وج �ه��ات
الدولة ومجلس الخدمة املدنية
ف�ي�م��ا يتعلق ب�س�ي��اس��ة االح�ل�ال
الوظيفي للكويتيني.
وأع ��رب ع��ن اس�ت�غ��راب��ه ف��ي أن
ي �ك��ون أك �ث��ر م��ن ث�ل�ث��ي م��راس�ل��ي
ك� � ��ون� � ��ا م � � ��ن غ� � �ي � ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
متسائال هل يمكن أن نقبل بهذا

ال��وض��ع ف��ي ظ��ل وج� ��ود ط��اب��ور
ط ��وي ��ل م� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ال �ك��وي �ت��ي
الراغبني بالتوظيف على أبواب
ديوان الخدمة املدنية.
وت � ��اب � ��ع ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي ت� �س ��اؤل ��ه
ع ��ن دور م �ج �ل��س إدارة وك��ال��ة
االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي تصحيح
ه��ذه االوض��اع وم��ا هي خطتهم
املستقبلية ملعالجة ذلك وتطبيق
س � �ي� ��اس� ��ة االح � � �ل � ��ال وت ��وظ� �ي ��ف
الشباب الكويتي وتدريبه على
امل�ه��ارات الصحافية واالعالمية
وال � �ت� ��ي ت� �ع ��د ال � �ي� ��وم م� ��ن أخ �ط��ر
االسلحة في العالم.
واض � � � � ��اف ه � ��ل ت � �ق� ��وم وك ��ال ��ة
االن �ب��اء الكويتية بتغطية كافة
ال � ��دول امل �ه �م��ة ف ��ي ص �ن��ع ال �ق��رار
ف�ل�ي��س م��ن امل �ع �ق��ول أن يقتصر

عبدالله التميمي

التمثيل االع�لام��ي للوكالة على
عدد من الدول بلغ عدد مراسلني
ال��وك��ال��ة ف�ي�ه��ا  65ش�خ�ص��ا بني
مراسل ومكتب يمثل الكويتيني

العوضي يقترح إطالق اسم
صالح المحمد على منطقة سكنية
ت � �ق� ��دم ع � �ض ��و م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي باقتراح
ب��رغ�ب��ة بتسمية إح ��دى امل�ن��اط��ق
السكنية امل��زم��ع إن�ش��اؤه��ا خالل
س � �ن � ��ة او س � �ن � �ت �ي�ن ف � � ��ي ش� �م ��ال
وجنوب الكويت أو أحد الشوارع
ال��رئ�ي�س�ي��ة ب��اس��م ف�ق�ي��د ال�ك��وي��ت
ال �ش �ي��خ ص ��ال ��ح امل �ح �م��د ال �خ��ال��د
الصباح رحمه الله وال��ذي شغل
منصب أول نائب لرئيس أرك��ان
ال �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي واس �ت �م��ر في
ه� ��ذا امل �ن �ص��ب ح �ت��ى ب �ل��وغ��ه سن
التقاعد.
وت � �ع � �ل � �ي � �ق� ��ا ع� � �ل � ��ى ذل� � � � ��ك ق � ��ال
العوضي إن أقل ما يمكن تقديمه
مل��ن وض ��ع ال �ك��وي��ت وال�ك��وي�ت�ي�ين
بقلبه وعقله هو أن نخلد ذك��راه
الطيبة العطرة بتسمية صرح من
ص��روح الكويت باسمه ألنه كان
صرحا قبل هذه الصروح وسببا
في وجودها واستمرارها.
وأض ��اف ال�ع��وض��ي م��ذك��را بأن
الفقيد الكبير هو اح��د مؤسسي
ال �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي ال �ح��دي��ث هو
اول م ��ن ارس � ��ل ال �ب �ع �ث��ات ل �ل��دول
املتقدمة عسكريا لنقل علومهم
وخبراتهم العسكرية الى الجيش
ال�ك��وي�ت��ي .كما ق��دم أج�م��ل وأنبل
آيات التضحية والفداء والبطولة
دفاعا عن الكويت واألمة العربية

كامل العوضي

ح� �ي ��ث ك � ��ان أول ج� �ن ��دي ي �ت �ق��دم
للدفاع عن الوطن حني تعرضت
الكويت لتهديدات حاكم العراق
آن � ��ذاك ع �ب��د ال �ك��ري��م ق��اس��م وك��ان
أيضا قائد القوات الكويتية التي
ه �ب��ت مل �ن��اص��رة م �ص��ر ال�ش�ق�ي�ق��ة
عقب نكسة  1967وكان في مقدمة
الجيش ال��ذي ق��ات��ل حتى تحقق
النصر في أكتوبر من عام .1973
ك�م��ا أك��د ال�ع��وض��ي أن الشعب
ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ال� � � � � ��ذي ج� � �ب � ��ل ع �ل��ى
ال � ��وف � ��اء ورد ال� �ج� �م� �ي ��ل ب��أج �م��ل
منه يدفعنا إل��ى رد ج��زء بسيط
م��ن ج�م�ي��ل ال��راح��ل ال�ك�ب�ي��ر ال��ذي
ك � ��ان والزال ن� �م ��وذج ��ا ي �ح �ت��ذى

ب��ه بالوطنية وامل ��روءة والنظرة
ال �ث��اق �ب��ة واالل � �ت� ��زام وال ��دف ��اع عن
س �ي��ادة ال��وط��ن وك ��رام ��ة امل��واط��ن
ب� ��ال� ��دم وال � � � ��روح رخيصة ل ��دى
اف ��راد ال�س�ل��ك ال�ع�س�ك��ري كبيرهم
وصغيرهم جيال بعد جيل ..فكم
تعب ليرتاح اآلخرون ويطمئنوا
وس �ه��ر ل�ي�ن��ام ال �ن��اس آم �ن�ين ول��م
يبخل على م��ن معه بالنصيحة
وامل � �ع� ��رف� ��ة وال � �خ � �ب� ��رة ألن� � ��ه ك ��ان
ي �ع �ت �ب ��ر ن� �ف� �س ��ه ج � �س� ��را ل �ت �ط��ور
الكويت وتقدمها من خالل أمنها
واستقرارها.
وخ� � �ت � ��م ال � �ع� ��وض� ��ي م ��واس� �ي ��ا
م � � ��ن ال� � �ش� � �ع � ��ب ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي م � ��رة
أخ� � ��رى ب��رح �ي��ل ال �ش �ي��خ ص��ال��ح
امل� �ح� �م ��د ال� �ص� �ب ��اح ال � � ��ذي ق�ض��ى
ج � ��ل ح� �ي ��ات ��ه ف � ��ي خ� ��دم� ��ة ج �ي��ش
الكويت وك��ان ال��وط��ن عميقا في
ضميره ووجدانه وال أقل من أن
ن�ض��ع اس ��م ال�ف�ق�ي��د ف��ي ضميرنا
ووج��دان �ن��ا وج �ع��ل اس �م��ه ي�ت��ردد
ع �ل ��ى أل �س �ن ��ة األج � �ي� ��ال ال �ق ��ادم ��ة
وال� �ت ��ي ك � ��ان ال �ف �ق �ي��د واح � � ��دا م��ن
أس �ب��اب رف��اه�ي�ت�ه��ا واطمئنانها
وحريتها.

م �ن �ه��م  15ب��امل��ائ��ة وال �ب �ق �ي��ة م��ن
ال ��واف ��دي ��ن ب�ي�ن�م��ا ه �ن��اك ق� ��ارات
ك��ام�ل��ة ال ي��وج��د ف�ي�ه��ا أي ممثل
لكونا وهي دول مهمة وحيوية
للكويت.
وط ��ال ��ب ال �ت �م �ي �م��ي ب� �ض ��رورة
أن ي �ت��م م �ع��ال �ج��ة ال �ت �م��اي��ز ب�ين
م��وظ �ف��ي ال��وك��ال��ة ف �ي �م��ا يتعلق
ب� �ت� �ع� �ي�ي�ن ال � �ب � �ع� ��ض ع � �ل� ��ى ب �ن��د
ال �ع �ق ��ود ال �س �ن��وي��ة وم� ��ا ي�ع�ن�ي��ه
ذل ��ك م��ن ف ��روق ��ات م��ال �ي��ة ك�ب�ي��رة
تميزه عن اقرانه من ذات الدرجة
امل��ال �ي��ة واالداري � � � ��ة م �م��ا يشكل
خ��رق��ا واض�ح��ا ف��ي التعامل بني
املوظفني.

القضيبي :سنصوت على تعديالت
مكافحة الفساد الجلسة المقبلة
أعلن النائب أحمد القضيبي عن
إع �ط ��اء ف��رص��ة ل �ل �ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ي
بتقديم تعديالت على قانون هيئة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ال ��ى ال �ي��وم األح��د
وإال ف� � ��إن امل� �ج� �ل ��س ون � � � ��واب األم � ��ة
س� ��وف ي �ت �ق��دم��ون ب �ت �ع��دي�ل�ات ع�ل��ى
القانون لصورة جديدة ليحل محل
مرسوم بقانون وس��وف يتم بصفة
االس �ت �ع �ج��ال ل �ل �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ف��ي
ج �ل �س��ة ي� ��وم ال �ث�ل�اث ��اء ال� �ق ��ادم ألخ��ذ
امل ��واف � �ق ��ة ع �ل �ي��ه ب� ��امل� ��داول� ��ة االول � ��ى
وال� �ث ��ان� �ي ��ة .وأش � � ��ار ال �ق �ض �ي �ب��ي ف��ي
تصريح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ال ��ى ان ه��ذا
التوجه للمجلس تم بعد االجتماع
الذي عقده املجلس ورئيس مجلس
األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م م��وض �ح��ا ان
املجلس لن يقبل او يسمح بالحد من
مكافحة ظاهرة الفساد والحد منه
وإذا الحكومة ل��م تضع ي��ده��ا بهذا
املوضوع وأبدت حزمها فإن املجلس
س� � ��وف ي � �ك� ��ون ل � ��ه م� ��وق� ��ف ف � ��ي ه ��ذا
ال�ج��ان��ب ول��ن يقبل ب��ان تمر األم��ور

أحمد القضيبي

مرور الكرام في مستجدات موضوع
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد .وأوض � ��ح
ال�ق�ض�ي�ب��ي ان م��ن اب� ��رز ال�ت�ع��دي�لات
ال �ت��ي س�ي�ق��دم�ه��ا امل �ج �ل��س ف ��ي ح��ال
ل��ن ت�ق��دم الحكومة ال�ت�ع��دي�لات على
القانون فان املجلس سيقدم تعديال
ل �ت �ك��ون ت�ب�ع�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال ��ى مجلس
األمة اضافة الى تعديالت على مواد
اخرى.

التشريعية تضع آلية لترتيب
األولويات اليوم
ت � �ع � �ق� ��د  4ل � � �ج� � ��ان ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ال� �ي ��وم الس�ت�ك�م��ال
املوضوعات املدرجة على جدول
اع �م ��ال �ه ��ا ،ح �ي��ث ت �ج �ت �م��ع ل�ج�ن��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة مل�ن��اق�ش��ة
مجموعة من االقتراحات بقوانني
ت�ت�ع�ل��ق ب ��اص ��دار ق��ان��ون ح�م��اي��ة
البيئة وتنظيم العمل التطوعي
وال � �ع�ل��اج ف� ��ي ال � �خ� ��ارج وان� �ش ��اء
الهيئة العامة للسياحة وتعديل
امل � ��ادة  8م ��ن ال �ق ��ان ��ون  51لسنة
 2010ب��ان�ش��اء ص�ن��دوق ملعالجة
اوض��اع املواطنني املتعثرين في
س� � ��داد ال � �ق� ��روض االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة
واملقسطة تجاه البنوك وشركات
االستثمار.
 تعديل بعض احكام املرسومرق � ��م  15ل �س �ن��ة  1979ف� ��ي ش ��أن
الجنسية الكويتية.
ك � � �م� � ��ا س� � �ت� � �ن � ��اق � ��ش ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
وض ��ع آل �ي��ة ل�ت��رت�ي��ب امل�ت�ب�ق��ي من
األول� � ��وي� � ��ات امل� �ح ��ال ��ة م� ��ن ل�ج�ن��ة
األول� ��وي� ��ات ،اض��اف��ة ال ��ى ت�ع��دي��ل
امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م 1959 / 5
بشأن قانون التسجيل العقاري
وم � � � �ش� � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش � ��أن
ان �ش��اء هيئة ال�ف�ت��وى والتشريع
واالق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن
تنظيم ح��ق االض ��راب ع��ن العمل
للعاملني في القطاعني الحكومي

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

وال�خ��اص واالق �ت��راح بقانون في
ش��أن مكافحة وت�ج��ري��م االره��اب
ومشروع قانون تنظيم القضاء.
وت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي مل �ن��اق �ش��ة
الحساب الختامي ل��وزارة املالية
(االدارة ال� �ع ��ام ��ة وال� �ح �س ��اب ��ات
ال� �ع ��ام ��ة) ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة /2014
 2015وم� �ل ��اح� � � �ظ � � ��ات دي � � � � ��وان
املحاسبة بشأنه.
كما تجتمع لجنة شؤون املرأة
واألس � ��رة مل�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون ان�ش��اء
امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل�ل�أس��رة بينما
ت�ج�ت�م��ع ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية ملناقشة مجموعة
م � ��ن ت � �ق� ��اري� ��ر م� �ت ��اب� �ع ��ة ال �خ �ط��ة

السنوية ونصف السنوية لسنة
 2015 /2014وم �ن��اق �ش��ة ت�ق��ري��ر
ديوان املحاسبة الخاص بتقييم
كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية
للهيئة العامة للصناعة  -الجزء
الثاني (نظام الرقابة الداخلية)
وال � � ��ذي ت� ��م ان � �ج� ��ازه ف� ��ي ي��ون �ي��و
2015م.
وم� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة ت� � �ق � ��ري � ��ر دي � � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ال � � �خ� � ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م
ك � �ف� ��اءة وف��اع �ل �ي��ة اداء ال �ن �ش��اط
االستثماري للصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.
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عبدالصمد يستفسر عن الربط اآللي
للمكاتب الصحية بالخارج
وج��ه النائب ع��دن��ان عبدالصمد
س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .علي
ال �ع �ب �ي ��دي ق � ��ال ف� �ي ��ه :ص � ��رح وزي� ��ر
ال � �ص � �ح� ��ة ع � �ب� ��ر ب � �ع� ��ض ال� �ص� �ح ��ف
امل �ح �ل �ي��ة ب� ��أن ال � � � ��وزارة ع �ل��ى وش��ك
التعاقد مع شركة بريطانية لتنفيذ
ربط آلي للمكاتب الصحية بأوروبا
وامريكا مع الوزارة بالكويت بقيمة
 120مليون جنيه استرليني وذكر
ان ه��ذا العقد يقع ضمن االتفاقية
بني دولة الكويت واململكة املتحدة
وذكر الوزير ان الوزارة تعمل منذ 3
سنوات على هذا املشروع وان��ه مر
من خالل القنوات الرقابية.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي:
 ت��زوي��دي بنسخة م��ن اتفاقيةالربط اآلل��ي للمكاتب الصحية في
اوروب ��ا وبريطانيا وامريكا املقرر
ابرامها بني دول��ة الكويت واململكة
امل� � �ت� � �ح � ��دة م� � ��ع ت� ��وض � �ي� ��ح اه� � � ��داف
االتفاقية وامل�س��ؤول�ي��ات القانونية
على كل طرف.
 -ه ��ل وض� �ع ��ت ال � � � ��وزارة ك��راس��ة

ل� �ل� �م ��واص� �ف ��ات ال �ف �ن �ي��ة ل �ل �م �ش��روع
شاملة وثيقة املناقصة؟ اذا كانت
االج � ��اب � ��ة ب �ن �ع ��م ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
بنسخة م�ن�ه��ا واذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ب��ال�ن�ف��ي ف �ي��رج��ى ت��وض �ي��ح اس �ب��اب
ذلك.
 ه ��ل ت ��م ط ��رح امل� �ش ��روع حسبت�ع�م�ي��م ادارة ن�ظ��م ال �ش��راء ب ��وزارة
املالية الذي تعتمده جميع الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة؟ اذا ك��ان��ت
االج � ��اب � ��ة ب �ت �ع ��م ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
باعتماد لجنة املشتريات املختصة
ب� � � � ��وزارة ال� �ص� �ح ��ة ل � �ه� ��ذا امل � �ش� ��روع
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ط� � ��رح امل �ن��اق �ص��ة
م � �ت � �ض � �م � �ن ��ا ج � �م � �ي� ��ع امل� � � ��راس � �ل ��ات
وم� �خ ��اط� �ب ��ات وم � ��واف � �ق � ��ات وزارة
امل��ال �ي��ة وادارة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
ولجنة املناقصات املركزية وديوان
املحاسبة باعتماد الطرح وطريقة
الطرح والترسية مع كشف بأسماء
الشركات التي تقدمت بعطاءاتها
وق�ي�م��ة ال �ع �ط��اءات وت��اري��خ ال�ط��رح
وت� � ��اري� � ��خ اق� � �ف � ��ال امل� �ن ��اق� �ص ��ة  -ان

عدنان عبدالصمد

وجدت  -ونسخة من تقرير اللجنة
املختصة بالوزارة باعتماد العطاء
الفائز باملناقصة ام��ا اذا ل��م تطرح
ه� � ��ذه امل� �ن ��اق� �ص ��ة ع� �ل ��ى ال� �ش ��رك ��ات
امل �ت �خ �ص �ص��ة وك � � ��ان ال � �ط� ��رح ف�ق��ط
مقتصرا عل جهة بعينها «أي عن
ط ��ري ��ق ال � �ش� ��راء امل� �ب ��اش ��ر» ف�ي��رج��ى
ت ��وض� �ي ��ح االس � � �ب� � ��اب ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل
وم ��دى ق��ان��ون�ي��ة م�ث��ل ه ��ذا االج ��راء
بالترسية.

 ه � ��ل ت � ��م اس � �ت � �ش� ��ارة االج � �ه� ��زةال �ح �ك ��وم �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ك�ه�ي�ئ��ة
ت � �ن � �ظ � �ي� ��م االت � � � � �ص� � � � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال� � �ج� � �ه � ��از  -ي ��رج ��ى
ت��زوي��دي ب��امل�خ��اط�ب��ات او محاضر
االج� �ت� �م ��اع ال� �ت ��ي ت �م��ت م� ��ع وزارة
ال�ص�ح��ة واذا ك��ان��ت ق��دم��ت دراس ��ة
ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص ي��رج��ى ت��زوي��دي
بنسخة منها اما اذا كانت االجابة
بالنفي فيرجى توضيح االسباب
املانعة من أخذ مثل هذا االجراء.
 ب�م��ا ان امل �ش��روع يشمل ال��رب��طاآللي لعدد  2235مستشفى ومركزا
صحيا بأوروبا وامريكا لذا يرجى
ت ��زوي ��دي ب �ت �ف��اص �ي��ل امل� �ش ��روع مع
توضيح التكلفة لكل موقع.
 كيف تبرر وزارة الصحة املبلغامل ��رت� �ف ��ع ج � ��دا ل �ل �م �ش ��روع م �ق��ارن��ة
م� ��ع امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل� �ش ��اب ��ة ل�ب�ع��ض
ال � �ق � �ط ��اع ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ك� � � ��وزارة
الخارجية وشركة الخطوط الجوية
الكويتية في شأن الربط اآللي.

قدم اقتراحا في شأن إضافة فقرة على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الفضل :اليجوز التعيين للملحق الصحي
أو الثقافي بالخارج أكثر من  4سنوات
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا
بقانون في شأن إضافة فقرة أخيرة
للمادة  15من القانون رقم  21لسنة
 1962بنظام السلكني الدبلوماسي
والقنصلي.
وجاء في نص االقتراح :يضاف
إل�ـ�ـ�ـ��ى امل � ��ادة  15م�ـ�ـ�ـ��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 21ل�س�ن��ة  1962امل �ش��ار إل �ي��ه ف�ق��رة
أخ� �ي ��رة ن �ص �ه��ا ك��ال �ت��ال��ي :وي �ك��ون
ال �ن��دب أو ال�ت�ع�ي�ين أو اإلع � ��ارة في
امل�ل�اح��ق ال�ص�ح�ي��ة أو ال�ث�ق��اف�ي��ة أو
غيرها من مواقع  -فيما عدا السلك
الدبلوماسي والعسكري  -العاملة
ف ��ي ال� �خ ��ارج مل� ��دة ال ت� �ج ��اوز أرب ��ع
س� �ن ��وات غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د أو
االستثناء للتجديد مرة أخرى.
وج� ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة اإلي�ض��اح�ي��ة
لالقتراح :بالرغم مما نصت عليه
امل��ادة  8م��ن ال��دس�ت��ور ب��أن :تصون
ال ��دول ��ة دع ��ام ��ات امل�ج�ت�م��ع وت�ك�ف��ل
األم��ن والطمأنينة وتكافؤ الفرص
للمواطنني.
إال أن م��ا ج��رى عليه ال�ع�م��ل في
امل�ل��اح� ��ق ال �ص �ح �ي��ة أو ال �ث �ق��اف �ي��ة

العاملة في خ��ارج الكويت يخالف
مبدأ تكافؤ الفرص فأصبحت هذه
املالحق – على الرغم من أهميتها –
مؤبدة في مدة التعيني فيها.
وهذا التأبيد انعكس سلبا على
العمل في تلك املالحق وم��ا تقدمه
م��ن خ��دم��ات ج��وه��ري��ة للكويتيني
ف ��ي ال� �خ ��ارج ن��اه �ي��ك ع �ل��ى ال�ت��ره��ل
اإلداري الذي أصابها.
ومن هنا وتحقيقا لصون مبدأ
ت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص ف �ق��د ن �ص��ت امل ��ادة
األول � ��ى م ��ن م �ق �ت��رح ال �ق��ان��ون ب ��أن:
يضاف إلــى امل��ادة  15مـــن القانون
رقم  21لسنة  1962املشار إليه فقرة
أخيرة نصها كالتالي:
وي� �ك ��ون ال� �ن ��دب أو ال �ت �ع �ي�ين أو
اإلع� � ��ارة ف��ي امل�ل�اح��ق ال�ص�ح�ي��ة أو
الثقافية أو غيرها من مواقع  -فيما
عدا السلك الدبلوماسي والعسكري
 العاملة في الخارج ملدة ال تجاوزأربع سنوات غير قابلة للتجديد أو
االستثناء للتجديد مرة أخرى.
ومؤدى هذا النص أنه في جميع
ح ��االت ش�غ��ل ال��وظ�ي�ف��ة ف��ي امللحق

نبيل الفضل

ال �ص �ح��ي أو ال �ث �ق��اف��ي س � ��واء ك��ان
ذلك بالتعيني أو الندب أو اإلع��ارة
ال ي�ج��وز أن ي�ك��ون ألك�ث��ر م��ن أرب��ع
سنوات ودون تجديد أو االستثناء
للتجديد ألي م��دة مماثلة أو غير
م�م��اث�ل��ة ألن ال �ن��ص ق�ض��ى ب�ع�ب��ارة
غير قابلة للتجديد أو االستثناء
ل �ل �ت �ج��دي��د م� ��رة أخ � ��رى ول� ��م ي�ق��ض
ب��ال �ق��ول غ�ي��ر ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د مل��دة
مماثلة فيكون ذلك طريقا للتجديد
ألقل من اربع سنوات إنما ال يجوز

التجديد ألي م��دة مهما بلغت وال
اس�ت�ث�ن��اء لتجديد امل ��دة نفسها أو
بأقل منها.
واملقصود هنا أن النص يسري
ع �ل��ى رئ �ي��س امل �ل �ح��ق وامل ��دي ��ر وأي
م� ��وظ� ��ف ي � �م� ��ارس ع �م �ل ��ه ف� ��ي ه ��ذا
امللحق مهما كان مسماه الوظيفي
أو درجته الوظيفية.
أم ��ا امل ��ادت ��ان ال �ث��ان �ي��ة وال�ث��ال�ث��ة
م ��ن م �ق �ت��رح ال� �ق ��ان ��ون ف �ق��د ق�ض��ت
ك��ل منهما بأحكام تنفيذية حيث
نصت امل��ادة الثانية ب��أن يلغى كل
حكم ي�ع��ارض أح�ك��ام ه��ذا القانون
ف � ��ي ح �ي��ن ن� �ص ��ت امل� � � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
ب ��أن ع �ل��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ
أح� �ك ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وأن ي�ع�م��ل
ب��ه م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية.

برلمان
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الهدية يشيد بقرار إيقاف
المسؤولين عن حفل
التربية االساسية
اش� ��اد ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ه��دي��ة
ب ��امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �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
د.أحمد األثري وبقيامه بتشكيل
لجنة تحقيق بشأن ما حدث في
ح�ف��ل م�ل�ت�ق��ى االق �ت �ص��اد امل�ن��زل��ي
بكلية التربية األساسية.
وق� � � ��ال ال � �ه� ��دي� ��ة ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي ان االث��ري اك��د له أن��ه تم
اي� �ق ��اف امل �س��ؤول�ي�ن ع ��ن م��اح��دث
ل�ح�ين االن�ت�ه��اء م��ن اع �م��ال لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق وان � � ��ه س �ي �ت��م ات� �خ ��اذ
اج ��راءات رادع��ة وع�ق��وب��ات بحق
املسؤولني عما ح��دث في الكلية
م��ن ام� ��ور ت �ن��اف��ي ت�ع��ال�ي��م ال��دي��ن
االس�لام��ي وع��ادات وتقاليد اهل
الكويت.
وب� �ي��ن ال� �ه ��دي ��ة ان� � ��ه س �ي �ت��اب��ع
نتائج ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ح� �ت ��ى ي �ت��م
اتخاذ العقوبات املناسبة بحق
املخطئني.
واش� � � � � � ��اد ال� � �ه � ��دي � ��ة ب� � ��االث� � ��ري

محمد الهدية

وتفاعله مع من في كلية التربية
االسياسية ومتابعته للموضوع
بشكل يناسب جسامة ما حدث
م��ؤك��دا ان االث� ��ري م��ن ال �ك �ف��اءات
ال��وط�ن�ي��ة امل�م�ي��زة وامل�ش�ه��ود لها
ب��ال �ك �ف��اءة وال� �ن� �ش ��اط وال �ن��زاه��ة
وب� � � �ص� � � �م � � ��ات � � ��ه واض� � � � � �ح � � � � ��ة ف� ��ي
التطبيقي.

طنا :نستغرب دعوة الفيفا
لألندية بعدم المشاركة
في افتتاح استاد جابر
اس �ت �غ��رب ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د طنا
دع� ��وة ال�ف�ي�ف��ا ل�لأن��دي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
بعدم املشاركة في افتتاح استاد
ج ��اب ��ر ب �ح �ج��ة إي � �ق� ��اف ال ��ري ��اض ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��ال� ��رغ� ��م ان ف �ع��ال �ي��ة
االف �ت �ت��اح ت�ت��م ت�ح��ت رع��اي��ة سمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد.
وق��ال طنا في تصريح صحفي
ان االم � ��ور واض� �ح ��ة ج ��دا وه �ن��اك
م ��ن ي� �ق ��وم ب��ال �ت �ح��ري��ض وب �ش �ك��ل
علني ض��د ب�ل��ده ال�ك��وي��ت مطالبا
الحكومة بالتحرك وعدم السكوت
ع� � ��ن ال � �ت � �ح� ��ري� ��ض ال � � � � ��ذي ي� � ��ؤدي
ب��ال �ن �ه��اي��ة ال� ��ى ت��دم �ي��ر ال��ري��اض��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وق �ت��ل ط �م��وح ال�ش�ب��اب
ال �ك��وي �ت��ي والب � ��د م ��ن م�لاح�ق�ت�ه��م
وف��ق األدوات القانونية س��واء في
الداخل او الخارج.
وعن األحداث االخيرة في نادي
الجهراء بني طنا ان األحداث كانت
مؤسفة وما حصل من مشاجرة ال
يمثل الروح الرياضية التي يجب
ان ي�ت�ح�ل��ى ب�ه��ا ج�م�ي��ع م��ن يعمل
ب� �ه ��ذا امل� �ج ��ال ال ��ري ��اض ��ي ل�خ��دم��ة
الشباب الكويتي.
وت �م �ن��ى ط �ن��ا أال ي �ك��ون إي �ق��اف
جميع امل��راح��ل السنية ف��ي ن��ادي

محمد طنا

الجهراء ثمن قيام األخ مدير الكرة
يوسف كريم بإنزال علم الفيفا.
واض � � � ��اف ان ال �ج �م �ي ��ع ي �ع��رف
اليوم ان من يسيطر على مفاصل
ال ��ري ��اض ��ة ل��دي �ه��م أس��ال �ي �ب �ه��م في
الطرق الخبيثة وامللتوية إلقصاء
ومحاربة كل من يعارضهم بهذا
املجال.
وختم طنا تصريحه بقوله أهل
ال �ج �ه��راء وش �ب��اب ال �ج �ه��راء دائ�م��ا
مع سمو االمير ومع بلدهم العزيز
ب�ل��د االن�س��ان�ي��ة وال �ك��وي��ت ب�ل��د كل
الكويتيني بجميع طوائفهم.
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جدول األعمال
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األحد  02ربيع األول  13 . 1437ديسمبر 2015

 12بندا و 43فقرة منها حظر التعامل مع الكيان الصهيوني ومنع التعامل التجاري وقت صالة الجمعة

 26تقريرا وطلبان للمناقشة و 9كتب
من الحكومة على جلسة الثالثاء
اشتمل جدول أعمال
جلسة بعد غد الثالثاء
على  43بندا فضال عن
بند ما يستجد من أعمال
تضمنت التصديق على
المضابط و 6رسائل واردة
ومن المنتظر أن يناقش
المجلس تقرير لجنة
األولويات بشأن متابعتها
برنامج عمل الحكومة
خالل دور االنعقاد
العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر
وكذلك مدرج على الجدول
 26تقريرا للجان البرلمانية
المختلفة وإلى التفاصيل :

البند األول  :التصديق
على املضبطتني التاليتني:
(/1341أ) بتاريخ 2015/12/1م.
(/1341ب) بتاريخ 2015/12/2م.
ال � �ب � �ن� ��د ال � � �ث � ��ان � ��ي :ك � �ش� ��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البند الثالث :األسئلة
البند الرابع :اإلحاالت (حسب ما هو
وارد في الكشوف املرفقة )
البند الخامس:
التقرير األول للجنة األولويات بشأن
متابعتها لبرنامج عمل الحكومة خالل
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر.
ال �ب �ن��دال �س��ادس :ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة الشؤون املالية
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة 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 1986م ف��ي ش��أن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي .
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
املالية واالقتصادية عن :
 1م � � �ش � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون ب �ت �ن �ظ �ي��مالوكاالت التجارية.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ال� ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 1االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إض��اف��ةبند جديد برقم( )11الى املادة ( )21من
ال�ق��ان��ون رق��م ( )3لسنة  2006ف��ي شأن
املطبوعات والنشر.
ال�ب�ن��د ال �س��اب��ع  :ال�ك�ت��ب ال � ��واردة من
الحكومة:
 ك�ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي ��ر ال��دول��ةل�ش��ؤون مجلس األم��ة مرفق ب��ه تقرير
وزارة الكهرباء وامل��اء ومعهد الكويت
ل �ل�أب � �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي ��ة ب � �ش� ��أن ان �ق �ط ��اع
ال�ت�ي��ار الكهربائي ف��ي مناطق متفرقة
ب��دول��ة ال �ك��وي��ت ي ��وم االرب� �ع ��اء امل��واف��ق
2015/2/11م.
 كتاب وزير املالية مرفق به مذكرةبرأي الفريق االقتصادي ل��وزارة املالية
ح��ول م�لاح�ظ��ات أع �ض��اء مجلس األم��ة
بشأن موضوع تنويع مصادر الدخل.
 ك�ت��اب وزي ��ر ال �ش��ؤون االجتماعيةوال� � �ع� � �م � ��ل م � ��رف � ��ق ب� � ��ه م� � ��ذك� � ��رة ب� �ش ��أن
املخالفات والتجاوزات من قبل رئيس
وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية
الكويتية.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤونال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة واإلرش� � ��اد وامل� ��درج
بصفة االستعجال في شأن االقتراحني
بقانونني بتعديل بعض أحكام القانون
رق ��م( )4لسنة 2012م ف��ي ش��أن جامعة
جابر األحمد.

إحدى جلسات مجلس األمة

 ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل �ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ةاألم � � � � � � ��وال ال� � �ع � ��ام � ��ة وامل � � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع � ��ن االق � � �ت� � ��راح ب �ق��ان��ون
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق��م
( )1لسنة 1993م بشأن حماية األم��وال
العامة.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤوناإلسكان واملدرج بصفة االستعجال عن
االقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة
صباح األحمد املتطورة.
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤوناإلسكان واملدرج بصفة االستعجال عن
االقتراح بقانون في شأن توفير وحدات
وشقق سكنية في املناطق الحضرية.
 التقرير الثاني والثالثون بعد املئةللجنة الشؤون التشريعية والقانونية
واملدرج بصفة االستعجال عن االقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رق ��م ( )53ل�س�ن��ة 2001م ب �ش��أن اإلدارة
العامة للتحقيقات.
 التقرير الخامس واألربعون للجنةال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إل��ى امل��ادة ( )180من القانون رق��م ()12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
 التقرير الرابع عشر للجنة املرافقال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن
إنشاء مطار دولى خارج حدود املناطق
السكنية.
 التقرير ال��راب��ع وال�ث�م��ان��ون للجنةامل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع ��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش ��أن م �ن��ع ال �ت �ع��ام��ل ال� �ت� �ج ��اري وق��ت
صالة الجمعة.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ت ��اس ��ع ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ةال � � �ش � ��ؤون ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
واملدرج بصفة االستعجال عن املرسوم
بالقانون رقم ()12لسنة  2008م بتعديل

ب�ع��ض أح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج ��زاء ال �ص��ادر
بالقانون رقم ()16لسنة 1960م.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��يل �ل �ت �ق ��ري ��ر ال � �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون
الخارجية وامل��درج بصفة االستعجال
ع � ��ن االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب � �ش� ��أن ح�ظ��ر
التعامل مع الكيان الصهيوني.
 التقرير السابع والستون التكميليللتقرير الخامس عشر للجنة امل��راف��ق
العامة وامل��درج بصفة االستعجال عن
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )119لسنة
2013م في شأن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث وال �س �ت��ون للجنةال� � � �ش � � ��ؤون ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة وال� � � ��دف� � � ��اع ع��ن
االقتراحات بقوانني (وعددها خمسة)
ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي�ج��وز
منحه الجنسية الكويتية سنة  2014م .
 ال �ت �ق��ري��ر ال � �س� ��ادس ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ةالشؤون الخارجية عن االقتراح بقانون
ف��ي ش��أن ال�ت��زام األش�خ��اص االعتبارية
الوطنية والعربية واألجنبية في دولة
الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق
اإلنسان.
 التقرير الحادي والثمانون للجنةال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اء هيئة
عامة مستقلة لرؤية هالل شهر رمضان
وهالل شهر شوال.
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤونالتعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 1ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح ��ادي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ةال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق�ت��راح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س ��اب ��ع ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ةالشؤون الخارجية عن االقتراح بقانون
ف ��ي ش� ��أن ال �ت �ص��دي��ق ع �ل��ى امل �ع��اه��دات

واالتفاقيات األمنية.
 التقرير التاسع واألرب�ع��ون للجنةاملرافق العامة عن االقتراح بقانون في
ش��أن إن�ش��اء وإدارة وتشغيل املنشآت
النووية لألغراض السلمية.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�س��اب��ع وال �ع �ش��رون بعدامل � �ئ� ��ة ل �ل �ج �ن��ة ال � � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون في
ش ��أن ت �ج��ري��م م �م��ارس��ة أع �م��ال ال�س�ح��ر
والشعوذة.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ام��ن وال �س �ت��ون للجنةاملرافق العامة عن :
 1االقتراحني بقانونني في شأن عدمجواز قطع املياه والتيار الكهربائي عن
املشتركني إال بعد صدور حكم قضائي.
 2االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةجديدة برقم ( 3مكررا ) إلى القانون رقم
(  )48لسنة 2005م بشأن تسوية املبالغ
املستحقة على املواطنني املترتبة على
استهالكهم للكهرباء واملاء.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس وال �س �ب �ع ��ونالتكميلي للتقرير السادس عشر للجنة
املرافق العامة عن:
 1م �ش��روع ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة علىق ��ان ��ون ن �ظ��ام ال ��رف ��ق ب��ال �ح �ي��وان ل ��دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 التقرير األول للجنة ش��ؤون امل��رأةواألس � ��رة ع��ن االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
إضافة مادة جديدة برقم ( 2مكررا ) إلى
ال�ق��ان��ون رق��م ( )31لسنة 2008م بشأن
الفحص الطبي للراغبني في الزواج قبل
إتمام الزواج .
 التقرير األول للجنة املرافق العامةع��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ب�ش��أن إنشاء
الهيئة العامة إلدارة األزمات والكوارث .
البند الثامن :طلبات املناقشة:
 ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م ��ن ب�ع��ضاألع�ض��اء بشأن التعيينات والترقيات

ال �ت ��ي اع �ت �م��ده��ا 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 ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ع��اص��رت
االستجواب املقدم من النائب د .عبدالله
محمد الطريجي.
 ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م ��ن ب�ع��ضاألع � � �ض� � ��اء ب � �ش� ��أن م � ��وض � ��وع ال 180
موظف في الخطوط الجوية الكويتية
وم� �ن ��اق� �ش ��ة أوض� ��اع � �ه� ��م الس �ت �ي �ض��اح
س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
البند التاسع  :كتب ديوان املحاسبة:
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أنتكليف مجلس األم ��ة ل�ل��دي��وان بإحالة
ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان ع��ن ط�ل�ب��ات التحقيق
ال �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن اإلح� ��ال� ��ة ل �ل �ن �ي��اب��ة إل��ى
ديوان املحاسبة.
البند العاشر:
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن ��ة ح �ق ��وقاإلنسان عن زي��ارة اللجنة للمؤسسات
اإلصالحية.
البند الحادي عشر:
 كتاب نائب رئيس مجلس ال��وزراءووزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة م��رف��ق به
ت�ق��ري��ر ال ��رد ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات الخاصة
بجلسة االستجواب املوجه من العضو
د .عبدالله محمد الطريجي.
 كتاب وزير التربية ووزير التعليمالعالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق
ح��ول ت�ك��رار ح��االت وف�ي��ات ال�ع�م��ال في
مشروع مدينة صباح السالم الجامعية
(الشدادية).
 ك�ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي ��ر ال��دول��ةل �ش��ؤون مجلس األم ��ة م��رف��ق ب��ه تقرير
ع �ق��د م�ح�ط��ة ال � ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة امل��رح�ل��ة
األولى.
 ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ةب � �ش� ��أن ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات او
ال � �ت � �ن � �ق �ل�ات خ � �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة ال� �س ��اب� �ق ��ة
م �ب��اش��رة ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ال �س �ي��د ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر التجارة
وال �ص �ن ��اع ��ة ال �س ��اب ��ق د .ع �ب��دامل �ح �س��ن
مدعج املدعج.
 ك�ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي ��ر ال��دول��ةلشؤون مجلس األمة بشأن التعيينات
وال �ت��رق �ي��ات او ال�ت�ن�ق�لات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
السابقة مباشرة على استقالة السيد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
التجارة والصناعة السابق.
 ك�ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي ��ر ال��دول��ةل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� � ��ة م ��رف ��ق ب� ��ه رد
الحكومة بشأن تقريري لجنة التحقيق
ف��ي ت�ج��اوزات هيئة أس��واق امل��ال رقمي
(.)12
البند الثاني عشر :م��ا يستجد من
األعمال.
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اللجنة المالية تنجز تقريرها الثاني
عن الوكاالت التجارية
أنجزت لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية
تقريرها الثاني عن مشروع
القانون بتنظيم الوكاالت
التجارية والمقدم من
الحكومة.
وقد احال رئيس مجلس
االمة الى اللجنة مشروع
القانون بتنظيم الوكاالت
التجارية بتاريخ
2004 /7 /3م وذلك
لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه.
وقد سبق للجنة الشؤون
المالية واالقتصادية  -في
دور االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي
الثالث عشر  -ان قدمت
للمجلس بتاريخ
2011 / 6 / 21م تقريرها
رقم ( ،)21حيث لم
يتمكن المجلس حينها
من نظره بسبب صدور
المرسوم رقم 443
لسنة  2011بحل المجلس.
كما قدمت للجنة
التعديالت المقترحة على
مشروع القانون من
الحكومة ومن بعض
االعضاء بتواريخ االحالة
المبينة قرين كل منها.

وق� � ��د ان� � �ج � ��زت ال� �ل� �ج� �ن ��ة م� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون وال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة عليه
بتقريرها رقم  16خالل دور االنعقاد
العادي الثالث من الفصل التشريعي
ال ��راب ��ع ح �ي��ث ع �ق��دت ال �ل �ج �ن��ة ث�لاث��ة
اجتماعات لدراسته.
وق��د اس�ت�ج��دت ب�ع��ض ال�ت�ط��ورات
وال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ال � �ت� ��ي رأت ال �ل �ج �ن��ة
ض � � � ��رورة اخ� ��ذه� ��ا ب� �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار.
وعليه تقدمت اللجنة بتاريخ / 10
2015 /11م بطلب س�ح��ب تقريرها
ال � �س� ��ادس ع �ش��ر م ��ن ج� � ��دول اع �م��ال
املجلس وذلك ملزيد من الدراسة وقد
وافق املجلس في جلسته بتاريخ 17
2015 / 11 /م ع�ل��ى رس��ال��ة اللجنة
ب �س �ح��ب ال �ت �ق��ري��ر مل � ��دة ش �ه��ر مل��زي��د
م��ن ال��دراس��ة واع�ط��ائ�ه��ا مهلة شهر
النجازه.
ع�ل�م��ا ب ��أن امل��وض��وع ادرج ضمن
اول ��وي ��ات امل �ج �ل��س وح � ��دد الن �ج��ازه
م ��وع ��دا اق� �ص ��اه ت ��اري ��خ / 12 / 25
2015م وذل � � ��ك وف � ��ق رس� ��ال� ��ة ل�ج�ن��ة
األولويات الواردة للجنة بتاريخ 11
2015 /11 /م.
ول��دراس��ة م �ش��روع ال �ق��ان��ون ال��ذي
ان �ت �ه��ت ال �ي ��ه ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا
السابق عقدت اللجنة لهذا الغرض
اجتماعا بتاريخ 2015 / 11 / 29م
ح �ي��ث ح �ض��ر االج� �ت� �م ��اع ب �ن ��اء ع�ل��ى
دع� � � ��وة م � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ك � ��ل م � ��ن وزي � ��ر
التجارة والصناعة د .يوسف العلي
ومسؤولني عن الوزارة.
وق��د اطلعت اللجنة على مشروع
ال �ق��ان��ون وال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة عليه
م��ن قبل الحكومة وت�ب�ين لها انهما
ي �ه ��دف ��ان ال � ��ى وض � ��ع ق ��ان ��ون ج��دي��د
ي��واك��ب اوض��اع التطور ف��ي مجاالت
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة وذل��ك م��ن خالل
ن�ص��وص��ه ال�ت��ي ت�ن��اول��ت ف��ي شقيها
االج��رائ��ي والشكلي تكملة القواعد
امل ��وض ��وع� �ي ��ة ال� � � � � ��واردة ف� ��ي ق ��ان ��ون
التجارة الصادر باملرسوم بالقانون
رقم  86لسنة .1980
كما استعرضت اللجنة التعديل
املقدم من الحكومة وه��و على شكل
م�س��ودة م�ش��روع ق��ان��ون لتحل محل
م�ش��روع�ه��ا ال�س��اب��ق وال �ت��ي تتضمن
تعديالت في الصياغة باالضافة الى
تعديالت ف��ي نصوص بعض امل��واد
وتهدف هذه التعديالت الى ما يلي:
 - 1ان ي� �ك ��ون م ��ن ي � � ��زاول اع �م��ال
ال� � ��وك� � ��االت ش �خ �ص ��ا او م �ج �م��وع��ة
اش � �خ � ��اص ط �ب �ي �ع �ي�ي�ن م � ��ن ح��ام �ل��ي
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة او م��واط �ن��ي
دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وذل � � ��ك ب� �م ��ا ي � �ت ��واف ��ق م��ع

أحد اجتماعات اللجنة املالية البرملانية

االت�ف��اق�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة امل��وح��دة بني
دول مجلس التعاون.
 - 2وجوب التزام الوكيل او املوزع
ب��أن يقدم للسلع واملنتجات واذا ما
ت��م اس�ت�ي��راده��ا م��ن ق�ب��ل ط��رف ثالثا
 جميع الكفاالت والضمانات التييقدمها للسلع التي يتولى تسويقها
في الكويت.
 - 3انشاء سجل خاص في وزارة
التجارة والصناعة وتقيد فيه جميع
ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة امل �ق �ب��ول��ة وف�ق��ا
الحكام هذا القانون.
 - 4اج��ازت التعديالت اع��ادة قيد
الوكالة في سجل الوكاالت التجارية
ب� ��اس� ��م ال ��وك � �ي ��ل ال � �ج ��دي ��د وف� � ��ق اي
اجراءات تحددها الالئحة التنفيذية.
 - 5اج ��ازت ال�ت�ع��دي�لات ب��أن يقوم
ال��وك�ي��ل بتعيني م��دي��ر ل��وك��ال�ت��ه وان

ي�خ�ط��ر وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
باسم ه��ذا امل��دي��ر على ان يكون هذا
امل��دي��ر م�س��ؤوال ع��ن ك��ل مخالفة تقع
الحكام هذا القانون.
 - 6اع � �ط � ��ت ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات وزي � ��ر
التجارة والصناعة الحق في اصدار
ال � ��رس � ��وم امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذا
القانون وتعديلها وذلك استثناء من
القانون رقم  79لسنة  1995في شأن
ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة م�ق��اب��ل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
 - 7اع� � �ط � ��ت ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ص �ف��ة
ال �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ل�ل �م��وظ�ف�ين
ال ��ذي ��ن ي �ص��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ق � ��رار من
وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وي �ك��ون
لهم ال�ح��ق ف��ي م��راق�ب��ة تنفيذ احكام
القانون وال�ق��رارات ال�ص��ادرة تنفيذا
له وهذا ما يتضمنه القانون الحالي

ول� ��م ي�ت�ض�م�ن��ه امل� �ش ��روع امل� �ق ��دم من
الحكومة.
واط�ل�ع��ت اللجنة على التعديلني
امل�ق��دم�ين م��ن ب�ع��ض االع �ض��اء حيث
ي� �ق� �ت ��رح ال� �ت� �ع ��دي ��ل االول ال �ت �ع��دي��ل
ع �ل��ى ن �ص��ي امل ��ادت�ي�ن  4و 5وي �ه��دف
ال��ى تنظيم عملية اس �ت �ي��راد السلع
او امل �ن �ت �ج��ات وم��واص �ف��ات �ه��ا وح��ق
اس�ت�خ��دام ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة حسب
ش � ��روط واح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون ال ��وك ��االت
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة والئ � �ح � �ت� ��ه ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ك �م��ا ي �ه��دف ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى امل � ��ادة 5
ال ��ى ت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ة ت �ق��دي��م خ��دم��ات
ال �ص �ي��ان��ة واالص � �ل� ��اح ال� �ت ��ي ي �ل �ت��زم
ال ��وك� �ي ��ل ب �ت ��وف �ي ��ره ��ا ل � �ط ��رف ث��ال��ث
وشروط هذا االلتزام.
ك� �م ��ا ي� �ق� �ت ��رح ال� �ت� �ع ��دي ��ل ال �ث ��ان ��ي
ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ن� �ص ��وص امل� � � ��واد 1

االستعانة بـ «ساهم في التشريع»
إلقرار الوكاالت التجارية
اس �ت �ع��ان��ت ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
خ �ل�ال م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ال �ت �ع��دي�لات
ال�ن�ي��اب�ي��ة وال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ق��دم��ة
على مشروع الوكاالت التجارية
ب �خ��دم��ة س ��اه ��م ف ��ي ال �ت �ش��ري��ع
ح� �ي ��ث اط� �ل� �ع ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
آراء امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يقومون
ب��امل�ش��ارك��ة ب��اق�ت��راح��ات�ه��م على
ال�ق��وان�ين خ�لال ال�خ��دم��ة وتبني
ل �ل �ج �ن��ة ان ت ��ؤي ��د م� �ب ��دأ ت �ع��دد
ال��وك��االت وع��دم احتكار توريد
ال�س�ل��ع لوكيلها ف�ق��ط وذل ��ك ملا

ل�ل�م�ن��اف�س��ة ال �ت �ج��اري��ة م��ن آث��ار
ف� ��ي ت �ق ��دي ��م اف� �ض ��ل ال �خ ��دم ��ات
وب��أس�ع��ار تنافسية وبالتالي
يستفيد منها امل��واط�ن��ون كما
يؤدي الى فتح املجال للطاقات
الشبابية الوطنية واملشروعات
ال �ص �غ �ي��رة وان� �ت� �ع ��اش ال �س��وق
وتوفير فرص وظيفية وتكون
ال� �ف ��ائ ��دة ل� �ل ��دول ��ة وامل ��واط� �ن�ي�ن
ف��ي تحويل ال�ك��وي��ت ال��ى مركز
م� ��ال� ��ي واق� � �ت� � �ص � ��ادي م ��رم ��وق
ك � �م ��ا ح � ��رص � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى

م ��راع ��اة ه ��ذه االق� �ت ��راح ��ات في
ب� � �ع � ��ض ن � � �ص� � ��وص ال� � �ق � ��ان � ��ون
ب� �م ��ا ي �ض �م��ن ت �ن �ظ �ي��م ال� �س ��وق
وت� �ش� �ج� �ي ��ع امل � �ن� ��اف � �س� ��ة وم� �ن ��ع
االحتكار وضمان توفير السلع
وال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ت ��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا
املستهلكني وخ��دم��ات م��ا بعد
البيع.

و 2و 4و 10وي �ه��دف ال��ى ق�ص��ر عقد
ال��وك��ال��ة على ت��اج��ر م�ح��دد او شركة
محددة حيث يكون العقد بني طرفني
ك��ذل��ك وج ��ود امل�ع��ام�ل��ة ب��امل�ث��ل بشأن
م��وض��وع ال ��وك�ل�اء ف��ي دول مجلس
التعاون الخليجي كما اقترح اضافة
ش � ��روط ت ��واف ��ر م ��واص� �ف ��ات وك �ف��ال��ة
املصنع للسلع التي يتم استيرادها
من جانب ط��رف ثالث وكذلك اقترح
الغاء املادة التي تفرض على الوكيل
اثبات مزاولته لنشاط الوكالة عند
طلبه تجديد عقد الوكالة.
ك �م��ا اط �ل �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة اي �ض��ا على
آراء امل ��واط � �ن �ي�ن ف� ��ي خ ��دم ��ة س��اه��م
ف� ��ي ال� �ت� �ش ��ري ��ع ح� �ي ��ث ت� �ب�ي�ن ل� �ه ��ا ان
االق � � �ت� � ��راح� � ��ات ت � ��ؤي � ��د م� � �ب � ��دأ ت� �ع ��دد
الوكاالت وعدم احتكار توريد السلع
ل��وك�ي�ل�ه��ا ف �ق��ط وذل� ��ك مل��ا للمنافسة
التجارية م��ن آث��ار ف��ي تقديم افضل
ال� � �خ � ��دم � ��ات وب � ��أس� � �ع � ��ار ت �ن��اف �س �ي��ة
وبالتالي يستفيد منها املواطنون
كما ي��ؤدي الى فتح املجال للطاقات
ال �ش �ب��اب �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة وامل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة وانتعاش السوق وتوفير
فرص وظيفية وتكون الفائدة للدولة
وامل ��واط �ن�ي�ن وت �ح��وي��ل ال �ك��وي��ت ال��ى
مركز مالي واقتصادي مرموق.
وعليه فقد ح��رص��ت اللجنة على
م��راع��اة ه��ذه االق �ت��راح��ات ف��ي بعض
ن� � �ص � ��وص ال� � �ق � ��ان � ��ون ب � �م� ��ا ي �ض �م��ن
ت�ن�ظ�ي��م ال �س��وق وت�ش�ج�ي��ع امل�ن��اف�س��ة
وم� �ن ��ع االح � �ت � �ك ��ار وض � �م� ��ان ت��وف �ي��ر
ال�س�ل��ع وال �خ��دم��ات ال �ت��ي يحتاجها
املستهلكون وخدمات ما بعد البيع.
وق��د قامت اللجنة ب��اع��ادة دراس��ة
ن��ص م�ش��روع ال�ق��ان��ون  -كما انتهت
اليه اللجنة  -في تقريرها السادس
عشر (ال�س��اب��ق) حيث استمعت الى
وجهة نظر وزير التجارة والصناعة
واع � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة وامل �خ �ت �ص�ي�ن م��ع
االخذ في االعتبار جميع املالحظات
التي سبق ان ناقشتها اللجنة اثناء
اعدادها تقريرها السابق.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة ال��ى املوافقة باجماع
آراء اع �ض ��ائ �ه ��ا ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
م�ش��روع ال�ق��ان��ون بتنظيم ال��وك��االت
التجارية (بعد التعديل) وذلك وفق
ما هو وارد في الجدول املقارن.
وفيما يلي نص مشروع القانون
كما انتهت اليه اللجنة
امل ��ادة األول� ��ى :ف��ي تطبيق اح�ك��ام
ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون ي� �ق� �ص ��د ب ��ال ��وك ��ال ��ة
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تمديد فترة الطعن ضد قرار رفض الوكالة أمام المحكمة المختصة إلى  60يوما

عقوبات جزائية لمواجهة المخالفات
تصل إلى إغالق المحل  3أشهر
تتمة المنشور ص09
التجارية كل اتفاق بمقتضاه من له
الحق القانوني ال��ى تاجر او شركة
في الدولة ببيع او ترويج او توزيع
السلع او منتجات او تقديم خدمات
بصفته وكيال او موزعا او صاحب
امتياز او صاحب ترخيص للمنتج
او امل � � ��ورد األص � �ل ��ي ن �ظ �ي��ر رب � ��ح او
عمولة.
املادة الثانية :مع مراعاة القواعد
ال �ت ��ي ي�ت�ض�م�ن�ه��ا ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 68
ل �س �ن��ة  1980امل� �ش ��ار ال �ي ��ه ف ��ي ش��أن
الوكاالت التجارية ما يلي:
 - 1ان ي�ك��ون شخصا طبيعيا او
م �ج �م��وع��ة اش� �خ ��اص ط�ب�ي�ع�ي�ين من
ح��ام �ل��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ك��وي �ت�ي��ة او ان
يكون شخصا اعتباريا على اال تقل
حصة الشريك الكويتي في رأسماله
عن .٪ 51
 - 2ان ي �ك��ون م �ق �ي��دا ف ��ي ال�س�ج��ل
التجاري.
 - 3ان يكون مرخصا له بمزاولة
النشاط الذي تشمله الوكالة.
 - 4ان يكون مرتبطا باملوكل بعقد
وك��ال��ة م �ب��اش��رة او م��رت�ب�ط��ا ب�م��ن له
الحق القانوني في تمثيله.
املادة الثالثة :يشترط ان يتضمن
ع �ق��د ال ��وك ��ال ��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ب �ي��ان��ات
اآلتية:
 - 1اس��م ال��وك�ي��ل او امل ��وزع واس��م
املوكل وجنسيته.
 - 2السلع او املنتجات او الخدمات
التي يشملها العقد.
 - 3حقوق والتزامات كل من املوكل
والوكيل او امل��وزع وم��دى مسؤولية
املوكل عن التزامات الوكيل في مجال
تمثيله له.
 - 4منطقة عمل الوكيل او املوزع.
 - 5مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
 - 6ك � �ي � �ف � �ي� ��ة ان � � � �ه � � ��اء ال � ��وك � ��ال � ��ة
وانقضائها.
 - 7اي ش��روط اخ��رى يتم االتفاق
عليها بني املوكل والوكيل او املوزع
وال تتعارض مع احكام هذا القانون.
املادة الرابعة
ال ينحصر استيراد او توفير اي
سلعة او منتج في وكيلها او موزعها
وان كان حصريا ولو اشتملت على
ح ��ق اس� �ت� �خ ��دام ال �ع�ل�ام��ة ال �ت �ج��اري��ة
شريطة ان تتوافر فيمن يستوردها
او ي ��وف ��ره ��ا ش � � ��روط واح� � �ك � ��ام ه ��ذا
القانون والئحته التنفيذية.
وف � � � ��ي ج � �م � �ي� ��ع االح � � � � � � � ��وال ي �ج��ب
ان ت� �ت ��واف ��ر ف� ��ي ال� �س� �ل ��ع ال � �ت ��ي ي�ت��م
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اس �ت �ي��راده��ا او ت��وف �ي��ره��ا ال �ش��روط
وامل� ��واص � �ف� ��ات ال �ق �ي��اس �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة
وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل� �ع� �ت� �م ��دة ف� ��ي دول� ��ة
ال� �ك ��وي ��ت وش� � � ��روط ك� �ف ��ال ��ة امل �ص �ن��ع
ال �ت��ي ي�ل�ت��زم ب�ه��ا ال��وك�ي��ل وان يكون
اس �ت �ي��راده��ا م ��ن ن �ف��س ب �ل��د االن �ت��اج
وان يتم التعامل باملثل م��ع الوكالء
وامل��وزع�ين لنفس السلع واملنتجات
لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
امل � � ��ادة ال �خ��ام �س��ة :ي �ق ��دم ال��وك �ي��ل
او امل � ��وزع ل�ل�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات  -اذا
م ��ا ت ��م اس� �ت� �ي ��راده ��ا م ��ن ق �ب��ل ط��رف
ثالث  -خدمات الصيانة واالص�لاح
ال �ت��ي ي�ق��دم �ه��ا ل�ل�س�ل��ع ال �ت��ي ي�ت��ول��ى
ت �س��وي �ق �ه��ا ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وذل� � ��ك ف��ي

ح��ال��ة م��واف�ق��ة املنتج او امل��وك��ل على
ك�ف��ال��ة ه ��ذه ال�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات وم��ا
يلزمها من خدمات وبشرط ان تكون
السلعة او املنتجع التي استوردها
ال� �ط ��رف ال �ث ��ال ��ث ب � ��ذات امل ��واص �ف ��ات
ل �ل �س �ل��ع وامل� �ن� �ت� �ج ��ات ال � �ت ��ي ي �ت��ول��ى
ال ��وك� �ي ��ل او امل� � � ��وزع ت �س��وي �ق �ه��ا ف��ي
الكويت وان تتوافر ف��ي ه��ذه السلع
ش ��روط وم�ق��اي�ي��س ال �ج��ودة العاملية
ومواصفاتها الخليجية وان تكون
خالية من اي عيوب في التصنيع.
وت�ش�م��ل ال�ض�م��ان��ات ت��وف�ي��ر قطع
ال�غ�ي��ار بالنسبة للسلع واملنتجات
ال�ت��ي تحتاج ال��ى قطع غ�ي��ار وكذلك
ت��وف �ي��ر ال �ص �ي��ان��ة ل �ه��ا ب� ��ذات ش��روط

الكفالة دون استيفاء اي زي��ادة على
االسعار التي تقدم لعمالء الوكيل.
امل � ��ادة ال �س��ادس��ة :ي�س�ت�م��ر ال�ع�م��ل
ب�س�ج��ل ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة ال�ق��ائ��م
ل � ��دى وزارة ال � �ت � �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
وتقيد فيه جميع الوكاالت التجارية
املقبولة وفقا الحكام هذا القانون.
وال يعتد بأي وكالة تجارية غير
مقيدة في هذا السجل كما ال تسمع
الدعوى بشأنها.
املادة السابعة :يجب على الوكيل
او امل� ��وزع ف��ي ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة ان
ي�ط�ل��ب ق �ي��ده��ا ف ��ي س �ج��ل ال ��وك ��االت
التجارية على النموذج املعد لذلك.
وي � �ج � ��ب ع � �ل ��ى وزارة ال � �ت � �ج ��ارة

والصناعة ان تبت في الطلب املقدم
اليها لقيد ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة خالل
ث�ل�اث�ي�ن ي ��وم ��ا م� ��ن ت� ��اري� ��خ ت �ق��دي �م��ه
على النموذج املعد لذلك واال اعتبر
الطلب مقبوال وان تعلن في الجريدة
ال��رس �م �ي��ة ع ��ن ك ��ل ط �ل��ب ت ��م ق �ب��ول��ه
وجميع البيانات الجوهرية املتعلقة
به وعليها ان تمنح الوكيل الذي قبل
طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في
السجل املعد لذلك.
امل � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة :ل � ��وزارة ال �ت �ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ان ت��رف��ض ب�ق��رار مسبب
طلب قيد الوكالة التجارية وعليها
اخ �ط��ار ص��اح��ب ال �ش��أن ب �ص��ورة من
ال� �ق ��رار ب �ك �ت��اب م��وص��ى ع �ل �ي��ه بعلم
ال � ��وص � ��ول او ب� � ��أي وس� �ي� �ل ��ة اخ� ��رى
يتحقق بها االخطار.
ومل� ��ن رف� ��ض ط �ل �ب��ه ان ي �ط �ع��ن في
ال�ق��رار ام��ام املحكمة املختصة خالل
س � �ت �ي�ن ي � ��وم � ��ا م � ��ن ت � ��اري � ��خ اع �ل�ان ��ه
بالرفض.
امل��ادة التاسعة :مع مراعاة احكام
ال � � ��وك � � ��االت ال � �ت � �ج ��اري ��ة ف � ��ي ق ��ان ��ون
ال�ت�ج��ارة الكويتي ي�ج��وز اع ��ادة قيد
الوكالة في سجل الوكاالت التجارية
ب ��اس ��م وك� �ي ��ل ج ��دي ��د ف� ��ي ال� �ح ��االت
التالية:
أ  -ان ت� �ك ��ون ال ��وك ��ال ��ة امل �س �ج �ل��ة
س��اب �ق��ا ق ��د ان �ت �ه��ت ب��ال �ت��راض��ي بني
اطرافها.
ب  -ان ت �ك��ون ال ��وك ��ال ��ة امل�س�ج�ل��ة
س��اب �ق��ا ق ��د أل �غ �ي��ت ب �ح �ك��م ق �ض��ائ��ي
واجب النفاذ.

 10تعديالت على الوكاالت التجارية
انتهت اللجنة عقب مناقشة
مشروع ال��وك��االت التجارية الى
إق��رار  10تعديالت على القانون
الجديد ونصت على ما يلي:
 - 1تضمني ال�ق��ان��ون تعريف
للوكالة التجارية.
 - 2ت �ح��دي��د ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي
يجب ان يتضمنها عقد الوكالة.
 - 3وض � � � ��ع اح� � � �ك � � ��ام ت �م �ن��ع
االح � �ت � �ك ��ار ب �ح �ي��ث ال ي�ن�ح�ص��ر
استيراد او توفير أي سلعة أو
م�ن�ت��ج ل��وك�ي�ل�ه��ا أو مل��وزع �ه��ا إن
ك��ان ح�ص��ري��ا ب�ش��رط ان تتوافر
ف �ي �م��ن ي �س �ت��ورده��ا او ي��وف��ره��ا
ال �ش��روط امل�ن�ص��وص عليها في
القانون والئحته التنفيذية مع
وضع ضوابط للسلع املستوردة

ح�ت��ى ت�س��ري عليها أح �ك��ام ه��ذا
القانون.
 - 4إل � ��زام ال��وك �ي��ل أو امل� ��وزع
ب � �ت ��وف � �ي ��ر خ� � ��دم� � ��ات ال� �ص� �ي ��ان ��ة
واإلص � � �ل� � ��اح ل� �ل� �س� �ل ��ع ال� � �ت � ��ي ت��م
استيرادها م��ن قبل ط��رف ثالث
م��ع وض��ع ض��واب��ط لتقديم هذه
ال �خ��دم��ات ب� ��ذات ش� ��روط ك�ف��ال��ة
املصنع.
 - 5استمرار العمل في سجل
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة ال�ق��ائ��م لدى
وزارة ال � �ت � �ج � ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
وتنظيم قيد الوكاالت التجارية
ال�ج��دي��دة املقبولة وف�ق��ا ألحكام
هذا القانون.
 - 6ت�م��دي��د ف�ت��رة ال�ط�ع��ن ضد
ق� � ��رار رف � ��ض ال ��وك ��ال ��ة امل �ح �ك �م��ة

امل�خ�ت�ص��ة ال ��ى س �ت�ين ي��وم��ا من
تاريخ اعالن الرفض.
 - 7إل � ��زام ال��وك �ي��ل او امل� ��زوع
ب�ت��وف�ي��ر ال�س�ل��ع او امل�ن�ت�ج��ات او
الخدمات التي تحتاجها الوكالة
بصفة دائمة وكذلك توفير قطع
ال�غ�ي��ار ال�لازم��ة وت��وف�ي��ر ال��ورش
ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ص�ي��ان��ة وال�ت�ص�ل�ي��ح
وك��ذل��ك إل��زام��ه ب��االس �ت �م��رار في
تقديم خدماته ف��ي ح��ال انتهاء
ال ��وك ��ال ��ة مل � ��دة س �ت ��ة اش� �ه ��ر م��ن
ت ��اري ��خ ان �ت �ه��ائ �ه��ا او ال� ��ى ح�ين
ت �ع �ي�ين وك� �ي ��ل ج ��دي ��د او م ��وزع
جديد أيهما اقرب.
 - 8ت �ع �ي�ي�ن م� ��دي� ��ر ل �ل��وك��ال��ة
ال �ت �ج��اي��رة ي� �ك ��ون م� �س ��ؤوال ع��ن
ك��ل ت�ص��رف ي�ق��ع م�ن��ه باملخالفة

ألح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون م ��ع ع��دم
اإلخ �ل�ال ب�م�س��ؤول�ي��ة ال��وك�ي��ل أو
املوزع.
 - 9وض ��ع ع �ق��وب��ات ج��زائ�ي��ة
ملواجهة بعض املخالفات تصل
ال��ى إغ�ل�اق امل�ح��ل مل��دة ال تجاوز
ثالثة أشهر.
 - 10اع �ط��اء ص�ف��ة الضبطية
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن
ي � �ص� ��در ب �ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ق � � � ��رار م��ن
وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة على
ان ت �ن �ظ��م ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
كيفية القيام بأعمال وإج��راءات
الضبطية القضائية.

ج  -ان ت �ك ��ون ال ��وك ��ال ��ة امل�س�ج�ل��ة
سابقا ق��د انتهى اجلها امل�ح��دد في
عقد الوكالة.
وذل� ��ك دون اخ�ل��ال ب �ح��ق ال��وك�ي��ل
االول ف ��ي اس �ت �ي �ف��اء ك ��اف ��ة ال �ح �ق��وق
والتعويضات املقررة قانونا.
امل��ادة ال�ع��اش��رة :يلتزم الوكيل او
املوزع حسب االحوال بما يلي:
أ  -توفير السلع او املنتجات او
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا وك��ال�ت��ه
ب �ص �ف��ة دائ� �م ��ة ب �ش �ك��ل ك� ��اف وك��ذل��ك
الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع
ال � �ت ��ي ت� �ح� �ت ��اج ال� �ي� �ه ��ا وذل � � ��ك ش ��رط
استمرار توافرها في بلد االنتاج.
 - 2ت� ��وف � �ي� ��ر ال � � � � � ��ورش ال �ل��ازم � ��ة
للصيانة والتصليح التي تحتاجها
السلع محل ال��وك��ال��ة وتقديم جميع
ال�ض�م��ان��ات ال�ت��ي يقدمها املنتجون
م ��ع م ��راع ��اة امل ��واص� �ف ��ات ال�ق�ي��اس�ي��ة
للدولة.
وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر
ال �ت��زام��ات ال��وك �ي��ل أو امل� ��وزع امل�ش��ار
ال�ي�ه�م��ا مل ��دة س�ت��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ
انتهائها او الى حني تعيني وكيل او
موزع جديد ايهما أقرب.
امل� � � ��ادة ال � �ح� ��ادي� ��ة ع � �ش� ��رة :ي �ج��وز
ل �ل��وك �ي��ل او امل� � ��وزع ان ي �ع�ين م��دي��را
إلدارة وك��ال�ت��ه وع�ل�ي��ه اخ�ط��ار وزارة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وال� �ص �ن ��اع ��ة ب ��اس ��م ه��ذا
امل��دي��ر خ�لال ث�لاث��ة اش�ه��ر م��ن تاريخ
تعيينه وذل��ك بخطاب مسجل .ومع
ع��دم اإلخ�ل�ال بمسؤولية ال��وك�ي��ل او
امل��وزع يكون مدير الوكالة التجارة
م� �س ��ؤوال ع ��ن ك ��ل ت �ص��رف ي �ق��ع منه
باملخالفة ألحكام هذا القانون.
امل� � � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� � �ش � ��رة :ي �ج��وز
ل �ك ��ل ذي م �ص �ل �ح��ة ان ي �ح �ص��ل م��ن
وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ع�ل��ى
مستخرجات من صحيفة القيد في
سجل الوكاالت التجارية وفي حالة
عدم القيد ُيعطى شهادة بذلك.
امل��ادة الثالثة عشرة :يصدر وزير
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة الئ �ح��ة بقيمة
ال � ��رس � ��وم امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذا
القانون.
امل � ��ادة ال��راب �ع��ة ع �ش��رة :ي �ج��ب على
ال��وك �ي��ل او امل� ��وزع او م��ن ي �ن��وب عنه
او ال��ورث��ة وك��ذل��ك على م��دي��ر الشركة
الوكيلة او املوزعة ان يقدم الى الوزارة
طلبا لشطب ق�ي��د ال��وك��ال��ة م��ن سجل
الوكاالت التجارية خالل ثالثة اشهر
م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء ال��وك��ال��ة ألي سبب
من االسباب او لحدوث فقدان الوكيل
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او املوزع ألي من الشروط املنصوص
ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ه��ذا
ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ان ي �ك��ون ه ��ذا ال�ط�ل��ب
مشفوعا باملستندات املؤيدة له.
وي �ج��ب ع �ل��ى االش � �خ ��اص امل �ش��ار
اليهم في الفقرة االول��ى عند حدوث
تغيير او تعديل في بيانات الوكالة
ان يتقدموا بطلب التأشير بذلك في
السجل املشار اليه وذلك خالل ثالثة
اشهر من تاريخ التغيير او التعديل.
امل � ��ادة ال �خ��ام �س��ة ع� �ش ��رة :ي�ع��اق��ب
بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار
وال تزيد على عشرة آالف دينار كل
من ذكر في املكاتبات او املطبوعات
املتعلقة بأعمال وكالته التجارية او
نشر ب��أي وسيلة من وسائل النشر
انه وكيل لشركة او منتجات او مواد
او سلع او بضائع او خ��دم��ات دون
ان ي� �ك ��ون وك� �ي�ل�ا م �ق �ي��دا ف ��ي س�ج��ل
الوكاالت التجارية.
وفي حالة العود يعاقب بغرامة ال
تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد
على عشرين الف دينار.
ويجوز الحكم بإغالق املحل الذي
وق �ع��ت ف�ي��ه امل�خ��ال�ف��ة مل ��دة ال ت�ج��اوز
ث�ل�اث��ة اش �ه��ر او ب��إل �غ��اء ال�ت��رخ�ي��ص
وإغ �ل�اق امل �ح��ل ن�ه��ائ�ي��ا وت�ع�ل��ق على
ب � � ��اب امل � �ح� ��ل ل� ��وح� ��ة ب� �ش� �ك ��ل ظ ��اه ��ر
ت �ت �ض �م��ن م �ن �ط��وق ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر
بإغالق املحل.
امل � ��ادة ال �س��ادس��ة ع� �ش ��رة :ي�ع��اق��ب
ب � ��ذات ال �ع �ق��وب��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا
ف ��ي امل � ��ادة ال �خ��ام �س��ة ع �ش��رة ك ��ل من
ق��دم ال��ى الجهة املختصة او غيرها
م��ن ال�ج�ه��ات الرسمية معلومات او
ب �ي��ان��ات ي �ع �ل��م ان �ه��ا غ �ي��ر صحيحة
فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل
ال��وك��ات�لات ال�ت�ج��اري��ة او شطبها او
تعديل البيانات الخاصة بها وتأمر
املحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح
ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات وف�ق��ا ل�لاوض��اع وفي
املواعيد التي تحددها.
امل � ��ادة ال �س��اب �ع��ة ع �ش ��رة :م ��ع ع��دم
اإلخ� �ل� ��ال ب � ��أي ع� �ق ��وب ��ة اش � ��د ي�ن��ص
عليها أي قانون اخر يعاقب بغرامة
ال تقل عن ال��ف دينار وال تزيد على
ال �ف ��ي دي� �ن ��ار ك ��ل م ��ن خ ��ال ��ف اح �ك��ام
البندين ( )1و ( )2من املادة العاشرة
م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وذل ��ك م��ع ال�ت��زام��ه
بالتعويض وفقا لقواعد املسؤولية
املدنية عند االقتضاء.
ك �م��ا ي �ع��اق��ب ب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل عن
خمسمائة دينار وال تجاوز خمسة
آالف دي �ن��ار ك��ل م��ن ي �خ��ال��ف اح �ك��ام

املادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
امل� � � � ��ادة ال� �ث ��ام� �ن ��ة ع� � �ش � ��رة :ي �ك ��ون
للموظفني ال��ذي��ن ي�ص��در بتعيينهم
ق ��رار م��ن وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
م��راق �ب��ة ت�ن�ف�ي��ذ اح �ك��ام ه ��ذا ال�ق��ان��ون
وال � � � �ق � � ��رارات ال � � �ص� � ��ادرة ت �ن �ف �ي ��ذا ل��ه
ص �ف��ة ال �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ول �ه��م
ف��ي سبيل ذل��ك ح��ق دخ ��ول امل�ح�لات
واملنشآت وتفتيشها واالط�لاع على
م �س �ت �ن��دات �ه��ا وس �ج�لات �ه��ا وت �ح��ري��ر
م� �ح ��اض ��ر ض� �ب ��ط امل� �خ ��ال� �ف ��ات ل �ه��ذا
ال �ق ��ان ��ون وع �ل �ي �ه��م االل � �ت� ��زام ب�س��ري��ة
امل �ع �ل��وم��ات ال� �ت ��ي ي �ط �ل �ع��ون ع�ل�ي�ه��ا
ب�ح�ك��م وظ��ائ�ف�ه��م .وت�ن�ظ�ي��م ال�لائ�ح��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ك �ي �ف �ي��ة ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال
وإجراءات الضبطية القضائية.
امل � � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة ع� �ش ��رة :ت�ت��ول��ى
النيابة العامة التحقيق والتصرف
واالدع� � � � ��اء ف� ��ي ال� �ج ��رائ ��م ال� �ت ��ي ت�ق��ع
باملخالفة ألحكام هذا القانون.
امل � � ��ادة ال � �ع � �ش ��رون :ي� �ص ��در وزي ��ر
ال � � �ت � � �ج� � ��ارة وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة ال �ل�ائ � �ح ��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال � �ق ��رارات امل �ن �ف��ذة ل�ه��ذا
ال �ق��ان��ون خ�ل�ال م ��دة س�ت��ة اش �ه��ر من
ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��ر ال � �ق ��ان ��ون ب��ال �ج��ري��دة
الرسمية.
امل��ادة الحادية وال�ع�ش��رون :يلغى
القانون رقم ( )36لسنة  1964املشار
اليه.
امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة وال �ع �ش ��رون :على
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء  -ك ��ل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون ويعمل
ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.
ون� � �ص � ��ت امل � � ��ذك � � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
مل� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن ت �ن �ظ �ي��م
الوكاالت التجارية على مايلي:
ن� �ظ ��را مل �ض��ي ارب � �ع ��ة ع� �ق ��ود ع�ل��ى
العمل بالقانون رقم ( )36لسنة 1964
ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة
ت �ط��ورت خ�لال�ه��ا ال �ح��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة ت � � �ط� � ��ورا س ��ري� �ع ��ا
وم�ل�ح��وظ��ا م�ح�ل�ي��ا ودول �ي��ا ف �ك��ان ال
م �ن��اص م ��ن اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي م ��واد
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ووض ��ع ق��ان��ون جديد
ي�ت�ن��اس��ب م ��ع ال ��وض ��ع ال �ق��ائ��م وب�م��ا
ي��واك��ب أوض � ��اع ال �ت �ط��ور ف��ي م�ج��ال
تنظيم الوكاالت التجارية.
ل ��ذل ��ك اع� � ��د ه� � ��ذا امل� � �ش � ��روع ال� ��ذي
ت�ن��اول��ت نصوصه اح�ك��ام االشتغال
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة ف� ��ي ش�ق�ي�ه��ا
االج��رائ��ي والشكلي تكملة للقواعد
امل ��وض ��وع� �ي ��ة ال� � � � � ��واردة ف� ��ي ق ��ان ��ون
ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة ال � � � �ص � � ��ادر ب� ��امل� ��رس� ��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )68ل �س �ن��ة 1980
والذي نظمها باعتبارها من العقود
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امل �س �م��اة ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �خ��ام��س م��ن
الباب الثاني.
وق ��د ت�ض�م��ن ه ��ذا امل� �ش ��روع ()22
مادة حيث تضمنت املادة ( )1تعريف
ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة ب��أن�ه��ا ك��ل ات�ف��اق
يعهد بمقتضاه من له الحق القانون
ال��ى تاجر او شركة في ال��دول��ة ببيع
او ترويج او توزيع سلع او منتجات
او تقديم خ��دم��ات بصفته وك�ي�لا او
موزعا او صاحب امتياز او صاحب
ترخيص للمنتج او امل��ورد االصلي
نظير ربح او عمولة.
كما تضمنت امل ��ادة ( )2ال�ش��روط
ال� �ت ��ي ي �ل ��زم ت ��واف ��ره ��ا ف �ي �م��ن ي� ��زاول
اعمال الوكاالت التجارية مع مراعاة
ال �ن �ص��وص ال �ي��ت ت�ض�م�ن�ه��ا ق��ان��ون
التجارة الكويتي في شأن الوكاالت
التجارية.
وت �ض �م �ن��ت امل� � ��ادة ( )3ال �ب �ي��ان��ات
التي يجب ان يتضمنها عقد الوكالة
التجارية وتحتوي على ستة بيانات
ض ��روري ��ة ف�ض�لا ع��ن اي ب �ي��ان��ات او
شروط اخرى يتم االتفاق عليها بني
امل ��وك ��ل وال��وك �ي��ل وال ت �ت �ع��ارض مع
احكام هذا القانون.
وتضمنت امل ��ادة ( )4اح �ك��ام منع
االح�ت�ك��ار ون�ص��ت ع�ل��ى أال ينحصر
اس� �ت� �ي ��راد او ت��وف �ي��ر اي س �ل �ع��ة او
م�ن�ت��ج ف��ي وك�ي�ل�ه��ا او م��وزع �ه��ا وإن
ك��ان حصريا او اشتمل العقد على
ح ��ق اس� �ت� �خ ��دام ال �ع�ل�ام��ة ال �ت �ج��اري��ة
شريطة ان تتوافر فيمن يستوردها
او ي��وف��ره��ا ال �ش��روط ال�ت��ي يحددها
القانون والئحته التنفيذية ويجب
ان ت� �ت ��واف ��ر ف� ��ي ال� �س� �ل ��ع ال � �ي ��ت ي�ت��م
اس �ت �ي��راده��ا او ت��وف �ي��ره��ا ال �ش��روط
وامل� ��واص � �ف� ��ات ال �ق �ي��اس �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة
وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل� �ع� �ت� �م ��دة ف� ��ي دول� ��ة

ال� �ك ��وي ��ت وش� � � ��روط ك� �ف ��ال ��ة امل �ص �ن��ع
ال �ت��ي ي�ل�ت��زم ب�ه��ا ال��وك�ي��ل وان يكون
اس �ت �ي��راده��ا م ��ن ن �ف��س ب �ل��د االن �ت��اج
وان يتم التعامل باملثل م��ع الوكالء
وامل��وزع�ين لنفس السلع واملنتجات
لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
رن� �ص ��ت امل � � ��ادة ( )5ع �ل��ى وج ��ود
ال� � � �ت � � ��زام ال � ��وك� � �ي � ��ل او امل� � � � � ��وزع ب� ��أن
ي �ق��دم ل�ل�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات اذا م��ا تم
اس� �ت� �ي ��راده ��ا م� ��ن ق �ب ��ل ط � ��رف ث��ال��ث
جميع ال�خ��دم��ات وال�ض�م��ان��ات التي
يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها
في الكويت على ان تشمل الضمانات
توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع
وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي ت �ح �ت��اج ال ��ى قطع
غيار وكذلك توفير الصانة لها بذات
شروط الكفالة وبذات االسعار التي
تقدم لعمالء الوكيل.
ون�ص��ت امل ��ادة ( )6ع�ل��ى اس�ت�م��رار
ال �ع �م��ل ب�س�ج��ل ال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة
القائم لدى وزارة التجارة والصناعة
ع�ل��ى ان ت�ق�ي��د ف�ي��ه ج�م�ي��ع ال��وك��االت
امل � �ق � �ب� ��ول� ��ة ل� � � ��دى وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ب�ع��د ن �ف��اذ ه ��ذا ال�ق��ان��ون
بحيث ال يعتد ب��أي وك��ال��ة تجارية
غير مقيدة في هذا السجل وال تسمع
الدعوى بشأنها.
وبينت املادتان ( )7و ( )8اجراءات
ق �ي��د ال ��وك ��ال ��ة ال �ت �ج��اري��ة ف ��ي س�ج��ل
ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة وذل� ��ك ب�ت�ق��دي��م
ال �ط �ل��ب م ��ن ال ��وك �ي ��ل ل �ق �ي��د ال��وك��ال��ة
التجارية ف��ي السجل ال�خ��اص بذلك
ع �ل��ى ال� �ن� �م ��وذج امل� �ع ��د ل ��ذل ��ك وع �ل��ى
وزارة التجارة والصناعة ان تبت في
الطلب خالل ثالثني يوما من تاريخ
تقديمه وف��ي ح��ال ع��دم ال ��رد يعتبر
ال �ط �ل��ب م �ق �ب��وال وت �ع �ل��ن ب��ال �ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة ع ��ن ك ��ل ط �ل��ب ت ��م ق �ب��ول��ه

وجميع البيانات الجوهرية املتعلقة
ب��ه وت�م�ن��ح ال��وك�ي��ل ال ��ذي ق�ب��ل طلبه
شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل
املعد لذلك ونصت املادة الثامنة على
ان ل �ل��وزارة ان ت��رف��ض ب�ق��رار مسبب
طلب قيد الوكالة التجارية وإخطار
ص��اح��ب ال �ش��أن ب �ص��ورة م��ن ال �ق��رار
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
او ب ��أي وس�ي�ل��ة اخ ��رى ي�ت�ح�ق��ق بها
اإلخطار واج��ازت ملن رفض طلبه ان
يطعن في هذا القرار «ق��رار الرفض»
ام��ام املحكمة خ�لال ستني ي��وم��ا من
تاريخ اعالنه بقرار الرفض.
وأج� � � ��ازت امل � � ��ادة ( )9اع � � ��ادة ق�ي��د
الوكالة في سجل الوكاالت التجارية
باسم وكيل جديدة في حاالت معينة
ووف �ق��ا ل�ل�اج ��راءات وال� �ش ��روط ال�ت��ي
تبينها الالئحة التنفيذية.
ك�م��ا ب�ي�ن��ت امل� ��ادة ( )10ال �ت��زام��ات
الوكيل التجارية.
وأج � � � � ��ازت امل � � � ��ادة ( )11ل �ل��وك �ي��ل
ال � �ت � �ج ��اري ان ي �ع�ي�ن م� ��دي� ��را إلدارة
وك��ال �ت��ه وان ي�خ�ط��ر وزارة ال�ت�ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ب��اس��م ه ��ذا امل��دي��ر خ�لال
ثالثة اشهر من تاريخ تعيينه وذلك
ب�خ�ط��اب مسجل وي �ك��ون ه��ذا امل��دي��ر
م �س ��ؤوال ع ��ن ك ��ل م �خ��ال �ف��ة ت �ق��ع منه
ألحكام هذا القانون.
وأج� � � � ��ازت امل � � � ��ادة ( )12ل� �ك ��ل ذي
مصلحة ان يحصل من وزارة التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ع �ل��ى م �س �ت �خ��رج��ات من
صحيفة ال�ق�ي��د ف��ي س�ج��ل ال��وك��االت
ال �ت �ج��اري��ة واذا ك��ان��ت ال��وك��ال��ة غير
مقيدة يعطى الشهادة بذلك.
وأح� ��ال� ��ت امل � � ��ادة ( )13ال� ��ى وزي ��ر
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة إص� ��دار الئ�ح��ة
بقيمة الرسوم املستحقة لتنفيذ هذا
القانون.

وأوجبت امل��ادة ( )14على الوكيل
او امل��وزع وم��ن ينوب عنه او الورثة
وايضا على مدير الشركة الوكيلة او
امل��وزع��ة ان يقدم ال��ى وزارة التجارة
وال �ص �ن��اع��ة خ �ل�ال ث�ل�اث��ة اش �ه��ر من
تاريخ انتهاء الوكالة ألي سبب من
االسباب او لحدوث فقدان الوكيل ألي
شرط من الشروط املنصوص عليها
ف��ي امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ه ��ذا ال�ق��ان��ون
والئحته التنفيذية طلبا لشطب قيد
الوكالة من سجل الوكاالت التجارية
مشفوعا باملستندات املؤيدة للطلب.
كما اوج�ب��ت على ه��ؤالء االشخاص
امل � �ش ��ار ال �ي �ه��م ان ي �ت �ق��دم��وا ب�ط�ل��ب
التأشير في السجل املشار اليه عند
ح��دوث تغيير او تعديل في بيانات
الوكالة خالل ثالثة اشهر من حدوث
التغيير او التعديل.
وت�ض�م�ن��ت امل� ��واد ( )15و ( )16و
( )17ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ت �ط �ب��ق ح��ال
مخالفة احكام هذا القانون.
وم� � �ن� � �ح � ��ت امل � � � � � � ��ادة ( )18ص �ف��ة
ال �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
ال ��ذي ��ن ي �ص��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ق � ��رار من
وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وي �ك��ون
ل�ه��م ح��ق م��راق�ب��ة تنفيذ اح �ك��ام ه��ذا
القانون وال�ق��رارات ال�ص��ادرة تنفيذا
له واعطتهم الحق في دخول املحالت
واملنشآت وتفتيشها واالط�لاع على
م �س �ت �ن��دات �ه��ا وس �ج�لات �ه��ا وت �ح��ري��ر
م �ح��اض��ر ض �ب��ط امل� �خ ��ال� �ف ��ات وذل ��ك
وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة
التنفيذية في هذا الشأن.
وان� ��اط� ��ت امل � � ��ادة ( )19ب��ال �ن �ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة سلطة التحقيق وال�ت�ص��رف
واالدع� � � � ��اء ف� ��ي ال� �ج ��رائ ��م ال� �ت ��ي ت�ق��ع
باملخالفة ألحكام هذا القانون.
وأناطت املادة ( )20بوزير التجارة
والصناعة اصدار الالئحة التنفيذية
والقرارات املنفذة لهذا القانون خالل
م � ��دة س �ت��ة اش� �ه ��ر م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن�ش��ر
القانون بالجريدة الرسمية.
وأل �غ��ت امل� ��ادة ( )21ال �ق��ان��ون رق��م
( )36ل�س�ن��ة  1964ب �ش��أن ال ��وك ��االت
التجارية.
وق��ررت امل��ادة ( )22على ان يعمل
ب�ه��ذا ال �ق��ان��ون م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره في
ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة وع� �ل ��ى رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وال� � ��وزراء ك��ل فيما
يخصه تنفيذ هذا القانون.
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الميزانيات تطالب بإحالة مالحظات ديوان المحاسبة بشأن االبتعاث إلى اللجنة التعليمية

 6رسائل واردة مدرجة على جلسة الثالثاء

أدرج ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال جلسة
ب�ع��د غ��د ال �ث�لاث��اء  6رس��ائ��ل واردة
فيما يلي نصها:

وج ��ه ح��ق م �م��ا ي�ع��رض�ه��ا ل�ل�ت�ق��ادم
وص ��ل ف��ي إح ��دى ال �ح ��االت ال ��ى ما
يزيد على ( )15عاما.
ج  -عدم اتخاذ االجراءات الالزمة
لتحصيل ما جملته 146.618.000
د.ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ص ��دور اح�ك��ام
قضائية بشأنها منذ مدد طويلة.
د  -ع � � ��دم اث� � �ب � ��ات ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
امل � ��دي � ��ون� � �ي � ��ات ب � �ح � �س� ��اب ال � ��دي � ��ون
املستحقة للحكومة بلغت جملتها
 152.786.000د.ك م �م��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا
عرضة لعدم املتابعة والتحصيل.

 - 1رسالة من حضرة صاحب السمو
امير البالد يشكر فيها رئيس
مجلس االمة على طيب المشاعر
التي تضمنتها رسالته ودعواته
بتجاوز سموه العارض الصحي الذي
ألم به.

وج ��اء ن��ص رس��ال��ة س�م��و األم�ي��ر
كالتالي:
معالي األخ م��رزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس االمة
ال� � �س �ل��ام ع �ل �ي �ك ��م ورح� � �م � ��ة ال �ل ��ه
وبركاته وبعد،،،
ف �ل �ق��د ت�ل�ق�ي�ن��ا ب �ك��ل ال � ��ود وواف� ��ر
ال �ش �ك��ر رس��ال �ت �ك��م ال �ك��ري �م��ة ال �ت��ي
ض� �م� �ن� �ت� �م ��وه ��ا ط � �ي� ��ب م� �ش ��اع ��رك ��م
وم �ش��اع��ر أه ��ل ال �ك��وي��ت ال�ج�ي��اش��ة
ودعواتكم الصادقة لنا باجتياحنا
بفضل الله تعالى وكرمه للعارض
الصحي الذي ألم بنا.
واذ ن �ق ��در ع��ال �ي��ا ه� ��ذه ال� �ب ��ادرة
ال�ط�ي�ب��ة امل �ج �س��دة الس �م��ى م�ع��ان��ي
املحبة والوفاء لنشكر الباري جلت
ق ��درت ��ه ع �ل��ى م ��ا اف � ��اء ب ��ه واس �ب �غ��ه
علينا من نعمة الشفاء.
متمنني للجميع موفور الصحة
وال�ع��اف�ي��ة ودوام ال�ت��وف�ي��ق ل�ك��ل ما
ف �ي��ه خ �ي��ر وخ ��دم ��ة وط �ن �ن��ا ال�ع��زي��ز
ورف� ��ع راي �ت��ه وت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د مما
ننشده له من رقي ونمو ازدهار.
وتفضلوا خالص التقدير،،،
 - 2رسالة من رئيس لجنة حقوق
االنسان يطلب فيها رد التقرير
االول للجنة المقدم (في دور
االنعقاد الثالث) عن زيارة اللجنة
للمؤسسات االصالحية والمدرج على
جدول األعمال وذلك عمال بنص
المادة  59من الالئحة الداخلية.
 - 3رسالة من رئيس لجنة الميزانيات
والحساب الختامي يطلب فيها
احالة مالحظات ديوان المحاسبة
المسجلة على ديوان الخدمة
المدنية في الحساب الختامي للسنة
المالية  2015 /2014والمتعلقة
بتطبيق نظام البعثات واالجازات
الدراسية الى لجنة شؤون التعليم
والثقافة واالرشاد.

وف �ي �م��ا ي �ل��ي م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى دي � ��وان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ف � ��ي ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة /2014
.2015
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت �ط �ب �ي��ق ن �ظ��امال �ب �ع �ث ��ات واالج� � � � � ��ازات ال ��دراس� �ي ��ة
ملوظفي الدولة:

جانب من جلسة مجلس األمة املاضية

أ  -ع ��دم االل� �ت ��زام ب �ق��رار مجلس
الخدمة املدنية رق��م  6لسنة 1995
ب � �ش� ��أن اش� � �ت � ��راط ال � �ح � �ص ��ول ع�ل��ى
 500ن�ق�ط��ة ع�ل��ى االق� ��ل ف��ي ال�ت��وف��ل
محليا عند بدء االيفاد ،مما ترتب
عليه سداد الرواتب واملخصصات
ال�ش�ه��ري��ة وت�ك��ال�ي��ف ال ��دراس ��ة عند
ايفاد بعض املوظفني لدراسة اللغة
دون االس �ت �ف��ادة منها ام��ا لتغيير
مكان ال��دراس��ة ال��ى كلية ال تشترط
اللغة في قبولها او لعدم الحصول
على قبول اكاديمي.
ب  -عدم تحقيق األهداف املرجوة
م � ��ن ن� �ظ ��م ال� �ب� �ع� �ث ��ات واالج� � � � � ��ازات
ال��دراس �ي��ة مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة نتيجة
اي � �ف � ��اد ب� �ع ��ض م ��وظ� �ف ��ي ال �ج �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ب �ع �ث��ات واج� � ��ازات
دراس�ي��ة ال تتناسب ووظائفهم او
ن �ش��اط ال �ج �ه��ة ال �ت��ي ي�ع�م�ل��ون بها
باملخالفة للبند  3م��ن امل��ادة  8من
الئحة البعثات.
ج  -ع � ��دم وض � ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ل �ل �ب �ع �ث ��ات ال � ��دراس� � �ي � ��ة ي �م �ك ��ن م��ن
خ�ل�ال� �ه ��ا ت� �ح ��دي ��د ال �ت �خ �ص �ص��ات
املطلوبة للقطاع الحكومي ورف��ع
ك�ف��اء ت��ه وت�ط��وي��ره تالفيا ملعوقات
تنفيذ خطة التنمية للدولة.
 -م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت م � �ص� ��روف� ��ات

املكاتب الثقافية:
أ  -ع��دم تمكن دي ��وان املحاسبة
م ��ن ال �ق �ي��ام ب �م �ه��ام��ه ال �ت��ي خ��ول�ه��ا
ل ��ه ق ��ان ��ون ان �ش��ائ��ه رق� ��م  30ل�س�ن��ة
 1964بفحص الحسابات الشهرية
ل �ل �م �ك��ات��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة ف� ��ي ال� �خ ��ارج
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 2015 /2014
واالس� �ت� �ي� �ث ��اق م ��ن ان ال �ت �ص��رف��ات
املالية والقيود املحاسبية الخاصة
ب��ال �ص��رف ق ��د ت �م��ت وف �ق ��ا الح �ك��ام
ال� � �ل � ��وائ � ��ح امل� ��ال � �ي� ��ة وامل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة
وللقواعد العامة للميزانية نتيجة
ارتباك االعمال املالية واملحاسبية
لدى ديوان الخدمة املدنية.
ب  -ضعف الرقابة الداخلية على
امل�ب��ال��غ امل�ح��ول��ة ك��دف�ع��ات تمويلية
للمكاتب الثقافية بالخارج والبالغ
جملتها  10.770.399 / 000دينار
ك ��وي �ت ��ي ل �ل �ص ��رف ع �ل ��ى امل��وظ �ف�ي�ن
املبتعثني للدراسة بالخارج ،ومن
مظاهر ذلك:
 ع ��دم اع � ��داد امل �ك��ات��ب ال�ث�ق��اف�ي��ةب ��ال� �خ ��ارج م ��ذك ��رة ت �س��وي��ة ال �ب �ن��ك
ب�ص�ف��ة ش �ه��ري��ة ل�ح�س��اب��ات�ه��ا ل��دى
ال �ب �ن��وك ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��واع��د تنفيذ
امل �ي��زان �ي��ة االم� ��ر ال� ��ذي ي �ت �ع��ذر معه
متابعة تسوية الفروقات اوال بأول.
 -عدم قيام املختصني بالشؤون

امل��ال �ي��ة ب��امل �ه��ام امل��وك �ل��ة ل �ه��م نحو
مراجعة املستندات املؤيدة للصرف
للتأكد من صحة وسالمة الصرف
ط�ب�ق��ا ل �ل��وائ��ح امل�ن�ظ�م��ة م�م��ا ت��رت��ب
عليه خصم بعض املصروفات على
غ�ي��ر االن � ��واع امل�خ�ت�ص��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
 ت� �س ��وي ��ة م� �ص ��اري ��ف امل �ك��ات��بالثقافية استنادا ال��ى فواتير غير
اص �ل �ي��ة او م�ع�ت�م��دة ب �ل��غ م ��ا ام�ك��ن
ح � �ص� ��ره م� �ن� �ه ��ا مل� �ك� �ت ��ب ل � �ن� ��دن ع��ن
ش �ه ��ر ن��وف �م �ب��ر  2014م� ��ا ج�م�ل�ت��ه
 186.365 /00جنيها استرلينيا
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
 ق� �ص ��ور االج� � � � � ��راءات امل �ت �خ��ذةم ��ن ق �ب��ل دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
السترداد ما جملته 707.434 /000
دي �ن��ارا كويتيا مستحقة للخزانة
ال �ع��ام��ة ع��ن ق�ض��اي��ا ال�ب�ع�ث��ات وم��ن
مظاهر ذلك:
أ  -ض �ع��ف امل �ت��اب �ع��ة واالك �ت �ف��اء
ب �ت��وج �ي��ه م� ��راس�ل��ات رس �م �ي��ة ال��ى
ال �ج �ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة ف �ق��ط وق�ب��ل
موعد تقديم تقرير األم��وال العامة
ملجلس الوزراء.
ب  -التأخر في اتخاذ االجراءات
ال �ل ��ازم� � ��ة الس� � � �ت � � ��رداد م � ��ا ج �م �ل �ت��ه
 213.921.000د.ك صرفت م��ن دون

 5شكاوى
ت � �ض � �م ��ن ك � �ش� ��ف ال � �ع� ��رائ� ��ض
وال �ش �ك��اوى ال� � ��واردة ف��ي جلسة
ب� �ع ��د غ� � � ٍ�د ال � �ث �ل�اث� ��اء  5ش� �ك ��اوى
جاءت كالتالي:
 ش �ك��وى م �ق��دم��ة م��ن م��واط��ننيابة عن مجموعة من العاملني
ف� ��ي وك� ��ال� ��ة األن� � �ب � ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة
ي �ت �ض��ررون م �م��ا ق ��ام ب ��ه رئ�ي��س
م �ج �ل��س اإلدارة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب �ت �ع �ي �ي �ن��ات ع �ل ��ى ب �ن ��د ال �ع �ق��ود
ال�س�ن��وي��ة لبعض امل��وظ�ف�ين مما
أدى ال��ى ف��روق��ات مالية وإداري��ة

كبيرة باإلضافة الى عدم تطبيق
سياسة اإلحالل.
 ش �ك��وى م �ق��دم��ة م��ن م��واط��ني� � �ت� � �ض � ��رر ف � �ي � �ه� ��ا م � � ��ن ام � �ت � �ن� ��اع
امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن إع�ط��ائ��ه تقاعد
طبي إال بعد  7شهور وليس له
دخل آخر.
 ش �ك��وى م �ق��دم��ة م��ن م��واط��نيتضرر من خلو منطقة الجهراء
م��ن أي م��درس��ة تعليمية س��واء
كانت إناثا أو ذكورا مما انعكس

سلبا على اهالي املنطقة.
 ش �ك��وى م �ق��دم��ة م��ن م��واط��ني�ت�ض��رر م��ن ط��ول م��دة االن�ت�ظ��ار
ل� � �ل� � �ح� � �ص � ��ول ع � � �ل � ��ى ال � �ط � �ل � �ب� ��ات
االس� � �ك � ��ان� � �ي � ��ة وي � �ط � �ل� ��ب س ��رع ��ة
االستعجال بنظر هذا املوضوع.
 ش �ك��وى م �ق��دم��ة م��ن م��وظ��فف ��ي وزارة ال �ن �ف��ط ي �ت �ض��رر م��ن
تعسف الوكيل املساعد لإلعالم
البترولي في سلطاته والتشهير
ب � � ��ه ف � � ��ي م� � �ق � ��ر ع � �م � �ل� ��ه وس� �ل� �ب ��ه
اختصاصاته.

 - 4رسالة من رئيس لجنة
الميزانيات والحساب الختامي
يطلب فيها الموافقة على إلحاق
المالحظة لتكون ضمن الدراسة
التي تقوم بها لجنة حماية االموال
العامة حول مالحظات ديوان
المحاسبة الخاصة بعقود االنظمة
اآللية للمعلومات.

 ع��دم ف��رض ال�غ��رام��ة املستحقةع �ل��ى ال �ش��رك��ة امل �ن �ف��ذة ل�ل�ع�ق��د رق��م
« »2012 - 34/6/53ب �ش��أن تقديم
ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي وص� �ي ��ان ��ة االن �ظ �م��ة
املتكاملة الرئيسية وذلك لتأخرها
ف � ��ي اع� � �م � ��ال ال � �ص � �ي ��ان ��ة ال � ��دوري � ��ة
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة « »7م��ن ش��روط
العقد.
اورد دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب �ي��ان
ذل��ك وطلب ض��رورة ف��رض الغرامة
ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن ال� �ت ��أخ ��ر ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
ط �ل �ب��ات ال �ص �ي��ان��ة ال� �ت ��زام ��ا ب�ن��ص
املادة رقم « »7من شروط العقد.
 - 5رسالة من النائب فيصل
الدويسان يطلب فيها من المجلس
الطلب من لجنة شؤون التعليم
والثقافة واالرشاد اعتبار االقتراح
بقانون الذي قدمه في شأن حقوق
الملكية الفكرية والذي احيل على
اللجنة التشريعية في 2013/8/22
هو االصل واعتبار مشروع
القانون المقدم من الحكومة في
ذات الشأن والمحال على اللجنة
التشريعية في  2015/6/28تعديال
له وذلك عمال بنص المادة  100من
الالئحة الداخلية.

وفيما يلي نص الرسالة:
اس �ت �ن��ادا ال ��ى امل � ��ادة « »100من
قانون رقم  12لسنة  1963في شأن
الالئحة الداخلية ملجلس االمة التي
نصت على« :اذا تعددت مشروعات
او مقترحات القوانني في املوضوع
ال��واح��د اعتبر اسبقها ه��و االص��ل
واعتبر ما عداه تعديال له».
ل� ��ذا ات� �ق ��دم ب �ك �ت��اب��ي ه� ��ذا راج �ي��ا
املوافقة على الطلب التالي:
اج � �ب ��ار ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ث �ق��اف��ة واالرش � � ��اد ع �ل��ى اع�ت�ب��ار
االقتراح بقانون املقدم منا في شأن

ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة امل �ج ��اورة
وادارة ال �ح �ق��وق ال �ج �م��اع �ي��ة «رق ��م
متسلسل  »31واملحال على اللجنة
التشريعية بتاريخ  2013/8/22هو
االصل.
واع � �ت � �ب � ��ار م� � �ش � ��روع ال �ح �ك ��وم ��ة
«م �ش��روع ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حقوق
املؤلف والحقوق املجاورة واملحال
ع�ل��ى اللجنة ب�ت��اري��خ 2015/6/28
ه��و ال �ت �ع��دي��ل ان �س �ج��ام��ا م��ع امل ��ادة
املذكورة آنفا».
ح�ي��ث دأب ��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى إدراج
م�ش��روع الحكومة امل��ذك��ور بجدول
اعمالها وإغفال االش��ارة ومناقشة
االقتراح املقدم منا.
وان � ��ي اذ ن �ب �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة م� ��رارا
وت �ك ��رارا ال ��ى ه ��ذا ال�خ�ط��أ الجسيم
غ�ي��ر م ��رة م�ن��ذ ب��داي��ة اجتماعاتها
في دور االنعقاد الحالي ولم يجد
نفعا فال اجد غضاضة من التوجه
ال� ��ى امل �ج �ل��س ق �ص��د ال �ت �ن �ب �ي��ه على
اللجنة املذكورة بتفادي هذا االمر
مستقبال وتصحيح الوضع القائم
بما ينسجم م��ع الالئحة الداخلية
واع �ت �ب��ار االق� �ت ��راح ال�ن�ي��اب��ي امل�ق��دم
منا ه��و االص��ل وال �ب��دء بمناقشته
م��ع امل �ش��روع ال�ح�ك��وم��ي وان�ت�ص��ارا
مل��واد الالئحة الداخلية التي تنظم
عمل اللجان واملجلس.
 - 6رسالة من رئيس لجنة المرافق
العامة يطلب فيها رد تقرير اللجنة
بشأن االقتراحات بقوانين في
شأن «انشاء الهيئة العامة إلدارة
االزمات والكوارث» مع االحتفاظ
بدوره على جدول االعمال لمزيد من
الدراسة وذلك عمال بنص المادة 59
من الالئحة الداخلية.

وفيما يلي نص الرسالة:
مل� ��ا ك� � ��ان ال� �ت� �ق ��ري ��ر االول ل�ل�ج�ن��ة
امل��راف��ق العامة في ش��أن االقتراحات
ب� �ق ��وان�ي�ن ف� ��ي ش � ��أن ان � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة إلدارة االزم � � ��ات وال� �ك ��وارث
م��درج��ا ب �ج��دول اع �م��ال ج�ل�س��ة ي��وم
الثالثاء امل ��واف ��ق 2015/12/1وحيث
ان هذا التقرير يحتاج الى مزيد من
ال��دراس��ة وف��ق اخ��ر امل�س�ت�ج��دات ف��إن
ال�ل�ج�ن��ة تلتمس م��ن امل�ج�ل��س امل��وق��ر
رد التقرير اليها مع االحتفاظ بدوره
ع �ل��ى ج� � ��دول االع � �م� ��ال وذل� � ��ك ط�ب�ق��ا
ل�ل�م��ادة ( )59م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
مل �ج �ل��س االم � ��ة ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى ان
للجان ان تطلب من املجلس بواسطة
رئ �ي �س �ه��ا او م �ق��رره��ا رد اي ت�ق��ري��ر
ال�ي�ه��ا ول ��و ك ��ان امل�ج�ل��س ق��د ب ��دأ في
نظره ويصدر ق��رار املجلس في ذلك
بعد سماع ايضاحات رئيس اللجنة
أو م�ق��رره��ا وع�ل��ى ال��رئ�ي��س ان ي��أذن
 قبل اص ��دار ال �ق��رار  -ب��ال�ك�لام ألحدامل��ؤي��دي��ن واح� ��د امل �ع��ارض�ي�ن مل ��دة ال
تزيد على خمس دقائق لكل منهما.
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منها  18للجيران و 6للنصف وسؤال لكل من الطريجي والفضل

 26سؤاال جديدا من  4نواب
أدرج على جدول اعمال جلسة  15ديسمبر الجاري
 26سؤاال جديدا من  4نواب الى  14وزيرا حيث
قدم النائب د.عبدالرحمن الجيران بـ  18سؤاال
الى  14وزيرا يليه النائب راكان النصف بـ  6أسئلة
وقدم النائبان نبيل الفضل ود.عبداهلل الطريجي
سؤاال واحدا لكل منهما.
وقد تنوعت االسئلة مابين معايير اختيار
القيادات التربوية ،واسماء الشركات التي
تم التعاقد معها لرعاية المرضى في الخارج،
وحجم األموال التي صرفت على الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية..
وجاءت االسئلة كالتالي:
حماية المعلم
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
الجيران  18سؤاال الى  15وزيرا منها
 5اس�ئ�ل��ة ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
ال �ع ��ال ��ي ع ��ن امل �ع��اي �ي��ر امل �ت �ب �ع��ة ف��ي
ال��وزارة الختيار القيادات التربوية
والطريقة املتبعة في إعداد املناهج
ال��دراس�ي��ة ف��ي وزارة التربية وع��دد
ال�س��اع��ات امل �ق��ررة اس�ب��وع�ي��ا لطالب
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة ل��دراس��ة اللغتني
العربية واالنكليزية وم��ا توجهات
ال � � ��وزارة ف ��ي اط� ��ار ت �ح��دي��د ال�ع�لاق��ة
بني املدرسة وولي األمر وهل هناك
نية للسعي إلص��دار (قانون حماية
املعلم) استجابة لرغبات الكثير من
نظار املدارس االبتدائية.
وك � � �ش� � ��ف ب� � ��أس � � �م� � ��اء امل� ��وظ � �ف�ي��ن
الحاليني باإلدارة القانونية بوزارة
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي م��ع ذك��ر
ق ��ري ��ن ك ��ل اس� ��م امل �س �م��ى ال��وظ �ي �ف��ي
واللجان التي اشترك بها في العام
الحالي وقيمة املخصصات املالية
التي تقاضاها مقابل االشتراك في
ت �ل��ك ال �ل �ج��ان م��ع ت ��زوي ��دي بنسخة
مصدقة من شهاداتهم العلمية وهل
ش � ��ارك م��وظ �ف��و االدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة
بالوزارة في لجان تحقيق في الفترة

م �ن��ذ ع � ��ام  2012ح �ت��ى ع� � � ��ام2015؟
وكشف بأسماء ممثلي ال��وزارة في
اللجان الخاصة واختيار مناقصات
امل�ش��اري��ع ال�خ��اص��ة ب��ال��وزارة س��واء
كانوا موظفني في االدارة املالية او
قسم العقود واملشاريع او املراقبني
او مديري االدارات املختلفة.
ووج � ��ه ال �ج �ي ��ران  13س � ��ؤاال ال��ى
وزراء االع �ل��ام وال �ش �ب��اب وال ��دول ��ة
والكهرباء واملاء والتجارة والشؤون
والتخطيط وال�ص�ح��ة وامل��واص�لات
وال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ة وال � � � �ع� � � ��دل واألوق � � � � � ��اف
وال ��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع وال �خ��ارج �ي��ة
وط� �ل ��ب ك �ش �ف��ا ب ��أس �م ��اء امل��وظ �ف�ين
الحاليني باالدارة القانونية بمكتب
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب مع
ذكر قرين كل اسم املسمى الوظيفي
واللجان التي اشترك بها في العام
الحالي وقيمة املخصصات املالية
التي تقاضاها مقابل االشتراك في
ت �ل��ك ال �ل �ج��ان م��ع ت ��زوي ��دي بنسخة
مصدقة من شهاداتهم العلمية وهل
ش � ��ارك م��وظ �ف��و االدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ف��ي ل �ج��ان ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ال �ف �ت��رة منذ
ع��ام  2012ح�ت��ى ع��ام  2015وكشف
ب��أس�م��اء ممثلي املكتب ف��ي اللجان
الخاصة بنظر واختيار مناقصات

 53جوابا جديدا لـ  9وزراء
أدرج ف� ��ي ك �ش ��ف االج ��وب ��ة
ال � � � � � ��وارد ف� � ��ي ب � �ن� ��د االح � � � ��االت
ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� � �م � ��ال ج �ل �س��ة
ب �ع��د غ ��د ال� �ث�ل�اث ��اء  53ج��واب��ا
ج ��دي ��دا ل � �ـ  9وزراء م �ن �ه��ا 27
ج��واب��ا ل��وزي��ر ال�ص�ح��ة د.ع�ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي و 7أج ��وب ��ة ل��وزي��ر
التربية والتعليم العالي د.بدر
ال �ع �ي �س��ى و 5أج ��وب ��ة ل �ك��ل من
وزي� ��ري ال�ن�ف��ط وش� ��ؤون االم��ة
وامل � � ��واص� �ل ��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة و3

أجوبة لوزير الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال�خ��ال��د وج��واب��ان لكل
من وزيري التجارة والصناعة
والشؤون االجتماعية والعمل
وج � ��واب واح� ��د ل �ك��ل م��ن وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
واالسكان واالشغال.

األسئلة المدرجة
على جدول اعمال جلسة
 15ديسمبر

إحدى جلسات مجلس األمة

امل� �ش ��اري ��ع ال� �خ ��اص ��ة س� � ��واء ك ��ان ��وا
موظفني ف��ي االدارة املالية او قسم
ال �ع�ق��ود وامل �ش��اري��ع او امل��راق �ب�ين او
مديري االدارات املختلفة.
الكوادر الوطنية
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب راك� � ��ان ال �ن �ص��ف 6
اسئلة منها  5اسئلة لوزير الصحة
عن الشركة املحلية التي تم التعاقد
معها لرعاية املرضى في جمهورية
التشيك واملرضى الذين تم ارسالهم
ع��ن طريق شركة السفير للسياحة
والسفر منذ توقيع العقد وأسباب
ع��دم االستعانة ب��ال�ك��وادر الوطنية
م��ن ال�ص�ي��ادل��ة ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ب �ن �ظ��ام االج � ��ر م �ق��اب��ل ال �ع �م��ل ل�س��د
ال � �ن � �ق� ��ص امل � � ��وج � � ��ود داخ � � � ��ل ق� �ط ��اع
ال� �ص� �ي ��دل ��ة ب � � ��ال � � ��وزارة واالص � �ن� ��اف
ال� � ��دوائ � � �ي� � ��ة امل � �ص � �ن � �ف ��ة وال � � �ت� � ��ي ت��م
تحويلها الى اصناف غير مصنفة
دوائ � � �ي� � ��ا .وال � �ج � �ه ��ة امل � �س� ��ؤول� ��ة ع��ن
ت�س�ع�ي��ر االدوي � � ��ة امل �ص �ن �ف��ة ال �ث��اب��ت
س�ع��ره��ا ف��ي ج��ري��دة ال�ك��وي��ت ال�ي��وم
واالص �ن��اف ال��دوائ �ي��ة غ�ي��ر املصنفة
وامل �ت �غ �ي��ر س �ع��ره��ا وع� � ��دد ال �ل �ج��ان
ال�ت��ي ي�ش��ارك ف��ي عضويتها مديرة
ادارة ال �ت �م ��ري ��ض وس� �ب ��ب اص � ��رار

مديرة ادارة التمريض على اختيار
ب �ع��ض ال� �ش ��رك ��ات ل �ل �ت �ع��اق��د م�ع�ه��ا
الس � �ت � �ق� ��دام ه� �ي� �ئ ��ة ت� �م ��ري ��ض دون
االخرى والكوادر الوطنية من هيئة
التمريض الذين تم نقلهم من مركز
صباح االحمد للمسالك البولية الى
مستشفيات اخ ��رى .وك��م تبلغ مدة
التأخير في صرف دفعات املقاولني
في مشروع تصميم وان�ش��اء وبناء
وت� �ج� �ه� �ي ��زات وص� �ي ��ان ��ة م�س�ت�ش�ف��ى
االم � � �ي � � ��ري وم� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� �ص� �ب ��اح
الجديد والفروانية الجديد والعدان
ال �ج��دي��د وم ��رك ��ز ال �ك��وي��ت مل�ك��اف�ح��ة
ال� �س ��رط ��ان وم �س �ت �ش �ف��ى االم � � ��راض
ال� �س ��اري ��ة ال �ج��دي ��د وع � ��دد امل �ه �م��ات
ال��رس �م �ي��ة ال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا ال�ط�ب�ي��ب
رئيس قسم جراحة القلب مع اسرته
او م �ن �ف��ردا ع �ل��ى ح �س��اب ال �ش��رك��ات
امل� � ��وردة ل�ل�اج �ه��زة ال �ط �ب �ي��ة ون�س�ب��ة
ن � �ج ��اح ع �م �ل �ي��ات ال� �ق� �ل ��ب ل�ل�اط �ف��ال
ب �م �س �ت �ش �ف��ى االم� � � � ��راض ال� �ص ��دري ��ة
وب��األخ��ص ال �ح��االت ال�ت��ي يجريها
الطبيب رئيس قسم ج��راح��ة القلب
لالطفال..
ووجه سؤاال الى وزير املالية عن
قيمة ال��دف�ع��ات املالية ال �ص��ادرة من
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي م��ن ح�س��اب ال ��وزارة

الى شركة (دويتش الدولية الطبية)
من تاريخ يناير.2011
الجهاز المركزي
وجه النائب د .عبدالله الطريجي
س��ؤاال ال��ى وزي��ر الداخلية ع��ن عدد
االف��راد املسجلني بالجهاز املركزي
مل�ع��ال�ج��ة اوض� ��اع امل�ق�ي�م�ين ب�ص��ورة
غير قانونية في كل مجموعة حسب
خارطة الطريق وحجم االموال التي
صرفت على الجهاز منذ تأسيسه
والخدمات التي تم تقديمها لالفراد
املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية من
خالل الجهاز والجهات االخرى ذات
العالقة.
مزايا مالية
وج��ه النائب نبيل الفضل سؤاال
ال ��ى وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال� � ��وزراء ع��ن ص ��رف ب��رن��ام��ج اع ��ادة
هيكلة القوى العاملة ومزايا مالية
للسيد م.ع.ع رغ��م ان��ه غ ��ادر ال�ب�لاد
وهاجر الى تركيا منذ فترة طويلة.

 24نائبا يطالبون بمناقشة أوضاع
 180موظفا في «الكويتية»
ت �ق��دم  24ن��ائ�ب��ا بطلب إدراج
م� ��وض� ��وع ال� � �ـ  180م ��وظ� �ف ��ا ف��ي
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وم� �ن ��اق� �ش ��ة أوض� ��اع � �ه� ��م ض �م��ن
جدول أعمال الجلسة واألسماء
املوقعة على الطلب هي:
د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي وم��اض��ي

ال� � � �ه � � ��اج � � ��ري وط � � �ل� � ��ال ال� � �ج �ل��ال
وس � �ل � �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م وخ �ل �ي��ل
ال �ص��ال��ح ود .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
وس �ع ��د ع �ل��ي ال �خ �ن �ف��ور وخ �ل��ف
دميثير ومحمد طنا وعبدالله
ال� � �ع � ��دوان � ��ي وع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
ومحمد الجبري ود .خليل أبل

وف� � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي ود .أح �م��د
مطيع وحمد الهرشاني وجمال
ال�ع�م��ر ود .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دشتي
وس � �ي� ��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي وع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال �ت �م �ي �م��ي وم �ح �م��د ال� �ب ��راك ود.
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وم��اج��د موسى
ود .منصور الظفيري.
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تنوعت بين الشأن الصحي والتعليمي والثقافي والبيئي

 21اقتراح برغبة لـ  10نواب منها
 11اقتراحا للحويلة

 21اقتراحا برغبة
قدمها  10نواب
وادرجت على جدول
اعمال جلسة بعد
غد الثالثاء منها 11
اقتراحا للنائب د .محمد
الحويلة .وتنوعت
تلك االقتراحات ما
بين الشأن الصحي
والتعليمي والثقافي
والبيئي وغيرها.
وتركزت معظم
االقتراحات في انشاء
مدارس جديدة وبناء
مستشفيات جديدة
وإقامة جسور
وتحويل اشارات في
بعض المناطق الى
دوارات وانشاء ادارة
تعنى بفئة ذوي
االحتياجات الخاصة
واطالق اسماء رواد
راحلين على بعض
الشوارع الرئيسية
بالكويت وغيرها من
االقتراحات.
وفيما يلي تلك
االقتراحات بالتفصيل:

ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
 11اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ب �ق �ي��ام ال�ح�ك��وم��ة
م �م �ث �ل��ة ب� � � � � ��وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ب� ��دراس� ��ة
اح �ت �ي��اج م�ن�ط�ق��ة ال �ع �ق �ي �ل��ة ل �ل �م��دارس
واالس� ��راع ب��ان�ش��اء م ��دارس نموذجية
ج ��دي ��دة ل�ج�م�ي��ع امل ��راح ��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
بنني وبنات باملنطقة وذل��ك لتخفيف
االع �ب��اء ع��ن ال �ط�لاب واول �ي ��اء األم ��ور،
وانشاء مركز اكاديمي لالستفادة من
العلماء والخبراء الوطنيني املحالني
للتقاعد في نقل الخبرات الوطنية في
كافة التخصصات العلمية والنظرية
والتطبيقية ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي التوظيف
م� ��ن خ ��ري �ج ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة او
الجامعية او املعاهد.
مظاهر دخيلة
وت� �ف� �ع� �ي ��ل دور وس � ��ائ � ��ل االع� �ل ��ام
ف � ��ي ت ��وج � �ي ��ه ال � �ش � �ب� ��اب وت �ع ��ري �ف �ه ��م
ب �خ �ط ��ورة ب �ع��ض امل �ظ ��اه ��ر ال��دخ �ي �ل��ة
وال�ت��ي تشغلهم ع��ن دوره ��م التنموي
واالس �ت �ف��ادة م��ن العناصر االيجابية
في تقدم االن�س��ان وت�ط��وره واالبتعاد
ع��ن ال�س�ل�ب�ي��ات خ��اص��ة ف��ي ال �ج��وان��ب
االخالقية والتي تتعارض مع قيمنا
االس�لام �ي��ة وب�ت�ك�ث�ي��ف االع �ل�ام امل��رئ��ي
واملسموع برامجه االرشادية املوجهة
لالسرة من قبل اختصاصيني نفسيني
واج �ت �م��اع �ي�ين وت��رب��وي�ي�ن ب �ه��دف حل
املشكالت التي تواجه األسرة.
وك��ذل��ك تفعيل دور الهيئة العامة
للشباب وضرورة بناء وحدات خاصة
تعنى بحل مشكالت الشباب على ان
ت�ك��ون م��وزع��ة ع�ل��ى م�ح��اف�ظ��ات ال�ب�لاد
وي ��وص ��ى ب��اق��ام��ة م �ك��ات��ب ل�ل�ت��وج�ي��ه
واالرش � � � � � � ��اد (ال � �ن � �ف � �س� ��ي ال� � �ت � ��رب � ��وي -
االجتماعي).
ووض ��ع ب��رن��ام��ج لشغل وق��ت ف��راغ
ال �ش �ب��اب وخ��اص��ة ف��ي ف�ص��ل الصيف
بهدف االستفادة من امكاناتهم وبث
ال �ث �ق��ة ل��دي �ه��م واب �ع��اده��م ع��ن ارت �ك��اب
الجرائم واالنحراف.
وتحويل جميع االشارات الضوئية
ع� �ل ��ى ام � � �ت� � ��داد ط� ��ري� ��ق ال� � �غ � ��وص ب�ين
محافظتي االح �م��دي وم �ب��ارك الكبير
الى دوارات.
وفتح عيادات متخصصة للعيون
واألن� � � ��ف واالذن وال� �ح� �ن� �ج ��رة داخ� ��ل
امل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي ��ة وامل� �س� �ت ��وص� �ف ��ات
بمحافظتي األحمدي ومبارك الكبير
وت��زوي��د امل��واق��ع االلكترونية للجهات
وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب ��ال ��رواب ��ط
املهمة خ��اص��ة خدماتها االلكترونية
املقدمة للجمهور وتوفير املعلومات
االس ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى امل ��وق ��ع واج � � � ��راءات
امل� �ع ��ام�ل�ات ال �خ ��دم �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
تطوير امل��واق��ع وتحديثها باستمرار
واس�ت�ح��داث اي�ق��ون��ات خ��دم��ة تسهيال

ع �ل ��ى امل ��راج� �ع�ي�ن ل �ل �م ��واق ��ع م� ��ع ع�م��ل
ت �ط �ب �ي �ق��ات ح��دي �ث��ة ل�ل�اج �ه��زة ال��ذك �ي��ة
وف� �ت ��ح ق � �ن� ��وات ات � �ص� ��ال م� ��ع امل ��واط ��ن
م � �ب� ��اش� ��رة ع� �ل ��ى ان ي �خ �ص ��ص ل �ت �ل��ك
املواقع موظفون لسرعة التجاوب مع
متطلبات الجمهور.
وان�ش��اء م��راك��ز للخدمة والعالقات
ال�ع��ام��ة ل�ك��ل وزارة وم��ؤس�س��ة وهيئة
وادارة ح �ك��وم �ي��ة ي �ت��ول��ى امل��وظ �ف��ون
ف �ي �ه��ا م �ت��اب �ع��ة م �ع ��ام�ل�ات امل��راج �ع�ي�ن
والتواصل معهم هاتفيا والكترونيا
وتكون واجهة ومركز لتسلم وتسليم
املعامالت الخاصة باملراجعني.
وان� � �ش � ��اء م� ��راك� ��ز م � �ص� ��ادر ال �ت �ع �ل��م
تابعة لوزارة التربية يتم فيها تدريب
املعلمني اثناء الخدمة على استخدام
مصادر التعلم الحديثة وتكون فرصة
ل �ل �م �ع �ل �م�ين ل�ل�ال �ت �ق��اء وت � �ب� ��ادل اآلراء
واالفكار حول الشؤون التعليمية.
ودع� � � ��م ال � �ب � �ح ��وث وال � �ت � �ط ��وي ��ر ف��ي
مجال البرمجيات التعليمية وزي��ادة
وت �ط��وي��ر ع �م �ل �ي��ات ت ��دري ��ب امل�ع�ل�م�ين
اث �ن��اء ال �خ��دم��ة واك �س��اب �ه��م ال�ك�ف��اي��ات
التعليمية امل�ط�ل��وب��ة لتنفيذ املناهج
املطورة واستخدام االجهزة اللوحية
واالن� �ت ��رن ��ت ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م واس �ت �م��رار
ت ��دري ��ب امل �ع �ل �م�ين ع �ل��ى اج� � ��ادة ال�ل�غ��ة
االنجليزية الهميتها ف��ي االس�ت�ف��ادة
من التطور املعرفي العاملي.
حوافز مادية
وتشجيع وتفعيل دور االخصائي
االج � �ت � �م ��اع ��ي ف � ��ي امل � ��درس � ��ة ب �م �ن �ح��ه
ال��دواف��ع وال�ح��واف��ز امل��ادي��ة واملعنوية
لتمكينه م��ن ال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال�ظ��واه��ر
السلبية الدخيلة في املدارس وتعيني
اك� �ث ��ر م� ��ن اخ� �ص ��ائ ��ي اج �ت �م ��اع ��ي ف��ي
امل ��درس ��ة ال ��واح ��دة ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ح��دة
الضغوطات التي يتعرض لها وذل��ك
ل �ت �ق ��دي ��م اف � �ض ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات ل �ل �ف �ئ��ات
املستفيدة.
وت ��زوي ��د االخ �ص ��ائ ��ي االج �ت �م��اع��ي
بمكتبة مجهزة بكافة الوسائل التي
ي �س �ت �ع�ي�ن ب� �ه ��ا ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ب ��رام ��ج
واع ��داد الحصص االرش��ادي��ة واج��راء
الدراسات املختلفة ذات العالقة بمجال
عمله وتخصيص مكتب لالخصائي
االج �ت �م��اع��ي ح �ت��ى ي�ت�س�ن��ى ل��ه اج ��راء
امل �ق��اب�ل�ات ال �ف��ردي��ة واالل � �ت� ��زام ب�م�ب��دأ
ال�س��ري��ة وتنظيم ال� ��دورات التدريبية
وورش العمل لالخصائي االجتماعي
بحيث ال تقتصر ه��ذه ال� ��دورات على
الجانب النظري وانما يجب ان تشمل
على ال�ج��ان��ب التطبيقي حتى يطبق
فيها االخصائي االجتماعي املهارات
املرتبطة بمجال تخصصه.
واي� � �ج � ��اد ن � �ظ ��ام ل �ت �ق �ي �ي��م م� � ��دارس
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ام وال � �خ� ��اص ف ��ي دول ��ة

د .محمد الحويلة

ال �ك��وي��ت م�ع�ت�م��د م ��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وت �ن �ظ ��م ال � ��رس � ��وم امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م ��دارس
ال �خ��اص��ة ب �ن��اء ع �ل��ى ال�ت�ق�ي�ي��م بحيث
ي �ح ��دد ال �ح ��د االع� �ل ��ى ل �ل ��رس ��وم ت�ب�ع��ا
للتصنيف العلمي للمدرسة.
وت�ش�ك��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة ل�ج��ان��ا يتم
م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا دراس� � � ��ة ط � ��رق ال �ت �ع �ل �ي��م
املتميزة والتي تبنتها ال��دول الرائدة
وال � �ن� ��اج � �ح� ��ة ف � ��ي ت � �ط ��وي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى اس�ت�ن�س��اخ
خالصة تجاربها التعليمية في دولة
الكويت.
وان �ش��اء ادارة خ��اص��ة ت�ع�ن��ى بفئة
ذوي االحتياجات الخاصة ومتالزمة
ال � ��داون االم ��ر ال ��ذي ي��ؤس��س للتعليم
امل � �ت� ��وس� ��ط وال� � �ث � ��ان � ��وي ل � �ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة
وب�م��ا يضمن ت�ط��ور التنظيم االداري
وال � �ت � ��رب � ��وي ل �ل �م �ع �ل �م�ي�ن واالداري� � �ي � ��ن
ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع� �ل ��ى ف� �ئ ��ة االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة وبرنامج متالزمة الداون.
قدم النائب راكان النصف اقتراحني
ب��رغ�ب��ة ب��اط�لاق اس��م امل�غ�ف��ور ل��ه ب��اذن
الله تعالى ناصر ص��رخ��وه على احد
الشوارع الرئيسية في دولة الكويت.
وتسمية اح��د ال �ش��وارع الرئيسية
في دولة الكويت باسم املغفور له باذن
الله تعالى العم يوسف خالد املخلد.
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب اح � �م � ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
اق �ت ��راح ��ا ب��اس �ن��اد ادارة ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية لشركات خاصة شريطة اال
يتعارض ذل��ك مع القوانني وال�ق��رارات
ال� � �س � ��ائ � ��دة وذل � � � ��ك م � ��ن خ� �ل ��ال اج � � ��راء
التعديالت الالزمة عليها بما يتواءم
م��ع امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة وي�ح�ق��ق ال�ن�م��و
االقتصادي ويعود بالنفع املادي على
املساهمني.
ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ك � ��ام � ��ل ال � �ع ��وض ��ي
اق � �ت� ��راح� ��ا ب� �ق� �ي ��ام امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ب � � ��اع � � ��داد ع� ��دة
تصاميم متكاملة للبناء في القسائم
املخصصة ملستحقي الرعاية السكنية
توزع ملن يرغب من املستحقني مقابل
ث �م��ن رم� ��زي وي �ش �ت��رط ان ت �ك��ون ه��ذه
ال�ت�ص��ام�ي��م م��ع اخ �ت�لاف �ه��ا مستكملة
ش� ��روط ت��راخ �ي��ص ال �ب �ن��اء م ��ن ب�ل��دي��ة

ال �ك��وي��ت م��ع ت�ع��اون�ه��ا ف��ي اع� ��داد ذل��ك
م��ع امل�ك��ات��ب الهندسية واالستشارية
بالكويت م��ن خ�لال اع�ل�ان تأهيل لها
باملؤسسة ومما يوفر على املستحقني
ال� �ف� �ت ��رة ال ��زم �ن �ي ��ة ال �ط ��وي �ل ��ة ال�ل�ازم ��ة
للحصول على تراخيص املوافقة على
البناء.
قدم النائب د .عبدالرحمن الجيران
اقتراحا بوضع الئحة تنفيذية محددة
بسقف زمن ال يتجاوز اسبوعني بعد
معاينة ال�ع�ق��ار ومطابقته للمعايير
امل �ع �ت �م��د الن� �ج ��از ال � �ش ��راء وت�س�ج�ي�ل��ه
مملوكا لدولة الكويت على ان يؤخذ
ذل��ك بعني االع�ت�ب��ار ف��ي ق��واع��د تنفيذ
امليزانية من قبل وزارة املالية.
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� � �ب � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص
اق �ت��راح��ا ف��ي ش ��أن ان ي �ص��در مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ق ��رارا ي�ك��ون بموجبه
م � �ن� ��ح اج � � � � ��ازة م� � ��راف� � ��ق امل� � ��ري� � ��ض مل��ن
ي �س �ت �ح �ق �ه��ا دون امل � �س � ��اس ب��رص �ي��د
االجازات الدورية للموظف.
العالج بالخارج
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا
بمساواة املهنيني العاملني في وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة م ��ن ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وال �ب ��دون
بأقرانهم م��ن املهنيني ب ��وزارة ال��دف��اع
في حق االبتعاث للعالج بالخارج.
ق ��دم ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط �ن��ا اق �ت��راح��ا
ب��ان�ش��اء ف ��رع للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
القصر في محافظة الجهراء.
ق��دم ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل اقتراحا
ب ��أن ت �ق��وم ح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت ب�ت�م��وي��ل
م ��ال ��ي ل �ك ��ل م� ��ن ال � �س � �ف ��راء ال �س��اب �ق�ي�ن
الراغبني بتدوين تاريخهم السياسي
طوال فترة عملهم كسفراء حتى يكون
مرجعا لكل سفير قادم وعمل ارشيف
سياسي خارجي لتوثيق دور السفراء
خالل فترة حياتهم العملية.
ومن جانب آخر نقترح ايضا عمل
ن��اد للدبلوماسيني املتقاعدين اسوة
ب� �ن ��ادي ض �ب ��اط ال �ج �ي��ش وال��داخ �ل �ي��ة
ت �ح��ت م �س �م��ى ن � ��ادي ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين
السابقني وي�ك��ون منبرا يستفاد منه
ويستأنس برأيه فيما قد يستجد من
امور.
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة
اقتراحا باآلتي:
أوال :اض ��اف ��ة ف �ئ��ة ح �م �ل��ة ال��دب �ل��وم
ل� �ب� �ع� �ث ��ات ال � �ب � �ك� ��ال� ��وري� ��وس ب� ��اج� ��راء
التعديالت التالية على الئحة البعثات
بوزارة التعليم العالي:
 ي �س �ت �ب��دل ب �ن��ص امل � ��ادة  2ال �ج��زءأوال ال�ب�ن��د  3ال �ن��ص ال�ت��ال��ي ان يكون
حاصال على شهادة الثانوية العامة
او م ��ا ي �ع��ادل �ه��ا او ش� �ه ��ادة ال��دب �ل��وم
سنتان بعد الثانوية على أال تتجاوز
صالحية الشهادة فترة ستة وعشرين

ش� �ه ��را م ��ن ت ��اري ��خ ال� �ت� �خ ��رج ل�ل�ط�ل�ب��ة
املتقدمني للتنافس على مقاعد خطة
ال�ب�ع�ث��ات وي �ش �ت��رط ل�ل�ح��اص�ل�ين على
شهادة الثانوية االجنبية من داخل او
خارج دولة الكويت او من احدى الدول
ال�ع��رب�ي��ة ت�ق��دي��م م�ع��ادل��ة ل�ل�ش�ه��ادة من
ادارة التعليم الخاص ب��وزارة التربية
في دولة الكويت.
 ي �س �ت �ب��دل ب �ن��ص امل � ��ادة  2ال �ج��زءأوال ال�ب�ن��د  12ال �ن��ص اآلت� ��ي ان ي�ق��دم
ال��ى ال� ��وزارة ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة العامة
األصلية او ش�ه��ادة ال��دب�ل��وم االصلية
خ�ل�ال س �ت�ين ي��وم��ا م��ن اع�ل��ان ن�ت��ائ��ج
ال�ق�ب��ول ف��ي خ�ط��ة ال�ب�ع�ث��ات ول �ل��وزارة
ال�ح��ق ف��ي ال�غ��اء البعثة ف��ي ح��ال عدم
االل � �ت� ��زام ب �ت �ق��دي��م ال �ش �ه ��ادة ف ��ي امل ��دة
املقررة.
اضافة الجزء (ثالثا) :شروط قبول
حملة ال��دب�ل��وم سنتان بعد الثانوية
والشروط التالية:
 ي �ل �ت��زم ال �ط��ال��ب ب �م��ا ي�س�ت�ج��د منقرارات خاصة بحملة شهادة الدبلوم
التي تصدر من وزارة التعليم العالي.
 ان يكون الطالب قد درس وحصلع� �ل ��ى درج � � ��ة ال� ��دب � �ل� ��وم م� ��ن م��ؤس �س��ة
ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م �ع �ت �م��دة داخ � � ��ل ال �ك��وي��ت
او خ��ارج �ه��ا وال ي �ش �م��ل ذل� ��ك دب �ل��وم
التدريب.
ثانيا :تعديل شرط الجنسية لضم
ابناء الكويتيات من خالل:
ي �س �ت �ب��دل ب �ن��ص امل � ��ادة ( )2ال �ج��زء
(اوال) ال �ب �ن��د ( )1ال �ن��ص ال �ت��ال��ي «ان
ي�ك��ون ك��وي�ت��ي الجنسية او م��ن اب�ن��اء
الكويتيات».
ثالثا :تعديل ش��رط ال�س��ن لتحفيز
الشباب وتعليم الكبار من خالل:
ي �س �ت �ب��دل ب �ن��ص امل � ��ادة ( )2ال �ج��زء
(اوال) البند ( )2النص التالي «أال يقل
سن املتقدم عن  17عاما».
رابعا :اضافة حملة البكالوريوس
ال � � ��ى ب � �ع � �ث� ��ات امل ��اج� �س� �ت� �ي ��ر ب � ��إج � ��راء
التعديالت التالية على الئحة البعثات
بوزارة التعليم العالي:
 يستبدل بنص امل ��ادة ( )14حولش ��روط اس�ت�ك�م��ال م��رح�ل��ة املاجستير
ال �ن��ص ال �ت��ال��ي «ي�م�ن��ح ط��ال��ب البعثة
وح��ام �ل��ي االج� � ��ازات ال�ج��ام�ع�ي��ة م�ي��زة
استكمال مرحلة املاجستير» وإلغاء
شرط السنة للحصول على بعثة.
 يستبدل بنص البند ( )1النصالتالي «إن�ه��اء الطالب دراس��ة مرحلة
ال �ب �ك��ال��وري��وس دون ت�م��دي��د ف��ي ح��ال
ك ��ون ��ه ط ��ال� �ب ��ا م �ب �ت �ع �ث��ا م� ��ن ال� � � ��وزارة
او ان ي� �ك ��ون ح ��اص�ل�ا ع �ل ��ى ش �ه ��ادة
ب �ك��ال��وري��وس م��ن ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت او
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 او اح � � � ��دى ال� �ج ��ام� �ع ��ات
املعترف بها من قبل الوزارة».
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العبيدي :قواعد أخالقيات المهنة
الطبية ستدخل ضمن منهج كلية الطب
اع � �ل� ��ن وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع �ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ان �ت �ه��اء ت �ح��دي��ث ق��واع��د
ول��وائ��ح اخ�لاق�ي��ات ممارسة الطب
وامل�ه��ن امل�ع��اون��ة لها متضمنة في
الئحتها التنفيذية  104مواد.وانها
س�ت��دخ��ل ض�م��ن منهج كلية الطب
والبورد الكويتي وفي الوزارة.
وق��ال العبيدي ف��ي كلمة القاها
نيابة عنه وك�ي��ل ال� ��وزارة املساعد
لشؤون الخدمات الطبية املساندة
د .ج � �م� ��ال ال � �ح ��رب ��ي ف � ��ي امل ��ؤت �م ��ر
العلمي االول ملستشفى الفروانية
ام� ��س ان م ��ا ان �ت �ه��ت ال �ي ��ه ال�ل�ج�ن��ة
يعتبر توصيات وضوابط اخالقية
مل �ه �ن��ة ال � �ط� ��ب وم� �ن� �ه ��ا اخ�ل�اق� �ي ��ات
الطبيب وعالقته بمريضه وزمالئه
ومجتمعه وامل��ؤس�س��ة ال�ت��ي يعمل
بها.
واض� � � � � ��اف ف� � ��ي امل � ��ؤت� � �م � ��ر ال� � ��ذي
ح �م��ل ع � �ن ��وان (اخ �ل�اق � �ي ��ات امل �ه �ن��ة
وامل� � �س� � �ت� � �ج � ��دات ف� � ��ي امل � �م � ��ارس � ��ات
ال �ط �ب �ي��ة) وي �ن ��اق ��ش س �ت��ة م �ح��اور
خ �ل ��ال ي� � ��وم واح � � ��د ان ت ��وص �ي ��ات
ال � ��دراس � ��ة ت �ض �م �ن��ت اي� �ض ��ا ك ��ل م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �ح �ق��وق امل ��رض ��ى وال �س��ر

د .جمال الحربي خالل التكريم

ال � �ط � �ب� ��ي واح � � � �ت� � � ��رام خ �ص ��وص �ي ��ة
امل � ��ري � ��ض اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ع � � ��دد م��ن
القضايا االجتماعية واملستجدات
ال � �ط � �ب � �ي ��ة .واوض � � � � ��ح ال � �ح� ��رب� ��ي ان
التوصيات ركزت ايضا على كيفية
اج� � ��راء االب � �ح ��اث وآل� �ي ��ات ��ه ح�ف��اظ��ا
على املريض واس��رار الطب املهني
وخصوصية املرضى.
وذك � ��ر ان م ��واك �ب ��ة امل �س �ت �ج��دات
العلمية خ��اص��ة م��ا يتعلق بمهنة
ال � �ط � ��ب اص � �ب � ��ح ض � � � � ��رورة م �ه �ن �ي��ة

واخ�ل��اق � �ي� ��ة ت � �ع� ��ود ب ��ال� �ن� �ف ��ع ع �ل��ى
ال �ط �ب �ي ��ب وامل � ��ري � ��ض م� �ش� �ي ��را ال ��ى
ح��رص ال � ��وزارة ع�ل��ى دع��م ورع��اي��ة
مختلف االنشطة العلمية واملهنية
ال �ت��ي ت�س�ع��ى ل�ل��رق��ي ب�م�ه�ن��ة ال�ط��ب
وتطوير قدرات الطبيب .وافاد بان
م��ن االخ�ل�اق �ي��ات ال �ت��ي ت��م ال�ت��رك�ي��ز
عليها ح ��االت االج �ه��اض وح��االت
العنف وزراع��ة نقل اعضاء الجسم
وم � �س � �ت � �ج� ��دات ال� � �ط � ��ب ال� �ح ��دي� �ث ��ة
وكيفية استثمار امل��وارد الصحية

وبعض حاالت التجميل.
وق � � � � ��ال ان م � ��دي � ��ر م �س �ت �ش �ف��ى
ال�ف��روان�ي��ة د .ح�م��ود ال��زع�ب��ي ال��ذي
يعتبر عضوا في لجنة اخالقيات
امل�ه�ن��ة اراد ب �ل��ورة ن�ت��ائ��ج اللجنة
ال � �ت� ��ي ان � �ه� ��ت اع� �م ��ال� �ه ��ا االرب� � �ع � ��اء
امل��اض��ي ع�ل��ى ش�ك��ل م��ؤت�م��ر لتكون
اعالنا ملا توصلت اليه اللجنة من
توصيات.
واك � � � ��د رف � � ��ض وزارة ال �ص �ح��ة
والجمعية الطبية لحاالت االعتداء
امل �ت �ك ��ررة ع �ل��ى االط� �ب ��اء م�ب�ي�ن��ا ان
ادارة الشؤون القانونية في الوزارة
تقوم بواجبها في هذا االتجاه.
م��ن جهته ق��ال د .ال��زع�ب��ي ال��ذي
يراس املؤتمر ان املحاور االساسية
للمؤتمر ستركز على مستجدات
ام � ��راض ال �ح �س��اس �ي��ة وال ��رب ��و وم��ا
توصل اليه الطب م��ن ع�لاج العقم
وال �س �م �ن ��ة وم� �س� �ت� �ج ��دات االوب� �ئ ��ة
وطب الطوارئ الطبية وكل ما هو
ج��دي��د ب��ال �ت��دخ�لات التشخيصية
وال � �ع �ل�اج � �ي� ��ة واخ �ل��اق� � �ي � ��ات امل �ه ��ن
الطبية.

دورة تدريبية حول الرعاية
القائمة على البراهين العلمية
ينظم م��رك��ز التعليم والتطوير
املهني املستمر ف��ي معهد الكويت
ل�لاخ �ت �ص��اص��ات ال �ط �ب �ي��ة «ك �ي �م��ز»
ال � �ت� ��اب� ��ع ل� � � � � ��وزارة ال � �ص � �ح ��ة دورة
ال� �ت ��دري ��ب ال ��راب� �ع ��ة ل �ل �ط��ب امل �ب �ن��ي
ع�ل��ى ال �ب��راه�ين ل�لأط�ب��اء امل�ت��درب�ين
باملعهد برعاية وزارة الصحة 15
الشهر الجاري وتستمر ثالثة أيام
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ج��ام �ع��ة مكماستر
ال �ك �ن ��دي ��ة وك �ل �ي ��ة ال� �ط ��ب ب �ج��ام �ع��ة
الكويت.

وق ��ال م��دي��ر امل��رك��ز واس �ت �ش��اري
ال �ب��اط �ن �ي��ة وال � �ص� ��در ب�م�س�ت�ش�ف��ى
األم� �ي ��ري د .ف �ه��د أح �م��د ال�غ�م�لاس
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ان ال� ��دورة
س�ت�ح�م��ل ش �ع��ار «ت �ح �س�ين رع��اي��ة
املرضى عن طريق الرعاية الطبية
امل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ال� �ب ��راه�ي�ن» وت �ه��دف
إل� � ��ى ت �ط �ب �ي��ق م� � �ب � ��ادئ امل� �م ��ارس ��ة
ال �س ��ري ��ري ��ة امل �س �ت �ن��دة إل � ��ى األدل � ��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة ( )EBCPإلن �ش��اء اإلط ��ار
األساسي الذي يمكن املشاركني من

معالجة أي مسألة بحثية متعلقة
ب��أس��ال �ي��ب ال �ت �ش �خ �ي��ص وال� �ع�ل�اج
الحديثة مع التركيز على تصميم
البحث العلمي ومصادر الخطأ في
الدراسات واألبحاث.
وذك ��ر أن دورة ال �ت��دري��ب ع�ب��ارة
ع � ��ن  18س� ��اع� ��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ت �م �ت��د
ع �ل��ى األي � � ��ام ال� �ث�ل�اث ��ة ت �ن �ق �س��م ب�ين
م�ح��اض��رات جماعية وورش عمل
م �ت �خ �ص �ص��ة ي �ق ��دم �ه ��ا ن �خ �ب��ة م��ن
األطباء املتخصصني وتضم ورشة

ك � �ش � �ف� ��ت وزارة ال� � � �ع � � ��دل ع��ن
ب� ��دء اس �ت �ق �ب��ال امل ��راج� �ع�ي�ن خ�لال
الفترة املسائية ف��ي م��رك��ز خدمة
الحكومة م��ول «جليب الشيوخ»
تجريبيا اعتبارا من اليوم األحد.
وق� ��ال� ��ت وك � �ي ��ل وزارة ال� �ع ��دل
امل� � �س � ��اع � ��د ل� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ط ��وي ��ر
اإلداري واالع� � �ل � ��ام ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف
ه �ب��ة ال�ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل ف��ي ت�ص��ري��ح

صحافي ام��س إن املركز سيعمل
خ� �ل� ��ال ال � �ف � �ت� ��رت�ي��ن ال� �ص� �ب ��اح� �ي ��ة
وامل �س��ائ �ي��ة أس ��وة ب �م��راك��ز خ��دم��ة
ب� � ��رج ال� �ت� �ح ��ري ��ر وج � ��اب � ��ر ال �ع �ل��ي
والجهراء.
وأض��اف��ت أن امل��رك��ز سيستقبل
امل��راج �ع�ي�ن ف ��ي ال �ف �ت��رة امل�س��ائ�ي��ة
إبتداء من الساعة الرابعة وحتى
ال� �س ��اع ��ة ال �س��اب �ع��ة م� �س ��اء خ�ل�ال
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األوقاف :استقبال
طلبات مشروع الرعاية
السكنية خالل أيام
اعلنت األمانة العامة لألوقاف
ع ��ن اس �ت �ق �ب��ال ط �ل �ب��ات ال��راغ �ب�ي�ن
ب��ال �ت �ق��دم ال � ��ى امل � �ش� ��روع ال��وق �ف��ي
للرعاية السكنية ملساعدة األسر
الكويتية ذات الدخل املحدود التي
ال تملك منزال خالل االيام املقبلة.
وق��ال��ت م��دي��رة إدارة امل�ش��اري��ع
ال��وق�ف�ي��ة ب��األم��ان��ة ك��واك��ب امللحم
في تصريح صحافي إن املشروع
يستهدف شريحة األسر الكويتية
ذات ال� ��دخ� ��ل امل� � �ح � ��دود م� ��ن غ�ي��ر
ال�ق��ادرة على تحمل بعض نفقات
ال �س �ك��ن م ��ن خ�ل��ال دف� ��ع ج� ��زء م��ن
ق �ي �م��ة اإلي � �ج ��ار ال �ش �ه��ري ل�ل�س�ك��ن
لرفع مستواها املعيشي.
وأض ��اف ��ت أن اإلع �ل��ان ع ��ن ب��دء
اس �ت �ق �ب��ال ال �ط �ل �ب��ات س�ي�ت��م ن�ش��ره
تفصيليا وي�ت�ض�م��ن م ��دة وف�ت��رة
االس �ت �ق �ب��ال وال � �ش� ��روط واألوراق
واملستندات املطلوبة لذلك مبينة
أنه سيتم تحديد املستفيدين من
امل� �ش ��روع وت��رت �ي��ب األول ��وي ��ة بني
امل�ت�ق��دم�ين وف��ق ش ��روط ومعايير
ت� � ��راع� � ��ي ال� � �ح � ��ال � ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واالقتصادية لتلك األسر.

وذك ��رت أن م��واع�ي��د االستقبال
س �ت �ك��ون خ�ل��ال ال �ف �ت��رة امل�س��ائ �ي��ة
ف��ي م�ق��ر األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لأوق��اف
ب�م�ن�ط�ق��ة ال��دس �م��ة ت �س �ه�ي�لا ع�ل��ى
املواطنني وسيتم قبول الطلبات
ب � ��ال� � �ح� � �ض � ��ور ش � �خ � �ص � �ي� ��ا ح �ي ��ث
س�ي��وج��د ف��ري��ق ل �ل��رد ع�ل��ى جميع
اس �ت �ف �س��ارات ال ��راغ �ب�ي�ن ب��ال�ت�ق��دم
ل �ل �م �ش��روع واس �ت �ق �ب��ال ال �ط �ل �ب��ات
املستوفية للشروط.
وأوض �ح��ت أن امل �ش��روع يهدف
إل� ��ى ت�ي�س�ي��ر ح �ي��اة أف �ض��ل ل ��ذوي
ال � � ��دخ � � ��ل امل� � � � �ح � � � ��دود م � � ��ن األس � � ��ر
ال �ك��وي �ت �ي��ة وت �ح �ق �ي��ق االس� �ت� �ق ��رار
األسري والتكافل االجتماعي بني
أب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي إض��اف��ة
إل� ��ى ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون وال �ش��راك��ة
ب �ي��ن األم � ��ان � ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل�أوق� ��اف
وم��ؤس �س��ات ال��دول��ة والجمعيات
ال�خ�ي��ري��ة مل�س��اع��دة ت�ل��ك األس ��ر في
توفير السكن املناسب لها.

«ابن سينا» يجري ست
عمليات للصرع بنجاح

ال �ع �م��ل س ��ت م� �ح ��اض ��رات م�ت�ع�ل�ق��ة
بموضوع الدورة.
وأش � ��ار إل ��ى أن ال � ��دورة تشتمل
أي�ض��ا ع�ل��ى  36حلقة دراس �ي��ة تتم
ف ��ي ب�ي�ئ��ة ت�ف��اع�ل�ي��ة ب�ي�ن ال�ح�ض��ور
ع �ل �م��ا أن امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ال ��ورش ��ة
س �ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى  15ن �ق �ط��ة م��ن
نقاط التعليم املستمر املعتمدة من
معهد «كيمز».

بدء استقبال المراجعين مساء
في الحكومة مول بجليب الشيوخ
أي � ��ام ال �ع �م��ل ال��رس �م �ي��ة وس �ي �ق��دم
امل� �ع ��ام�ل�ات ن �ف �س �ه��ا امل� �ق ��دم ��ة ف��ي
ال� �ف� �ت ��رة ال �ص �ب��اح �ي��ة وال �خ��اص��ة
ب��أع �م��ال ال �ت��وث �ي��ق وال �ت��وث �ي �ق��ات
ال �ش��رع �ي��ة وال �ت �س �ج �ي��ل ال �ع �ق��اري
واالس�ت�ع�لام القضائي والتنفيذ
ال� �ج� �ن ��ائ ��ي وامل� � ��دن� � ��ي وال � ��رس � ��وم
القضائية.
وأوض �ح ��ت أن اف �ت �ت��اح ال�ف�ت��رة

أخبار

امل� �س ��ائ� �ي ��ة ف� ��ي ع � ��دد م� ��ن امل ��راك ��ز
ال�ت��اب�ع��ة ل� �ل ��وزارة ي��أت��ي تماشيا
م��ع ت��وج �ه��ات وزي ��ر ال �ع��دل وزي��ر
األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع ن �ح��و ت �ق��ري��ب
خ��دم��ات ال�ع��دال��ة وتنفيذا لشعار
«العدالة الناجزة».

جانب من العمليات الجراحية في مستشفى ابن سينا

ق � ��ال رئ� �ي ��س وح � � ��دة ال �ج ��راح ��ة
ال� � �ع� � �ص� � �ب� � �ي � ��ة ال� � ��وظ � � �ي � � �ف � � �ي� � ��ة ف ��ي
ق� �س ��م ج � ��راح � ��ة امل� � ��خ واألع � �ص � ��اب
بمستشفى اب ��ن س�ي�ن��ا د .فيصل
ساير إن الوحدة نجحت في اجراء
ع �م �ل �ي��ات ج��راح �ي��ة دق �ي �ق��ة ل�س�ت��ة
مرضى مصابني بنوبات صرعية.
وق� � � ��ال ال� ��دك � �ت� ��ور س� ��اي� ��ر وه ��و
اس � � �ت � � �ش� � ��اري ف � � ��ي ج � � ��راح � � ��ة امل � ��خ
واألعصاب لـ (كونا) ان العمليات
التي اجرتها الوحدة وطبيب زائر
االس �ب��وع امل��اض��ي تكللت بنجاح
كبير.
واض��اف ان ال�ح��االت الجراحية
ال� �ت ��ي ت ��م اج � ��راؤه � ��ا ف ��ي ال ��وح ��دة
ت� �ت� �ض� �م ��ن ح � ��ال � �ت �ي��ن م� �ص ��اب� �ت�ي�ن

بتصلب الفص الصدغي االنسي
وط �ف�ل�ا م �ص��اب��ا ب� ��ورم ف ��ي ال�ف��ص
ال� � �ص � ��دغ � ��ي وش � � ��اب � � ��ا ل� � ��دي� � ��ه آف � ��ة
وع��ائ �ي��ة ن ��ازف ��ة م ��ع ت��رس��ب م ��ادة
ال �ه �ي �م��وس �ي��دري��ن ض �م��ن ال ��دم ��اغ
ومريضا مصابا بمتالزمة خلقية
مترافقة بنوب صرعية معندة.
وذك��ر ان الحالة االخيرة االكثر
ت �ع �ق �ي ��دا ك ��ان ��ت مل ��ري ��ض م �ص��اب
ب �ت �ص �ل��ب ف � ��ي ال� �ق� �ش ��ر ال ��دم ��اغ ��ي
منتشر على مساحة واسعة.
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أمانة المجلس أقامت ورشة عمل
لتقييم األداء السنوي
بحضور األم�ين العام ملجلس
االم�����ة ع��ل�ام ال���ك���ن���دري واألم���ن���اء
امل��س��اع��دي��ن ف���ي االم���ان���ة ال��ع��ام��ة
اقامت لجنة متابعة تقييم االداء
التابعة لقطاع امل���وارد البشرية
ورشة عمل تحت عنوان ( تقييم
االداء السنوي ووضع مؤشرات
االدراك».
وت���ه���دف ال���ورش���ة امل��خ��ص��ص��ة
ل�ل�أم���ن���اء امل���س���اع���دي���ن وم���دي���ري
االدارات في (االم����ان����ة ال��ع��ام��ة)

الوفيات

ال��ى التذكير بنظام ادارة االداء
وم���راح���ل���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ت��م��ري��ن
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ت��ق��ي��ي��م االداء ل��ع��ام
 2015وم�����ع�����ال�����ج�����ات ال�����ح�����االت
ال���خ���اص���ة امل���رت���ب���ط���ة ب��ال��ت��ق��اع��د
واع����ادة الهيكلة وم��ب��ادئ وضع
خطط االداء لعام . 2016

األمني العام مشاركا في ورشة عمل تقييم األداء السنوي ملوظفي األمانة

الملتقى الخليجي :تشجيع المبادرات
الوطنية لحماية الشواطئ
أكد فريق الغوص الكويتي التابع
للمبرة التطوعية البيئية أن امللتقى
ال��خ��ل��ي��ج��ي ل��ف��رق ت��ن��ظ��ي��ف ال��ش��واط��ئ
التطوعية أوصى بضرورة االهتمام
بالبيئة البحرية وكائناتها والعمل
امل��ش��ت��رك م��ن أج���ل رف���ع امل��خ��ل��ف��ات من
الشواطئ مع وجوب التدخل السريع
لرفع املخلفات البالستيكية وغيرها
م���ن ال��ش��واط��ئ ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ن��ظ��را إل��ى
ت��راك��م��ه��ا وخ��ط��ورت��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اة
الفطرية والساحلية لذي استضافته
الكويت نجح باملقاييس كافة.

وق������������ال رئ������ي������س ف������ري������ق ال�����غ�����وص
الكويتي وليد الفاضل لـ (كونا) امس
بمناسبة اختتام أعمال امللتقى الذي
نظمه الفريق على مدى ثالثة أيام إن
املشاركني في امللتقى اوص���وا أيضا
بضرورة تشجيع املبادرات الوطنية
سواء األهلية أو الحكومية في مجال
ح��م��اي��ة ال���ش���واط���ئ وت��أه��ي��ل��ه��ا وح��ث
امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ب��ف��ئ��ات��ه وق��ط��اع��ات��ه
ك��اف��ة للعمل ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ش��واط��ئ
وتشديد العقوبات على املخالفني من
روادها.

النادي العلمي يشارك في مسابقة
إنتل للعلوم باإلسكندرية
يشارك ال��ن��ادي العلمي الكويتي
ف�������ي م�����س�����اب�����ق�����ة (إن�������ت�������ل ل����ل����ع����ل����وم)
الخاصة بالعالم العربي في مدينة
اإلس��ك��ن��دري��ة امل��ص��ري��ة  17ال��ج��اري
وذل�����ك ب���دع���م م���ن م��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت
للتقدم العلمي.
وق�����������ال رئ������ي������س م����ج����ل����س إدارة
النادي املهندس أحمد املنفوحي إن
املسابقة التي تستمر ثالثة أيام هي
ال��رك��ي��زة اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة التي

ي��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ش��ب��اب ال���ن���ادي نحو
آف����اق أرح����ب ك��م��ا أن��ه��ا ال���داف���ع ال��ذي
يقرب أبناء الكويت من الفوز األكبر
أي مسابقة (انتل) العاملية .وأوضح
أن (إنتل الدولي للعلوم والهندسة)
ه���و م��ع��رض ال��ع��ل��وم األول للطلبة
في العالم من سن  14إل��ى  18عاما
كما يعتبر املسابقة الدولية األكبر
ف���ي م���ج���ال ال���ع���ل���وم مل��رح��ل��ة م���ا قبل
الجامعة.

جمعية الكشافة:حريصون على اعداد الشباب
للمساهمة في خدمة المجتمع وتنميته
أك��������������دت ج�����م�����ع�����ي�����ة ال�����ك�����ش�����اف�����ة
ال���ك���وي���ت���ي���ة ح���رص���ه���ا ع���ل���ى ن��ش��ر
ال�����رس�����ال�����ة ال���ك���ش���ف���ي���ة ب��ي��ن ف���ئ���ات
امل��ج��ت��م��ع م����ن خ��ل��ال ت���ع���زي���ز ق��ي��م
وم����ب����ادئ ال���ح���رك���ة ال��ك��ش��ف��ي��ة بما
ي���ت���واف���ق م����ع ال���ث���واب���ت ال��وط��ن��ي��ة
وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وال����دول����ي����ة إلع�����داد
ال���ش���ب���اب ل��ل��م��س��اه��م��ة ف����ي خ��دم��ة
املجتمع وتنميته.
وق�����ال رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة واالع��ل�ام وع��ض��و مجلس
إدارة الجمعية عبدالله ابراهيم
البلوشي عقب اف��ت��ت��اح مهرجان
ك��ش��ف��ي ف����ي س�����وق امل���ب���ارك���ي���ة إن
الجمعية تسعى من خالل تنظيم
امل���ه���رج���ان���ات إل����ى ال��ت��ع��ري��ف بها
محليا وعربيا وعامليا.
وأضاف البلوشي أن الجمعية
ت��ح��رص ك��ذل��ك على رع��اي��ة ودع��م
ون���ش���ر ال���ح���رك���ة ال��ك��ش��ف��ي��ة داخ����ل
ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا وال��ع��م��ل على
ت���وج���ي���ه���ه���ا ال����وج����ه����ة ال���ص���ال���ح���ة
ل��رف��ع ش��أن ال��ش��ب��اب ف��ي النواحي
ال���ث���ق���اف���ي���ة واالج����ت����م����اع����ي����ة وف���ق���ا
ل��ل��خ��ط��ط ال��ت��رب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
واألنظمة املعمول بها في البالد.
وذك�����ر أن ه����ذا امل���ه���رج���ان يعد
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مواقيت الصالة

جانب من افتتاح املهرجان في سوق املباركية

رس�����ال�����ة واض�����ح�����ة ب�������أن ال���ح���رك���ة
ال��ك��ش��ف��ي��ة ب��اق��ي��ة ول��دي��ه��ا ال��ع��دي��د
م��ن الفعاليات امل��ف��ي��دة للمجتمع
م���ش���ي���را إل�����ى أن ت���ل���ك ال��ف��ع��ال��ي��ات
تساهم بنشر قيم وتعاليم الدين
االس��ل��ام�����ي ال���ح���ن���ي���ف واالخ���ل���اق
العربية الفاضلة وأعراف وتقاليد
وثقافة املجتمع الكويتي.
ولفت إلى أن فعاليات الجمعية
تعمل كذلك على توثيق الترابط
والتعاون مع الجهات الحكومية
واأله��ل��ي��ة ل��دع��م ال��ح��رك��ة الكشفية

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● عبدالرحمن حمود راش��د
ال��ش��وي��رد ال��ع��م��ي��ري 59 ،ع��ام��ًا،
(ي�����ش�����ي�����ع ال�������ي�������وم ب�����ع�����د ص��ل��اة
العصر بمقبرة الصليبخات)،
الرجال :الخالدية ق  ،4ش  ،44م 20
تلفون  ،99658580النساء :مبارك
ال�ك�ب�ي��ر ق  ،6ش  ،15م  39ت�ل�ف��ون:
.25443900
● ع�����زي�����زة ع���ب���دال���ل���ه ع��ي��س��ى
العويد ،زوج��ة /ص��ادق عاشور
عبدالرضا 67 ،عاما( ،شيعت)،
ال��رج��ال :ض��اح�ي��ة م �ب��ارك ال�ع�ب��دال�ل��ه،
مسجد ال��وزان ،تلفون،66699970 :
 ،99621044النساء :مبارك العبدالله،
ق ،3ش ،317م ،9تلفون25377812 :
● زمزم صالح محمد صالح،
ارم��ل��ة /حسني محمد الصايغ،
 73ع�����ام�����ا( ،ش����ي����ع����ت) ،ال� ��رج� ��ال:
ال�ش�ع��ب ،حسينية ال �ب �ك��اي ،ت�ل�ف��ون:
 ،99689122ال�ن�س��اء :م�ش��رف ،ق،6
ش ،8ج ،4م7
● ش����ج����اع م�����ه�����درس ع���وض
املطيري 89 ،عاما( ،يشيع اليوم
ب����ع����د ص���ل���اة ال����ع����ص����ر ب��م��ق��ب��رة
ص������ب������ح������ان) ،ال � �ص � �ب� ��اح � �ي� ��ة ،ق،4
ش ،11م ،120ت�ل�ف��ون،55612616 :
99506064
● م����ح����س����ن ع�����ب�����اس ح��س�ين
دشتي 55 ،عاما( ،شيع) ،الرجال:
مسجد االم��ام الحسن بيان ،تلفون:
 ،99081812النساء :حسينية السيد
حسن الرميثية

وت��أم�ين امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مبادئها
وتطويرها.
وأوض����ح أن ال��ح��رك��ة الكشفية
ب���دأت كنشاط م��درس��ي ف��ي العام
ال������دراس������ي  1937 1936ب��ف��ري��ق
م��ك��ون م��ن  12ط��ال��ب��ا مبينا انها
ك��ان��ت والت����زال قريبة إل��ى نفوس
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ط�ل�اب ألن���ه���ا ت��ق��وم
ال����ن����ف����س وت������ح������رره������ا م������ن خ��ل�ال
املخيمات واتصالهم بالطبيعة.

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

5.08
6.33
11.42
2.32
4.51
6.13

حالة الطقس
معدل الحرارة 09 - 20
أعلى مد
 2.07مساء
أدنى جزر
 7.29صباحا
 7.14مساء
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