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رئيس التحرير

يشمل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح ب��رع��اي�ت��ه امللتقى ال��وق�ف��ي ال�ث��ان��ي وال�ع�ش��ري��ن ال ��ذي تنظمه
األمانة العامة لألوقاف تحت شعار (إدارة األوق��اف تكامل وري��ادة)
وق��د أن ��اب س�م��وه وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر األوق� ��اف وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة
يعقوب الصانع لحضور حفل االفتتاح الساعة العاشرة صباح اليوم
االحد في فندق الجميرا.

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األحد
 16ربيع األول 1437
 27ديسمبر 2015
العدد 747

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

منها  12اتفاقية و 44قانونا عاما و 36للميزانيات والحساب الختامي

المجلس ينجز  92تشريعا في 2015

جلسة ماراثونية تاريخية بصعود  13وزيرا المنصة للرد على تقارير ديوان المحاسبة
التشريعات المنجزة في 2015
ح � �ف� ��ل ال � � �ع� � ��ام  2015ب� �ن� �ش ��اط
ب��رمل��ان��ي ف ��وق ال� �ع ��ادة م ��ا ي�ت��رج��م
م� �س ��اع ��ي امل� �ج� �ل ��س ال � �ح� ��ال� ��ي ف��ي
التعاطي الجاد والفعال للقضايا
واملوضوعات كافة.
األرق ��ام واإلح �ص��اءات خير من
يتحدث عن ذلك النشاط املتواصل
إذ أنجز املجلس  92تشريعا خالل
ال�ع��ام منها  44ق��ان��ون��ا ع��ام��ا و12
اتفاقية و  36قانونا للميزانيات
والحسابات الختامية.
ووصل مجموع ما قدمه النواب
خ�ل��ال ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي م ��ن أس�ئ�ل��ة
نحو  937سؤاال قدمها  43نائبا.
وخ� � �ل � ��ال االس � � � �ب� � � ��وع ال � � �ج � ��اري
س �ت �ت��وال��ى «ال ��دس� �ت ��ور» ف ��ي نشر
ح � �ص� ��اد ع � � ��ام  2015إلن� � �ج � ��ازات
وأن�ش�ط��ة ال �ن��واب خ�لال ه��ذا العام
ت �ب��دأ ال �ي��وم ب�ح�ل�ق��ة ع��ن ال�ح�ص��اد
خ� �ل ��ال ال� � � �ـ  3أش � �ه� ��ر األول � � � � ��ى م��ن
ال� �ع ��ام ال � �ج ��اري وال� �ت ��ي أق� ��ر ف�ي�ه��ا

املجلس  18قانونا منها محكمة
األس � ��رة وح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل وإن �ش��اء
ج�ه��از امل��راق�ب�ين املاليني واملحاكم
ال �ت��أدي �ب��ة وإن � �ش ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ط��رق
وال�ن�ق��ل وت�ع��دي��ل ق��ان��ون الهيئات
الرياضية وتنظيم حمالت الحج
والعمرة وإقرار قرض ملن باع بيته
وج �م��ع ال �س�ل�اح إض��اف��ة إل ��ى 132
ق ��رارا خ�لال الجلسات و 8طلبات
م�ن��اق�ش��ة أه �م �ه��ا ق �ض��اي��ا ان�ق�ط��اع
التيار الكهربائي وقرار رفع الدعم
عن الديزل والكيروسني وأوضاع
ه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل� � ��ال واإلس� � � ��اءات
املتكررة للسلطة القضائية.
وأق��ر املجلس خ�لال ال �ـ  3أشهر
األول ��ى أي�ض��ا  90توصية منها 9
توصيات بشأن إل�غ��اء رف��ع الدعم
ع� ��ن ال � ��دي � ��زل وال� �ك� �ي ��روس�ي�ن و10
ت��وص �ي��ات ب �ش��أن إص � ��دار ال�خ�ط��ة
اإلن�م��ائ�ي��ة ل�ل�س�ن��وات 2020-2015
و 4توصيات بشأن أسباب تأخر

إص� ��دار ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة لعدد
من القوانني.
وف � � � � ��ي س � ��اب� � �ق � ��ة ه� � � ��ي األول � � � � ��ى
م� ��ن ن ��وع� �ه ��ا ف� ��ي ت� ��اري� ��خ ال �ح �ي��اة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ص �ع��د رئ �ي��س ال � ��وزراء
و 12وزي ��را املنصة ف��ي جلسة 12
مارس  2015للرد على التجاوزات
التي تطرقت إليها تقارير دي��وان
املحاسبة حول مخالفات الوزارات
واملؤسسات والجهات الحكومية.
ونظر املجلس  14رسالة واردة
و  16طلبا ب��رف��ع الحصانة واف��ق
ع� �ل ��ى ن �ص �ف �ه��ا ورف � � ��ض ال �ن �ص��ف
اآلخر كما صدق على  15مضبطة
ف� ��ي  14ج �ل �س��ة ع �ق ��ده ��ا امل �ج �ل��س
خالل يناير وفبراير ومارس.

تفاصيل (ص)14-05

طالبوا الحكومة بأن تبدأ بنفسها بالترشيد ووقف الهدر

نواب لـ «الدستور» :ال إللغاء
الدعم على حساب جيب المواطن
أع �ل��ن ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب رف�ض�ه��م
ال� �ق ��اط ��ع ألي م� �ح ��اول ��ة أو ت��وج��ه
حكومي ل��رف��ع ال��دع��م ع��ن الخدمات
ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ل�م��واط�ن�ين م��ا ل��م تكن
ه� �ن ��اك خ �ط��ط ب��دي �ل��ة ت �ع��وض��ه ع��ن
إل �غ��اء ه ��ذا ال ��دع ��م م��ؤك��دي��ن أن ��ه ال
يمكن أن نقبل بأن تعالج الحكومة
مشاكلها االقتصادية على حساب
املواطن.
ال �ن��ائ��ب د.ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة ق��ال
ف��ي ت�ص��ري��ح خ ��اص ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
إن اي ترشيد يمس جيب املواطن
س�ن��رف�ض��ه وأي أم��ر س�ي�ح��ل األزم��ة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل �ل ��دول ��ة ف �ن �ح��ن م�ع��ه
ب �ش��رط أال ي �ت �ع��ارض م��ع مصلحة
امل��واط��ن وم�س�ت��وى معيشته الفتا

إل � ��ى أن � ��ه ض� ��د إل � �غ� ��اء ال� ��دع� ��م ع�ل��ى
ال� �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال ��دول ��ة
للمواطن بشرط أن يستفيد املواطن
م ��ن ه� ��ذا ال ��دع ��م ل �ك��ن إذا ك� ��ان ه��ذا
ال ��دع ��م ي ��ذه ��ب ف ��ي غ �ي��ر م �ح �ل��ه وال
يستفيد منه إال التجار واملتنفذون
ف �س �ن �ق��ف م� ��ع أي إج� � � ��راء ح �ك��وم��ي
إللغائه.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك
ال� � �ح � ��ري � ��ص :ع � �ل ��ى ال � �ح � �ك ��وم� ��ة ف��ي
أي ض ��ائ� �ق ��ة م ��ال� �ي ��ة او ن� �ق ��ص ف��ي
م��وارده��ا أن تكون ق��دوة ال أن تنقل
املشكلة لجيب املواطن مؤكدا على
ض��رورة أن تبدأ الحكومة بنفسها
بالترشيد ووق��ف الهدر في الكثير
م ��ن ب� �ن ��ود امل� �ي ��زان� �ي ��ة أم � ��ا امل ��واط ��ن

فيجب االبتعاد عن دخله الن هذه
ال��دع��وم��ات ال�ت��ي يأخذها من حقه
وفي بلده
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م��اج��د
م ��وس ��ى :اج � ��دد رف� �ض ��ي ألي خ�ط��ة
ح�ك��وم�ي��ة ت�س�ت�ه��دف ج�ي��ب امل��واط��ن
ويجب أن تكون ال��رؤي��ة الحكومية
واض �ح��ة وش��ام�ل��ة ف��أي��ن ه��ي خطط
ت �ن��وي��ع م �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ف�ي�م��ا رأى
ال� �ن ��ائ ��ب أح � �م� ��د الري أن ت��رش �ي��د
امل� �ي ��زان� �ي ��ة أم � ��ر م �س �ت �ح��ق ف� ��ي ظ��ل
انخفاض إي��رادات النفط لكن الحل
األم�ث��ل بخفض اإلن �ف��اق والترشيد
ش��ري�ط��ة أن ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى مستوى
م�ع�ي�ش��ة امل��واط �ن�ي�ن ح �س��ب م��ا ج��اء
بالنطق السامي لسمو األمير

الصالح :معالجة
أوضاع موظفي هيئة
مكافحة الفساد

التشريعات املنجزة القوانني االتفاقيات امليزانيات اإلجمالي
العدد
املعدل

44
٪ 47.8

12
٪ 13.1

36
٪ 39.1

92
٪ 100

الطريجي :خصخصة األندية
السبيل الوحيد إلخراج الرياضة
من النفق المظلم
أك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
الطريجي أن الرياضة الكويتية
مختطفة من بعض املتسلطني
ع �ل��ى ال� �ش ��أن ال ��ري ��اض ��ي ال��ذي��ن
لعبوا الدور األكبر في تدميرها
وت ��راج� �ع� �ه ��ا م �ن ��ذ أن وض �ع ��وا
أيديهم عليها من بعد التحرير.
الف � �ت� ��ا إل � � ��ى أن خ �ص �خ �ص��ة
األن��دي��ة الرياضية ه��ي السبيل
ال� ��وح � �ي� ��د إلخ � � � � ��راج ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية من النفق املظلم ألنه
س �ي �ح��رره��ا م ��ن م ��راك ��ز ال �ق��وى
املهيمنة عليها وتابع قائال في
ب��رن��ام��ج «م�ن�ص��ة ال�ج�م��اه�ي��ر»:
إن الرياضة الكويتية في امس
ال � �ح� ��اج� ��ة ل � ��دخ � ��ول امل �س �ت �ث �م��ر

د.عبدالله الطريجي

ال�ك��وي�ت��ي واألج �ن �ب��ي الف�ت��ا إل��ى
ت �ق��دي �م��ه م �ق �ت��رح��ا ب �ق��ان��ون عن
هذا املوضوع.
تفاصيل (ص)15

دع � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب خ� �ل� �ي ��ل ال� �ص ��ال ��ح
ال �ح �ك ��وم ��ة إل � ��ى ض� � � ��رورة م �ع��ال �ج��ة
أوض � � � ��اع امل ��وظ� �ف�ي�ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
معالجة ال تضر مراكزهم الوظيفية
واس �ت �ح �ق��اق��ات �ه��م امل �ت��رت �ب��ة ع�ل�ي�ه��ا
الفتا ال��ى أن ال �ق��رارات التي اتخذت
مؤخرا على خلفية إبطال املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ل� ��م ت�ح�ص��ن
ح� � �ق � ��وق امل � ��وظ� � �ف �ي��ن س� � � � ��واء م �ن �ه��م
العاملون في الوظائف الحكومية أم
العاملون في القطاع الخاص سابقا
والذين قدموا استقاالتهم والتحقوا
بالهيئة من املواطنني والوافدين.
وأض� � ��اف أن ال� �ن ��واب ل ��ن ي�ق�ب�ل��وا
بتحميل أصحاب املراكز القانونية
امل �س �ت �ق��رة م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال�ه�ي�ئ��ة
تبعية الخلل الذي أدى إلى إبطالها
ويجب اتخاذ كافة اإلج��راءات التي
من شأنها حفظ حقوهم.

 % 10نسبة اإلنجاز
في مستشفى الصباح
الجديد
أعلنت األمانة العامة للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ان �ت �ه��اء أع� �م ��ال امل��رح �ل��ة
الرابعة بمشروع مستشفى الصباح
الجديد املتوقع االنتهاء منه في عام
 2018وقالت ان نسبة االنجاز بلغت
حتى ديسمبر الجاري نحو  10في
امل �ئ��ة الف �ت��ة إل ��ى أن أع �م��ال امل �ش��روع
ت�س�ي��ر أس� ��رع م��ن ال� �ج ��دول ال��زم�ن��ي
املقرر لها.
ووص �ف��ت م��دي��رة ادارة امل�ت��اب�ع��ة
في االمانة العامة للتخطيط ايمان
املطيري املشروع ال��ذي تبلغ قيمته
 179مليون دينار بأنه يعد أحد أبرز
م�ش��روع��ات خطة التنمية الصحية
مبينة أن��ه سيقدم خدمات للرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة وال �ت �خ �ص �ص �ي��ة
للمواطنني والوافدين.
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مارس  2015للرد على التجاوزات
التي تطرقت إليها تقارير دي��وان
املحاسبة حول مخالفات الوزارات
واملؤسسات والجهات الحكومية.
ونظر املجلس  14رسالة واردة
و  16طلبا ب��رف��ع الحصانة واف��ق
ع� �ل ��ى ن �ص �ف �ه��ا ورف � � ��ض ال �ن �ص��ف
اآلخر كما صدق على  15مضبطة
ف� ��ي  14ج �ل �س��ة ع �ق ��ده ��ا امل �ج �ل��س
خالل يناير وفبراير ومارس.

تفاصيل (ص)14-05

طالبوا الحكومة بأن تبدأ بنفسها بالترشيد ووقف الهدر

نواب لـ «الدستور» :ال إللغاء
الدعم على حساب جيب المواطن
أع �ل��ن ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب رف�ض�ه��م
ال� �ق ��اط ��ع ألي م� �ح ��اول ��ة أو ت��وج��ه
حكومي ل��رف��ع ال��دع��م ع��ن الخدمات
ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ل�م��واط�ن�ين م��ا ل��م تكن
ه� �ن ��اك خ �ط��ط ب��دي �ل��ة ت �ع��وض��ه ع��ن
إل �غ��اء ه ��ذا ال ��دع ��م م��ؤك��دي��ن أن ��ه ال
يمكن أن نقبل بأن تعالج الحكومة
مشاكلها االقتصادية على حساب
املواطن.
ال �ن��ائ��ب د.ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة ق��ال
ف��ي ت�ص��ري��ح خ ��اص ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
إن اي ترشيد يمس جيب املواطن
س�ن��رف�ض��ه وأي أم��ر س�ي�ح��ل األزم��ة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل �ل ��دول ��ة ف �ن �ح��ن م�ع��ه
ب �ش��رط أال ي �ت �ع��ارض م��ع مصلحة
امل��واط��ن وم�س�ت��وى معيشته الفتا

إل � ��ى أن � ��ه ض� ��د إل � �غ� ��اء ال� ��دع� ��م ع�ل��ى
ال� �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال ��دول ��ة
للمواطن بشرط أن يستفيد املواطن
م ��ن ه� ��ذا ال ��دع ��م ل �ك��ن إذا ك� ��ان ه��ذا
ال ��دع ��م ي ��ذه ��ب ف ��ي غ �ي��ر م �ح �ل��ه وال
يستفيد منه إال التجار واملتنفذون
ف �س �ن �ق��ف م� ��ع أي إج� � � ��راء ح �ك��وم��ي
إللغائه.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك
ال� � �ح � ��ري � ��ص :ع � �ل ��ى ال � �ح � �ك ��وم� ��ة ف��ي
أي ض ��ائ� �ق ��ة م ��ال� �ي ��ة او ن� �ق ��ص ف��ي
م��وارده��ا أن تكون ق��دوة ال أن تنقل
املشكلة لجيب املواطن مؤكدا على
ض��رورة أن تبدأ الحكومة بنفسها
بالترشيد ووق��ف الهدر في الكثير
م ��ن ب� �ن ��ود امل� �ي ��زان� �ي ��ة أم � ��ا امل ��واط ��ن

فيجب االبتعاد عن دخله الن هذه
ال��دع��وم��ات ال�ت��ي يأخذها من حقه
وفي بلده
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م��اج��د
م ��وس ��ى :اج � ��دد رف� �ض ��ي ألي خ�ط��ة
ح�ك��وم�ي��ة ت�س�ت�ه��دف ج�ي��ب امل��واط��ن
ويجب أن تكون ال��رؤي��ة الحكومية
واض �ح��ة وش��ام�ل��ة ف��أي��ن ه��ي خطط
ت �ن��وي��ع م �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ف�ي�م��ا رأى
ال� �ن ��ائ ��ب أح � �م� ��د الري أن ت��رش �ي��د
امل� �ي ��زان� �ي ��ة أم � ��ر م �س �ت �ح��ق ف� ��ي ظ��ل
انخفاض إي��رادات النفط لكن الحل
األم�ث��ل بخفض اإلن �ف��اق والترشيد
ش��ري�ط��ة أن ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى مستوى
م�ع�ي�ش��ة امل��واط �ن�ي�ن ح �س��ب م��ا ج��اء
بالنطق السامي لسمو األمير

الصالح :معالجة
أوضاع موظفي هيئة
مكافحة الفساد

التشريعات املنجزة القوانني االتفاقيات امليزانيات اإلجمالي
العدد
املعدل

44
٪ 47.8

12
٪ 13.1

36
٪ 39.1

92
٪ 100

الطريجي :خصخصة األندية
السبيل الوحيد إلخراج الرياضة
من النفق المظلم
أك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
الطريجي أن الرياضة الكويتية
مختطفة من بعض املتسلطني
ع �ل��ى ال� �ش ��أن ال ��ري ��اض ��ي ال��ذي��ن
لعبوا الدور األكبر في تدميرها
وت ��راج� �ع� �ه ��ا م �ن ��ذ أن وض �ع ��وا
أيديهم عليها من بعد التحرير.
الف � �ت� ��ا إل � � ��ى أن خ �ص �خ �ص��ة
األن��دي��ة الرياضية ه��ي السبيل
ال� ��وح � �ي� ��د إلخ � � � � ��راج ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية من النفق املظلم ألنه
س �ي �ح��رره��ا م ��ن م ��راك ��ز ال �ق��وى
املهيمنة عليها وتابع قائال في
ب��رن��ام��ج «م�ن�ص��ة ال�ج�م��اه�ي��ر»:
إن الرياضة الكويتية في امس
ال � �ح� ��اج� ��ة ل � ��دخ � ��ول امل �س �ت �ث �م��ر

د.عبدالله الطريجي

ال�ك��وي�ت��ي واألج �ن �ب��ي الف�ت��ا إل��ى
ت �ق��دي �م��ه م �ق �ت��رح��ا ب �ق��ان��ون عن
هذا املوضوع.
تفاصيل (ص)15

دع � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب خ� �ل� �ي ��ل ال� �ص ��ال ��ح
ال �ح �ك ��وم ��ة إل � ��ى ض� � � ��رورة م �ع��ال �ج��ة
أوض � � � ��اع امل ��وظ� �ف�ي�ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
معالجة ال تضر مراكزهم الوظيفية
واس �ت �ح �ق��اق��ات �ه��م امل �ت��رت �ب��ة ع�ل�ي�ه��ا
الفتا ال��ى أن ال �ق��رارات التي اتخذت
مؤخرا على خلفية إبطال املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ل� ��م ت�ح�ص��ن
ح� � �ق � ��وق امل � ��وظ� � �ف �ي��ن س� � � � ��واء م �ن �ه��م
العاملون في الوظائف الحكومية أم
العاملون في القطاع الخاص سابقا
والذين قدموا استقاالتهم والتحقوا
بالهيئة من املواطنني والوافدين.
وأض� � ��اف أن ال� �ن ��واب ل ��ن ي�ق�ب�ل��وا
بتحميل أصحاب املراكز القانونية
امل �س �ت �ق��رة م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال�ه�ي�ئ��ة
تبعية الخلل الذي أدى إلى إبطالها
ويجب اتخاذ كافة اإلج��راءات التي
من شأنها حفظ حقوهم.

 % 10نسبة اإلنجاز
في مستشفى الصباح
الجديد
أعلنت األمانة العامة للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ان �ت �ه��اء أع� �م ��ال امل��رح �ل��ة
الرابعة بمشروع مستشفى الصباح
الجديد املتوقع االنتهاء منه في عام
 2018وقالت ان نسبة االنجاز بلغت
حتى ديسمبر الجاري نحو  10في
امل �ئ��ة الف �ت��ة إل ��ى أن أع �م��ال امل �ش��روع
ت�س�ي��ر أس� ��رع م��ن ال� �ج ��دول ال��زم�ن��ي
املقرر لها.
ووص �ف��ت م��دي��رة ادارة امل�ت��اب�ع��ة
في االمانة العامة للتخطيط ايمان
املطيري املشروع ال��ذي تبلغ قيمته
 179مليون دينار بأنه يعد أحد أبرز
م�ش��روع��ات خطة التنمية الصحية
مبينة أن��ه سيقدم خدمات للرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة وال �ت �خ �ص �ص �ي��ة
للمواطنني والوافدين.
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الوزير الخالد يثبت في كل يوم أنه أهل لتحمل المسؤولية

إشادة نيابية بالحملة األمنية الشاملة
للداخلية في جليب الشيوخ
أش ��اد ع��دد م��ن ال �ن��واب بالحملة
االمنية الشاملة ف��ي منطقة جليب
الشيوخ وال�ت��ي ساهمت ف��ي ضبط
مطلوبني للعدالة ومخالفني لإلقامة
وم �ص��ان��ع خ �م��ور وق ��ام ��وا ب��إغ�لاق
م �ح�ل�ات ب � ��دون ت��رخ �ي��ص وضبط
الخدم الهاربني من الكفالء والكثير
من املخالفات.
وأك� � � � ��د ال � � � � �ن� � � � ��واب ان امل � � ��واط � � ��ن
الكويتي ب��دأ يشعر بالثقة والفخر
والطمأنينة ل��وج��ود عيون ساهرة
ساهمت وتساهم في حماية الوطن
واملواطن مضيفني أننا نثق بيقظة
رج� � ��ال ال ��داخ �ل �ي ��ة وح ��رص� �ه ��م ع�ل��ى
حفظ األم��ن وص��د ك��ل م��ن تسول له
نفسه العبث بأمن البالد.
ودع��ا النائب د .محمد الحويلة
إل��ى ض��رورة دع��م الحمالت األمنية
واالج ��راءات األمنية التي تقوم بها
وزارة الداخلية لضبط املخالفات
وال� �ت� �ج ��اوزات وم �ن �ت �ه �ك��ي ال �ق��ان��ون
وال �خ��ارج�ين ع�ل�ي��ه بجميع مناطق
ال �ك��وي��ت وت �ق��دي��م ك��ل ال��دع��م ل ��وزارة
الداخلية ودعم رجال األمن إلنجاز
امل �ه��ام امل�ن��وط��ة ب�ه��م ف��ي ه��ذا ال�ش��أن
مؤكدا أنه عندما يتعلق األمر بأمن
ال��وط��ن وس�لام��ة م��واط�ن�ي��ه ف��ال�ح��زم
ه ��و ال �س �ب �ي��ل ال��وح �ي��د مل��واج �ه��ة أي
م�خ��ال�ف��ات م��ع م��ن ت �س��ول ل��ه نفسه
الخروج على هذه القواعد  ،مشيرا
إلى ان التحديات والتهديدات التي
ت��واج ��ه ب �ل��دن��ا ك �ث �ي��رة م�ن�ه��ا ال�خ�ل��ل
ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة وم��واج�ه��ة
اإلره � � � � ��اب ال � �ت� ��ي ض� ��رب� ��ت امل �ن �ط �ق��ة
والكويت وكذلك التسلل والتهريب
ودخ� � � � ��ول امل � �م � �ن� ��وع� ��ات ب ��أن ��واع� �ه ��ا

الحويلة :المواطن
بدأ يشعر بالثقة
والفخر لوجود
عيون ساهرة
تحمي البالد
د .محمد الحويلة

املختلفة تفرض معادلة صعبة جدا
ومعقدة تتطلب االستعداد املستمر
وال �ح �ي �ط ��ة ال� �ش ��دي ��دة وال� �ض ��رب ��ات
االستباقية والوقائية.
وأش� ��اد ال�ح��وي�ل��ة ب��ال�ح�م�ل��ة ال�ت��ي
نفذتها وزارة الداخلية بتوجيهات
م ��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
بمنطقة جليب ال�ش�ي��وخ بمشاركة
 1700عسكري و  150دورية طوقوا
امل�ن�ط�ق��ة ب ��دءا م��ن ال��راب �ع��ة صباحًا
واستهدفت املنطقة بأكملها حيث
تمكنوا من ضبط مطلوبني للعدالة
ومخالفني لإلقامة ومصانع خمور
وق ��ام ��وا ب ��إغ�ل�اق م �ح�ل�ات م ��ن دون
ترخيص وضبط ال�خ��دم الهاربني
من الكفالء والكثير من املخالفات.
وأك � � � � ��د ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ان امل � ��واط � ��ن
الكويتي ب��دأ يشعر بالثقة والفخر
والطمأنينة ل��وج��ود عيون ساهرة
ساهمت وتساهم في حماية الوطن
وامل��واط��ن وأن �ن��ا ن�ث��ق بيقظة رج��ال
الداخلية وحرصهم على حفظ األمن

العدواني :الداخلية
والدفاع تدعم
إجراءات تطبيق
القانون والقضاء
على الفساد
عبدالله العدواني

وصد كل من تسول له نفسه العبث
بأمن البالد مؤكدا أن هذا ما نطمح
اليه وهو الوصول الى الجريمة قبل
وق��وع �ه��ا وم �ح��ارب��ة أي س�ل��وك�ي��ات
أو أعمال ت �خ��ل ب� � � ��األداب ال �ع��ام��ة
وتتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف
وع ��ادات� �ن ��ا االج �ت �م��اع �ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة
وع�م��ل ح�م�لات استباقية ووق��ائ�ي��ة
ت � ��دع � ��م ه � � ��ذا ال � �ج� ��ان� ��ب وت �ح �ص �ن��ة
وت �ح��اف��ظ ع �ل��ى األم � ��ن االج �ت �م��اع��ي
ال � � ��ذي يعد ج ��ان� �ب ��ا أس ��اس� �ي ��ا م��ن
جوانب األمن الوطني.
ودعا الحويلة إلى تنظيف البلد
من العمالة الهامشية التي انتشرت
ف��ي ج�م�ي��ع امل �ن��اط��ق وساهمت في
تفشي ظ��اه��رة ال�س��رق��ات واملشاكل
والجرائم الدخيلة على مجتمعنا
ال �ك��وي �ت��ي  ،وت �ج �ل��ب ع �ل��ى ال�ك��وي�ـ��ت
ان� � �ت� � �ق � ��ادات م � ��ن ج � �م� ��اع� ��ات ح �ق��وق
اإلن � �س� ��ان ويسببون أع � �ب� ��اء ع�ل��ى
ال � ��دول � ��ة وع� �ل ��ى ب �ن �ي �ت �ه��ا ال �ت �ح �ت �ي��ة
وال �ف��وق �ي��ة وك ��ذل ��ك تشكل ض�غ�ط��ا
كبيرا على الخدمات املختلفة التي

ت �ق��دم �ه��ا ال � ��دول � ��ة ب ��اإلض ��اف ��ة ان �ه��ا
تشكل سمة غير حضارية أو أمنية
كذلك فأن تمركز عدة جنسيات من
العمالة غير القانونية ف��ي أحياء
س�ك�ن�ي��ة وب �ك �ث��اف��ة ش��دي��دة وت�س�ك��ن
ب �ش �ك��ل ج �م��اع��ي غ �ي��ر ح� �ض ��اري أو
إنساني أو صحي أو قانوني وهو
أح ��د أن � ��واع امل� �ه ��ددات ل�لأم��ن ال �ع��ام
واإلس �ت �ق��رار وي �ف �ت��رض ان ك��ل ع��دد
ي��دخ��ل إل ��ي ال �ب�لاد ي�ق��اب�ل��ة تخطيط
ل �ع��دة أم ��ور م�ن�ه��ا ه��ل ه �ن��اك حاجة
ل� �ه ��ا وه � ��ل ال � ��دول � ��ة ب��اس �ت �ط��اع �ت �ه��ا
توفير ال� �ح ��اج ��ات األس ��اس� �ي ��ة م��ن
سكن وغ ��ذاء وع�ل�اج وأم��ن وغيرها
وه��ل ل�ه��ذه ال�ج��ال�ي��ات أي ان�ت�م��اءات
أو اي��دي��ول��وج�ي��ات أو سلوكيات قد
تشكل خ�ط��را ع�ل��ى أم��ن ال�ب�ل��د كذلك
ان تشارك وزارة ال �ت �ج��ارة وهيئة
القوى العاملة والتي لها عالقة في
معالجة هذه الظاهرة وتداعياتها.
واخ � �ت � �ت� ��م ال� �ح ��وي� �ل ��ة ت �ص��ري �ح��ه
ب��ال �ش �ك��ر ل �ل �ق �ي��ادة األم �ن �ي��ة ورج� ��ال
األم ��ن األب �ط��ال وع�ل��ى رأس �ه��م نائب

رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � ��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ال � ��ذي ي �ث�ب��ت ف ��ي ك ��ل ي ��وم ان ��ه أه��ل
لتحمل املسؤولية ،ووك�ي��ل ال��وزارة
الفريق أول سليمان الفهد وجميع
ال�ق�ي��ادات األمنية ورج ��ال املؤسسة
األمنية من عسكريني ومدنيني على
م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه م��ن ج�ه��ود متميزة
وملموسة تجاه حفظ األم��ن ونشر
األمان في ربوع الوطن ،فلهم منا كل
الشكر والتقدير ،حفظ الله الكويت
وشعبها وقيادتها من كل مكروه.
مالحقة المتهمين
ومن جهته أشاد النائب عبدالله
ال � �ع� ��دوان� ��ي ب �ج �ه ��ود وك� �ي ��ل وزارة
الداخلية الفريق سليمان الفهد في
منطقة جليب الشيوخ بعد الحملة
األمنية الشاملة وامل��وس�ع��ة لضبط
ومالحقة املتهمني واملطلوبني على
ذمة قضايا واملخالفني للقوانني.
وأض ��اف العدواني ف��ي تصريح
صحفي ان الحملة االمنية الكبيرة

االسبوع املاضي التي شاركت فيها
ع ��دة ق �ط��اع��ات م��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
وش� � � ��ارك ف �ي �ه��ا وك� �ل ��اء م� �س ��اع ��دون
وقيادات أمنية بمشاركة القطاعات
األم �ن �ي��ة وع � ��دد م ��ن ال � � � ��وزارات ات��ت
ثمارها ف��ي القبض على املخالفني
ل� �ل� �ق ��وان�ي�ن وامل � �ج� ��رم �ي�ن واص � �ح ��اب
اوكار الرذيلة واملخدرات.
وق � � � ��ال ال� � �ع � ��دوان � ��ي ان س �ي��اس��ة
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
الداخلية ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق ال �ق ��ان ��ون
وف��رض النظام يظهر ال��دور الفاعل
وال �ك� �ب� �ي ��ر ل� � �ل � ��وزارة وارك� ��ان � �ه� ��ا ف��ي
نشر االم��ن وإع��ادة الهيبة للقانون
مثمنا دور كل قطاعات ال��وزارة في
التصدى للمخالفني.
واوضح العدواني ان نزول وكيل
وزارة الداخلية الفريق الفهد وكبار
ال �ق ��ادة ال ��ى م�ن��اط��ق ال�ح�م�ل��ة يظهر
الحزم والجدية في تطبيق القانون
واالس � �ت � �م� ��رار ف ��ي س �ي��اس��ة ال ��وزي ��ر
ال�خ��ال��د ال��رام �ي��ة ال��ى ح�ف��ظ ال�ك��وي��ت
م��ن آف ��ات ال�ج��ري�م��ة ب�ك��اف��ة ان��واع�ه��ا
ويدل داللة واضحة على انه ال مكان
للمجرمني فيها.
وقال العدواني ان لجنة الداخلية
وال��دف��اع بمجلس االم ��ة ت��دع��م ه��ذه
االج��راءات التي يراد منها تطبيق
ال� �ق ��ان ��ون وال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى ال �ف �س��اد
واإلج ��رام ومخالفي ق��وان�ين ال��دول��ة
م �ث �م �ن��ا ج� �ه ��ود ال � � � � ��وزارات االخ � ��رى
ك��ال�ب�ل��دي��ة وال �ش��ؤون وال �ت �ج��ارة في
املساهمة بهذه الحملة.

الحويلة يطالب بإنشاء حديقة في منطقة صباح السالم
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .م�ح�م��د ه��ادي
ال �ح��وي �ل��ة اق �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ق��ال
فيه :نظرا لوجود ساحة كبيرة
خ��ال�ي��ة بمنطقة ص �ب��اح ال�س��ال��م
ق �ط �ع��ة ( )7وإن اس �ت �غ�ل�ال ه��ذه
امل� �س ��اح ��ة ب� �م� �ش ��روع ح� �ض ��اري
وت �ج �م �ي �ل ��ي ف � ��ي ن� �ف ��س ال ��وق ��ت
سوف يعود بالنفع على أهالي
املنطقة.
وحيث تعتبر الحدائق العامة
املتنفس واملتنزه ألفراد املجتمع

حيث يستطيعون قضاء أوق��ات
ف��راغ �ه��م ف�ي�ه��ا وم �م��ارس��ة ه��واي��ة
املشي وممارسة أن��واع األنشطة
الرياضية املتوفرة فيها وتسلية
أب � �ن� ��ائ � �ه� ��م ب � ��األل� � �ع � ��اب امل �س �ل �ي��ة
امل� ��وج� ��ودة ف �ي �ه��ا وه� �ن ��اك أي �ض��ا
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �س ��اح ��ات ال �ف �ض��اء
في مناطق محافظتي األحمدي
ومبارك الكبير التي من اإلمكان
استغاللها إلنشاء حديقة عامة
تخدم أهالي املناطق التابعة لها.

وجاء في نص االقتراح :
 استغالل الساحة الخاليةبمنطقة ص�ب��اح ال�س��ال��م بقطعة
( )7وذل��ك بإنشاء حديقة عامة
ت �ح �ت��وي ع �ل��ى م �م �ش��ى وأم��اك��ن
ألل�ع��اب األط �ف��ال وإن �ش��اء دي��وان
للمتقاعدين بها.
 إن � � � �ش� � � ��اء ح� � � ��دائ� � � ��ق ع� ��ام� ��ةوت� �ش� �ج� �ي ��ر ج � ��وان � ��ب ال� �ط ��رق ��ات
وامل � � � �س� � � ��اح� � � ��ات ال � � �ف � � �ض � � ��اء ف ��ي
م�ح��اف �ظ �ت��ي األح� �م ��دي وم �ب��ارك

الكبير لتكون متنفسا ألهالي
امل �ن��اط��ق ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا وم��راق �ب��ة
شركات النظافة التي تهمل في
العديد م��ن مناطق املحافظتني
وزي��ادة إن��ارة ال�ش��وارع وتعزيز
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة واألم �ن �ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وم� � ��راع� � ��اة ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وتوفير
مراكز تنمية مجتمعية ومراكز
ش �ب��اب ب��اإلض��اف��ة إل ��ى تنسيق
وتنظيم املناطق من قبل الهيئة

العامة للزراعة.
 إن � �ش� ��اء ح� ��دائ� ��ق ع ��ام ��ة ف��يمنطقتي املنقف والعقيلة كذلك
م �ن��اط��ق امل �س �ي �ل��ة واب � ��و ف�ط�ي��رة
وامل � �س� ��اي� ��ل ف� �ه ��ي م � ��ن امل� �ن ��اط ��ق
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ي �ج��ب أن ي�ك��ون
بها حدائق تحتوي على جميع
ال �خ��دم��ات م ��ن م �م �ش��ى وال �ع��اب
ل�لاط �ف��ال ودي � ��وان للمتقاعدين
واج �ه��زة مل�م��ارس��ة جميع أن��واع
األنشطة الرياضية.

 العمل على إنشاء  3حدائقفي مدينة صباح األحمد وذلك
ل� �ك� �ب ��ر م � �س� ��اح� ��ة ه � � ��ذه امل ��دي� �ن ��ة
وت � �ع � ��داد س �ك��ان �ه��ا ح� �ي ��ث ان �ه��ا
ت �ع��د م ��ن اك �ب��ر امل � ��دن وم��رش �ح��ة
م� �س� �ت� �ق� �ب�ل�ا ان ت � � �ك � ��ون اح � � ��دى
محافظات فهي بحاجة ملتابعة
كافة الخدمات بها.
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يشكل مجلس اإلدارة من  5أعضاء باالنتخاب لمدة  3سنوات قابلة للتجديد

العوضي يقترح تنظيم اتحاد مالك العقار
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن نظام
ات �ح��اد م�ل�اك ال �ع �ق��ارات ج ��اء في
نصه:
مادة ()1
في تطبيق احكام هذا القانون
ي� �ق� �ص ��د ب ��امل� �ص� �ط� �ل� �ح ��ات االت� �ي ��ة
املعاني املبينة قرين كل منها.
االت � � � �ح� � � ��اد :االت� � � �ح � � ��اد امل � �ك� ��ون
م� ��ن ج �م �ي��ع ش ��اغ� �ل ��ي ال� ��وح� ��دات
ب��ال �ع �ق��ارات م �ت �ع��ددة االدوار او
املجمع السكني متعدد العقارات.
ال �ع �ق��ار :امل �ن �ش��أت امل �ك��ون��ة من
ع � ��دة ادوار ال ت �ق��ل ع ��ن ث�م��ان�ي��ة
أدوار باستثناء مشاريع الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق��ل ع ��ن ع �ش��رة
ادوار.
اعضاء االتحاد :مالك الوحدة
او الشاغل لها شخصا طبيعيا
او اع �ت �ب��اري��ا واي� ��ا م ��ا ك ��ان سند
الحيازة او الشغل.
الجمعية :الجمعية العمومية
امل� �ش� �ك� �ل ��ة م� � ��ن ج� �م� �ي ��ع ش ��اغ� �ل ��ي
الوحدات.
م � �ج � �ل� ��س االدارة :م �ج �ل ��س
ادارة االت �ح��اد امل�ش�ك��ل ب �ق��رار من
الجمعية العمومية لالتحاد.
م��دي��ر ال �ع �ق��ار :امل��دي��ر امل �س��ؤول
ع��ن ادارة وت�ن�ظ�ي��م و اس �ت �خ��دام
ال�خ��دم��ات وامل��راج�ع��ة ف��ي االج��زاء
امل �ش �ت��رك��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�لان�ت�ف��اع
العام للقاطنني بالعقار.
مادة ()2
نطاق سريان القانون
تسري احكام هذا القانون على
كافة املنشآت والعقارات متعددة
ال �ط �ب �ق��ات امل �م �ل��وك��ة ل�ش�خ��ص او
ه �ي �ئ��ة وم �خ �ص �ص ��ة ل �ل �س �ك��ن او
االستخدام للشخص االعتباري
او الطبيعي
وال تسري احكام هذا القانون
على املباني املقفلة اداريا لجهات
حكومية.
 2امل �م �ل��وك��ة او امل� ��ؤج� ��رة م��نالشخص االعتباري واملخصصة
لسكن العاملني بها.
 امل� � � � �ن� � � � �ش � � � ��آت ال� � �ف� � �ن � ��دق� � �ي � ��ةوالسياحية.
مادة ()3
مع عدم االخالل بأحكام املواد
( )874 - 748من املرسوم بالقانون
رق��م  67لسنة  1980امل �ش��ار ال�ي��ه.
يعمل اتحاد املالك الى تحقيق:
 ال�ح�ف��اظ على س�لام��ة العقارواج� ��زائ� ��ه امل �ش �ت��رك��ة وم�ل�ح�ق��ات��ه
م��ن م��واق��ف وخ��دم��ات بما يحقق
االنتفاع االمثل بها.
 ت��وف �ي��ر ال �خ ��دم ��ات امل�ط�ل��وب��ةل �ل �ع �ق��ار م� ��ن ح� ��راس� ��ة وخ ��دم ��ات

لالتحاد الحق في
حجب استخدام
المرافق والمصاعد
في سبيل تحصيل
مستحقاتهم
المالية

وص� �ي ��ان ��ة امل� �ص ��اع ��د وامل� ��ول� ��دات
وخ � ��زان � ��ات امل � �ي� ��اه وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
ال �خ��دم��ات ذات ال �ص �ل��ة االن �ت �ف��اع
واالس� �ت� �خ ��دام امل �ش �ت��رك ل�ق��اط�ن��ي
العقار.
ول�لات�ح��اد ف��ي سبيل تحقيقاغ� ��راض� ��ه ال �ت �ع��اق��د م� ��ع ش��رك��ات
متخصصة ف��ي اع �م��ال الصيانة
وال� �ح ��راس ��ة وس� � ��داد االل �ت ��زام ��ات
املتطلبة لها وذلك وفقا للقواعد
واالج � � � � � � � � ��راءات ال� � �ت � ��ي ت� �ح ��دده ��ا
الالئحة التنفيذيه للقانون.
مادة ()4
يتولى ادارة ال�ع�ق��ار الجمعية
العمومية ومجلس االدارة ومدير
االتحاد
مادة ()5
الجمعية العمومية لالتحاد
ت �ش �ك��ل ال �ج �م �ع �ي��ة م� ��ن ج�م�ي��ع
ش��اغ�ل��ي ال��وح��دات ب��ال�ع�ق��ار واي��ا
كانت صفتهم او سند حيازتهم
وامل �س��ددي��ن ل�لال �ت��زام��ات امل �ق��ررة
للعضوية.
مادة ()6
اختصاصات
الجمعية العمومية
 تختص الجمعية العموميةباملوافقة على نظام االتحاد املعد
للتسجيل والشهر.
 اختيار اعضاء مجلس ادارةاالتحاد من بني اعضائها.
 تعيني رئيس مجلس االدارةومدير االتحاد.
 امل � � ��واف� � � �ق � � ��ة ع� � �ل � ��ى ال � �ع � �ق� ��ودال� �ت ��ي ي �ب��رم �ه��ا م �ج �ل��س االدارة
م ��ع ال� �ش ��رك ��ات امل �ت �خ �ص �ص��ة اذا
ت � �ج� ��اوزت ق �ي �م �ت �ه��ا ع� �ش ��رة االف
دينار.
 تقرير مكافآة مدير االتحاد. ت �ح��دي��د االش� �ت ��راك ال�ش�ه��ريلشاغلي الوحدات بالعقار.
 م� ��ا ي �ط �ل��ب م �ج �ل��س االدارةع��رض��ه ف ��ي االج �ت �م ��اع ال �س �ن��وي
لالتحاد.
مادة ()7
مجلس إدارة االتحاد
 يشكل مجلس ادارة االتحادمن خمسة اعضاء يتم انتخابهم
من بني اعضاء الجمعية.
 م ��دة امل �ج �ل��س ث�ل�اث س �ن��واتقابلة للتجديد.
 ال ي�ت�ق��اض��ى اع �ض��اء مجلساالدارة م �ك��اف��آت او م��زاي��ا نظير
العضوية.
مادة ( )8
اختصاص مجلس ادارة االتحاد
-اب� � � � � ��رام ع � �ق� ��ود ال� �ص� �ي ��ان ��ة او

كامل العوضي

االصالح و الترميم اذا لم تتجاوز
قيمتها خمسة االف دينار.
 امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ع �ق��ود ال�ت��ييبرمها مدير االتحاد.
 النظر في حسابات االيراداتواملصروفات السنوية للعقار.
 ت �ق��دي��ر اع �م ��ال وم �ه ��ام م��دي��راالتحاد.
 ال� �ق� �ي ��ام ب� �م ��ا ي �ك �ل��ف ب� ��ه م��نالجمعية.
مادة ()9
مدير االتحاد
ي �ع�ين م��دي��ر االت� �ح ��اد م ��ن بني
اع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة او
م �ج �ل��س االدارة وي �م �ث��ل امل��دي��ر
االتحاد في عالقته بالغير وامام
ال� �ق� �ض ��اء وي� �ك ��ون مل ��ن ي�ف��وض�ه��م
ح��ق ال�ح�ض��ور ع��ن االت �ح��اد ام��ام
اي جهة م��ن الجهات االداري ��ة او
القضاء.
وي � � � � �ح� � � � ��دد ق � � � � � � � ��رار ال � �ت � �ع � �ي�ي��ن
ص�لاح�ي��ات��ه وامل �ك��اف��أة امل �ق��ررة له
ومن بينها:
 ت � �ع � �ي�ي��ن ح � � � � � ��راس ال � �ع � �ق� ��ارومسؤولي الخدمات.
 ت�ن�ظ�ي��م اس �ت �خ��دام ال��وس��ائ��لامل� �ش� �ت ��رك ��ة ب� �م ��ا ي� �ح� �ق ��ق ت �م �ك�ين
الشاغلني كامل االفادة بها.
 اع � ��داد امل �ي��زان �ي��ة ال�ت�ق��دي��ري��ةوح � � � � �س� � � � ��اب� � � � ��ات امل� � � � �ص � � � ��روف � � � ��ات
وااليرادات لعرضها على مجلس
االدارة.
 ت� �ل� �ق ��ي ش � � �ك � ��اوي االع� � �ض � ��اءوالعمل على حلها.
 ت �ن �ف �ي��ذ ق � � � � ��رارات ال �ج �م �ع �ي��ةومجلس االدارة.
 ات �خ��اذ م��ا ي ��راه م��ن اج ��راءاتعاجلة يتطلبها تحقيق سالمة
ال�ع�ق��ار واح�ت�ي��اج��ات ال�س�ك��ان من
الخدمات املشتركة.
مادة ()10
يجوز في املشروعات متعددة
العقارات في املجموعات السكنية
ان ت� �ش� �ك ��ل ل � �ه ��ا م � �ع ��ا االج � �ه� ��زة
االداري ��ة امل��وح��دة وه��ي الجمعية

العمومية ومجلس االدارة ومدير
االتحاد تتولى معاونة االجهزة
امل �خ �ت �ل �ف��ة اداء م �ه��ام �ه��ا داخ� ��ل
املجمع السكني.
مادة ()11
عضوية االتحاد
ُي �ع ��د ع �ض ��وا ف ��ي االت � �ح ��اد ك��ل
م ��ن ي �ش �غ��ل واح � � ��دا او اك� �ث ��ر م��ن
الوحدات وس��واء كان مقيما بها
او غير مقيم بالعقار.
ك �م��ا ي �ع��د ع �ض��وا ف��ي االت �ح��اد
ك��ل م��ال��ك او م�س�ت��أج��ر او منتفع
ب ��ال ��وح ��دة ش �خ �ص��ا ط�ب�ي �ع�ي��ا او
اعتباريا وايا كان سبب او سند
شغله للوحدة.
مادة ()12
التزامات شاغل الوحدة
ي � �ل � �ت� ��زم ع � �ض� ��و االت � � � �ح � � ��اد او
ش ��اغ ��ل ال� ��وح� ��دة ب� ��إج� ��راء ج�م�ي��ع
االص�ل�اح ��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�اج��زاء
الخاصة وس��ائ��ر االج ��زاء امل�ق��ررة
ل �ل��وح��دة وال �ت��ي ق��د ي�ت��رت��ب على
ع� � ��دم اص�ل�اح� �ه ��ا او ص �ي��ان �ت �ه��ا
اضرار بأي من الشاغلني اعضاء
االتحاد او الغير.
 وف� � ��ي ح� � ��ال اخ� �ل ��ال ال �ع �ض��وبهذا االلتزام يجوز ملدير االتحاد
ب�ع��د ان� ��ذاره ب�ك�ت��اب مسجل على
موطنه او عنوانه بالعقار بإجراء
االصالحات الالزمة خالل خمسة
ع �ش��ر ي��وم��ا وف ��ي ح ��ال امل�خ��ال�ف��ة
يكون ملدير االتحاد اتخاذ جميع
االج � � � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة إلج � ��راء
االص �ل��اح � ��ات م ��ع ت �ح �م �ي �ل��ه ب�ك��ل
التكاليف.
مادة ()13
ل�ك��ل ع�ض��و اس �ت �خ��دام االج ��زاء
امل �ش �ت��رك��ة ف �ي �م��ا اع � ��دت ل ��ه وب �م��ا
ال يمثل م�س��اس��ا او ان�ق��اص��ا من
استعمال االخرين له.
مادة ()14
ال ي� �ج ��وز ل �ل �ع �ض��و اج� � � ��راء او
ادخ � ��ال اي ت �ع��دي��ل ع �ل��ى االج� ��زاء

امل �ش �ت ��رك ��ة ب� � ��دون ت ��رخ �ي ��ص م��ن
مجلس االدارة فإذا كان التعديل
ل � ��زي � ��ادة امل �ن �ف �ع��ة وف � ��ي ت�ح�س�ين
االس � �ت � �خ� ��دام امل� �ش� �ت ��رك ل �ل��وح��دة
وال � ��ذي ي �ج��ري ع �ل��ى ن�ف�ق�ت��ه بعد
موافقة مدير االتحاد.
مادة ()15
موارد االتحاد
تتكون موارد االتحاد من:
 االشتراكات الشهرية وسائرااللتزامات املالية التي تقرر على
اعضاء االتحاد.
 ن ��ات ��ج اس� �ت� �ث� �م ��ار م� ��ا ي�ن�ش��أم��ن ودائ � ��ع ل ��دى ال �ب �ن��وك ل�خ��دم��ة
االتحاد.
 ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات وامل � �س� ��اه � �م� ��اتاالختيارية لالعضاء وغيرهم.
وت� �ح ��دد ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن�ف �ي��ذي��ة
ق� � ��واع� � ��د واج� � � � � � � � ��راءات ت �ح �ص �ي��ل
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات االت � � �ح� � ��اد وق � �ب� ��ول
امل �س��اه �م��ات ال�ع�ي�ن�ي��ة او امل��ادي��ة
وقواعد تسجيل قيد الحسابات
م � ��ن االي� � � � � � � ��رادات وامل� � �ص � ��روف � ��ات
وامل �ي��زان �ي��ة ال�س�ن��وي��ة وال�ح�س��اب
الختامي
مادة ()16
ل�لات �ح��اد ف��ي س�ب�ي��ل تحصيل
م �س �ت �ح �ق��ات��ه امل��ال �ي��ة ح ��ق ح�ج��ب
استخدام اجهزة ومعدات االجزاء
امل �ش �ت��رك��ة م ��ن م ��راف ��ق وم�ص��اع��د
ومصادر الطاقة واملياه.
وت � � �ك� � ��ون ال � � ��وح � � ��دة امل� �خ ��ال� �ف ��ة
محملة بالديون املستحقة عليها
لالتحاد وي�ك��ون ل��دي��ون االت�ح��اد
اولوية على سائر حقوق الدائنني
عند التزاحم.
مادة ()17
الشخصية المعنوية لالتحاد
ي�ك�ت�س��ب االت� �ح ��اد الشخصية
االع� �ت� �ب ��اري ��ة ب �م �ج��رد اس �ت �ك �م��ال
اج��راءات التسجيل والشهر وفقا
لالجراءات التي تحددها الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة الت� �ح ��ادات امل �ل�اك في
مشاريع الرعاية السكنية.
مادة ()18
م� ��ع ع � ��دم االخ� �ل� ��ال ب ��االح� �ك ��ام
ال� �س ��اب� �ق ��ة وف� �ي� �م ��ا ال ي �ت �ع ��ارض
م ��ع اح� �ك ��ام ه ��ذا امل � ��ادة تستثني
ال �ع �ق��ارات م�ت�ع��ددة ال �ط��واب��ق في
امل � �ش� ��اري� ��ع االس� �ك ��ان� �ي ��ة امل �ن �ف ��ذة
بمعرفة املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي ��ة مل �س �ت �ح �ق��ي ال ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وف �ق��ا ألح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رقم  47لسنة  1993و القانون رقم
 27لسنة  1995املشار اليهما من
اج� � ��راءات ت�ش�ك�ي��ل م�ج�ل��س ادارة
االتحاد او تعيني مدير لالتحاد.
ك� �م ��ا ي� �ج ��وز ت �ش �ك �ي��ل م�ج�ل��س

ادارة وم� ��دي� ��را الت� �ح ��اد ال �س �ك��ان
ف� ��ي امل� �ج� �م ��ع ال �س �ك �ن��ي م �ت �ك��ام��ل
الخدمات من اجل تحقيق اغراض
هذا القانون.
وي � � �ص� � ��در ق� � � � ��رار م� � ��ن ال � ��وزي � ��ر
امل � �خ � �ت� ��ص ب � �ن � ��اء ع � �ل� ��ى م ��واف� �ق ��ة
م�ج�ل��س ادارة امل��ؤس �س��ة ب�ق��واع��د
واج��راءات واختصاصات ونظام
ال �ع �م��ل ل �ك��ل م ��ن م �ج �ل��س االدارة
ومدير االت�ح��اد وقيمة االشتراك
الشهري للعضو.
مادة ()19
ت� � � �س � � ��ري ق � � � ��واع � � � ��د ت� �ح� �ص� �ي ��ل
االش� � �ت � ��راك ال� �ش� �ه ��ري م� ��ع م��وع��د
اس �ت �ح �ق��اق م �ق��اب��ل االن� �ت� �ف ��اع او
االيجار للوحدة املخصصة وفقا
للمادة السابقة وبذات شروطها.
وي � � �ص� � ��در ق� � � � ��رار م� � ��ن ال � ��وزي � ��ر
امل � �خ � �ت� ��ص ب � �ن � ��اء ع � �ل� ��ى م ��واف� �ق ��ة
مجلسة ادارة املؤسسة
مادة ()20
ع� � �ل � ��ى ات � � � � �ح� � � � ��ادات امل� � �ل� � ��اك او
مجالس ادارة ال�ع�ق��ارات القائمة
عند ص��دور ه��ذا القانون توفيق
اوضاعها بما يتفق مع احكامه
وذلك خالل ستة اشهر من تاريخ
العمل بهذا القانون.
مادة ()21
ت � �س ��ري ال � �ل� ��وائ� ��ح وال � � �ق� � ��رارات
امل� �ع� �م ��ول ب �ه��ا ق �ب��ل ص� � ��دور ه��ذا
ال �ق��ان��ون ال ��ى ان ت �ص��در ال�ل��وائ��ح
والقرارات املنصوص عليها منه
م��ع م��راع��اة ح�ك��م امل ��ادة ( )18من
هذا القانون.
مادة ()22
تطبق احكام املرسوم بالقانون
رق ��م  67ل�س�ن��ة  1981امل �ش��ار اليه
ف �ي �م��ا ل ��م ي � ��رد ب ��ه ن ��ص ف ��ي ه��ذا
القانون.
مادة ()23
ي �ص��در وزي � ��ر ال� �ع ��دل ال�لائ �ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون خ�لال
ثالثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة ()24
ع �ل��ى رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وال��وزراء كل فيما يخصه تنفيذ
احكام هذا القانون.
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

يقر في أول ثالثة أشهر  18تشريعا ويعقد  14جلسة ويصدر  132قرارا و 90توصية

إنجازات تشريعية ورقابية استثنائية
في تاريخ المجالس المتعاقبة خالل 2015
إعداد أيمن عبداهلل
وعبده ابراهيم:
عقد مجلس األمة 14
جلسة في شهور يناير
وفبراير ومارس وأصدر
 132قرارا وأقر  18تشريعا
أهمها محكمة األسرة
والطفل وجمع السالح
والمراقبين الماليين
والمحاكمات التأديبية و3
اتفاقيات.
وأقر المجلس  90توصية
نيابية وناقش  14رسالة
واردة وافق على  13منها
وسحب واحدة وصدق
على  15مضبطة كما نظر
في  16طلبا برفع الحصانة
النيابية عن النواب رفض
نصفها ووافق على
النصف اآلخر.
وقدم النواب  321سؤاال
و 127رغبة و 145اقتراحا
بقانون وشهدت األشهر
الثالثة االولى سابقة
تاريخية هي األولى من
نوعها في تاريخ مجلس
األمة والحياة النيابية
والسياسية في الكويت
بصعود  13وزيرا الى
المنصة لمناقشة ردود
الحكومة على تقارير
ديوان المحاسبة.

جلسة  13يناير 2015
ص��ادق املجلس على املضابط
األرق� ��ام ١٣٢٣أ و١٣٢٣ب و ١٣٢٣
ج بتاريخ ١٦و  ١٧و ١٨ديسمبر
.٢٠١٤
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ق��ري��ر من
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ع ��ن اج �ت �م��اع��ات
ل�ج��ان امل�ج�ل��س ال��دائ �م��ة وامل��ؤق�ت��ة
خ �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة م � ��ن  ٢٨اك� �ت ��وب ��ر
ل � �س � �ن ��ة ٢٠١٤ح �ت��ى  ٣١دي�س �م �ب��ر
ل�س�ن��ة ( ٢٠١٤ع �م�لا ب �ن��ص امل ��ادة
 ٤٦من الالئحة الداخلية ملجلس
األمة.
واف��ق املجلس على رس��ال��ة من
النائب نبيل الفضل يطلب فيها
ع ��رض األم� ��ر ع �ل��ى م�ج�ل��س األم ��ة
للبت ف��ي س��ؤال��ه ال��ذي ي��رغ��ب في
توجيهه الى وزير االسكان وذلك
دون ت�ع��دي��ل (ع �م�لا ب�ن��ص امل ��ادة
 ١٢٢من الالئحة الداخلية ملجلس
األمة).
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة
واردة من رئيس لجنة حماية املال
ال �ع��ام ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا إح��ال��ة تقرير
دي��وان املحاسبة ع��ن م��دى التزام
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال��زراع��ة
وال � �ث� ��روة ال�س�م�ك�ي��ة بتخصيص
ح �ظ��ائ��ر االغ � �ن� ��ام وامل ��اش� �ي ��ة ال��ى

 16طلبا برفع
الحصانة النيابية
يوافق على  8منها
ويرفض مثلها
تفعيل دور إدارة
حماية المستهلك
في وزارة التجارة

جانب من احدى جلسات شهر يناير

لجنة التحقيق بشأن التجاوزات
ال� � �ت � ��ي ش � ��اب � ��ت ع� �م� �ل� �ي ��ة ت� ��وزي� ��ع
ح �ي��ازات زراع �ي��ة بمنطقة ال��وف��رة
ل�لاخ�ت�ص��اص(ط�ب�ق��ا ل�ن��ص امل��ادة
 ٥٨من الالئحة الداخلية).
املجلس يرجئ طلبا بتوسيع
نطاق صالحيات لجنة التحقيق
ف � ��ي ت � � �ج � � ��اوزات ه� �ي� �ئ ��ة ال � ��زراع � ��ة
وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ف�ي�م��ا يتعلق

بتوزيع الحيازات واي تجاوزات
اخ��رى ف��ي ال�ه�ئ��ة،وذل��ك ب�ن��اء على
طلب الحكومة ملدة اسبوعني.
امل �ج �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع �ل ��ى ام �ه ��ال
«التعليمية» اسبوعني لالنتهاء
م��ن ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن االق �ت��راح�ين
ب�ق��ان��ون�ين ل�ل�ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل الفضل
بتعديل قانوني املرئي واملسموع
واملطبوعات والنشر .

واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رف � ��ع
ال� �ح� �ص ��ان ��ة ع� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال��دوي �س��ان ف��ي القضية رق��م ١٩٤
جنح صحافة بموافقة  ١٣نائبا
وع��دم م��واف�ق��ة  ٢٥وام�ت�ن��اع  ٣من
اصل الحضور  ٤١عضوا.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ( 35م��واف �ق��ة
وعدم موافقة  ١٧وامتناع  )٢على
ت�ح��وي��ل ال�ج�ل�س��ة س��ري��ة ملناقشة

 9توصيات للديزل والكيروسين
وافق املجلس على 9توصيات
ن �ي��اب �ي��ة م �ن �ه��ا ال� �غ ��اء ق � ��رار رف��ع
ال��دع��م ع��ن ال��دي��زل والكيروسني
ويحيلها ال��ى الحكومة وقعها
 24نائبا وهي:
وقف ق��رار رفع أسعار الديزل
وال � �ك � �ي ��روس �ي�ن إل� � ��ى ح�ي��ن ع�م��ل
دراس��ة متكاملة ح��ول ه��ذا األمر
يبني فيها سلبيات وايجابيات
م �ث��ل ه ��ذا ال� �ق ��رار وع� ��دم ت��أث�ي��ره
ع�ل��ى امل��واط�ن�ين ب �ص��ورة سلبية
وكذلك تبني هذه الدراسة طريقة
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�س�ل��ع ال�ض��روري��ة
ل�ل�م��واط��ن بحيث ال ت��ؤث��ر سلبا
على حياته املعيشية اليومية.
مراقبة أسعار السلع وتفعيل

دور إدارة حماية املستهلك في
وزارة التجارة إليقاع العقوبات
بكل الجهات املخالفة.
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��وان�ي�ن ب �ح��ق ك��ل
ال� �ش ��رك ��ات امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �ق ��رارات
ال �خ��اص��ة ب �ع��دم زي� ��ادة األس �ع��ار
وك��ذل��ك تطبيق ال �ج ��زاءات التي
تحددها ه��ذه ال�ق��وان�ين ف��ي حق
تلك الشركات.
تفعيل دور اتحاد الجمعيات
التعاونية ملراقبة أسعار السلع
ومحاسبة الجمعيات التعاونية
ال �ت��ي ال ت �ل �ت��زم ب� �ق ��رارات ات �ح��اد
ال �ج �م �ع �ي��ات ب �ع��دم رف� ��ع أس �ع��ار
السلع بالطريقة الخاطئة التي
حصلت خالل األيام السابقة.

ت �ق��دم ال�ح�ك��وم��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات
املناسبة إليقاف جشع الشركات
ال�ت��ي ت�ق��وم ب��رف��ع أس �ع��ار السلع
دون أي مبرر لذلك.
وقف أي ق��رارات قيد الدراسة
لدى الحكومة بخصوص إلغاء
ال ��دع ��وم ��ات ل�ل�س�ل��ع وال �خ��دم��ات
ال� � � �ض � � ��روري � � ��ة ل � �ل � �م � ��واط � ��ن إل � ��ى
ح �ي�ن االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن ال� ��دراس� ��ات
الضرورية للتأكد من أن أي قرار
ال ي��ؤث��ر ع�ل��ى ج�ي��ب امل ��واط ��ن أو
الحياة اليومية االعتيادية .
ت � �ق� ��وم ال� �ح� �ك ��وم ��ة وب � �ص� ��ورة
م �س �ت �ع �ج �ل��ة ب� ��اس � �ت � �م� ��رار دع ��م
ال� �ك� �ي ��روس�ي�ن ل �ج �م �ي��ع امل �خ��اب��ز
وك ��ذل ��ك ت�س�ه�ي��ل إع � ��ادة فتحها

ب �ع��د أن أغ �ل �ق��ت ن �ت �ي �ج��ة زي� ��ادة
سعر الكيروسني .
ت�ق��دي��م ال�ت�ش��ري�ع��ات وتطبيق
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ج �ه��ات
امل� �ه ��رب ��ة ل� �ل ��دي ��زل وإن � � � ��زال أش ��د
العقوبات لكل من يثبت في حقه
جريمة التهريب.
إع �ط��اء س�ك��ان منطقة صباح
األح �م��د دي ��زل م��دع��وم إل ��ى حني
وص� ��ول ال �ك �ه��رب��اء ب �ع��د ال�ك�ش��ف
ح �ي��ث وص� ��ول ال �ك �ه��رب��اء بشهر
مارس.

طلب النائب العام رفع الحصانة
عن النائب د .عبد الحميد دشتي
في القضية جنايات أمن الدولة.
وافق املجلس ( ١٥موافقة على
تقرير اللجنة القاضي بعدم رفع
ال �ح �ص��ان��ة ع��ن دش �ت��ي و ٣٣ع��دم
م��واف �ق��ة وام �ت �ن��اع ع �ض��و واح� ��د)
على رفع الحصانة عن النائب د.
عبد الحميد دشتي ف��ي القضية
جنايات أمن الدولة.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ( 10م��واف �ق��ون
و٢٦غ �ي��ر م��واف�ق�ين و 1ممتنع من
اص � ��ل ال� �ح� �ض ��ور  )٣٧ع �ل ��ى رف ��ع
الحصانة عن النائب نبيل الفضل
في القضية جنح صحافة.
وافق املجلس ( 9موافقون و26
غير موافقني و ١ممتنع من اصل
الحضور  )٣٧على رفع الحصانة
ع� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل ف��ي
القضية جنح كيفان.
وافق املجلس ( 9موافقون و29
غير موافقني و 1ممتنع من اصل
الحضور )39على رفع الحصانة
ع� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل ف��ي
القضية جنح الفردوس.
املجلس يحيل (م��واف�ق��ة عامة)
ال� �ج ��واب ع �ل��ى ال �خ �ط��اب االم �ي��ري
ويرفعه الى صاحب السمو االمير.
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

صعود  13وزيرا على منصة الرقابة في سابقة أولى في تاريخ الحياة النيابية الكويتية

جلسة تاريخية ماراثونية لمناقشة ردود
الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة
الغانم :تفعيل
الرقابة الحقيقية

تتمة المنشور ص05
ت��زك �ي��ة ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع وك�ي�لا
للشعبة البرملانية.
ان � �ت � �خ� ��اب ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع � ��ودة
ال � ��روي� � �ع � ��ي أم � �ي ��ن س� � ��ر ال �ش �ع �ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب �غ��ال �ب �ي��ة  ٣٧ع �ض��وا
مقابل  ١٨صوتا.
ت��زك �ي��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع ��اش ��ور أم�ي�ن
ص�ن��دوق الشعبة البرملانية بعد
تنازل النائب عبدالله املعيوف.
ان � � �ت � � �خ� � ��اب ال� � � � �ن � � � ��واب م� ��اض� ��ي
الهاجري وسيف العازمي وخليل
ع�ب��دال�ل��ه اع �ض��اء م�ك�م�ل�ين للجنة
التنفيذية للشعبة البرملانية.
جلسة  14يناير 2015
واف� � ��ق امل �ج �ل��س (ب ��اج� �م ��اع ٣٣
ع � �ض ��وا) ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
مل� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ان �ش��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل
البري واحاله على الحكومة.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س (ب ��اج� �م ��اع ٣٦
ع �ض��وا) ع �ل��ى امل ��رس ��وم رق ��م ١١٧
لسنة  ٢٠١٤في شأن تعديل بعض
احكام املرسوم رقم ٤٢لسنة ١٩٧٨
في شأن الهيئات الرياضية.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ( 32م��واف �ق��ون
و 2غ �ي��ر م��واف �ق�ين و 4ممتنعون
م � ��ن اص � � ��ل ال � � �ح � � �ض� � ��ور )٣٨ع �ل��ى
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على
اك�ت�ت��اب دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي زي��ادة
رأس م��ال ص�ن��دوق النقدالعربي
والتوصيات ال��واردة في التقرير
واح��ال��ه ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة .وج ��اءت
التوصية كالتالي (:خ �ل��ق فرص
ع � �م� ��ل ل � �ل � �ش � �ب ��اب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ف��ي
ه ��ذه امل��ؤس �س��ات م��ع إي �ج��اد آل�ي��ة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية إلق��رار ميزة مالية تشجع
اإلق �ب��ال على مثل ه��ذه الوظائف
 ،وبالتالي التشجيع على العمل
في القطاع الخاص.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ( 35م��واف �ق��ون
و 2غ �ي��ر م��واف �ق�ين و 3ممتنعون
م � ��ن اص � � ��ل ال � � �ح � � �ض� � ��ور )٤٠ع �ل��ى
اك�ت�ت��اب دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي زي��ادة
رأس م � � � ��ال امل � � �ص� � ��رف ال � �ع ��رب ��ي
للتنمية االقتصادية في افريقيا
والتوصيات ال��واردة في التقرير
واحاله الى الحكومة.

ع � � �ق� � ��ب ان� � � �ت� � � �ه � � ��اء ال � �ج � �ل � �س� ��ة
امل��اراث��ون �ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ت��ي
ام�ت��دت  11ساعة ملناقشة ردود
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ت �ق��اري��ر دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ق��ال ال��رئ�ي��س م��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م :ن �ش �ك��ر رئ � �ي� ��س ل�ج�ن��ة
امليزانيات وال�ح�س��اب الختامي
النائب عدنان عبدالصمد وكافة
االخ � � ��وة اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم ��ة
وزراء ونوابا على هذه الجلسة.
وأض� � � � ��اف ال � �غ� ��ان� ��م :ال ��رق ��اب ��ة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة وم� �ح ��ارب ��ة ال �ف �س��اد

ليستا بالشعارات وال بالكلمات
الجوفاء وإنما بالعمل ال��دؤوب
املنظم ال�ص��ادق الخالص لوجه
الله سائال الله سبحانه وتعالى
ان ن �ك ��ون ق ��د ن �ج �ح �ن��ا ف ��ي ه��ذه
ال �ج �ل �س��ة وان ت �س��اه��م ال�ج�ل�س��ة
ف� ��ي ت �ق �ل �ي��ل م�ل�اح� �ظ ��ات دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ال �ت��ي ت�ع�ك��س بعض
أوجه الفساد متمنيا االستمرار
على هذا الدرب.

جانب من إحدى جلسات شهر فبراير

امل� �ج� �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع� �ل ��ى اع � ��ادة
تقرير لجنة املرأة واالس��رة بشأن
حقوق الطفل الى اللجنة لدراسة
التعديالت املكتوبة من الحكومة
والنواب.
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
ع �ل��ى ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة
وال��دف��اع ب��ان�ج��از ت�ق��ري��ره��ا ح��ول

ت� �ع ��دي ��ل ق� ��ان� ��ون ال� �ج� �ي ��ش ب �ش��أن
التمديد للعسكريني م��ن  ٦٠الى
 ٦٥خالل اسبوعني وتكليف لجنة
االول��وي��ات بتحديد موعدها في
الجلسات املقبلة.
واف� � � � � � � ��ق امل � � �ج � � �ل� � ��س(م� � ��واف � � �ق� � ��ة
ع � ��ام � ��ة) ع� �ل ��ى ت ��وص� �ي ��ة ن �ي��اب �ي��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �م �ت��اب �ع��ة ح �س��اب��ات

امل��دي��ر ال�ع��ام ملؤسسة التأمينات
االجتماعية واس�ت��رج��اع االم��وال
في ه��ذه الحسابات بعد القضاء
ال �س��وي �س��ري ب��ال �ك �ش��ف ع ��ن ه��ذه
الحسابات .
امل�ج�ل��س ي��واف��ق ع�ل��ى استقالة
ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل ع �ب��د ال� �ل ��ه م��ن
عضوية البرملان العربي ويزكي

ال �ن��ائ��ب د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ب��دال
منه.
امل �ج �ل��س ي �ق��ر امل� ��داول� ��ة األول� ��ى
لقانون جمع السالح.
جلسة  15يناير 2015
واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل ��داول ��ة
ال�ث��ان�ي��ة ل �ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ح�م�لات

 10توصيات للخطة اإلنمائية الخمسية
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى 10
ت� � � ��وص � � � �ي� � � ��ات ب � � � �ش � � � ��أن ص� � � � ��دار
ال� �خ� �ط ��ة اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة ل �ل �س �ن��وات
( ،)٢٠٢٠ /٢٠١٩ -٢٠١٦ /٢٠١٥
وفيما يلي التوصيات :
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب�ين
الجهات املعنية لتنفيذ املشاريع
االنشائية ومتابعة اجراء الدراسة
الفنية الدقيقة للمشاريع وكذلك
التنسيق م��ع ال�ج�ه��ات املستفيدة
ل � �ب � �ع� ��ض امل� � � �ش � � ��اري � � ��ع ل� �ت� �ح ��دي ��د
احتياجاتها على وجه دقيق.
اي� � � � �ج � � � ��اد وح � � � � � � � � ��دات ول � � �ج� � ��ان
متخصصة بالجهات الحكومية
ت �ت��ول��ى م �ت��اب �ع��ة ال �خ �ط��ة وال�ع�م��ل
على قياس مدى تحقيق األهداف

ال� � �ت � ��ي م� � ��ن أج � �ل � �ه� ��ا ت� � ��م اع� �ت� �م ��اد
امل �ش��اري��ع ب��ال�خ�ط��ة وال �ع �م��ل على
تقديم التوصيات التي من شأنها
تذليل العقوبات.
ت �ف �ع �ي��ل دور االج � �ه ��زة ال�ف�ن�ي��ة
والهندسية بالجهات الحكومية
التي تتولى ادارة وتنفيذ املشاريع
وام� ��داده� ��م ب ��ال �ك ��وادر ال�ه�ن��دس�ي��ة
وال�ف�ن�ي��ة ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع حجم
وقيم املشاريع وطبيعتها.
اي �ج ��اد آل �ي��ة واض �ح ��ة لتفعيل
ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ق ��ائ �م ��ة ب� �ش ��أن ال � ��زام
ال �ج �ه ��ات امل �ت �ع��اق��د م �ع �ه��ا س ��واء
املكاتب االستشارية او املقاولني
بتحمل كافة االضرار الناجمة عن
اخ �ط��اء التصميم او التنفيذ مع

ف��رض غ��رام��ات تتناسب وطبيعة
االخطاء.
ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ك��ام��ل م��ع ال�ب�ل��دي��ة
ق �ب��ل ال �ت �ع��اق��د ب �ش ��أن ت�خ�ص�ي��ص
االراض � ��ي وت�س�ل��م ح ��دود امل��واق��ع،
واالسراع في استخراج تراخيص
البناء.
ات�م��ام ال��دراس��ة الفنية الجيدة
وم � � ��راع � � ��اة ال � ��دق � ��ة ل � � ��دى ت �ح��دي��د
م �ت �ط �ل �ب��ات ك ��ل م� �ش ��روع ل�ت�ج�ن��ب
اص� � ��دار اوام� � ��ر ت �غ �ي �ي��ري��ة واوام � ��ر
تمديد مما ي��ؤدي ال��ى التأخر من
االستفادة من املشروع في الوقت
املحدد له.
ت � �ع� ��دي� ��ل ال � �ت � �ك ��ال � �ي ��ف ال �ك �ل �ي ��ة
ل�ل�م�ش��روع ق�ب��ل ط��رح االع �م��ال في

مناقصة عامة.
ات � � �م � ��ام اج � � � � � � ��راءات ال �ت �ن �س �ي��ق
ال� �ك ��ام ��ل م� ��ع وزارات ال� �خ ��دم ��ات
لتوفير جميع الخدمات املطلوبة
للمشاريع.
وض��ع معايير القياس الالزمة
لقياس مدى تحقيق األهداف التي
م ��ن اج �ل �ه��ا ت ��م اع �ت �م��اد امل �ش��اري��ع
بالخطة.
االه� �ت� �م ��ام ب � ��امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
وت��أه�ي��ل ك ��وادر فنية متخصصة
ف � ��ي ال �ت �خ �ط �ي ��ط االن � �م� ��ائ� ��ي وم ��ا
ي��رت �ب��ط ب ��ه م ��ن ت �ق �ي �ي��م وم �ت��اب �ع��ة
وال� � � � �ق � � � ��درة ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ع� ��ام� ��ل م��ع
املشكالت الطارئة وذل��ك ف��ي كافة
اجهزة الدولة.

الحج والعمرة بإجماع  ٤٦عضوا
واحاله على الحكومة.
لم يوافق املجلس على القانون
ب� �ش ��أن ت �ع��دي��ل اح� �ك ��ام ال� ��ر ع��اي��ة
السكنية (من باع بيته).
وافق املجلس على تقرير لجنة
االس � �ك� ��ان ب� �ش ��أن ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  ٤٧لسنة ١٩٩٣
بشأن الرعاية السكنية ( من باع
بيته ) بشرط حق االنتفاع وعدم
التملك واحاله على الحكومة ،مع
الغاء بند مساحة الـ ٤٠٠متر مربع
املجلس يقر  ٩ت��وص�ي��ات نيابية
ل�ل�ح�ك��وم��ة م�ن�ه��ا ال �غ��اء ق ��رار رف��ع
ال��دع��م ع��ن ال ��دي ��زل وال �ك �ي��روس�ين
ويحيلها الى الحكومة .
جلسة  27يناير 2015
ص��ادق املجلس على املضابط
االرق��ام /١٣٢٤أ  /ب  /ج بتاريخ
 ١٣و ١٤و ١٥يناير ٢٠١٥
امل � �ج � �ل� ��س ي� � ��واف� � ��ق ع � �ل� ��ى رف� ��ع
ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال �ن��ائ��ب س �ع��دون
حماد في قضية جنح الروضة (
 32موافقون و  ٦غير موافقني و 2
ممتنعان).
امل � �ج � �ل� ��س ي� � ��واف� � ��ق ع � �ل� ��ى رف� ��ع
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

تمنى أن تساهم هذه الجلسات في تقليل مالحظات الديوان على الجهات الحكومية

الغانم :الرقابة الحقيقية ومحاربة الفساد
ليستا بالشعارات ولكن بالعمل الدؤوب
من كلمة المبارك
في جلسة الرقابة التاريخية

تتمة المنشور ص06
ال � �ح � �ص ��ان ��ة ع � ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب ن �ب �ي��ل
الفضل ( ٣٣م� ��واف � �ق� ��ون و ٤غ�ي��ر
موافقني و ٣ممتنعون)
امل � �ج � �ل� ��س ي� � ��واف� � ��ق ع � �ل� ��ى رف� ��ع
الحصانة عن النائب عبدالحميد
دش� �ت ��ي ( 35م ��واف� �ق ��ون و 3غ�ي��ر
موافقني و 2ممتنعان).
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
على جميع االح��االت ال��واردة في
جدول االعمال.
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
ع�ل��ى م�ق�ت��رح ب�ت�خ�ص�ي��ص س��اع��ة
م��ن جلسة االرب�ع��اء لتأبني خ��ادم
ال�ح��رم�ين الشريفني ال��راح��ل امللك
عبدالله بن عبد العزيز.
واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ت�ش�ك�ي��ل
ل �ج�ن��ة م �ش �ت��رك��ة م ��ن ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � � ��دف � � ��اع الح� �ك ��ام
ص� �ي ��اغ ��ة ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م ج �م��ع
ال� �س�ل�اح وال ��ذخ ��ائ ��ر وامل �ف��رق �ع��ات
ل�لاج�ت�م��اع ع�ق��ب ان�ت�ه��اء الجلسة
واالت � � � � � �ف� � � � � ��اق ع � � �ل� � ��ى ال � �ص � �ي� ��اغ� ��ة
ومناقشته في جلسة االربعاء.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س (ب� ��االج � �م� ��اع)
على امل��داول��ة االول��ى لالقتراحات
بقوانني ومشروع القانون بشأن
انشاء محكمة االسرة.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ( ٤٦م��واف �ق��ة
ب��االج�م��اع) على امل��داول��ة الثانية
ع � �ل� ��ى م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب� �ش ��أن
تنظيم جمع السالح واحاله على
الحكومة
جلسة  28يناير 2015
ن��اق��ش املجلس طلب املناقشة
امل �ق��دم م��ن ب�ع��ض ال �ن��واب لتأبني
خ��ادم الحرمني الشريفني الراحل
امللك عبدالله بن عبد العزيز.
واف� � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب ��اج� �م ��اع ٤٥
ع � �ض� ��وا ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
لتعديل قانون رقم  ٣٢لسنة ١٩٦٧
بشأن الجيش .
رف��ض امل�ج�ل��س اق�ت��راح��ا بشأن
ت� �خ� �ص� �ي ��ص س� ��اع� ��ة م � ��ن ج �ل �س��ة
االرب� � �ع � ��اء مل �ن��اق �ش��ة ق � � ��رار اغ �ل�اق
صحيفة الوطن بموافقة  ٨نواب
من اصل الحضور .٤١
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى اع � � ��ادة
تقرير لجنة ال �ش��ؤون الخارجية

 امل� ��رح � �ل� ��ة ال� ��راه � �ن� ��ة م �ل �ي �ئ��ةب � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال ت� �ح� �ت� �م ��ل ت� ��رف
التهاون
 إج� � � � ��راءات ج� � ��ادة وع��اج �ل��ةلبناء كويت املستقبل
 ن �س �ع��ى ل�ت�ح�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��اتأهل الكويت جميعا
 ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ح �م��اي��ة امل��الالعام وتعزيز النزاهة والشفافية
 م� ��واج � �ه� ��ة ج � � � ��ادة ل �ج �م �ي��عأشكال الفساد وأنواعه
 -جلسة اليوم سابقة أولى في

الحياة النيابية الكويتية
 ال حماية لفاسد وال تسترعلى فساد
 واث � � � � �ق� � � � ��ون ف � � � ��ي ت� � �ق � ��اري � ��رومالحظات ديوان املحاسبة
 م��ؤم�ن��ون بتحقيق ال��رق��اب��ةالفعالة لحماية املال العام
 ال� �ت ��رك ��ة ث �ق �ي �ل��ة واإلص �ل ��احيتطلب وق�ت��ا ملعالجة األخ�ط��اء
والترسبات

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة التاريخية ملناقشة ردود الحكومة على تقارير ديوان املحاسبة

ب�ش��أن ح�ظ��ر ال�ت�ع��ام��ل م��ع الكيان
الصهيوني الى اللجنة ملزيد من
الدراسة.
امل�ج�ل��س ي��واف��ق ع�ل��ى مناقشة
ت �ق��اري��ر ل �ج ��ان ال �ت �ح �ق �ي��ق وك �ت��ب
وت� �ق ��اري ��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف��ي
جلسة الخميس  ٢٩يناير.
املجلس رفض قفل باب النقاش
ع�ل��ى ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل��راف��ق بشأن
إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية ( ٣من

.)٣٤
املوافقة على اعادة التقرير الى
اللجنة ( ١٩من  ٣٤موافقة).
امل��واف�ق��ة على مناقشة التقرير
خ�لال الجلسة املقبلة  ١٠فبراير
(م� � ��واف � � �ق� � ��ة ع � � ��ام � � ��ة) الس � �ت� ��دع� ��اء
الحكومة وت��دوي��ن رأي�ه��ا واع��داد
تقرير تكميلي.
جلسة  29يناير 2015
ن��اق��ش امل �ج �ل��س ت �ق��اري��ر ل�ج��ان

ال �ت �ح �ق �ي��ق وح � � ��ال ع� � ��دم اك �ت �م��ال
النصاب دون مناقشة كتب ديوان
املحاسبة أو اتخاذ أي قرار.
جلسة  10فبراير 2015
ص��ادق املجلس على املضابط
األرقام  1325أ و  1325ب و 1325
ج ب �ت��اري��خ  27و 28و 29ي�ن��اي��ر
2015
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة

واردة م ��ن رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ة
املوارد البشرية يطلب فيها إحالة
امل ��وض ��وع ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��اخ�ت�ي��ار
ش� ��اغ � �ل� ��ي ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة
وامل �ن �ظ��ورة أم� ��ام ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية إل��ى اللجنة
ل�لاخ�ت�ص��اص ط�ب�ق��ا ل�ن��ص امل ��ادة
 58من الالئحة الداخلية.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة
واردة من رئيس لجنة امليزانيات
والحساب الختامي يطلب فيها

 5توصيات للديوان على الجهات الحكومية
ن ��اق ��ش امل� �ج� �ل ��س م�ل�اح �ظ��ات
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى اإلدارات
وال� � � � �ج� � � � �ه � � � ��ات وامل� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وخ � � � ��رج امل �ج �ل ��س
بالتوصيات التالية:
أن ت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة (ب �ك��اف��ة
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة) ب�ت�ق��دي��م
تقرير خ�لال شهرين ال��ى دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة م � �ح � ��ددا ف� �ي ��ه ك��اف��ة
اإلج� ��راءات امل�ت�خ��ذة باملخالفات
امل� ��ال � �ي� ��ة وف � � ��ق ط� �ل� �ب ��ات دي � � ��وان
امل � �ح � ��اس � �ب � ��ة  ،وع � � �ل� � ��ى دي � � � ��وان
املحاسبة تقديم تقرير ملجلس

األم��ة خ�لال شهر متضمنًا رأي��ه
ب� �ش ��أن ت �ل��ك اإلج � � � � ��راءات وم ��دى
جديتها موضحا فيه توصياته
بهذا الشأن.
أن ت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ق��دي��م
ت�ق��ري��ر ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة بشأن
ال� ��دراس� ��ات ال �ت��ي أع��ده��ا دي ��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة وال� � � �ت � � ��ي أرس� � �ل � ��ت
ل�ل�ح�ك��وم��ة وذل ��ك خ�ل�ال شهرين
محددا فيها اإلج��راءات املتخذة
من قبلها بشأن ما ورد بها من
توصيات ونتائج وعلى دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر خ�لال

ش�ه��ر ملجلس األم ��ة م �ح��ددا فيه
مدى جدية اإلجراءات الحكومية
وأي توصيات بهذا الشأن.
ت �ك �ل �ي ��ف دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
ب � ��إع � ��داد دراس � � � ��ة ح� � ��ول ت �ق �ي �ي��م
آل �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال� ��دي� ��وان األم �ي ��ري
ل �ل �م �ش��اري��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة آخ��ذي��ن
ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار ال � �ق� ��درات ال�ف�ن�ي��ة
ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ب� ��ال� ��دي� ��وان ل�ت�ق�ي�ي��م
امل � �ش� ��اري� ��ع ودراس � � � ��ة ال� �ع ��روض
امل �ق��دم��ة وع �ق��ود امل �ن��اق �ص��ات أو
ال�ت�ك�ل�ي��ف ب��األع �م��ال س� ��ؤاء ك��ان
ذل��ك م��ن واق ��ع م�ي��زان�ي��ة ال��دي��وان

األم �ي��ري أو م�ي��زان�ي��ات الجهات
األخرى.
وه ��ل ل ��دى ال ��دي ��وان األم �ي��ري
ال �ق ��درات ال�ف�ن�ي��ة مل�ت��اب�ع��ة ان�ج��از
تلك املشاريع واج ��راءات تأهيل
املناقصني؟
وهل تلك املشاريع تمت بناء
ع �ل��ى دراس� � ��ات ت�ق�ي�ي�م�ي��ة ت�ح��دد
ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة ل�ل�أع �م��ال
امل �ط �ل ��وب ��ة وأي � � ��ة أع � �م� ��ال أخ� ��رى
يراها الديوان أثناء الدراسة.

إحالة املخالفة ال��واردة في تقرير
ديوان املحاسبة عن تأخر الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل �ش�ب��اب وال ��ري ��اض ��ة من
تحصيل إي � ��رادات غ�ي��ر حكومية
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ل � �ه� ��ا ألك� � �ث � ��ر م� � ��ن 10
سنوات باملخالفة لقواعد تنفيذ
امل�ي��زان�ي��ة إل��ى لجنة ح�م��اي��ة امل��ال
العام التخاذ ما تراه مناسبا.
(طلبا مناقشة) واف��ق املجلس
ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة واردة م� ��ن رئ �ي��س
ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا م�ن��اق�ش��ة
مالحظات دي��وان املحاسبة على
مخالفات الجهات الحكومية في
جلسة غ��د الخميس إض��اف��ة إل��ى
م �ن��اق �ش��ة ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
املالية واالقتصادية عن تعديالت
« الخدمة املدنية» وتقرير لجنة
امليزانيات عن تعديل قانون إقرار
امليزانيات والحسابات الختامية.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س على ت �ح��دي��د
س ��اع ��ة م� ��ن ج �ل �س��ة  10م� ��ارس
امل �ق �ب��ل ملناقشة ظاهرة إل �غ��اء
املناقصات الحيوية.
رف��ض امل�ج�ل��س رف��ع الحصانة
عن النائبني نبيل الفضل ود .عبد
الحميد دشتي في  4دعاوى.
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

يناير :إقرار قوانين هيئة الطرق والهيئات
الرياضية والحج والعمرة
تتمة المنشور ص07
أق� ��ر امل �ج �ل��س ت��وص �ي��ة ن�ي��اب�ي��ة
ب��إح��ال��ة ت �ق��اري��ر ل �ج��ان التحقيق
التي تضمت توصيات باإلحالة
إلى النيابة إلى دي��وان املحاسبة
ع� �ل ��ى أن ي �ت �ح �ق��ق ال� � ��دي� � ��وان م��ن
امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي اشتملت عليها
تلك التقارير وتحديد مسؤوليات
امل �س��ؤول�ين ع��ن امل�خ��ال�ف��ات وه��در
املال العام وهي كالتالي:
ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم� � ��وال ال �ع��ام��ة ك�ل�ج�ن��ة تحقيق
ف� �ي� �م ��ا ورد ف � ��ي ت � �ق ��ري ��ر دي � � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن إن �ش��اء وتنفيذ
وإن �ج��از وص�ي��ان��ة إس �ت��اد الشيخ
جابر األحمد الدولي بالعارضية
والتوصيات هي:
إح ��ال ��ة ت �ق��ري��ره��ا إل� ��ى ال�ن�ي��اب��ة
العامة على أن يتم التحقيق مع
كل من:
وزي��ر ووكيل ومسؤولي وزارة
األشغال العامة في حينه.
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ون��ائ �ب��ه في
ح �ي �ن��ه وق ��ان ��ون ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال��ذي��ن
أع � � ��دوا ال �ع �ق��د وك ��اف ��ة م �س��ؤول��ي
ال�ه�ي�ئ��ة ال��ذي��ن ت��م تكليفهم بهذا
األمر.
م� �س ��ؤول ��ي ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
امل ��رك ��زي ��ة ب �س �ب��ب ت�غ�ي�ي��ر ال �ك �ي��ان
القانوني للمقاول.
امل �ن �ف��ذ إلس� �ت ��اد ج ��اب ��ر ل � ��ورود
م� �خ ��ال� �ف ��ات ج� �س� �ي� �م ��ة ف� �ن� �ي ��ة ف��ي
االن� �ج ��از وف �ق��ا ل �ل �ت �ق��اري��ر ال�ف�ن�ي��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� �ه ��ذا ال� � �ش � ��أن ،ول� �ع ��دم
اس � �ت � �خ� ��دام ه� � ��ذه امل� �ن� �ش ��أة ح�ت��ى
تاريخه لتلك األسباب.
التقرير ال�ث��ان��ي للجنة حماية
األم� � � � � � ��وال ال� � �ع � ��ام � ��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق
ف ��ي م �ن��اق �ص��ة ت �ص �م �ي��م وت�ن�ف�ي��ذ
ج �س��ر ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر (ال �ص �ب �ي��ة)
وال � � �ت� � ��وص � � �ي� � ��ات ه � � � ��ي :ت �ص �م �ي��م
وتنفيذ جسر جابر أصابه الخلل
وال�ت�ض��ارب ومنها:التأخير غير
امل � �ب� ��رر وال� �ت� �ب ��اط ��ؤ وط� � ��ول ف �ت��رة
امل � ��راس �ل��ات وإه� � � ��دار امل� � ��ال ال �ع��ام
بسبب ت�ع��دي��ل امل �س��ار وع ��دم دق��ة
ال � � � ��وزارة ف ��ي اخ �ت �ي ��ار امل �س �ت �ش��ار
األجنبي  ،والعرض على املجلس
إلح��ال��ة امللف إل��ى النيابة العامة
حيث رأت اللجنة أن هناك شبهة
اإلض� � ��رار ب ��امل ��ال ال �ع ��ام وت�ح�ق�ي��ق
ال �ب �ع��ض مل �ك��اس��ب غ �ي��ر م�ش��روع��ة

رفض نيابي لقرار
رفع أسعار الديزل
والكيروسين
النواب قدموا
 321سؤاال و127
رغبة و 145اقتراحا
بقانون

رئيس لجنة امليزانيات عدنان عبدالصمد يعقب على مالحظات الوزراء بشأن تقارير الديوان

ف �ضل��ا ع ��ن اإله � �م ��ال وه � ��در امل ��ال
العام وخسائر تخضع مرتكبيه
إل��ى املساءلة الجزائية للبعض ,
والتأديبية آلخرين.
التقرير ال�ث��ال��ث للجنة حماية
األموال العامة في شأن التحقيق
ف� ��ي ب �ح ��ث ط �ل �ب ��ات ال� �ت� �ن ��ازل ع��ن
االس� �ت ��راح ��ات ،وال �ت��وص �ي��ات هي
 :إح ��ال ��ة ه ��ذا امل �ل��ف إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة ل ��وج ��ود ت �ع��د ع �ل��ى امل ��ال
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق وف �ق ��ا ل �ل �م��ادة  14م��ن
قانون رقم ( )1لسنة  1993بشأن

حماية األموال العامة.
التقرير الخامس للجنة حماية
األم ��وال ال�ع��ام��ة ( بصفتها لجنة
تحقيق) التحقيق في رغبة وزارة
ال ��دف ��اع ش� ��راء ط��ائ��رت�ين للشحن
(ط��ائ��رات النقل االس�ت��رات�ي�ج��ي) ،
والتوصيات هي:
إح ��ال ��ة امل �خ��ال �ف��ات إل ��ى دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ل �ت �ح��دي��د امل �خ��ال �ف��ات
امل��ال�ي��ة بخصوص ال�ق�ي��ادي�ين في
الوزارة.
م ��واف ��اة ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب�ه��ذا

التقرير وم��ا انتهت إليه األحكام
التأديبية.
ت� �ك� �ل� �ي ��ف دي � � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
ب� � ��ال� � ��وق� � ��وف ع� � �ل � ��ى امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات
والتجاوزات التي تمت.
التقرير السابع للجنة حماية
األم ��وال ال�ع��ام��ة بصفتها اللجنة
امل�خ�ت�ص��ة ب ��دراس ��ة ال �ع �ق��د امل �ب��رم
ب�ين ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت وش��رك��ة
شل العاملية والتوصيات هي:
ض � � ��رورة أن ت� �ص ��در ال � �ق� ��رارات
النفطية بطريقة جماعية وليست

 3توصيات في ردود الحكومة
على مالحظات الديوان
ن � � ��اق � � ��ش امل � � �ج � � �ل� � ��س ردود
الحكومة على مالحظات ديوان
امل �ح��اس �ب��ة و ان �ت �ه��ى ال �ن �ق��اش
على ثالث توصيات هي:
إح� � � ��ال� � � ��ة ردود ال � � � � � � � ��وزراء
وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ع �ل��ى
املالحظات واملخالفات الواردة
ف ��ي ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
للسنة املالية  ،٢٠١٤/٢٠١٣إلى
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ل��درس�ه��ا مع
الديوان وإع��داد تقرير بشأنها
وتقديمه إلى املجلس.
إل � ��زام ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،

اع �ت �ب��ارا م��ن ال �ي��وم ( 12م��ارس
 )2015ب �ت ��زوي ��د «امل �ح��اس �ب��ة»
ب�م��ا ت��م ت�لاف�ي��ه م��ن م�لاح�ظ��ات
ومخالفات ُس� ِّ�ج�ل��ت عليها من
ال��دي��وان ف��ي تقريره ع��ن السنة
املالية املذكورة وما قبلها ،في
م��وع��د أق �ص��اه األول م��ن أب��ري��ل
املقبل.
تكليف «املحاسبة» بتزويد
ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة خ�ل�ال
مناقشتها مليزانية ٢٠١٦/٢٠١٥
ل � �ل � �ج � �ه� ��ات ال � �ح � �ك � ��وم � �ي � ��ة ،ك��ل

ع �ل��ى ح� � ��دة ،ب �م��ا ان �ت �ه��ت إل �ي��ه
ه� � ��ذه ال� �ج� �ه ��ات م� ��ن ت �س��وي��ات
ل �ل �م�ل�اح �ظ ��ات ،ع �ل ��ى أن ي �ق� ّ�ي��م
ال� � � ��دي� � � ��وان م� � � ��دى ج � ��دي � ��ة ه� ��ذه
ال �ج �ه��ات م ��ن ع��دم �ه��ا ،ع �ل��ى أن
ت �ت �ج��ه ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ه��ذا
ال �ع��ام إل ��ى رب ��ط امل��واف �ق��ة على
ه ��ذه امل �ي��زان �ي��ات ب �م��دى ج��دي��ة
تعامل الجهات م��ع مالحظات
الديوان بحسب إفادته.

ف � ��ردي � ��ة وي� � �ك � ��ون مل� �ج� �ل ��س إدارة
ال� �ش ��رك ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة دور م��ؤث��ر
فيها.
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ط �ب �ي��ق ل ��وائ ��ح
لجنة املناقصات املركزية التابعة
للمؤسسة والتقييد بأحكامها.
تفعيل دور اإلدارة القانونية
ت� �ح ��ري ��ك امل� � �س � ��اء ل � ��ة اإلداري� � � � ��ة
املباشرة للجنة التفاوض بسبب
تجاوزها للصالحيات املمنوحة
لها
إح��ال��ة ع�ق��د (ش ��ل) إل��ى النيابة
ب� �ك ��اف ��ة امل � �س � �ت � �ن� ��دات واألس� � �م � ��اء
والتقارير ذات الصلة.
أقر املجلس إحالة كتب وتقارير
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة
لتقدم تقريرا بشأنها إل��ى دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة خ �ل��ال ش �ه��ري��ن وم��ن
ث��م يعد ال��دي��وان تقريرا ع��ن مدى
ج��دي��ة الحكومة ف��ي تعاملها مع
ال �ت �ق��اري��ر وت��وص�ي��ات �ه��ا ويحيله
إلى املجلس خالل ثالثة أشهر.
أح� � ��ال امل �ج �ل��س ب �ق �ي��ة ت �ق��اري��ر
لجان التحقيق التي لم تتضمن
إح� � ��االت ل �ل �ن �ي��اب��ة إل� ��ى ال�ح�ك��وم��ة
التخاذ إج��راءات بشأنها على أن
ت �ق��دم ت �ق��ري��را إل ��ى امل�ج�ل��س خ�لال
 3أشهر موضحا فيه ما اتخذته
من إجراءات في هذا الشأن ،وهي
كالتالي:
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع للجنة حماية
األم ��وال ال�ع��ام��ة ( بصفتها لجنة

ت� �ح� �ق� �ي ��ق )ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ح � � ��ول م��ا
ش � ��اب إج� � � � ��راءات م �ن��ح وت �س��وي��ة
القرض الروسي من أوجه قصور
وسلبيات ،والتوصيات هي:
ع � ��دم خ �ص��م م �ب��ال��غ ال �ت �س��وي��ة
م��ن م�ي��زان�ي��ة ال�ت�ع��زي��ز ال�ع�س�ك��ري
ل��وزارة الدفاع  ,ال يوفر املعالجة
امل � �ح� ��اس � �ب � �ي� ��ة ال � �س � �ل � �ي � �م� ��ة ل �ت �ل��ك
التسوية.
ع��دم حصول هيئة االستثمار
ع �ل��ى ق �ي �م��ة م� �ع ��دات امل� � � ��وردة م��ن
ال�ج��ان��ب ال��روس��ي مقابل الفوائد
املتراكمة واملستحقة للهيئة
امل� � �ع � ��دات واألس � �ل � �ح� ��ة ال � � ��وردة
ل � ��وزارة ال ��دف ��اع ال ت��دخ��ل نتيجة
ل �ت �ل��ك امل �ع��ال �ج��ة ف ��ي امل �ص��روف��ات
العامة للدولة.
عدم الخصم بقيمة تلك السلع
والخدمات امل��وردة ل��وزارة الدفاع
على ميزانية الوازرة.
ك � ��ان ي� �ج ��ب ت �ح �م �ي��ل ال� �خ ��زان ��ة
ال �ع��ام��ة ن�ي��اب��ة ع��ن وزارة ال��دف��اع
بتلك املبالغ.
ش��اب تنفيذ ال�ب�ن��د ال�ث��ال��ث من
املادة الثانية من اتفاقية التسوية
خطأ في اإلجراءات.
أ -التقرير األول للجنة التحقيق
فى تجاوزات هيئة أسواق املال.
ب -ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ان ��ي ل�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ى ت� � �ج � ��اوزات ه�ي�ئ��ة
أسواق املال.
والتوصيات هي:
إح��ال��ة املخالفات وال�ت�ج��اوزات
ال � � ��واردة ف ��ي ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال��ى
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ومل � � ��دة ث�لاث��ة
أشهر من تاريخ احالة املخالفات
إليه.
ت �ع��دي��ل ال �ل��وائ��ح اإلداري � � ��ة بما
يكفل ض��رورة قيام هيئة أس��واق
املال باإلعالن الرسمي بالصحف
املحلية اليومية ووسائل اإلعالم
األخ � � � � ��رى ع� � ��ن ك � ��اف � ��ة ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
ال �ش��اغ��رة إلع�ل�ام ك��اف��ة امل��واط�ن�ين
بها.
تعديل الئحة امل ��وارد البشرية
ودل� � �ي � ��ل س � �ي� ��اس� ��ات واج� � � � � ��راءات
وق��واع��د امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة بحيث
ت� �ت� �ض� �م ��ن اش � � �ت� � ��راط� � ��ات ت �ت �ع �ل��ق
ب �م �ع��ادل��ة ال� �ش� �ه ��ادات م ��ن وزارة
التعليم العالي للحاصلني عليها
من غير دولة الكويت.
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ملشروعات خطة التنمية بوجه ع��ام،
وامل �ش ��روع ��ات ال �ك �ب��رى ب�ش�ك��ل خ��اص
بما يضمن التعامل ال�س��ري��ع معهما
بالتعاون مع الجهات املعنية والعمل
ع�ل��ى استباقها وت�لاف�ي�ه��ا ف��ي ف�ت��رات
املتابعة الالحقة.
التنسيق ال�ك��ام��ل م��ع ال�ب�ل��دي��ة قبل
ال�ت�ع��اق��د ب �ش��أن ت�خ�ص�ي��ص األراض ��ي
وتسلم ح��دود امل��واق��ع ،واإلس� ��راع في
استخراج تراخيص البناء.
ات � �م ��ام ال � ��دراس � ��ة ال �ف �ن �ي��ة ال �ج �ي��دة
ومراعاة الدقة لدى تحديد متطلبات
ك ��ل م� �ش ��روع ل �ت �ج �ن��ب اص � � ��دار اوام � ��ر
ت �غ �ي �ي��ري��ة واوام � � ��ر ت �م��دي��د م ��ا ي ��ؤدي
ال��ى تأخر االستفادة من املشروع في
الوقت املحدد له.
ت �ع��زي��ز ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي
ت �ت��ول ��ى ادارة وت �ن �ف �ي��ذ م �ش��اري �ع �ه��ا
ب��ال�ك��وادر الهندسية والفنية الالزمة
ل� �ت� �ت� �ن ��اس ��ب م� � ��ع ح � �ج� ��م وق� � �ي � ��م ه� ��ذه

املشاريع لرفع الكفاءة التنفيذية.
االه � �ت � �م� ��ام ال� � �خ � ��اص ب ��امل� �ش ��اري ��ع
ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ن��واح��ي التعليمية
والصحية واالمنية ومنحها االولوية
 تأمني الحدود البرية وحماية املياهاالقليمية.
ات �م��ام اج � ��راءات ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ك��ام��ل
م��ع وزارات ال�خ��دم��ات لتوفير جميع
الخدمات املطلوبة للمشاريع.
إل � � � � � � � ��زام امل� � � �ق � � ��اول� �ي ��ن ب � ��ال� � �ش � ��روط
واملواصفات الفنية الواردة بالعقود.
ال�ت��دري��ب املستمر ل�ل�ك��وادر الفنية
ل��دى الجهات الحكومية واالستفادة
من الخبرات التخصصية في املجال
الفني.
عدم املبالغة في اعتماد املشروعات
ال� �ت ��ي ت� � ��درج ب��ال �خ �ط��ة ل �ت�ل�اف ��ي ع ��دم
الصرف على أع��داد ونسب كبيرة من
تلك املشروعات.
إلزام الجهات املتعاقد معها سواء

امل �ك ��ات ��ب االس �ت �ش ��اري ��ة أو امل �ق��اول�ي�ن
ب�ت�ح�م��ل ك��اف��ة األض � ��رار ال�ن��اج�م��ة عن
اخطاء التصميم أو التنفيذ.
التنسيق في تنفيذ مشاريع خطة
ال�ت�ن�م�ي��ة ب�ح�ي��ث ال ت��ؤث��ر س�ل�ب��ًا على
ال�خ��دم��ات القائمة م��ن ط��رق وكهرباء
وخدمات تحتية.
وض ��ع آل �ي��ة م ��وح ��دة ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
امل� �ش ��اري ��ع امل� ��درج� ��ة ب �خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
لضمان انهاء واستالم هذه املشاريع
ض�م��ن امل ��دد امل �ح��ددة ل�ه��ا وب��ال�ك�ف��اءة
املطلوبة.
وض � ��ع م �ع��اي �ي��ر ال �ق �ي ��اس ال�ل�ازم ��ة
لقياس مدى تحقيق االهداف التي من
اجلها تم اعتماد املشاريع بالخطة.

مارس
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 15توصية لتقارير المتابعة
وافق املجلس على تقارير املتابعة
ل�ل�خ�ط��ة االن �م��ائ �ي��ة امل �ت��وس �ط��ة االج��ل
 ٢٠١٤/٢٠١٠وأص� � ��درت  15ت��وص�ي��ة
جاءت كالتالي:
اع � � ��ادة ت �ق �ي �ي��م م ��وق ��ف امل �ت �ط �ل �ب��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وض � ��رورة االت� �ف ��اق على
بعض املتطلبات التشريعية الجديدة
ال� �ت ��ي ت �ل �ب��ي ت � �ط� ��ورات واح �ت �ي��اج��ات
ت� �ن� �م ��وي ��ة م� �س� �ت� �ج ��دة وت �ض �م �ي �ن �ه��ا
ضمن الخطة االنمائية التالية وذلك
بالتعاون بني الحكومة ومجلس األمة
واألطراف املعنية.
ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع االدارة امل ��رك ��زي ��ة
لالحصاء بخصوص اع��داد وانتظام
ت ��زوي ��د ادارة امل �ت��اب �ع��ة ب��ال �ب �ي��ان��ات
امل �ح ��دث ��ة أوال ب � ��أول وف� ��ق ال �س �ن��وات
املالية.
ض� � � � � � � ��رورة ت � �ب � �ن� ��ي آل � � �ي � � ��ة ف � �ع ��ال ��ة
ل�ت�ش�خ�ي��ص وم �ت��اب �ع��ة ال �ن �ت��ائ��ج غير
ال �ج �ي��دة امل��رت �ب �ط��ة ب��اإلن �ف��اق ال�ف�ع�ل��ي

اإلجمالي

اس � �ت � �ع � �ج� ��ال إص� � � � � ��دار ق� ��ان� ��ون
املناقصات الجديد.
ك�ت��اب رئ�ي��س دي ��وان املحاسبة
ب �ش��أن ال�ت�ح�ق��ق م��ن ت�لاف��ي وزارة
الدفاع املالحظات الخاصة بعقد
طائرات( C130Jالواردة في تقرير
ديوان املحاسبة.
ب -ك � � �ت � � ��اب رئ � � �ي � � ��س دي� � � � ��وان

املحاسبة بشأن التحقق من تالفي
وزارة الدفاع املالحظات الخاصة
بعقد ط��ائ��رات ( )C130Jال ��واردة
في تقرير ديوان املحاسبة.
تقرير دي ��وان املحاسبة بشأن

اإلجمالي

الجمعية العمومية لشركة شمال
الزور األولى.
إعادة صياغة االتفاقية باللغة
العربية وبجعل اختصاص فض
امل �ن��ازع��ات ال�ت��ي ق��د تنشأ بسبب
ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل��ك االت �ف ��اق �ي ��ة ل�ل�ق�ض��اء
الكويتي أو التحكيم وفق قوانني
دولة الكويت املنظمة لذلك.

8

7

3

18

طلبات المناقشة

رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي في جلسة مناقشة تقارير الديوان

ت� ��وق � �ي� ��ع امل � �م � �ث� ��ل ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي
ل � �ش� ��رك� ��ةش � �م� ��ال ال� � � � � ��زور االول� � � ��ى
ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى م �م �ث �ل��ي أط � ��راف
التحالف منفردين أو متضامنني.
ال �ت �س��وي��ة ال ��ودي ��ة ب�ي�ن ج�ه��ات
اإلدارة الحكومية املعنية وأطراف
ال �ت �ح��ال��ف ال �ف��ائ��ز ال �ث��ان��ي وع�م��ل
التسوية القانونية الالزمة معه.

القوانين
اإلجمالي

 90توصية نيابية
أقرها المجلس
الحالي في يناير
وفبراير ومارس
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اإلجمالي

معالجة ض�ع��ف ن�ظ��ام ال��رق��اب��ة
الداخلية بهيئة أس��واق امل��ال بما
يكفل التحقق من صحة وسالمة
إج � ��راءات ال�ت�ع�ي�ين وف ��ق ال�ل��وائ��ح
وال� �ق ��وان�ي�ن امل �ن �ظ �م��ة وي �م �ن��ع أي
ح� � � ��االت ت � ��زوي � ��ر أو ت� � �ج � ��اوز ف��ي
اإلجراءات.
ت �ح��دي��د امل� ��ؤه�ل��ات ال ��دراس� �ي ��ة
وال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة امل� �ط� �ل ��وب ��ة ص ��راح ��ة
وب��وض��وح ت ��ام ل�ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف
امل� � �ح � ��ددة ب� ��ال� ��وص� ��ف ال��وظ �ي �ف��ي
بالهيكل التنظيمي لهيئة أسواق
املال.
م � ��راج � � �ع � ��ة ك� � ��اف� � ��ة ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات
املوظفني وتسكينهم في درجاتهم
ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال�ت�ح�ق��ق م��ن س�لام��ة
م��ؤه�لات�ه��م ال��دراس �ي��ة وش �ه��ادات
الخبرة السابقة والتقييم املالي
ل��درج��ات �ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة ف��ي ض��وء
املخالفات التي تم الكشف عنها.
التقرير الثالث والثالثون بعد
املئة للجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ع� ��ن ل �ج �ن��ة ت�ق�ص��ي
الحقائق بشأن صفقة الطائرات
ال �خ �م��س ال� �ت ��ي ع ��زم ��ت م��ؤس �س��ة
الخطوط الجوية الكويتية على
شرائها من شركة (جيت إيرويز)
والتي تم إلغاؤها بقرار من وزير
امل��واص�لات وك��ذل��ك ك��ل الصفقات
ب�م��ا ف��ي ذل��ك ال�ص�ف�ق��ات ال�ج��دي��دة
والتوصيات هي:
اج� ��راء ت�ع��دي��ل ت�ش��ري�ع��ي يبقى
ال� �ن ��اق ��ل ال ��وط� �ن ��ي « ال �ك��وي �ت �ي��ة»
وامل� �ت� �م� �ث ��ل ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ح � �ت� ��ى ال ت �ض �ي��ع
األموال العامة.
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي ل �ل �ج �ن��ة
ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ب � �ش� ��أن ف� �ح ��ص ع �ق��د
م�ح�ط��ة ال� ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة امل��رح�ل��ة
األول � ��ى .ت�ق��ري��ر دي� ��وان املحاسبة
ح��ول أس�ب��اب التأخير ف��ي إنجاز
ج��ام �ع��ة ال� �ش ��دادي ��ة واإلج� � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ت �خ ��ذة ح� �ي ��ال ذل��ك
والتوصيات هي:
ت�ع��دي��ل ك�ي��ان��ي ش��رك�ت��ي ال ��زور
ال �ش �م��ال �ي��ة االول � ��ى ب �ض��م أط� ��راف
ال �ت �ح��ال��ف ال� �ف ��ائ ��ز وك� � ��ذا ت �ع��دي��ل
ش ��رك ��ة ش� �م ��ال ال � � ��زور امل �س��اه �م��ة
العامة وتعديل حصص املشاركة
ون � �س � �ب� ��ة رأس امل � � � � ��ال امل � ��دف � ��وع
وت��وزي��ع األس �ه��م ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
وإعادة انتخاب مجلس إدارة من

المجلس يتصدى
لتجاوزات في توزيع
الحيازات الزراعية
في الوفرة

القرارات

-

3

-

3
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حصاد 2015

aldostoor

األحد  16ربيع األول  27 . 1437ديسمبر 2015

يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

فبراير :محكمة األسرة والخطة اإلنمائية
الخمسية والمحاكمات التأديبية
تتمة المنشور ص09

يناير

فبراير

مارس

اإلجمالي

يناير

فبراير

مارس

اإلجمالي

يناير

فبراير

مارس

يناير

فبراير

مارس

4

3

7

14

التصديق على المضباط
يناير

فبراير

مارس

6

3

6

15

الجلسات
يناير

فبراير

التتمة ص11

الرسائل الواردة

مارس

جلسة  12فبراير 2015
امل �ج �ل��س ي�ح�ي��ل ت �ق��ري��ر دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب� �ش ��أن ت ��ول ��ي دي � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ت� �ك� �ل� �ي ��ف م ��ؤس� �س ��ة
دول � �ي� ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي امل �ج ��ال
االس � �ت � �ث � �م� ��اري ل� �ل� �ق� �ي ��ام ب �ت �ق �ي �ي��م
ش��ام��ل إلدارة أم� ��وال االح�ت�ي��اط��ي
بالهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار ال��ى
لجنة امليزانيات لدراسته وتقديم
تقريرها الى مجلس األمة (ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ي �ع �ت �ق��د أن ذل� � ��ك م��ن
ص�م�ي��م اخ �ت �ص��اص��ه وي�ع�ت�ق��د أن
هناك تداخال في االختصاصات).
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ي � ��واف � ��ق ع �ل��ى
ت �خ �ص �ي��ص س ��اع ��ة م ��ن ال�ج�ل�س��ة
ن�ف�س�ه��ا مل�ن��اق�ش��ة ح��ادث��ة ان�ق�ط��اع

49

41

55

145
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املحكمة الكلية أن يعهد برئاسة
ك ��ل أو ب �ع��ض دوائ� � ��ر األح � ��وال
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ك�ل�ي��ة  ،بمحكمة
األس � � ��رة إل� ��ى م �س �ت �ش��اري��ن م��ن
محكمة االستئناف مل��دة ثالث
سنوات قابلة للتجديد.
كما تختص محكمة االسرة
دون غيرها بالفصل ف��ي كافة
م�ن��ازع��ات األح ��وال الشخصية
املشار إليها في الفقرة الثانية
م � ��ن امل� � � � ��ادة ( )34م � ��ن ق ��ان ��ون
امل��راف �ع��ات امل��دن �ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
وي� �ش� �م ��ل اخ �ت �ص ��اص �ه ��ا ك��اف��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ين وغ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم
مع مراعاة قواعد االختصاص
ال� ��دول� ��ي ال � � � ��واردة ب� ��امل� ��واد م��ن
( )23إلى ( )28من ذلك القانون
وت �ك��ون األح �ك��ام ال �ص ��ادرة من
م�ح�ك�م��ة األس� ��رة إن�ت�ه��ائ�ي��ة في

م� �س ��ائ ��ل امل � � �ي� � ��راث وال ��وص� �ي ��ة
وال��وق��ف واملهر إذا كانت قيمة
الدعوى ال تتجاوز خمسة آالف
دينار.
تنشأ بمقر محكمة األس��رة
ف � � � ��ي ك � � � ��ل م� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ة ن � �ي� ��اب� ��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ش �ئ ��ون األس � ��رة
ت�ت��ول��ى امل �ه��ام امل��وك�ل��ة للنيابة
ال� �ع ��ام ��ة ف ��ي ق �ض��اي��ا األح� � ��وال
الشخصية وفقا ألحكام امل��واد
م ��ن (  )337إل � ��ى (  ) 341م��ن
ق� ��ان� ��ون األح � � � ��وال ال �ش �خ �ص �ي��ة
وذل ��ك إض��اف��ة إل��ى ح��ق النائب
ال�ع��ام ف��ي الطعن بالتمييز في
األحكام االستئنافية الصادرة
م � � ��ن م� �ح� �ك� �م ��ة األس � � � � � ��رة  ،ف��ي
األح��وال املنصوص عليها في
الفقرة األولى من املادة الثالثة
عشرة من هذا القانون.

( )٢٠١٣/٢٠١٤واح� ��ال � �ه� ��ا ع�ل��ى
الحكومة.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت �ق��اري��ر
امل � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل� �ل� �خ� �ط ��ة االن � �م� ��ائ � �ي� ��ة
امل �ت��وس �ط��ة االج� � ��ل ٢٠١٤/٢٠١٠
وف � �ي � �م� ��ا ي � �ل� ��ي ال � �ت � ��وص � �ي � ��ات15 :
توصية وفي ختام تقرير اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة ب� �ش ��أن م �ت��اب �ع��ة ال �خ �ط��ة
السنوية واإلنمائية 2014/2013
أصدرت  15توصية.
وافق املجلس على تقرير ديوان
املحاسبة عن انجاز خطة التنمية
ب ��ال ��وزارات واالدارات الحكومية
عن السنة املالية (.)٢٠١٢/٢٠١٣

اإلجمالي

واع ��ادت ��ه ال ��ى ل�ج�ن��ة امل��راف��ق على
ان ت�ب�ين ف�ي��ه ت��داع �ي��ات رف ��ض او
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى امل ��رس ��وم وتفسير
املادة  ٧١من الدستور.
وافق املجلس مشروع القانون
ب� � � ��اص� � � ��دار ال � �خ � �ط� ��ة اإلن � �م� ��ائ � �ي� ��ة
(-٢٠١٦/٢٠١٥
ل � � �ل � � �س � � �ن� � ��وات
 )٢٠٢٠/٢٠١٩واح� � ��ال � � �ه� � ��ا م��ع

التوصيات الواردة بالتقرير على
الحكومة وعددها  10توصيات.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روع
القانون باصدار الخطة السنوية
االول � ��ى ( )٢٠١٥/٢٠١٦واح��ال �ه��ا
على الحكومة.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روع
القانون باصدار الخطة السنوية

محكمة األسرة
ق��ان��ون رق ��م  12ل�س�ن��ة 2015
ب � � � ��إص � � � ��دار ق � � ��ان � � ��ون م �ح �ك �م ��ة
األس� � ��رة :ي �ه��دف إل ��ى أن تنشأ
ب�ك��ل م�ح��اف�ظ��ة م�ح�ك�م��ة تسمى
«م �ح �ك �م��ة األس � � ��رة» ي �ك��ون لها
مقر مستقل تتألف م��ن دوائ��ر
ت ��اب � �ع ��ة ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال� �ك� �ل� �ي ��ة ،
ودوائ � ��ر أخ ��رى ت��اب�ع��ة ملحكمة
االس� � �ت� � �ئ� � �ن � ��اف ت � �خ � �ت ��ص دون
غ �ي��ره��ا ب �ط �ع��ون االس �ت �ئ �ن��اف
ال� �ت ��ي ي �ج �ي��زه��ا ال � �ق ��ان ��ون ع��ن
األح� �ك ��ام ال � �ص� ��ادرة م ��ن دوائ� ��ر
املحكمة الكلية املشار إليها.
ك �م��ا ت�ش�ك��ل دوائ � ��ر األح� ��وال
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ك �ل �ي��ة ب�م�ح�ك�م��ة
األس� � � � � � � ��رة م� � � ��ن ق � � � � ��اض واح� � � ��د
وت �ش �ك��ل دارة االس �ت �ئ �ن��اف من
ث�لاث��ة مستشارين م��ن محكمة
االستئناف .وللمجلس األعلى
للقضاء بناء على طلب رئيس

43

35

49

127

االقتراحات بقوانين

صورة من احدى جلسات املجلس في شهر يناير

واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
على تمديد عمل لجنة االيداعات
وال �ت �ح��وي�ل�ات امل �ل �ي��ون �ي��ة ال ��ى ٣٠
أبريل .٢٠١٥
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
ع �ل��ى اق � �ت� ��راح ال ��رئ ��اس ��ة ب�س�ح��ب
امل � � � ��رس � � � ��وم ف� � � ��ي ش � � � � ��أن ت ��أج � �ي ��ل
انتخابات تشكيل املجلس البلدي

الرغبات

اإلجمالي

جلسة  11فبراير 2015
وافق املجلس ( ٣٩موافقون من
اصل الحضور  )٣٩على املشروع
ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن م �ح �ك �م��ة االس� ��رة
في مداولته الثانية واحاله على
الحكومة.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س (ب ��اج� �م ��اع ٣٧
ع� �ض ��وا) ع �ل��ى م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ن �ظ ��ام
العالمات التجارية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س (ب ��اج� �م ��اع 37
ع� �ض ��وا) ع �ل��ى م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى اص � � ��دار ال �ن �ظ��ام
امل��وح��د ب �ش��أن امل � ��واد امل�س�ت�ن�ف��ذة
ل �ط �ب �ق��ة االوزون ل� � ��دول م�ج�ل��س
التعاون لدول الخليج العربية.
وافق املجلس على  ٣اتفاقيات
نمطية ب�ين ال�ك��وي��ت ودول كوبا
وليتوانيا واليونان بشأن حماية
االس�ت�ث�م��ارات امل�ت�ب��ادل��ة وحماية
االزدواج ال�ض��ري�ب��ي واح��ال��ه ال��ى
الحكومة باجماع  ٣٩عضوا.

المجلس يحدد
ساعة لفتح ملف
إلغاء المناقصات
الحيوية

126

87

108

321
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ت �ك �ل �ي��ف م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ب �ت��ول��ى
دي��وان املحاسبة دع��وة املواطنني
كافة ليقدموا أي أوراق أو وثائق
أو مستندات تتعلق بما تم تداوله
في أوس��اط املجتمع الكويتي عن
أي تحويالت مالية مشبوهة أو
قضايا فساد.
ك� � � � � �ت � � � � ��اب رئ� � � � � �ي � � � � ��س دي� � � � � � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب� �ش ��أن ت ��ول ��ي دي � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ت� �ك� �ل� �ي ��ف م ��ؤس� �س ��ة
دول � �ي� ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي امل �ج ��ال
االستثماري للقيام بتقييم شامل
إلدارة أموال االحتياطي بالهيئة
العامة لالستثمار.
وافق املجلس طلب رئيس لجنة
ح �م��اي��ة األم� � ��وال ال �ع��ام��ة بسحب
ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ع��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ق�ض�ي��ة ت �ه��ري��ب ال ��دي ��زل وإع��ادت��ه
إلى اللجنة .
وافق املجلس على تمديد مدة
عمل لجنة التحقيق في الحيازات
ال��زراع �ي��ة ث�لاث��ة أش�ه��ر ب�ن��اء على
طلب اللجنة.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ة
تقرير ديوان املحاسبة عن شركة
« أدف ��ان� �ت ��ج» إل� ��ى ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األم ��وال ال�ع��ام��ة لتقديم تقريرها
بهذا الشأن.

توصية نيابية
بمتابعة حسابات
مدير عام التأمينات
السابق واسترجاع
األموال

األسئلة

6

3

5

14
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

مارس :إقرار حماية الطفل وسوق المال
والمراقبين الماليين والمهن الطبية
قانون من باع بيته

تتمة المنشور ص10
ال� �ت� �ي ��ار ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ع� ��ن م�ع�ظ��م
مناطق الكويت وفيما يلي نص
ال� �ط� �ل ��ب :ن� �ظ ��را ل� �ت� �ع ��رض ال� �ب�ل�اد
ي��وم أم� ��س( 11ف�ب��راي��ر ) النقطاع
مفاجئ للكهرباء مما أث��ار الفزع
ل � ��دى امل ��واط� �ن�ي�ن وأرب � � ��ك امل ��راف ��ق
وال � � � �ش� � � ��وارع وأش � � � � ��اع ال� �ف ��وض ��ى
بشكل غير مسبوق  ،األم��ر ال��ذي
يستحق معه أن يناقش مجلسكم
املوقر هذا األمر  ،لذا نتقدم نحن
املوقعني أدن��اه بطلب تخصيص
ج� ��زء م ��ن ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم مل�ن��اق�ش��ة
امل � ��وض � ��وع وااالس� � �ت� � �م � ��اع ل �ب �ي��ان
الحكومة بشأنه مع النداء باالسم
ف��ي ح��ال ال�ت�ص��وي��ت ع�ل�ي��ه .ووق��ع
الطلب  14نائبا.
ن��اق��ش امل�ج�ل��س ط�ل��ب مناقشة
مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات دي� � � � ��وان
املحاسبة على اإلدرات والجهات
وامل ��ؤس �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وخ ��رج
املجلس بـ 5توصيات.
وافق املجلس على القانون في
ش��أن إضافة فقرة جديدة للمادة
( )36من املرسوم بالقانون رقم (
 )15لسنة  1979في شأن الخدمة
املدنية.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )3لسنة  2003في شأن إجراءات
إص��دار بعض امليزانيات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية.
ن��اق��ش امل�ج�ل��س ط�ل��ب مناقشة
حادثة انقطاع التيار الكهربائي
وخرج بالتوصيات التالية:
ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ك��ام��ل ب��أس �ب��اب
أزم� ��ة ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء ملجلس
األم � ��ة ح ��ال ان �ت �ه��اء ال � � ��وزارة منه
ولفترة ال تزيد شهر واحد.
إذا ث� �ب ��ت أن ه � �ن� ��اك ق� �ص ��ورا
م� � ��ن ب � �ع� ��ض امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ت �ت �خ��ذ
االجراءات القانونية ملحاسبتهم.
االس� � �ت� � �م � ��رار ف � ��ي دع� � ��م ال ��رب ��ط
ال �خ �ل �ي �ج��ي وال� �ت ��واص ��ل م ��ع دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي في
تقوية الربط الخليجي.
العمل على دعم كل ما من شأنه
تقوية املحطات الكهربائية لعدم
تكرار أزمات انقطاع الكهرباء مرة
أخرى وتقليل احتماالت حدوثها.
دراس � ��ة وض ��ع ال� �ط ��وارئ ال ��ذي
ح��دث خ�ل�ال األزم ��ة وال�ع�م��ل على
ال �ت��أك��د أن ج�م�ي��ع أج �ه��زة ال��دول��ة

ق� ��ان� ��ون رق � ��م  2ل �س �ن��ة 2015
ب��إض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م 29
مكررا إلى القانون رقم  47لسنة
 1993بشأن الرعاية السكنية (
من ب��اع بيته) :ويهدف القانون
إل ��ى أن ��ه اذا ح �ص��ل رب االس ��رة
من بنك االئتمان الكويتي على
قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم
ت�ص��رف ف��ي ال�ع�ق��ار بالبيع مل��رة
واح ��دة وق ��ام ب��رد مبلغ ال�ق��رض
ك��ام�ل�ا ال� ��ى ال �ب �ن��ك ول� ��م ي�ح�ص��ل
ع�ل��ى ق ��رض اخ ��ر م�ن��ه ول �ي��س له
واس ��رت��ه م�س�ك��ن ك ��ان ل��ه ال�ت�ق��دم
ال ��ى امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
السكنية بطلب لتوفير مسكن
صورة من احدى جلسات شهر مارس

قادرة على مواجهة الطوارئ.
ت��وف�ي��ر م�ح�ط��ات متنقلة بعدد
أك �ب��ر مل��واج �ه��ة ح ��االت ال �ط��وارئ
القادمة ال سمح الله.
دراس � ��ة ان �ش ��اء م�ح�ط��ة خ��اص��ة
بالنفط وجميع القطاع النفطي
ألنها تستهلك  900ميغاوات.
ال �ع �م��ل ع �ل��ى إي� �ج ��اد ال �ط��اق��ات
ال� �ب ��دي� �ل ��ة ك ��ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة
وال � �ط� ��اق� ��ة ال� �ه ��وائ� �ي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا ،

وم � �ح � ��اول � ��ة ت �ن �ف �ي ��ذ ج � � ��زء م �ن �ه��ا
ل�ب�ع��ض امل �ن��اط��ق وت�ع�م�ي�م�ه��ا في
حال ثبات نجاحها.
مكافأة املوظفني الذين أثبتوا
قدراتهم الرائعة خالل فترةاألزمة
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ك�ث�ي��ف ت��دري�ب�ه��م
ملواجهة األزمات.
إنشاء مركز متخصص إلدارة
ال� � � �ك � � ��وارث واألزم � � � � � ��ات وت� ��دري� ��ب
موظفيه على ذلك.

 3توصيات
للوائح التنفيذية
ن ��اق ��ش امل� �ج� �ل ��س أس� �ب ��اب
ت � � ��أخ � � ��ر أص � � � � � � � ��دار ال � � ��وائ � � ��ح
التنفيذية لعدد من القوانني
و انتهى النقاش إلى موافقة
املجلس (موافقة عامة) على
ثالثة توصيات هي:
ت�ق��دم الحكومة للمجلس
ج � � � � � � ��دوال زم � � �ن � � �ي� � ��ا ت� ��وض� ��ح
ب � ��ه ال � �ف � �ت ��رة ال ��زم� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
ت� �ح� �ت ��اج� �ه ��ا ل �ل�ان � �ت � �ه� ��اء م��ن
ال�ل��وائ��ح التنفيذية وت��اري��خ
تنفيذ هذه القوانني.
ت �ف��وض ل�ج�ن��ة األول��وي��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة م �ت��اب �ع��ة إل� �ت ��زام
الحكومة تنفيذ م��ا ستلتزم
ب��ه م��ن ج ��دول زم�ن��ي لتنفيذ

ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وب��داي��ة
تطبيق هذه القوانني.
ت� �ق ��دم ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات
البرملانية تقريرا كل شهرين
ع ��ن م� ��دى ال � �ت� ��زام ال �ح �ك��وم��ة
بتنفيذ ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح
التنفيذية ...وفي هذا السياق
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ط�ل��ب
معالي وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس األمة بأن تكون املدة
ثالثة أشهر وليس شهرين.

وج � � ��ود ن ��اط ��ق رس� �م ��ي ب��اس��م
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ح ��ال ��ة ح � ��دوث أي
طارئ.
وافق املجلس على القانون في
ش��أن إضافة فقرة جديدة للمادة
( )36من املرسوم بالقانون رقم (
 )15لسنة  1979في شأن الخدمة
املدنية.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )3لسنة  2003في شأن إجراءات
إص��دار بعض امليزانيات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية.
جلسة  10مارس 2015
لم تنعقد الجلسة لعدم اكتمال
النصاب
جلسة  11مارس 2015
ص��ادق املجلس على املضابط
األرق��ام 1326أ1326 /ب1326/ج ،
بتاريخ  10و 11و 12فبراير .2015
واف ��ق امل �ج �ل��س(م��واف �ق��ة ع��ام��ة)
ع �ل��ى رس ��ال ��ة واردة م ��ن ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ردا
ع� �ل ��ى ت �ه �ن �ئ��ة رئ � �ي� ��س وأع � �ض� ��اء
م�ج�ل��س األم ��ة ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
الرابعة والخمسني للعيد الوطني
وال � ��ذك � ��رى ال ��راب � �ع ��ة وال �ع �ش��ري��ن
للتحرير.
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)

التتمة ص12

م�لائ��م ع�ل��ى ان ي�ك��ون ذل��ك بحق
االنتفاع او االيجار له وألسرته
 ي�ص��در ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص ق��رارابناء على موافقة مجلس ادارة
املؤسسة بالشروط والضوابط
واالوض��اع التي يتم بها توفير
امل �س �ك��ن امل�ل�ائ ��م ع �ل��ى ان ي �ك��ون
ت� ��رت � �ي� ��ب اول � � ��وي � � ��ة امل� �خ ��اط� �ب�ي�ن
بأحكام هذه املادة حسب حاجة
ك��ل اس ��رة ون ��وع امل�س�ك��ن امل�لائ��م
وم��وق�ع��ه وذل��ك خ�لال  3سنوات
م��ن ت��اري��خ العمل ب�ه��ذا القانون
م� ��ع ع � ��دم امل � �س� ��اس ب� �ح� �ق ��وق او
اول� � ��وي� � ��ة امل� �خ ��اط� �ب�ي�ن ب ��أح� �ك ��ام
قانون رقم ( )47لسنة .1993

هيئة الطرق والنقل
ق� ��ان� ��ون رق � ��م  3ل �س �ن��ة 2015
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق ��م  115ل�س�ن��ة  2014ف��ي ش��أن
إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط��رق
وال �ن �ق��ل ال �ب��ري :ي �ه��دف ال�ق��ان��ون
إل � ��ى أن ي �ت ��ول ��ى إدارة ال �ه �ي �ئ��ة
م�ج�ل��س إدارة ي �ت �ك��ون م ��ن أح��د
ع�ش��ر ع�ض��وا م��ن بينهم خمسة
م �م �ث �ل�ين ع ��ن وزارات األش� �غ ��ال
ال� � �ع � ��ام � ��ة وال � � �ك � � �ه � ��رب � ��اء وامل � � � ��اء
وامل � ��واص �ل��ات وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
واإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور على

أال ت� �ق ��ل درج� � � ��ة أي م �ن �ه ��م ع��ن
وك �ي��ل وزارة م �س��اع��د  ،وي �ك��ون
للهيئة الئحة داخلية تصدر من
مجلس إدارت�ه��ا تتضمن بصفة
خ ��اص ��ة اخ� �ت� �ص ��اص ��ات رئ �ي��س
م �ج �ل��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ون��ائ �ب��ه
واختصاصات مدير عام الهيئة
ومساعديه ،والقواعد التي تتبع
ف��ي إدارة الهيئة ونظامها بما
في ذلك القواعد املالية واإلدارية.

المحاكم التأديبية
ق� ��ان� ��ون رق � ��م  9ل �س �ن��ة 2015
بإضافة فقرة جديدة للمادة 36
م��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 15
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن ال �خ��دم��ة
املدنية (املحاكم التأديبية):
يهدف القانون إلى أن يتولى
دي��وان املحاسبة الرقابة املالية
على جميع الجهات املشار إليها
ف ��ي ق ��ان ��ون إن �ش ��ائ ��ه وب� �ص ��دور
ق��ان��ون ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 15
ل�س�ن��ة  1979ن��ص ف��ي امل� ��ادة 36
منه على إلغاء كل حكم يتعارض

م��ع أح �ك��ام��ه م�م��ا ح ��دا بمجلس
الخدمة املدنية إل��ى اعتبار ذلك
إلغاء ضمنيا للفصل الرابع من
ق ��ان ��ون دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال ��ذي
يحدد املخالفات املالية وينظم
تأديب املسؤولني عن ارتكابها.
وتدعيما لدور دي��وان املحاسبة
وإع � � ��ادة ص�ل�اح �ي��ات��ه ال��رق��اب �ي��ة
وتفعيلها ف�ي�م��ا يتعلق بنظام
تأديب املسؤولني.
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

المجلس يتصدى لإلساءات المتكررة تجاه
القضاء الكويتي الشامخ ورموزه
قانون الهيئات الرياضية

تتمة المنشور ص11
على رسالة واردة من سمو ولي
ال �ع �ه��د ردا ع �ل��ى ت �ه �ن �ئ��ة رئ �ي��س
وأع�ض��اء مجلس األم��ة بمناسبة
ال� � ��ذك� � ��رى ال� ��راب � �ع � ��ة وال �خ �م �س�ي�ن
للعيد الوطني وال��ذك��رى الرابعة
وال �ع �ش��ري��ن ل�ل�ت�ح��ري��ر ،ب��ال�ت��زام��ن
مع الذكرى التاسعة لتوليه والية
العهد.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ( 20م��واف �ق��ة
م � ��ن  38أص� � ��ل ال � �ح � �ض� ��ور) ع �ل��ى
رس � ��ال � ��ة رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة امل� ��راف� ��ق
ال�ع��ام��ة ب��إح��ال��ة م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل امل � � � ��ادة ال� �خ ��ام� �س ��ة م��ن
القانون رق��م  2010/39بتأسيس
شركات كويتية مساهمة تتولى
ب� �ن ��اء وت �ن �ف �ي��ذ م �ح �ط ��ات ال �ق ��وى
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت �ح �ل �ي��ة امل� �ي ��اه في
الكويت إل��ى لجنة املرافق العامة
لالختصاص (طبقا لنص امل��ادة
 58م��ن الالئحة الداخلية) ،وذل��ك
بعد انتهاء تقرير اللجنة املالية
ب�خ�ص��وص��ه ع�ل��ى ان ت��رف��ع لجنة
امل� ��راف� ��ق ت �ق��ري��ره��ا ق �ب��ل ال�ج�ل�س��ة
املقبلة.
واف��ق املجلس (موافقة عامة )
على رسالة واردة من وزير الدولة
لشؤون مجلس األمة يطلب فيها
استعجال نظر بعض مشروعات
ال �ق��وان�ين ال�ع�س�ك��ري��ة امل �ق��دم��ة من
ال �ح �ك��وم��ة وه ��ي م �ش ��روع ق��ان��ون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� � �ك � ��ام امل� � ��واد
رق ��م  1967/32ف��ي ش ��أن الجيش
وامل �ح��ال ب��امل��رس��وم رق��م  81لسنة
 2000ب� � � � �ت � � � ��اري � � � ��خ، 2000/4/23
وم �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حظر
اس � �ت � �ح � ��داث وان � � �ت� � ��اج وت� �خ ��زي ��ن
األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وامل �ح��ال��ة
ب��امل��رس��وم رق ��م  358ل�س�ن��ة 2006
بتاريخ  2006/12/13وامل�ش��روع
ق ��ان��ون ب �ش��أن ال �خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة وامل � �ح� ��ال ب��امل��رس��وم
رق � ��م  300ل �س �ن��ة  2009ب �ت��اري��خ
.2009/9/29
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة واردة م� ��ن رئ �ي��س
ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة
واإلرش ��اد يطلب إحالة االقتراح
ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش� � ��أن االس� �ت� �ع ��ان ��ة
ب��ال�ك��وي�ت�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن ك�ح��راس
أم��ن ف��ي امل� ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��ى
ل �ج �ن��ة ت �ن �م �ي��ة امل� � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
الوطنية لالختصاص.

جانب من احدى الجلسات في شهر فبراير

وافق املجلس على رسالة لجنة
العرائض والشكاوى بالتوصية
بوقف تصفية الشركة الكويتية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ل �ح�ين
ب��ت اللجنة ف��ي ال�ش�ك��وى املقدمة
بشأنها
واف��ق املجلس (م��واف�ق��ة  26من
أص� ��ل ال �ح �ض��ور  )35ع �ل��ى ط�ل��ب
يلزم وزي��رة التخطيط والتنمية
وزي � � ��رة ال � �ش� ��ؤون ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح

للتحقيق فيما ص��رح ب��ه رئيس
ج �م �ع �ي��ة ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
مل ��ا ق ��ال ��ه م ��ن امل� �س ��اس ب��امل�ج�ل��س
وأع � �ض � ��ائ � ��ه وات � �ه � ��ام � ��ه امل �ج �ل��س
ب ��ال� �ك ��ذب ون� �ط ��ال ��ب أن ي�ت�ض�م��ن
التحقيق في أساب تشوبه صورة
الكويت في املحافل الدولية خالل
ث�لاث��ة أش �ه��ر وي �ق��دم ال ��ى مجلس
األمة.
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)

جمع السالح
ق��ان��ون رق��م  6لسنة 2015
في شأن تنظيم جمع السالح
والذخائر واملفرقعات:
يهدف القانون إلى مواجه
ظ� � ��اه � � ��رة ان� � �ت� � �ش � ��ار ح � �ي� ��ازة
األس�ل�ح��ة ال�ن��اري��ة وال��ذخ��ائ��ر
وامل�ف��رق�ع��ات بغير ترخيص
ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره� ��ا أح� � � ��د اآلث� � � ��ار
ال �ض��ارة ال�ت��ي خلفها ال�غ��زو
ال� �ع ��راق ��ي ال �غ ��اش ��م ل�ل�ك��وي��ت
والذي أدى إلى وقوع كميات
هائلة منها في ايدي العديد
من األشخاص الذين يصعب
ح�ص��ره��م أو ال �ت �ع��رف سلفا
على أماكن إخفائهم لها.
وج � ��اء ال� �ق ��ان ��ون ن �ظ ��را مل��ا
كشف عنه وق��وع العديد من
ال �ج��رائ��م م��ن وج� ��ود كميات
ك �ب �ي ��رة م� ��ن األس� �ل� �ح ��ة ال �ت��ي

تهدد أمن الوطن واملواطنني
 ،ف � �ق ��د أع � � ��د ه � � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون
ب�ش��أن تنظيم ج�م��ع ال�س�لاح
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل ��ى ال �ط �م��أن �ي �ن��ة
داخل املجتمع بما يؤثر على
مصالح الكويت مع املجتمع
ال ��دول ��ي  ،وي� �ه ��دف ال �ق��ان��ون
إل� ��ى ال �ت��وف �ي��ق ق� ��در اإلم �ك��ان
بني ضمانات حماية حريات
األفراد وحرمة املساكن وبني
اعتبارات املصلحة الوطنية.

ع�ل��ى ط�ل��ب ب �ش��أن إع� ��ادة التقرير
ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر ب ��ان� �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
العامة النشاء األزم��ات والكوارث
إل � � ��ى ل� �ج� �ن ��ة امل� � ��راف� � ��ق مل� ��زي� ��د م��ن
الدراسة.
رف� � � ��ض رف� � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ع��ن
النائب سعدون حماد في القضية
رق��م  ١٤لسنة ( ٢٠١٣جنح مرئي
ومسموع) ملضي شهر من تاريخ
تقديم الطلب إلى مجلس األمة.
رف� � � ��ض رف� � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ع��ن
النائب نبيل الفضل في القضية
رق� ��م  2014/1439ح �ص��ر ن�ي��اب��ة
ال� � �ف � ��روان� � �ي � ��ة 2014/98 -ج �ن��ح
م�ب��اح��ث) مل�ض��ي ش�ه��ر م��ن ت��اري��خ
تقديم الطلب إلى مجلس األمة(
رفض رفع الحصانة عن النائب
د.عبد الحميد دشتي في القضية
رقم  2013/935حصر العاصمة.
رف� � � ��ض رف� � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ع��ن
النائب نبيل الفضل في القضية
رقم  2015/43جنح صحافة.
أق� ��ر امل �ج �ل��س امل� ��داول� ��ة االول� ��ى
ل �ق��ان��ون ح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل ب��اج�م��اع
الحضور  ٥٠عضوا.
أق ��ر امل �ج �ل��س امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
ل� �ق ��ان ��ون م� ��زاول� ��ة امل� �ه ��ن ال �ط �ب �ي��ة
باجماع  ٤٣عضوا.
رف � ��ض امل� �ج� �ل ��س (م� ��واف � �ق� ��ة 15
م��ن أص ��ل ال �ح �ض��ور  )40تشكيل
لجنة تحقيق نيابية ف��ي قضية

التتمة ص13

م� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق� � ��م 117
ل� �س �ن ��ة  2014ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
أحكام املرسوم بالقانون رقم 42
ل�س�ن��ة  1978ف��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ات
الرياضية يهدف القانون إلى:
ي �ص��در م�ج�ل��س ادارة الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة
ق� � � ��رارا ي� �ح ��دد م ��واع� �ي ��د ت �ع��دي��ل
ال� �ن� �ظ ��م االس � ��اس � �ي � ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ات
ال��ري��اض�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة وق��ت العمل
ب� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وي� �ب�ي�ن ش� ��روط
واج� � � ��راءات ت��أس �ي��س وت�س�ج�ي��ل
وشهر الهيئات الرياضية على
اال يقل عدد االعضاء املؤسسني
ع� ��ن خ �م �س�ي�ن ع � �ض� ��وا ل�ل�أن��دي��ة
املتخصصة ومائتني وخمسني
ع� �ض� �وًا ل�ل�أن ��دي ��ة ال �ش ��ام �ل ��ة م��ن
الكويتيني.
ي � �ك� ��ون اج � �ت � �م� ��اع ال �ج �م �ع �ي��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة ال� �ع ��ادي ��ة ص�ح�ي�ح��ا
إذا ح� �ض ��ره األغ �ل �ب �ي��ة امل �ط �ل �ق��ة
ل�ل��أع � �ض� ��اء ال� � ��ذي� � ��ن ي � �ح� ��ق ل �ه��م
ال �ح �ض��ور ف � ��إذا ل ��م ي�ك�ت�م��ل ه��ذا

ال � �ن � �ص� ��اب ف � ��ي امل � ��وع � ��د امل� �ح ��دد
ي��ؤج��ل االج�ت�م��اع مل��دة ال تجاوز
س� ��اع � �ت �ي�ن ،وي� � �ك � ��ون االج� �ت� �م ��اع
بعدها صحيحا بحضور عدد
ال ي�ق��ل ع��ن  26ع �ض��وا بالنسبة
لالندية املتخصصة و 51عضوا
بالنسبة لالندية الشاملة ،فإذا
لم يكتمل العدد يؤجل االجتماع
مل��دة ال تجاوز اسبوعني ويجب
على مجلس اإلدارة خالل ثالثة
أيام ان يعلن عن املوعد الجديد
ل�لاج�ت�م��اع ف��ي صحيفة محلية
ي ��وم � �ي ��ة مل � � ��رة واح � � � � ��دة وي � �ك ��ون
االجتماع صحيحا ايا كان عدد
ال �ح��اض��ري��ن وت �ص ��در ال� �ق ��رارات
بأغلبية األعضاء الحاضرين.
ع ��دد اع �ض��اء م�ج�ل��س االدارة
بما ال يقل عن  7اعضاء وال يزيد
ع�ل��ى  11ع �ض��وا وي �ج��ب اال يقل
س ��ن امل��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة مجلس
االدارة عن  21سنة ميالدية وان
ي �ك��ن ق ��د م �ض��ى ع �ل��ى ع�ض��وي�ت��ه
ثالث سنوات.

الحج والعمرة
ق� ��ان� ��ون رق � ��م  1ل �س �ن��ة 2015
ف��ي ش ��أن تنظيم ح �م�لات الحج
وال �ع �م��رة  :ي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل��ى
اآلتي:
 ت� �ش� �ك ��ل ب � � � � ��وزارة االوق� � � ��افوال � � �ش � � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة ل �ج �ن��ة
ت �س �م��ى (ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا للحج
وال �ع �م ��رة) وي �ص��در بتشكيلها
ق� ��رار م ��ن م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب�ن��اء
ع � �ل� ��ى ع� � � ��رض وزي� � � � ��ر االوق� � � � ��اف
والشؤون االسالمية.
 اللجنة ‹تضم في عضويتهام� �ن ��دوب�ي�ن ع� ��ن ك� ��ل م ��ن وزارات
االوق � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة
والداخلية والخارجية والصحة
اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ب � �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت
واالدارة العامة للطيران املدني
ومل � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � ��وزراء ان ي �ض��م
لعضويتها اع �ض��اء ع��ن جهات
اخرى›.
 تختص اللجنة العليا للحجوال�ع�م��رة ب��اإلش��راف ع�ل��ى الحج

وال �ع �م ��رة داخ � ��ل دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
وعلى االخص باملسائل املتعلقة
ب�ت�ن�ظ�ي��م اج � � ��راءات ال�ت��راخ�ي��ص
لحمالت الحج والعمرة ووضع
ال �ش��روط ال��واج��ب ت��واف��ره��ا في
م ��ن ي ��رخ ��ص ل �ه��م ت �س �ي �ي��ر ه��ذه
الحمالت.
 وض��ع ال�ش��روط وال�ض��واب��طال�ل�ازم ��ة ل �ض �م��ان اداء ال�ح�ج��اج
وامل � �ع � �ت � �م� ��ري� ��ن مل � �ن� ��اس� ��ك ال� �ح ��ج
وال� �ع� �م ��رة ع �ل��ى ال ��وج ��ه االك �م��ل
وتوفير وسائل الصحة العامة
وال �س�ل�ام��ة وال ��راح ��ة ل �ه��م س ��واء
عند قيام الحمالت م��ن الكويت
او اث� �ن ��اء س �ي��ره��ا ف ��ي ال �ط��ري��ق
او االق� ��ام� ��ة ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية والرقابة على املقابل
الذي يحصل عليه املرخص لهم
من الحجاج واملعتمرين.
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

إحالة ملفات جسر جابر واالستراحات
وطائرتي الشحن وشل إلى النيابة العامة
قانون واحد
أو أكثر للميزانيات

تتمة المنشور ص12
ت��داول محافظ البنك املركزي في
البورصة.
ن��اق��ش امل�ج�ل��س ط�ل��ب مناقشة
في أسباب تأخير صدور اللوائح
التنفيذية للقوانني الصادرة عن
مجلس األمة وبعد النقاش وافق
املجلس على  3توصيات.
 جلسة  12مارس 2015
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع� � �ل � ��ى ط �ل��ب
م� �ن ��اق� �ش ��ة ردود ال � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م�ل��اح � �ظ� ��ات دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
وخرج بثالث توصيات.
جلسة  24مارس 2015
أداء وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال ال �ع��ام��ة
ووزير الكهرباء واملاء أحمد خالد
أحمد الجسار اليمني الدستورية
ط� �ب� �ق ��ا ل � �ن� ��ص امل � � � � ��ادة ( )91م��ن
ال � ��دس� � �ت � ��ور وذل� � � � ��ك ب � �ع� ��د ت �ل ��اوة
مرسومى استقالة وزير االشغال
العامة ووزير الكهرباء واملاء عبد
ال�ع��زي��ز اإلب��راه �ي��م وت�ع�ين ال��وزي��ر
أحمد الجسار عمال باملادة ()68
من الالئحة الداخلية.
ص��دق املجلس (موافقة عامة)
ع �ل��ى م �ض��اب��ط ج �ل �س��ات  10و11
و 12م� � ��ارس ،2015أرق ��ام  1327أ،
 1327ب 1327 ،ج.
سحبت لجنة ح�م��اي��ة األم ��وال
العامة الرسالة املتعلقة بتكليف
ديوان املحاسبة بإعداد آلية عمل
ج��دي��دة ملتابعة ق�ض��اي��ا االع �ت��داء
امل��ال العام بالتنسيق مع اللجنة
ال��وزاري��ة املكلفة م��ن قبل مجلس
الوزراء وذلك حتى تتمكن اللجنة
م� ��ن م� �م ��ارس ��ة دوره � � � ��ا ال ��رق ��اب ��ي
بشأن حماية األم��وال العامة وقد
منح املجلس معالي الوزير فترة
أسبوعني على األقل إلصدار قرار
وزاري.
واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
على رس��ال��ة رئ�ي��س لجنة حماية
األم� � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة ي� �ط� �ل ��ب ف �ي �ه��ا
ات �خ��اذ امل�ج�ل��س م��ا ي ��راه مناسبا
م��ن ت��وص �ي��ات ت �ج��اه ع ��دم ج��دي��ة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي م� �ت ��اب� �ع ��ة أع� �م ��ال
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��األم ��وال
ال �ع ��ام ��ة ف ��ي ض� ��وء ق � ��رار م�ج�ل��س
الوزراء الصادر في مايو 2013م
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ب� �ن ��د األس �ئ �ل ��ة
البرملانية الواردة.

صورة من احدى جلسات الفصل الرابع عشر الحالي

واف ��ق امل�ج�ل��س (م��واف�ق��ة ع��ام��ة)
على اإلح��االت ال��واردة في جدول
األعمال
واف� � � � � � ��ق امل � � �ج � � �ل � ��س (م � ��واف � � �ق � ��ة
ع � ��ام � ��ة) ع� �ل ��ى ت ��رت� �ي ��ب م �ن��اق �ش��ة
ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان ع ��ن م �ش��روع��ات
واالق � � �ت� � ��راح� � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن خ�ل�ال
جلسة ال �ث�لاث��اء واألرب �ع ��اء وذل��ك

على النحو التالي:
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع وال� �ع� �ش ��رون
ل� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � � � �ش� � � � � ��ؤون امل� � ��ال � � �ي� � ��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع� ��ن االق� �ت ��راح�ي�ن
ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
القانون ( )41لسنة  1993في شأن
شراء الدولة للمديونيات وكيفية
تحصيليها.. .وقد تم نظر التقرير

المراقبون الماليون
قانون رقم  23لسنة 2015
ب� ��إن � �ش� ��اء ج � �ه � ��از امل ��راق � �ب �ي�ن
امل��ال�ي�ين :وي�ه��دف إل��ى إنشاء
جهاز مستقل يسمى «جهاز
املراقبني املاليني» يتبع وزير
امل��ال �ي��ة ،وي�ش�ك��ل ال�ج�ه��از من
رئ�ي��س ب��درج��ة وزي ��ر يتولى
إدارت� � � ��ه وت �ص ��ري ��ف ش��ؤون��ه
وت � �م � �ث � �ي � �ل� ��ه ف � � ��ي االت � � �ص� � ��ال
ب��ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة  ،وي�ع�ين
ب �م��وج��ب م��رس��وم مل ��دة أرب��ع
سنوات قابلة للتجديد ملدة
واح ��دة – ب�ن��اء على ترشيح
وزير املالية – ويكون له ٌ
نائب
ورؤس � � � ��اء ق� �ط ��اع ��ات ي �ص��در
بتعيينهم مرسوم ملدة أربع
سنوات قابلة للتجديد ملدة
واح� ��دة  ،ب �ن��اء ع�ل��ى ترشيح
وزير املالية ويلحق بالجهاز
ال� �ع ��دد ال� �ل��ازم م ��ن امل��راق �ب�ين
املاليني واملوظفني اإلداري�ين

وامل � �ع� ��اون �ي�ن وال � �خ � �ب� ��راء م��ن
ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات امل �خ �ت �ل �ف ��ة،
لتمكينه من القيام بمهامه.
ٌ
يكون للجهاز ٌ
خاص
كادر
ي �ص��در ب��ه ق� ��رار م��ن مجلس
ال � ��وزراء وي �ح��دد ف�ي��ه ج��دول
الدرجات والرواتب والبدالت
وال �ح��واف��ز وامل ��زاي ��ا ال�ن�ق��دي��ة
والعينية.
ي� �ش� �ت ��رط ف� ��ي م� ��ن ي�ش�غ��ل
وظيفة مراقب مالي أن يكون
ك��وي �ت��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ح��اص�لا
على بكالوريوس تخصص
رئيسي (محاسبة) معترف
ب��ه ف��ي دول��ة الكويت ويكون
ت �ح��دي��د ج �ه��ة ع �م �ل��ه ون �ق �ل��ه
ب �ق ��رار م ��ن رئ �ي��س ال �ج �ه��از ،
وت �ب�ي�ن ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
شروط ومعايير ذلك.

ومناقشته كما كان مقررا.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ال ��ث وال� �ع� �ش ��رون
ل� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � � � �ش� � � � � ��ؤون امل� � ��ال � � �ي� � ��ة
واالق � � �ت � � �ص � � ��ادي� � ��ة ع � � ��ن م� � �ش � ��روع
واالق � �ت ��راح ��ات ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق� ��م ()7
لسنة 2010م ب�ش��أن إن�ش��اء هيئة
أس � � � ��واق امل� � � ��ال وت� �ن� �ظ� �ي ��م ن �ش��اط
األوراق امل ��ال �ي ��ة .. .وق� ��د ت ��م نظر
التقرير ومناقشته كما كان مقررا.
ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة الشباب
وال��ري��اض��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك ��ام امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( )42لسنة 1978م
ف� ��ي ش � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال��ري��اض �ي��ة
وال �ق��ان��ون رق ��م ( )5ل�س�ن��ة 2007م
ف� ��ي ش � ��أن ت �ن �ظ �ي��م ب� �ع ��ض أوج� ��ه
العمل في كل من اللجنة األوملبية
ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت� �ح ��ادات واألن��دي��ة
الرياضية ....ولم يتم نظر التقرير
ك � �م� ��ا ك � � ��ان م � � �ق� � ��ررا ح � �س� ��ب ق� � ��رار
املجلس.
التقرير الرابع للجنة الشؤون
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع ع ��ن م�ش��روع
واق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن ال�خ��دم��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة .وت� ��م نظر
التقرير ومناقشته كما كان مقررا.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ال �ت �ك �م �ي �ل��ي
ل �ل �ت �ق��ري��ر ال� �س ��اب ��ع ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
عن االقتراح بقانون بشأن إنشاء

التتمة ص14

ق� ��ان� ��ون رق � ��م  8ل �س �ن��ة 2015
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� � ��م  3ل �س �ن��ة  2003ف� ��ي ش ��أن
إج � � � � � � � � � � � ��راءات إص � � � � � � � � ��دار ب� �ع ��ض
امل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة
وحساباتها الختامية:
ويهدف القانون إلى أن تصدر
امل� �ي ��زان� �ي ��ات امل �ل �ح �ق��ة ل �ل �ج �ه��ات
ب �ق��ان��ون واح� ��د أو أك �ث��ر وك��ذل��ك
حساباتها الختامية.
ت �ص��در امل �ي��زان �ي��ات املستقلة
للجهات بقانون واح��د أو أكثر
وكذلك حساباتها الختامية.
ي � �ت � ��م إص� � � � � � ��دار امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات
وال�ح�س��اب��ات الختامية لبعض
ال � �ج � �ه� ��ات امل �س �ت �ق �ل ��ة وع� ��دده� ��ا
خ �م��س ب� �ق ��ان ��ون واح� � ��د وك��ذل��ك
إص ��دار امل�ي��زان�ي��ات والحسابات
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل� �ب� �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات

امللحقة وعددها  10بقانون واحد
وق ��د ي �ح��دث أن ت �ت��راخ��ى إح��دى
ال �ج �ه��ات امل �س �ت �ق �ل��ة أو امل�ل�ح�ق��ة
التي ينص القانون املشار إليه
ع �ل��ى إص � � ��دار م �ي��زان �ي��ات �ه��ا م��ع
جهات أخ��رى بقانون واح��د في
ت �ق��دي��م ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
ال�ت��ي تطلبها لجنة امل�ي��زان�ي��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي وال�ل�ازم��ة
لالعتماد األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إلى
تأخير اع�ت�م��اد م�ي��زان�ي��ات عشر
ج� �ه ��ات م �ل �ح �ق��ة أو م �ي��زان �ي��ات
خ�م��س ج �ه��ات م�س�ت�ق�ل��ة نتيجة
هذا التأخير.

حقوق الطفل
ق ��ان ��ون رق� ��م  21ل �س �ن��ة 2015
ف��ي ش��أن ح�ق��وق الطفل  :يهدف
ال� � �ق � ��ان � ��ون إل � � ��ى ك � �ف ��ال ��ة ك��اف �ـ �ـ �ـ �ـ��ة
الحقــــــوق األساسية للطفل ،بما
في ذلك:
أ -ح � ��ق ال� �ط� �ف ��ل ف � ��ي ال �ح �ي ��اة
وال�ب�ق��اء وال�ن�م��و ف��ي كنف أس��رة
م�ت�م��اس�ك�ـ�ـ��ة وم �ت �ض��ام �ن �ـ �ـ��ة وف��ي
ال� �ت� �م� �ت ��ع ب �م �خ �ت �ل��ف ال� �ت ��داب� �ي ��ر
ال��وق��ائ �ي��ة  ،وح �م��اي �ت��ه م��ن ك��اف��ة
أش � �ك� ��ال ال �ع �ن ��ف أو ال � �ض� ��رر أو
اإلس��اءة البدنية أو املعنوية أو
الجنسية أو اإلهمال أو التقصير
 ،أو غير ذل��ك م��ن أش�ك��ال إس��اءة
املعاملة واالستغالل.
ب -ال�ح�م��اي��ة م��ن أي ن��وع من
ان � ��واع ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن االط� �ف ��ال –
بسبب محل امليالد أو الوالدين
أو الجنس أو الدين أو العنصر
أو اإلع ��اق ��ة أو أي وض ��ع آخ ��ر -
وتأمني املساواة الفعلية بينهم

في االنتفاع بكافة الحقوق.
ج -ح ��ق ال �ط �ف��ل ال � �ق ��ادر ع�ل��ى
ت � �ك� ��وي� ��ن آرائ� � � � � ��ه ال � �خ � ��اص � ��ة ف��ي
ال�ح�ص��ول على املعلومات التي
تمكنه من تكوين هذه اآلراء وفي
التعبير عنها واالس�ت�م��اع إليه
ف��ي ج�م�ي��ع امل�س��ائ��ل املتعلقة به
بما فيها اإلج� ��راءات القضائية
واإلداري� � � � � ��ة  ،وف� �ق ��ا مل� ��ا ي� �ح ��دده
القانون.
د -ي� �ح ��ق ل ��ول ��ي أم � ��ر ال �ط �ف��ل
أو ال �ح ��اض ��ن أو ال �ح��اض �ن��ة أو
م� �ت ��ول ��ي رع� ��اي� ��ة ال� �ط� �ف ��ل أو م��ن
ف� ��ي ح �ك �م �ه��م اس � �ت � �خ� ��راج ك��اف��ة
املستندات الرسمية والثبوتية
ال �خ��اص��ة ب��ال�ط�ف��ل وال �ق �ي��ام ب��أي
إج��راء إداري أم��ام كافة الجهات
الرسمية نيابة عن الطفل.
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يستعد العام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية لن تنسى وكان على رأسها برلمانيا الجلسة التاريخية الماراثونية التي صعد فيها  13وزيرا بمن
فيهم رئيس الحكومة على منصة الرقابة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتنشر «الدستور» اليوم الحلقة األولى من ملف الحصاد التي تغطي الفترة
من يناير إلى مارس . 2015

الجسار يؤدي اليمين الدستورية
وزيرا لألشغال العامة خلفا لإلبراهيم
القوانين المنجزة
م

صورة من احدى جلسات شهر مارس

تتمة المنشور ص13
ج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين .ت��م نظر
ال� �ت� �ق ��ري ��ر وم �ن��اق �ش �ت��ه ك� �م ��ا ك ��ان
مقررا.
واف��ق املجلس (م��واف�ق��ة عامة)
ع � � �ل� � ��ى ت� � �خ� � �ص� � �ي � ��ص س� ��اع � �ت�ي��ن
(ط � �ل� ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة ) ف � ��ي ج �ل �س��ة
األرب� �ع ��اء ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ل�لاس�ت�م��اع
إل� ��ى اإلج � � � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ب ��ر إدارة ال �ف �ت��وى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع ف � ��ي ش� � ��أن م �ت��اب �ع��ة
ح� �س ��اب ��ات م ��دي ��ر اإلدارة ال �ع��ام
للتأمينات االجتماعية السابق
وذل��ك من منطلق الشفافية التي
وع��دت بها الحكومة في متابعة
هذا امللف.
واف��ق املجلس (م��واف�ق��ة عامة)
ع�ل��ى تخصيص س��اع�ت�ين (طلب
م �ن��اق �ش��ة) ف� ��ي ج �ل �س��ة األرب � �ع� ��اء
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة مل�ن��اق�ش��ة م ��ا ش�ه��دت��ه
ال � �س� ��اح� ��ة امل� �ح� �ل� �ي ��ة ف � ��ي اآلون � � ��ة
األخ� � �ي � ��رة م � ��ن ك � �ث� ��رة اإلس � � � ��اءات
واالت � � � �ه� � � ��ام� � � ��ات امل� � ��وج � � �ه� � ��ة إل � ��ى
ال�ق�ض��اء ال�ش��ام��خ وال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
والنيابة العامة في إطار الحملة
املنظمة كجزء ممنهج لتقويض
ال �س �ل �ط��ات ال� �ث�ل�اث (ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة) وق��د
استخدم ف��ي سبيل تحقيق تلك
االغ��راض الدنيئة كافة الوسائل

املغرضة والال أخالقية والدخيلة
ع �ل��ى م�ج�ت�م�ع�ن��ا ال �ك��وي �ت��ي وذل��ك
ملعرفة كافة اإلج��راءات والتدابير
التي ستتخذها الحكومة في هذا
الصدد.
س�ح��ب م�ق�ت��رح بتقديم الفقرة
( )30م��ن ال �ب �ن��د ال� �س ��ادس ب�ش��أن
طلب مناقشة واملدرج على جدول
أع � �م� ��ال ع� ��ن ت ��وص� �ي ��ات م�ج�ل��س
ح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان وذل� � ��ك م ��راع ��اة
ل �س �ف��ر م �ع��ال��ي وزي � � ��رة ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل.
واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ب� ��اإلج � �م� ��اع
( 56م ��واف� �ق ��ون م ��ن  56إج �م��ال��ي
ال�ح�ض��ور) على امل��داول��ة الثانية
ل � �ق ��ان ��ون ب � �ش� ��أن ح � �ق� ��وق ال �ط �ف��ل
،وأح� � � ��ال امل �ج �ل��س ال� �ق ��ان ��ون إل��ى
الحكومة
ل��م ي��واف��ق امل�ج�ل��س ب��اإلج�م��اع
(م ��واف �ق ��ة ع ��ام ��ة) ع �ل��ى م ��ن حيث
امل �ب��دأ ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون رق��م
( )41لسنة  1993ف��ي ش��أن ش��راء
الدولة بعض املديونيات وكيفية
ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي س �ق��ط
القانون.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ( 54م ��واف ��ق
 1غ �ي��ر م ��واف ��ق  55م ��ن إج �م��ال��ي
ال �ح �ض��ور) ع�ل��ى امل ��داول ��ة األول ��ي
مل�ش��روع و( )9اق�ت��راح��ات بقانون
ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون
رقم ( )7لسنة 2010م بشأن إنشاء

هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط
األوراق املالية
واف ��ق امل�ج�ل��س  42م��واف �ق��ون 8
غير موافقني  2ممتنعان م��ن 52
إج�م��ال��ي ال�ح�ض��ور ع�ل��ى امل��داول��ة
األولى ملشروع واالقتراح بقانون
بشأن الخدمة العسكرية الوطنية.
جلسة  25مارس 2015
واف � ��ق امل �ج �ل��س ( 45م��واف �ق��ون
 1غ �ي��ر م ��واف ��ق م ��ن  46إج �م��ال��ي
ال� �ح� �ض ��ور) ع �ل��ى االس �ت �ث �ن��اء من
امل��ادة  104م��ن الالئحة الداخلية
وامل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ق��ان��ون بشأن
إن �ش��اء ج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين،
وأح � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ق� ��ان� ��ون إل ��ى
الحكومة.
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى ب �ن��د طلب
امل �ن ��اق �ش ��ة إلج� � � � ��راءات ال �ح �ك��وم��ة
بشأن اإلس��اءات املتكررة للقضاء
الكويتي الشامخ.

القانون

تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

1

قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ١١٥لسنة
 ٢٠١٤ /١/٢٠١٥بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

2014/1/14

2

م��رس��وم ب�ق��ان��ون رق ��م  ١١٧ل�س�ن��ة  ٢٠١٤ف��ي ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام امل��رس��وم
بالقانون رقم  ٤٢لسنة  ١٩٧٨في شأن الهيئات الرياضية

2015/1/14

3

قانون باملوافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

2015/1/ 14

4

ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على اك�ت�ت��اب دول��ة ال�ك��وي��ت ف��ي زي ��ادة رأس �م��ال امل�ص��رف العربي
للتنمية االقتصادية في إفريقيا

2015/1/14

5

قانون بشان تنظيم حمالت الحج والعمرة

2015/1/15

6

قانون باضافة م��ادة جديدة برقم (  ٢٩مكرر الى القانون رقم  ٤٧لسنة  ١٩٩٣في
شأن الرعاية السكنية (من باع بيته)

2015/1/15

7

قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط األسلحة والذخائر واملفرقعات
غير املرخصة واملحظور حيازتها أو إحرازها.

2015/1/27

8

قانون بتعديل بعض أحكام القانون رق��م ٣٢لسنة ١٩٦٧ف��ي شأن الجيش و ٕاضافة
مادة جديدة برقم  ١٠٨مكرر

2015/1/ 28

9

قانون بشأن محكمة االسرة في مداولته الثانية واحاله على الحكومة.

2015/2/11

قانون باملوافقة على قانون نظام العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول
10
الخليج العربية.

2015/2/11

قانون باملوافقة على اصدار النظام املوحد بشأن املواد املستنفذة لطبقة االوزون
11
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2015/2/11

 12قانون باصدار الخطة اإلنمائية للسنوات ٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٦/٢٠١٥

2015/2/11

 13قانون بشأن اصدار الخطة السنوية االولى ٢٠١٥/٢٠١٦

2015/2/11

قانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة ( )36من املرسوم بالقانون رقم  15لسنة
14
 1979في شأن الخدمة املدنية.

2015/2/12

القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )3لسنة  2003في شأن إجراءات إصدار
15
بعض امليزانيات امللحقة واملستقلة وحساباتها الختامية.

2015/2/11

قانون بشأن مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي.

2015/3/11

16

 17قانون بشأن حقوق الطفل

2015/3/24

 18قانون بشأن إنشاء جهاز املراقبني املاليني
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أكد لبرنامج «منصة الجماهير» ضرورة فتح باب االستثمار في هذا المجال

الطريجي :خصخصة األندية ستحرر الرياضة
من معاقل القوى المهيمنة عليها
أك ��د ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
خ � �ل� ��ال ل � �ق � ��ائ � ��ه ب � ��رن � ��ام � ��ج م �ن �ص��ة
ال�ج�م��اه�ي��ر ع�ل��ى ت�ل�ف��زي��ون املجلس
أن ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م�خ�ت�ط�ف��ة
م��ن ب�ع��ض امل�ت�س�ل�ط�ين ع�ل��ى ال�ش��أن
الرياضي الذين لعبوا الدور األكبر
ف ��ي ت��دم �ي��ره��ا وت��راج �ع �ه��ا م �ن��ذ أن
وض� �ع ��وا أي��دي �ه��م ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ب�ع��د
التحرير.
وتابع أنه بعد أن كانت الرياضة
الكويتية تتوج أبطاال في مختلف
األل� � � �ع � � ��اب ال � ��ري � ��اض� � �ي � ��ة أص� �ب� �ح ��ت
ت �ط �ل �ع��ات �ن��ا ال� � �ه � ��روب م� ��ن امل ��رات ��ب
األخيرة مشيرا إلى أن الشيخ أحمد
الفهد خسر جميع معاركه ولم تبق
لديه إال ورق��ة الرياضة ليناور بها
الحكومة.
واعتبر الطريجي أن خصخصة
األن� ��دي� ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ه� ��ي ال �س �ب �ي��ل
الوحيد إلخ��راج الرياضة الكويتية
م��ن ال �ن �ف��ق امل �ظ �ل��م ألن ��ه س�ي�ح��رره��ا
م��ن م��راك��ز ال �ق��وى املهيمنة عليها.
وتابع قائال :إن الرياضة الكويتية
في امس الحاجة لدخول املستثمر
ال� �ك ��وي� �ت ��ي واألج � �ن � �ب� ��ي الف � �ت� ��ا إل ��ى
ت�ق��دي�م��ه م�ق�ت��رح��ا ب �ق��ان��ون ع��ن ه��ذا
املوضوع.
ون � � � �ف� � � ��ى ال � � �ط � � ��ري � � �ج � � ��ي وج� � � � ��ود
شخصانية ف��ي ان�ت�ق��ادات��ه لرئيس
ات �ح��اد ال �ك��رة وع �ل��ق ق��ائ�لا :ل��و ك��ان
لديه إن �ج��ازات ألش��دن��ا بها غير أن
ال �ح��اص��ل خ�ل�اف ذل ��ك ف�ل�ا يختلف
اث� � �ن � ��ان ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ع� �ل ��ى ت � ��ردي
أوض��اع �ن��ا ال��ري��اض�ي��ة واإلخ �ف��اق��ات
م� �ت� �ك ��ررة م� �ن ��ذ ت ��ول� �ي ��ه امل �س��ؤول �ي��ة
م��ؤك��دا أن سعيه ل��وق��ف ال��دع��م كان
بغرض حفظ هيبة الدولة تجاه من
ي�س�ت�غ��ل م�ن��اص�ب�ه��م ل�ل�ت��آم��ر عليها
وإيقافها دول�ي��ا معلنا أن��ه سيقف
ض ��د أي ش �خ��ص ي��دع��م امل �ت��آم��ري��ن
على الكويت.
وف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال �ق �ي ��ود ال �ت��ي
وض �ع �ه ��ا امل� �ج� �ل ��س ل �ل� �ص ��رف ع�ل��ى
اس �ت �ض��اف��ة ال �ب �ط ��والت ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
أوض� � � ��ح ال� �ط ��ري� �ج ��ي أن ذل� � ��ك ج ��اء
انعكاسا لم تم رصده من تجاوزات
م ��ال� �ي ��ة ف � ��ي ت �ن �ظ �ي ��م خ �ل �ي �ج ��ي 16
وال��ذي ورد بخصوصه مالحظات
م��ن دي��وان املحاسبة تفيد بوجود
ت �ج��اوز م��ال��ي ي�ب�ل��غ م�ل�ي��ون��ا و260
أل � ��ف دي � �ن ��ار وق � ��د ق �م �ن��ا ف ��ي ل�ج�ن��ة
ح �م��اي��ة األم � � ��وال ال �ع��ام��ة ب�م�ت��اب�ع��ة
ال� �ق� �ض� �ي ��ة وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع ل �ج �ن��ة
امليزانيات وت��م االت�ف��اق على وضع
ق �ي��د ي �ح �ف��ظ امل� � ��ال ال� �ع ��ام ب � ��أن ي�ت��م
الصرف على البطوالت الخليجية
التي تستضيفها الكويت من خالل

النائب عبدالله الطريجي متحدثا على قناة املجلس

الهيئة العامة للرياضة كما طالبنا
بإحالة ملف خليجي  16إلى النيابة
العامة.
نقد بناء
ك �م ��ا رد ال �ط ��ري �ج ��ي ع �ل ��ى س� ��ؤال
ب�خ�ص��وص اخ �ت�لاف ت�ع��ام�ل��ه داخ��ل
امل � �ج � �ل� ��س وخ � � ��ارج � � ��ه ب � � � ��أن ال� �ع� �م ��ل
البرملاني ومواجهة الحكومة يتطلب
حزما أما التعامل مع الناس بشكل
ع��ام يتطلب م��رون��ة م�ش�ي��را ف��ي ه��ذا
الصدد إل��ى تقبله النقد ال��ذي يوجه
ل �ش �خ �ص��ه ط ��امل ��ا ك� ��ان ن� �ق ��دا ب� �ن ��اء ال
يتضمن إه��ان��ات م��وج�ه��ة لشخصه
م �ع��رب��ا ع ��ن اع� �ت� �ق ��اده ب �ظ �ه��ور ن��وع
ج��دي��د م��ن النقد ف��ي الفترة األخ�ي��رة
ال ي�ت�ن��اس��ب م��ع ال �ع��ادات والتقاليد
الكويتية األصلية وأكد أن رده على
هذا النوع من االنتقادات املوجهه له
ال تنال من عزمه وثباته في مواجهة
الفساد.
وعن قضية حماية املستهلك قال
ال�ط��ري�ج��ي :ل�ق��د ان�ص��دم��ت م��ن حجم
ال �ف �س��اد امل ��وج ��ود ف ��ي ه� ��ذا ال �ق �ط��اع
وي�ك�ف��ي ان نعلم أن ه�ن��اك مجموعة
ك�ب�ي��رة م��ن ق �ي��ادات ال �ت �ج��ارة لديهم
رخ ��ص ت �ج��اري��ة وي �م��ارس��ون العمل
التجاري تحت مسمى شريك فكيف
ب� �ع ��د ذل� � ��ك ن� �ث ��ق ف� ��ي ق ��درت� �ه ��م ع�ل��ى
محاربة ارتفاع األسعار؟
وتابع مؤكدا ان جهود الحكومة
للحد م��ن ارت �ف��اع األس �ع��ار ل��ن تثمر
إذا اس � �ت � �م ��رت ت� �ل ��ك ال � �ق � �ي � ��ادات ف��ي
مواقعها وهي ال تستحق االستمرار
ف��ي م��واق�ع�ه��ا ألن ل��دي�ه��ا مصالحها
ال �خ��اص��ة وال� �ت ��ي ت �س �ع��ى م ��ن خ�ل�ال
مواقعها لحمايتها وه��و م��ا يفسر
فشل جميع الجهود ملحاربة ارتفاع
األس� �ع ��ار ب��رغ��م م��ن أن �ه��ا ارت �ف��اع��ات

م�ف�ت�ع�ل��ة وغ �ي��ر ص�ح�ي�ح��ة وامل�ش�ك�ل��ة
وج��ود ت�ج��ار مهيمنني على السوق
وم� � �س � ��ؤول �ي��ن م� �ت� �ن� �ف ��ذي ��ن ي �س �ع ��ون
ل�ح�م��اي��ة م�ص��ال�ح�ه��م وب��األخ �ي��ر ف��إن
الحكومة م�س��ؤول��ة ع��ن ه��ذا الوضع
وإجراءاتها وحلولها تخضع ملراقبة
نيابية مستمرة ولن نقبل باستمرار
تلك االوضاع على حساب املواطن.
وأض� � � � ��اف ال� �ط ��ري� �ج ��ي أن ط ��ام ��ة
ال�ح�ك��وم��ة ال �ك �ب��رى ال �ت��ي ت� ��ؤدي إل��ى
ان� �ت� �ش ��ار ال� �ف� �س ��اد ف� ��ي م��ؤس �س��ات �ه��ا
ه��ي ع��دم اختيار الشخص املناسب
وإقصاء الكفاءات لصالح ترضيات
وأم ��ور أخ��رى تضر بالصالح العام
م��ؤك��دا ف��ي ه��ذا ال �ص��دد أن ال�ق��وان�ين
وح � ��ده � ��ا ل � ��ن ت� �ن� �ج ��ح ف � ��ي م� �ح ��ارب ��ة
ال �ف �س��اد م��ال��م ت�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة على
تطهير جهازها اإلداري من أصحاب
املصالح الذين يستغلون مناصبهم
الستفادة ذاتية.
وت � � � � � �ح� � � � � ��دث ال � � � �ط� � � ��ري � � � �ج� � � ��ي ع� ��ن
اإلص �ل�اح ��ات ال�ت �ش��ري �ع�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ال�ب��ورص��ة ق��ائ�لا :إن هيئة أس��واق
امل��ال تعتبر القاعدة الرئيسية التي
يمكن االنطالق منها لتحقيق هدف
امل ��رك ��ز امل ��ال ��ي ال �ع ��امل ��ي وب �م��راج �ع��ة
ق��وان�ي�ن�ه��ا وج��دن��ا أن�ه��ا تمثل عقبة
كبيرة في سبيل تحقيق هذا الهدف
«املركز املالي» كما أن بعض القائمني
ع� �ل ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق ك ��ان ��وا
ب �ع �ي��دي��ن ع ��ن م �س �ت��وى امل �س��ؤول �ي��ة
وك ��ان ه�ن��اك س�ي�ط��رة م��ن ف�ئ��ة قليلة
م ��ن ال �ش��رك��ات ع �ل��ى ال �ب��ورص��ة وق��د
ت�م�ك��ن امل �ج �ل��س م ��ن ال �ق �ي��ام ببعض
اإلصالحات التشريعية التي الزمت
ال�ه�ي�ئ��ة ب��اإلع�ل�ان ع��ن وظ��ائ�ف�ه��ا في
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام العامة إض��اف��ة إلى
ع��دم التعسف ف��ي إح��ال��ة امل�ت��داول�ين
إلى النيابة العامة بإلغاء االعتماد

ع �ل��ى ال �ن��واي��ا ووض� ��ع ن��ص ص��ري��ح
يقضي بأن االحالة تكون بناء على
وقائع حقيقية قام بها املتداول على
أرض الواقع.
النقابات العمالية
وف��ي قضية أخ��رى دع��ا الطريجي
وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
هند الصبيح إل��ى تطبيق األح�ك��ام
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ال � � �ص� � ��ادرة ب �خ �ص��وص
إح � � ��دى ال� �ن� �ق ��اب ��ات م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى ان
ق��ان��ون ال �ن �ق��اب��ات ال�ع�م��ال�ي��ة ب�ح��اج��ة
إل � � � ��ى م � ��راج� � �ع � ��ة وت� � �ع � ��دي � ��ل ي �س �م��ح
ل� �ل� �ك� �ف ��اءات ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ف �ي �ه��ا الف �ت��ا
إل ��ى أن ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي ال�ح��ال��ي
ال يسمح باملشاركة النيابية إال ملن
ي�ت�م�ل��ك ق ��اع ��دة ج �م��اه �ي��ري��ة ع��ري�ض��ة
مما يعزز القبلية والطائفية في تلك
االنتخابات معربا ع��ن اعتقاده بأن
اع �ت �م��اد ن �ظ��ام ال �ص ��وت ال ��واح ��د في
االنتخابات النقابية سيعزز أداء ه��ا
وي �ف �ت��ح أب��واب �ه��ا أم� ��ام ك ��ل م ��ن ي��ري��د
املشاركة في العمل النقابي و إصالح
الوضع القائم ال��ذي يتضمن الكثير
م ��ن ال �ق �ي��ود ال �ت ��ي ت �ج �ع��ل ال �ن �ق��اب��ات
م�غ�ل�ق��ة ع �ل��ى أش �خ ��اص ب�ع�ي�ن�ه��ا وال
ت �س �م��ح ب ��ال� �ت� �ع ��ددي ��ة أو امل� �ش ��ارك ��ة
العمالية الواسعة كما أن هذا الوضع
ج�ع��ل ال�ب�ع��ض ي�س�ت�غ�ل��ون ال�ن�ق��اب��ات
الب �ت��زاز ال�ح�ك��وم��ة م��ؤك��دا ان ال��وض��ع
النقابي بحاجة إل��ى ق��ان��ون متكامل
يقوم على تغيير النظام االنتخابي
واعتماد الصوت الواحد.
وزاد ال�ط��ري�ج��ي م��ؤك��دا ان وض��ع
وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون أص �ب��ح ع �ل��ى امل�ح��ك
وأن امل �ج �ل��س س �ي �ت��اب��ع إج ��راءات� �ه ��ا
ال �ق��ان��ون �ي��ة ت� �ج ��اه ن �ق ��اب ��ات ع�م��ال�ي��ة
تمارس العمل السياسي.
وع� � � ��ن ق� �ض� �ي ��ة ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات أك� ��د

ال�ط��ري�ج��ي ان م�ت��اب�ع��ة م�ج�ل��س األم��ة
املستمر لتطورات القضية يأتي من
منطلق دورها في الحفاظ على أموال
الشعب كاشفا عن وجود شريك آخر
للمتهم الهارب سيعلن عن اسمه في
الوقت املناسب.
م ��ن ج��ان��ب اخ ��ر أث �ن��ى ال�ط��ري�ج��ي
ع� �ل ��ى ج � �ه� ��ود ال� �ل� �ج� �ن ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة
ومتابعتها لتنفيذ الحكومة للخطة
امل ��وض ��وع ��ة ل �ل �ت��وزي �ع��ات ال �س �ن��وي��ة
م� �ع ��رب ��ا ع � ��ن اع � �ت � �ق� ��اده أن ال �ق �ض �ي��ة
اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ب � �ح� ��اج� ��ة إل � � ��ى دخ � ��ول
املستثمر األجنبي.
ك �م��ا أك� ��د ان م �ل��ف ال �ص �ح��ة ش�ه��د
ن� �ق� �ل ��ة ن� ��وع � �ي� ��ة ف� � ��ي ع � �ه� ��د امل �ج �ل ��س
ال� �ح ��ال ��ي ب� ��إق� ��رار ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي
وت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة الصحية املناسبة
ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن وف �ت��ح ال �ب ��اب أم��ام�ه��م
للعالج في املستشفيات الخاصة.
وأش��اد الطريجي م��ن جهة أخ��رى
ب �ج �ه ��ود وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ح��ال��ي
م �ش �ي��را إل ��ى ان ال �ج �ه��از األم �ن��ي ق��ام
بتوجيه ضربة قوية للخاليا النائمة
ال �ت��ي ت �ه��دد أم� ��ن ال� �ب�ل�اد م �ث��ل خلية
العبدلي والتي قال إنه قدم معلومات
ب�خ�ص��وص�ه��ا إل ��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ف��ي ع��ام  2012وأن ت�ح��رك��ات أعضاء
الخلية ك��ان��ت تحت ال��رق��اب��ة األمنية
حتى جاء الوقت املناسب لضبطهم.
وت ��اب��ع م ��ؤك ��دا ان ��ه ل ��ن ي �ت ��ردد في
تفعيل أدواته الدستورية تجاه وزير
الداخلية إذا التمس تقصير منه أو
م��ن أي م��ن األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ف��ي هذا
ال��وق��ت العصيب ال��ذي يمر باملنطقة
وال� � ��ذي ال ي�ت�ح�م��ل أي ه �ف��وة أم�ن�ي��ة
غير ان��ه اع��رب ع��ن ثقته ب��أن ال��وزارة
بكافة أجهزتها األمنية تقوم بدورها
وج �ه��وده��ا م��وض��ع ت�ق��دي��ر م��ن ك��اف��ة
امل��واط �ن�ين م�ض�ي�ف��ا أن ال�ق�ب��ض على
خلية العبدلي أكدت على تصريحات
سابقة له بأن الكويت ودول الخليج
مستهدفة من دول��ة إقليمية مطالبا
من يتهمه بالعنصرية والطائفية أن
يتوجه إلى النيابة العامة.
ومن ناحية اخ��رى قال الطريجي
إن قضية ال�ج�م��ارك وامل�ن��اف��ذ قضية
خطيرة تستوجب ت��دخ�لا حكوميا
سريعا لوقف اختراقها مدلال على
ص �ح��ة ك�لام��ه ب ��أن ال �ك��وي��ت ام �ت�لأت
ب �ص��ورة م�ل�ح��وظ��ة ب�ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة
من امل�خ��درات واألسلحة مشيرا إلى
ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر
في اختيار املوظفني املشرفني على
تلك األماكن الحساسة وخاصة بعد
م��ا ث �ب��ت ت� ��ورط ال �ب �ع��ض ف��ي دخ��ول
متفجرات ومخدرات .

تقييد الصرف على
البطوالت الخليجية
يمنع تكرار
تجاوزات خليجي 16
مسؤولون في
وزارة التجارة
لديهم رخص
تجارية فكيف
ننتظر منهم ضبط
األسعار؟
ممارسة بعض
النقابات للعمل
السياسي يضع
وزيرة الشؤون
على المحك وعليها
تطبيق القانون
منافذنا مخترقة
وعلى الحكومة
تحري الدقة فيمن
تعينه في تلك
األماكن الحساسة
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براك وأحمد الفضل :وفاة فقيدنا كانت
تظاهرة حب
أص � ��در اب �ن��ا ال �ن��ائ��ب ال ��راح ��ل نبيل
ال�ف�ض��ل ب�ي��ان��ا أع��رب��ا ف�ي��ه ع��ن خ��ال��ص
ش�ك��ره�م��ا ل�ل�ق�ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وأب �ن��اء
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى م�ش��ارك�ت�ه�م��ا
ال �ع ��زاء وف ��اة وال��ده �م��ا وأك� ��دا أن وف��اة
ف�ق�ي��ده�م��ا ك��ان��ت ت �ظ��اه��رة ح��ب وف�ي�م��ا
يلي ماورد في البيان:
س � �ي� ��دي ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ال �ش �ي��خ
صباح األحمد املفدى
س �ي ��دي س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد
س �ع��ادة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة أخ��ي
مرزوق الغانم
سمو الشيخ سالم العلي
معالي الشيخ مشعل األحمد
سمو الشيخ الوالد ناصر املحمد
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ
جابر املبارك
معالي الشيخ محمد الخالد
معالي الشيخ محمد العبدالله
أبناء االس��رة الحاكمة حفظهم الله
ورعاهم
أهل بلدي الكويت الحبيبة
ها قد انتهى عزاء والدنا رحمه الله
وه��ا ق��د ن�ف��دت صفحات معجم الشكر

الهالل األحمر توزع
الدفعة الرابعة
من مساعدات اليمن
ق��ام��ت ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال األح �م��ر
ال�ك��وي�ت��ي ب �ت��وزي��ع ال��دف �ع��ة ال��راب�ع��ة
من املساعدات االغاثية التي شملت
توزيع  10االف سلة غذائية ومثلها
مواد نظافة وخمسة االف من أدوات
املطبخ .بمحافظة الضالع في اليمن
بالتعاون م��ع املنظمات االنسانية
هناك.
وق��ال نائب رئيس مجلس ادارة
الجمعية ان��ور الحساوي ل�ـ (كونا)
ان ال �ج �م �ع �ي��ة م �س �ت �م ��رة ب �ت��وزي��ع
امل �س��اع��دات اإلغ��اث �ي��ة ع�ل��ى االش �ق��اء
في اليمن منذ بداية األزمة اليمنية
ح�ت��ى اآلن .واوض� ��ح ان ��ه ت��م ت��وزي��ع
مساعدات في محافظة لحج مديرية
راس ال� � �غ � ��ارة ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ب � ��رودة
وامل �س��اع��دات ع �ب��ارة ع��ن  2000سلة
غ��ذائ �ي��ة و 2000س �ل��ة م� ��واد ن�ظ��اف��ة
و 2000سلة مواد مطبخ.

والعرفان فأي شكر يفيكم قدركم وأي
عرفان يرقى ملعروفكم وأي قدر يوازي
منزلتكم في قلوبنا...
خشينا الفراغ فمألتموه
وخشينا الوحدة فآنستموها
وخشينا الحزن فقتلتموه
ت �س��اب �ق �ت��م مل ��واس ��اة أس � ��رة ص�غ�ي��رة
بفقيدها فكبرت
وتعاليتم على ال�خ�لاف وق��ت امل��وت
فعليتم
وتآزرتم حني ِاملحنة فهانت
فلله دركم من أمير وشعب
أبانا وصديقنا ومعلمنا
يا من رحل دون وداع
َو َيا من آثر وطنه على نفسه واهله
أبانا ....
ليتك كنت هنا
ليتك رأي��ت أصحابك ومحبيك ماذا
فعلوا
ل�ي�ت��ك س�م�ع��ت م��ا ق��ال��وا ع�ن��ك وان��ت
ّ
مسجى بني يدي الله
ول�ي�ت��ك علمت ق ��درك وم�ن��زل�ت��ك عند
شعب ال ينسى
فأي سبيل لنا كي نخبرك...
ان حياتك التي قدمتها قربانا على

النائب الراحل نبيل الفضل

مذبح الوطن قد قبلت
وان ص �ح �ت��ك ال � �ت ��ي أح ��رق� �ت� �ه ��ا ق��د
أطفأت حرائق وطننا
وإن أبناءك الذين يتمتهم باندفاعك
قد تبناهم من بعدك وطن
وان أه��ل الكويت ق��د م��زج��وا حزننا
عليك بفخر وعزة
فبات املصاب أقل وطأة
وب� ��ات� ��ت ذك� � � ��راك ت �س �ت �ج �ل��ب ال ��دم ��ع
السعيد
وأض� � �ح � ��ت وف � ��ات � ��ك ت � �ظ� ��اه� ��رة ح��ب
جياش

�وح��دا
واس �ت �ح��ال س � ��رادق ع ��زائ ��ك م� ّ
للمذاهب واألديان
فاجتمع شمل الكويت بكل أطيافها
ف��ي بيتك الصغير فغدا قصرا مشيدا
نائفا يشدو بحب الوطن وبك
تماما كما أردت
أبانا ...
رحلت منتصرا ملبادئك
وفيا ألميرك
مدافعا عن شعبك
رح �ل��ت ب�ج�س��د ض�ع�ي��ف ت �م�لأه اث��ار
حربك مع األمراض

رحلت بقلب قوي متعب
ل� ��ن ن �ن �س��ى ع �ن ��دم ��ا ق �ل ��ت ل �ن ��ا ان �ه��ا
معركتك االخيرة
وقد انتصرت فانتصرت الكويت
وفنيت لتبقى الكويت
أبانا
قد غفرنا لك غيابك املفاجئ
وسامحناك على عدم توديعنا
وع ��زاؤن ��ا ان ��ك ل�ح�ق��ت ب��رف �ي��ق درب��ك
العم جاسم الخرافي
ل �ت �ق��ص ع �ل �ي��ه م �ل �ح �م��ة ال �ح ��ب ال �ت��ي
جرت في وفاته فيأنس...
وتروي له حكايات عشق الكويت له
فيهنأ...
رحمكما الله فحضوركما قتل أعداء
الوطن
ورحيلكما قتلنا
فاعلم...
أن � �ك � �م� ��ا س� �ت� �ب� �ق� �ي ��ان خ � ��ال � ��دي � ��ن ف��ي
ص�ف�ح��ات ه��ذا ال��وط��ن وس�ي�ك�م��ل أب�ن��اء
ال �ك ��وي ��ت امل �س �ي ��رة ف ��ي ال �ط ��ري ��ق ال ��ذي
مهدتماه فشكرا لكما.
اللهم ارحمهما واغفر لهما وتجاوز
عن سيئاتهما انك غفور رحيم.
براك وأحمد نبيل الفضل

الكويت تشارك في الملتقى الخليجي
للتثقيف بـ النانو
ت � � �ش� � ��ارك ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي امل �ل �ت �ق ��ى
ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �ث��ان��ي للتثقيف بتقنية
ال� �ن ��ان ��و ال � � ��ذي ي �ن �ط �ل��ق غ � ��دا االث �ن�ي�ن
ب �س �ل �ط �ن��ة ع � �م ��ان وي �س �ت �م ��ر ي ��وم�ي�ن.
ويمثل الكويت وفد من وزارة التربية
وأكاديمي من جامعة الكويت.
وق � � � � ��ال رئ� � �ي � ��س م � �ك � �ت ��ب امل �ن �ظ �م ��ة
ال �ع��امل �ي��ة الس �ت �ث �م��ار أوق � � ��ات ال� �ف ��راغ
ب ��ال �ع �ل ��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا (م �ل �س��ت
آسيا) املهندس عدنان املير لـ (كونا)
ام��س ان امللتقى ال��ذي تنظمه اللجنة
ال��وط �ن �ي��ة ال �ع �م��ان �ي��ة ب ��ال �ت �ع ��اون م��ع
(م�ل�س��ت آس �ي��ا) ي �ش��ارك ف�ي��ه ع ��دد من
الخبراء واملختصني في مجال تقنية
(ال�ن��ان��و) ووص��ف امللتقى ب��ان��ه حدث
ف��ري��د ب��اع �ت �ب��اره ف �ع��ال �ي��ة م �م �ي��زة من
نوعها في مجال التعليم العام وعلى
مستوى دول املنطقة مبينا انه يعكس

صورة للمشاركة في تقنية النانو

ال �ت��وج��ه ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي دع ��م ورع��اي��ة
مسيرة العلم واملعرفة و يأتي تأكيدا
اله �ت �م��ام وزارات ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ل� � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
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بهذه التقنية الحديثة واالط�لاع على
امل�س�ت�ج��دات الحديثة ف��ي ه��ذا املجال
وع �ل��ى ال �خ �ب��رات وال �ت �ج��ارب ال��دول�ي��ة
ف��ي مجال تضمني املناهج الدراسية

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ملفاهيم (النانو) في مختلف املراحل
الدراسية.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان امل �ل �ت �ق��ى ي �س��اه��م
ف��ي ن �ش��ر ث �ق��اف��ة ت�ق�ن�ي��ة (ال �ن��ان��و) في
األوس � ��اط ال �ت��رب��وي��ة وك��ذل��ك ال�ت�ع��رف
ع �ل��ى ط � ��رق ت ��دري ��س وأس� � ��س ق �ي��اس
مفاهيم ه��ذه التقنية ف��ي بعض دول
ال �ع��ال��م اض��اف��ة ال ��ى ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات
ال�ع�ل�م�ي��ة وال �ت��رب��وي��ة ف�ض�لا ع��ن خلق
ش ��راك ��ات ب�ح�ث�ي��ة م�ت�م�ي��زة م��ع م��راك��ز
عاملية متقدمة في هذا املجال.
واشار املير الى أن امللتقى سيشهد
الكثير م��ن الفعاليات واألن�ش�ط��ة في
م�ج��االت ورش العمل التطبيقية في
ه��ذه التقنية ومفهومها ومجاالتها
وت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��ا وك �ي �ف �ي��ة إدخ��ال �ه��ا في
مجاالت التعليم من خالل املدارس.
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