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غير مخصص للبيع

نائب األمير :الكويت ستظل شامخة ولن تنكسر

أك ��د س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح أن دولة الكويت دولة قانون ودستور وتحترم جميع القوانني
واملواثيق الدولية الرياضية وال تقبل أي تجاوز او تعد عليها من أي
كان وستبقى رايتها عالية خفاقة وسنمضي وفق القانون والدستور
الكويتي ألننا ال نهادن وال نكابر قائال إن الكويت ستظل شامخة ولن
تنكسر ابدا .وجاء ذلك خالل استقبال سموه للمستشار الخاص لالمني
العام لألمم املتحدة املعني بالرياضة ويلفريد يمكي.
تفاصيل (ص)02

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االثنين
 10ربيع األول 1437
 21ديسمبر 2015
العدد 743

المحكمة أكدت أنه ليس هناك ما يوجب اإلسراع في اتخاذ إجراء تشريعي عاجل

الدستورية تبطل هيئة مكافحة الفساد
والمجلس يسد الفراغ التشريعي
نواب يعملون على إقرار قانون جديد
ي �ع �م ��ل م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ع �ل��ى
س��د ال �ف��راغ التشريعي الناجم
عن ابطال املحكمة الدستورية
أم� ��س امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
 24لسنة  2012بإنشاء الهيئة
العامة ملكافحة الفساد .
وج � � � ��اء ف � ��ي ح� �ي� �ث� �ي ��ات ح �ك��م
املحكمة ان ه��ذا امل��رس��وم ليس
م � ��ن امل � �س� ��ائ� ��ل ال � �ت� ��ي ت �ن��اول �ه��ا
ب��ال�ت�ن�ظ�ي��م م��ا ي��وج��ب اإلس ��راع
ف � ��ي ات � �خ � ��اذ إج � � � ��راء ت �ش��ري �ع��ي
عاجل يتحمل االناة واالنتظار
م� �ش� �ي ��رة إل � � ��ى أن امل� � ��رس� � ��وم ال
يصلح بذاته سندا لقيام حالة
ال �ض��رورة امل �ب��ررة إلص ��دار ه��ذا
املرسوم بقانون خاصة وأنه لم
ي�ط��رأ م��ن األح ��داث أو ال�ظ��روف
أو ما يشير إلى أن أمورا معينة
ق��د تفاقمت أو أوض��اع��ا قائمة
ق � ��د اس� �ت� �ف� �ح� �ل ��ت خ� �ل ��ال غ �ي �ب��ة
مجلس األم��ة ويمكن أن تتوفر
معها تلك الضرورة التي تبيح
اس� �ت� �ع� �م ��ال رخ� �ص ��ة ال �ت �ش��ري��ع
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة امل � �ق� ��ررة ب ��امل ��ادة
( )71من الدستور.

وأوض �ح��ت أن إق ��رار مجلس
األم� ��ة لهذا امل ��رس ��وم ال يسبغ
عليه املشروعية الدستورية وال
ي�ط�ه��ره م��ن ال �ع��وار ال ��ذي لحق
ب ��ه ع �ل��ى ن �ح��و م ��ا ك �ش �ف��ت ع�ن��ه
ه��ذه املحكمة آن�ف��ا م��ن الوجهة
الدستورية.
وم � � � � ��ن ج � ��ان� � �ب� � �ه � ��ا ت� �ج� �ت� �م ��ع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ال� �ي ��وم
ل �ب �ح��ث ت �ق��ري��ره��ا ح � ��ول ه�ي�ئ��ة
م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد وذل� � ��ك ب �ن��اء
ع�ل��ى التكليف امل�س�ب��ق ملجلس
األم��ة باالستعجال في التقرير
عقب فصل املحكمة الدستورية
ف��ي ق��ان��ون إن�ش��اء الهيئة وذل��ك
اح� � �ت � ��رام � ��ا ألح � � �ك� � ��ام ال �س �ل �ط ��ة
القضائية والعمل على تكريس
مبدأ الفصل بني السلطات.
إل��ى ذل��ك أك��د ع��دد من النواب
ع� �ل ��ى اح� � �ت � ��رام ح� �ك ��م امل �ح �ك �م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب��إب �ط��ال م��رس��وم
إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
ط ��ال� �ب ��وا ب� ��اإلس� ��راع ف ��ي إع� ��داد
قانون جديد بديل لسد أي فراغ
ت�ش��ري�ع��ي ق��د ي�ن�ت��ج ع��ن إب�ط��ال

العيسى لـ «الدستور» :إيقاف
المتورطين في الشهادات المزورة
م � � ��ازال � � ��ت ق� �ض� �ي ��ة ال � �ش � �ه� ��ادات
امل��زورة تتصدر املشهد السياسي
وس��ط مطالبات نيابية بضرورة
م �ح��اس �ب��ة أي م � �س� ��ؤول م� �ت ��ورط
وإي�ق��اف أص�ح��اب ه��ذه الشهادات
عن العمل في وق��ت أك��د فيه وزير
ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى أن� ��ه ت ��م تشكيل
لجنة تحقيق ف��ي الهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال �ت ��دري ��ب
ورب� �م ��ا ت �س �ت �م��ر ث�ل�اث ��ة أو أرب �ع��ة
أشهر الفتا إلى أنه بصدد تشكيل
ل �ج �ن��ة م �م��اث �ل��ة ل �ل �ك �ش��ف ع� ��ن أي

شهادات مزورة .وأضاف العيسى
في تصريح خاص لـ «الدستور»:
ل � � � ��ن ن� � �س� � �ك � ��ت ع � � � ��ن أي ت � � �ج� � ��اوز
وسنعتمد التقرير ال��ذي سيخرج
م��ن لجنة التحقيق ف��ور ص��دوره
وس�ي�ت��م إي �ق��اف ك��ل امل�خ��ال�ف�ين عن
العمل.
وكشف العيسى عن إحالة 270
شخصا إلى النيابة العامة بسبب
شهاداتهم غير املعتمدة موضحا
أن معظم ه ��ؤالء األش �خ��اص غير
ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وي� �ع� �م� �ل ��ون ب��ال �ق �ط��اع
الخاص.

الهيئة داع�ين ف��ي ال��وق��ت نفسه
اللجنة التشريعية إل��ى دراس��ة
امل��وق��ف ب�ع��د ح�ك��م ال��دس�ت��وري��ة
ع� �ل ��ى وج� � ��ه ال� �س ��رع ��ة وت �ق��دي��م
م � �ق � �ت� ��رح� ��ات � �ه� ��ا إل � � � ��ى امل� �ج� �ل ��س
للتصويت عليها في جلسة غد
الثالثاء.
وقال النواب إن املطلوب اآلن
م �ع��ال �ج��ة ج �م �ي��ع ال �ق �ص ��ور ف��ي
ال �ق��ان��ون ال �ق��دي��م ب�ح�ي��ث ي�ك��ون
ش��ام�لا وم�ت�ك��ام�لا للمتطلبات
واليقلص من صالحياته حتى
ال يتهم املجلس بأننا ضد هذا
القانون.

تفاصيل (ص)11 - 06

جانب من اجتماع اللجنة املشتركة البرملانية أمس

تخفيض طلب التعزيز العسكري
من  6.2الى  3.2مليارات دينار
أوص � � ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة ب�ين
لجان املالية وامليزانيات والداخلية
وال � ��دف � ��اع وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
بتخفيض قيمة استقطاع امليزانية
التعزيزية للمجلس االع�ل��ى للدفاع
م� � ��ن االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي ال � � �ع� � ��ام ل� �ل ��دول ��ة

األولويات بحثت مع  5جهات
حكومية القوانين المتأخرة
اج �ت �م �ع��ت لجنة األول ��وي ��ات
م � ��ع خمس ج � �ه� ��ات ح �ك��وم �ي��ة
م�ع�ن�ي��ة مل�ت��اب�ع��ة ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
أق��ره��ا املجلس ول��م تنفذ حتى
اآلن واس�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ل��وزي��ر
املالية أنس الصالح بشأن قانون
ان �ش��اء ج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين
ح� �ي ��ث أف � � ��اد ب ��إن� �ج ��از ال�ل�ائ �ح ��ة
التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون ف��ي الثالث
من ديسمبر الجاري مشيرا إلى
أن��ه م��ن املتوقع ص��دور الألئحة
في آخ��ر الشهر ال�ج��اري على أن
ي �م��ارس ال �ع��ام �ل��ون ف��ي ال�ج�ه��از

دورهم قبل نهاية السنة املالية.
وح � � � � � ��ول ق� � � ��ان� � � ��ون ت ��أس� �ي ��س
ش � � ��رك � � ��ات م � �س� ��اه � �م� ��ة ت� �ت ��ول ��ى
ب �ن��اء وت �ن �ف �ي��ذ م �ح �ط��ات ال �ق��وى
الكهربائية وتحلية املياه طلبت
ال � �ح � �ك ��وم ��ة ت� �خ� �ص� �ي ��ص م ��وق ��ع
مل�ح�ط��ة ج��دي��دة ف��ي النويصيب
لسعة  6اآلف ميغاواط وسترى
النور عام . 2022

تفاصيل (ص)04

وال � ��واردة ب�م�ش��روع ق��ان��ون حكومي
م��ن  6200إل ��ى  3200م�ل�ي��ون دي�ن��ار
على ان ي��درج م�ش��روع ال �ـ ٣مليارات
ب �م �ي��زان �ي��ة ت �ع��زي��زي��ة م �س �ت �ق �ل��ة م��ن
االحتياطي على جدول اعمال جلسة
امل�ج�ل��س ي ��وم غ��د ال �ث�لاث��اء وت�ض��اف

ال � �ـ ٢٠٠م�ل�ي��ون ال��ى امل�ي��زان�ي��ة العامة
للدولة عن السنة املالية الحالية بعد
موافقة اغلبية االعضاء الحضور ١٦
واعتراض نائب واحد فقط.
تفاصيل (ص)3

لجنة المرأة :تعديل الخدمة
المدنية لتوظيف أبناء الكويتيات
ب� �ح� �ث ��ت ل� �ج� �ن ��ة ش� � � ��ؤون امل � � ��رأة
واألس � ��رة ت �ع��دي��ل ق��ان��ون ال�خ��دم��ة
املدنية وق��ال مقرر اللجنة صالح
ع� ��اش� ��ور إن ال �ل �ج �ن��ة ات� �ف� �ق ��ت م��ع
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة
لتعديل القانون إلعطاء األولوية
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين وأب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات
في التوظيف بالقطاع الحكومي
والخاص
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة م� ��ن دراس � � ��ة ال �ت �ع��دي�ل�ات
املقدمة على التخطيط االقتصادي
واالج �ت �م ��اع ��ي ورف� �ع ��ت ت �ق��ري��ره��ا

ب �ش��أن��ه مل �ج �ل��س األم� � ��ة مل�ن��اق�ش�ت��ه
ب��ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة ك �م ��ا ن��اق �ش��ت
ال �ل �ج �ن��ة م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ش��أن
التأمني على العسكريني بني دول
مجلس التعاون الخليجي س��واء
العسكري الكويتي العامل بأحد
دول الخليج العربي أو العكس في
ح��ال ال�ت�ق��اع��د وأوص ��ت ب��امل��واف�ق��ة
ع� �ل� �ي ��ه وإح � ��ال� � �ت � ��ه ع � �ل� ��ى م �ج �ل��س
األم��ة ل�ي��درج على ج��دول األع�م��ال
للتصويت عليه.
تفاصيل (ص)03
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استقبل الغانم والمبارك ورئيس البرلمان الطاجيكي

نائب األمير :نجاح حفل استاد جابر
عكس الوجه الحضاري للوطن العزيز
استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
الصباح حفظه الله بقصر السيف
ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
مرزوق علي الغانم.
ك�م��ا استقبل س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر
وول ��ي ال�ع�ه��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس
النواب للمجلس األعلى بجمهورية
طاجيكستان الصديقة شكورجان
ظ �ه��وروف وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل��ك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي ��س امل ��راس ��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان س �م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك صباح السالم
ال� �ح� �م ��ود ورئ � �ي� ��س ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف
امل� ��راف � �ق� ��ة ال � �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��ود ن �ش �م��ي
الحريجي.
واستقبل سموه حفظه الله سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء.
ك �م��ا ت �ل �ق��ى س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله برقية
تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر
امل �ح �م��د ب�م�ن��اس�ب��ة اف �ت �ت��اح اس �ت��اد
جابر الرياضي الدولي هذا نصها:
س �م��و األخ ال �ك��ري��م ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه
الله ول��ي العهد تحية طيبة وبعد
يسرني أن أتقدم لسموكم حفظكم
ال� �ل ��ه ب ��أخ �ل ��ص ال �ت �ه ��ان ��ي وأط �ي ��ب
التمنيات بمناسبة افتتاح استاد
جابر الرياضي الدولي ذلك الصرح
الرياضي املتميز الذي يضاف إلى

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

سلسلة اإلن� �ج ��ازات ال�ك�ب�ي��رة التي
ت�م��ت ف��ي ال�ع�ه��د امل �ي �م��ون لحضرة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورعاه أمير البالد املفدى.
ك �م��ا ي �ط �ي��ب ل ��ي أن أن �ت �ه��ز ه��ذه
املناسبة السعيدة ألثمن بخالص
التقدير الدور البارز الذي تقومون
ب� ��ه س� �م ��وك ��م إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب أخ �ي �ك��م
حضرة صاحب السمو أمير البالد
امل�ف��دى حفظه الله ورع��اه م��ن أجل
دف � ��ع ع �ج �ل��ة ال �ن �ه �ض��ة واالزده� � � ��ار
ب ��وط �ن �ن ��ا ال �ح �ب �ي ��ب م� ��ؤك� ��دا ب��ال��غ
اعتزازي بمسيرة سموكم املشرفة
والحافلة بالبذل والعطاء لخدمة
وط �ن �ن��ا ال �ح �ب �ي��ب وأب �ن ��ائ ��ه ال �ك��رام
وال � �ت� ��ي ك �ن �ت��م ف �ي �ه��ا ن �ع ��م ال� �ق ��دوة
واألس � � ��وة ف ��ي ال� �ب ��ذل وال�ت�ض�ح�ي��ة
والتفاني في العمل ما جعلكم أهال

لكل تقدير ومحبة م��ن ك��اف��ة أبناء
الوطن.
خ� ��ال� ��ص ت� �ح� �ي ��ات ��ي وت� �ق ��دي ��ري
مقرونا بأطيب تمنياتي لسموكم
ب � � �م� � ��وف� � ��ور ال� � �ص� � �ح � ��ة وال � �ع� ��اف � �ي� ��ة
ول �ك��وي �ت �ن��ا ال �غ��ال �ي��ة ب� � ��دوام ع��زه��ا
وم � �ج� ��ده� ��ا وازده� � � ��اره� � � ��ا ف � ��ي ظ��ل
القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة
ل� �ح� �ض ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال� �ب�ل�اد امل� �ف ��دى وس �م ��وك ��م ال �ك��ري��م
حفظكما الله ورعاكما.
وتقبلوا سموكم أسمى التقدير
واالع �ت �ب��ار أخ��وك��م ن��اص��ر امل�ح�م��د
األحمد الجابر الصباح.
وق� ��د ب �ع��ث س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله برقية
شكر جوابية ألخ�ي��ه سمو الشيخ
ن ��اص ��ر امل �ح �م��د االح� �م ��د ال �ص �ب��اح

الغانم يستقبل
نائب السكرتير
العام لألمم
المتحدة
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق علي الغانم في مكتبه أمس
األح��د نائب السكرتير ال�ع��ام لألمم
املتحدة ومستشاره الخاص لشؤون
الرياضة من أج��ل التنمية والسالم
ويلفريد ليمكي يرافقه املدير العام
ل�ه�ي�ئ��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة الشيخ
أحمد منصور الصباح.
الغانم لدى استقباله نائب سكرتير األمم املتحدة بحضور الشيخ أحمد املنصور

أع � � ��رب ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن خ��ال��ص
شكره وتقديره لسموه على صادق
ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة اف �ت �ت��اح اس�ت��اد
جابر الدولي.
م � �ش � �ي� ��دا س� � �م � ��وه ح� �ف� �ظ ��ه ال� �ل ��ه
ب�ج�ه��ود منتسبي ك��اف��ة ال � ��وزارات
والجهات الحكومية املشاركة في
االعداد والتنظيم لهذا الحفل على
ك��ل م��ا ب��ذل��وه م��ن ت��رت�ي�ب��ات رفيعة
املستوى ساهمت في ابراز وانجاح
هذا الحدث الرياضي الوطني الذي
ع �ك��س ال ��وج ��ه ال �ح �ض��اري ل�ل��وط��ن
ال �ع��زي��ز س��ائ�لا س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
امل��ول��ى العلي القدير ان يديم على
وطننا الغالي نعمة االمن واالمان
وال ��رخ ��اء وان ي��وف��ق ال�ج�م�ي��ع ال��ى
ت �ح �ق �ي��ق امل � ��زي � ��د م � ��ن االن � � �ج� � ��ازات
ال��ري��اض�ي��ة لكويتنا الغالية تحت
ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا

حضرة صاحب السمو امير البالد
امل � �ف � ��دى ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� �م ��د
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ذخرا للبالد.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى اس �ت �ق �ب��ل سمو
ن��ائ��ب األم �ي ��ر وول� ��ي ال �ع �ه��د حفظه
ال �ل��ه ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
صباح الخالد واستقبل سمو نائب
األم � �ي ��ر وول� � ��ي ال �ع �ه��د ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
واس�ت�ق�ب��ل س�م��وه حفظه ال�ل��ه نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الشيخ خالد الجراح.
م ��ن ج ��ان ��ب أخ� ��ر اس �ت �ق �ب��ل س�م��و
ن��ائ��ب األم �ي��ر وول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب ��اح ام��س
وزي ��ر االع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ص �ب��اح
ال �س��ال��م ال �ح �م��ود ي��راف �ق��ه امل�س�ت�ش��ار
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
املعني بالرياضة م��ن أج��ل التنمية
والسالم السيد ويلفريد ليمكي.
وق � ��د أش� � ��اد س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ب�ج�ه��ود امل�س�ت�ش��ار ال �خ��اص لألمني
ال � �ع� ��ام ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ف� ��ي م �ج��ال
ال��ري��اض��ة ع�ل��ى جميع مستوياتها
ال��دول �ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة الس�ي�م��ا أزم��ة
إيقاف النشاط الرياضي الكويتي.
م��ؤك��دا س �م��وه ان دول� ��ة ال�ك��وي��ت
دول � � ��ة ق� ��ان� ��ون ودس � �ت � ��ور وت �ح �ت��رم
جميع ال�ق��وان�ين وامل��واث�ي��ق الدولية
ال��ري��اض�ي��ة وال ت�ق�ب��ل أي ت �ج��اوز او

ت �ع��د ع�ل�ي�ه��ا م ��ن أي ك ��ان وس�ت�ب�ق��ى
راي �ت �ه��ا ع��ال �ي��ة خ �ف��اق��ة وس�ن�م�ض��ي
وف��ق ال�ق��ان��ون وال��دس �ت��ور الكويتي
ألننا ال نهادن وال نكابر قائال «إن
الكويت ستظل شامخة ولن تنكسر
ابدا».
واض� � � � � ��اف س� � �م � ��وه ان ال� �ك ��وي ��ت
ستظل راي�ت�ه��ا خ�ف��اق��ة ع��ال�ي��ة دوم��ا
ب �س��واع��د اب�ن��ائ�ه��ا متمنيا ل�لأس��رة
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ب �ج �م �ي ��ع ق �ط��اع��ات �ه��ا
ال�ت�ك��ات��ف وال �ت �ع��اون م��ن اج��ل ان�ه��اء
أزم � � ��ة إي � �ق� ��اف ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي
ل�ت�ع��ود ال�ك��وي��ت ال��ى س��اب��ق عهدها
حاصدة البطوالت واإلن�ج��ازات في
جميع امل�ح��اف��ل ال��ري��اض�ي��ة ال��دول�ي��ة
واإلقليمية.
ق � ��ائ �ل��ا س � �م � ��وه «ه � � � ��ذه أم �ن �ي �ت��ي
وام �ن �ي��ة ك ��ل ك��وي �ت��ي م �ح��ب ل��وط�ن��ه
غيور على ب�لاده أن تتكلل الجهود
برفع إيقاف النشاط الرياضي وذلك
إلسعاد أبنائنا الشباب الرياضيني
وال �ج �م��اه �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة وت�ح�ق�ي��ق
أم� �ن� �ي ��ات� �ه ��م ب� � �ع � ��ودة ال � �ك� ��وي� ��ت ال ��ى
أحضان النشاط الرياضي العاملي».
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي��س امل��راس��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان س �م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك صباح السالم
الحمود.
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المالية :تنجز التخطيط االقتصادي
واالجتماعي وترفعه إلى المجلس

المرأة :تعديل قانون الخدمة
المدنية لتوظيف أبناء الكويتيات

ن � ��اق � � �ش � ��ت ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة البرملانية
ام ��س التعديالت امل �ق��دم��ة على
ق��ان��ون رق ��م  60ل�س�ن��ة  1986في
ش� � ��أن ال �ت �خ �ط �ي ��ط االق � �ت � �ص� ��ادي
واالجتماعي.
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ن��ائ��ب
ف� �ي� �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي عقب انتهاء االجتماع
ان ال �ل �ج �ن��ة درس� � ��ت ال �ت �ع��دي�لات
امل �ق��دم��ة ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال�ت�خ�ط�ي��ط
االقتصادي واالجتماعي واعدنا
ص�ي��اغ�ت�ه��ا ورف ��ع ت�ق��ري��ر اللجنة
ب �ش��أن��ه مل �ج�ل��س االم� ��ة مل�ن��اق�ش�ت��ه
بالجلسة املقبلة.
وأض� � ��اف أن ال �ل �ج �ن��ة ن��اق�ش��ت
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن ال �ت��أم�ين
ع � �ل � ��ى ال � �ع � �س � �ك� ��ري�ي��ن ب� �ي ��ن دول
م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
سواء العسكري الكويتي العامل
ب ��إح ��دى دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي

ق � ��ال م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة ش� �ئ ��ون امل � ��رأة
واألس � � � ��رة ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط� �ن ��ا ان
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت �ت �ج ��ه ال� � ��ى االت � � �ف � ��اق م��ع
الجهات الحكومية املختصة لتعديل
قانون الخدمة املدنية إلعطاء اولوية
ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وأب �ن ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات في
ال �ت��وظ �ي��ف ب��ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ح �ك��وم��ي
والخاص.
وقال طنا في تصريح صحفي إن
اللجنة ع�ق��دت اج�ت�م��اع�ه��ا بحضور
ج �م �ي��ع االع� � �ض � ��اء ورئ � �ي� ��س دي � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال��زب��ن
والوكيلة نهلة بن ناجي والحظنا
خ �ل��و دي� � ��وان ال �خ��دم��ة م ��ن ت��وظ�ي��ف
اب � �ن� ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات ف� ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
الحكومية او القطاع الخاص.
واض � � ��اف ط �ن��ا ان امل � � ��ادة االول � ��ى
م ��ن دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ت�ن��ص
ع �ل��ى ان االول ��وي ��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وم��ن
ث��م ال ��دول العربية وتجاهلت امل��ادة
ابناء الكويتيات واتفقنا مع رئيس

جانب من اجتماع اللجنة املالية

أو ال� �ع� �ك ��س ف� ��ي ح� � ��ال ال �ت �ق��اع��د
م ��وض� �ح ��ا أن� � ��ه ت� �م ��ت ال �ت��وص �ي��ة
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل �ي��ه واح ��ال� �ت ��ه ع�ل��ى
مجلس األم��ة ليدرج على جدول
األعمال للتصويت عليه.
واوضح أن موضوع الوكاالت
التجارية لم يناقش إال أنه تمت

مناقشة وزير التجارة والصناعة
د .يوسف العلي بصفته موجودا
باللجنة عن بعض املواد.

المشتركة تخفض طلب الحكومة للتعزيزات
العسكرية من  6.2الى  3.2مليارات دينار
خ� �ف� �ض ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل �ش �ت ��رك ��ة
ب�ي�ن ل� �ج ��ان امل��ال �ي��ة وامل �ي��زان �ي��ات
وال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع والخارجية
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ق� �ي� �م ��ة اس� �ت� �ق� �ط ��اع
امل �ي��زان �ي��ة ال �ت �ع��زي��زي��ة للمجلس
االع �ل ��ى ل �ل��دف��اع م ��ن االح �ت �ي��اط��ي
ال�ع��ام للدولة وال ��واردة بمشروع
قانون حكومي الى  ٣.٢٠٠مليون
ع��وض��ا ع��ن  ٦.٢٠٠م�ل�ي��ون دي�ن��ار
على ان يدرج مشروع الـ ٣مليارات
ب�م�ي��زان�ي��ة ت�ع��زي��زي��ة مستقلة من
االح �ت �ي��اط��ي ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال
جلسة املجلس ي��وم غ��د الثالثاء
وت� � �ض � ��اف ال� � � � � � �ـ ٢٠٠م � �ل � �ي ��ون ال� ��ى
امليزانية العامة للدولة عن السنة
املالية الحالية بعد موافقة اغلبية
االعضاء الحضور  ١٦واعتراض
نائب واحد فقط.
وق��ال رئ�ي��س لجنة امليزانيات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ن��ائ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د في
ت�ص��ري��ح ص�ح�ف��ي ع �ق��ب اج�ت�م��اع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ي � � ��وم ام � � ��س أج �ت �م �ع��ت
ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ت��رك��ة ب �ي�ن ال �ل �ج��ان
امل��ال �ي��ة وامل �ي��زان �ي��ات وال��داخ �ل �ي��ة
وال��دف ��اع وال �خ��ارج �ي��ة البرملانية
ب �ح �ض��ور وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع ال�ش�ي��خ
خ��ال��د ال �ج ��راح وم�م�ث�ل��ي ال� ��وزارة
ملناقشة مشروع قانون امليزانية
ال� �ت� �ع ��زي ��زي ��ة ل �ل �م �ج �ل��س االع� �ل ��ى
ل � �ل� ��دف� ��اع وال � �ق� ��اض� ��ي ب��ال �س �م��اح

جانب من اجتماع اللجنة املشتركة بني الخارجية والداخلية والدفاع واملالية وامليزانيات

ل� � �ل� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ب� � �س� � �ح � ��ب م� �ب� �ل ��غ
وق� ��درة  ٦.٢٠٠م�ل�ي��ون دي �ن��ار من
االحتياطي العام للدولة.
واوض� � � � � � � ��ح ع� � �ب � ��دال� � �ص� � �م � ��د ان
م� � �ش � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون ال� �ح� �ك ��وم ��ي
يقضي بتخصيص هذه امليزانية
ال �ت �ع��زي��زي��ة مل � ��دة ع �ش��ر س �ن��وات
م �ق �ب �ل��ة ت� �ب ��دأ م ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
الحالية مبينا ان تم مناقشة هذا
امل� ��وض� ��وع واس� �ت� �ع ��رض م�م�ث�ل��وا
وزارة الدفاع مبررات هذا الطلب
وتم االتفاق على تخفيض املبلغ
ال��ى  ٣.٢٠٠مليون دي�ن��ار تسحب
 ٣م� � �ل� � �ي � ��ارات م� � ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ي
ال�ع��ام للدولة بميزانية تعزيزية

وت �ض��اف  ٢٠٠م�ل�ي��ون دي �ن��ار ال��ى
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة السنة
املالية الحالية.
وك� � � �ش � � ��ف ع� � �ب � ��دال� � �ص� � �م � ��د ع ��ن
ان� � ��ه اع� � �ت � ��رض ع� �ل ��ى ت �خ �ص �ي��ص
امل � �ب � �ل� ��غ امل � � �ق� � ��در ب � � �ـ  ٣م � �ل � �ي� ��ارات
دي �ن��ار ب�م�ي��زان�ي��ة مستقلة وع��دم
ادراج �ه��ا ضمن امل�ي��زان�ي��ة العامة
ل�ل��دول��ة وك�ت�ع��زي��ز ل� ��وزارة ال��دف��اع
خاصة في ظل ال�ظ��روف الحالية
النخفاض أسعار النفط والتوجه
الل� � �غ � ��اء ال� � ��دع� � ��وم ع � ��ن ال� �ب� �ن ��زي ��ن
والكهرباء وتآكل امليزانية العامة
للدولة بواقع عجز ملياري دينار
مشيرا ال��ى ان نتيجة التصويت

محمد طنا وصالح عاشور في اجماع لجنة املرأة

دي � ��وان ال �خ��دم��ة ع �ل��ى ت �ع��دي��ل امل ��ادة
وأب � � ��دى ت� �ع ��اون ��ا ف� ��ي ه � ��ذا االت� �ج ��اه
واتفقنا على تقديم اق�ت��راح بقانون
لتعديل امل��ادة وك��ذل��ك دع��وة ال��وزراء
املختصني ب��دي��وان ال�خ��دم��ة املدنية
وهم وزي��ر الدولة ل�ش��ؤون مجلس
ال � � ��وزراء الشيخ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه

ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
املالية انس الصالح ووزيرة الشؤون
وال�ت�خ�ط�ي��ط ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح لتعديل
امل� ��ادة ل�ت�ك��ون األولوية للكويتيني
وابناء الكويتيات.

حماية المال العام
ناقشت آلية بيع الشركات
المملوكة لالستثمار

جانب من اجتماع لجنة حماية األموال العامة

باللجنة املشتركة انتهى ال��ى ان
يصرف املبلغ املقدر ب�ـ ٣مليارات
بميزانية مستقلة على ان تضاف
 ٢٠٠مليون ال��ى امليزانية العامة
للدولة.
اع� �ل ��ن ع �ب��دال �ص �م��د ان �س �ح��اب��ه
من رئاسة اللجنة املشتركة بعد
اص� ��رار االغ�ل�ب�ي��ة ال �ح �ض��ور على
ادراج مشروع القانون الحكومي
على الغد رغ��م اختالف اج��راءات
اع �ت �م��اد ال� �ـ ٣م �ل �ي��ارات ع��ن ال� �ـ٢٠٠
مليون.

ن � ��اق � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ح� �م ��اي ��ة
األموال العامة البرملانية امس
آلية وض��واب��ط بيع الشركات
امل � �م � �ل ��وك ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة
لالستثمار بشكل مباشر أو
غ �ي��ر م �ب��اش��ر ب �ح �ض��ور ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
املالية ووزير النفط بالوكالة
أنس الصالح.
وق��ال مقرر اللجنة النائب
س�ي��ف ال �ع��ازم��ي ف��ي تصريح
ص � � �ح� � ��اف� � ��ي ع � � �ق� � ��ب ان� � �ت� � �ه � ��اء
االجتماع ان اللجنة استمعت

ل ��رد ال� � ��وزارة ح ��ول مايتعلق
بآلية وضوابط بيع الشركات
مبينا ان الوزير الصالح قدم
بعض املستندات املطلوبة في
هذا الشأن للجنة.
وذك ��ر ال �ع��ازم��ي أن اللجنة
سوف تقدم بعض التوصيات
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن م �ش �ي��را إل��ى
ان ال �ل �ج �ن��ة س� ��وف ت�س�ت�ك�م��ل
م � � ��وض � � ��وع ب � �ي� ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات
امل � �م � �ل ��وك ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة
لالستثمار في اجتماع آخر.
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إصدار الالئحة التنفيذية للمراقبين الماليين آخر الشهر الجاري

األولويات تستعجل  5جهات حكومية
لتنفيذ القوانين المتأخرة
قال مقرر لجنة األولويات البرملانية
ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري ان اللجنة عقدت
اج �ت �م��اع �ه��ا ام � ��س بحضور خ�م��س
ج � �ه� ��ات ح� �ك ��وم� �ي ��ة م �ع �ن �ي ��ة مل �ت��اب �ع��ة
ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي أق ��ره ��ا امل �ج �ل��س ول��م
تصدر لها قرارات حتى اآلن.
واض � � � � � � � ��اف الري ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ب �م �ج �ل��س االم � � ��ة ع�ق��ب
االج�ت�م��اع ان اللجنة استمعت لوزير
امل��ال�ي��ة أن��س ال�ص��ال��ح ب �ش��أن ال�ق��ان��ون
رقم  23لسنة  2015بشأن انشاء جهاز
امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين ح�ي��ث أف ��اد بانجاز
الالئحة التنفيذية للقانون في الثالث
من ديسمبر الجاري مشيرا الى انه من
املتوقع صدور الالئحة في آخر الشهر
ال� �ج ��اري ع �ل��ى ان ي �م ��ارس ال �ع��ام �ل��ون
ف��ي الجهاز دوره��م قبل نهاية السنة
املالية.
وف ��ي ش ��أن ال �ق��ان��ون رق ��م  69لسنة
 2015في ش��أن انشاء شركة مساهمة
م�ق�ف�ل��ة الس �ت �ق��دام وت �ش �غ �ي��ل ال�ع�م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة ق ��ال الري إن ال � ��وزارة أف ��ادت
ب �ت �ك �ل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار بانشاء هذه الشركة حيث
خ��اط �ب��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ج �ه��ات امل�س��اه�م��ة
م� �ع� �ه ��ا وم � �ن � �ه� ��ا امل � ��ؤس � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � � �ش � ��ؤون ال � �ق � �ص ��ر وش ��رك ��ة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية لتسمية
ممثليها ال��ى ج��ان��ب وزارة الداخلية
ووزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة العمل
م�ض�ي�ف��ا ان ال�ه�ي�ئ��ة ب��ان�ت�ظ��ار تسمية

وزارة الشؤون ملمثلها ومن ثم ستقوم
اللجنة التأسيسية للشركة بممارسة
أعمالها واالسراع في تنفيذها.
وحول القانون رقم  29لسنة 2015
ف ��ي ش� ��أن ت��أس �ي��س ش ��رك ��ة م�س��اه�م��ة
كويتية لالتجار في املواشي قال الري
ان م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ق ��د ك �ل��ف ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ب �ت��أس �ي��س ه��ذه
الشركة مضيفا ان اللجنة ستطلب من
وزارة املالية استفسارا اليضاح ما تم
من اجراءات في شأن تأسيس الشركة.
وق � � � ��ال ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ق� ��دت ك ��ذل ��ك
اج� �ت� �م ��اع ��ا آخ � ��ر م� ��ع وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة د .ي��وس��ف العلي ملناقشة
ث�ل�اث��ة ق ��وان�ي�ن أول �ه ��ا ق ��ان ��ون (ن �ظ��ام)
ال� �ع�ل�ام ��ات ال �ت �ج ��اري ��ة ل � ��دول م�ج�ل��س
التعاون ل��دول الخليج العربية حيث
أفاد الوزير بصدور الالئحة التنفيذية
للقانون وتحديد الرسوم بما يقل عن
باقي دول الخليج بنسبة  40في املئة
وذل��ك تشجيعا للشركات الخليجية
للتسجيل في الكويت.
وف ��ي ش ��أن ال �ق��ان��ون رق ��م  39لسنة
 2014في شأن حماية املستهلك أوضح
الري ان ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي أك� ��د تشكيل
ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ح�م��اي��ة املستهلك
ح � �ي ��ث ع � �ق � ��دت خ� �م� �س ��ة اج� �ت� �م ��اع ��ات
ومستمرة في أعمالها.
وح��ول ال�ق��ان��ون رق��م  2لسنة 2014
بتعديل بعض احكام القانون رقم 98
لسنة  2013في شأن انشاء الصندوق
ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية امل�ش��روع��ات

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة كشف الري ان
امل �ي��زان �ي��ة امل� �ق ��درة ل �ل �ص �ن��دوق م�ل�ي��ارا
دي� �ن ��ار وح �ت��ى ال� �ي ��وم ت ��م ت �ح��وي��ل 40
م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ل�ل�ه�ي�ئ��ة امل �ش��رف��ة على
ال � �ص � �ن � ��دوق ك � �م ��ا ص � � � ��درت ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية م��ع ب��داي��ة ع��ام  2015حيث
بدأت االنطالقة الفعلية للصندوق في
 27اكتوبر املاضي.
واض ��اف ان وزي ��ر ال �ت �ج��ارة أوض��ح
ان ال �ص �ن ��دوق ي�س�ت�ق�ب��ل امل �ش��روع��ات
ال�ق��ائ�م��ة الحالية ل�لان�ض�م��ام ل��ه بعد
ال��دراس��ة وامل��واف�ق��ة وبحد أقصى 500
أل � ��ف دي � �ن� ��ار ف �ض�ل�ا ع� ��ن امل� �ش ��روع ��ات
ال� �ج ��دي ��دة امل� �ق ��رر دخ��ول �ه��ا ف ��ي دورة
تدريبية للموافقة عليها.
وك� �ش ��ف الري ع ��ن م ��واف �ق ��ة وزارة
ال � �ت � �ج� ��ارة ب ��ال� �س� �م ��اح ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
ب��ال�ت�ق��دم ب�م�ب��ادرات�ه��م وم�ش��روع��ات�ه��م
الى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

واشار الى متابعة اللجنة مع وزير
ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي ال �ق��ان��ون
رق ��م  114ل�س�ن��ة  2014ب �ش��أن ال�ت��أم�ين
ال�ص�ح��ي ع�ل��ى امل��واط �ن�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن
حيث أفاد بانتهاء الوزارة من ترسية
ال� �ش ��رك ��ات امل ��ؤه �ل ��ة ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ات
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي واح��ال �ت �ه��ا للجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ع�ل��ى ان يعتمد
من ديوان املحاسبة حتى تباشر هذه
الشركات أعمالها في خدمة املواطنني
املتقاعدين.
وق � ��ال ان ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م �ع��ت ك��ذل��ك
م ��ع م�م�ث�ل��ي وزارت� � ��ي ال �ع ��دل واالق� ��اف
والشؤون االسالمية حيث تم مناقشة
ق��ان��ون��ي ال �ح��ج وال �ع �م��رة وت �ع��دي�لات
ق��ان��ون ب�ي��ت ال��زك��اة مبينا ان ال ��وزارة
لم تنته من اصدار الالئحة التنفيذية
ل�ق��ان��ون ال�ح��ج وال�ع�م��رة ب�ع��د ان�ت�ظ��ارا
لردود مجلس الوزراء في شأن بعض
التفاصيل.

وحول القانون رقم  38لسنة 2014
بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 5
لسنة  1982في شأن انشاء بيت الزكاة
ق ��ال الري ان م�م�ث�ل��ي وزارة االوق� ��اف
وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة أف ��ادوا ب��أن هذا
القانون مرتبط بعدة جهات حكومية
ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ح �ي ��ث ت �م ��ت م �خ��اط �ب��ة
ه��ذه ال�ج�ه��ات الستكمال تطبيق هذا
القانون.
واش ��ار ال��ى اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة كذلك
م� ��ع وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
الوزراء وزير الكهرباء واملاء بالوكالة
الشيخ محمد عبدالله املبارك الصباح
مل �ن��اق �ش �ت��ه ف ��ي ش� ��أن م �ت��اب �ع��ة ق��ان��ون
ان � �ش � ��اء ال� � ��دي� � ��وان ال ��وط � �ن ��ي ل �ح �ق��وق
االنسان.
وق � ��ال الري ان ال ��وزي ��ر ال �ع �ب��دال �ل��ه
وع��د اللجنة بتسمية مجلس ال��وزراء
امل ��رش � �ح �ي�ن مل �ن �ص ��ب رئ � �ي� ��س ون ��ائ ��ب
رئ �ي��س ال ��دي ��وان ق �ب��ل ج�ل�س��ة مجلس

االم � � ��ة امل � �ق� ��رر ع �ق ��ده ��ا ف� ��ي  13ي �ن��اي��ر
امل�ق�ب��ل وب�ع��د ان ي��واف��ق مجلس األم��ة
ع� �ل ��ى ت �س �م �ي �ت �ه �م��ا س� �ي� �ق ��وم م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء ب �ت �س �م �ي��ة أع � �ض ��اء ال ��دي ��وان
ب �ع��د اس �ب��وع�ي�ن م �ن��ه ع �ل��ى ان ت�ص��در
بعد أرب�ع��ة أش�ه��ر ال�لائ�ح��ة التنفيذية
لقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق
االنسان لتمارس مهامها.
وحول القانون رقم  19لسنة 2015
بتعديل بعض احكام القانون رقم 39
لسنة  2010بتأسيس شركات كويتية
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات
القوى الكهربائية وتحلية املياه كشف
الري ان ال�ح�ك��وم��ة ط�ل�ب��ت تخصيص
م��وق��ع ملحطة ج��دي��دة ف��ي النويصيب
لسعة  6آالف ميغاواط وسترى النور
عام  2022حيث حدد املجلس البلدي
األرض املخصصة لبناء املحطة فضال
عن محطتي الزور الشمالية والخيران
اللتني تقامان بالشراكة بني القطاعني
العام والخاص.
ول� � �ف � ��ت ال� � � ��ى ان اج� � �ت� � �م � ��اع ل �ج �ن��ة
االولويات في االسبوع املقبل سيضم
ممثلني عن وزارة الشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة واالس �ك��ان
وامل � � � ��واص � �ل� ��ات واالش � � � �غ� � � ��ال ال� �ع ��ام ��ة
والتربية الستكمال متابعة القوانني
املتأخر تنفيذها على ان ترفع اللجنة
ت �ق��ري��ره��ا م��ع ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر ال �ج��اري
ملكتب املجلس ومن ثم ملجلس األمة.

التعليمية ترجئ اإلعالم
اإللكتروني

الهرشاني :افتتاح استاد جابر أعطى
صورة مضيئة للشباب الكويتي

ارجأت اللجنة التعليمية البرملانية
ادراج قانون االعالم االلكتروني لحني
االج� �ت� �م ��اع م ��ع ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وس �م��اع رأي �ه��ا ح �ي��ال م��ا ق��دم��ه ذوو
االختصاص.
وق � � � � ��ال م � � �ق � ��رر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ن ��ائ ��ب
د .محمد الحويلة استمعنا ملالحظات
ذوي ال � � �ش � ��أن ف � ��ي ق � ��ان � ��ون االع � �ل ��ام
االل�ك�ت��رون��ي ،وننتظر رأي الحكومة
حيالها ،مضيفا أن القانون لن يدرج
القانون على جلسة (الغد) الثالثاء.
واضاف الحويلة ان اللجنة تطمح
ان تخرج القانون لتحقيق املصلحة
ال �ع��ام��ة ك ��ون ان ال �ق��ان��ون ي�ع�ت�ب��ر من
ال�ق��وان�ين ال�ن��وع�ي��ة وع�ل�ي��ه الكثير من

ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ح�م��د ال�ه��رش��ان��ي
بخالص شكره وتقديره لصاحب
السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ل� ��دوره
ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي اف �ت �ت��اح اس �ت ��اد ج��اب��ر
ال ��دول ��ي وال �ش �ك��ر م��وص��ول لسمو
ول��ي العهد وسمو رئيس مجلس
الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ون��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء
وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع ورج � � ��ال ال��داخ �ل �ي��ة
والحرس الوطني والدفاع.
وق � ��ال ال �ه��رش��ان��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي :وال ي �ف��وت �ن��ا اإلش� � ��ادة
ب �ج �ه��ود رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ظ�م��ة
وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية

امل�ل�اح �ظ��ات وي �ح �ت��اج ال ��ى ان ي��درس
بشكل اوسع واعطاه فرصة اكبر قبل
اق� ��راره لتجنب اي ق �ص��ور او مثالب
دستورية او فنية.

وق � ��ال ان م ��ن امل ��رج ��ح ان ت�ج�ت�م��ع
ال�ل�ج�ن��ة ال �ي��وم (االث �ن�ي�ن) م��ع ال�ج��ان��ب
ال�ح�ك��وم��ي ول �ك��ن ح�ت��ى اآلن ل��م ي�ق��رر
بعد.

حمد الهرشاني

ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله
وجهود وزير اإلع�لام وزير الدولة
ل �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان

الحمود وأع�ض��اء اللجنة املنظمة
واملتطوعني م��ن الشباب الكويتي
على جهودهم الجبارة على مدى
ف �ت��رة االس �ت �ع ��داد ل �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة
امل�ف��رح��ة وال �ت��ي أع ��ادت الكويتيني
إلى الزمن الجميل.
وذك� � � � ��ر ال� � �ه � ��رش � ��ان � ��ي أن ح �ف��ل
االف �ت �ت ��اح أع �ط��ى ص � ��ورة مضيئة
ل� �ل� �ش� �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي وأن� � � ��ه ق � ��ادر
ع�ل��ى ال�ت�ن�ظ�ي��م وإدارة امل�ن��اس�ب��ات
خ �ص��وص��ا أن أب �ن��اء ن��ا يتمتعون
ب � ��ال � �ق � ��درات وي� �م� �ت� �ل� �ك ��ون ال �ت �ط �ل��ع
والحماسة والعزيمة الصلبة متى
ما توافر لهم الدعم والتشجيع.
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الخرينج يقترح إعفاء البدون
من الرسوم الصحية
ت � �ق� ��دم ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم � ��ة م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ب��اق �ت��راح
ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة  ١٢م��ن
القانون رقم  ١لسنة  ١٩٩٩في شأن
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ع �ل��ى األج��ان��ب
وف� ��رض رس� ��وم م �ق��اب��ل ال �خ��دم��ات
الصحية بحيث يتم اعفاء البدون
م ��ن ال �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي وال ��رس ��وم
الصحية لحني البت في اوضاعهم
القانونية.
ونص االقتراح في مادته االولى
ع�ل��ى ان يستبدل ب�ن��ص امل ��ادة ١٢
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  ١ل �س �ن��ة ١٩٩٩
ف ��ي ش� ��أن ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي على
األج� ��ان� ��ب وف� � ��رض رس� � ��وم م �ق��اب��ل
الخدمات الصحية  ،النص التالي:
يستثنى من أحكام هذا القانون
الفئات اآلتية:
أ -األج �ن �ب �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات من
كويتيني
ب -اوالد الكويتيات م��ن أزواج
اجانب

ج -غ� �ي ��ر م � �ج� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة
ل� � �ح �ي��ن ال � � �ب� � ��ت ف � � ��ي اوض � ��اع� � �ه � ��م
القانونية.
د .ثالثة من عمال املنازل وكذا
ال � �ح � ��االت ال� �خ ��اص ��ة وذل� � ��ك وف ��ق
ال � �ق � ��رار ال � � ��ذي ي� �ص ��در م� ��ن وزي� ��ر
الصحة في هذا الشأن.
وج��اء ف��ي امل��ذك��رة االيضاحية
ان ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  ١ل �س �ن��ة ١٩٩٩
ف��ي ش ��أن ال �ت��أم�ين ال�ص�ح��ي على
األج ��ان ��ب وف � ��رض رس� ��وم م�ق��اب��ل
ال�خ��دم��ات الصحية ص��در ونص
ف��ي امل ��ادة  ١٢م�ن��ه ع�ل��ى استثناء
ب� �ع ��ض ال � �ف � �ئ� ��ات م � ��ن ال� �خ� �ض ��وع
ل�ن�ظ��ام ال �ت��أم�ين ال�ص�ح��ي وك��ان��ت
الحكمة من ذل��ك تخفيف االعباء
على ه��ذه الفئات ،ومل��ا كانت فئة
غ �ي��ر م �ح ��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة ل ��م ت��رد
ضمن الحاالت املستثناة بالرغم
م� ��ن وع � ��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب��إدخ��ال �ه��ا
ضمن فئة الحاالت الخاصة اثناء
مناقشة القانون.

مبارك الخرينج

وال يخفى ما تعانيه هذه الفئة
م��ن ظ ��روف اج�ت�م��اع�ي��ة وصحية
ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ن �ق��ص االم� � ��وال وق�ل��ة
فرص العمل نتيجة لعدم تعديل
اوض��اع�ه��م ال�ق��ان��ون�ي��ة ورغ ��م ذل��ك
فقد قامت وزارة الصحة بتطبيق
ق� ��ان� ��ون ال� �ت ��أم�ي�ن ال� �ص� �ح ��ي ع�ن��د

م��راج�ع��ة ه��ذه الفئة للمؤسسات
الصحية.
وه � � ��و م � ��ا ي� � � ��ؤدي ال � � ��ى زي � � ��ادة
االعباء املالية امللقاة على عاتقهم
وتحملهم بما ال يطيقونه االم��ر
ال � ��ذي ي �ق �ض��ي م ��راع ��اة ل�ح��ال�ت�ه��م
وظ��روف �ه��م وه ��م م ��ن ال �ف �ئ��ة ال�ت��ي
قدمت الكثير لهذا الوطن.
ل ��ذل ��ك ت �ق ��دم ��ت ب �ت �ع��دي��ل ن��ص
امل� � � ��ادة  ١٢م� ��ن ال � �ق ��ان ��ون س��ال��ف
اإلش ��ارة بتقرير استثنائهم من
اح� �ك ��ام ن� �ظ ��ام ال �ت ��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
م� ��ن خ� �ل��ال ن� ��ص ق ��ان ��ون ��ي م �ل��زم
يقرر تأكيد ه��ذا االستثناء الذي
ي�ن�ص��رف اي �ض��ا ال��ى استثنائهم
م ��ن ال ��رس ��وم ال �ت ��ي ت �ف ��رض ع�ل��ى
االجانب نظير الخدمات الصحية
التي تقدمها وزارة الصحة.

الفضل :السجن سنة وغرامة  3000دينار
لمن يستعمل أماكن المعاقين
ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض��ل
باالقتراح بقانون في ش��أن إضافة
امل � � � ��ادة  38م � �ك� ��ررا إل � ��ى امل ��رس ��وم
بقانون رقم  67لسنة  1976في شأن
املرور ونصت مواده على ما يلي:
م� � � � ��ادة أول� � � � ��ى  :ي� � �ض � ��اف إل �ـ �ـ �ـ ��ى
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  67لسنة
 1976امل�ش��ار إل�ي��ه امل ��ادة  38مكررا
ونصها كالتالي :م��ع ع��دم اإلخ�لال
بالتدابير امل�ق��ررة ف��ي ه��ذا القانون
أو ب��أي��ة عقوبة أش��د ف��ي أي قانون
آخ��ر يعاقب م��دة ال تزيد على سنة
وبغرامة وال تزيد على ثالثة آالف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
ك � ��ل م � ��ن اس� �ت� �ع� �م ��ل أح � � ��د األم� ��اك� ��ن
املخصصة لذوي اإلعاقة .
م��ادة ثانية  :تلغى الفقرة  9من
امل��ادة  36من املرسوم بقانون رقم
 67ل�س�ن��ة  1976امل �ش ��ار إل �ي ��ه كما
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام
هذا القانون .
مادة ثالثة  :على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه
– تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل
ب��ه م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية .

نبيل الفضل

م � ��ع ع� � ��دم اإلخ � �ل� ��ال ب��ال �ت��داب �ي��ر
امل� �ق ��ررة ف ��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون أو ب��أي
ع �ق��وب��ة أش � ��د ف ��ي أي ق ��ان ��ون آخ��ر
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
سنة وب�غ��رام��ة ال ت��زي��د على ثالثة
آالف دي� � �ن � ��ار أو ب � ��إح � ��دى ه��ات�ي�ن
ال�ع�ق��وب�ت�ين ك��ل م��ن اس�ت�ع�م��ل أح��د
األماكن املخصصة لذوي اإلعاقة.
وه � ��ذا امل �ق �ت��رح ي �ش��دد ال�ع�ق��وب��ة
امل �ق �ض��ي ب �ه��ا ب� ��دال م �م��ا ق �ض��ت به
امل ��ادة  36ال�ف�ق��رة  9م��ن امل��رس��وم
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قدم اقتراحا بتعديل قانون المرور

ون � �ص ��ت امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض ��اح �ي ��ة
لالقتراح بقانون على ما يلي :
ن�ص��ت امل� ��ادة  10م��ن ال��دس�ت��ور
بأن  :ترعى الدولة النشء وتحميه
م� ��ن االس � �ت � �غ �ل�ال وت� �ق� �ي ��ه اإله� �م ��ال
األدبي والجسماني والروحي .
ول��رع��اي��ة ال �ن��شء أه�م�ي��ه خاصة
في مواجهة األصحاء منهم إال أن
هذه الوقاية تزداد أهميتها إذا كان
هذا النشء من غير األصحاء وهم
األشخاص ذوو اإلعاقة .
ك �م��ا أن ح �ك��م ال��دس �ت ��ور امل �ش��ار
إل�ي��ه قضى م��ن ب�ين جنباته وقاية
ه� ��ذا ال� �ن ��شء م ��ن اإله � �م� ��ال األدب� ��ي
وال�ج�س�م��ان��ي وال ��روح ��ي وه ��و ما
ي �س �ت �ل��زم ت �ح �ق �ي �ق��ا ل� �ه ��ذه ال��وق��اي��ة
م ��واج �ه ��ة اإله � �م� ��ال ال � ��ذي ي��رت�ك�ب��ه
ب �ع��ض االف� � � ��راد ف ��ي ال �ت �ع ��دي ع�ل��ى
امل��واق��ف املخصصة ل��ذوي اإلع��اق��ة
وه��ي األم��اك��ن امل�خ�ص�ص��ة ل��وق��وف
مركبات هذه الفئة .
لذلك فقد قضت املادة االولى من
م�ق�ت��رح ال �ق��ان��ون ب��أن ي�ض��اف إلـــى
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  67لسنة
 1976امل�ش��ار إليه امل��ادة  38مكررا
ونصها كالتالي :

برلمان

بقانون رق��م  67لسنة  1976املشار
إل �ي��ه ب ��أن ق �ض��ت ب�ع�ق��وب��ة ال �غ��رام��ة
ال �ت ��ي ال ت ��زي ��د ع �ل��ى خ �م �س��ة ع�ش��ر
دينارا على من يرتكب فعل الوقوف
ف � ��ي األم� � ��اك� � ��ن امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل � ��ذوي
اإلع��اق��ة  .فعقوبة الغرامة – هنا –
ال تتناسب م��ع م��ا قضت ب��ه امل��ادة
 10من الدستور بأن يولى النشىء
الرعاية والوقاية من اإلهمال .
وقضت املادة الثانية من مقترح
ال �ق��ان��ون ب ��أن ت�ل�غ��ى ال �ف �ق��رة  9من
امل��ادة  36من املرسوم بقانون رقم
 67ل�س�ن��ة  1976امل �ش��ار إل �ي��ه كما
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا
القانون  .وإل�غ��اء امل��ادة  36الفقرة
 9م� ��ن امل� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون امل �ش ��ار
إل�ي��ه ح�ت��ى ال يقضي ه��ذا ال�ق��ان��ون
بعقوبتني لفعل واحد .
أما املادة الثالثة من مقترح فقد
ن �ص ��ت ب � ��أن ع �ل ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وال ��وزراء ك��ل فيما يخصه
ت�ن�ف�ي��ذ 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
الجريدة الرسمية .

العوضي مستقبال سفير جمهورية تونس

اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل رئ� � � �ي � � ��س ل� �ج� �ن ��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ع �ض��و
ك ��ام ��ل ال� �ع ��وض ��ي أم � ��س س�ف�ي��ر
ج� �م� �ه ��وري ��ة ت ��ون ��س ال �ش �ق �ي �ق��ة
ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت أح �م��د بن
الصغير.
وج � � � � � � � � ��رى خ� � � �ل � � ��ال ال � � �ل � � �ق� � ��اء
اس�ت�ع��راض ال�ع�لاق��ات الثنائية
ال�ت��ي ت��رب��ط البلدين الشقيقني
وس� �ب ��ل ت�ن�م�ي�ت�ه��ا وت �ط��وي��ره��ا

ف��ي امل� �ج ��االت ك��اف��ة ب �م��ا ي�خ��دم
املصالح املشتركة بينهما.
ك �م��ا ت �ط��رق ال �ل �ق��اء ال ��ى ع��دد
م��ن امل��وض��وع��ات ذات االهتمام
املشترك إضافة ال��ى بحث آخر
امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن
االقليمي والدولي.

أبل يسأل عن المستشارين
الوافدين في المجلس الوطني
للثقافة
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب��ل
س� � � � ��ؤاال إل� � � � ��ى وزي� � � � ��ر اإلع� �ل� ��ام
ووزي��ر الشباب الشيخ سلمان
ال� �ح� �م ��ود ق � ��ال ف� �ي ��ه :ن� �م ��ى إل ��ى
علمي أن األم�ي�ن ال�ع��ام واألم�ين
العام املساعد السابق باألمانة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �م �ج �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي
للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب ك��ان
ل ��دي� �ه� �م ��ا ب� �ع ��ض ال � �ت � �ج� ��اوزات
امل ��ال � �ي ��ة واإلداري� � � � � � ��ة م � ��ن خ�ل�ال
موقعهما ف��ي امل�ج�ل��س وزي ��ادة
ف� � ��ي امل� � �ص � ��اري � ��ف ال � �ع� ��ام� ��ة ف��ي
مخصصات امليزانية السنوية.
وطالب أب��ل إف��ادت��ه وتزويده
بما يلي:
 كشف بأسماء املستشارينال��واف��دي��ن يتضمن مسمياتهم
ال��وظ �ي �ف �ي��ة وامل� �ه ��ام ال��وظ�ي�ف�ي��ة
واملخصصات املالية والخبرة
ال �ع �م �ل �ي��ة وامل� ��ؤه�ل��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
وامل� � �ك � ��اف � ��آت ال � �س � �ن ��وي ��ة وذل � ��ك
م� ��ن ت� ��اري� ��خ ت �ع �ي �ي �ن �ه��م وح �ت��ى
ت � ��اري � ��خ ه� � ��ذا ال � � �س� � ��ؤال ،م��رف��ق
ض�م�ن��ه ال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة معهم
وال �ق��رارات ال �ص��ادرة بالتعيني،
وبند ال�ص��رف م��ن امليزانية مع
توضيح سبب ع��دم االستعانة
ب �م �س �ت �ش��اري��ن ك��وي �ت �ي�ين ب ��دالء
لشغل هذه الوظائف.
ك � � �ش� � ��ف ب� � ��أس � � �م� � ��اء ج �م �ي ��عال��واف ��دي ��ن ال �ع��ام �ل�ين ب��امل�ج�ل��س
ال ��وط� �ن ��ي ،م��وض �ح��ا ف �ي��ه ج�ه��ة
العمل واالخ�ت�ص��اص واملسمى

د .خليل أبل

ال ��وظ� �ي� �ف ��ي وت � ��اري � ��خ ال �ت �ع �ي�ين
وس � �ن� ��وات ال �خ �ب��رة وال �ش �ه��ادة
ال�ع�ل�م�ي��ة ون ��وع ال�ع�ق��د وامل��رت��ب
الشهري واملكافأة السنوية.
ت� ��زوي� ��دي ب �ك �ش��ف ي�ت�ض�م��نأسماء اللجان الدائمة واللجان
املؤقتة خالل تسلم األمني العام
باملجلس واألمني العام املساعد
السابق بإدارة الفنون ،متضمنًا
مسمياتهم الوظيفية وسنوات
ال �خ �ب��رة وامل� ��ؤه�ل��ات ال�ع�ل�م�ي��ة،
وق�ي�م��ة امل �ك��اف��أة ال�س�ن��وي��ة التي
يحصل عليها ك��ل منهم خالل
تلك الفترة.
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«الدستورية» تبطل
مرسوم إنشاء هيئة
مكافحة الفساد
ق �ض��ت امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ف � ��ي ج �ل �س �ت �ه��ا أم � � ��س ب ��رئ ��اس ��ة
املستشار يوسف املطاوعة بعدم
دس� �ت ��وري ��ة امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رق � ��م  24ل �س �ن��ة  2012ب��إن �ش��اء
الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد
واألح�ك��ام الخاصة بالكشف عن
الذمة املالية الصادر بتاريخ 19
نوفمبر  2012وامل�ع�م��ول ب��ه من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واوض � � � �ح � � � ��ت امل � �ح � �ك � �م� ��ة ف��ي
حيثيات حكمها ان هذا املرسوم
ليس ف��ي املسائل التي تناولها
ب��ال�ت�ن�ظ�ي��م م ��ا ي��وج��ب االس � ��راع
في اتخاذ اجراء تشريعي عاجل
ي�ت�ح�م��ل االن� � ��اة واالن� �ت� �ظ ��ار وان
م��ا تناولته امل��ذك��رة االيضاحية
لهذا املرسوم وان جاز ان تندرج
ضمن ال�ب��واع��ث وااله� ��داف التي
ت��دع��و سلطة التشريع االصلية
ال � ��ى س� ��ن ق� ��واع� ��د ق ��ان ��ون �ي ��ة ف��ي
مجال مكافحة الفساد ومعالجة
اسبابه.
واش� � ��ارت ال ��ى ان امل ��رس ��وم ال
يصلح ب��ذات��ه س�ن��دا لقيام حالة
ال� �ض ��رورة امل� �ب ��ررة الص � ��دار ه��ذا
املرسوم بقانون خاصة وان��ه لم
ي �ط��رأ م��ن االح � ��داث او ال �ظ��روف
او ما يشير الى ان ام��ورا معينة
قد تفاقمت او اوضاعا قائمة قد
اس�ت�ف�ح�ل��ت خ�ل�ال غ�ي�ب��ة مجلس
االمة ويمكن ان تتوفر معها تلك
ال �ض��رورة ال�ت��ي تبيح استعمال
رخ �ص��ة ال�ت�ش��ري��ع االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
املقررة باملادة ( )71من الدستور.
وت � � �ن� � ��ص امل � � � � � � ��ادة ( )71م��ن
الدستور على انه اذا حدث فيما

بني ادوار انعقاد مجلس االمة او
في فترة حله ما يوجب االسراع
ف� ��ي ات � �خ� ��اذ ت ��داب� �ي ��ر ال ت�ح�ت�م��ل
ال�ت��أخ�ي��ر ج��از ل�لام�ي��ر ان يصدر
في شأنها مراسيم تكون لها قوة
ال�ق��ان��ون ع�ل��ى اال ت�ك��ون مخالفة
ل�ل��دس�ت��ور او ل�ل�ت�ق��دي��رات املالية
الواردة في قانون امليزانية.
ك� �م ��ا ن� �ص ��ت ع� �ل ��ى ان� � ��ه ي�ج��ب
عرض هذه املراسيم على مجلس
االمة خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ صدورها اذا كان املجلس
ق��ائ�م��ا وف��ي اول اج�ت�م��اع ل��ه في
ح��ال��ة ال �ح��ل او ان �ت �ه��اء ال�ف�ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ف ��إذا ل��م ت �ع��رض زال
بأثر رجعي ما ك��ان لها من قوة
القانون بغير حاجة الى اصدار
ق ��رار ب��ذل��ك ام ��ا اذا ع��رض��ت ول��م
يقرها املجلس زال بأثر رجعي
ما كان لها من قوة القانون اال اذا
رأى املجلس نفاذها ف��ي الفترة
ال �س ��اب �ق ��ة او ت �س ��وي ��ة م��ات��رت��ب
م��ن آث��اره��ا ب��وج��ه اخ ��ر .وذك ��رت
امل �ح �ك �م��ة ف ��ي ح �ي �ث �ي��ات حكمها
ايضا ان املرسوم املطعون عليه
لم يتضمن في احكامه ما يشير
ال��ى اتخاذ إج��راءات عاجلة ذات
أث��ر ف�ع��ال ت�ت�م��اش��ى م��ع م�ب��ررات
إصداره فإن هذا املرسوم بقانون
وإذا صدر استنادا الى املادة 71
وع �ل��ى خ�ل�اف األوض � ��اع امل �ق��ررة
ف �ي �ه��ا ي �ك ��ون م �ش��وب��ا ب�م�خ��ال�ف��ة
ال��دس �ت��ور م��ن ال��وج�ه��ة الشكلية
وح � ��ق ال� �ق� �ض ��اء وم � ��ن ث� ��م ب �ع��دم
دس �ت��وري �ت��ه ودون أن ي�غ�ي��ر من
ذل ��ك ان ي �ك��ون م�ج�ل��س األم ��ة قد
أقره.

واوض �ح��ت أن إق� ��رار املجلس
ه� � ��ذا امل � ��رس � ��وم ال ي �س �ب��غ ع�ل�ي��ه
امل � �ش� ��روع � �ي� ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة وال
ي �ط �ه��ره م ��ن ال� �ع ��وار ال � ��ذي لحق
ب� ��ه ع �ل ��ى ن �ح ��و م� ��ا ك �ش �ف��ت ع�ن��ه
ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة آن �ف��ا م��ن ال��وج�ه��ة
ال��دس�ت��وري��ة وال ح��اج��ة م��ن بعد
الى التعرض الى باقي ما أثاره
ال �ط��اع��ن م��ن م�ط��اع��ن دس�ت��وري��ة
ع �ل��ى م ��ا ت �ع �ل��ق ب �ن �ص��وص ه��ذا
املرسوم من الوجهة املوضوعية
لزوال تلك النصوص التي كانت
محال لهذه املطاعن بقضاء هذه
امل �ح �ك �م��ة ب �ع��دم دس �ت ��وري ��ة ه��ذا
املرسوم برمته.
وك� � � ��ان خ� ��ال� ��د م� � �ب � ��ارك راش � ��د
ال �ن �ص��اف��ي اق � ��ام ط �ع �ن��ا ب�ط��ري��ق
االدع � � � � � � � ��اء امل � � �ب� � ��اش� � ��ر ب� �م ��وج ��ب
ص �ح �ي �ف��ة أودع � � ��ت إدارة ك �ت��اب
هذه املحكمة بتاريخ  21اكتوبر
املاضي وقيدت في سجلها برقم
 11لسنة .2015
وط��ال��ب ال�ن�ص��اف��ي ف��ي طعنه
القضاء بعدم دستورية املرسوم
بالقانون رق��م ( )24لسنة 2012
ب��إن�ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة
ال � �ف � �س� ��اد واألح� � � �ك � � ��ام ال� �خ ��اص ��ة
بالكشف ع��ن ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة على
س �ن��د م ��ن ال � �ق ��ول ب � ��أن امل ��رس ��وم
بالقانون سالف الذكر قد صدر
م� �ف� �ت� �ق ��دا ال � �ق � �ي� ��ود وال � �ض� ��واب� ��ط
والشروط التي حددها الدستور
إلصدار املراسيم التي تكون لها
قوة القانون متجاوزا حدودها.

 ..وترفض طلب تفسير
المادة  111من الدستور
ق �ض��ت امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ب � ��رئ � ��اس � ��ة امل � �س � �ت � �ش� ��ار ي ��وس ��ف
املطاوعة أم��س بعدم قبول طلب
تفسير املادة ( )111من الدستور
املقدم من مجلس االمة.
وق��ال��ت امل�ح�ك�م��ة ان��ه ال يجوز
ال � �ل � �ج� ��وء ال � � ��ى امل� �ح� �ك� �م ��ة ل �ط �ل��ب
ت �ف �س �ي��ر ن � ��ص مل � �ج� ��رد اخ� �ت�ل�اف
وجهات النظر في تفسيره وانما
يتعني ان يثير هذا النص خالفا
ف�ع�ل�ي��ا ف��ي تطبيقه م��رج�ع��ه ال��ى
غموضه ال��ذي يفضي ال��ى تعدد
تأويالته
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ك� �م ��ا اك � � ��دت ف � ��ي ه� � ��ذا ال� �ش ��أن
اي�ض��ا ان�ه��ا ال ت�ق��وم ب�ه��ذه املهمة
ب��وص�ف�ه��ا ج �ه��ة اف �ت��اء او ت�ق��دي��م
املشورة واب��داء ال��رأي في مسألة
ت �س �ت �ف��ى ف �ي �ه��ا ل� ��م ت �ح �س��م ب�ع��د
ليدبر املستفى امره فيها.
ون� � �ص � ��ت امل � � � � ��ادة ( )111م��ن
الدستور على انه ال يجوز اثناء
دور االنعقاد في حالة غير الجرم
امل�ش�ه��ود ان تتخذ نحو العضو
اج� ��راءات التحقيق او التفتيش
او القبض او الحبس او اي إجراء
ج ��زائ ��ي آخ� ��ر إال ب � ��أذن امل�ج�ل��س

ويتعني إخ�ط��ار املجلس بما قد
يتخذ من إجراءات جزائية اثناء
انعقاده على النحو السابق.
كما نصت املاده على انه يجب
اخ� �ط ��ار امل �ج �ل��س دوم � ��ا ف ��ي اول
اجتماع له ب��اي إج��راء يتخذ في
غيبته ضد اي عضو من اعضائه
وفي جميع االحوال اذا لم يصدر
امل �ج �ل��س ق� � ��راره ف ��ي ط �ل��ب االذن
خ�ل�ال ش�ه��ر م��ن ت��اري��خ وص��ول��ه
اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.

أكدوا أن الحكومة تتحمل مسؤولية إبطال

 ..ومطالبات نيابية

بعد صدور حكم المحكمة
الدستورية أمس بابطال
مرسوم بقانون بشأن هيئة
مكافحة الفساد وعدم
دستوريته ومن المقرر ان
تعقد اللجنة التشريعية
اجتماعا اليوم لمناقشة
االقتراحات المدرجة على
جدول أعمالها.
وكان المجلس في جلسته
الماضية قد فضل التريث
في اتخاذ اي قرار بشأن تقرير
اللجنة التشريعية وصوت
بالموافقة على تأجيل النظر
في الموضوع لحين صدور
حكم المحكمة الدستورية
وذلك ايمانا منه باحترام
حكم القضاء من منطلق
فصل السلطات وعدم
تداخلها.
وقال نواب ان محاربة
الفساد من اولويات
المجلس وضمن اهتماماته
ايمانا بدوره الوطني في
الحد من الفساد وانتشاره.
ومن المقرر ان يسارع
المجلس في اقرار القانون
الخاص بانشاء الهيئة لسد
الفراغ التشريعي الذي من
الممكن ان يحدث بعد حكم
المحكمة الدستورية.
وكان المجلس قد استعد
مسبقا لحكم المحكمة
التشريعية وكلفها بدراسة
االقتراحات المدرجة على
جدول أعمالها لتقديم
تقرير على وجه السرعة حتى
يتم تفادي الفراغ التشريعي
والدستوري وكذلك حتى ال
يكون هناك فرصة النتشار
الفساد والمفسدين في تلك
الفترة.

م .عادل الخرافي

عبدالله التميمي

وق � ��ال ال � �ن ��واب ان امل �ط �ل��وب اآلن
م � �ع� ��ال � �ج� ��ة ج � �م � �ي� ��ع ال� � �ق� � �ص � ��ور ف��ي
القانون القديم بحيث يكون شامل
ومتكامال للمتطلبات واليقلص من
ص�لاح�ي��ات��ه ح�ت��ى ال يتهم املجلس
ب��أن �ن��ا ض��د ه ��ذا ال �ق��ان��ون مشيرين
إل��ى ان الحكومة تتحمل مسؤولية
إبطال مرسوم إنشاء هيئة مكافحة
الفساد.
وش � ��دد رئ �ي��س ل �ج �ن��ة االول ��وي ��ات
البرملانية النائب د .يوسف الزلزلة
على انه يظل حكم القضاء الكويتي
النزيه الذي يحترم بكل نتائجه مهما
ك��ان��ت م�ش�ي��را ال ��ى ان ح�ك��م املحكمة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ام � � ��س ب � �ش� ��أن اب� �ط ��ال
مرسوم انشاء هيئة مكافحة الفساد
س�ي�ت�ب�ع��ه اج �ت �م��اع ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التشريعية والقانونية اليوم االثنني
لتقديم شيء على وجه السرعة للحد
من حدوث فراغ قانوني.
واكد د .الزلزلة في تصريح خاص
للدستور انه يعول على الخروج من
ه ��ذا االج �ت �م��اع ب �ش��يء ي�ع�ط��ي ال�ح��ق
امل�ط�ل��ق ل �ه��ذه ال�ج�ه��ة ه�ي�ئ��ة مكافحة
ال �ف �س��اد مل �ت��اب �ع��ة ك ��ل ان � ��واع ال �ف �س��اد
املوجودة في الكويت.
وط��ال��ب ف��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ك��ل من
م �ج �ل��س االم � ��ة وال �ح �ك��وم��ة ب�س��رع��ة
اق� ��رار ه ��ذا االم ��ر م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ان ��ه ال ي�م�ك��ن م�ح��اس�ب��ة اح��د
ع� �ل ��ى ح� �ك ��م اب� � �ط � ��ال ان� � �ش � ��اء ه �ي �ئ��ة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد م��ن امل�س�ت�ش��اري��ن
ال ��ذي ��ن درس� � ��وا م ��رس ��وم ال� �ض ��رورة
وذل ��ك الن ه��ذا االم ��ر س�ب��ق وص��وت
ع �ل �ي��ه ال� �ب ��رمل ��ان وب��ال �ت ��ال ��ي ي�ص�ب��ح
م� �ج ��رد خ �ط��أ ط �ب �ي �ع��ي ي� �ح ��دث ك�م��ا
ح��دث ف��ي م��رس��وم ال �ص��وت ال��واح��د
حيث ابطل مجلسني متتاليني
وش � ��دد د .ال ��زل ��زل ��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
ال� � �س � ��رع � ��ة ف� � ��ي ات � � �خ� � ��اذ ق � � � � ��رار ل �ح��ل
ال �ف��راغ ال�ق��ان��ون��ي بعد حكم املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ب��ال �غ��اء ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
الفساد.

ه � ��و ت� �ع ��زي ��ز ل �ل �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة
ال �ت ��ي ن �ح �ت��رم ق ��رارات� �ه ��ا م ��ؤك ��دا أن
م�ب��دأ الفصل ب�ين السلطات اصبح
واضحا وحاسما.
واض� � ��اف ال �ص��ال ��ح ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي ان الهيئة من أصبحت من
امل��اض��ي واتمنى ان اق��رأ الحيثيات
حتى نطلع على األسباب التي أدت
إلى عدم دستورية الهيئة.
وق� � � ��ال إن ال� � �ف� � �ت � ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع
امل �ف �ت��رض ان �ه��ا م �ح��ام��ي ال�ح�ك��وم��ة
وي� �ج ��ب أن ي �ت��م تقويته ح �ت ��ى ال
يخطأ أكثر ويصبح أكثر حيطة.
وذكر ان قانون هيئة الفساد هو
للتأكد قبل أن يتم تقديم القضية
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ان� �ه ��ا م �ك �ت �م �ل��ة االرك� � ��ان
مؤكدا انه جهاز مهم.
وقال انه يجب أن يقدم للمجلس
ويتم سد الثغرات واآلن في مرحلة
ت �ن��وع امل ��ؤس �س ��ات ول �ع �ل��ه خ �ي��ر ما
حدث واآلن جاء دور التصحيح.
وعن تبعية الهيئة قال هو جهاز
رق� ��اب� ��ي أف� �ض ��ل ان ت� �ك ��ون ت�ب�ع�ي�ت��ه
ل �ل �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام أف �ض��ل ح �ت��ى ي�ك��ون
نبعد عن أنفسنا اي شبهة.

الفصل بين السلطات
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل
الصالح ان حكم املحكمة الدستورية

فراغ تشريعي
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ط ��ال ��ب
ال �ن��ائ��ب س�ل�ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب��ان �ج��از ت �ق��ري��ره��ا عن
ق��ان��ون مكافحة ال�ف�س��اد ال �ي��وم كما
ي� �ج ��ب ان ي� �ق ��ر ف � ��ي ب � ��داي � ��ة ج �ل �س��ة
الثالثاء لسد الفراغ التشريعي بعد
حكم الدستورية أمس.
غطاء قانوني
ومن جهته دعا النائب د .منصور
الظفيري ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال��ى
س ��رع ��ة ان� �ج ��از تقريرها ال �خ��اص
ب �ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ت�م�ه�ي��دا
إلقراره في جلسة املقبلة لسد الفراغ
التشريعي بعد الحكم ال�ص��ادر عن
املحكمة الدستورية.وشدد النائب
ال �ظ �ف �ي ��ري ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي

التتمة ص 07

aldostoor

االثنين  10ربيع األول  21 . 1437ديسمبر 2015

متابعات

07

مرسوم إنشاء الهيئة

بإقرار قانون جديد لسد الفراغ التشريعي
تتمة المنشور ص06
على أه �م �ي��ة س ��رع ��ة اق� � ��رار ق��ان��ون
هيئة مكافحة الفساد لتوفير غطاء
قانوني تستطيع من خالله الهيئة
م ��ن اس �ت �ك �م��ال ت �ح �ق �ي��ق ان�ش�ط�ت�ه��ا
وب��رام �ج �ه��ا وت�م�ك�ي�ن�ه��ا ع �ل��ى نحو
أم �ث��ل م��ن م �م��ارس��ة اختصاصاتها
ف��ي م��ا يتعلق بالتدقيق والرقابة
على املال العام بما يعزز من حسن
ادارت��ه بطريقة شفافة وقانونية و
بما يفضي في النهاية الى تحقيق
سبل التنمية املستدامة ويعزز من
مكافحة الفساد.
واض��اف النائب الظفيري ان مثل
هذا القانون سيرسخ دون شك مبدأ
الشفافية والنزاهة والذي يعد بدوره
أس �م��ى م ��ا نتطلع ال �ي��ه ك�م�ش��رع�ين
ب �م ��ا ي� �ص ��ون وي �ح �م ��ي امل � � ��ال ال �ع ��ام
وي �ع��زز م��ن م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد بشتي
صوره ومظاهره واساليبه وعليه
ف��إن �ن��ا ن �ط��ال��ب ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ب �س��رع��ة ان� �ج ��از ت �ق��ري��ره��ا ال �خ��اص
بقانون هيئة مكافحة الفساد لسد
الفراغ التشريعي املترتب على حكم
املحكمة الدستورية.
معالجة القصور
وف��ي ال�س�ي��اق نفسه ق��ال النائب
ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي :ن �ح��ن م �ط��ال �ب��ون
ب �ت �ق��دي��م ب ��دي ��ل مل ��رس ��وم ال� �ض ��رورة
ب�ح�ي��ث الي �ق �ل��ص ص�لاح �ي��ات هيئة
م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وب �ن �ف��س ال��وق��ت
الي � �ع � �ط � �ي � �ه� ��ا ص �ل��اح � � �ي � ��ات م �م �ك��ن
ت��أخ��ذ ادوار ج �ه��ات اخ ��رى مضيفا
ان ��ه امل �ط �ل��وب االن م �ع��ال �ج��ة جميع
القصور في القانون القديم بحيث
يكون شامال ومتكامال للمتطلبات
والي� �ق� �ل ��ص م� ��ن ص�ل�اح �ي ��ات ��ه ح�ت��ى
ال ي �ت �ه��م امل �ج �ل��س ب��أن �ن��ا ض ��د ه��ذا
القانون.
قانون جديد
أما النائب مبارك الحريص فقال:
كنا نتمنى وردود مشروع حكومي
التي كانت لديها نية سابقة لجلب
التعديالت لكن اآلن اعتقد تغيرت
م�ض�ي�ف��ا :سنستعجل اق� ��رار ق��ان��ون
جديد لهيئة مكافحة الفساد حتى
اليكون هناك ف��راغ تشريعي ونحن
ق � ��در االم � �ك� ��ان ن � �ح� ��اول ق �ص��ر امل� ��دة
مؤكدا ان وجود الهيئة اعطى تفاؤل
للناس ان هناك من يحاسب مظاهر
الفساد.
وتابع :نحن نحاول قدر االمكان
مسابقة الزمن لالنتهاء من دراس��ة
جميع امل�ق�ت��رح��ات النيابية لوضع
ت� �ص ��ور ل �ق ��ان ��ون ج ��دي ��د ب� �ن ��اء ع�ل��ى
ت �ك �ل �ي��ف امل �ج �ل��س وس �ي �ك��ون ل��دي�ن��ا
اج �ت �م��اع ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ي��وم
استباقا لجلسة غدا الثالثاء.

خلف دميثر

صالح عاشور

مبارك الحريص

د .منصور الظفيري

م�س�ت�ط��ردا :وس �ن �ح��اول االن�ت�ه��اء
م�ن��ه ووض �ع��ه ع�ل��ى ج ��دول االع �م��ال
ل �ك��ن اع �ت �ق��د االس� �ت� �ج ��واب امل �ت��وق��ع
م �ن��اق �ش �ت��ه ع� �ل ��ى ج � � ��دول ال� �ث�ل�اث ��اء
سيأخذ كل وقت الجلسة.
تدخالت حكومية
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر أوض ��ح النائب
عبدالله املعيوف أنه كان متوقعا ان
يبطل مرسوم هيئة مكافحة الفساد
وك ��ال� �ع ��ادة ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ن �ص��ل م��ن
مسؤولياتها والتحاسب املتسبب
ب��وج��ود ث�غ��رات قانونية باملرسوم
الف�ت��ا إل��ى إن االس�ت�ع�ج��ال بصياغة
ق � ��ان � ��ون ب � ��دي � ��ل ل �ل �م �ب �ط ��ل س �ي �ض��ر
بالقانون ونخاف ان نقع في نفس
امل�ط��ب واي �ض��ا سيفتح ال �ب��اب نحو
ت ��دخ�ل�ات ح �ك��وم �ي��ة اك� �ب ��ر م ��ن دور
النواب.
وزاد املعيوف :اليوم وقع الفأس
ب��ال��رأس ون �ح��ن ف��ي ف ��راغ تشريعي
داعيا إلى تخصيص جلسة خاصة
االس � �ب� ��وع امل �ق �ب ��ل الق � � ��رار ال �ق ��ان ��ون
شريطة اع�ط��اء اللجنة التشريعية
ال� ��وق� ��ت ال� �ك ��اف ��ي ل � �ت � �ت� ��داول ج�م�ي��ع
املقترحات النيابية.
المال العام
بينما قال عبدالله التميمي :آملنا
ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة الدستورية ب�ش��أن
إبطال مرسوم إنشاء هيئة مكافحة
الفساد ولكن نحترم قرارها كما انه
يعطي للمواطن الحق بالطعن في
املحكمة على أي م��رس��وم أو قانون
وهو ضمانة للناس.
وأض � ��اف  :ن��ؤك��د ع �ل��ى أم� ��ر مهم
وه��و أن ت�ق��دم الحكومة مشروعها
في ه��ذا الشأن بسرعة وال يجب أن
نغفل ع��ن ه��ذا األم ��ر س ��واء ف��ي ه��ذا
ال� ��دور االن �ع �ق��ادي أو امل�ق�ب��ل ونحن
نريد أن تستمر الهيئة لحماية املال
العام ونقلل الفساد.
وح ��ول اس �ت �ج��واب وزي��رال�ص�ح��ة
قال انه سيكون على جدول األعمال
واتوقع صعود الوزير علي العبيدي
املنصة و أنا ال ابني قناعة سابقة
ولكن لننتظر االستجواب والطرفني

د .عودة الرويعي

خليل الصالح

سلطان اللغيصم

ورب � �م� ��ا اذه� � ��ب م� ��ع ال � �ن� ��واب أو م��ع
الوزير.

وبني الخرافي ان ابطال املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ق ��ان ��ون ان� �ش ��اء ه�ي�ئ��ة
م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد وق� �ب� �ل ��ه ق ��وان�ي�ن
اخ ��رى وت �ك��راره��ا ت�ح�ت��اج م��راج�ع��ة
ومحاسبة مل��ن تسبب بذلك مشددا
على ض��رورة فتح دائ��رة التصحيح
حتى ال يتم تكرار ذلك.
واض� � � ��اف ان ه � ��ذا االم � � ��ر م �ح��زن
وي� �ج ��ب ت� � � ��دارك ام � ��ر اب � �ط� ��ال ه�ي�ئ��ة
الفساد الهميتها.

فراغ دستوري
فيما رأى النائب صالح عاشور
ان حكم املحكمة الدستورية بابطال
ق ��ان ��ون ه�ي�ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد لن
ي �ج �ع ��ل ه � �ن� ��اك ف � ��راغ � ��ا دس � �ت ��وري ��ا،
مشيرا ال��ى ان هناك حاجة اليجاد
تشريع معني ومن املمكن ان تقدمه
الحكومة من خالل مشروع بقانون
ومن خالل النواب كاقتراح بقانون.

مراجعة ومحاسبة
وب� � � � � � ��دوره ق� � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� � ��ادل
ال �خ��راف��ي ان االخ �ط��اء ت �ك��ررت اكثر
م��ن م ��رة ف��ي م��وض��وع ال�ت�ش��ري�ع��ات
وال�ن��واح��ي القانونية وال ��ذي ينتج
عنه اه�ت��زاز في قطاع ال��دول��ة كامال
وفي جميع املؤسسات.

الكفيفة :قرارات الهيئة باإلحالة
للنيابة صحيحة
ق � � ��ال ال� �خ� �ب� �ي ��ر ال� ��دس � �ت� ��وري
د .خالد الكفيفة أن حكم املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ال � ��ذي ص� ��در أم��س
ب � �ش ��أن إب � �ط� ��ال م� ��رس� ��وم ه�ي�ئ��ة
مكافحة الفساد يعتبر نافذا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وليس من تاريخ صدور الحكم.
وأضاف الكفيفة في تصريح
صحافي لـ «الدستور» انه لغاية
صدور قرار املحكمة الدستورية
بالجريدة الرسمية فإن املوظفني
ملزمني ب��ال��دوام وإكمال عملهم
م �ش �ي��را إل� ��ى ان ص � ��دور ال�ح�ك��م

ب��ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ي�ع�ت�ب��رون
ك� � ��ان ل � ��م ي� �ك ��ن وي � � �ع� � ��ودون إل ��ى
وظائفهم السابقة.
وذك ��ر ان اغ�ل��ب امل��وظ�ف�ين في
ال �ه �ي �ئ��ة ه ��م م��وظ �ف��ون ب�ج�ه��ات
أخ��رى وبالتالي ق��رار االستقالة
ي �ع �ت �ب��ر ك � ��أن ل ��م ي �ك��ن م��وض�ح��ا
انه في حال ص��دور القانون من
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ج �ل �س��ة امل�ق�ب�ل��ة
والجريدة الرسمية تصدر يوم
األحد فهناك مجال لتدارك األمر
وتصدر قرارات جديدة بشأنهم
ويذكر بالديباجة ماحصل.

وح��ول ق ��رارات الهيئة بشأن
اإلحالة إلى النيابة العامة فهي
«ص �ح �ي �ح��ة» وال ت�ب�ط��ل وك��ذل��ك
ق��رارات الذمة املالية فهي تكون
ق��د ق��دم��ت ل�ج�ه��ة ص�ح�ي�ح��ة في
ذلك الوقت.
واش � � � � � � � ��ار ال � � � � ��ى ان � � � � ��ه ي� �م� �ك ��ن
االستعانة بقرارات الذمة املالية
في بعض القضايا الجنائية وال
يمكن الطعن بأن الهيئة مبطلة
ويؤخذ به.

واض � � � ��اف ع� ��اش� ��ور ان م��راس �ي ��م
الضرورة تأتي بطريقة االستعجال
وت �ف��رض ع�ل��ى امل�ج�ل��س ال ��ذي يكون
امام خيارين اما املوافقة او الرفض
م�ب�ي�ن��ا ان م��وق�ف��ه دائ �م��ا ي��أت��ي ضد
مراسيم الضرورة حيث انه ال يرى
هناك ض��رورة واثبت االن ان معظم
م��ا أت��ى م��ن الحكونمة ي�ج��ري عليه
التعديل وبالتالي يتم توافق نيابي
حكومي.
وتمنى من الحكومة ان ال تحيل
اي قوانني او مراسيم على املجلس
اال وتراها ضرورية ومهمة مشيرا
ال��ى ان ه�ن��اك ام ��را م�ه��م اوه ��و ال بد
ان ت��راج��ع ال �ح �ك��وم��ة م�س�ت�ش��اري�ه��ا
حيث تكرر ام��ر املثالب الدستورية
بعدة مواضيع سواء ابطال املجلس
مرتني او اخرى لذلك ال بد من وقفه
ح �ك��وم �ي��ة ح� ��ول امل ��راس� �ي ��م امل �ق��دم��ة
واملستشارين الذين يراجعون هذه
املراسيم.
عالمات استفهامية
وب��دوره دعا النائب خلف دميثر
العنزي مجلس االمة الى االستعجال
بسد ال�ف��راغ التشريعي ال��ذي خلفه
اهمال املحكمة الدستورية مرسوم
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
م��ؤك��دا ان ح�ك��م ال��دس�ت��وري��ة واج��ب
االح � �ت ��رام وال �ت �ط �ب �ي��ق اال ان ��ه يثير
ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ح��ول م��دى قيام
ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��دراس��ة امل��راس�ي��م
ب��دوره��ا قبل احالتها على ملجس
االمة.
واض � ��اف ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
ان الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد
ق �ط �ع��ت ش ��وط ��ا ك �ب �ي��را وم �ه �م��ا ف��ي
تنفيذ اختصاصاتها التي تجسد
دوره � � ��ا ال ��رق ��اب ��ي اال ان ش �ي �ئ��ا م��ا
حصل ف��ي م��رس��وم الهيئة ادى الى
ابطالها وه��ذا ما يتطلب معالجته
بشكل عاجل جدا.
وق� � ��ال ان رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ن �ب��ه االع � �ض ��اء ف��ي
ال� �ج� �ل� �س ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة ال� � ��ى ض� � ��رورة
االس� �ت� �ع ��داد ل �ك��ل االح� �ت� �م ��االت ك�م��ا
ط ��ال ��ب ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب�ع�ق��د
اج�ت�م��اع��ات مكثفة لتقديم مشروع
قانون جديد لسد الفراغ التشريعي
معربا عن امله في طي هذه الصفحة
ومعالجة كل ما من شأنه الحد من
تكرار املراسيم.
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اللجنة تنظر اليوم في اقتراحين مقدمين من  6نواب

المجلس كلف التشريعية إنجاز تقرير
هيئة الفساد استباقا لحكم الدستورية
فيما ابطلت المحكمة
الدستورية مرسوم هيئة
مكافحة الفساد لعدم
دستوريته فسوف تعقد
اللجنة التشريعية اليوم
الستكمال تقريرها حول
قانون انشاء الهيئة
واقرارات الذمة المالية.
وسوف تناقش اللجنة
االقتراح الموجود على
جدول اعمالها والمقدم
من النواب احمد القضيبي
وراكان النصف وفيصل
الشايع وحمدان العازمي
ومحمد الجبري باالضافة
الى االقتراح المقدم أمس
من النائب د .عبدالحميد
دشتي.
وقد لوحظ ان االقتراحين
متشابهان اال في 3
مواد وهي المادة 56
من القانون االول تتعلق
بتطبيق القانون بأثر رجعي
والمادة  57وتتعلق
باصدار الالئحة التنفيذية
بمرسوم بناء على اقتراح
مجلس األمناء وتنشر في
الجريدة الرسمية.
واالختالف الثالث يتعلق
بتشكيل مجلس االدارة
ففي القانون االول
مكون من  7أعضاء فيما
قي القانون الثاني يتكون
من  11عضوا .

وف � �ي � �م � ��ا ي � �ل � ��ي ن � � ��ص االق� � � �ت � � ��راح
امل� ��درج ع�ل��ى ج� ��دول أع �م��ال اللجنة
التشريعية.
ال � �ب� ��اب األول األح� � �ك � ��ام ال �ع��ام��ة
(املواد )2 – 1
مادة 1
ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون
يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه
امل�ع��ان��ي ق��ري��ن ك��ل منها م��ا ل��م يقتض
سياق النص خالف ذلك - :الهيئة :هيئة
مكافحة الفساد الرئيس :رئيس الهيئة
ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد - .امل�ج�ل��س:
م �ج �ل��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة - .االت �ف��اق �ي��ة:
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 املوظف العام :يعد في حكم املوظفال�ع��ام ف��ي تطبيق أح�ك��ام ه��ذا القانون
األش� � �خ � ��اص امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��م ف��ي
امل � ��ادة  43م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  31لسنة
 1970ب �ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك ��ام ق��ان��ون
ال�ج��زاء امل�ش��ار إل�ي��ه - .ال��ذم��ة املالية :ما
للخاضع ألحكام هذا القانون وأوالده
ال�ق�ص��ر وم��ن ي�ك��ون ول�ي��ا أو وص�ي��ا أو
قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية
أو م�ن�ق��ول��ة داخ ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج�ه��ا
ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما
عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل
ال ��وك ��االت أو ال �ت �ف��وي �ض��ات ذات األث��ر
املالي الصادرة منه للغير أومن الغير
لصالحة وحقوق االنتفاع - .البالغ :هو
اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي
أو اعتباري بما لديه من معلومات عن
جريمة أو ش��روع في جريمة أو تستر
على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة
أو م�خ��ال�ف��ة م��ال�ي��ة ج�س�ي�م��ة ي �ق��دم إل��ى
الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي
البالغات - .املبلغ :هو الشخص الذي
ي �ق��وم ب ��اإلب�ل�اغ ع��ن أي ج��ري�م��ة ف�س��اد
وينطبق ذل��ك على الشهود وضحايا
ال �ج ��ري �م ��ة وال � �خ � �ب� ��راء ال� ��ذي� ��ن ي ��دل ��ون
بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
مادة 2
ت �س��ري أح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون على
الفئات التالية-:
رئ � �ي� ��س ون � � � ��واب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء وال��وزراء ومن يشغل وظيفة
بدرجة وزير.
رئ� �ي ��س ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س وأع� �ض ��اء
مجلس األمة.
رئ �ي��س وأع �ض ��اء امل�ج�ل��س األع�ل��ى
للقضاء وال�ق�ض��اة وأع �ض��اء النيابة
العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى
والتشريع واملدير العام وأعضاء كل
م��ن اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات في
وزارة الداخلية واإلدارة القانونية في
بلدية الكويت واملحكمون والخبراء

فيصل الشايع

وامل �ص �ف��ون وال� �ح ��راس ال�ق�ض��ائ�ي��ون
ووكالء الدائنني.
رئ� �ي ��س ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س وأع� �ض ��اء
املجلس البلدي.
رئ� � � �ي � � ��س وأع � � � � �ض� � � � ��اء امل� � �ج � ��ال � ��س
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات وال� �ل� �ج ��ان ال� �ت ��ي ي �ص��در
م � ��رس � ��وم ب �ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا أو ب �ت �ع �ي�ين
أعضائها.
ال� � �ق� � �ي � ��ادي � ��ون أي� � � ��ا ك� � � ��ان امل �س �م ��ى
ال��وظ�ي�ف��ي ش��اغ�ل��و ال ��درج ��ة امل�م�ت��ازة
ووظ� � � � ��ائ� � � � ��ف ال� � � � ��وك� � �ل� ��اء وال� � � ��وك� �ل� ��اء
امل� �س ��اع ��دون وم � � ��دراء اإلدارات وم��ن
ف��ي مستواهم م��ن شاغلي الوظائف
اإلش��راف �ي��ة ال��ذي��ن ت�ح��دده��م ال�لائ�ح��ة
التنفيذية من العسكريني أو املدنيني
ف��ي ال � � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ات وامل � ��ؤس� � �س � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
وال �ج �ه��ات ذات امل�ي��زان�ي��ة امل�ل�ح�ق��ة أو
املستقلة.
رئ �ي��س ووك �ل��اء وم��وظ �ف��و دي ��وان
املحاسبة.
أع �ض ��اء م�ج�ل��س اإلدارة وامل � ��دراء
ال �ع��ام �ل��ون ون ��واب �ه ��م وم �س��اع��دوه��م
وم ��دراء اإلدارات وم��ن ف��ي مستواهم
في الشركات التي تساهم فيها الدولة
أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب
يزيد على  25%من رأسمالها.
أعضاء مجالس إدارات الجمعيات
التعاونية والهيئات الرياضية.
الباب الثاني
هيئة مكافحة الفساد ()21 – 3
 - 1الفصل األول
أه ��داف واخ�ت�ص��اص��ات الهيئة (3
– )5
مادة 3
ت�ن�ش��أ ه�ي�ئ��ة ع��ام��ة ت�س�م��ى ( هيئة
م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد ) ي� �ش ��رف ع�ل�ي�ه��ا
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء وي� � �ك � ��ون ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال� �ش �خ� �ص� �ي ��ة االع � �ت � �ب� ��اري� ��ة وت �ت �م �ت��ع
ب��االس�ت�ق�لال�ي��ة ف��ي م �م��ارس��ة مهامها
واخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا امل �ن �ص��وص عليها
وفقا ألحكام هذا القانون.

راكان النصف

مادة 4
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي-:
إرس � ��اء م �ب��دأ ال �ش �ف��اف �ي��ة وال �ن��زاه��ة
ف��ي امل�ع��ام�لات االق�ت�ص��ادي��ة واإلداري ��ة
ب �م��ا ي�ك�ف��ل ت�ح�ق�ي��ق اإلدارة ال��رش �ي��دة
ألم� � ��وال وم � � ��وارد وم �م �ت �ل �ك��ات ال��دول��ة
واالستخدام األمثل لها.
 ت�ط�ب�ي��ق ات �ف��اق �ي��ة األم � ��م امل �ت �ح��دةمل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد امل� � ��واف� � ��ق ع �ل �ي �ه��ا
بالقانون رقم  47لسنة .2006
العمل على مكافحة ال�ف�س��اد ودرء
م �خ��اط��ره وآث � ��اره وم�لاح �ق��ة مرتكبيه
وحجز واس�ت��رداد األم��وال والعائدات
الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون.
حماية أج�ه��زة ال��دول��ة م��ن ال��رش��وة
وامل �ت��اج��رة ب��ال�ن�ف��وذ وس ��وء اس�ت�خ��دام
السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع
الوساطة واملحسوبية.
حماية املبلغني عن الفساد.
تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة مع
ال��دول واملنظمات اإلقليمية والدولية
في مجاالت مكافحة الفساد.
ت�ش�ج�ي��ع وت�ف�ع�ي��ل دور م��ؤس�س��ات
ومنظمات املجتمع املدني في مكافحة
ال � �ف � �س� ��اد وت� ��وع � �ي� ��ة أف� � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع
ب �م �خ��اط��ره وت��وس �ي��ع ن �ط ��اق امل �ع��رف��ة
بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة 5
ت �ت��ول��ى ال �ه �ي �ئ��ة م �م ��ارس ��ة امل �ه��ام
واالختصاصات التالية- :
وضع إستراتيجية وطنية شاملة
للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
وإع ��داد اآلل�ي��ات والخطط والبرامج
امل �ن �ف��ذة ل�ه��ا وم�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا مع
الجهات املعنية.
ت � �ل � �ق ��ي ال� � �ت� � �ق � ��اري � ��ر وال� � �ش� � �ك � ��اوى
وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ب� �خ� �ص ��وص ج ��رائ ��م
ال �ف �س��اد امل �ق��دم��ة إل �ي �ه��ا ودراس �ت �ه��ا
وف� ��ي ح� ��ال ال �ت��أك��د م ��ن أن �ه ��ا ت�ش�ك��ل
شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة
التحقيق املختصة.
ت� �ل� �ق ��ي إق� � � � � � ��رارات ال � ��ذم � ��ة امل ��ال� �ي ��ة

وتشكيل اللجان لفحصها.
ح�م��اي��ة املبلغني ع��ن ال�ف�س��اد وذل��ك
بالتنسيق مع الجهات املختصة.
إب�ل��اغ ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة الت �خ��اذ
اإلجراءات القانونية الالزمة لفسخ أي
عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب
ام �ت �ي��از أو غ�ي��ر ذل ��ك م��ن االرت �ب��اط��ات
إذا ت �ب�ين أن �ه��ا ق ��د أب ��رم ��ت ب �ن��اء على
م�خ��ال�ف��ة ألح �ك��ام ال �ق��وان�ي�ن أو ي�ج��ري
تنفيذها باملخالفة للعقد املبرم وذلك
بالتنسيق مع الجهات املختصة.
متابعة اإلج ��راءات والتدابير التي
تتوالها الجهات املختصة السترداد
األموال والعائدات الناتجة عن جرائم
الفساد.
دراس� � � � ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات واألدوات
القانونية املتعلقة بمكافحة الفساد
ب �ش �ك��ل دوري واق� � �ت � ��راح ال �ت �ع��دي�ل�ات
ال�ل�ازم ��ة ع�ل�ي�ه��ا مل��واك �ب��ة االت �ف��اق �ي��ات
وامل� �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ص��ادق��ت
ع �ل �ي �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت أو ان �ض �م ��ت إل �ي �ه��ا
وت �ط��وي��ر ال �ت��داب �ي��ر ال�ل�ازم ��ة ل�ل��وق��اي��ة
م��ن الفساد وتحديث آل�ي��ات ووسائل
مكافحته بالتنسيق م��ع كافة أجهزة
الدولة.
ال �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ال � ��دول
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد
وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ب��رام��ج ال �ه��ادف��ة إل��ى
م �ن��ع ال� �ف� �س ��اد وت �م �ث �ي��ل ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
امل��ؤت�م��رات واملحافل الدولية املتعلقة
بمكافحة الفساد.
دراس ��ة وتقييم ال�ت�ق��اري��ر ال�ص��ادرة
ع ��ن امل �ن �ظ �م��ات امل �ح �ل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
وال��دول �ي��ة املتعلقة بمكافحة الفساد
واالط �ل ��اع ع �ل��ى وض ��ع ال �ك��وي��ت فيها
واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها.
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع وس � ��ائ � ��ل اإلع� �ل ��ام
لتوعية املجتمع وتبصيره بمخاطر
الفساد واملمارسات الفاسدة وآثارها
وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
ات�خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر الكفيلة بمشاركة
منظمات املجتمع املدني في التعريف
بمخاطر الفساد وآث��اره على املجتمع
وت��وس�ي��ع دور امل�ج�ت�م��ع ف��ي األنشطة
املناهضة للفساد ومكافحته.
ط � �ل � ��ب ال� � �ت� � �ح � ��ري م � � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات
امل�خ�ت�ص��ة ع��ن وق��ائ��ع ال�ف�س��اد امل��ال��ي
واإلداري وال �ك �ش��ف ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات
وال �ت �ج��اوزات وج�م��ع األدل ��ة املتعلقة
بها.
إع � � � ��داد ق� ��واع� ��د ب� �ي ��ان ��ات وأن �ظ �م��ة
م �ع �ل ��وم ��ات وت � �ب� ��ادل امل� �ع� �ل ��وم ��ات م��ع
ال�ج�ه��ات وامل�ن�ظ�م��ات املعنية بقضايا

التتمة ص09

حماية أجهزة
الدولة من الرشوة
والمتاجرة بالنفوذ
وسوء استخدام
السلطة لتحقيق
منافع خاصة
منع الوساطة
والمحسوبية
وحماية المبلغين
عن الفساد وتلقي
إقرارات الذمة
المالية وتشكيل
اللجان لفحصها
تشجيع وتفعيل
دور مؤسسات
المجتمع المدني
في مكافحة
الفساد وتوعية
أفراد المجتمع
بمخاطره
وضع إستراتيجية
وطنية شاملة
للنزاهة
والشفافية
ومكافحة الفساد
وإعداد اآلليات
والخطط

aldostoor

االثنين  10ربيع األول  21 . 1437ديسمبر 2015

متابعات

09

في حال التأكد من أن الشكاوى تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة

إرساء مبدأ الشفافية بما يكفل تحقيق
اإلدارة الرشيدة ألموال الدولة
تتمة المنشور ص08
ال �ف �س��اد ف ��ي ال ��داخ ��ل وال � �خ ��ارج وف�ق��ا
للتشريعات النافذة.
الطلب من الجهات املختصة إقامة
الدعاوى اإلدارية واملدنية الالزمة.
إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة
ج��ري �م��ة ج��زائ �ي��ة إل ��ى ج �ه��ة التحقيق
املختصة مع إرفاق كافة املستندات.
أي م �ه��ام أو اخ �ت �ص��اص��ات أخ ��رى
تناط بها.
مادة 6
يتولى أعمال ومهام الهيئة وإدارة
ك��اف��ة ش��ؤون�ه��ا مجلس إدارة يشكل
من احد عشر عضوا من الشخصيات
ال ��وط �ن �ي ��ة امل� �ش� �ه ��ود ل �ه��ا ب��ال �ك �ف��اءة
وت� �ت ��واف ��ر ف �ي �ه��م ال �خ �ب ��رة وال �ن ��زاه ��ة
وال � �ح � �ي� ��اد ك� �م ��ا ي� �ض ��م م �م �ث �ل�ي�ن ع��ن
وزارات العدل والداخلية والخارجية
وإدارة الفتوى والتشريع يشتركون
ف��ي امل� ��داوالت بصفة اس�ت�ش��اري��ة وال
يحق لهم التصويت ويكون الرئيس
ون ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س أع� �ض ��اء م�ت�ف��رغ�ين
وذل��ك م��ع م��راع��اة ن��ص امل��ادة ( )7من
القانون.
وألع � � � � �ض� � � � ��اء م� � �ج� � �ل � ��س ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة
الحصانة امل �ق��ررة لهم أس��وة برجال
ال�ق�ض��اء ملمارستهم ألع�م��ال�ه��م وفقا
للدستور والقانون.

أرب � ��ع س� �ن ��وات ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د مل��رة
واح � ��دة .ومل �ج �ل��س ال� � ��وزراء ب �ن��اء على
اقتراح أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة
إسقاط عضوية أيا من أعضاء مجلس
اإلدارة في حال ثبوت اإلخالل الجسيم
ب ��واج� �ب ��ات ��ه وب� �ع ��د إج � � ��راء ال �ت �ح �ق �ي��ق
ويراعى عند إسقاط عضوية الرئيس
أو نائبه أخذ موافقة مجلس األمة وإذا
خ�لا منصب ال��رئ�ي��س أو نائبه أو أي
م��ن أع�ض��اء مجلس اإلدارة ألي سبب
يتم تعيني بديل له بذات آلية التعيني
املنصوص عليها في املادة ( )7ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه فقط.

مادة 7
ي �ص��در ب�ت�ع�ي�ين أع� �ض ��اء امل�ج�ل��س
م ��رس ��وم أم� �ي ��ري مل� ��دة أرب � ��ع س �ن��وات
قابلة للتجديد ملرة واح��ده بناء على
ترشيح من مجلس ال��وزراء وموافقة
م�ج�ل��س األم ��ة ع�ل��ى ت�س�م�ي��ة ال��رئ�ي��س
ونائبه ويشترط في العضو -:
أن يكون كويتي الجنسية.
أال يقل عمره عن ثالثني عاما.
أن ي �ك��ون م �ح �م��ود ال �س �ي��رة حسن
السمعة.
أال ي � �ك ��ون ق� ��د ص� � ��در ض� � ��ده ح�ك��م
ن �ه��ائ��ي ف��ي ج �ن��اي��ة أو ج�ن�ح��ة مخلة
بالشرف أو األم��ان��ة ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
أن ي � �ك� ��ون ح� ��اص�ل��ا ع� �ل ��ى م��ؤه��ل
جامعي على األقل.

مادة 10
ي�خ�ت��ص م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة بما
يلي -:
رس � ��م ال �س �ي ��اس ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
ال �ف �س��اد ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ج �ه��ات ذات
ال� �ع�ل�اق ��ة ووض� � ��ع ال �خ �ط��ط وال� �ب ��رام ��ج
الالزمة لتنفيذها.
إق ��رار الهيكل التنظيمي للوظائف
وال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �ش��ؤون امل��ال�ي��ة
واإلداري � � ��ة وال � �ق� ��رارات امل�ن�ظ�م��ة للعمل
ب��ال�ه�ي�ئ��ة وذل ��ك دون اإلخ�ل��ال ب��أح�ك��ام
املادتني ( 5و  )38من املرسوم بالقانون
رقم  15لسنة  1979املشار إليه.
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ات وال�ع�ق��ود
ال � �ت ��ي ت �ب ��رم �ه ��ا ال �ه �ي �ئ ��ة ذات ال �ص �ل��ة
باختصاصاتها.
تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية
لعمله.
إق� � � � ��رار م� � �ش � ��روع م� � ��وازن� � ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
وحسابها الختامي قبل عرضهما على
الجهات املختصة.
إق��رار ونشر التقرير السنوي العام
للهيئة.
رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس
األم� ��ة وإل� ��ى م�ج�ل��س ال� � ��وزراء يتضمن
ال� �ن� �ش ��اط ��ات ذات ال� �ص� �ل ��ة ب ��ال ��وق ��اي ��ة
م� ��ن ال� �ف� �س ��اد وم �ك��اف �ح �ت��ه وال� �ع ��وائ ��ق
والسلبيات والتوصيات املقترحة.
ن �ش��ر ك��اف��ة امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات
الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها
بحكم قضائي بات.
أي م��وض��وع ي��دخ��ل ف��ي اختصاص
الهيئة وأه��داف�ه��ا يعرضه ال��رئ�ي��س أو
اثنان من أعضاء املجلس.

مادة 8
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت
وب � � � ��دالت وم� � ��زاي� � ��ات رئ � �ي� ��س ال �ه �ي �ئ��ة
وأعضاء مجلس اإلدارة وفقا لالئحة
الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء
عليها.
مادة 9
م��دة العضوية ف��ي مجلس اإلدارة

مادة 11
ي��ؤدي رئيس مجلس إدارة الهيئة
ون ��ائ �ب ��ه وأع � �ض� ��اؤه ق �ب��ل أن ي �ت��ول��وا
مهامهم أم��ام حضرة صاحب السمو
األم �ي��ر ال�ي�م�ين ال �ت��ال �ي��ة( :أق �س��م بالله
ال �ع �ظ �ي��م أن أك� � ��ون م �خ �ل �ص��ا ل �ل��وط��ن
واألمير وأن أحترم الدستور وقوانني
ال � ��دول � ��ة وأؤدي أع� �م ��ال ��ي ب ��األم ��ان ��ة

ال �ح �ك��وم��ة أو ال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
العامة أو شركة أو عمل خاص.
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ع� �ض ��وي ��ة م �ج �ل��س
اإلدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة
ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر أو غ �ي��ر م �ب��اش��ر ألي
جهة.
تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر
أو غير مباشر من أي جهة.

أحمد القضيبي

حمدان العازمي

والصدق).
الفصل الثالث
اخ �ت �ص��اص��ات ال��رئ �ي��س وال �ج �ه��از
التنفيذي ()17 – 12

ت�خ�ت��ار الهيئة امل��وظ�ف�ين اإلداري�ي�ن
وال�ف�ن�ي�ين م��ن ذوي ال�خ�ب��رة وال�ك�ف��اءة
وال� �ن ��زاه ��ة وال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها
الالئحة الداخلية
ل �ل �ه �ي �ئ��ة أن ت �س �ت �ع�ي�ن ف� ��ي ان� �ج ��از
مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء
النيابة العامة وم��ن موظفي األجهزة
ال �ح �ك��وم �ي��ة وغ� �ي ��ره ��م وي� �ت ��م ن��دب �ه��م
للعمل ل��دي�ه��ا وف�ق��ا ل�ل�ق��وان�ين والنظم
املعمول بها في هذا الشأن.

مادة 12
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى
األم��ور الفنية واإلداري ��ة واملالية وفق
ما يلي-:
ي� �ت ��ول ��ى ال ��رئ� �ي ��س اإلش� � � � ��راف ع�ل��ى
الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام
ال �ق �ض��اء ف��ي ع�لاق�ت��ه م��ع ال�غ�ي��ر وذل��ك
دون إخ�لال بأحكام امل��رس��وم األميري
رق� � ��م  12ل �س �ن ��ة  1960امل� � �ش � ��ار إل �ي��ه
ويختص -:
ت�ح��دي��د امل��وض��وع��ات ال�ت��ي تعرض
على املجلس.
رئ ��اس ��ة وإدارة ج �ل �س��ات امل�ج�ل��س
خ� �ل��ال ان� �ع� �ق ��اده ��ا وط � � ��رح ال� � �ق � ��رارات
للتصويت عليها.
ج -دع � � � ��وى أي ل� �ج� �ن ��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة
لالنعقاد كما يتولى رئ��اس��ة جلسات
اللجان التي يدعو إلى اجتماعاتها.
د -ت��رش �ي��ح م ��ن ي �م �ث��ل ال �ه �ي �ئ��ة في
املحافل واملنظمات الدولية واإلقليمية
املعنية بالشفافية ومكافحة الفساد
ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في
حالة غيابه أو قيام مانع فيه وللرئيس
أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.
ي�ك��ون للهيئة أم��ان��ة ع��ام��ة يرأسها
أم �ي��ن ع � ��ام ي �ع�ي�ن ب � �ق ��رار م ��ن امل �ج �ل��س
وي �خ �ت��ص ب �ت �ن �ف �ي��ذ ق� � � ��رارات امل�ج�ل��س
وال � �ل � �ج ��ان وال �ت �ن �س �ي��ق ف �ي �م��ا ب�ي�ن�ه��ا
واإلش � � � � ��راف ع� �ل ��ى ش � � ��ؤون ال �ع��ام �ل�ي�ن
وال� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واإلداري� � � � � ��ة وف �ق��ا
لالئحة الداخلية ويعاونه مساعدوه
ف � ��ي ذل� � ��ك وع � � ��دد ك� � ��اف م � ��ن ال� �خ� �ب ��راء
واالختصاصيني واملوظفني املؤهلني
وذلك للقيام باألعمال الفنية املعاونة
وال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة وغ �ي ��ره ��ا م ��ن األع �م ��ال
ال�لازم��ة لحسن سير العمل باللجان
وي �ح �ض��ر ال��رئ �ي��س ج �ل �س��ات امل�ج�ل��س
دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 13
ت �ت��ول��ى ال �ه �ي �ئ��ة ت��أه �ي��ل وت ��دري ��ب
ال�ع��ام�ل�ين فيها ب�م��ا يمكنهم م��ن أداء
مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة
الفساد.
مادة 14
ي �ص��در م�ج�ل��س اإلدارة ب �ن��اء على
ع� � ��رض ال� ��رئ � �ي� ��س ق � � � ��رارا ي � �ح� ��دد ف �ي��ه
املوظفني بالهيئة الذين يتولون ضبط
املخالفات وتحرير املحاضر تمهيدا
إلحالتها إلى الجهة املختصة.
مادة 15
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة والعاملني في الهيئة إفشاء أي
أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت
إل ��ى ع�ل�م�ه��م ب�س�ب��ب أدائ� �ه ��م مل�ه��ام�ه��م
وذل � ��ك ف ��ي غ �ي��ر األح � � ��وال امل �ن �ص��وص
عليها في هذا القانون.
مادة 16
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة وأي م��وظ��ف ف��ي الهيئة أثناء
توليه لعمله األمور التالية :
القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو
بصفته وك�ي�لا أو ول�ي��ا أو وص�ي��ا أو
قيما أو توكيل غيره في ذلك.
ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل
آخر بمقابل أو من دون مقابل بما في
ذل��ك أن يشغل منصبا أو وظيفة في

مادة 17
ت �ص��در ب �ق��رار م��ن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ب� �ن ��اء ع �ل ��ى اق � �ت � ��راح م �ج �ل��س اإلدارة
الئحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس
إدارة الهيئة والعاملني بها الحاليني
والسابقني.
الفصل الرابع
الشؤون املالية ()19 – 18
مادة 18
ي� �ك ��ون ل �ل �ه �ي �ئ��ة م �ي��زان �ي��ة م�ل�ح�ق��ة
ضمن امليزانية العامة للدولة ويتبع
ف ��ي إع� ��داده� ��ا ال �ق ��واع ��د واإلج� � � ��راءات
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة.
وتبدأ السنة املالية للهيئة في األول
م��ن شهر أب��ري��ل م��ن ك��ل ع��ام وتنتهي
في الحادي والثالثني من م��ارس من
العام التالي.
وتبدأ السنة املالية األولى للهيئة
من تاريخ سريان أحكام هذا القانون
وتنتهي في اليوم الحادي والثالثني
من شهر مارس التالي لتاريخ صدور
هذا القانون.
مادة 19
ل ��رئ �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة االخ �ت �ص ��اص ��ات
امل�خ��ول��ة ل��وزي��ر امل��ال�ي��ة وي �ج��وز إن��اب��ة
ن��ائ �ب��ه ب �ه��ا أو ب �ع��ض م�ن�ه��ا ومل�ج�ل��س
اإلدارة االختصاصات املخولة لديوان
الخدمة املدنية فيما يتعلق باستخدام
االع �ت �م��ادات امل �ق��ررة ب �م��وازن��ة الهيئة
وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها
الفصل الخامس
مشاركة املجتمع ()21 – 20
مادة 20
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة
وش � ��رف وك� ��رام� ��ة األش � �خ� ��اص ع�ل��ى
ك� ��ل ش �خ ��ص ع �ل ��م ب� ��وق� ��وع ج��ري �م��ة
م ��ن ج ��رائ ��م ال �ف �س��اد اإلب �ل ��اغ ع�ن�ه��ا
ل��دى الهيئة أو الجهة املختصة مع
تقديم ما لديه من معلومات حولها
لتتولى دراستها للتأكد من جديتها
وات � � �خ � ��اذ اإلج� � � � � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
بشأنها .وتباشر الهيئة بالتنسيق

التتمة ص10

تلقي التقارير
والشكاوى
والمعلومات
بخصوص جرائم
الفساد المقدمة
إليها ودراستها
متابعة اإلجراءات
والتدابير التي
تتوالها الجهات
المختصة السترداد
األموال والعائدات
الناتجة عن جرائم
الفساد
دراسة التشريعات
المتعلقة
بمكافحة الفساد
بشكل دوري
واقتراح التعديالت
الالزمة عليها
للمحكمة أن
تدخل في الدعوى
أي شخص ترى أنه
استفاد فائدة
جدية من الكسب
غير المشروع
ويكون الحكم
بالرد أو بالمصادرة
نافذا في ماله
بقدر ما استفاد
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التنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة
بمكافحة الفساد
تتمة المنشور ص09
مع الجهات املختصة التحقيق من
جرائم الفساد املنصوص عليها في
هذا القانون متى وصلت إلى علمها
بأي طريقة.
مادة 21
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات
في مكافحة الفساد وعلى األخص ما
يلي:
ال �ت �ع��اون م��ع امل��ؤس �س��ات العلمية
ودور ال �ع �ب��ادة ل�ن�ش��ر ق �ي��م ال�ش�ف��اف�ي��ة
والنزاهة واملواطنة الصالحة.
التعاون مع املؤسسات الحكومية
والخاصة إلع��داد برامج نوعية عامة
تتعلق بنشاط الهيئة.
الباب الثالث
ج��رائ��م ال�ف�س��اد وإج� ��راءات الضبط
والتحقيق ()28 – 22
الفصل األول
جرائم الفساد ()22 – 22
مادة 22
ت�ع�ت�ب��ر ج ��رائ ��م ف �س��اد ف ��ي ن�ط��اق
تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم
التالية:
ج� ��رائ� ��م االع� � �ت � ��داء ع �ل��ى األم� � ��وال
ال � �ع� ��ام� ��ة امل � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف��ي
ال �ق��ان��ون رق��م  1ل�س�ن��ة  1993امل�ش��ار
إل�ي��ه بما ف��ي ذل��ك ال�ج��رائ��م املتعلقة
ب��امل �ن��اق �ص��ات ال� �ع ��ام ��ة وامل � ��زاي � ��دات
واملمارسات.
ال � � ��رش � � ��وة واس� � �ت� � �غ �ل��ال ال� �ن� �ف ��وذ
املنصوص عليها ف��ي ال�ق��ان��ون رقم
( )31ل �س �ن��ة  1970ب �ت �ع��دي��ل بعض
أحكام قانون الجزاء املشار إليه.
جرائم غسيل األموال املنصوص
عليها ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م ( )35لسنة
 2002املشار إليه.
ج� � ��رائ� � ��م ال� � �ت � ��زوي � ��ر وال� �ت ��زي� �ي ��ف
املنصوص عليها في قانون الجزاء
املشار إليه.
ال�ج��رائ��م املتعلقة بسير ال�ع��دال��ة
املنصوص عليها في قانون الجزاء
املشار إليه.
ج� ��رائ� ��م ال� �ك� �س ��ب غ� �ي ��ر امل � �ش ��روع
املنصوص عليها في هذا القانون.
ج� � ��رائ� � ��م ال � �ت � �ه� ��ري� ��ب ال� �ج� �م ��رك ��ي
املنصوص عليها ف��ي ال�ق��ان��ون رقم
( )10لسنة  2003املشار إليه.
ج� � ��رائ� � ��م ال � �ت � �ه� ��ري� ��ب ال� �ض ��ري� �ب ��ي
املنصوص عليها في املرسوم رقم 3
لسنة  1955املشار إليه.
ج� ��رائ� ��م إع� ��اق� ��ة ع �م ��ل ال �ه �ي �ئ��ة أو
ال� �ض� �غ ��ط ع �ل �ي �ه��ا ل �ع ��رق �ل ��ة أدائ � �ه� ��ا
ل � ��واج� � �ب � ��ات� � �ه � ��ا أو ال � � �ت� � ��دخ� � ��ل ف ��ي
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا أو االم� �ت� �ن ��اع ع��ن
ت ��زوي ��ده ��ا ب��امل �ع �ل��وم��ات امل �ط �ل��وب��ة
واملنصوص عليها في هذا القانون.

ال �ج��رائ��م امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
قانون حماية املنافسة املشار إليه.
أي ج ��رائ ��م أخ � ��رى ي �ن��ص عليها
قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
الفصل الثاني
إج��راءات الضبط والتحقيق (23
– )28
مادة 23
ت �ق��وم ال �ه �ي �ئ��ة ب �م �ت��اب �ع��ة إج� � ��راءات
ض� �ب ��ط وح � �ج ��ز واس � � �ت� � ��رداد األم � � ��وال
وال � �ع� ��ائ� ��دات امل �ت �ح �ص �ل��ة م� ��ن ج ��رائ ��م
ال� �ف� �س ��اد وف � �ق ��ا ل�ل�أح� �ك ��ام وال� �ق ��واع ��د
واإلج� � � � � � ��راءات امل� � �ق � ��ررة ف� ��ي ال �ق ��وان�ي�ن
املعمول بها.
مادة 24
مع ع��دم اإلخ�لال بأحكام الدستور
ف� �ي� �م ��ن ت � �ق� ��رر ح� �ص ��ان� �ت� �ه ��م وأح � �ك� ��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  32ل�س�ن��ة  1968امل�ش��ار
إليه تقوم الهيئة ف��ور علمها بوجود
شبهة جريمة فساد بجمع املعلومات
واألدل ��ة بشأنها ول�ه��ا ف��ي سبيل ذلك
االط �ل�اع ع�ل��ى ال�س�ج�لات وامل�س�ت�ن��دات
وال��وث��ائ��ق امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ج��ري�م��ة محل
ال �ع �ل��م وك ��ذل ��ك ط �ل��ب م��واف��ات �ه��ا ب��أي��ة
بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة
بها ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات
القضائية املختصة.
مادة 25
م � ��ع ع � � ��دم اإلخ� � �ل � ��ال ب � � ��ال � � ��وارد ف��ي
امل��ادة السابقة ( )24للهيئة الحق في
م �خ��اط �ب��ة واس �ت ��دع ��اء أي ش �خ��ص له
ع�لاق��ة ب�ج��ري�م��ة ف�س��اد ل�س�م��اع أق��وال��ه
بشأنها.
مادة 26
مع ع��دم اإلخ�لال بما ورد باملادتني
( 24و )25امل � � ��ار ذك ��ره � �م ��ا ال ي �ج��وز
ل�ل�ج�ه��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
أو ال �خ��اص أو أي ش�خ��ص طبيعي أو
معنوي القيام بأي من األفعال اآلتية:
االم �ت �ن ��اع دون م �ب ��رر ق��ان��ون��ي ع��ن
تزويد الهيئة بأية سجالت أو وثائق
أو م�س�ت�ن��دات أو م�ع�ل��وم��ات ق��د ت�ك��ون
مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها
لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في
اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
مادة 27
ت �ط �ب��ق ب �ش ��أن إج� � � ��راءات ال�ض�ب��ط
وال �ت �ح �ق �ي��ق وامل �ح��اك �م��ة ف ��ي ج��رائ��م
ال �ف �س��اد ال �ق��واع��د امل �ن �ص��وص عليها
ف� ��ي ال � �ق� ��وان �ي�ن امل� �ع� �م ��ول ب � �ه ��ا .وإذا
ك ��ان م��ن ن�س��ب إل �ي��ه ج��ري�م��ة ال�ف�س��اد
أح� ��د األش � �خ ��اص ال ��ذي ��ن ي�س�ت��وج��ب
ال��دس �ت��ور أو ال �ق��ان��ون إج ��راء خاصا
للتحقيق معه أو مالحقته قضائيا
يتبع في شأنه هذا اإلجراء.

دالئ ��ل ك��اف�ي��ة ع�ل��ى وج ��ود زي� ��ادة غير
مبررة في أم��وال��ه تثير شبهة جريمة
الكسب غير املشروع.
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مادة 28
ت �ع �ت �ب��ر امل� ��راس�ل��ات وامل �ع �ل��وم��ات
وال � ��وث � ��ائ � ��ق وال� � �ب �ل��اغ � ��ات امل �ت �ص �ل��ة
ب� �ج ��رائ ��م ال� �ف� �س ��اد وم � ��ا ي� �ج ��ري ف��ي
شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك
إق� � ��رارات ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة م��ن األس� ��رار
التي يجب املحافظة عليها ويجب
ع� �ل ��ى ك� ��ل م� ��ن ل� �ه ��م ع�ل�اق ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ
ه��ذا ال�ق��ان��ون ع��دم إفشائها إال وفق
ال�ق��ان��ون ويستمر ه��ذا ال�ح�ظ��ر بعد
انتهاء عالقتهم الوظيفية.
الباب الرابع
الكشف عن الذمة املالية ()35 – 29
الفصل األول
ال� �خ ��اض� �ع ��ون وإق � � � � � ��رارات ال ��ذم ��ة
املالية ()30 – 29
مادة 29
ي � �خ � �ض� ��ع ألح � � � �ك� � � ��ام ه� � � � ��ذا ال� � �ب � ��اب
األش � � �خ � ��اص امل � � ��ذك � � ��ورون ف � ��ي امل� � ��ادة
الثانية من هذا القانون.
مادة 30
مع ع��دم اإلخ�لال بما ورد في امل��واد
( 24و 25و )26تنظم الالئحة التنفيذية
ش �ك��ل وب� �ي ��ان ��ات إق� � ��رار ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة
األول �ي ��ة وص�ي�غ��ة ال�ت�ف��وي��ض امل�م�ن��وح
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ب �ح �ق �ه��ا وك ��ذل ��ك ف� ��ور ع�ل�م�ه��ا
بوجود شبهة فساد جدية في االطالع
على أي بيانات تتعلق بالذمة املالية
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�ل�م�ش�ت�ب��ه ف �ي �ه��م وأس �ل ��وب
ف �ح��ص ع �ن ��اص ��ره ��ا .وت� �ب�ي�ن ال�لائ �ح��ة
التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص
إق��رارات الذمة املالية بشكلها البسيط
وكذلك النهائي وذلك وفقا للمناصب
وامل �س �ت��وي��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل�ل�خ��اض�ع�ين
ول �ل �ه �ي �ئ��ة ع �ن��د ال �ح��اج��ة أن ت�س�ت�ع�ين
ب ��رج ��ال ال �ق �ض ��اء ل ��رئ ��اس ��ة وع �ض��وي��ة
لجان الفحص بموافقة املجلس األعلى
للقضاء كما تنظم الالئحة التنفيذية
ت �ق��دي��م ال �خ ��دم ��ة امل �ن��اس �ب��ة ل�ل�خ��اض��ع
ملساعدته ف��ي تقديم اإلق ��رار وبيانات
ال� ��ذم� ��ة امل ��ال� �ي ��ة األول � �ي� ��ة ل�ل�م�خ��اط�ب�ين
بأحكام ذلك القانون.
الفصل الثاني

محمد الجبري

ت �ق��دي��م اإلق� � ��رار وف �ح �ص��ه وس��ري�ت��ه
()35 – 31
مادة 31
على الخاضعني ألحكام هذا الباب
تقديم اإلقرار األولى ( بشكله البسيط
) بعد صدور الالئحة التنفيذية لهذا
القانون وفقا للمواعيد التالية:
اإلق��رار األول :خالل ستني يوما من
تاريخ توليه منصبه.
تحديث اإلق ��رار :خ�لال ستني يوما
من نهاية كل ثالث سنوات ما بقي في
منصبه.
اإلقرار النهائي :خالل تسعني يوما
م��ن ت��اري��خ ت��رك��ه ملنصبه أو ف��ي ح��ال
وج��ود أي شبهة أو بناء على شكوى
مقدمة ض��ده وعلى شاغلي الوظائف
املذكورة في املادة ( )2من هذا القانون
ت�ق��دي��م اإلق� ��رار خ�ل�ال س�ن��ة م��ن ت��اري��خ
نشر الالئحة التنفيذية ف��ي الجريدة
الرسمية.
مادة 32
ت �ت��ول��ى ال�ه�ي�ئ��ة اس �ت�ل�ام اإلق� � ��رارات
وف � �ق� ��ا ل � �ل ��إج� � � ��راءات ال � �ت� ��ي ت� �ح ��دده ��ا
ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة .وت �ب�ين ال�لائ�ح��ة
التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة
الستالم إق��رارات العاملني في الهيئة
وكيفية فحصها .على أن يقدم رئيس
وأعضاء مجلس الهيئة إقراراتهم إلى
ك��ل م��ن رئ�ي��س مجلس األم ��ة ورئ�ي��س
مجلس الوزراء.
مادة 33
مع م��راع��اة ما ورد ب��امل��واد  24و25
و 26للهيئة ف��ي ح��ال��ة وج ��ود شبهة
ج��ري�م��ة ك�س��ب غ�ي��ر م �ش��روع أن تطلب
ب�ش�ك��ل س ��ري م��ن األف � ��راد أو ال�ج�ه��ات
الحكومية أو الخاصة داخ��ل الكويت
وخ��ارج �ه��ا ال �ب �ي��ان��ات واإلي �ض��اح��ات
واألوراق التي ت��رى لزومها .وللهيئة
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ل� �ج ��ان ال �ف �ح��ص أن
ت�ط�ل��ب م��ن رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة أو
من يقوم مقامه اإلذن بالحصول على
ب�ي��ان��ات ع��ن ح�س��اب��ات ال�خ��اض��ع ل��دى
البنوك وامل��ؤس�س��ات املالية إذا قامت

مادة 34
مع مراعاة ال��وارد باملادة ( )33املار
ذكرها تعد لجان الفحص تقريرا عن
كل خاضع ألحكام هذا الباب يرجح أن
لديه زيادة في ذمته املالية نتجت عن
كسب غير م�ش��روع وذل��ك بعد سماع
أق ��وال ��ه وي �ح��ال ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر للهيئة
ل�ت��رس�ل��ه إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة الت�خ��اذ
م ��ا ت� ��راه ف ��ي ش ��أن ��ه .وت �ن �ظ��م ال�لائ�ح��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة امل � ��دد ال��زم �ن �ي��ة ال �خ��اص��ة
بإعداد التقارير وإحالتها.
مادة 35
م��ع ع ��دم اإلخ�ل��ال ب��أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق��م  1لسنة  1993وامل�ش��ار إل�ي��ه امل��واد
 25 24و 26و 33و 34ي �ج��وز للنيابة
ال �ع ��ام ��ة ع �ن��د م �ب ��اش ��رة ال �ت �ح �ق �ي��ق إذا
تجمعت لديها أدل��ة كافية على تحقق
كسب غير مشروع أن تتخذ ما تراه من
اإلجراءات التحفظية .ويجوز ملن صدر
ضده اإلجراء أن يتظلم منه إلى محكمة
ال �ج �ن��اي��ات خ �ل�ال ش �ه��ري��ن م ��ن ت��اري��خ
ص��دوره ويكون قرارها في هذا الشأن
مسببا ونهائيا وال يجوز الطعن عليه
بأي طريق من طرق الطعن.
الباب الخامس
حماية املبلغ ()42 – 36
الفصل األول
إجراءات البالغ ()38 – 36
مادة 36
اإلب�ل��اغ ع��ن ج��رائ��م ال �ف �س��اد واج��ب
على كل شخص وحرية املبلغ وأمنه
وس �ك �ي �ن �ت ��ه م� �ك� �ف ��ول ��ة وف � �ق� ��ا ألح� �ك ��ام
ه��ذا ال�ق��ان��ون أو أي ق��ان��ون آخ��ر يقرر
ض�م��ان��ات أخ ��رى ف��ي ه��ذا الخصوص
وال ي�ج��وز امل�س��اس باملبلغ ب��أي شكل
م��ن األش �ك��ال ب�س�ب��ب اإلب �ل�اغ ع��ن ه��ذه
الجرائم.
مادة 37
ي �ش �ت��رط ف ��ي ال �ب�ل�اغ ف ��ي ح �ك��م ه��ذا
ال �ق��ان��ون أن ي �ك��ون امل�ب�ل��غ ل��دي��ه دالئ��ل
ج��دي��ة ت�ب��رر اع�ت�ق��اده بصحة الواقعة
املبلغ عنها.
مادة 38
تبني ال�لائ�ح��ة التنفيذية إج ��راءات
ت �ق ��دي ��م ال � �ب �ل�اغ م� ��ع م� ��راع � ��اة س �ه��ول��ة
تقديمه وإحاطة هوية املبلغ بالسرية
الكاملة.
الفصل الثاني
برنامج الحماية ()42 – 39
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توعية المجتمع
وتبصيره
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وكيفية الوقاية
منها ومكافحتها
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المخالفات
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األدلة المتعلقة
بها
اإلبالغ عن جرائم
الفساد واجب
على كل شخص
وحرية المبلغ
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مكفولة
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كل من بادر من
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متابعات

العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره
ومالحقة مرتكبيه واسترداد األموال
تتمة المنشور ص10
مادة 39
ي�ت�م�ت��ع امل�ب�ل��غ ب��ال�ح�م��اي��ة م��ن وق��ت
تقديم البالغ وتمتد الحماية لزوجه
وأق ��ارب ��ه وس��ائ��ر األش� �خ ��اص وث�ي�ق��ي
الصلة به عند االقتضاء.
مادة 40
تشمل حماية املبلغ ما يلي:
توفير الحماية الشخصية للمبلغ:
وذل � ��ك ب �ع��دم ك �ش��ف ه��وي �ت��ه أو م�ك��ان
وج��وده وتوفير الحراسة الشخصية
له أو محل إقامة جديد إذا لزم األمر.
توفير الحماية اإلدارية والوظيفية
للمبلغ :وذل��ك بمنع ات�خ��اذ أي إج��راء
إداري ض ��ده وض �م��ان س��ري��ان رات �ب��ه
ال��وظ �ي �ف��ي وح �ق ��وق ��ه وم � ��زاي � ��اه خ�ل�ال
الفترة التي تقررها الهيئة
توفير الحماية القانونية للمبلغ:
وذل��ك ب�ع��دم ال��رج��وع عليه ج��زائ�ي��ا أو
مدنيا أو تأديبيا متى استكمل البالغ
ال�ش��رط امل�ب�ين ف��ي امل ��ادة ( )37م��ن هذا
ال �ق��ان��ون .وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية
وسائل وإجراءات الحماية بأنواعها.
مادة 41
تحدد الالئحة التنفيذية الوسائل
التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ
ليدلي ب��أق��وال��ه على نحو يكفل كافة
الضمانات املادية واملعنوية واإلدارية
له وبما يضمن سالمته.
مادة 42
تلتزم الدولة بتعويض املبلغ عما
يلحق به من أضرار مادية أو معنوية
ن �ت �ي �ج��ة ت �ق��دي �م��ه ال � �ب�ل��اغ م �س �ت��وف �ي��ا
الشروط املبينة في املادة ( )37من هذا
ال �ق��ان��ون وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية
الحوافز املادية واملعنوية التي يجوز
منحها للمبلغ وشروط املنح.
الباب السادس
العقوبات ()52 – 43
مادة 43
يعفى م��ن ال�ع�ق��اب ك��ل م��ن ب��ادر
من الجناة بإبالغ الهيئة أو النيابة
ال � �ع� ��ام� ��ة أو ال � �ج � �ه� ��ات امل �خ �ت �ص��ة
ب ��وج ��ود ات� �ف ��اق ج �ن��ائ��ي الرت �ك��اب
إح��دى ال�ج��رائ��م املنصوص عليها
ف��ي امل � ��ادة ( )22م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون
وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في
تنفيذها ويجوز للمحكمة اإلعفاء
من العقوبة إذا حصل البالغ بعد
وق � ��وع ال �ج��ري �م��ة وق �ب��ل ال� �ب ��دء في
التحقيق إذا مكن الجاني في أثناء
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�س�ل�ط��ات م��ن القبض
على مرتكبي الجريمة اآلخرين أو
ضبط األم ��وال م��وض��وع الجريمة

أو ال�ق�ب��ض ع�ل��ى م��رت�ك�ب��ي جريمة
أخ� � � ��رى م� �م ��اث� �ل ��ة ل� �ه ��ا ف � ��ي ال� �ن ��وع
والخطورة.
مادة 44
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
ث�ل�اث س �ن ��وات وب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل عن
ألفي دينار وال تزيد على عشرة آالف
دي �ن��ار أو ب��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني
كل من يخالف أحكام املواد ( 15و16
و 26و ) 28من هذا القانون .ويعاقب
بالحبس م��دة ال ت��زي��د على سنة أو
بغرامة ال تقل ع��ن خمسمائة دينار
وال ت��زي��د على ث�لاث��ة آالف دي�ن��ار كل
من خالف أحكام امل��ادة ( )20من هذا
القانون.
مادة 45
إذا تأخر أح��د امل��ذك��وري��ن ف��ي امل��ادة
( )29من هذا القانون عن تقديم إقرار
ذم �ت��ه امل��ال �ي��ة خ �ل�ال امل � ��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل � � ��ادة ()31
يعاقب بالعقوبات التالية:
اإلق � � ��رار األول :غ ��رام ��ة ال ت �ق��ل ع��ن
خمسمائة دينار وال تزيد على ثالثة
آالف دي �ن��ار وإذا زاد ال�ت��أخ�ي��ر ألك�ث��ر
م��ن تسعني ي��وم��ا بعد إن ��ذاره بتقديم
اإلق� ��رار ج��از ال�ح�ك��م عليه ب��ال�ع��زل من
وظيفته.
تحديث اإلقرار :غرامة ال تزيد على
ث�لاث��ة آالف دي �ن��ار وإذا زاد ال�ت��أخ�ي��ر
ألك �ث��ر م��ن ت�س�ع�ين ي��وم��ا ب �ع��د إن� ��ذاره
بتحديث اإلقرار يعاقب بغرامة ال تقل
ع��ن ث�لاث��ة آالف دي �ن��ار وال ت��زي��د على
عشرة اآلف دينار ويجوز الحكم عليه
بالعزل من وظيفته.
اإلقرار النهائي :غرامة ال تزيد على
خمسة آالف دي�ن��ار وإذا زاد التأخير
ألكثر من تسعني يوما يعاقب بغرامة
ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد
ع�ل��ى ث�لاث�ين أل��ف دي �ن��ار .وف��ي جميع
األح� � � ��وال ي� �ح ��ال م �ل��ف امل �خ��ال �ف��ة إل��ى
لجنة الفحص املختصة للتحقق من
عناصر ذمته املالية.
مادة 46
إذا قدم الخاضع إقرار الذمة املالية
ال�ن�ه��ائ��ي ن��اق�ص��ا أو غ�ي��ر صحيح مع
علمه ب��ذل��ك أو إذا ل��م ي�ق��دم إق ��رارا عن
أح� ��د األش � �خ ��اص ال ��ذي ��ن ي �ك ��ون ول �ي��ا
أو وصيا أو قيما عليهم رغ��م إن��ذاره
بتقديمه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
ع�ل��ى س�ن��ة وب�غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن ثالثة
آالف دينار وال تزيد على ثالثني ألف
دي �ن��ار أو ب��إح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين
وي � �ج� ��وز ال� �ح� �ك ��م ع �ل �ي��ه ب ��ال� �ع ��زل م��ن
وظيفته.
مادة 47
ك��ل م��ن ث�ب��ت ح�ص��ول��ه ع�ل��ى كسب
غ � �ي� ��ر م � � �ش � ��روع ي � �ع� ��اق� ��ب ب��ال �ح �ب��س

لقطة من إحدى الجلسات

م� � ��دة ال ت ��زي ��د ع� �ل ��ى ث� �ل��اث س� �ن ��وات
وب �غ��رام��ة ت �ع��ادل ق�ي�م��ة ال�ك�س��ب غير
املشروع الذي حصل عليه مع الحكم
بمصادرة الكسب غير املشروع الذي
ح �ص��ل ع �ل �ي��ه م ��ع ال �ح �ك��م ب �م �ص��ادرة
الكسب غير امل �ش��روع س��واء ك��ان في
حسابه أو في حساب أوالده القصر
أو الوصي أو القيم عليه .وال يحول
ان�ق�ض��اء ال��دع��وى ال�ج��زائ�ي��ة ب��ال��وف��اة
دون ال�ح�ك��م ب �م �ص��ادرة ال�ك�س��ب غير
املشروع.
مادة 48
ك� ��ل ح� �ك ��م ب� � ��اإلدان� � ��ة ف� ��ي ال� �ج ��رائ ��م
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي امل ��ادت�ي�ن (46
و )47يستوجب عزل املحكوم عليه من
وظيفته أو إس �ق��اط عضويته م��ن أي
وظيفة عامة يشغلها مع حرمانه من
تولي ال��وظ��ائ��ف العامة وم��ن التعيني
أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية
مستقبال ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة 49
ك ��ل ش �خ��ص م ��ن غ �ي��ر امل �ن �ص��وص
عليهم في امل��ادت�ين ( 46و )47استفاد
فائدة جدية من الكسب غير املشروع
مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة
الواردة في املادة ( )47من هذا القانون.
مادة 50
ك� ��ل م� ��ن ق � ��ام ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ه��وي��ة
امل �ب �ل��غ أو م��وط �ن��ه ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س
م��دة ال تجاوز ث�لاث سنوات وبغرامة
ال ت�ق��ل ع��ن أل��ف دي �ن��ار وال ت��زي��د على
خمسة آالف دي�ن��ار أو ب��إح��دى هاتني
العقوبتني.
مادة 51
ك��ل م �س��ؤول ي �ق��وم ب��ات �خ��اذ إج ��راء
إداري ض��د امل�ب�ل��غ ب�س�ب��ب إب�لاغ��ه عن
جريمة من الجرائم املنصوص عليها
ف ��ي ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ي �ع��اق��ب ب��ال �ج��زاء
ال �ت��أدي �ب��ي وي �ع �ت �ب��ر اإلج� � ��راء اإلداري
املتخذ ضد املبلغ كأن لم يكن.

مادة 52
يعاقب املبلغ ع��ن ج��رائ��م ف�س��اد إذا
ت �ع �م��د ت �ق��دي��م ب �ي��ان��ات أو م�ع�ل��وم��ات
ك��اذب��ة أو أخفى بيانات أو معلومات
أو ارت �ك��ب غ�ش��ا أو ت��دل�ي�س��ا أو أخفى
ال �ح �ق �ي �ق ��ة أو ك� � ��ان ي �ض �ل ��ل ال� �ع ��دال ��ة
بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات
ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
الباب السابع
أحكام ختامية ()58 – 53
مادة 53
ال ت �س �ق��ط ال ��دع ��وى ال �ج��زائ �ي��ة ف��ي
ج ��رائ ��م ال �ف �س ��اد امل� ��ذك� ��ورة ف ��ي امل� ��ادة
( )22م��ن ه��ذا ال �ق��ان��ون ك�م��ا ال تسقط
ال�ع�ق��وب��ات امل��دن�ي��ة ب��ال�غ��رام��ة املحكوم
بها في هذه الجرائم بمضي املدة.
مادة 54
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي
شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية
من الكسب غير املشروع ويكون الحكم
ب��ال��رد أو ب��امل �ص��ادرة ن��اف��ذا ف��ي م��ال��ه
بقدر ما استفاد.
مادة 55
ي�ص��در مجلس إدارة الهيئة خالل
س �ت��ة أش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ال �ع �م��ل ب�ه��ذا
ال� �ق ��ان ��ون ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذا
ال �ق ��ان ��ون ب �ن ��اء ع �ل��ى اق � �ت ��راح م�ج�ل��س
األمناء وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 56
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي
قانون يعارض أحكام هذا القانون.
مادة 57
ي �ع �م��ل ب� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون م ��ن ت��اري��خ
نشرة في الجريدة الرسمية.
مادة 58
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.
وج� � � ��اء ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض ��اح �ي ��ة

ل�ل��اق � �ت� ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� ��إن � �ش� ��اء ه �ي �ئ��ة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد واألح �ك ��ام ال�خ��اص��ة
بالكشف عن الذمة املالية
مل��ا ك��ان ال�ف�س��اد وم��ا ي�ن�ط��وي عليه
من جرائم اقتصادية واجتماعية من
ش��أن�ه��ا زع��زع��ة اس �ت �ق��رار املجتمعات
وأم�ن�ه��ا وت�ق��وي��ض م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وامل� � �س � ��اس ب� �س� �ي ��ادة ال � �ق ��ان ��ون ف�ي�ه��ا
ويساعد على انتهاك حقوق اإلنسان
وت�ع��ري��ض التنمية وال �ع��دال��ة للخطر
ويعد من الظواهر الخبيثة التي تهدد
ك�ي��ان املجتمع وتصيبه ب��آث��ار ض��اره
والن الفساد لم يعد محليا فقد أبرمت
األم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة ف� ��ي س �ب �ت �م �ب��ر 2003
اتفاقية ملكافحته انضمت إليها دولة
الكويت بالقانون رقم  47لسنة 2006
وق��د نصت تلك االتفاقية ف��ي مادتها
السادسة على أن تكفل كل دولة طرف
وف �ق��ا ل �ل �م �ب��ادئ األس��اس �ي��ة لنظامها
ال �ق ��ان ��ون ��ي وج� � ��ود ه �ي �ئ��ة أو ه �ي�ئ��ات
حسب االقتضاء تتولى منع الفساد.
وم ��ع م ��راع ��اة م��ا ال �ت��زم��ت ب��ه دول��ة
ال �ك��وي��ت ومل� ��ا ك� ��ان ال �ق ��ان ��ون ه ��و أداة
ال��دول��ة لتحقيق م��ا يتطلبه املجتمع
ف�ق��د ح ��رص ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي على
صون حرمة األموال العامة وحمايتها
وفق املنصوص عليه باملادة ( )17منه.
وإزاء م��ا م��رت ب��ه ال�ب�لاد م��ن أزم��ات
نجم عنها إخفاقات شابت العمل في
ال �ع��دي��د م��ن أج �ه��زة ال��دول��ة وتسببت
ف��ي كثير م��ن مظاهر الفساد وم��ن ثم
أص� �ب ��ح إص �ل��اح ال ��وض ��ع اس �ت �ح �ق��اق��ا
وط�ن�ي��ا ح�ت�م�ي��ا ت�س�ت��وج��ب ال �ض��رورة
مواجهته ومعالجته بالسرعة الالزمة
واستجابة لهذه الضرورة امللحة كان
إصدار املرسوم بقانون املرفق إلنشاء
هيئة عامة تنهض بمكافحة الفساد
ومعالجة أسبابه.
وق ��د ت�ض�م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون إن �ش��اء
هيئة مستقلة باسم ( هيئة مكافحة
الفساد) تكون مهمتها مكافحة الفساد
وم� �ن� �ع ��ه ودرء م� �خ ��اط ��رة وم �ع��ال �ج��ة
أس�ب��اب��ه ف�ض�لا ع��ن م�لاح�ق��ة مرتكبيه
واسترداد األموال والعائدات الناتجة
عنه وتعزيز مبدأ التعاون ومشاركة
الدولة واملنظمات اإلقليمية والدولية
ف��ي م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وإرس� ��اء
مبدأ الشفافية والنزاهة في املعامالت
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وامل � ��ال � �ي � ��ة واإلداري� � � � � ��ة
وتفعيل مبدأ امل�س��اواة وتعزيز ال��دور
ال��رق��اب��ي ل�لأج�ه��زة املختصة وحماية
مؤسسات وأجهزة الدولة من التالعب
واالستغالل وس��وء استخدام السلطة
ل �ت �ح �ق �ي��ق م� �ن ��اف ��ع ش �خ �ص �ي��ة وم �ن��ع
الوساطة واملحسوبية التي تلغي حقا
وتحقق باطال وتفعيل وتشجيع دور
مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني
في املشاركة.
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كل من ثبت
حصوله على كسب
غير مشروع
يعاقب بالحبس
مدة ال تزيد على
ثالث سنوات
وبغرامة تعادل
قيمة الكسب غير
المشروع
كل من قام
بالكشف عن
هوية المبلغ أو
موطنه يعاقب
بالحبس مدة ال
تجاوز ثالث سنوات
وبغرامة أو بإحدى
هاتين العقوبتين
كل مسؤول
يقوم باتخاذ إجراء
إداري ضد المبلغ
بسبب إبالغه عن
جريمة من الجرائم
المنصوص عليها
في هذا القانون
يعاقب بالجزاء
التأديبي
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طالبوا الحكومة بإيجاد مصادر بديلة للنفط والتعاون مع المجلس من أجل المزيد من النجاح

نواب لـ «الدستور» :المجلس يسير
شدد عدد من النواب في
تصريحات لـ «الدستور»
على أن مجلس األمة
في طريقه الصحيح
لالنجاز وبخطى ثابتة
نحو تحسين مستوى
المعيشة من خالل اقرار
مجموعة من القوانين
المهمة.
وأشاروا إلى أن إقرار
قانون الرفق بالحيوان
مهم النه يحمي
المواطنين ويحافظ
على سالمتهم الفتين
الى أن المجلس فتح
ملفات مهمة جدا
مثل الشهادات غير
المعتمدة وتم تكليف
اللجنة التعليمية
التحقيق فيها.
كما شددوا على ضرورة
االلتفات الى المؤسسات
اإلصالحية وإقرار الخلوة
الشرعية متمنين أن
يدوم هذا التعاون
بين السلطتين من أجل
االنجاز والى التفاصيل

أحمد الري

عدنان عبدالصمد

سعود الحريجي

ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة أك� ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
امل � �ج � �ل� ��س م � � �ب � ��ارك ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج أن
املجلس يسير على طريق اإلنجاز
ب �خ �ط��ى ث ��اب� �ت ��ة خ ��اص ��ة ف� ��ي دور
انعقاده الرابع واألخير من الفصل
التشريعي ال��راب��ع عشر ،ويتلمس
اح �ت �ي��اج��ات امل��واط �ن�ين ومصلحة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ك� ��ل م� ��ا ي� �ن� �ج ��زه م��ن
ق��وان�ين ،فعلى سبيل املثال ناقش
امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي ج �ل �س �ت��ي ال� �ث�ل�اث ��اء
واألربعاء املاضيني موضوع هيئة
م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد وح � ��ل ج�م�ع�ي��ة
الشفافية على إثر ما أث��اره بعض
اإلخ � � � ��وة ال� � �ن � ��واب ب � �ش� ��أن إص� � ��دار
ال �ج �م �ع �ي��ة ل� �ت� �ق ��اري ��ر ت � �س ��ىء إل ��ى
س�م�ع��ة ال �ك��وي��ت وه ��و م��ا ال يقبله
م �ج �ل��س األم � ��ة وال ي �س �م��ح ب ��ه ألن
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
ون��اق��ش امل�ج�ل��س أي �ض��ا ق��ان��ون
الرفق بالحيوان الذي أقر باتفاقية
وق � � �ع � � ��ت ع � �ل � �ي � �ه� ��ا دول م �ج �ل ��س
ال� � �ت� � �ع � ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ،وت �ش �م��ل
إل � � ��ى ج� ��ان� ��ب ال � ��رف � ��ق ب ��ال� �ح� �ي ��وان
وح� �ق ��وق ال� �ح� �ي ��وان م ��وض ��وع ف��ي
غ��اي��ة األه�م�ي��ة وال �خ �ط��ورة يتعلق
ب �ت ��رب �ي ��ة ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات امل �ف �ت��رس��ة
وك ��ذل ��ك االت� �ج ��ار ب �ه��ا مل ��ا ف ��ي ذل��ك
م��ن خ�ط��ورة على ح�ي��اة املواطنني
وس�لام �ت �ه��م م �م��ا ي�ت�ط�ل��ب م �ع��ه أن
يكون القانون متضمنا لكثير من
الضوابط واإلج ��راءات التي تكفل
أمن وسالمة واملجتمع.
وأي� � � � �ض � � � ��ا ت � � � �ع � � ��رض امل � �ج � �ل� ��س
مل � � � ��وض � � � ��وع م � � �ه� � ��م ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �م ��ا
أش �ي��ع م ��ؤخ ��را ب �ش��أن ال �ج��ام �ع��ات
غ �ي ��ر امل� �ع� �ت ��رف ب �ه ��ا وال� �ش� �ه ��ادات
امل �ض ��روب ��ة ،وه� ��ذا أم ��ر ي�س�ت��وج��ب
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف �ي��ه ووض� ��ع ال �ض��واب��ط
والقوانني الكفيلة بحماية التعليم
في الكويت وتنزيهه عن مثل هذه
ال �ت �ج��اوزات ال�خ�ط�ي��رة ال�ت��ي تمس
م�ي��دان��ا مهما للغاية وه��و م�ي��دان
التربية والتعليم الذي هو أساس
تقدم الدول ورقيها.
ه ��ذا ف�ض�لا ع��ن ت� ��داول املجلس
لحكم املحكمة الدستورية األخير
ب��رف�ض�ه��ا للطعن ف��ي ق��ان��ون منع

االخ �ت�لاط ،ال��ذي ك��ان ق��د ص��در من
قبل ،وم��ن ثم يبقى الحال على ما
هو عليه وعدم التراجع عما كانت
املحكمة الدستورية قد أقرته.

ال� �ف� �س ��اد وإن � �م� ��ا رف � �ض� ��ا إلص� � ��دار
قانون به كثير من الخلل.
ف��إذا كنا ن��ري��د حقا إب��راء الذمة
املالية وحماية املال العام من خالل
هذه القوانني ،فإنه يجب أن يكون
ال �ق��ان��ون محكما وي �ف��ي ب��ال�غ��رض
الذي صدر من أجله.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب محمد
طنا إن جلستي األمس واليوم كان
اإلنجاز فيهما ممتاز جدا خاصة
قانون هيئة مكافحة الفساد الذي
تم تحويله إلى التشريعية ،وأعتقد
ان الحكم سوف يصدر يوم 12/20
وس��وف يجتمع املجلس ويعوض
الفراغ التشريعي الذي حدث.
أي�ض��ا ك��ان ل��دي�ن��ا ق��ان��ون ال��رف��ق
ب � ��ال � �ح � �ي � ��وان ،وك � � � ��ان م � �ق� ��دم� ��ا م��ن
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق م �ج �ل��س
التعاون الخليجي وتم التصويت
عليه وحظي باملوافقة م��ن جميع
األع�ض��اء ،وك��ان هناك قانون لحل
جمعية الشفافية ،وأعتقد أن الحل
ض� � � ��روري وإب � �ع � ��اد ه � � ��ؤالء ال ��ذي ��ن
كانوا في مجلس اإلدارة وتسببوا
ف ��ي اإلس � � ��اءة ل �ل �ك��وي��ت ب �م��ا ص��در
عنهم من قوانني وإحصاءات .

سمة مميزة
وأعرب النائب سعود الحريجي
ع��ن رض� ��اه ال �ت��ام ع �م��ا ت��م إن �ج��ازه
ف ��ي ج�ل�س�ت��ي ال �ث�ل�اث��اء واألرب� �ع ��اء
امل� � ��اض � � �ي �ي ��ن وق � � � � � ��ال إن� � �ه� � �م � ��ا ف ��ي
ال�ح�ق�ي�ق��ة ج�ل�س��ة واح� ��دة متصلة،
ألن امل��واض�ي��ع ال�ت��ي أن�ج��زت خالل
ج�ل�س�ت�ين ب�ع�ض�ه��ا ب ��دأ ف��ي جلسة
الثالثاء وحسم في جلسة األربعاء،
وه��ذا إن دل على ش��يء فإنما يدل
على أن املجلس ي�ح��اول دائ�م��ا أن
ينتهي من أي موضوع يطرح على
ج��دول األع �م��ال بحيث ينتقل إلى
م ��وض ��وع غ �ي ��ره ،وق ��د ت ��رك وراءه
موضوعات أن�ج��زت تماما ،وه��ذه
س� �م ��ة م � ��ن س � �م� ��ات ه� � ��ذا امل �ج �ل��س
ميزته عن املجالس السابقة.
وق� � � ��ال ال� �ح ��ري� �ج ��ي إن � � ��ه ق � ��د ت��م
إق��رار بعض القوانني منها قانون
الرفق بالحيوان مع إج��راء بعض
ال �ت �ع��دي�لات ع�ل�ي��ه ،وم ��ا ي�ت�ص��ل به
ف ��ي ش � ��أن االت � �ج� ��ار ب��ال �ح �ي��وان��ات
املفترسة ،خاصة بعد أن شاهدنا
بعض الحوادث نتجت عن اقتناء
ه ��ذه ال �ح �ي��وان��ات واالت � �ج ��ار ب�ه��ا،
حيث ت��م التصويت على القانون
وإق� � � � ��راره ف� ��ي امل� ��داول � �ت �ي�ن األول � ��ى
والثانية.
أي � � �ض � ��ا ت � � ��م ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ع �ل��ى
م �ش��روع ق��ان��ون م�ه��م وه ��و ق��ان��ون
كانت الحكومة قد تقدمت به حيث
ي�ن��ص ع�ل��ى إن �ش��اء هيئة ملكافحة
الفساد ،مع وجود مقترح بقانون
آخر مما زال ينظر.
وف��ي الحقيقة ه�ن��اك اس�ت�غ��راب
م � � ��ن ه � � � ��ذه االزدواج � � � � � �ي� � � � � ��ة وه � � ��ذا
االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ب � � � ��دون أي م � �ب� ��رر،
فالقانون القائم هو أفضل بكثير
م �م��ا ق ��دم ع �ل��ى ص �ف��ة االس�ت�ع�ج��ال
ول��ذل��ك ل��م تتم املوافقة عليه وك��ان
ال�ت�ص��وي��ت عليه ب��اإلج �م��اع ،ليس
رف � �ض� ��ا إلن� � �ش � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة م �ك��اف �ح��ة

منع االختالط
وب � � ��دوره ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب د.أح� �م ��د
م�ط�ي��ع ال �ع ��ازم ��ي ،إن ��ه ي�ح�م��د ال�ل��ه
ع �ل��ى ح �ك��م امل �ح �م �ك��ة ال��دس �ت��وري��ة
ال��ذي حصن قانون منع االختالط
م��ن الطعن ال��ذي ك��ان ق��د ق��دم فيه،
وه � ��ذا ش� ��يء أث �ل��ج ص ��دورن ��ا ألن��ه
يوافق فطرة وطبيعة أهل الكويت
حسب إسالمهم وتدينهم املعتدل.
ك ��ذل ��ك أن� �ج ��ز امل �ج �ل ��س ق ��ان ��ون
ال��رف��ق ب��ال �ح �ي��وان ،وه ��ذا ال�ق��ان��ون
ي ��واف ��ق ت �ع��ال �ي��م دي �ن �ن��ا اإلس�ل�ام��ي
ال�ح�ن�ي��ف ب��اع �ت �ب��اره دي ��ن ال��رح�م��ة
والرأفة ،خاصة إذا وصلت الرحمة
إل� � ��ى ال � �ح � �ي� ��وان األع � �ج� ��م ال � � ��ذي ال
يستطيع أن يعبر ع�م��ا يشعر به
م��ن أل��م ،والنبي  -صلى الله عليه
وس � �ل� ��م  -ت �ك �ل ��م ع� ��ن ع� ��اب� ��دة ب �ن��ي
إسرائيل التي دخلت النار في هرة
حبستها فال هي أطعمتها وال هي

أطلقتها تأكل من خشاش األرض،
وماتت هذه الهرة جراء قسوة تلك
املرأة.
ويتصل بالقانون أيضا الجزء
ال� � �خ � ��اص ب ��اق� �ت� �ن ��اء ال� �ح� �ي ��وان ��ات
امل� �ف� �ت ��رس ��ة ،وه� � ��ذا أم � ��ر م ��رف ��وض،
فكيف يمشي امل��واط��ن ف��ي الشارع
وم�ع��ه أس��د طليق وي �ع��رض حياة
املواطنني للخطر؟!
وكان هناك أيضا قانون خاص
ب� �ه� �ي� �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد وت ��م
إرجاؤه لحني صدور حكم املحكمة
الدستورية ف��ي ه��ذا األم��ر واعتقد
أن��ه س�ي�ص��در ي��وم  12/20أي قبل
ج�ل�س��ة  22م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري إن
شاء الله.
ك � ��ذل � ��ك أش� � � � ��اد ال� � �ن � ��ائ � ��ب ك ��ام ��ل
ال �ع��وض��ي ب��إن �ج��از امل�ج�ل��س ل�ع��دد
م��ن ال �ق��وان�ين امل�ه�م��ة ال �ت��ي تتعلق
ب�م�ص�ل�ح��ة امل��واط �ن�ين م�ث��ل ق��ان��ون
ال��رف��ق ب��ال �ح �ي��وان ب �ع��د ان أص�ب��ح
متناغما مع االتفاقية التي أقرها
م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي،
واملشتمل على إض��اف��ة مهمة إلى
م��وض��وع ال��رف��ق ب��ال �ح �ي��وان وه��ي
ش�م��ول ال�ق��ان��ون ل�ض��واب��ط جديدة
تتعلق بتربية وتداول الحيوانات
امل �ف �ت��رس��ة وك ��ذل ��ك االت � �ج� ��ار ب �ه��ا،
وك � �ن� ��ت وم� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن اإلخ� � ��وة
النواب قد تقدمنا باقتراح بقانون
ي� �ت� �ض� �م ��ن ع� � �ق � ��وب � ��ات رادع� � � � � ��ة مل��ن
ي�ت�ج��اوز ت�ل��ك ال �ض��واب��ط وي�ع��رض
حياة الناس للخطر.
ك ��ذل ��ك ن ��اق ��ش امل �ج �ل ��س ق ��ان ��ون
ه � �ي � �ئ ��ة م � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال� � �ف� � �س � ��اد وم� ��ا
أث �ي��ر م ��ؤخ ��را ب �ش��أن ح ��ل جمعية
الشفافية ،وات�خ��ذ املجلس موقفا
م��وض��وع�ي��ا ح�ي��ث أرج� ��أ ال �ب��ت في
قانون الهيئة لحني صدور قانون
امل �ح �ك �م ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ،ت�ح�س�ب��ا
إللغاء الهيئة وع��دم وج��ود قانون
ب � ��دي � ��ل ،وب ��ال � �ت ��ال ��ي وج� � � ��ود ف � ��راغ
دستوري.
مصدر بديل للنفط
أم��ا النائب أحمد الري فقال إن
ال�ج�ل�س��ة امل��اض �ي��ة ق��د رك� ��زت على
ق ��ان ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ك��اف�ح��ة
ال � �ف � �س� ��اد  ،وك� � � ��ان ق� � � ��رار امل �ج �ل��س
ب��إرج��اء ال �ب��ت ف��ي ال �ق��ان��ون بشكل
ن� �ه ��ائ ��ي إل� � ��ى ح �ي��ن ص� � � ��دور ح �ك��م
املحكمة الدستورية حتى ال يكون
ه� �ن ��اك ف � ��راغ دس � �ت� ��وري ف ��ي ح��ال
إلغاء القانون القديم دون ان يكون
هناك قانون آخر.
وتم كذلك مناقشة تقرير وزارة
ال� �ش ��ؤون ع ��ن ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ان� �ق� �ط ��اع ال �ت �ي��ار

التتمة ص 13

الخرينج:
وضع الضوابط
والقوانين الكفيلة
بحماية التعليم
من الشهادات
المضروبة
الري:
ضرورة إيجاد
مصادر
بديلة للنفط
عبدالصمد:
مالحظات كثيرة
على ديوان الخدمة
المدنية بشأن
االبتعاث
الحريجي:
ضرورة احكام
قانون هيئة
مكافحة الفساد

aldostoor

االثنين  10ربيع األول  21 . 1437ديسمبر 2015

تحقيق

13

على طريق اإلنجاز بخطى ثابتة
تتمة المنشور ص12
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ف ��ي ال �ف �ت��رة ال�س��اب�ق��ة
 ،وأي� �ض ��ا م �ن��اق �ش��ة ب ��دي ��ل ل�ل�ن�ف��ط
ك �م �ص��در وح �ي��د ل �ل��دخ��ل ال �ق��وم��ي،
وق ��ان ��ون ال ��رف ��ق ب��ال �ح �ي��وان ال ��ذي
ات �ف �ق��ت ع �ل �ي��ه دول ال �خ �ل �ي��ج كلها
م ��ن ح �ي��ث ط��ري �ق��ة اس� �ت� �ي ��راد ه��ذه
ال� �ح� �ي ��وان ��ات وط ��ري� �ق ��ة رع��اي �ت �ه��ا
وطريقة بيعها ،وكل االمور الالزمة
ل�ت�ن�ظ�ي��م ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ب �ح �ي��ث ال
ت�ك��ون عملية عشوائية يستغلها
ال �ب �ع��ض اس �ت �غ�ل�اال س�ي�ئ��ا فتمثل
خ � �ط� ��ورة ع �ل ��ى ب �ع ��ض امل ��واط �ن�ي�ن
نتيجة اقتناء أشخاص لحيوانات
مفترسة.
قطار اإلنجاز
وع � �ل� ��ى ن� �ف ��س امل � � �ن� � ��وال ت �ح��دث
ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي م �ش �ي��دا
ب �م��ا ت ��م إق� � ��راره وم �ن��اق �ش �ت��ه خ�لال
ج� �ل� �س� �ت ��ي ال� � �ث �ل��اث � ��اء واألرب� � � �ع � � ��اء
املاضيني وق��ال إن املجلس ما زال
ي�س�ت�ق��ل ق �ط��ار اإلن� �ج ��از ،وي��واص��ل
ط��ري��ق ال �ت �ع��اون م��ع ال�ح�ك��وم��ة في
إق� ��رار ال �ق��وان�ين امل�ه�م��ة وال �ت��ي ظل
ب�ع�ض�ه��ا م��وض��وع��ا ع�ل��ى ال��رف��وف
لسنوات ،مثل القوانني التي تتعلق
بالتعليم وال �ق��وان�ين ال�ت��ي تتصل
ب��ال �ش �ف��اف �ي��ة وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد،
وال � �ن � �ظ� ��ام اآلل � � ��ي وامل� �ي� �ك� �ن ��ة ح�ي��ث
كشف ديوان املحاسبة مؤخرا عن
ت��أخ��ر ب�ع��ض ال�ش��رك��ات ف��ي إن�ج��از
ه ��ذه امل�ه�م��ة ول �ك��ن ه ��ذه ال�ش��رك��ات
سرعان ما قامت بتغيير أسمائها
ل �ت �ت��م ت��رس �ي��ة امل �ن��اق �ص��ات عليها
م� � ��رة اخ � � ��رى وه � � ��ذا ي� �ع ��د ت �ح��اي�لا
غ�ي��ر م�ق�ب��ول وم ��ن ث��م ق��ام��ت لجنة
امل �ي��زاي �ن��ة ب�ت��وج�ي��ه ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
املال العام إلى بحث هذا األمر.
األم � ��ر اآلخ � ��ر أي �ض��ا ه ��و ق��ان��ون
الرفق بالحيوان الذي اشتمل على
جانب مهم وه��و وض��ع الضوابط
ل� �ت ��رب� �ي ��ة وت� � � � � � ��داول ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات
امل �ف �ت��رس��ة واالت� � �ج � ��ار ب� �ه ��ا ،ن �ظ��را
الن�ت�ش��ار ه��ذه ال�ظ��اه��رة ف��ي اآلون��ة
األخيرة وما تمثله من خطر على
حياة البشر.
وأش � � � � � ��ار ال� � �ع� � �ن � ��زي إل � � � ��ى ح �ك��م
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة ب ��رف ��ض
الطعن على قانون منع االختالط،
م ��ؤك ��دا أن ال �ق��ان��ون ي�ت �م��اش��ى مع
طبيعة املجتمع الكويتي وعاداته
وت� �ق ��ال� �ي ��ده امل� �ح ��اف� �ظ ��ة وت �م �س �ك��ه
بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
رسائل مهمة
وف � � � ��ي ذات ال� � �س� � �ي � ��اق ت� �ح ��دث
ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان ع�ب��د ال�ص�م��د فقال
إن الجلسة ك��ان بها ع��دة رسائل،
م� � ��ن أه� �م� �ه ��ا رس� ��ال � ��ة م� ��ن رئ �ي��س
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امل � �ج � �ل ��س ب� �ط� �ل ��ب س � �ح ��ب ت �ق��ري��ر
ح�ق��وق اإلن �س��ان ال ��ذي ك��ان مقدما
من لجنة حقوق اإلنسان القديمة،
وك �ن��ا ق��د أع ��ددن ��ا م��ن ق�ب��ل ت�ق��ري��را
ع� ��ن ال� �س� �ج ��ون وع� � ��ن امل ��ؤس� �س ��ات
اإلصالحية ،وبالفعل قمنا بزيارة
مطولة لإلبعاد والسجون ،اطلعنا
فيها على كثير من األمور وقدمنا
ذل ��ك ال �ت �ق��ري��ر ،ول �ك��ن ال �ط �ل��ب ج��اء
ب �س �ح �ب��ه م ��ن ج � ��دول األع � �م� ��ال م��ع
االح �ت �ف��اظ ب�م��وق�ع��ه ع�ل��ى ال �ج��دول
ح �ت��ى ن� �ح ��دث م �ع �ل��وم��ات��ه ،ول �ك��ن
وجهة نظري الخاصة انه كان من
املفترض ان يرسل هذا التقرير إلى
الحكومة مباشرة ث��م نعد تقريرا
ج��دي��دا أف �ض��ل ،ول �ك��ن ت��م االت �ف��اق
على إعادته.
ك� ��ان� ��ت ه � �ن� ��اك أي � �ض� ��ا رس ��ال ��ة
م��ن ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ب�خ�ص��وص
ال � �ش � �ه� ��ادات ال �ع �ل �م �ي��ة امل� �ض ��روب ��ة
والبعثات التي ليس لها ضوابط،
وهناك كثير من املالحظات عليها
ت��رت �ب��ط ب ��دي ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة،
فحينما ناقشنا مالحظات ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد وج��دن��ا
ان األم� ��ر ي �ح �ت��اج ل �ل��دراس��ة ،حيث
إن ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ت �ص��در ترتبط
ب�م��واف�ق��ة دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة،
ول� � �ك � ��ن أس � � � ��اس ال� �ق� �ض� �ي ��ة أي� �ض ��ا
م��رت �ب��ط ب � ��وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي،
ف ��ال� �ق� �ض� �ي ��ة ب � �ح� ��اج� ��ة إل� � � ��ى ب �ح��ث
مفصل ،ولذا طلبنا نحن من ديوان
املحاسبة إرسال جميع املخالفات
وامل�لاح �ظ��ات ع�ل��ى دي ��وان الخدمة
املدنية إلى لجنة التعليم والتربية
لبحثها ج �ي��دا ،وب��امل�ن��اس�ب��ة نحن
ن��دع��م ال ��وزي ��ر ون��دع ��م امل �س��ؤول�ين
ف � ��ي وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
ال� �ع ��ال ��ي ون �ح �ث �ه��م ع �ل��ى ض � ��رورة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ص �ي��ان��ة ال �ش �ه��ادات
وال�ج��ام�ع��ات ،خ��اص��ة أن املؤسسة
التربوية مؤسسة مهمة جدا يجب
الحفاظ عليها وعلى نقائها ،في
ظل ما يتردد من وج��ود شائعات
ع � ��ن ش � � �ه� � ��ادات م � � � � � ��زورة ،ف �ن��دع��و
للتحقيق في ه��ذه األم��ور واتخاذ

كافة اإلجراءات الالزمة وإبعاد من
ق ��ام ب��ال �ت��زوي��ر ك�م��رح�ل��ة أول� ��ى ،ثم
بعد ذلك يجازى بما يستحق.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ج��ام�ع��ات غير
امل �ع �ت��رف ب �ه��ا ،ف �ه �ن��اك اآلن هيئة
ف��ي وزارة التعليم ال�ع��ال��ي تسمى
هيئة اع�ت�م��اد ال�ج��ام�ع��ات انشئت
منذ فترة واآلن تم تفعيلها ،ونحن
ندعم ه��ذا التفعيل بالطبع ونشد
ع �ل��ى أي� � ��دي امل� �س ��ؤول�ي�ن ل�ص�ي��ان��ة
املؤسسة التربوية كما ذك��رت عن
أي ان �ح��راف او اي س�ل�ب�ي��ات ،وق��د
ارسلت الرسالة بالفعل إلى اللجنة
التعليمية باملجلس.
وه �ن ��اك رس ��ال ��ة أخ� ��رى ك �ن��ا قد
ب�ع�ث�ن��اه��ا م ��ن امل �ي��زان �ي��ات تتعلق
ب� �ق� �ض� �ي ��ة ال � �ن � �ظ� ��ام اآلل � � � � ��ي ،ح �ي��ث
وجدنا من خالل مالحظات ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة أن ب� �ع ��ض ال� �ش ��رك ��ات
م�ت�ع�ث��رة ف��ي إن �ج��از ال �ن �ظ��ام اآلل��ي
امل ��رت �ب ��ط ب��امل �ي �ك �ن��ة ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة
ك� �ك ��ل ،وال� �ح� �ك ��وم ��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة،
وم ��ع ذل ��ك ت�ت��م ت��رس�ي��ة مناقصات
عليها ،وحينما انتبهنا كمجلس
لخطورة هذا األمر وطالبنا برفض
هذه الشركات قامت تلك الشركات
امل�ت�ع�ث��رة ب�ت�غ�ي�ي��ر أس�م��ائ�ه��ا لتتم
الترسية عليها ،ومن ثم بعثنا هذا
امل��وض��وع إل ��ى ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل��ال
العام لتدرسها بصورة مفصلة.
امل � �ه� ��م أن� � ��ه اص � �ب� ��ح ل ��دي� �ن ��ا اآلن
ن�ه��ج ف��ي ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات م�ف��اده
أن أي ق �ض �ي��ة ن� ��رى ان �ه��ا ت�ح�ت��اج
إل � ��ى ب �ح��ث م �ف �ص��ل ن��رس �ل �ه��ا إل��ى
ال �ل �ج �ن ��ة امل �خ �ت �ص ��ة ف� ��ي امل �ج �ل��س
ليقوموا بدراستها ويدققوا فيها
وي�ع��ال�ج��وه��ا وف�ق��ا ل�ل�ض��واب��ط ،ثم
ي �ق��دم��وا ت �ق��ري��را ع�ن�ه��ا للمجلس،
واملجلس ككل يقرر.
أيضا كانت هناك قضية تتعلق
بلجنة هيئة مكافحة الفساد ،حيث
إن ال �ب �ع��ض ي �ت �خ��وف م ��ن إص� ��دار
املحكمة الدستورية حكما ببطالن
ه� ��ذه ال �ه �ي �ئ��ة ن �ت �ي �ج��ة ل �ص��دوره��ا
ب �م��رس��وم ض � � ��رورة ،ف �ه �ن��اك طعن
م �ق��دم للمحكمة ال��دس �ت��وري��ة ب��أن
ه��ذه ال�ه�ي�ئ��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ات ال �ت��ي ال

ينطبق عليها الضرورة ،وبالتالي
ال� �ب� �ع ��ض ي� �خ� �ش ��ى ب � � ��ان امل �ح �ك �م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ت��رف��ض وت �ل �غ��ي ه��ذه
الهيئة تماما.
ف��ي م�ق��اب��ل ه��ذا ال�ت�خ��وف هناك
م� �ح� �م ��وع ��ة م � ��ن اإلخ� � � � ��وة ال � �ن� ��واب
تقدموا باقتراح بقانون بديل فيما
لو تم إلغاء القانون األول من قبل
املحكمة الدستورية،
وأص�ب��ح ه�ن��اك ج��دل ف��ي جلسة
ال � �ث�ل��اث� ��اء واس � �ت � �م� ��ر إل � � ��ى ج �ل �س��ة
األربعاء ،ومن ثم رأينا انه مل��اذا ال
ننتظر حكم املحكمة الدستورية،
ثم بعد ذلك نتقدم باقتراح بقانون،
وق ��د أوك� ��ل امل ��وض ��وع إل ��ى اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال� �ت ��ي ات� �خ ��ذت ق� ��رارا
باألغلبية بإرجاء املوضوع لحني
البت من قبل املحكمة الدستورية
وص � � ��دور ق� ��راره� ��ا ،وع� �ل ��ى ض��وئ��ه
ن�ح��دد م ��اذا ن�ق�ت��رح ،ل�ع��ل املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ال ت �ق �ض��ي ب �ب �ط�لان
قانون الهيئة ،فلماذا نستبق حكم
املحكمة.
وإذا أق� ��رت امل �ح �ك �م��ة ب�ب�ط�لان��ه
أي�ض��ا ننظر ف��ي حيثياتها وبناء
عليه نصوغ القانون الجديد.
إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ق� �ض� �ي ��ة ال �ط �ع ��ن
ال��دس�ت��وري نجد ان البعض لديه
تعديالت على نفس القانون وهذه
يمكن مناقشتها فيما بعد س��واء
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ش��ام��ل ل�ق��ان��ون
ج ��دي ��د ،أو ال �ت �ع��دي�ل�ات امل��رت �ب �ط��ة
ب�ه�ي�ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ،وامل �ه��م
ان� ��ه ت �ق ��رر ان �ت �ظ��ار ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
الدستورية.
ك��ان ه �ن��اك أي �ض��ا ق��ان��ون ال��رف��ق
بالحيوان ،وه��ذا ال�ق��ان��ون عنوانه
ال��رف��ق ب��ال�ح�ي��وان ول�ك�ن��ه يتضمن
أم ��ورا أخ ��رى غ��اي��ة ف��ي األه�م�ي��ة ال
ي �ش �م �ل �ه��ا ال� �ع� �ن ��وان ،ف �م��ع األس ��ف
ف��ي ال�ك��وي��ت اآلن ان�ت�ش��رت ت�ج��ارة
وت � � � � � ��داول وت� ��رب � �ي� ��ة ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات
امل � �ف � �ت� ��رس ��ة ك� � ��األس� � ��ود وال � �ن � �م ��ور
والثعابني والتماسيح ..الخ.
وه�ن��اك ح��وادث منها أن إح��دى
ال�ش�غ��االت انتقلت إل��ى رح�م��ة الله
ب �س �ب��ب ه� �ج ��وم ح � �ي� ��وان م �ف �ت��رس

ع �ل �ي �ه��ا ،وه � �ن ��اك ش �خ��ص ع�ض�ت��ه
ال�ك��وب��را ال�ت��ي ك��ان يربيها وك��ادت
ان تفتك به لوال عناية الله ودخل
في غيبوبة طويلة حتى احضروا
له عالج من الفلبني أو من تايلند
تقريبا ،ووبعض هذه الحيوانات
ت��ؤذي ال�ج�ي��ران وه�ن��اك حيوانات
مفترسة نراها في الشوارع ،وهذا
أم��ر في غاية الخطورة ليس فقط
على ال�ع��ام��ة وإن�م��ا على م��ن يقوم
بتربيتها واق�ت�ن��ائ�ه��ا  ،وب��ال�ت��ال��ي
ف�ه��ذا ال �ق��ان��ون إض��اف��ة إل��ى حقوق
ال �ح �ي��وان��ات اش �ت �م��ل ع �ل��ى تنظيم
ت � � �ج� � ��ارة وت � � � � � � ��داول ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات
امل �ف �ت��رس��ة ،وس ��ن ع �ق��وب��ات رادع ��ة
ملن ال يلتزم بهذا القانون ،فهناك
ه� �ي� �ئ ��ات م �خ �ت �ص��ة م� �ث ��ل ح��دي �ق��ة
ال � �ح � �ي� ��وان وال � �ج � �ه� ��ات ال �ب �ي �ط��ري��ة
والصحية وه��ذه مسموح لها في
ح ��دود ال �ق��ان��ون ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه
ال� �ح� �ي ��وان ��ات ،ول� �ك ��ن م� ��ن ي� �ت ��داول
ه��ذه الحيوانات من دون ضوابط
يتعرض لعقوبات رادعة تقدم بها
عدد من اإلخ��وة النواب من بينهم
األخ ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي وأن � ��ا م �ع��ه،
وأظ � ��ن األخ ال �ق �ض �ي �ب��ي وآخ� � ��رون،
وك ��ذل ��ك األخ ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ال ��ذي
ت� �ق ��دم ب ��اق� �ت ��راح ب �ق ��ان��ون م �ش��اب��ه،
ف��ال�ع�ن��وان ال ي��وض��ح ه��ذا الجانب
ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه ي �ت �ع �ل��ق ب��ات �ف��اق �ي��ة ت��م
ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع �ل �ي �ه��ا م � ��ن ق� �ب ��ل دول
م � �ج � �ل� ��س ال � � �ت � � �ع� � ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي
ف�ي�م��ا ي�خ��ص ال��رأف��ة ب��ال�ح�ي��وان��ات
وطريقة التعامل معها وضم إليها
اق�ت��راح�ين ب�ق��ان��ون ،أي أن��ه أصبح
قانونا شامال وهو بالفعل قانون
جيد .
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��د
ال �ل��ه امل �ع �ي��وف ال ش��ك أن الجلسة
اش �ت �م �ل��ت ع �ل ��ى م ��واض� �ي ��ع م�ه�م��ة
ج��دا وح�ي��وي��ة  ،ل�ك��ن ه �ن��اك بعض
وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ال � �ت ��ي اخ �ت �ل �ف �ن��ا
م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ف �ي �ه��ا م �ث��ل ق��ان��ون
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ،وب�ع��ض
تقاريرهم عن دور وزارة األشغال
ف��ي م��واج �ه��ة األم� �ط ��ار ال �غ��زي��رة، ،
ن�ظ��را لتراخيهم وع��دم متابعتهم
ال �ج �ي��دة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��وض��وع
ح ��ل ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ،ول�ك�ن�ن��ا
وال �ح �م��د ل �ل��ه ب�ش�ك��ل ع ��ام خرجنا
بحصيلة جيدة من القوانني.

طنا:
إبعاد من أساءوا
للكويت وحل
جمعية الشفافية
مطيع:
قانون الرفق
بالحيوان يتوافق
والدين اإلسالمي
الحنيف
العوضي:
عقوبات رادعة
لمن يتجاوز ضوابط
قانون الرفق
بالحيوان
عسكر:
المجلس يواصل
طريق اإلنجاز
بالتعاون مع
الحكومة
المعيوف:
خرجنا من
الجلستين بحصيلة
جيدة من القوانين
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 49سؤاال جديدا من  20نائبا

الدروس الخصوصية والتعيينات والوظائف

استفسارات نيابية عن خفض نسبة الدعم الحكومي لبعض السلع الضرورية
أدرج على جدول أعمال
جلسة يوم غدٍ الثالثاء
 49سؤاال جديدا من
 20نائبا الى 11وزريرا
حيث قدم النائب
د.عبدالرحمن الجيران 10
أسئلة الى  6وزراء يليه
النائبان د.يوسف الزلزلة
ود.عبداهلل الطريجي لكل
منهما  5أسئلة وقدم
النواب سعدون حماد
ود.محمد الحويلة ود.عبد
الحميد دشتي وعبداهلل
التميمي ود.منصور
الظفيري ومحمد البراك
وفارس العتيبي وماضي
الهاجري سؤاال واحدا لكل
منهم.
وقد تنوعت األسئلة
مابين أسماء األطباء
المبتعثين إلى كندا عن آخر
خمس سنوات وأسباب
انتشار ظاهرة الدروس
الخصوصية وخفض
نسبة الدعم الحكومي
لبعض السلع الضرورية و
التعيينات األخيرة ألعضاء
هيئة التدريس في
كلية التربية األساسية
ووجود تجاوزات مالية
وإدارية واضحة في
شركة الخطوط الجوية
الكويتية.

د .عبدالرحمن الجيران

الدروس الخصوصية
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن
الجيران  10اسئلة الى  6وزراء منها
 3أسئلة الى وزير التربية والتعليم
ال�ع��ال��ي ع��ن أس �ب��اب ان�ت�ش��ار ظ��اه��رة
ال ��دروس الخصوصية واإلج� ��راءات
ال �ت ��ي ات� �خ ��ذت ح� ��ول ت �غ �ي��ب ال�ط�ل�ب��ة
وع��دم انتظامهم بالحضور لطابور
ال �ص �ب��اح وخ��اص��ة م�س�ت��وى ال�ث��ان��ي
عشر بنني وبنات مع التزويد بكافة
ال �ش �ه��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة والتخصصية
ل� �ل� �م ��درس�ي�ن وامل� � ��درس� � ��ات امل �ع �ن �ي�ين
ب �ت ��دري ��س م � ��ادة ال ��دس� �ت ��ور وك �ش��ف
ب ��أس � �م ��اء ال � �ش� ��رك� ��ات وامل ��ؤس � �س ��ات
التي رس��ت عليها املناقصات سواء
ك��ان��ت إن�ش��اء أو ترميما أو خدمات
س�ل�ع�ي��ة أو ت�ع�ل�ي�م�ي��ة أو م��واص�ل�ات
ل�ل�ع��ام ال��دراس��ي  2015 - 2014وه��ل
سبق ل�ه��ذه ال�ش��رك��ات أو املؤسسات
ان ش� ��ارك� ��ت ب ��أع� �م ��ال ف� ��ي ال � � � ��وزارة
وسجلت عليها مخالفات ووج��ه 6
أسئلة لوزراء املالية والنفط والدولة
ل �ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء وال�ك�ه��رب��اء
وامل � � � ��اء واالش � � �غ� � ��ال وش � � � ��ؤون االم� ��ة
واالسكان عن كشف بأسماء املوظفني
الحاليني باإلدارة القانونية مع ذكر
ق ��ري ��ن ك� ��ل اس � ��م امل �س �م��ى ال��وظ �ي �ف��ي
واللجان التي اشترك بها في العام
ال�ح��ال��ي وقيمة املخصصات املالية
التي يتقاضاها وهل شارك موظفو
اإلدارة القانونية بالوزارة في لجان
تحقيق ووجه سؤاال الى وزير العدل
واالوق ��اف عن ع��دد القضايا املحالة
إلى النيابة العامة من قبل الوزارات
في األعوام  2013و  2014و  2015مع
بيان عدد القضايا التي تم االنتهاء
م��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق ف�ي�ه��ا وك ��م ي�ب�ل��غ ع��دد
القضايا املحالة إل��ى الهيئة العامة
مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وه��ل ت��م التحقيق
فيها.
مؤسسة الموانئ الكويتية
وجه النائب د.يوسف الزلزلة 5
اسئلة ال��ى  3وزراء منها  3أسئلة

د .يوسف الزلزلة

د.عبد الله الطريجي

وزي � ��ر امل� ��واص �ل�ات ووزي� � ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع �ي �س��ى أح �م��د
ال � �ك � �ن� ��دري ع� ��ن م ��ؤس� �س ��ة امل ��وان ��ئ
ال�ك��وي�ت�ي��ة وك ��م ي�ب�ل��غ ع ��دد ال�س�ف��ن
التي تمت مناولتها في الفترة من
يناير  2013إلى سبتمبر  2015مع
توضيح تلك األعداد بشكل شهري
وأعداد السفن املتوقفة في املراسي
الخارجية لكل من ميناءي الشويخ
وال �ش �ع �ي �ب��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة م ��ن ي�ن��اي��ر
 2013إل��ى سبتمبر  2015وتعيني
م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ب� � �ص � ��ورة م� �ب ��اش ��رة
وم� � ��ن دون أخ� � ��ذ م ��واف� �ق ��ة دي� � ��وان
الخدمة املدنية وال�ت�ج��اوزات التي
كشفتها اللجنة التي شكلها وزير
امل��واص�لات وال�ت��ي قدمت تقريرها
م��ؤك��دة ت� �ج ��اوزات م��ال �ي��ة وإداري � ��ة
واض � � �ح� � ��ة ف� � ��ي ش � ��رك � ��ة ال� �خ� �ط ��وط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ووج � ��ه س ��ؤاال
ال��ى وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة عن
ص� � ��دور ق � � � ��رارات إداري � � � ��ة ل�ت�س�ك�ين
ب� � �ع � ��ض امل � � �ن� � ��اص� � ��ب اإلش� � ��راف � � �ي� � ��ة
بالوزارة كما وجه سؤاال الى وزير
امل��ال�ي��ة وال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ع��ن عقد
امل��زاي��دة رق��م (أ/ج/ش م-2014/1/
 )2015ب� �ش ��أن ت �ط ��وي��ر وت �ش �غ �ي��ل
وصيانة الخدمات املساندة للعمل
ال�ج�م��رك��ي ب�م��راف��ق اإلدارة العامة
للجمارك.

ابتعاث األطباء
وجه النائب د.عبدالله الطريجي
 5اسئلة ال��ى  5وزراء فسأل وزي��ر
الصحة عن أسماء وعدد األطباء
املبتعثني إلى كندا عن آخر خمس
س� �ن ��وات و ال �ج �ه��ة امل �س ��ؤول ��ة عن
ابتعاث األطباء وسأل وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء والكهرباء
وامل � � ��اء ع� ��ن امل� �ش ��رف ��ة األك��ادي �م �ي��ة
املقيمة في واشنطن التي تشرف
ع �ل��ى امل �ب �ت �ع �ث�ين م ��ن األط � �ب� ��اء ف��ي
كندا وسأل وزير التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي ع��ن ق �ي��ام ب�ع��ض امل� ��دارس
ال� �خ ��اص ��ة ب� ��إل� ��زام أول � �ي� ��اء األم � ��ور
بالتطعيم ضد أنفلونزا الخنازير
عند مستشفى السيف وسأل وزير
الخارجية عن صحة خبر تناقلته
وسائل اإلع�لام املختلفة عن قيام
رئيس املنظمة اإلسالمية للعلوم
الطبية بصرف أم��وال من حساب
املنظمة ألحد أشقائه مع التزويد
ب ��اس ��م رئ� �ي ��س امل �ن �ظ �م��ة وأس� �م ��اء
مجلس األم �ن��اء وس�ي��ره��م الذاتية
وس��أل وزي��ر ال�ع��دل واالوق� ��اف عن
م �ب��ررات إي �ق��اف ال�ش�ي��خ د .عثمان
ال�خ�م�ي��س ع ��ن إل �ق ��اء امل �ح��اض��رات
والدروس الدينية.

 25جوابا جديدا لـ  10وزراء
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
ي ��و غ� � ٍ�د ال �ث�ل�اث��اء  25ج��واب��ا
ج��دي��دا ل �ـ  10وزراء م�ن�ه��ا 6
أجوبة لوزير الصحة د.علي
ال�ع�ب�ي��دي و 4أج��وب��ة ل��وزي��ر
االع� �ل� ��ام وال � �ش � �ب� ��اب ال �ش �ي��خ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود و 3أج��وب��ة
ل � �ك� ��ل م� � ��ن وزي� � � � � ��ري ال � ��دف � ��اع
وامل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط وج ��واب ��ان

ل � �ك� ��ل م� � ��ن وزراء ال� �ت ��رب� �ي ��ة
والتعليم العالي والداخلية
وال� � � � �ش � � � ��ؤون االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة
والعمل والتخطيط وج��واب
واح��د لكل م��ن وزراء ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
والنفط والتجارة والصناعة
والعدل واالوقاف.

الرقابة التجارية
وج��ه ال�ن��ائ��ب عسكر ال�ع�ن��زي 3
اس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا س� � ��ؤاالن ال� ��ى وزي ��ر
التجارة والصناعة ع��ن االسباب
ال � �ت� ��ي دع� � ��ت ال� � ��ى ص � � ��دور ال � �ق� ��رار
ال � � � ��وزاري ب �ت �ك �ل �ي��ف وك� �ي ��ل وزارة
التجارة والصناعة باالضافة الى
عمله ب��ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال الوكالتني
امل � �س� ��اع� ��دت �ي�ن ل� � �ش � ��ؤون ال ��رق ��اب ��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وح � �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
وال� � �ش � ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة و ت�ع�ي�ين
م �س �ت �ش��اري��ن ق��ان��ون �ي�ي�ن ب�م�ك�ت��ب
وك�ي��ل وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة
بمرتبات كبيرة ووج��ه س��ؤاال الى
ووزي� ��ر امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
ع��ن ال�ف��وائ��ض امل�ل�ي��اري��ة السنوية
بعد ارتفاع أسعار النفط و حجم
ال� �ف ��وائ ��ض امل ��ال� �ي ��ة ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة منذ ال�ع��ام /2009
.2010
الدعم الحكومي
وج��ه ال�ن��ائ��ب س�ع��د ال�خ�ن�ف��ور 3
اس �ئ �ل��ة ال ��ى  3وزراء م�ن�ه��ا س��ؤال
ال��ى وزي��ر التربية التعليم العالي
ع ��ن ن �س �ب��ة االن � �ج� ��از ف ��ي م �ش��روع
ج��ام �ع��ة ص �ب��اح ال �س��ال��م (ج��ام�ع��ة
ال � �ش ��دادي� ��ة) وس � ��أل وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
والنفط عن نية الوزارة في خفض
ن �س �ب��ة ال ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ي ل�ب�ع��ض
السلع الضرورية التي يحتاجها
امل� � ��واط� � ��ن وس � � � ��أل وزي � � � ��ر ال� ��دول� ��ة
لشؤون مجلس الوزراء والكهرباء
واملاء عن سياسة اإلحالل التي تم
االتفاق عليها في عدة جلسات في
كافة الوزارات.
التعيينات
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
 3أسئلة منها س ��ؤاالن ال��ى وزي��ر
ال� �ص� �ح ��ة ع� ��ن ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون
ال � � �ت� � ��ي أب � ��رم � �ت � �ه � ��ا ال� � � � � � � � ��وزارة م��ع
ج��ام�ع��ة ومستشفيات كلينيكوم
ش� �ت ��وت� �غ ��ارت األمل ��ان� �ي ��ة وح ��ادث ��ة
وف��اة امل��واط��ن علي ع�ب��اس بسبب
خطأ طبي في مستشفى الصباح
وس � ��أل وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ع��ن التعيينات األخ �ي��رة ألع�ض��اء
هيئة ال�ت��دري��س ف��ي كلية التربية
األساسية.
حقوق الطفل
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي ��ر
امل ��واص �ل�ات وال �ب �ل��دي��ة ع ��ن تطبيق
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االسئلة المدرجة
على جدول اعمال
جلسة  22ديسمبر
النائب

عدد
االسئلة

عبدالرحمن الجيران

10

يوسف الزلزلة

5

عبدالله الطريجي

5

عسكر العنزي

3

سعد الخنفور

3

حمدان العازمي

3

صالح عاشور
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اإلشرافية محاور أسئلة النواب

أسئلة نيابية بشأن عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة من قبل الوزارات
تتمة المنشور ص14
ن� ��ص امل � � ��ادة رق � ��م  21م� ��ن ال �ق��ان��ون
رق��م  8لسنة  2010ف��ي ش��أن حقوق
األش � �خ� ��اص ذوي اإلع� ��اق� ��ة و س��أل
ووزي��ر الداخلية تطبيق نص املادة
رق ��م  75م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  21لسنة
 2015في شأن حقوق الطفل.
الوضع الوظيفي
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي ��ر
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي ع��ن
ال��وض��ع ال��وظ�ي�ف��ي مل�س��اع��د العميد
ل�لاس �ت �ش��ارات وال �ت��دري��ب ف��ي كلية
اآلداب ب �ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وس� ��أل
وزي ��ر ال �ع��دل واالوق � ��اف ع��ن توجيه
وزارة األوق��اف دعوة للسيد عثمان
ال �خ �م �ي��س إلل � �ق� ��اء م� �ح ��اض ��رة ع�ل��ى
الرغم من صدور حكم قضائي ضده
بتهمة شق الوحدة الوطنية.
مستشفى األمراض الصدرية
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب راك� � � � ��ان ال �ن �ص��ف
سؤالني الى وزير الصحة عن صحة
تعيني رئيس لوحدة الغدد الصماء
بمستشفى الصباح ف��ي الفترة من
أغ �س �ط��س  2014إل ��ى ي��ول �ي��و 2015
م��ن دون ح�ص��ول��ه ع�ل��ى أي ش�ه��ادة
اخ � �ت � �ص� ��اص ط � �ب� ��ي م � �ع � �ت� ��رف ب �ه��ا
وح � � ��دوث خ �ط��أ ط �ب��ي ي� �ه ��دد ح �ي��اة
م��واط�ن��ة عندما أج��ري��ت لها عملية
ج��راح �ي��ة ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى األم � ��راض
ال� � �ص � ��دري � ��ة الس� � �ت� � �ب � ��دال ال� �ص� �م ��ام
امليترالي.
زيارات تثقيفية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
سؤالني الى وزير التربية والتعليم
ال�ع��ال��ي ع��ن تنظيم ال� ��وزارة زي��ارات
خاصة تثقيفية وعسكرية للجنود
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ش � ��ارك � ��وا ف��ي
ح � ��رب ت� �ح ��ري ��ر ال� �ك ��وي ��ت ب �م��درس��ة
ث��ان��وي��ة ل�ل�ب�ن��ات ي ��وم 2015/11/2
وم��ا س�ب��ب اخ�ت�ي��ار م��درس��ة ثانوية
(بنات) إلقامة مثل هذه االحتفالية
و اس � � �ت � � �ع � ��دادات ال � � � � � ��وزارة م �م �ث �ل��ة
ب� � ��اإلداري �ي ��ن وامل� �ع� �ل� �م�ي�ن وال � �ط �ل�اب
الس � �ت � �ق � �ب� ��ال واس � � �ت � � �خ� � ��دام أج � �ه� ��زة
التابلت.
مدينة المطالع
وجه النائب خليل أبل سؤالني
منهما سؤال الى وزير الصحة عن
ق �ي��ام رئ��اس��ة م�ج�ل��س أق �س��ام طب
األطفال بالتعاقد مع معهد خاص
لعمل دورات تدريبية مدفوعة من
ميزانية رئاسة املجلس رغم وجود

دورات باملجان في إدارة الطوارئ
الطبية وس��أل وزي��ر االس �ك��ان عن
وج��ود دراس��ة ميدانية موثقة من
جهات محلية أو عاملية تبني فيها
سالمة مدينة املطالع من الناحية
ال �ص �ح �ي ��ة ب � �ش ��أن ت� �ح ��دي ��د ن�س��ب
اإلشعاعات وامللوثات البيئية في
املدينة.
الشحن الجوي
وجه النائب محمد طنا سؤالني
م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
والنفط بالوكالة عن صحة ضبط
ش �ح �ن��ة ش ��رائ ��ح ه ��وات ��ف م�ت�ن�ق�ل��ة
وك� � � ��روت ت �ع �ب �ئ��ة ص �ع �ب��ة ال �ت �ت �ب��ع
م��ن أوروب � ��ا وإف��ري �ق �ي��ا ع��ن ط��ري��ق
الشحن ال�ج��وي ووج��ه س��ؤاال الى
وزير التربية والتعليم العالي عن
إقامة حفله وعرض أزياء في كلية
التربية األساسية قسم االقتصاد
امل�ن��زل��ي بالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
الطيران المدني
وج � ��ه ال � �ن� ��واب س� �ع ��دون ح �م��اد

االجوبة المدرجة
على جدول أعمال جلسة
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ومحمد الحويلة ومحمد ال�ب��راك
ود.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي وعبدالله
ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي وف � � � � � ��ارس ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي
ود.م� �ن� �ص ��ور ال �ظ �ف �ي��ري وم��اض��ي
الهاجري س��ؤاال واح��دا لكل منهم
ف�س��أل ح�م��اد وزي��ر وزي��ر التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ع ��ن ك �ش��ف تفصيلي
بأسماء الشركات واملصانع التي
حصلت على م��واف�ق��ات للتوسعة
خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات 2014 – 2013
–  2015وس � � ��أل ال� �ح ��وي �ل ��ة وزي� ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
والكهرباء واملاء عن معاناة أهالي
منطقة العدان حيث يوجد شارع
ال�ب�ي�ئ��ة مهمل م�ن��ذ  17ع��ام��ا وب�لا
إن � ��ارة وال ك �ه��رب��اء وس� ��أل دش�ت��ي
وزي� ��ر امل ��واص �ل�ات و ال �ب �ل��دي��ة عن
صحة ما تناقلته وسائل اإلع�لام
ع��ن ت�ق��دي��م إدارة ال �ط �ي��ران امل��دن��ي
وال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
تسهيالت لشركة طيران الجزيرة
ل �ق��اء ت�ق��دي��م خ��دم��ات للمسافرين
إلى لندن وباريس وسأل التميمي
وزي ��رال� �ع ��دل واالوق� � � ��اف ع ��ن ق�ي��ام
هيئة مكافحة الفساد بالتعاقد مع
د .محمد صبري معتوق البلوشي
األس �ت��اذ بجامعة ال�ك��وي��ت وس��أل
الظفيري وزي��ر التربية والتعليم
ال� �ع ��ال ��ي ع ��ن ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
ل � �ل � �م� ��دارس ب �م �خ �ت �ل��ف م��راح �ل �ه��ا
معتمد من دي��وان الخدمة املدنية
و عدد شاغلي الوظائف اإلشرافية
العاملني في املدارس وسأل البراك
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ع� ��ن ك� �ش ��ف ب� �ع ��دد م �ع �ل �م��ي م� ��ادة
ال �ح��اس��وب م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين وغ�ي��ر
الكويتيني مع توضيح مؤهالتهم
ال��دراس �ي��ة وب�ي��ان��ات�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة
ف ��ي ج �م �ي��ع امل� �ن ��اط ��ق ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وسأل فارس العتيبي وزير العدل
واالوق ��اف ع��ن صحة م��ا ت��ردد في
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي عن
ايقاف الخطيب د.عثمان الخميس
وس � ��ال ال� �ه ��اج ��ري وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
التعليم ال�ع��ال��ي ع��ن تطبيق حكم
امل��ادة  42من القانون رقم  8لسنة
 2010في ش��أن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.

 12اقتراحا برغبة لـ  8نواب
 12اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ق��دم �ه��ا 8
ن��واب منها  6اق�ت��راح��ات للنائب
ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي و 3ل �ل �ن��ائ��ب د.
عبدالحميد دشتي كما تضمنت
رغ �ب��ة م�ش�ت��رك��ة واح� ��دة ق��دم�ه��ا 5
نواب.
وت� � �م� � �ح � ��ورت ت � �ل� ��ك ال� ��رغ � �ب� ��ات
حول الشأن التعليمي والصحي
وال �ب �ي �ئ��ي وال �ث �ق��اف��ي وال��ري��اض��ي
وغير ذلك.
وت� � � �ض� � � �م� � � �ن � � ��ت اس � � � �ت � � � �ح� � � ��داث
مستشفيات جراحة اليوم الواحد
ونقل السجن املركزي من موقعه
الحالي وتوفير ص��االت رياضية
م�ت�ع��ددة االغ ��راض وان �ش��اء مركز
ط �ب��ي ع� �م ��ودي ف ��ي ك ��ل م�ح��اف�ظ��ة
وم � �س � �ت � �ش � �ف� ��ى ل � � �ع� �ل��اج ام � � � ��راض
السرطان واق��ام��ة جسور وانشاء
دوارات وم �خ��ارج لبعض الطرق
وفيما يلي التفاصيل:
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
 6اق � � �ت � � ��راح � � ��ات ب� ��رغ � �ب� ��ة ب� �ق� �ي ��ام
وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ب � �ع � �م ��ل خ �ط��ة
م� �ت ��وس� �ط ��ة االج � � � ��ل الس � �ت� �ح ��داث
ن�ظ��ام مستشفيات ج��راح��ة اليوم
الواحد بدولة الكويت ملا لها من
آث � ��ار ف ��ي ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن االع �ب ��اء
ع��ن املستشفيات العامة والقيام
م ��ن خ�لال �ه��ا ب ��اج ��راء ال �ج��راح��ات
ل�ل�م��رض��ى ف��ي اس ��رع وق ��ت ممكن
ف��ي ك��ل ال�ت�خ�ص�ص��ات وام ��داده ��ا
بالكوادر املؤهلة.
وانشاء مركز طبي عمودي في
ك��ل م�ح��اف�ظ��ة ت �ك��ون ال �خ��دم��ة فيه
على م��دار ال�ي��وم ( 24س��اع��ة) بما
ف�ي�ه��ا اي ��ام ال �ع �ط�لات االس�ب��وع�ي��ة
وال��رس �م �ي��ة وي �ح �ت��وي ك ��ل م��رك��ز
م� �ن� �ه ��ا ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض ال � �ع � �ي� ��ادات
الطبية التخصصية ال�ت��ي تكثر
ف�ي�ه��ا ب �ع��ض ال� �ح ��االت امل��رض�ي��ة
امل � �ت � �ع� ��ارف ع �ل �ي �ه��ا ت �خ �ف �ي �ف��ا م��ن
ال �ض �غ ��ط امل� �ت ��زاي ��د ع �ل ��ى امل ��راك ��ز
الطبية واملستشفيات الحكومية
وذل � � � � ��ك ع � � ��ن ط � ��ري � ��ق ان� � � �ش � � ��اء او
اس� �ت� �ئ� �ج ��ار م �ب �ن ��ى او اك � �ث� ��ر ف��ي
املناطق التجارية واالستثمارية
بمشاركة القطاع الخاص وتوفير
ه�ي�ئ��ة ط�ب�ي��ة ج��دي��دة متخصصة
ع �ل��ى ك� �ف ��اءة ع��ال �ي��ة وي� �ك ��ون م��ن
صلب عملها اجراء عمليات اليوم
الواحد على ان يطلق اسم مجمع

عسكر العنزي

طبي حكومي على تلك املراكز.
واالس� � � � � � � � � ��راع ف� � � ��ي ب � � �ن� � ��اء اول
م �س �ت �ش �ف��ى م �ت �خ �ص ��ص ل �ع�ل�اج
االورام ال� �س ��رط ��ان� �ي ��ة ل�ل�اط �ف ��ال
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ي � �ك ��ون م � �ق ��ره م��دي �ن��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت وي� � �ت � ��أل � ��ف م� � ��ن ف ��ري ��ق
ط �ب��ي ع��امل��ي م ��ن اف �ض��ل االط �ب��اء
العامليني وفريق عمل محترف من
اب �ن��اء ال��وط��ن م��درب�ين ف��ي افضل
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ع ��امل �ي ��ة وي � ��زود
ب � ��أح � ��دث ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات ال �ط �ب �ي��ة
الحديثة العالية التقنية والالزمة
ملرض السرطان وبالتالي سيكون
ل��ه ال��دور الكبير ف��ي تقليل نسب
االص��اب��ة وال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر اض��اف��ة
ال ��ى اج� ��راء ال�ب�ح��وث وال ��دراس ��ات
الطبية في هذا املجال لتفادي اي
اصابات متقدمة لهذا املرض.
واستحداث اقسام متخصصة
ل� � �ع �ل��اج م� � � ��رض ن � �ق� ��ص امل� �ن ��اع ��ة
ال � �خ � �ل � �ق � ��ي ف� � � ��ي امل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي ��ات
الحكومية.
وارس � � � � ��ال م� ��رض� ��ى ال� �س ��رط ��ان
ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج م �ب��اش��رة عند
اص��اب �ت �ه��م ب ��امل ��رض وب��ال �س��رع��ة
امل �ط �ل��وب��ة ودون اي ت��أخ �ي��ر ق��د
تتسبب به االجراءات االعتيادية.
وإنشاء مركز متطور لألطراف
الصناعية الى جانب توفير احدث
االج � �ه� ��زة ال �ت �ع��وي �ض �ي��ة وت��وف �ي��ر
ال � � �ك � � ��وادر ال� �ف� �ن� �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة
وال� � � � � ��ورش ال � �خ� ��اص� ��ة ب �ت �ص �ل �ي��ح
األع � �ط ��اب ال �ت ��ي ق ��د ت �ص �ي��ب ت�ل��ك
االج� � �ه � ��زة خ� ��اص� ��ة االل� �ك� �ت ��رون ��ي
منها تخصيص أجنحة خاصة
ب �م �ب �ت��وري االط � ��راف ب �ك��ل امل��راك��ز
ال �ط �ب �ي��ة وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات وم��ده��ا
بالكوادر الطبية املتخصصة.
 -ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .عبدالحميد

دشتي  3اقتراحات برغبة بإعادة
تسمية دوار ال �ج��وازات ال��ى دوار
االم� ��ام زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن ب��اع�ت�ب��اره
ع �ل��م م��ن أع�ل��ام ال��دي��ن اإلس�ل�ام��ي
وت �غ �ي �ي��ر م �س �م��ى ش� � ��ارع (ح �س��ن
ال�ب�ن��ا) ال�ف��اص��ل ب�ين قطعتي  7و
 8في منطقة الرميثية وتسميته
ب��اس��م (ال�ش�ه�ي��د أح �م��د ف �ب ��ازرد).
وإع � � � ��ادة ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة وط �ن �ي��ة
ت�ك��ون ملحقة ب��ال��دي��وان األم�ي��ري
م � �ك ��ون ��ة م � ��ن رج � � � � ��االت ال� �ك ��وي ��ت
وم �م �ث �ل�ين ع ��ن ال� � � ��وزارات امل�ع�ن�ي��ة
إلع ��ادة النظر ف��ي ك��اف��ة تسميات
ال � � �ش� � ��وارع وامل � �ن� ��اط� ��ق وامل � ��راف � ��ق
ف ��ي ال ��دول ��ة م ��ن ث ��م االخ �ت �ص��اص
بتسميتها وما يستجد مستقبال
وف � �ق ��ا مل �ع ��اي �ي ��ر وط� �ن� �ي ��ة ت�ض�م��ن
إحياء التراث اإلسالمي والعربي
وال��وط �ن��ي وب �م��ا ي�ض�م��ن تخليد
الشخصيات الوطنية ذات الصلة
باإلسهامات املتميزة.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب س�ع��د ال�خ�ن�ف��وراقتراحا برغبة في شأن نقل مقر
السجن املركزي من موقعه الحالي
إلى إحدى الجزر أو الى االراضي
ال �ش��اس �ع��ة ف ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �ب��ري��ة
البعيدة عن السكن الخاص على
ان يراعى في بنائه أح��دث النظم
الخاصة باملؤسسات اإلصالحية
وأن ت�ك��ون ب��ه نظم حماية عالية
الجودة ملنع هروب السجناء.
 ق��دم النائب م�ب��ارك الخرينجاق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب� ��إط�ل��اق اس ��م
ال �ف �ق �ي��د ال �ك �ب �ي��ر ص��اح��ب ال�س�م��و
امللكي األمير سعود الفيصل على
أح��د م��راف��ق وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أو
غيرها م��ن امل��راف��ق العامة بدولة
الكويت.
 ق ��دم ال �ن ��واب د .عبدالحميددش �ت��ي وط�ل�ال ال �ج�لال وس�ل�ط��ان
ال �ل �غ �ي �ص��م وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي��وف
ود.ع � � � � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي اق� �ت ��راح ��ا
م�ش�ت��رك��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن توفير
ص � � � � � ��االت ري� � ��اض � � �ي� � ��ة م � �ت � �ع� ��ددة
األغ� � � ��راض ت �ل �ح��ق ب �ك��اف��ة م��راك��ز
اإلط � �ف� ��اء امل �ن �ت �ش ��رة ف� ��ي م �ن��اط��ق
ال �ب�ل�اد وت �ح��دد م�س��اح�ت�ه��ا وف�ق��ا
ل �ل�أراض� ��ي امل �ت ��اح ��ة ب ��ال �ق ��رب م��ن
املراكز.
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مفوضية الالجئين :ممتنون لكل المساعدات
التي قدمتها الكويت وشعبها
اطلق مكتب املفوضية السامية
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ل �ش��ؤون الالجئني
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ام � ��س ح �م �ل��ة (دف� ��ي
ق�ل��وب�ه��م) م��ن اج��ل ح�م��اي��ة األس��ر
ال � �ن� ��ازح� ��ة األك � �ث� ��ر اح� �ت� �ي ��اج ��ا ف��ي
لبنان والبلدان املجاورة في فصل
الشتاء.
وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة امل �ك �ت��ب ح �ن��ان
ح � � �م � ��دان ف � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ر ص �ح��اف��ي
ف ��ي م �ق��ر ب �ي��ت االم � ��م امل �ت �ح��دة ان
امل�ك�ت��ب ي�ط��ق الحملة م��ن الكويت
ال � �ت � ��ي س� �م� �ي ��ت م � ��ن ق � �ب ��ل ال �ل�أم ��م
امل�ت�ح��دة كمركز للعمل االنساني
ولقب اميرها بلقب (ق��ائ��د للعمل
اإلن �س��ان��ي) م��ؤك��دة ان�ه��م ممتنون
ل� �ك ��ل امل � �س� ��اع� ��دات ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا
ال �ك��وي��ت وش �ع �ب �ه��ا ال �ك��ري��م ل��دع��م
الالجئني
واوض �ح��ت ان ال�ك��وي��ت تبرعت
ف� ��ي ال� �ش� �ت ��اء امل� ��اض� ��ي ب �م �ب �ل��غ 31

م � �ل � �ي� ��ون دوالر ام� ��ري � �ك� ��ي ل ��دع ��م
ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين املقيمني في
ل �ب �ن ��ان م ��وض �ح ��ة ان ه � ��ذا ال ��دع ��م
س� ��اه� ��م ف � ��ي ت ��وف� �ي ��ر امل � �س� ��اع� ��دات
ال �ل�ازم� ��ة م �ث��ل ال ��رع ��اي ��ة ال�ص�ح�ي��ة
وامل��أوى واملستلزمات الضرورية
ف� ��ي ب� ��داي� ��ة ف� �ص ��ل ال� �ش� �ت ��اء ح�ي��ث
العواصف الثلجية كانت تجتاح
لبنان.
واش � � � � ��ارت ال� � ��ى ان م� �س ��اع ��دات
الشعب الكويتي ساهمت بتلقي
 46ال� ��ف اس � ��رة الج �ئ ��ة ف ��ي ل�ب�ن��ان
املساعدات الشهرية التي كانوا في
امس الحاجة اليها متمنية املزيد
م� ��ن امل � �ش� ��ارك� ��ة مل� �س ��اع ��دة م�ل�اي�ي�ن
الالجئني من بينهم  20الف اسرة
سورية من االسر االكثر احتياجا
ع�ل��ى م��واج�ه��ة م��وس��م ال�ش�ت��اء في
م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط خ��اص��ة
وان لبنان شهدت عواصف ثلجية

اختتام بطولة الكويت للشطرنج
اخ �ت �ت��م ن� � ��ادي ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�ال �ع��اب
ال��ذه �ن �ي��ة ف �ع��ال �ي��ات ب �ط��ول��ة ال �ك��وي��ت
النهائية للشطرنج امس وذكر النادي
ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ان ال�ب�ط��ول��ة التي
اس �ت �م��رت اس �ب��وع�ي�ن اخ �ت �ت �م��ت ام��س
االول السبت حيث اسفرت منافسات
ف �ئ��ة ال� ��رج� ��ال ع ��ن ف � ��وز ال�ل�اع ��ب ع�ب��د
الوهاب العثمان بلقبها بعد خوضه
ش��وط كسر التعادل هو وزميله بدر
الهاجري الذي اكتفى باملركز الثاني
ف �ي �م��ا ذه � ��ب امل ��رك ��ز ال �ث ��ال ��ث ل �ن��اص��ر
م�ق�ص�ي��د وج ��اء ب ��در ال �خ��ال��دي راب�ع��ا
وخلف العازمي خامسا.
واضاف الييان انه في نفس الفئة
ح �ق ��ق ال �ل�اع� ��ب ب � ��در ال� �ه ��اج ��ري ل�ق��ب
مسابقة (البليتز) للشطرنج الخاطف
م�ت�ق��دم��ا ع�ل��ى م�ن��اف�س��ه ع�ب��د ال��وه��اب

ال �ع �ث �م��ان ال� ��ذي اح �ت��ل امل��رك��ز ال�ث��ان��ي
فيما ج��اء خلف ال�ع��ازم��ي ف��ي املرتبة
الثالثة.
وف��ي م�ن��اف�س��ات ب�ط��ول��ة الناشئني
تمكن الالعب سالم العثمان من احراز
امل��رك��ز االول ت�لاه ال�لاع��ب عبدالعزيز
الفرس ال��ذي جاء ثانيا والالعب بدر
العميري ثالثا.
واوضح البيان ان نتائج منافسات
ف �ئ��ة ال� �س� �ي ��دات ال� �ت ��ي أق �ي �م��ت ل�ل�م��رة
االول � ��ى اس �ف��رت ع��ن ت �ت��وي��ج ال�لاع�ب��ة
س �ع��اد ال �ك �ن��دري ب��ال�ل�ق��ب ف�ي�م��ا حلت
الالعبة عبير الرشيد باملركز الثاني
وال�ل�اع� �ب ��ة آم� �ن ��ة ال� �ع ��وض ��ي ب��امل��رك��ز
ال �ث��ال��ث ف�ي�م��ا ن��ال��ت ال�ل�اع �ب��ة ف��اط�م��ة
الزهراء باقر لقب افضل ناشئة علما
انها شاركت في فئة السيدات.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

05:13
06:38
11:46

العصر
املغرب
العشاء

02:36
04:54
06:16

حنان حمدان متحدثة في مؤتمر صحفي

متكررة وتساقطا غزيرا لألمطار.
واوضحت ان لبنان يأوي أكثر
م��ن م�ل�ي��ون الج ��ئ س ��وري يعيش
أك � �ث� ��ر م � ��ن ن �ص �ف �ه��م ف � ��ي م�ل�اج��ئ
مؤقتة وخيام ومبان غير منتهية
وك��اراج��ات وم�س�ت��ودع��ات مشيرة
ال��ى ان لبنان شهد ع��دة عواصف
ث�ل�ج�ي��ة وري ��اح ��ا ع��ات �ي��ة وأم �ط ��ارا
غزيرة تسببت في إعاقة إمكانية

وص� ��ول امل �س��اع��دات ل�لاج �ئ�ين في
الشتاء املاضي.
وق� ��ال� ��ت ح � �م� ��دان ان امل �ف��وض �ي��ة
واملنظمات الشريكة تقدر ان 195
ال � � ��ف أس� � � ��رة س � ��وري � ��ة س �ي �ع��ان��ون
ج � � ��راء ف� �ص ��ل ال� �ش� �ت ��اء ه � ��ذا ال� �ع ��ام
وسيحتاجون إلى مساعدة للتنعم
بالدفء كما أن املعاناة تطال أيضا
العائالت اللبنانية الفقيرة.

النادي العلمي يقيم مخيمه
السنوي للطيران الشراعي
أقام النادي العلمي ممثال بفريق
الطيران الشراعي مخيمه السنوي
ف��ي منطقة خ �ي��ران ويستمر حتى
أول ابريل .2016
وق ��ال م ��درب ف��ري��ق ال �ط �ي��ران في
النادي سلطان العنزي في تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ام� � ��س ان ه� � ��ذا امل �خ �ي��م
ي�ق��ام للسنة ال�ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
بالتنسيق مع الجهات الحكومية
ك � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ووزارة ال��دف��اع
وال �ط �ي��ران امل��دن��ي وإدارةال �ج �م��ارك
ووزارة الصحة ولهذه الجهات دور
أساسي في عملية سالمة الطيران.
وأوضح ان النادي العلمي يقوم
بمهام تأمني ورش متكاملة ومكان
لتخزين ال�ط��ائ��رات ف��ي إدارة علوم
الطيران.
واشار الى أهمية اختيار املوقع
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صورة ألحد املشاركني في الطيران الشراعي

املخصص للطيران بالتنسيق مع
الطيران املدني وفق شروط امنة.
ول �ف��ت ال ��ى ان امل �خ �ي��م يستقبل
ك� ��ل ال� ��زائ� ��ري� ��ن م �م��ن ي ��رغ� �ب ��ون ف��ي

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

وذك ��رت ان امل�ف��وض�ي��ة ضاعفت
ع� ��دد األش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن ي�ت�ل�ق��ون
ال ��دع ��م ل�ف�ص��ل ال �ش �ت��اء ف ��ي ل�ب�ن��ان
هذا العام اذ تهدف املفوضية من
خ�ل�ال ال�ح�م�ل��ة ال��ى م�س��اع��دة اكثر
من  20الف اسرة اي نحو  100الف
ش �خ��ص ع �ل��ى م ��دى أرب �ع ��ة أش�ه��ر
متتالية اعتبارا من شهر نوفمبر
املاضي.
وذك � � � � ��رت ان ال� �ت� �ق� �ي� �ي ��م ال � ��ذي
أج� � ��ري م ��ؤخ ��را مل ��واط ��ن ال �ض �ع��ف
م��ن ق�ب��ل ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة العاملي
وامل�ف��وض�ي��ة وال�ي��ون�ي�س�ي��ف تشير
ال� ��ى ان� ��ه ي �ع �ي��ش  70ف ��ي امل �ئ��ة من
السكان النازحني السوريني تحت
خط الفقر باقل من  3.84الدوالرات
أمريكية للفرد في اليوم وهذه.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

التجربة وف��ق ال �ش��روط وال�ق��وان�ين
الخاصة بسالمة الطيران مع األخذ
باالعتبار مالءمة الظروف الجوية.
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