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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

نائب األمير استقبل الغانم والخالد
ووزير الخارجية اليمني

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف
ام��س رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م واس�ت�ق�ب��ل س�م��وه رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء باإلنابة ووزي��ر الخارجية الشيخ صباح الخالد وع��ددا من ال��وزراء.
كما استقبل سموه وزير خارجية الجمهورية اليمنية د .عبدامللك عبدالجليل
املخالفي والوفد املرافق له وقد تم خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني
البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما املشتركة.

إعالن خلو مقعد نبيل الفضل الجلسة المقبلة

الغانم :إقرار هيئة مكافحة
الفساد في  12يناير
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م إن إع �ل��ان خلو
م� �ق� �ع ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � ��راح � ��ل ن �ب �ي��ل
الفضل سيتم م��ن خ�لال مجلس
األم ��ة وذل ��ك ف��ي ج�ل�س�ت��ه املقبلة
امل �ق��رر ع�ق��ده��ا  12ي�ن��اي��ر مشيرا
إل� � ��ى أن ن �ع �ي ��ه وإع � �ل� ��ان وف ��ات ��ه
ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال�س��اب�ق��ة ال يعتبر
إع �ل ��ان خ �ل ��و ط �ب �ق��ا ل� �ل� �م ��ادة 84
م ��ن ال��دس �ت��ور ل �ع��دم ت ��واج ��د أي
م �س �ت �ن��دات رس �م �ي��ة ت � ��دل ع�ل��ى
وف��ات��ه ك �م��ا أن ��ه ل��م ي �ك��ن م�ق�ب��وال
رف� ��ع ال �ج �ل �س��ة امل��اض �ي��ة إل� ��ى 12
ي �ن��اي��ر م ��ن دون ن �ع��ي امل ��رح ��وم
نــبيـل الفضـل ولـيــس مـن املـنـطـق
وال املواء مـة إعـــالن خـلو مقـعــد

ن��ائ��ب ت�ـ��وف�ـ��ي قـبـل ذل��ك بنـصـف
ساعة تقريبا .وأض��اف أن��ه بعد
إع�ل�ان خ�ل��و امل�ق�ع��د سيتم إب�لاغ
س� �م ��و رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
جابر املبارك التخاذ اإلج��راءات
ال �ل��ازم � ��ة إلق � ��ام � ��ة اإلن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ف��ي ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
خ�لال ستني ي��وم��ا م��ن  12يناير
موعد إعالن خلو املقعد النيابي.
إل � � � ��ى ذل � � � ��ك أك � � � ��د ال� � �غ � ��ان � ��م أن
ج �ل �س ��ة م �ج �ل ��س األم� � � ��ة امل �ق �ب �ل��ة
ستشهد إق ��رار ال�ق��ان��ون الجديد
للهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد
بمداولتيه بالتفاهم وال�ت��واف��ق
م��ع ال �ح �ك��وم��ة ك �م��ا س�ي�ت��م طبقا
للمادة  65من الدستور تقليص

م ��دة إص � ��دار ال� �ق ��ان ��ون .وط �م��أن
ال� �غ ��ان ��م م��وظ �ف��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��ي
ت��م إب �ط��ال م��رس��وم إن�ش��ائ�ه��ا من
ق �ب��ل امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة ب��أن
م�ج�ل��س األم� ��ة ي��أخ��ذ أوض��اع�ه��م
ف ��ي ع�ي�ن اإلع� �ت� �ب ��ار م �ش �ي��را إل��ى
أن � � ��ه ت � �ح� ��دث م � ��ع س� �م ��و رئ �ي��س
الحكومة وال��وزراء املعنيني وتم
ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن ��ه وب �ع��د ص��دور
القانون الجديد للهيئة سيعود
امل��وظ �ف��ون إل��ى م��راك��زه��م بنفس
اإلمتيازات.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى أك � ��د رئ �ي��س
اللجنة التشريعية النائب مبارك
ال � �ح ��ري ��ص ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة س �ت �ع��د
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول ق� ��ان� ��ون ه�ي�ئ��ة

لجنة األولويات تنجز تقرير القوانين المتأخرة األسبوع الجاري

بدء جمع عينات البصمة الوراثية
مارس المقبل
ق��ال م�ق��رر لجنة األول��وي��ات أحمد
الري أن ال �ل �ج �ن��ة ت��اب �ع��ت م ��ع وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ق��ان��ون ال�ب�ص�م��ة ال��وراث �ي��ة
الذي سيتم البدء فيه خالل مارس او
ابريل  2016القادم عبر جمع العينات.
وأض� ��اف أن ��ه ت��م تخصيص مبلغ
 15م� �ل� �ي ��ون ل �ت �ش �ي �ي��د م� �ب� �ن ��ى ل �ه��ذا
امل� � �ش � ��روع وال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ن�ص��ف
مليون عينة للبصمة الوراثية كما تم
تخصيص ارض بمساحة  2500متر
ض�م��ن م��دي��ري��ة أم ��ن م�ح��اف�ظ��ة حولي
إلق ��ام ��ة م� �ش ��روع ال �ب �ص �م��ة ال��وراث �ي��ة
م�ش�ي��را ال��ى ان ال�ل�ج�ن��ة ت��اب�ع��ت كذلك

م��ع ال ��وزارة ق��ان��ون  68بشأن العمالة
امل�ن��زل�ي��ة ح�ي��ث شكلت ال � ��وزارة لجنة
برئاسة طالل معرفي وفي  3ديسمبر
املاضي تم االنتهاء من وضع الالئحة
ورفعها الى نائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية وبانتظار اعتمادها قريبا.
وأش� � � � ��ار الري ال � � ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة
استكملت م�ت��اب�ع��ة ال��دف�ع��ة الثانية
من ال��وزارات في تنفيذها للقوانني
وأكد أنها سوف تعد تقريرها حول
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تحتاج ال��ى متابعة
تنفيذها م��ن قبل ال� ��وزارات املعنية
وذل � � � ��ك خ� �ل ��ال األس � � �ب� � ��وع ال � �ج� ��اري

تمهيدا لرفعه للمجلس.
وأضاف الري انه تم مناقشة وزيرة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ال�ت��ي
ح�ض��رت ج��ان�ب��ا م��ن اج�ت�م��اع اللجنة
حول قانون حقوق الطفل حيث بينت
ال� ��وزي� ��رة ان أس� �ب ��اب ت��أخ �ي��ر ت�ن�ف�ي��ذ
القانون يعود ال��ى ارتباطه بالعديد
م � ��ن ال� � � � � � � ��وزارات االخ � � � � ��رى ك� ��اإلع �ل��ام
والتربية وال��داخ�ل�ي��ة وال�ص�ح��ة الفتا
ال��ى ان ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للقانون
ستصدر خالل أسبوعني.

زمان :نبيل الفضل كان فريدا ووفاته أصعب يوم في حياتي

تفاصيل (ص)03
تفاصيل (ص)15

مكافحة الفساد في االجتماعات
امل�ق�ب�ل��ة وب ��أس ��رع وق ��ت إلدراج� ��ه
ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� � �م � ��ال ال �ج �ل �س��ة
امل �ق �ب �ل��ة .واوض � ��ح ف ��ي ت�ص��ري��ح
لـ«الدستور» ان هناك تغييرات
لالفضل ف��ي امل�ش��روع الحكومي
امل�ق��دم وتوسعا ف��ي بعض م��واد
امل � �ق � �ت� ��رح� ��ات ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة م �ب �ي �ن��ا
ان ال �ل �ج �ن��ة ف� ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ع� ��ودة
وزي� � ��ر ال � �ع ��دل م ��ن س� �ف ��ره ل �ت �ب��دأ
اجتماعاتها لبحث القانون.

تفاصيل (ص)02
الغانم متحدثا للصحافيني أمس

ملف «الدستور»
حصاد المجلس في أبريل
ومايو ويونيو :2015
  22قانونا عاما و259توصية و  35قانونا
بشأن الميزانيات
والحسابات الختامية

 المجلس يطلب منالمحكمة الدستورية
تفسير حصانة النائب
في العطلة

 عدم دستورية المحوراألول من استجواب
وزير الخارجية
وانسحاب مقدمه
تفاصيل (ص)14-06

ال لتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية

رفض نيابي لتقليص الدعوم
على أصحاب الدخل المحدود
أع �ل��ن ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب رف�ض�ه��م
الي نية حكومية لتقليص الدعوم
ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن م� �ح ��دودي ال��دخ��ل
داع �ي ��ن إل � ��ى اي � �ج� ��اد ب� ��دائ� ��ل أخ� ��رى
لترشيد اإلنفاق بعيدا عن املواطن
البسيط ومكتسباته التي كفلها له
الدستور.
وأكدوا على أن تحميل املواطنني
أعباء مالية إضافية من أجل إعادة
ال�ن�ظ��ر ب��امل��وارد امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة هو
أمر مرفوض ولن نقبل به مشددين
ع �ل��ى أي ت ��وج ��ه ح �ك��وم��ي س�ي�م��س
ج �ي��ب امل ��واط ��ن س �ي �ج��اب��ه ب�غ�ض�ب��ة
نيابية عارمة.
وق��ال ال�ن��واب :على الحكومة في
ح��ال رغبتها ف��ي تخفيض األع�ب��اء
على الحالة املالية للدولة أن تبدأ
ف ��ي م��راج �ع��ة امل� �ص ��روف ��ات ال �ع��ام��ة

للدولة مستطردين :ويجب عليها
أن ت��وق��ف م ��ا ي �ث �ق��ل ك��اه��ل ال �ح��ال��ة
امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة م �ث��ل االس �ت �ش��ارات
والتدريب وكذلك الدورات الداخلية
والخارجية وبند املهمات الرسمية
غ � �ي� ��ر ال � � �ض� � ��روري� � ��ة وامل� � �ش � ��ارك � ��ات
ال �خ ��ارج �ي ��ة وال� �ن� �ث ��ري ��ات ال �خ��اص��ة
للوزراء والوكالء وكبار املسؤولني
وم� � � ��ا ي � �خ� ��ص ت� �غ� �ط� �ي ��ة ال � �ه� ��وات� ��ف
وال��وق��ود وكذلك األع�م��ال اإلضافية
وال � �ل � �ج� ��ان وال � �ب � �ن� ��ود األخ � � � ��رى ف��ي
امليزانية املشابهة لهذا الشأن.
واع� �ت� �ب ��ر ال� � �ن � ��واب ان ت�ق�ل�ي��ص
ال��دع��وم م �ح��اوالت للتضييق على
املواطن البسيط.
تفاصيل (ص)04
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أكد أن اإلعالن عن خلو مقعد الفضل  12يناير

الغانم :إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد
الجلسة المقبلة بمداولتين
موظفو مكافحة الفساد سيعودون
ألماكنهم بالمميزات نفسها
أك��د رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم أن إع�لان خلو مقعد النائب
ال� ��راح� ��ل ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل س �ي �ت��م م��ن
خ � �ل ��ال م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة وذل� � � � ��ك ف��ي
ج�ل�س�ت��ه امل �ق �ب �ل��ة امل� �ق ��رر ع �ق��ده��ا 12
يناير مشيرا إل��ى أن نعيه وإع�لان
وفاته في الجلسة السابقة ال يعتبر
إع �ل��ان خ �ل��و ط �ب �ق��ا ل �ل �م��ادة  84م��ن
الدستور لعدم تواجد أي مستندات
رسمية تدل على وفاته كما أنه لم
ي�ك��ن م�ق�ب��وال رف��ع الجلسة املاضية
إلى  12يناير من دون نعي املرحوم
نبيل الفضل وليس من املنطق وال
امل� ��واء م� ��ة إع �ل��ان خ �ل��و م �ق �ع��د ن��ائ��ب
ت� ��وف� ��ي ق� �ب ��ل ذل � � ��ك ب� �ن� �ص ��ف س ��اع ��ة
تقريبا.
وأض� � � � � � � ��اف ف� � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح إل � ��ى
ال �ص �ح ��اف �ي�ي�ن أن� � ��ه وم� � ��ع اح� �ت ��رام ��ه
ل � �ل� ��آراء ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ك� ��اف� ��ة إال أن
غالبية الخبراء الدستوريني الذين
اجتمعنا نحن وهم أك��دوا بوضوح
جلي أن خلو املقعد ل��ن يتم إال في
الجلسة املقبلة وم��ن خ�لال املجلس

وليس الرئيس طبقا للمادة  84من
ال��دس �ت��ور وامل� � ��ادة  18م ��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية.
وأض� � � ��اف أن � ��ه ب �ع ��د إع �ل ��ان خ�ل��و
امل �ق �ع��د س �ي �ت��م إب �ل��اغ س �م��و رئ �ي��س
ال� � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب � ��ارك
الت �خ��اذ اإلج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة إلق��ام��ة
االن�ت�خ��اب��ات التكميلية ف��ي ال��دائ��رة
ال �ث��ال �ث��ة خ�ل�ال س �ت�ين ي��وم��ا م ��ن 12
ي �ن��اي��ر م ��وع ��د إع �ل ��ان خ �ل��و امل �ق �ع��د
النيابي.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر أع� �ل ��ن ال��رئ �ي��س
الغانم أن جلسة مجلس األمة املقبلة
س �ت �ش �ه��د إق � � ��رار ال� �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
بمداولتيه بالتفاهم وال�ت��واف��ق مع
ال�ح�ك��وم��ة ك�م��ا سيتم طبقا للمادة
 65من الدستور تقليص مدة إصدار
القانون مؤكدا أن قضاء الله وقدره
ف��ي وف��اة ال��راح��ل نبيل الفضل حال
دون إق � � ��رار ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
امل��اض�ي��ة ون�ح��ن نسلم ب�ق�ض��اء الله
وقدره.

وط �م��أن ال �غ��ان��م م��وظ�ف��ي الهيئة
ال �ت��ي ت ��م إب �ط ��ال م ��رس ��وم إن�ش��ائ�ه��ا
م��ن ق �ب��ل امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ب��أن
مجلس األم ��ة ي��أخ��ذ أوض��اع �ه��م في
عني االعتبار مشيرا إلى أنه وسمو
رئيس الحكومة وال ��وزراء املعنيني
وتحدثوا وتم التأكيد على أنه وبعد
ص � ��دور ال� �ق ��ان ��ون ال �ج ��دي ��د ل�ل�ه�ي�ئ��ة
س �ي �ع��ود امل ��وظ �ف ��ون إل� ��ى م��راك��زه��م
ب�ن�ف��س االم� �ت� �ي ��ازات إذ ال ي�ع�ق��ل أن
يفقد موظفون مواقعهم ووظائفهم
إث��ر حكم الدستورية بعد أن رتبوا
أوضاعهم طبقا لوظائفهم.
وأض � � � � � ��اف أن اإلج � � � � � � � � ��راءات م��ن
اختصاص السلطة التنفيذية إال أن
الدفاع عن املوظفني هو من أولويات
السلطة التشريعية وممثلي الشعب
معربا ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن يساهم هذا
ال �ت �ط �م�ي�ن ف ��ي ت �ب��دي��د ال �ق �ل��ق ال ��ذي
ينتاب هؤالء املوظفني.

رئيس مجلس األمة مستقبال د .ميرزا حسن

الغانم يستقبل عميد مجلس المديرين
التنفيذيين في البنك الدولي
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس عميد مجلس املديرين التنفيذيني
واملدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي د .ميرزا حسن.

مكتب المجلس يفوض الخرافي بمتابعة
إجراءات تسليم مبنى النواب الجديد
عقد مكتب املجلس اجتماعه
أم� ��س ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م وح�ض��ور
أعضاء املكتب.
وقال أمني سر مجلس األمة
م .ع ��ادل ال �خ��راف��ي ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي إن م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س
اط � �ل� ��ع ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض ال ��رس ��ائ ��ل
ال � � � � � � ��واردة م � ��ن ب � �ع� ��ض رؤس � � ��اء
البرملانات الشقيقة والصديقة
بشأن ترتيب الزيارات فيما بني
مجلس األمة وهذه البرملانات.
وأض� ��اف ال �خ��راف��ي ان مكتب
امل� � �ج� � �ل � ��س ف� � ��وض� � ��ه ب� �م� �ت ��اب� �ع ��ة
إجراءات التسليم املبدئي ملبنى
األعضاء الجديد بصفته رئيسا
للجنة متابعة املشروع.

الغانم مترئسا اجتماع مكتب املجلس

وأوض� � ��ح ان م �ك �ت��ب امل�ج�ل��س
ق� � � ��رر ت� �ج� �ه� �ي ��ز وح� � � � ��دة دائ � �م� ��ة
ل � �ل � �ط ��وارئ ال �ط �ب �ي��ة ف� ��ي م�ب�ن��ى

مجلس األمة.
وذك � � ��ر ال � �خ ��راف ��ي أن امل �ك �ت��ب
اطلع على بعض األمور اإلدارية

املتعلقة باألمانة العامة واتخذ
القرارات املناسبة بشأنها.

الخرينج يقترح حال لمشكة
ازدحام مدينة سعد العبداهلل
ق � ��دم ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة مبارك الخرينج اقتراحا
ب ��رغ� �ب ��ة ط ��ال ��ب ف� �ي ��ه ب �ت �ح��وي��ل
طريق امغرة الرابط بني طريق
ال� �ج� �ه ��راء ال� �س ��ري ��ع وال �ط ��ري ��ق
ال��دائ��ري ال�س��ادس ال��ى طريقني
م ��ع ت ��واف ��ر االن � � ��ارة داع� �ي ��ا ف��ي
الوقت نفسه الى الغاء االشارة
امل � ��روري � ��ة ت �ح��ت ج �س��ر ام �غ��رة
واستبدالها بدوار.
وأرج � � � � � � ��ح ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج ذل � ��ك
االقتراح إلى كثرة مستخدمي
ط � ��ري � ��ق ام � � �غ� � ��رة ال � � ��راب � � ��ط ب�ين
ال� �ط ��ري ��ق ال� � ��دائ� � ��ري ال � �س� ��ادس
وط��ري��ق ال �ج �ه��راء ال �س��ري��ع من
ق� �ب ��ل امل � ��واط� � �ن �ي��ن وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
بمدينة سعد العبدالله ونظرا
ل�ل��ازدح� ��ام ال �ح ��اص ��ل ف ��ي ه��ذا
ال� � �ط � ��ري � ��ق وخ � � �ط� � ��ورت� � ��ه ع �ل��ى
مستخدميه وتسهيال لدخول

مبارك الخرينج

امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة وال� �خ ��روج
منها وتطويرا لطرق املنطقة.
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الميزانيات :الحرس الوطني جاد في تسوية
مالحظات ديوان المحاسبة
ناقشت لجنة امليزانيات والحساب
ال��خ��ت��ام��ي ال��ب��رمل��ان��ي��ة أم����س ال��ح��س��اب�ين
ال��خ��ت��ام��ي�ين ل�لأم��ان��ة ال��ع��ام��ة للمجلس
األع��ل��ى للتخطيط والتنمية وال��ح��رس
ال���وط���ن���ي ل��ل��س��ن��ة امل���ال���ي���ة 2015/2014
ومالحظات ديوان املحاسبة بشأنهما.
وقالت اللجنة في بيان صحفي انها
اطلعت على اإلج����راءات ال��ت��ي اتخذتها
األم��ان��ة العامة للتخطيط ف��ي تصويب
م�لاح��ظ��ات��ه��ا وم��ن��ه��ا ت��ف��ع��ي��ل «م���ش���روع
إدارة ومتابعة وتقييم األداء ملشروعات
ال���ج���ه���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة وب����رن����ام����ج ع��م��ل
الحكومة» ال���ذي يقيس أداء القطاعات

الحكومية ف��ي تنفيذ الخطة اإلنمائية
للدولة.
وذك���رت أن  80ف��ي امل��ئ��ة م��ن الجهات
الحكومية قبل تصويب هذه املالحظات
ل������م ت����ك����ن ت����ل����ت����زم ب�������إدخ�������ال ب���ي���ان���ات���ه���ا
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ف�����ي ذل������ك ال����ن����ظ����ام م���م���ا ال
يحقق الهدف األساسي منه في قياس
االستراتيجية الحكومية رغم أن تكلفته
جاوزت ثالثة ماليني دينار كما جاء في
تقرير ديوان املحاسبة.
واض������اف������ت ان األم������ان������ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط
وال���ت���ن���م���ي���ة ال���ل���ج���ن���ة اط����ل����ع����ت ال��ل��ج��ن��ة
ع��ل��ى املنهجية العملية ال��ج��دي��دة التي

اتخذتها لجنة البيوت االستشارية مع
ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة األخ�����رى ف���ي ط��رح
م��ش��اري��ع��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وص��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة
ف��ي ه��ذا ال��ش��أن م��ن خ�لال تقليص دورة
عملها لتأهيل املكاتب االستشارية لـ45
يوما واعتمادها للنظم االلكترونية في
استصدار ق��رارات املوافقة على املكاتب
املؤهلة بشكل فوري.
واوضحت اللجنة أنها ناقشت أيضا
ال���ح���س���اب ال��خ��ت��ام��ي ل��ل��ح��رس ال��وط��ن��ي
ورأت ت���ج���اوب���ا م��ن��ه وخ����ط����وات عملية
ج���ادة ف��ي ت��س��وي��ة مالحظاتها السيما
أن دي��وان املحاسبة أثنى على الجهود

برلمان
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املبذولة والتعاون امللموس في تصويب
املالحظات.
ودع�������������ت ال�����ل�����ج�����ن�����ة إل�����������ى امل����ت����اب����ع����ة
ال��ح��ث��ي��ث��ة ل�لان��ت��ه��اء م���ن م��ق��ت��رح ال��ن��ظ��ام
االس���ت���رش���ادي ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة
(الجيش – الشرطة – الحرس الوطني)
وفق متطلبات الجهات الرقابية لتنظيم
كياناتها القانونية وال��ت��ج��اري��ة بشكل
أفضل عما هو معمول حاليا مع التقيد
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل���ال���ي���ة امل��ن��ظ��م��ة ب��ت��ق��دي��م
الدعم لها وفق قواعد تنفيذ امليزانية.
عبدالصمد مترئسا اجتماع سابق للجنة امليزانيات

تمهيدا لرفعه للمجلس بعد انتهاء اللجنة من مناقشة كل الوزارات في هذا الشأن

األولويات :إنجاز تقرير القوانين المتأخرة
األسبوع الجاري
استكملت لجنة االول���وي���ات متابعة
الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها
للقوانني وب��ذل��ك أنهت اللجنة مناقشة
كافة الوزارات في هذا الشأن.
وأك�����د م���ق���رر ال��ل��ج��ن��ة اح���م���د الري ان
ال���ل���ج���ن���ة س������وف ت���ع���د ت���ق���ري���ره���ا ح���ول
ال����ق����وان��ي�ن ال����ت����ي ت���ح���ت���اج ال�����ى م��ت��اب��ع��ة
تنفيذها من قبل الوزارات املعنية وذلك
خ�لال األس��ب��وع ال��ج��اري تمهيدا لرفعه
للمجلس.
وأض��اف الري ان��ه تم مناقشة وزي��رة
ال�����ش�����ؤون االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل ال��ت��ي
ح���ض���رت ج���ان���ب���ا م����ن اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة
ح��ول ق��ان��ون ح��ق��وق الطفل حيث بينت
الوزيرة ان أسباب تأخير تنفيذ القانون
يعود الى ارتباطه بالعديد من الوزارات
االخ����رى ك��اإلع�لام وال��ت��رب��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة
والصحة الفتا الى ان الالئحة التنفيذية
للقانون ستصدر خالل أسبوعني.
وفيما يخص وزارة التخطيط اوضح
م���س���ؤول���و ال��������وزارة ال���ت���زام���ه���م ب��ال��خ��ط��ة
وال���ت���ق���اري���ر رب�����ع ال���س���ن���وي���ة وال��س��ن��وي��ة
ورفعت للمجلس ومنها خطة التنمية
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وفق الخطة.
وذك�����ر الري ان ال��ل��ج��ن��ة ن��اق��ش��ت مع
وزير اإلسكان قانون من باع بيته اذ تم
فرز الطلبات حيث تقدم لالستفادة من
القانون  3200م��واط��ن قبل منهم 1885
طلبا ورف���ض  1949طلبا موضحا انه
ت��م وض���ع االول���وي���ة مل��ن قبلت طلباتهم
حسب تاريخ بيع البيت فمن باع بيته
ق���ب���ل ل����ه اول����وي����ة ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ص��ف��ة

االيجار قبل اآلخرين واع��د كشفا بذلك
منوها ب��ان ذل��ك اليعني ان م��ن ينطبق
عليه ال��ق��ان��ون الي��ح��ق ل��ه ال��ت��ق��دي��م إنما
م���ازال ال��ب��اب مفتوحا ام���ام م��ن ينطبق
عليه القانون.
وزاد ب��ق��ول��ه :وزارة اإلس���ك���ان طلبت
االراض���ي م��ن البلدية وج��ار البحث في
منطقتني لتنفيذ ق��ان��ون م��ن ب���اع بيته
م��ن��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ج��ه��ة ال��ج��ه��راء وامل��ن��ط��ق��ة
االخ�������رى ج���ه���ة م���دي���ن���ة ص���ب���اح االح���م���د
وب��ع��د تخصيص ه���ذه امل���واق���ع ستقوم
الوزارة بإعداد املخططات األزمة للبناء
سواء على نمط البيوت او الشقق حسب
الطلبات ال��ت��ي لديها مبينا ان ال���وزارة
م��ل��زم��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون خ��ل�ال ث�لاث
سنوات من تاريخ صدوره.
وأب������ان الري ان وزي�����ر اإلس���ك���ان بني
م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ك��ت��ج��رب��ة في
ب��ن��اء  6آالف وح���دة سكنية ف��ي املطالع
وسيكون هناك شركة مساهمة تابعة
بالكامل للهيئة العامة لإلسكان وتكمن
مهمتها في وضع السياسات والتنفيذ
يتم وف��ق اخ��ت��ي��ارات الهيئة م��ن القطاع
ال��خ��اص لتنفيذ امل��ش��اري��ع الف��ت��ا ال��ى ان
وزارة اإلسكان بصدد استثمار االراضي
التي لديها لالستفادة منها خصوصا
ان ال���ق���ان���ون ي��خ��ول��ه��م ط�����رح االراض������ي
للبيع ب��امل��زاد العلني ولكنهم ي��رون ان
الطلبات التي لديهم لها االول��وي��ة قبل
االستفادة من هذا البند بالقانون بطرح
االراضي للقطاع الخاص.
وم����ض����ى ق�����ائ��ل��ا :ك����ذل����ك ل������دى وزارة
اإلس���ك���ان ب���ن���ود ب��ال��ق��ان��ون ت��س��م��ح لهم
ب���اس���ت���ث���م���ار ب����ع����ض ال�����خ�����دم�����ات ح��ي��ث

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

ت���م ت��وق��ي��ع ع��ق��دي��ن م���ع ش��رك��ة ال��ب��ت��رول
ال����وط����ن����ي����ة الس����ت����ث����م����ار م���ح���ط���ت�ي�ن ف��ي
امل������ش������اري������ع ل�����دي�����ه�����م ض�����م�����ن ال����ت����وس����ع
االس��ت��ث��م��اري م��ع ال��ش��رك��ات .وع��ن عقود
امل����ط��ل�اع أوض������ح ان�����ه ت����م ت���وق���ي���ع ال���ي���وم
(أم������س) ع��ق��د م��ن��اق��ص��ة مل��دي��ن��ة امل��ط�لاع
للطرق الرئيسية والشبكات مل��دة ارب��ع
س���ن���وات وم����ن ث���م ط����رح ال��ع��ق��د ال��ث��ان��ي
للبنية التحتية لـ  18الف وحدة سكنية
ي��ت��ب��ع��ه��ا ع���ق���د ث���ال���ث ل����ـ  12ال�����ف وح����دة
م���ت���وق���ع ت��ع��ي�ين م���دي���ر مل����ش����روع م��دي��ن��ة
املطالع يتمحور دوره في تنظيم العمل
ووض�����ع ال����ج����داول ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
لهذه العقود اذ سيتم تسليم املواطنني
قسائمهم للبناء في املطالع مطلع 2018
وق�������ال الري ان ال���ل���ج���ن���ة ن��اق��ش��ت
م���ع وزارة ال��ت��رب��ي��ة م���ش���روع ق��ان��ون
التعليم اإلل��زام��ي حيث أوض��ح وكيل
ال���وزارة ان��ه ج��ار تنفيذ ه��ذا املشروع
ع��ل��ى امل���راح���ل االب��ت��دائ��ي��ة امل��ت��وس��ط��ة
وال����ث����ان����وي����ة وج�������ار دراس���������ة ج��ع��ل��ه��ا

إلزامية في مرحلة رياض االطفال.
وأوض���ح الري ان اللجنة تابعت مع
وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية
ال���ذي سيتم ال��ب��دء ف��ي��ه خ�ل�ال م���ارس او
اب��ري��ل  2016ال��ق��ادم عبر جمع العينات
حيث خصص مبلغ  15مليون لتشييد
م��ب��ن��ى ل��ه��ذا امل���ش���روع وال���ح���ص���ول على
نصف مليون عينة للبصمة ال��وراث��ي��ة
وت���م ت��خ��ص��ي��ص ارض ب��م��س��اح��ة 2500
متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي
إلقامة مشروع البصمة الوراثية مشيرا
الى انهم تابعوا كذلك مع الوزارة قانون
 68بشأن العمالة املنزلية حيث شكلت
ال��������وزارة ل��ج��ن��ة ب���رئ���اس���ة ط��ل�ال م��ع��رف��ي
وف�����ي 3دي���س���م���ب���ر امل����اض����ي ت����م االن���ت���ه���اء
م���ن وض���ع ال�لائ��ح��ة ورف��ع��ه��ا ال���ى ن��ائ��ب
رئيس الوزراء وزير الداخلية وبانتظار
اع��ت��م��اده��ا قريبا مل��ا لها م��ن أهمية في
إنشاء شركة مرتبطة بالعمالة املنزلية.
ون������وه الري ان م���وس���س���ة ال��خ��ط��وط
ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ار م���ا س��ي��ن��ت��ه��ي ال��ي��ه

امل���ج���ل���س ب���خ���ص���وص امل���وظ���ف�ي�ن ال���ذي���ن
تقدموا بطلب اعادة النظر في نقلهم الى
الحكومة ومنهم  158موظفا يطالبون
بعودتهم للكويتية مبينا ان موضوع
الكويتية مرتبط بني الرغبة السياسية
وال��ق��رار عند الحكومة بالنهاية ملعرفة
ب��اي اتجاه س��وف يسيرون كذلك هناك
رغ��ب��ة ن��ي��اب��ي��ة للبعض َي َ������ر ْون ان تكون
ن���اق�ل�ا ج���وي���ا وال���ب���ع���ض االخ�����ر ي����رى ان
تخصخص وطرحها للبيع كما صدر
القانون قبل عدة سنوات وهو امر يجب
ان يحسم من قبل املجلس بالتعاون مع
الحكومة مع استمرار الكويتية كناقل
وطني آمن نفتخر جميعا.
قال وزير الدولة لشؤون مجلس االمة
ووزير االشغال العامة د.علي العمير ان
اجتماعه مع لجنة االولويات البرملانية
أمس جاء الطالع اللجنة على املستوى
التنفيذي للقوانني التي ص��درت بشأن
الجهات التابعة ل��ه وه��ي ق��وان�ين هيئة
الطرق والبيئة والزراعة.
واوضح الوزير العمير في تصريح
ص����ح����اف����ي ب���م���ج���ل���س االم���������ة ف������ي ش����أن
ال����ق����ان����ون ال�������ذي ص������در ال����ع����ام ال���ح���ال���ي
بتعديل بعض اح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م 42
ل��س��ن��ة  2014ب����إص����دار ق���ان���ون (ح��م��اي��ة
البيئة) ان الالئحة التنفيذية للقانون
ب����ص����دد ع���رض���ه���ا ع���ل���ى م���ج���ل���س ادارة
الهيئة ال��ع��ام��ة للبيئة خ�ل�ال الشهرين
املقبلني العتمادها.
وبشأن قانون الهيئة العامة للزراعة
اوضح انه خالل الثمانية اشهر املاضية
تم االنتهاء من اغلب اللوائح التنفيذية
للقانون وتبقت جزئية واح���دة تتعلق

ب������االدوي������ة وال���ب���ي���ط���رة وال����ت����ي ت��ت��ط��ل��ب
تنسيقا مع وزارة الصحة النجازها.
وح���ول م��ش��اري��ع وزارة االش��غ��ال قال
العمير ان الخطة املوضوعة للمشاريع
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��س��ي��ر ب��ش��ك��ل ج��ي��د «اال
ان ه���ن���اك ب���ع���ض ال��ت��ع��ث��ر ف����ي ع�����دد م��ن
امل����ش����اري����ع ل����وج����ود خ��ل�اف����ات ق��ان��ون��ي��ة
م��ع��ي��ن��ة ت��م��ت اح���ال���ة ب��ع��ض��ه��ا ل��ل��ق��ض��اء
واالخ��رى في طور االحالة حتى تحسم
هذه االمور».
واض����اف ان ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة ستشهد
افتتاح بعض املراحل لعدد من الطرق
ال��رئ��ي��س��ي��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي ال��ب�لاد
م��ش��ي��را ال���ى ان م��ق��اول مستشفى جابر
االح���م���د وع����د ب��ت��س��ل��ي��م امل����ش����روع خ�لال
ال��ف��ت��رة ال��ق��ري��ب��ة ال��ع��اج��ل��ة ع��ل��ى ان يتم
ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وزارة ال��ص��ح��ة الدخ����ال
االجهزة الطبية وتأثيثه وتشغيله.
وحول مشروع مبنى الركاب الجديد
ملطار الكويت الدولي قال الوزير العمير
ان امل��ش��روع في دورت��ه املستندية حيث
ف����ض����ت امل�����ظ�����اري�����ف وع����ل����م����ت االس�����ع�����ار
وامل��خ��اط��ب��ة االن م���ع دي������وان امل��ح��اس��ب��ة
والجهات الرقابية االخ��رى حتى نتأكد
تماما م��ن استكمال ال����دورة املستندية
وسالمة االجراءات.
كما اشار العمير الى إحالة الحكومة
ملشروعها في شأن انشاء الهيئة العامة
للفساد وكشف الذمة املالية الى مجلس
االم������ة م��ت��وق��ع��ا ع���رض���ه واق���������راره خ�ل�ال
الجلسة املقبلة للمجلس واملقرر عقدها
في  ١٢يناير املقبل.
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أكدوا أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية أمر مرفوض

رفض نيابي لتقليص الدعوم على أصحاب
الدخل المحدود
واص� � � ��ل ن� � � ��واب رف� �ض� �ه ��م ألي ن �ي��ة
ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل �ت �ق �ل �ي��ص ال� � ��دع� � ��وم ع �ل��ى
امل��واط�ن�ين اص �ح��اب م �ح��دودي ال��دخ��ل
داعني إلى ايجاد بدائل أخرى لترشيد
اإلن �ف ��اق ب�ع�ي��دا ع��ن امل ��واط ��ن البسيط
ومكتسباته التي كفلها له الدستور.
وأك � � � � � ��دوا أن ت �ح �م �ي ��ل امل ��واط � �ن �ي�ن
أع �ب��اء م��ال�ي��ة إض��اف�ي��ة م��ن أج��ل إع��ادة
النظر ب��امل��وارد املالية للدولة هو أمر
م��رف��وض ول��ن نقبل ب��ه مشددين على
أي ت ��وج ��ه ح� �ك ��وم ��ي س �ي �م��س ج�ي��ب
امل� ��واط� ��ن س �ي �ج��اب��ه ب �غ �ض �ب��ة ن�ي��اب�ي��ة
عارمة.
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ان
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ح ��ال رغ�ب�ت�ه��ا في
تخفيض األع �ب��اء على ال�ح��ال��ة املالية
للدولة أن تبدأ في مراجعة املصروفات
العامة للدولة.
واض��اف يجب عليها أن ت��وق��ف ما
يثقل كاهل الحالة املالية للدولة مثل
االستشارات والتدريب وكذلك الدورات
ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة وب�ن��د املهمات
الرسمية غير الضرورية واملشاركات
الخارجية والنثريات الخاصة للوزراء
والوكالء وكبار املسؤولني وما يخص
ت �غ �ط �ي��ة ال� �ه ��وات ��ف وال � ��وق � ��ود وك��ذل��ك
األع �م��ال اإلض��اف�ي��ة وال�ل�ج��ان والبنود
األخ� ��رى ف��ي امل�ي��زان�ي��ة امل�ش��اب�ه��ة لهذا
الشأن.
وق ��ال ان األم ��ر ي�ن�ط�ب��ق ك��ذل��ك على
أع� �ض ��اء م �ج �ل��س األم � ��ة وم� ��ن ث ��م ت�ت��م
م�ن��اق�ش��ة األم � ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة بتخفيض
ال� ��دع� ��وم ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن وأص� �ح ��اب
الدخل املحدود.
ومن جهته عبر النائب د .منصور
ال �ظ �ف �ي ��ري ع� ��ن رف� �ض ��ه مل� ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه
ال� � ��دراس� � ��ة ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ال � �ت ��ي أع ��ده ��ا
امل�س�ت�ش��ار ال �ع��امل��ي ارن �س��ت آن ��د يونغ

عسكر العنزي

صالح عاشور

د.منصور الظفيري

فارس العتيبي

ال� � ��ذي ع �ي �ن �ت��ه وزارة امل ��ال� �ي ��ة إلع � ��داد
دارسة تقليص الدعم الحكومي مؤكدا
ان م ��ا ح �م �ل �ت��ه ال � ��دارس � ��ة م ��ن م�لام��ح
تضرر باملواطن الكويتي بشكل كبير
ومباشر.
وقال الظفيري في تصريح صحافي
ع �ل��ي الحكومة ايجاد ب ��دائ ��ل أخ ��رى
ل�ت��رش�ي��د اإلن �ف��اق ب�ع�ي��دا ع��ن امل��واط��ن
ال�ب�س�ي��ط ومكتسباته ال�ت��ي كفلها له
الدستور الفتا في هذا الصدد الى انه
سبق وطالب بضرورة تنويع مصادر
ال ��دخ ��ل وم �ع��ال �ج��ة االخ � �ت�ل��االت ال�ت��ي
تعتري امل��وازن��ة العامة للدولة بعيدا
عن املساس بمعيشة وحياة محدودي
الدخل من املواطنني.
واض � � � � ��اف ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ظ � �ف � �ي ��رى ان
م � ��ا ج � � ��اء ف � ��ي ال � � ��دارس � � ��ة ل� �ي� �س ��ت ه��ي
م �ح��اوالت ملعالجة اوج��ه ال�ه��در بقدر
م� ��ا ه� ��ي م � �ح � ��اوالت ل �ل �ت �ض �ي �ي��ق ع�ل��ى
امل ��واط ��ن البسيط داع �ي ��ا ف ��ي االط ��ار
ذات� ��ه ال �ح �ك��وم��ة ب��إث �ب��ات ج��دي�ت�ه��ا في
إت�خ��اذ إج ��راءات عملية ت�ج��اه تعظيم
االيرادات الغير نفطية.
وج� ��دد ال �ن��ائ��ب الظفيرى دع��وت��ه
بدوره باهمية تنويع مصادر الدخل

ل �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن ح � ��دة االع � �ت � �م ��اد ع�ل��ى
مصدر اح��ادي وم��ا ينطوي عليه من
مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة الفتا
الى ان ما يشهده االقتصادي الكويتي
م ��ن ت��أث��ر ب��ان �خ �ف��اض اس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
ي�ح�ت��م ع �ل��ى ال ��دول ��ة ال �ب��دء ف��ي تنفيذ
خ �ط��ط اس �ت �ث �م��اري��ة ط �م��وح��ة تعتمد
على انشاء مدن صناعية متكاملة مع
ض ��رورة ال�ت��رك�ي��ز على تحقيق اعلى
معدالت االستفادة من النفط وامل��واد
الخام املتاحة من خ�لال التوسع في
ق ��اع ��دة م �ش ��اري ��ع ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات
وال �ب��دء ف��ي تنفيذ منظمومة ج��دي��دة
من تلك املشاريع التي يمكن لها خلق
م��زي��د م ��ن ف� ��رص ال �ع �م��ل واس �ت �ي �ع��اب
الطاقات الشبابية.
وبدوره أكد النائب فارس العتيبي
أن م��ا ن �ش��ر ف��ي ج��ري��دة ال � ��راي ب�ش��أن
ت � ��وص� � �ي � ��ات ت� �ق� �ل� �ي ��ص ال � � ��دع � � ��وم ه��ي
توصيات مرفوضة جملة وتفصيال.
وقال العتيبي في تصريح صحفي
ب ��أن ت�ح�م�ي��ل امل��واط �ن�ي�ن أع �ب��اء م��ال�ي��ة
إضافية من أجل إعادة النظر باملوارد
امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة ه��و أم��ر م��رف��وض ول��ن
نقبل به.

وت ��اب ��ع ال �ع �ت �ي �ب��ي م �ن��ذ ان �ت �خ��اب �ن��ا
ك ��أع� �ض ��اء ف� ��ي م �ج �ل��س اﻷم� � ��ة ون �ح��ن
نواصل العمل لحل القضية االسكانية
ل��ذل��ك ف��إن��ه م��ن غ�ي��ر املنطقي ان تلجأ
ال�ح�ك��وم��ة ال��ى ح �ل��ول ت�م��س ب��ال��درج��ة
األول ��ى القضية االس�ك��ان�ي��ة ال�ت��ي هي
الهم اﻷول للمواطن الكويتي.
مشددا على أنه ومن غير املنطقي
ان ت �ح �م��ل ال �ح �ك��وم��ة امل ��واط ��ن ف��ائ��دة
القرض االسكاني او حتى جزءا منها
او ت�ق�ل�ي��ص اﻵج� ��ال ك�م��ا ه��و م�ط��روح
ف ��ي ت��وص �ي��ات ت�ق�ل�ي��ص ال ��دع ��وم كما
اننا نرفض إلغاء منحة األلفي دينار
للمتزوجني ورب��ط دع��م ال�ب��دل إيجار
بمعدل الدخل لألسرة وتقديمه للفئة
املستحقة فقط.
وأض� � ��اف ال �ع �ت �ي �ب��ي ال � �س ��ؤال ال ��ذي
ي �ط��رح ن�ف�س��ه ف ��ي ح� ��االت ك �ه��ذه على
اي اس ��اس ي�ت��م ت�ح��دي��د م��ن ه��ي الفئة
املستحقة م��ن امل��واط�ن�ين ال سيما في
ظ ��ل ال� �ظ ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ال�ص�ع�ب��ة
التي تمر بها البالد.
وأك � � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ان خ� �ف ��ض ع ��دد
ح� ��االت ال �ع�ل�اج ف ��ي ال� �خ ��ارج ك �م��ا هو
منشور في توصيات تقليص الدعوم

هو أمر مرفوض فسبق أن ناقشنا في
اللجنة التشريعية ف��ي مجلس األم��ة
اق�ت��راح��ا نيابيا ب�ش��أن إي�ق��اف العالج
ف��ي ال �خ��ارج وق��د ج��وب��ه ه��ذا االق �ت��راح
برفض نيابي ع��ارم فمن الطبيعي ان
يرفض اي توجه حكومي لخفض عدد
حاالت العالج في الخارج ال سيما في
ظل تدني مستويات العناية الصحية
في الكويت.
وشدد العتيبي على ان التوصيات
ال� �ت ��ي ن� �ش ��رت ف ��ي ج ��ري ��دة ال � � ��راي م��ن
شأنها ان تضيق على املواطن وعلى
ج �ي��وب امل��واط �ن�ي�ن ودخ �ل �ه��م ل ��ذا فهو
ت ��وج ��ه م ��رف ��وض ال س �ي �م��ا أن س�م��و
امير ال�ب�لاد وف��ي خطابه السامي في
ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة مل �ج �ل��س األم ��ة
أك��د على الحكومة ب �ض��رورة التوجه
ل�ت�خ�ف�ي��ض وت��رش �ي��د اﻹن �ف ��اق م �ش��ددا
ف��ي خ�ط��اب��ه ال �س��ام��ي ع�ل��ى ع ��دم امل��س
ب �ج �ي��وب امل��واط �ن�ي�ن ف �ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
ان تبحث عن بدائل اخ��رى لتخفيض
اإلنفاق وترشيده دون املساس بجيب
املواطن ألن كل توجه حكومي سيمس
جيب املواطن سيجابه بغضبة نيابية
عارمة.

أك� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي ان
االغ �ل �ب �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة س �ت��رف��ض رف�ض��ا
ق ��اط� �ع ��ا ت� �م ��ري ��ر اي اج � � � ��راء ات ع �ب��ر
املجلس الحالي فيها اي مساس بدخل
امل ��واط� �ن�ي�ن م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� � ��رورة أن
توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها
وان تبحث ع��ن ب��دائ��ل أخ��رى لترشيد
اإلن �ف ��اق ب�ع�ي��دا ع��ن امل ��واط ��ن البسيط
ومكتسباته التي كفلها له الدستور.
وق��ال عسكر ف��ي تصريح صحافي
 :اننا نرفض ما توصلت اليه دراس��ة
املستشار العاملي ال��ذي عينته وزارة
امل ��ال� �ي ��ة ل �ت �ق �ل �ي��ص ال ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ي
وح ��ذر عسكر ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
من مغبة املساس باالوضاع املعيشية
وامل��ال �ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين م �ش �ي��را ال ��ى ان
امل� �س� �ت� �ش ��ار ال� �ع ��امل ��ي ال � � ��ذي ت �ع��اق��دت
م�ع��ه وزارة امل��ال�ي��ة أع��د دراس �ت��ه بناء
ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات وق��واع��د غ�ي��ر سليمة
ت �ت �ج��اه��ل ط �ب �ي �ع��ة ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
وت �ق��ال �ي��ده وم�ك�ت�س�ب��ات��ه ال��دس �ت��وري��ة
والقانونية.
واضاف عسكر ان توصيات دراسة
املستشار العاملي ل��وزارة املالية ليس
ه��دف �ه��ا ت��رش �ي��د االن � �ف� ��اق وم �ع��ال �ج��ة
اوج ��ه ال �ه��در ب��ل تستهدف التضييق
على املواطن البسيط وزي��ادة االعباء
املعيشية على االسر الكويتية مشددا
ع �ل��ى ان� ��ه ك �م �م �ث��ل ل �ل �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
داخ � ��ل م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ان ��ه ل ��ن ي�ق�ب��ل
باملساس بأية دع��وم��ات او امتيازات
مالية يحصل عليها املواطن الكويتي
م �ش �ي��را ال ��ى أن ن� ��واب االم� ��ة أق�س�م��وا
على حماية مصالح الشعب وأمواله
وامل ��واط� �ن ��ون ان �ت �خ �ب��وا ه� ��ذا امل�ج�ل��س
م ��ن أج � ��ل ال �ع �م��ل ع �ل��ى رف � ��ع م�س�ت��وى
معيشتهم والحفاظ على مكتسباتهم
املادية.

أبل يسأل عن مخالفات معهد الفنون المسرحية
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل أب ��ل س��ؤاال
إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي د.ب��در العيسى ق��ال فيه :نمى
إل ��ى ع�ل�م��ي وج ��ود ب�ع��ض امل�خ��ال�ف��ات
اإلداري � � � ��ة وامل ��ال� �ي ��ة ب��امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
للفنون املسرحية.
وط��ال��ب أب��ل إف��ادت��ه وت��زوي��ده بما
يلي:
ك � �ش ��ف ب � �ع ��دد وأس� � �م � ��اء أع� �ض ��اءهيئة التدريس م��ن حملة الدكتوراه
وامل ��اج� �س� �ت� �ي ��ر وي� �ت� �ض� �م ��ن ال� �خ� �ب ��رة

ال �ع �م �ل �ي��ة وال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
وامل �ق��ررات العلمية ال�ت��ي يدرسونها
ب��األق �س��ام ال�ع�ل�م�ي��ة وت ��اري ��خ ضمهم
باألقسام العلمية مدعمة بالقرارات
الرسمية املعتمدة م��ع مرفقات تبني
النصاب التدريسي املعتمد (الجدول
ال��دراس��ي) ل�ك��ل ع�ض��و هيئة ت��دري��س
على حدة.
ك � �ش� ��ف ب ��أس � �م ��اء أع � �ض � ��اء ه�ي�ئ��ةال� � � �ت � � ��دري � � ��س ب � ��ال� � �خ� � �ب � ��رة ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة
وال �ت �خ �ص �ص ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ق �س��م

ال�ع�ل�م��ي ال ��ذي ي�ن�ت�م��ون إل �ي��ه ع�ل��ى أن
يتضمن امل�ب��ال��غ امل��ال�ي��ة ال�ت��ي صرفت
لهم مع تحديد سنة الصرف.
كشف بعدد أعضاء هيئة التدريسوأس�م��ائ�ه��م وت�خ�ص�ص��ات�ه��م العلمية
وخ�ب��رت�ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة م�م��ن ل��م ي�ق��وم��وا
بعملية ت��دري��س امل �ق ��ررات ال��دراس �ي��ة
م� �ن ��ذ س� � �ن � ��وات ول � � ��م ي� �ت ��م ت �ث �ب �ي �ت �ه��م
باألقسام العلمية مع ذكر أسباب عدم
قبولهم باألقسام العلمية.
-ك � � �ش� � ��ف ب � � �ع� � ��دد أع� � � �ض � � ��اء ه �ي �ئ��ة

التدريس وأسمائهم وتخصصاتهم
العلمية وخبرتهم العملية متضمنا
ع ��دد ال �س �ن��وات ال �ت��ي ك �ل �ف��وا ب �ه��ا في
ت��دري��س امل� �ق ��رارات ال�ع�م�ل�ي��ة ول ��م يتم
تثبيتهم ب��األق�س��ام العلمية م��ع ذكر
بيان وسبب ع��دم تثبيتهم وقبولهم
ك��أع �ض��اء ه �ي �ئ��ة ت ��دري ��س م�ع�ت�م��دي��ن
باألقسام العلمية.
ك � � �ش� � ��ف ب � � �ع� � ��دد أع� � � �ض � � ��اء ه �ي �ئ��ةالتدريس وأسمائهم وتخصصاتهم
العلمية وخبرتهم العملية ممن تم

تثبيتهم باألقسام العلمية مؤخرا من
بداية تعيني العميد الحالي.
ه��ل ي��وج��د أع�ض��اء هيئة تدريسمن حملة ال��دك�ت��وراه حاليا لم تسند
لهم مهمة تدريس املقرارات الدراسية
م �ن��ذ س � �ن ��وات ول � ��م ي �ت��م ق �ب��ول �ه��م أو
تثبيتهم باألقسام العلمية؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة بنعم -ي��رج��ى ذك��ر اسمائهم
وب � �ي� ��ان أس � �ب� ��اب ع� � ��دم ت �م �ك �ن �ه��م م��ن
عملية التدريس وسبب عدم تثبيتهم
باألقسام العلمية؟

د .خليل أبل
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حذر وزير المالية من أطراف تريد إحراجه سياسيا

الطريجي :سنكشف قريبا بيع شركات
إلى أقارب مسؤولين في هيئة االستثمار
أع ��رب ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه الطريجي
ع��ن اس �ت �غ��راب��ه ال �ش��دي��د م��ن ت�س��ري��ب
بيانات ومخاطبات رسمية بني وزير
املالية أن��س الصالح والهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ال ��ى ال �ص �ح��ف ووس��ائ��ل
اإلع�ل�ام م��ؤك��دا أن املعلومات املسربة
تمثل خرقا للمادة الثامنة من القانون
رق��م  47لسنة  1982ف��ي ش��أن الهيئة
داع�ي��ا ال��وزي��ر ال�ص��ال��ح ال��ى التحقيق
في تسريب هذه املعلومات واملصالح
املتوخاة من هذه التسريبات.
وأض� � ��اف ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي أن تسريب مخاطبات تفيد
ب ��أن ��ه ل �ي ��س م� ��ن ح� ��ق وزارة امل��ال �ي��ة
رف ��ض أو ق �ب��ول ب �ي��ع أس �ه��م ش��رك��ات
ح�ك��وم�ي��ة ي�م�ث��ل ت�ح��دي��ا ج��دي��دا أم��ام
وزي��رامل��ال�ي��ة ال ��ذي ي�ب��دو أن ه�ن��اك في
الهيئة م��ن يتعمد إح��راج��ه سياسيا
ف��ي م��واج �ه��ة م�ج�ل��س األم ��ة ال سيما
أن ت��وص �ي��ات م�ج�ل��س األم ��ة واض�ح��ة
وتدعو الحكومة الى التريث في بيع
ال �ش ��رك ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ح�ين ان �ت �ه��اء
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة م� ��ن دراس� � � ��ة ه ��ذا
املوضوع.
وقال الطريجي إن الوزير الصالح
أب ��دى ت�ع��اون��ا أم ��ام مجلس األم ��ة في

عبدالله الطريجي

هذا املوضوع وذلك انطالقا من الرغبة
في الحفاظ على األموال العامة إال أن
ن�ش��ر وت�س��ري��ب م�خ��اط�ب��ات وب�ي��ان��ات
س��ري��ة ال��ى الصحافة يعني ان هناك
م��ن ال يريد لهذا ال�ت�ع��اون االستمرار
ك��ي تستمر هيئة االستثمار بمثابة
عزبة خاصة له أو كأنها دول��ة داخل
الدولة.
وت� � �س � ��اءل ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ه� ��ل ت��ري��د
الهيئة تكرار ممارسات معيبة سابقة
ت �م �ث �ل��ت ف� ��ي ب� �ي ��ع ب� �ع ��ض ش��رك��ات �ه��ا
ال��ى أق ��ارب م�س��ؤول�ين ك�ب��ار ف��ي هيئة
االس� �ت� �ث� �م ��ار؟ م� �ت ��وع ��دا ب �ك �ش��ف ه��ذه

الحقائق كاملة ف��ي ال�ق��ادم م��ن األي��ام
م�ض�ي�ف��ا :ه��ل ت �ت��وق��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ان م�ج�ل��س األم ��ة سيقف
م�ت�ف��رج��ا ام ��ام م �ج��زرة ب�ي��ع ال�ش��رك��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال ��راب �ح ��ة خ �ص��وص��ا ف��ي
مثل هذه الظروف التي تتعرض فيها
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ال��ى خسائر
وع � �ج ��ز ج � � ��راء اس � �ت � �م� ��رار ان �خ �ف��اض
اسعار النفط؟
وأض��اف الطريجي ان قيام الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�ب�ي��ع ال �ش��رك��ات
ال � � �ت � ��ي ت� �ن� �ط� �ب ��ق ع� �ل� �ي� �ه ��ا ال � � �ش � ��روط
وال�ض��واب��ط ال ��واردة ف��ي خطاب وزي��ر
امل��ال �ي��ة امل �ح ��ال ال ��ى ال �ه �ي �ئ��ة م ��ن دون
االل� � �ت � ��زام ب �ت��وص �ي��ات م �ج �ل��س األم ��ة
يضع العديد من عالمات االستفهام
داعيا الصالح ال��ى استكمال تعاونه
م� ��ع امل �ج �ل ��س ووض� � ��ع ح� ��د الخ� �ت ��راق
القانون من قبل رئيس الهيئة.
وأكد ان مجلس األمة سيفتح ملف
الهيئة العامة لالستثمار خصوصا
م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ب�ي��ع ال �ش��رك��ات ال��راب �ح��ة
ب �ه��دف ال�ت�ص��دي ل�ب�ع��ض م��ن ي�ح��اول
ت�ف�س�ي��ر امل� ��واد ال�ق��ان��ون�ي��ة ع�ل��ى ه��واه
ومل �ص��ال��ح ش�خ�ص�ي��ة ل ��م ت �ع��د خ��اف�ي��ة
على أحد.

 ...ويسأل عن تسريب مخاطبات
االستثمار لوسائل اإلعالم
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي سؤاال إلى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير املالية أنس
الصالح ق��ال ف�ي��ه :تنص امل��ادة 2
من قانون انشاء هيئة االستثمار
رق� ��م  47/1982إل� ��ى أن «غ ��رض
إنشاء الهيئة العامة لالستثمار
أن تتولى باسم حكومة الكويت
ولحسابها ادارة استثمار امل��ال
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ل� �ل ��دول ��ة واالم � � ��وال
امل�خ�ص�ص��ة الح�ت�ي��اط��ي االج �ي��ال
ال �ق��ادم��ة وغ �ي��ر ذل ��ك م��ن االم� ��وال
ال� �ت ��ي ي �ع �ه��د ب �ه ��ا وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
ال��ى ال�ه�ي�ئ��ة الدارت �ه��ا ك�م��ا تنص
امل��ادة  8م��ن ذل��ك ال�ق��ان��ون بأنه ال
ي �ج��وز الع �ض ��اء م�ج�ل��س االدارة
او العاملني بالهيئة او الي من
املشاركني تثميره إال باذن كتابي
م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة ومل��ا
ك��ان��ت ال �ص �ح��اف��ة امل�ح�ل�ي��ة خ�لال
االس� �ب ��وع�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن ت� �ت ��داول

الحمدان يقترح تعديالت
على قانون الوكاالت التجارية
تقدم عضو لجنة الشؤون املالية
واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ة
ح�م��ود ال�ح�م��دان بحزمة اق�ت��راح��ات
وت �ع��دي�لات ج��وه��ري��ة للجنة بشأن
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م ال ��وك ��االت
ال �ت �ج��اري��ة م�ط��ال�ب��ا ب��إض��اف��ة جملة
على املادة األولى :ويجوز أن يكون
ألي سلعة أو ش��رك��ة وك�ي��ل أو أكثر
داخ� ��ل ال �ك��وي��ت ك �م��ا ط��ال��ب ب��إل�غ��اء
ج �م �ل��ة وأن ي �ك��ون اس �ت �ي��راده��ا من
نفس بلد اإلنتاج في املادة الرابعة.
ورأى ت �ع��دي��ل ال� �ف� �ق ��رة األخ� �ي ��رة
ف ��ي امل � ��ادة ال��راب �ع��ة ك��ذل��ك ل�ت�ص�ب��ح:
ويجوز استيراد السلع أو توفيرها
م��ن ال��وك�لاء املعتمدين ف��ي مجلس
التعاون الخليجي إذا توافرت فيها
ال� �ش ��روط وامل ��واص� �ف ��ات الخليجية
والعاملية وشرط كفالة املصنع.
أما التعديل على املادة الخامسة

حمود الحمدان

فكانت كالتالي :إلغاء الفقرة التالية
من املادة :وبشرط أن تكون السلعة
أو امل�ن�ت��ج ال�ت��ي اس �ت��ورده��ا ال�ط��رف
ال �ث��ال��ث ب � ��ذات امل ��واص� �ف ��ات ل�ل�س�ل��ع
واملنتجات ال�ت��ي يتولى ال��وك�ي��ل أو
املوزع تسويقها في الكويت.

وطالب باستبدال كلمة «مقبوال»
ال ��واردة ف��ي امل��ادة السابعة بحسب
ال �ن ��ص ال � ��ذي ان �ت �ه��ت إل �ي ��ه ال�ل�ج�ن��ة
ب �ك �ل �م��ة «م ��رف ��وض ��ا» ب �ح �ي��ث ت �ك��ون
ال�ف�ق��رة األخ �ي��رة م��ن امل ��ادة السابعة
على النحو التالي:
وي � �ج� ��ب ع� �ل ��ى وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة أن تبت في الطلب املقدم
إليها لقيد الوكالة التجارية خالل
ث�ل�اث�ي�ن ي ��وم ��ا م ��ن ت ��اري ��خ ت�ق��دي�م��ه
على النموذج املعد لذلك وإال اعتبر
ال� �ط� �ل ��ب م ��رف ��وض ��ا وأن ت �ع �ل��ن ف��ي
الجريدة الرسمية...
وفي املادة العاشرة طالب بإقرار
امل� � � ��ادة ك� �م ��ا ج � � ��اءت م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ب��ال �ن��ص ال �ت ��ال ��ي :ي �ل �ت��زم أي وك�ي��ل
ب �ع��د ن �ف��اذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب ��أن ي�ق��وم
عند تجديد قيد وكالته بأن يقدم ما
يفيد مزاولته لنشاط الوكالة سواء

رد ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
على خ�ط��اب وزارة املالية بشأن
ض��واب��ط ال ��وزارة لبيع الشركات
الحكومية.
وط� ��ال� ��ب اف � ��ادت � ��ه ب � ��اآلت � ��ي :م��ا
الجهة التي قامت بتسريب هذه
امل �خ��اط �ب��ات ل�ل�ص�ح��اف��ة امل�ح�ل�ي��ة
مخالفة بذلك املادة  8من القانون
املذكور؟ وما الهدف من تسريب
هذه املخاطبات للصحافة؟
 هل منح وزي��ر املالية رئيسه �ي �ئ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار اذا ك �ت��اب �ي��ا
ل�ن�ش��ر ف �ح��وى ه ��ذه ال �ك �ت��ب؟ واذا
ك ��ان ال� �ج ��واب ب��االي �ج��اب ي��رج��ى
ت��زوي��دي بنسخة م��ن ه ��ذا االذن
واذا ك ��ان ال� �ج ��واب ب��ال�ن�ف��ي فهل
ت��م تشكيل لجنة تحقيق ملعرفة
م ��ن س� ��رب ال ��رس ��ال ��ة وم� ��ا ن�ت��ائ��ج
التحقيق التي قمتم بها لكشف
من قام بتسريب هذه املخاطبات
للصحافة؟

 م��ن ه��و امل��ال��ك الفعلي حسبن ��ص ال� �ق ��ان ��ون  47/1982ل�ت�ل��ك
ال�ش��رك��ات وزارة امل��ال�ي��ة ام هيئة
االستثمار؟
 ه��ل تعتبر هيئة االستثمارم��ال �ك��ا ام م ��دي ��را ل�ل�اص ��ول ال�ت��ي
يعهد وزير املالية لها الدارتها؟
 م��ا م��وق��ف وزارة املالية بعدان قامت هيئة االستثمار برفض
تلك الضوابط؟
 م��ا رأي م�ج�ل��س ادارة هيئةاالستثمار في ه��ذا املوضوع مع
تزويدي بنسخة منه؟
 بعد رف��ض هيئة االستثمارلتلك ال �ض��واب��ط ه��ل س �ن��رى بيع
شركات من قبل هيئة االستثمار
ت � �ح � �ت� ��وي ع � �ل� ��ى أراض ع� ��ائ� ��دة
الم�ل�اك ال��دول��ة م�ث��ل ش��رك��ة ارض
املعارض؟

حمدان العازمي يستعجل
قانون هيئة مكافحة الفساد

ك��ان��ت س �ل �ع��ة أو م�ن�ت�ج��ا أو خ��دم��ة
وذل��ك خ�لال سنتني م��ن ت��اري��خ قيد
وكالته في السجل كما يلتزم الوكيل
أو امل��وزع املسجل وكالته قبل نفاذ
ه��ذا ال�ق��ان��ون بتجديد قيد الوكالة
وف��ق أح �ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون والئحته
التنفيذية وذلك خالل مدة السنتني
املشار إليها من تاريخ نفاذ القانون
وإال ش �ط �ب��ت ال��وك��ال��ة وف� ��ي جميع
االح ��وال ي�ج��وز مل��ن شطبت وكالته
إعادة قيدها من جديد بعد استيفاء
ال� �ش ��روط امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ب�ه��ذا
القانون والئحته التنفيذية.

اش��اد النائب ح�م��دان العازمي
بجهود اللجنة التشريعية التي
س��اه �م��ت ب �ش �ك��ل ف� �ع ��ال وواض � ��ح
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ان �ج��ازات املجلس
ال �ح��ال��ي وع �م �ل��ت وم ��ا زال� ��ت على
توضيح جميع الجوانب السلبية
واالي �ج ��اب �ي ��ة ف ��ي ك ��ل م� �ش ��روع او
اقتراح بقانون من خالل تقاريرها
التي ترفع الى املجلس.
ودع � � � � � ��ا ال� � � �ع � � ��ازم � � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال� � ��ى االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف � ��ي م �ن��اق �ش��ة
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين وامل �ش ��روع
ال �ح �ك��وم��ي ب �ش��أن ه�ي�ئ��ة مكافحة
الفساد خاصة اننا في فترة فراغ
ت �ش��ري �ع��ي ف ��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب بعد
ان اب �ط �ل��ت امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة ال � �ت ��ي ش�ك�ل��ت
بمرسوم ضرورة .وق��ال العازمي
ان ال�ب�لاد حاليا ف��ي حاجة ماسة
ال��ى االستعجال ف��ي اق��رار قوانني

حمدان العازمي

خ��اص��ة بمكافحة ال�ف�س��اد خاصة
ف��ي ظ��ل ال �ف �س��اد ال ��ذي ت�ف�ش��ى في
ج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة الفتا
ال ��ى ان ض � ��رورة م �ع��ال �ج��ة جميع
ال� �ت� �ج ��اوزات ال �ت��ي اش � ��ارت ال�ي�ه��ا
ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وال �ت��ي
تتراكم عاما بعد اخر.
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يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا احداثا جس��اما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد أحداث ذلك العام ،واليوم
تنشر الحلقة الثانية التي تغطي الفترة من إبريل إلى يونيو 2015

أصدر  22قانونا و 259توصية خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو

المجلس يرفع استجواب المدعج
من جدول األعمال الستقالة الوزير
إعداد أيمن عبداهلل
وعبده ابراهيم:
استكماال لملف الحصاد
الذي تعده «الدستور»
لرصد أنشطة وأحداث
العام  2015نيابيا ،فقد
عقد مجلس االمة في
أشهر ابريل ومايو ويونيو
 16جلسة أقر خاللها
 139قرارا انجز خالل 22
قانونا اهمها الكاميرات
األمنية والبصمة الوراثية
ومكافحة جرائم تقنية
المعلومات والتأمينات
االجتماعية والهيئات
الرياضية.
ونظر المجلس استجوابين
أحدهما من النائب
روضان الروضان إلى نائب
رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة د.
عبدالمحسن المدعج والذي
رفع من جدول االعمال
نتيجة الستقالة الوزير
واالستجواب الثاني المقدم
من النائب د .عبدالحميد
دشتي الى النائب االول
لرئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية صباح الخالد
وقد رفع االستجواب من
الجدول بناء على انسحاب
العضو مقدم االستجواب.
وإلى التفاصيل:

جلسة  7ابريل 2015
ق � �ب� ��ول اس� �ت� �ق ��ال ��ة ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د.ع �ب��دامل �ح �س��ن امل��دع��ج
وتعيني أن��س ال�ص��ال��ح وزي��ر املالية
باالضافة ال��ى عمله وزي��را للتجارة
والصناعة بالوكالة.
ص � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��ط
األرق ��ام ( 1328أ و1328ب) بتاريخ
 24و 25مارس .2015
واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة
م��ن صاحب السمو أمير ال�ب�لاد ردا
ع �ل��ى ت �ه �ن �ئ��ة رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
ب �م �ن��اس �ب��ة ن� �ج ��اح أع � �م� ��ال امل��ؤت �م��ر
ال� ��دول� ��ي ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �م��ان �ح�ين ل��دع��م
الوضع اإلنساني في سوريا.
رف ��ض امل�ج�ل��س اس�ت�ق��ال��ة ال�ن��ائ��ب
ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل م� ��ن ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق
العامة.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال �ت �ق ��ري ��ر
ال ��دوري ال��ذي أع��دت��ه األم��ان��ة العامة
ملجلس األم ��ة ع��ن اج�ت�م��اع��ات لجان
امل �ج �ل��س ال ��دائ� �م ��ة وامل ��ؤق� �ت ��ة خ�ل�ال
الفترة من  1يناير  2015وحتى 31
مارس .2015
واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت ��أج� �ي ��ل
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى رس ��ال ��ة واردة من
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل� � ��ال ال �ع��ام
ب��ال �ت��وص �ي��ات ال� �ت ��ي ان �ت �ه��ت إل �ي �ه��ا
اللجنة في ش��أن بيع الهيئة العامة
ل�لأس �ت �ث �م��ار ال �ش ��رك ��ات ال �ت��ي تملك
أكثر من  % 50من رأسمالها.
واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س 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 فيها
إح��ال��ة م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
وت �ق��ري��ره ح ��ول ال �ب �ي��ان��ات ال�خ��اص��ة
ب�ع�ق��ود األن�ظ�م��ة اآلل �ي��ة للمعلومات
والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة
امل �ت �ع �ه��دة إل� ��ى ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��ال
العام.
واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى إح � ��ال � ��ة
م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن ت� � �ق � ��اري � ��ر دي � � � ��وان
املحاسبة القديمة ومنها استجواب
وزي��ر املالية السابق وأح��ال�ه��ا على
الحكومة.
رف ��ض امل�ج�ل��س ت�ق��دي��م ب�ن��د طلب
م�ن��اق �ش��ة ت�ع�ي�ي�ن��ات وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة
السابق.
أع � � � � ��اد امل � �ج � �ل� ��س ت � �ق� ��ري� ��ر ل �ج �ن��ة

قبول استقالة
المدعج من وزارة
التجارة وتعيين
الصالح خلفا له
بالوكالة
المجلس يرفض
استقالة الفضل
من لجنة المرافق
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره مجموعة من النواب والوزراء

امل��راف��ق ب�ش��أن ت��وص�ي��ات استجواب
وزي��ر االش �غ��ال ال�س��اب��ق إل��ى اللجنة
ملناقشتها مع الوزير الجديد.
واف��ق املجلس على إع ��ادة تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ب� �ش ��أن ال �ع �م��ال��ة
امل� �ن ��زل� �ي ��ة إل� � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة ل �ي �ت �ض �م��ن
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ش��رك��ات
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وت�ق��دي��م تقريرها
عن املوضوعني في جلسة  ٢١ابريل.
واف� ��ق امل�ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج �ي��ل بند
األسئلة الى جلسة غد االربعاء.
وافق املجلس على رفع استجواب

وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة د .عبد
امل�ح�س��ن امل��دع��ج م��ن ج ��دول األع�م��ال
نظرا الستقالة الوزير.
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى امل � ��داول � ��ة
ال�ث��ان�ي��ة ل�ق��ان��ون التجنيد اإلل��زام��ي
وأح� ��ال� ��ه ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة م�ت�ض�م�ن��ا
توصية بشمول الكويتيني العاملني
ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص م� ��ن ال �ف �ئ��ات
املستثناة من القانون.
وافق املجلس باجماع  ٤٦عضوا
على املداولة الثانية لتعديل بعض
اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  ٣٩لسنة ٢٠١٠

ف��ي ش��أن ت��أس�ي��س ش��رك��ات كويتية
م� �س ��اه� �م ��ة ت� �ت ��ول ��ى ب � �ن� ��اء وت �ن �ف �ي��ذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية
امل � �ي� ��اه ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وأح � ��ال � ��ه ع�ل��ى
الحكومة متضمنة توصيتني.
 جلسة  8ابريل 2015
واف� � ��ق امل �ج �ل��س ب ��االج� �م ��اع ع�ل��ى
تعديل بعض احكام القانون رق��م 7
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الخدمة العسكرية
ق��ان��ون رق ��م  20ل�س�ن��ة 2015
ب � � �ش� � ��أن ال � � �خ � ��دم � ��ة ال ��وط � �ن � �ي ��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة :وي� �ه ��دف ال �ق��ان��ون
إل��ى أن ي�ق��دم نفسه ك��ل كويتي
أت ��م ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة م ��ن ع�م��ره
خ�لال ستني يوما م��ن التاريخ
ال ��ذي ي�ت��م ف�ي��ه ه ��ذه ال �س��ن إل��ى
ال� �ج� �ه ��ة امل� �خ �ت �ص ��ة ب��ال �خ��دم��ة
ال��وط�ن�ي��ة العسكرية ويشترط
للتعيني ف��ي أي م��ن ال��وظ��ائ��ف
ال�ح�ك��وم�ي��ة أو غ�ي��ر الحكومية
أو م� �ن ��ح ت ��رخ� �ي ��ص ب� �م ��زاول ��ة

مهنة ح��رة ،تقديم شهادة أداء
الخدمة العاملة أو تأجيلها أو
االستثناء أو اإلعفاء منها وفقا
ألح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون وت �ك��ون
األول��وي �ـ��ة ف��ي التعيني مل��ن أدى
الخدمة العاملة على أن تكون
م � ��دة ال� �خ ��دم ��ة ال �ع ��ام �ل ��ة اث �ن��ى
عشر شهرا تشمل فترة تدريب
ع �س �ك��ري وف � �ت� ��رة خ ��دم ��ة وف��ي
حالة عدم اجتياز فترة التدريب
ال�ع �س�ك��ري ب �ن �ج��اح ت �ك��ون م��دة
ال�خ��دم��ة ال�ع��ام�ل��ة خمسة عشر

ش� � �ه � ��را وي� �س� �ت� �ث� �ن ��ى م � ��ن أداء
ال �خ��دم��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
امل �ع �ي �ن��ون أو امل �ت �ط��وع��ون ف��ي
رت� �ب ��ة ع �س �ك��ري��ة ب��ال �ج �ي��ش أو
الشرطة أو الحرس الوطني أو
أال
اإلدارة العامة لإلطفاء على ّ
تقل مــدة خدمتهم عـن خمس
س� �ن ��وات وك ��ذل ��ك ال �ف �ئ��ات ال�ت��ي
يحددها مجلس الوزراء  -بناء
على عرض وزير الدفاع  -وفقا
ملقتضيات املصلحة العامة.

رفض نيابي
لبيع الشركات
المملوكة للهيئة
العامة لالستثمار
تكليف اللجنة
التعليمية مناقشة
تعديل مناهج
اللغة العربية
والتربية اإلسالمية
المجلس يخصص
ساعتين لمناقشة
أحداث التصعيد
السياسي من
أطراف تتآمر
الستهداف أمن
الوطن

aldostoor

حصاد 2015
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يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا احداثا جس��اما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد أحداث ذلك العام ،واليوم
تنشر الحلقة الثانية التي تغطي الفترة من إبريل إلى يونيو 2015

أبريل :إقرار قوانين التجنيد اإللزامي
والمرافعات وهيئة الزراعة وأسواق المال
تتمة المنشور 06
لسنة  2010ف��ي ش��أن هيئة أس��واق
امل��ال وتنظيم نشاط األوراق املالية
ف��ي م��داول �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة وأح ��ال ��ه على
الحكومة.
واف� � � ��ق ع� �ل ��ى االق � � �ت� � ��راح ب �ق ��ان ��ون
بإضافة مواد  5مكررا و 5مكررا أ و5
مكررا ب إل��ى القانون رق��م  94لسنة
 1983الخاص بإنشاء الهيئة العامة
ل �ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
في مداولته األولى.
وافق على رسالة واردة من رئيس
لجنة حماية امل��ال ال�ع��ام البرملانية
متضمنة ال�ت��وص�ي��ات ال �ت��ي انتهت
إل�ي�ه��ا اللجنة ف��ي ش��أن ب�ي��ع الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ل�ل�ش��رك��ات التي
ت �م �ل��ك أك � �ث ��ر م� ��ن  50ف� ��ي امل � �ئ ��ة م��ن
رأسمالها
ت�ك�ل�ي��ف دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال�ق�ي��ام
ب� ��دراس� ��ة ج � ��دوى اق �ت �ص��ادي��ة ل�ب�ي��ع
الشركات التي تملك الهيئة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار أك � �ث� ��ر م � ��ن  % 50م��ن
رأسمالها علي أن يقدم تقريره في
عضون ثالثة اشهر
إي � � �ق� � ��اف ب � �ي� ��ع ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ل �ل �ش��رك��ات ال �ت��ي تملك
أك�ث��ر م��ن  50%م��ن رأس�م��ال�ه��ا حتي
يقدم ديوان املحاسبة تقريره.
جلسة  21ابريل 2015
ص � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��ط
األرقام  1329أ 1329 ،ب بتاريخ 7و8
أبريل .2015
واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة
م� ��ن ب �ع ��ض األع � �ض� ��اء ب��اس �ت �ع �ج��ال
ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
تقديم تقريرها عن مشروع القانون
بتعديل امل��ادة ( )83من القانون رقم
( )23في شأن نظام قوة الشرطة.
واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة
م��ن رئ�ي��س اللجنة الصحية يطلب
فيها إح��ال��ة االق�ت��راح بقانون بشأن
إض��اف��ة م� ��ادة ج��دي��دة إل ��ى ال �ق��ان��ون
رقم ( )31لسنة  2008بشأن الفحص
ال �ط �ب��ي ل �ل��راغ �ب�ي�ن ف ��ي ال � � ��زواج ق�ب��ل
إتمام الزواج إلى لجنة شؤون املرأة
واألس ��رة ل�لاخ�ت�ص��اص ع�م�لا بنص
املادة ( )58من الالئحة الداخلية.
واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة
م ��ن رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �ق ��وق اإلن �س ��ان

الفضل يطالب
بشطب استجواب
الخالد بالكامل
لتعديه على
صالحيات األمير
يوسف العلي يؤدي
اليمين الدستورية
وزيرا للتجارة
والصناعة خلفا
للمدعج
صورة من احدى جلسات شهر ابريل

يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة
م ��ا ت ��وص ��ل إل� �ي ��ه ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
مل�ع��ال�ج��ة أوض� ��اع امل�ق�ي�م�ين ب�ص��ورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م ��ن ح �ل ��ول مل�ع��ال�ج��ة
أوضاع هذه الفئة.
واف��ق املجلس على رسالة واردة
م ��ن رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال
العامة يطلب فيها تكليف اللجنة

بالتحقيق ف�ي�م��ا ورد ب��ال��رس��ال�ت�ين
ال � � � � ��واردت� � �ي � ��ن م � � ��ن رئ � � �ي� � ��س ل �ج �ن ��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
وال� �ل� �ت�ي�ن واف � � ��ق ع �ل �ي �ه �م��ا امل �ج �ل��س
إح��داه �م��ا ب�ج�ل�س��ة  26ي�ن��اي��ر 2011
واملتعلقة بإحالة مالحظات دي��وان
املحاسبة بشأن الحساب الختامي
ب��دي��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ع��ن السنة

امل� ��ال � �ي� ��ة  ،2010/2009وال� �ث ��ان� �ي ��ة
بجلسة  7أب��ري��ل  (2015واملتعلقة
ب �ط �ل��ب إح ��ال ��ة م�ل�اح �ظ��ات ال ��دي ��وان
ح� ��ول ال �ب �ي ��ان��ات ال �خ ��اص ��ة ب�ع�ق��ود
األن�ظ�م��ة اآلل �ي��ة للمعلومات وال�ت��ي
ي �ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب ��واس� �ط ��ة ال �ش��رك��ة
املتعهدة.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة م��ن

ضوابط توزيع القسائم الزراعية
قانون رق��م  24بشأن تعديل
ال �ق��ان��ون رق ��م  94ل�س�ن��ة 1983
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون
ال � ��زراع � ��ة وال� � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة:
ي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل ��ى أن ��ه عند
ق� � �ي � ��ام ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب �ت �خ �ص �ي��ص
وت ��وزي ��ع ال� �ح� �ي ��ازات ال��زراع �ي��ة
وح �ظ ��ائ ��ر امل ��اش �ي ��ة وامل �ص��ائ��د
ال �ب �ح��ري��ة وامل� �ن ��اح ��ل وغ �ي��ره��ا
م��ن ال �ح �ي ��ازات ،ي �ج��ب االل �ت��زام
باألحكام التالية -:
ي�ح�ظ��ر ع �ل��ى امل �خ �ص��ص له
استغالل م��ا ت��م تخصيصه له
لغير األغ��راض التي خصصت
من أجلها.
يمنح املخصص ل��ه ف�ت��رة ال

ت��زي��د ع�ل��ى ث�ل�اث س �ن��وات تبدأ
م� ��ن ت� ��اري� ��خ ت �ث �ب �ي��ت ال � �ح ��دود
واستالمه للموقع ،ليقدم أمام
ال �ه �ي �ئ��ة م ��ا ي�ث�ب��ت أن ��ه ب��ال�ف�ع��ل
ح �ق��ق ان �ت ��اج ��ا م ��ن زراع � �ت� ��ه أو
ماشيته أو م�ص��ائ��ده البحرية
أو م� �ن ��اح� �ل ��ه أو غ � �ي ��ره ��ا م��ن
ال�ح�ي��ازات ،وذل��ك حسب أح��وال
كل تخصيص وبآليات اإلثبات
التي تحددها الهيئة.
ي �ح �ظ ��ر أن ي �خ �ض ��ع م � ��ا ت��م
تخصيصه وتوزيعه من أراض
وح� � �ي � ��ازات زراع � �ي � ��ة وح �ظ��ائ��ر
امل ��اش� �ي ��ة وامل� �ص ��ائ ��د ال �ب �ح��ري��ة
واملناحل وغيرها من الحيازات
– كلها أو جزء منها – للتنازل

ب��ال �ب �ي��ع ال �ن �ق��دي أو ب��ال��وك��ال��ة
غير قابلة للنقض أو االنتفاع
أو االس�ت�ث�م��ار أو اإلي �ج��ار بني
األف��راد أو بينهم وب�ين القطاع
ال �خ��اص ،وت �ك��ون ب��اط�ل��ة بقوة
القانون تلك التصرفات وذل��ك
ح� �ت ��ى ان� �ق� �ض ��اء ف� �ت ��رة خ�م�س��ة
أع� � � � � ��وام م� � ��ن ت� � ��اري� � ��خ ت �ح �ق �ي��ق
االنتاج.
في جميع األح��وال ال يجوز
تخصيص أكثر من حيازة مما
سبق ذكره للفرد أو الشركة أو
املؤسسة.

ب �ع��ض األع � �ض ��اء ب�ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة
التعليمية بمناقشة موضوع تعديل
م �ن �ه��ج ال� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال �ت��رب �ي��ة
اإلسالمية بوزارة التربية.
وافق املجلس على رفع الحصانة
عن النائب نبيل الفضل في القضية
رقم  2015/1جنح مرئي ومسموع.
رفض املجلس رفع الحصانة عن
ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل ف��ي ال�ق�ض�ي��ة
رق��م  2013/1ح�ص��ر ن�ي��اب��ة التنفيذ
الجنائي.
واف��ق املجلس على اح��ال��ة تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ب� �ش ��أن ال �ع �م��ال��ة
املنزلية وبشأن انشاء شركة تنظيم
واس � �ت � �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة إل��ى
اللجنة املالية لدراسته.
رف � ��ض امل �ج �ل��س ط �ل �ب��ا ب�ت�ش�ك�ي��ل
ل � �ج � �ن � ��ة ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ب � ��رمل � ��ان � � �ي � ��ة ف ��ي
ال�ت�ج��اوزات التي شابت اجتماعات
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ب�ش��أن
مشروع املطار.
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى امل � ��داول � ��ة
الثانية لتعديل قانون انشاء هيئة
ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية واح��ال��ه
على الحكومة.
جلسة  22ابريل 2015
امل �ج �ل ��س ي �ق ��ر ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع�ل��ى
ق� ��ان� ��ون امل� ��راف � �ع� ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ف��ي
م� ��داول � �ت� ��ه ال� �ث ��ان� �ي ��ة وي �ح �ي �ل ��ه ع�ل��ى
الحكومة

إق � � ��رار امل � ��داول � ��ة األول � � ��ى ل �ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية.
إق� � ��رار امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون
ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة وتنظيم أوج��ه
ال �ع �م��ل ف ��ي االت� � �ح � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة
وي�ع�ي��د امل � ��ادة ال �ث��ال�ث��ة م��ن ال �ق��ان��ون
وال �خ��اص��ة ب��إج��راء االن�ت�خ��اب��ات في
األندية الرياضية بالصوت الواحد.
جلسة  5مايو 2015
ص � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��ط
األرق ��ام ( 1330أ و 1330ب) بتاريخ
 21و  22أبريل .2015
واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة
م ��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال
ال � �ع ��ام ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ي �ط �ل ��ب ف �ي �ه��ا
إح��ال��ة ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة عن
القرارات اإلدارية املتعلقة بالوظائف
اإلش ��راف � �ي ��ة ب �ب �ع��ض ال� �ج� �ه ��ات ذات
امليزانيات امللحقة إلى لجنة تنمية
امل��وارد البشرية الوطنية البرملانية
لالختصاص عمال بنص امل ��ادة 58
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال ��رس ��ال ��ة
ال �ث��ان �ي��ة ال � � ��واردة م ��ن رئ �ي��س لجنة
ح �م��اي��ة األم� � ��وال ال �ع��ام��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
بشأن إحالة تقرير ديوان املحاسبة
ح ��ول امل�ل�اح �ظ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��أوج��ه
ال �ع �م��ل ب��امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ش��ؤون
املعاقني إلى لجنة ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل�لاخ�ت�ص��اص
ع�م�لا ب�ن��ص امل� ��ادة  58م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية ملجلس األمة.
واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة
من النائب فيصل الدويسان يطلب
ف�ي�ه��ا امل��واف �ق��ة ع�ل��ى س�ح��ب التقرير
ال � �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ش� � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش� � ��اد ال�ب��رمل��ان�ي��ة من
ج � � ��دول األع� � �م � ��ال وذل � � ��ك مل �خ��ال �ف �ت��ه
ل�ل �م��ادة  100م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ملجلس األم��ة واع�ت�ب��ار اق�ت��راح��ه في
ش��أن إن�ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة للمرئي
وامل� �س� �م ��وع ه� ��و األص� � ��ل وم � ��ا ع� ��داه
تعديال له.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال ��رس ��ال ��ة
ال ��راب �ع ��ة ال �ت��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا رئ�ي��س
لجنة الشؤون الخارجية البرملانية
استعجال لجنة الشؤون التشريعية
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إقرار  35قانونا بشأن الميزانيات
والحسابات الختامية
تتمة المنشور ص07
والقانونية البرملانية إعداد تقريرها
ع��ن م�ش��روع القانون باملوافقة على
االت�ف��اق�ي��ة األم�ن�ي��ة ب�ين دول مجلس
التعاون الخليجي.
وواف��ق املجلس على تأجيل بند
االس �ئ �ل��ة ال � ��واردة ال ��ى ب��داي��ة جلسة
الغد.
وافق املجلس (موافقة عامة) على
اإلحاالت الواردة في جدول األعمال.
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى امل � ��داول � ��ة
الثانية ملشروع القانون باجماع ٤١
عضوا باضافة مادة جديدة برقم 17
مكررا أ إلى األمر األميري بالقانون
رقم ( )61لسنة  1976بإصدار قانون
التأمينات االجتماعية.
امل� �ج� �ل ��س ي� ��رف� ��ض ط� �ل ��ب رئ �ي��س
اللجنة املالية سحب تقريرها بشأن
انشاء شركة املواشي.
امل� � �ج� � �ل � ��س ي� � ��ؤج� � ��ل ال� � �ن� � �ظ � ��ر ف ��ي
ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة التعليمية ف��ي ش��أن
االقتراحني بقانونني بتعديل بعض
أحكام القانون رق��م ( )4لسنة 2012
بشأن جامعة جابر األحمد
امل �ج �ل ��س ي �ق ��ر امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل �ل�اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب � �ش ��أن ان� �ش ��اء
الشركة الوطنية للمواشي ويحيله
على الحكومة.
امل�ج�ل��س ي�ق��ر ب��االج �م��اع امل��داول��ة
الثانية لقانون قوة الشرطة ويحيله
على الحكومة.
جلسة  6مايو 2015
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ف� � ��ي ت� �ص ��وي ��ت
واح ��د (امل��واف �ق��ون  32غ�ي��ر موافقني
 5م��ن اج �م��ال��ي ال �ح �ض��ور  )37على
 26ق ��ان ��ون ��ا ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب��ات
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل� � � �ل � � ��وزارات واالدارات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال� � �ج� � �ه � ��ات امل �ل �ح �ق��ة
وامل �س �ت �ق �ل��ة ع ��ن ال �س �ن �ت�ين امل��ال�ي�ت�ين
( )2 0 1 3 /2 0 1 2 -2 0 1 2 /2 0 1 1
باالضافة الى ميزانية هيئة اإلعاقة
للسنة املالية (.)2011/2010
واف��ق املجلس ع�ل��ى  9توصيات
ال�ت��ال�ي��ة ال� ��واردة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع
ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
الختامي ب�ش��أن اعتماد  26حسابا
ختاميا.
واف��ق املجلس (املوافقون  32غير
امل��واف �ق�ين  4م��ن إج �م��ال��ي ال�ح�ض��ور
 )36ع�ل��ي  5ق��وان�ين ب��رب��ط ميزانية
ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
ل�ل�س�ن�ت�ين امل��ال �ي �ت�ين ()2015/2014

الرئاسة توجه
الدعوة للوزراء
لمناقشة الحالة
األمنية في مكتب
المجلس
المجلس يقر
قانون مكافأة
نهاية الخدمة
ويحيله على
الحكومة
صورة من جلسة استجواب دشتي لوزير الخارجية

و( )2016/2015وه�ي�ئ��ة م�ش��روع��ات
ال� � �ش � ��راك � ��ة ب� �ي��ن ال � �ق � �ط� ��اع �ي�ن ال � �ع� ��ام
وال � � � �خ� � � ��اص ل� �ل� �س� �ن� �ت�ي�ن امل ��ال� �ي� �ت�ي�ن
و()2016/2015
()2015/2014
والصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
للسنة املالية (2016/2015م) .وأحال
املجلس القوانني إلى الحكومة.
وواف ��ق املجلس على التوصيات
ال��ورادة في تقارير لجنة امليزانيات
والحساب الختامي.

ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��اري��ر ال�ث��ام��ن
وال�ت��اس��ع وال�ع��اش��ر وال �ح��ادي عشر
وال �ث ��ان ��ي ع �ش��ر ل�ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
للسنة املالية ( )2014/2013وبربط
ميزانية للسنة املالية ()2016/2015
ول� ��م ي �ن �ت��ه ال �ن �ق��اش ورف � ��ع امل�ج�ل��س
ال�ج�ل�س��ة ق�ب��ل ان �ت �ه��اء ال �ن �ق��اش على
أن تستكمل ق��ائ�م��ة امل�س�ج�ل�ين على
الحسابات الختامية وربط ميزانية

الجهات الخمس في الجلسة املقبلة
وهي:
 الهيئة العامة ملكافحة الفساد. ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوياإلعاقة.
 الهيئة العامة للعناية بطباعةونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما.
 بنك االئتمان الكويتي. بنك الكويت املركزي.واف � ��ق امل �ج �ل��س (م ��واف� �ق ��ة ع��ام��ة)

الهيئات الرياضية
ق ��ان ��ون رق� ��م  25ل �س �ن��ة 2015
ف ��ي ش ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
املرسوم بالقانون رق��م  42لسنة
 1978في شأن الهيئات الرياضية
وال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2007في
ش��ان تنظيم بعض أوج��ه العمل
ف��ي ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة األول�ي�م�ب�ي��ة
الكويتية واالت �ح��ادات واألن��دي��ة
ال��ري��اض�ي��ة :ي�ه��دف ال �ق��ان��ون إل��ى
أن��ه ال ي�ج��وز ل�لان��دي��ة الرياضية
االنسحاب إال ب�ق��رار م��ن مجلس
إدارة ال�ن��ادي وموافقة الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة أو ن�ت�ي�ج��ة الس �ق��اط
ع �ض ��وي ��ة ال � �ن� ��ادي م� ��ن االت� �ح ��اد
ب� � �ق � ��رار م� �س� �ب ��ب م � ��ن ال �ج �م �ع �ي��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لات �ح��اد وذل ��ك دون

االخ� �ل��ال ب��أح �ك��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وت � �ع� ��ام� ��ل األن� � ��دي� � ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة
املتخصصة املنتسبة لالتحادات
ال ��دول� �ي ��ة او االومل� �ب� �ي ��ة او غ�ي��ر
االوملبية معاملة االت �ح��ادات في
املشاركات الدولية.
على الهيئات الرياضية التي
ي �ع��اد ش �ه��ر ن�ظ�م�ه��ا األس��اس �ي��ة
تطبيقا ألح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ان
ت�ع�ي��د تشكيل م�ج��ال��س ادارت �ه��ا
وف �ق ��ا ل �ل �ن �ظ��ام امل� �ع ��دل ومل�ج�ل��س
ادارة ه�ي�ئ��ة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
اصدار قرار مواعيد االنتخابات
ع � �ل� ��ى ان ت� � �ب � ��دأ االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
باألندية ثم االتحادات ثم اللجنة
االوملبية على التوالي وتستمر

امل �ج��ال��س ح �ت��ى ت ��اري ��خ ان �ت �ه��اء
الدورة االوملبية املقبلة.
ت �ع �ي��د ال �ه �ي �ئ ��ات ال��ري��اض �ي��ة
تشكيل مجالس ادارات �ه��ا خالل
مدة تحدد بقرار من مجلس ادارة
هيئة الشباب والرياضة تبدأ من
تاريخ انتهاء هذه الدورة وتكون
مدة مجلس االدارة أربع سنوات
وي�ج��وز ب�ق��رار م��ن مجلس ادارة
الهيئة منح ه��ذه الهيئات مهلة
إض��اف �ي��ة ال ت��زي��د ع �ل��ى ش�ه��ري��ن
الج � � ��راء االن �ت �خ ��اب ��ات إذا أب ��دت
ع ��ذرا م�ق�ب��وال ف ��إن ان�ق�ض��ت ه��ذه
املدة دون تشكيل مجلس االدارة
ت��وق��ف ك��اف��ة أوج ��ه ال��دع��م امل�ق��دم
لها.

ع �ل��ى م �ق �ت��رح ن �ي��اب��ي ت��أج �ي��ل ن�ظ��ر
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر األول ل� �ل� �ج� �ن ��ة ش� � ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد في شأن
االقتراحني بقانونني بتعديل بعض
أحكام القانون رق��م ( )4لسنة 2012
فــي شأن جامعة جابر األحمد لسفر
الوزير املختص.
واف � ��ق امل �ج �ل��س (م ��واف� �ق ��ة ع��ام��ة)
على طلب مناقشة مقدم من النواب
بشأن تداعيات األحداث والتصعيد
ال �س �ي��اس��ي امل�ف�ت�ع��ل امل �خ �ط��ط ل��ه من
أط� � � ��راف ك ��ان ��ت ت �ت ��آم ��ر الس �ت �ه ��داف
أم ��ن ال��وط��ن واس �ت �ق��راره ال�س�ي��اس��ي
واالج�ت�م��اع��ي وس�ع��ت إل��ى تقويض
ال� �ن� �ظ ��ام وض � � ��رب ك ��اف ��ة م��ؤس �س��ات
الدولة الدستورية العريقة واإلساءة
ل � �ش � �ي� ��وخ ال� � �ق� � �ض � ��اء وق � � � ��د ت �ض �م��ن
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ال �ي��ة وإح��ال �ه��ا إل��ى
الحكومة:
( )1إح��ال��ة ك��ل م��ن ش��أن��ه تشكيل
تهمة أمن دولة وكل من يثبت تورطه
تخطيطا أو تمويال أو تحريضا أو
تنفيذا إل��ى النيابة ال�ع��ام��ة التخاذ
ك��اف��ة اإلج� ��راءات القانونية ف��ي هذا
الشأن.
( )2كشف أسماء كافة املتورطني
م � ��ن س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ون� � � � ��واب س��اب �ق�ي�ن
وإع�لام�ي�ين ودوره� ��م ف��ي التخطيط
وال �ت �ن �ف �ي��ذ ل� �ه ��ذه امل � ��ؤام � ��رة ووض ��ع
ال ��رأي ال �ع��ام ال�ك��وي�ت��ي أم ��ام حقائق
األمور.
( )3ك � �ش� ��ف أس � � �م� � ��اء ودور ك��ل
ال �ن��اش �ط�ين امل �ت��ورط�ي�ن ف ��ي وس��ائ��ل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ال �ت��ي ك��ان��ت

ت��ؤدي أدوارا مشبوهة في الترويج
للمؤامرة.
ل��م ي�ب��ت امل�ج�ل��س ف��ي اق �ت ��راح من
ط��ال��ب ب �ع��ض ال� �ن ��واب ب��اس�ت�ع�ج��ال
ن�ظ��ر ال�ف�ق��رة  30م��ن ال�ب�ن��د الخامس
واملتعلق بالتقرير رقم ( )127للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تجريم
أعمال السحر والشعوذة.
وافق املجلس (موافقة عامة) على
إعادة التقرير السادس عشر للجنة
امل��راف��ق العامة عن مشروع القانون
ب�ش��أن ن�ظ��ام ال��رف��ق بالحيوان ل��دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي إل ��ى
اللجنة لورود اقتراحني بقانون عن
ذات امل ��وض ��وع ،األول ب �ش��أن ال��رف��ق
ب��ال �ح �ي��وان وح �ق��وق��ه وال� �ث ��ان ��ي ف��ي
شأن تجريم اقتناء أو بيع أو شراء
ال �ح �ي��وان��ات امل �ف �ت��رس��ة وذل� ��ك حتى
يتسنى للجنة دراستهم معا.
واف � ��ق امل �ج �ل��س (م ��واف� �ق ��ة ع��ام��ة)
ع� � � �ل � � ��ى م� � � �ق� � � �ت � � ��رح رئ � � � �ي� � � ��س ل� �ج� �ن ��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب �ت �ص��وي��ت واح � ��د ع�ل��ى
ع � � � ��دد ( )26م � � �ش � ��روع � ��ا ب � �ق� ��ان� ��ون
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
وال � � � � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال �ج �ه ��ات امل �ل �ح �ق��ة وامل �س �ت �ق �ل��ة عن
ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين (– 2012/2011
2013/2012م) ب��اإلض��اف��ة للحساب
ال �خ �ت ��ام ��ي ل �ه �ي �ئ��ة اإلع� ��اق� ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية (2011/2010م).
جلسة  19مايو 2015
ص��ادق املجلس على املضبطتني
رقمي ( 1331أ1331 ،ب) بتاريخ  5و6
مايو .2015
واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردة
م � ��ن رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت �ح� �ق �ي ��ق ف��ي
تجاوزات هيئة الزراعة يطلب فيها
ت�م��دي��د ع�م��ل اللجنة مل��دة اسبوعني
وذل � ��ك ح �ت��ى ت�ت�م�ك��ن م ��ن اس�ت�ك�م��ال
كتابة تقريرها.
واف��ق املجلس على رسالة واردة
م��ن ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د ال�ح�م�ي��د دشتي
يطلب فيها إحالة موضوع تفسير
املادة  111من الدستور إلى املحكمة
الدستورية لبيان ما إذا كان النائب
يتمتع بالحصانة البرملانية فيما
ب�ي�ن أدوار االن �ع �ق��اد ح ��ال م��زاول �ت��ه
أعماله باللجان البرملانية كرئيس
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المجلس يطلب من المحكمة الدستورية
تفسير حصانة النائب خالل العطلة البرلمانية
تتمة المنشور ص08

ابريل

مايو

يونيو

اإلجمالي

ابريل

مايو

يونيو

اإلجمالي

ابريل

مايو

يونيو

-

1

2

3

طلبات رفع الحصانة
ابريل

مايو

يونيو

2

-

4

6

التوصيات
ابريل

مايو

يونيو

2

91

166

259

الميزانيات والحسابات الختامية
ابريل

مايو

يونيو

التتمة ص10

اإلجمالي

ق��ان��ون رق��م  30ب�ش��أن تعديل
بعض أح�ك��ام القانون رق��م 110
لسنة  2014بتقرير مكافأة مالية
للخاضعني لقانون التأمينات
االجتماعية وق��ان��ون معاشات
وم�ك��اف��آت التقاعد للعسكريني
ع �ن��د ان �ت �ه��اء االش� �ت ��راك :ي�ه��دف
القانون إلى إقرار مكافأة مالية
ع�ن��د ان�ت�ه��اء االش �ت��راك للمؤمن
عليهم الخاضعني ألحكامه من

م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي او
ف ��ي غ �ي��ره��ا ول� ��م ت �ت �ض �م��ن ه��ذا
القانون بشكل واض��ح االحكام
ال �ت��ي ت�ت�ن��اس��ب م��ع خضوعهم
ل � �ه� ��ا ب � �م� ��ا ي� �ت� �ف ��ق م � ��ع ط �ب �ي �ع��ة
ال �ت��أم�ي�ن ع�ل�ي�ه��م وال ي�ت�ع��ارض
م��ع م�ب��دأ اقليمية ال�ق��وان�ين بما
ي�ق�ت�ض��ي ال �ن��ص ص ��راح ��ة على
هذه األحكام”.

القانون باعتماد الحساب الختامي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
للسنة املالية  2014/2013ومشروع
القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة
املالية . 2016/2015
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال �ت �ق ��ري ��ر
التاسع للجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ش��روع
القانون باعتماد الحساب الختامي
للهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة
للسنة املالية  2014/2013ومشروع
قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة
املالية  2016/2015وتضمن التقرير
 8توصيات .
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال �ت �ق ��ري ��ر
العاشر للجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع
القانون باعتماد الحساب الختامي
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة ب�ط�ب��اع��ة
ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما للسنة املالية 2014/2013
وعن مشروع القانون بربط ميزانية
الهيئة املالية  2016/2015وتضمن
التقرير  4توصيات.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال �ت �ق ��ري ��ر
ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر ل �ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال�ح�س��اب الختامي باملوافقة على
مشروع القانون باعتماد الحساب
ال�خ�ت��ام��ي ل�ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي
للسنة املالية  2014/2013ومشروع
القانون بربط ميزانية البنك للسنة

اإلجمالي

واف��ق املجلس في تصويت واحد
(امل � ��واف� � �ق � ��ون  38غ� �ي ��ر امل� ��واف � �ق �ي�ن 2
إجمالي الحضور )40على  5قوانني
ب ��رب ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ات ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لشؤون ذوي اإلعاقة والهيئة العامة
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم
وال�س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة وع�ل��وم�ه�م��ا وبنك
االئ �ت �م��ان ال �ك��وي �ت��ي وب �ن��ك ال�ك��وي��ت
املركزي للسنة املالية ()2016/2015
وأح� � � � � ��ال امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ق � ��وان �ي��ن إل� ��ى
الحكومة.
اح � � � � � � � ��ال امل� � � �ج� � � �ل � � ��س ال� � � �ق � � ��وان� �ي ��ن
وال �ت��وص �ي��ات امل ��درج ��ة ف ��ي ت �ق��اري��ر
لجنة امليزانيات إلى الحكومة.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال �ت �ق ��ري ��ر
الثامن للجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع

مكافآت تقاعد العسكريين
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات
وك� ��ذل� ��ك ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ل �ح �س��اب �ه��م
ال �خ��اص ب �ه��دف ال�ت�خ�ف�ي��ف من
اع�ب��اء امل��واط�ن�ين عند تقاعدهم
وت��وف �ي��ر ال �ح �ي��اة ال �ك��ري �م��ة لهم
وت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة وامل � �س� ��اواة
فيما بينهم.
ه��ذا القانون قد أع��د “عندما
ك��ان م��ن ب�ين امل��ؤم��ن عليهم من
ي�ع�م��ل خ ��ارج ال �ك��وي��ت ف��ي دول

6

3

13

22

اإلجمالي

عن التصويت كل من رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم والعضو نبيل
الفضل.
رف � ��ع امل �ج �ل ��س االس � �ت � �ج� ��واب م��ن
ج� ��دول األع� �م ��ال (امل ��واف �ق ��ون  43من
إج �م��ال��ي ال �ح �ض��ور  )55ف��ي أع �ق��اب
ان �س �ح��اب ال�ع�ض��و امل�س�ت�ج��وب بعد
أن ق � ��دم  12ن��ائ �ب��ا ط �ل �ب��ا ب�ت�ح��وي��ل
ال�ج�ل�س��ة إل��ى س��ري��ة اس �ت �ن��ادا لنص
امل��ادت�ي�ن ( )94م��ن ال��دس �ت��ور و()69
م��ن الالئحة الداخلية ملجلس األم��ة
حيث قرر املجلس وفق اإليجاز الذي
قدمه رئيس مجلس األمة في أعقاب
تحويل الجلسة إل��ى علنية تطبيق
امل��ادة (( ))141من الالئحة الداخلية
واع� �ت� �ب ��ار أن م � �غ� ��ادرة امل �س �ت �ج��وب
ال �ق��اع��ة ي�ع�ت�ب��ر غ��ائ �ب��ا ع ��ن ال�ج�ل�س��ة
وم �ت �ن��ازال ع ��ن االس� �ت� �ج ��واب وت �ق��رر

القوانين

طلبات المناقشة

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطلب شطب املحور األول من استجوابه

رف �ع��ه م��ن ج ��دول األع�م�ـ �ـ��ال ح�ي��ث لم
يتبناه أحد من األعضاء.
وافق املجلس (موافقة عامة) على
اإلح��االت ال��واردة في جدول األعمال
( حسب ما هو وارد بالقرص املدمج.
أق ��ر امل �ج�ل��س  3ق��وان�ي�ن ب��اع�ت�م��اد
الحسابات الختامية للسنة املالية
 2014/2013لجهات :الهيئة العامة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
بنك االئتمان الكويتي وبنك الكويت
املركزي.
رف� � � � � ��ض ق � � ��ان � � ��ون� �ي ��ن ب � ��اع � �ت � �م � ��اد
الحسابات الختامية للسنة املالية
 2014/2013لجهتي:
 ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوياإلع� ��اق� ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل �ع �ن��اي��ة
بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة
النبوية وعلومهما.

32

49

58

139

اإلجمالي

أو مقرر أو كعضو باللجنة وتكليف
اللجنة التشريعية صياغة الطلب
وارساله الى املحكمة الدستورية.
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األس � �ئ � �ل ��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� � � � � � ��واردة ف � ��ي ج �ل �س��ة
األرب � �ع� ��اء ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ب �ع��د م��واف �ق��ة
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��أج�ي�ل��ه إل ��ى م��ا بعد
نظر االستجواب املدرج على جدول
األعمال.
نظر املجلس بند االستجوابات
امل��درج على ج��دول األع�م��ال واملقدم
م��ن ال �ع �ض��و د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش�ت��ي
إل ��ى ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية وق��د أب��دى
معالي ال��وزي��ر جاهزيته للمناقشة
بعد البت ف��ي طلبه بشطب املحور
األول مل �خ��ال �ف �ت��ه أح� �ك ��ام ال��دس �ت��ور
وال �ل��ائ � �ح � ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وم� � �ق � ��ررات
امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة وق� ��د ت�ح��دث
العضوان مبارك الحريص وفيصل
ال� �ك� �ن ��دري م ��ؤي ��دي ��ن ل �ل �ط �ل��ب ف�ي�م��ا
ت�ح��دث ال�ع�ض��وان د.خ�ل�ي��ل عبدالله
ود.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي م�ع��ارض�ين
ك �م��ا ط ��ال ��ب ال �ع �ض��و ن �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
بشطب االستجواب بالكامل لتعديه
ع �ل��ى ص�ل�اح �ي��ات س �م��و األم� �ي ��ر في
جلسة سرية وخ�لال الجلسة أش��ار
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
إل � ��ى م� ��ذك� ��رة أع� ��ده� ��ا ه �ي �ئ��ة خ �ب��راء
ال ��دس �ت ��ور ال �ت��اب �ع��ة مل �ك �ت��ب مجلس
األم��ة حيث أجمع الخبراء الخمسة
ع�ل��ى ع ��دم دس �ت��وري��ة امل �ح��ور األول
وذه��ب بعضهم إل��ى ع��دم دستورية
امل� �ح ��وري ��ن األول وال� �ث ��ان ��ي وذه ��ب
ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر إل��ى ع��دم دس�ت��وري��ة
االس �ت �ج��واب ب��ال �ك��ام��ل وق ��د ان�ت�ه��ى
املجلس إلى اآلتي:
واف��ق املجلس (املوافقون  45غير
املوافقني  9املمتنعون  2من إجمالي
ال �ح �ض��ور  )56ع �ل��ى ش �ط��ب امل �ح��ور
األول م��ن االس �ت �ج��واب وامل �ق ��دم من
ال�ع�ض��و د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي إل��ى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ب� �ش ��أن م�خ��ال�ف��ة
أحكام الدستور والتهاون في هيبة
ال ��دول ��ة واإلض� � ��رار ب �م �ق��درات �ه��ا وق��د
صوت بعدم املوافقة األعضاء أحمد
الري وح � �م� ��دان ال� �ع ��ازم ��ي وخ �ل �ي��ل
الصالح ود .خليل عبدالله وصالح
ع� ��اش� ��ور ود.ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش �ت��ي
وع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي وع ��دن ��ان عبد
الصمد ومحمد الهدية فيما امتنع

الموافقة على
المداولة الثانية
لقانون الديوان
الوطني لحقوق
اإلنسان والسلكين
الدبلوماسي
والقنصلي

القرارات

-
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10

ملف
حصاد 2015

aldostoor

االثنين  17ربيع األول  28 . 1437ديسمبر 2015

يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا احداثا جس��اما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد أحداث ذلك العام ،واليوم
تنشر الحلقة الثانية التي تغطي الفترة من إبريل إلى يونيو 2015

عدم دستورية المحور األول من استجواب
وزير الخارجية وانسحاب مقدمه
تتمة المنشور ص09

ابريل

مايو

يونيو

ابريل

مايو

يونيو

ابريل

مايو

يونيو

ابريل

مايو

يونيو
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6

6

23

التصديق على المضباط
ابريل

مايو

يونيو

4

4

6

14

الجلسات
ابريل

4

مايو

التتمة ص11

الرسائل الواردة

4

يونيو

جلسة  16يونيو 2015
ص��ادق املجلس على املضبطتني
التاليتني (1333أ و1333ب) بتاريخ
 2و 3يونيو 2015

اإلجمالي

االن �ت �ف��اع ب��ه ب�م��ا ال ي��زي��د على
 90يوما في السنة الواحدة إذا
سمحت ظروف العمل بذلك.
يصرف بدل رصيد االجازات
ع�ن��د ان�ت�ه��اء ال�خ��دم��ة م��ن اص��ل
الرصيد وفقا ملا يلي “الضابط
الذي بلغ عمره الخمسني (300
ي� � ��وم) وال � � ��ذي ل� ��م ي �ب �ل��غ ع �م��ره
الخمسني ( 225ي��وم��ا) ضابط

الصف وال�ف��رد ال��ذي بلغ عمره
الخمسني ( 225يوما) والذي لم
يبلغ عمره الخمسني ( 200يوم)
ف� ��إذا ان �ت �ه��ت ال �خ��دم��ة ب��ال��وف��اة
ص� ��رف ب� ��دل رص �ي��د االج� � ��ازات
لورثة املتوفى الشرعيني.

30

19

36

85

اإلجمالي

جلسة  3يونيو 2015
ي� ��وس� ��ف ال � �ع � �ل ��ي ي � � � ��ؤدي ال �ي �م�ي�ن
الدستورية أم��ام مجلس األم��ة وزيرا
للتجارة والصناعة.
ص ��ادق امل�ج�ل��س ع�ل��ى املضبطتني
التاليتني ( 1332أ 1332 ،ب) بتاريخ
 19و 20م��اي��و  .2015رف��ض املجلس
ط �ل��ب رف� ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة عن
ال �ن��ائ��ب د.ع� �ب ��د ال �ح �م �ي��د دش �ت��ي في
ال� �ق� �ض� �ي ��ة رق � � ��م  ٣٢٨/٢٠١٥ح �ص��ر
العاصمة  ٢٤/٢٠١٥ -جنح كيفان.
ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة
م �ق��دم��ا م ��ن ب �ع��ض األع� �ض ��اء ل�ت��أب�ين
رئيس مجلس األم��ة السابق املغفور
له بإذن الله جاسم الخرافي.
ت�ك�ل�ي��ف ال��رئ��اس��ة ت��وج�ي��ه ال��دع��وة
إل ��ى ال �ن ��واب ون��ائ��ب رئ �ي��س مجلس

ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
صباح الخالد ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
ال �خ ��ال ��د وال � �ن� ��واب مل �ن��اق �ش��ة ال �ح��ال��ة
االمنية في مكتب املجلس وذلك بعد
أن ت��م رف��ض طلب تخصيص ساعة
م��ن الجلسة ملناقشة ال��وض��ع األمني
في البالد.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى إح��ال��ة طلبني
ب�ت�ق��دي��م م�ن��اق�ش��ة ال�ب�ن��دي��ن املتعلقني
ب � ��ال � �خ � �ط � ��وط ال� � �ج � ��وي � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
واعتبارها ناقال وطنيا وكذلك قانون
مكافآت العسكريني وتعيني القياديني
إلى لجنة ترتيب األولويات لترتيبها.
واف��ق املجلس على امل��داول��ة األول��ى
ل �ل �م �ش��روع ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تنظيم
وتركيب ك��ام�ي��رات امل��راق�ب��ة واألج�ه��زة
األمنية.
رفض املجلس تقرير التشريعية
بشأن التنظيم اإلداري.
رف ��ض امل �ج �ل��س ت �ق��ري��ر ال�ص�ح�ي��ة
ب �ت��وف �ي��ر ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ل��رج��ال
اإلطفاء.
امل� �ج� �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع� �ل ��ى امل� ��داول� ��ة
الثانية لقانون مكافأة نهاية الخدمة
ويحيله على الحكومة باإلجماع.

اإلجمالي

جلسة  2يونيو 2015
كلف املجلس املكتب بالتحقيق
ف��ي ال��واق �ع��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا جلسة

ف ��ي ض � ��وء رس ��ال ��ة واردة ف ��ي ه��ذا
الشأن.
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رس� ��ال� ��ة
واردة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال�ع��رائ��ض
وال � �ش � �ك� ��اوى ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا إح ��ال ��ة
ال �ش �ك��وى رق� ��م ( )202إل� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
اإلسكانية عمال بحكم امل��ادة ()156
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وافق املجلس على املداولة االولى
لقانون جرائم تقنية املعلومات.
واف��ق املجلس على تقارير لجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
القاضية برفض مشروعات بقوانني
باعتماد الحسابات الختامية عن
السنة املالية  2014/2013لـ ٦جهات
هي:الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية وجامعة الكويت
والهيئة العامة للمعلومات املدنية
و اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�لإط �ف��اء وب�ل��دي��ة

الكويت و الهيئة العامة للصناعة.

االحتفاظ بكامل رصيد اإلجازات
ق��ان��ون رق ��م  27ل�س�ن��ة 2015
بتعديل امل ��ادة  83م��ن القانون
رقم  23لسنة  1968بشأن نظام
ق ��وة ال �ش��رط��ة :ي �ه��دف ال�ق��ان��ون
إل� � ��ى أن ي �ح �ت �ف��ظ ع� �ض ��و ق ��وة
الشرطة بكامل رصيد إجازاته
الدورية التي لم يحصل عليها
ول��م يتقاض بدلها ن�ق��دا أثناء
خ ��دم �ت ��ه ال �ف �ع �ل �ي��ة وي � �ج� ��وز ل��ه

39

23

34

96

االقتراحات بقوانين

تصويت نيابي على أحد القوانني

ال � �ث�ل��اث� ��اء ب �ي��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن د .ع �ب��د
الحميد دشتي وحمد الهرشاني.
املجلس اطلع على رسالة واردة
م ��ن ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال� �ب�ل�اد ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا م �ج �ل��س األم ��ة
وأع�ض��اء السلطة التشريعية على
ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م إي� � ��اه ب �م �ن��اس �ب��ة ن �ج��اح
أع �م��ال ال � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة واألرب �ع�ي�ن
مل�ج�ل��س وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ملنظمة
التعاون اإلسالمي.
ق� � ��رر امل� �ج� �ل ��س ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
امل��ال �ي��ة االن �ت �ه��اء م��ن ق��ان��ون ان�ش��اء
ش��رك��ة م�س��اه�م��ة ل�ل�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة
ورف �ع��ه ال ��ى امل �ج �ل��س وي �ن��اق��ش مع
ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ب �ش��أن
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ع�م��ال��ة
املنزلية واملقدم من النائبني صالح
ع ��اش ��ور وس� �ع ��دون ح �م��اد ع �ل��ى ان
يناقشا ف��ي الجلسة ال�ق��ادم��ة وذل��ك

الرغبات

8
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جلسة  20مايو 2015
أق��ر املجلس  3حسابات ختامية
ع � ��ن ال� �س� �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة 2014/2013
للهيئة العامة لتقدير التعويضات،
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ق�ص��ر
ووكالة االنباء الكويتية.
رفض املجلس  3حسابات ختامية
عن السنة املالية  2014/2013ملعهد
الكويت لألبحاث الكويتية ،وبيت
الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية.
املجلس يوافق على اعادة التقرير
ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ش��روع
القانون باعتماد الحساب الختامي
للهيئة ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة
ع � ��ن ال� �س� �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة 2014/2013
وم �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة
للسنة املالية .2016/2015
اقرار  5مشروعات بقوانني بربط
م �ي��زان �ي��ات  6ج �ه��ات ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014وه ��ي :م�ع�ه��د ال�ك��وي��ت
ل�ل�أب �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة وب� �ي ��ت ال ��زك ��اة
وال � �ص � �ن � ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية العربية والهيئة العامة
لتقدير التعويضات والهيئة العامة
ل � �ش� ��ؤون ال �ق �ص ��ر ووك � ��ال � ��ة االن� �ب ��اء
الكويتية.
امل�ج�ل��س ي��رف��ض ( 18م��واف�ق��ة من
 )37طلبا بشأن تقديم تقرير اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �ش��أن ت �ج��ري��م أع �م��ال
السحر والشعوذة.
وواف��ق املجلس على التوصيات
ال��ورادة في تقارير لجنة امليزانيات
والحساب الختامي.

83

72

74

229
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امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015وق � ��د ت�ض�م��ن
تقرير اللجنة  5توصيات.
وافق املجلس على التقرير الثاني
ع�ش��ر للجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع
القانون باعتماد الحساب الختامي
لبنك الكويت املركزي للسنة املالية
 2014/2013ومشروع القانون بربط
ميزانية البنك املركزي للسنة املالية
 2016/2015وت�ض�م��ن ت�ق��ري��ر لجنة
امليزانيات توصيتني.

اإلجمالي

تكليف اللجنة
التعليمية التحقيق
في ملفات
االبتعاث والتعيين
في الجامعة
والتطبيقي

األسئلة

16

aldostoor

االثنين  17ربيع األول  28 . 1437ديسمبر 2015

حصاد 2015

ملف

11

يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا احداثا جس��اما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد أحداث ذلك العام ،واليوم
تنشر الحلقة الثانية التي تغطي الفترة من إبريل إلى يونيو 2015

مايو :إقرار قوانين التأمينات االجتماعية
وشركة المواشي وقوة الشرطة
الكاميرات األمنية

تتمة المنشور ص10
وافق املجلس على رسالة من رئيس
لجنة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
يطلب فيها اح��ال��ة االق �ت��راح بقانون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح � � �ك � ��ام امل � ��رس � ��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق ��م ( )15ل�س�ن��ة  1979في
شأن الخدمة املدنية الى لجنة تنمية
املوارد البشرية الوطنية.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة من
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
وال��دف��اع يطلب فيها احالة التقرير
رقم ( )92والتقرير رقم ( )114للجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
واالقتراح بقانون في شأن الحقوق
ال �ق��ان��ون �ي��ة امل��دن �ي��ة ل �غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية الى لجنة حقوق االنسان
ل�ل�اخ �ت �ص��اص ،ع �م�ل�ا ب �ن��ص امل� ��ادة
( )58من الالئحة الداخلية.
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئ�ي��س لجنة تنمية امل ��وارد البشرية
الوطنية يطلب فيها موافقة املجلس
على أن تستأنف اللجنة بحث كافة
املقترحات النيابية في شأن التعيني
في الوظائف القيادية وما سيعرض
من الحكومة في دور االنعقاد املقبل.
رفض املجلس رفع الحصانة عن
النائب حمد الهرشاني في القضية
 2014/186جنح صحافة.

قانون بشأن تنظيم وتركيب
ك � ��ام� � �ي � ��رات وأج � � �ه� � ��زة امل ��راق � �ب ��ة
األم� �ن� �ي ��ة :ي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل��ى
أن��ه ي�ج��ب ع�ل��ى م��ال�ك��ي امل�ن�ش��آت
واملسؤولني عن إدارتها ،تركيب
كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية
ب �ه��ا وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ط � ��وال ال �ي ��وم،
ع�ل��ى أن ي �ك��ون ل�ه��ا غ��رف��ة تحكم
مركزية وللجهة املختصة ـ وفقا
ملقتضيات املصلحة العامة ـ ان
ت�ل��زم اي��ا م��ن م��ال�ك��ي وم�س��ؤول��ي
امل � �ن � �ش� ��آت ب � ��رب � ��ط ك ��ام� �ي ��رات� �ه ��ا
وأج� � �ه � ��زة م ��راق �ب �ت �ه ��ا ب��أج �ه��زة
ال �ج �ه��ة ال� �ت ��ي ت� �ح ��دده ��ا ال �ج �ه��ة

نائب رئيس مجلس األمة مترئسا جزءا من احدى الجلسات في مايو

رفض املجلس رفع الحصانة عن
النائب نبيل الفضل في القضية رقم
 2014/188جنح صحافة.
رفض املجلس رفع الحصانة عن
النائب محمد البراك في القضية رقم
 2015/391ح�ص��ر ن�ي��اب��ة ال�ف��روان�ي��ة
 2014/707جنح الفروانية.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ات ٨

جهات حكومية وهي :الهيئة العامة
ل�ل��زراع��ة وجامعة الكويت و الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة وه �ي �ئ��ة امل�ع�ل��وم��ات
امل��دن �ي��ة واالدارة ال �ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء
وب �ل ��دي ��ة ال �ك ��وي ��ت وه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االستثماراملباشر و الهيئة العامة
للصناعة.
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى امل � ��داول � ��ة

ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �م �ش��روع ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
تنظيم وت��رك�ي��ب ك��ام�ي��رات واج�ه��زة
امل��راق �ب��ة االم�ن�ي��ة ب��االج �م��اع واح��ال��ه
على الحكومة.
وافق املجلس على املداولة الثانية
على املشروع بقانون بشأن مكافحة

التتمة ص12

استجوابان في شهري أبريل ومايو
الشهر
أبريل

مايو

النائب

الوزير

وزير التجارة
روضان الروضان
والصناعة د .عبد
املحسن املدعج
د .عبد الحميد
دشتي

نائب رئيس
مجلس الوزراء
وزير الخارجية
الشيخ صباح
الخالد

تاريخ التقديم

املحاور

2015/4/7

ض�ي��اع ح�ق��وق ص�غ��ار املساهمني وتسهيل
هدر أموالهم

2015/5/19

امل� �ح ��ور األول :م �خ��ال �ف��ة أح� �ك ��ام ال��دس �ت��ور
وال � �ت � �ه� ��اون ف� ��ي ه �ي �ب��ة ال � ��دول � ��ة واإلض� � � ��رار
ب �م �ق��درات �ه��ا ،امل �ح��ور ال �ث��ان��ي  :ع ��دم م��راع��اة
أح �ك��ام ال��دس �ت��ور ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االت�ف��اق�ي��ة
األمنية بني دول مجلس التعاون الخليجي
واملبرمة في  ،2012 / 11 / 13املحور الثالث
 :إهدار حقوق املواطنني خارج دولة الكويت
وع ��دم ال �ق �ي��ام ب��واج��ب ح�م��اي�ت�ه��م وال�ت�ه��رب
م ��ن األس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،امل� �ح ��ور ال ��راب ��ع :
التضييق على الحريات واإلض��رار بسمعة
الكويت الدولية باملخالفة ألحكام الدستور
ون�ص��وص القانون وإض�ع��اف هيبة الدولة
والتنازل عن سيادتها .

النتيجة

املختصة.
ت� � �ح � ��دد ب � � �ق� � ��رار م� � ��ن ال � ��وزي � ��ر
امل ��واص� �ف ��ات ال �ف �ن �ي��ة ل �ك��ام �ي��رات
وأج �ه��زة امل��راق �ب��ة االم �ن �ي��ة وف�ق��ا
مل��ا ه��و معتمد محليا وع��امل�ي��ا،
وت�ح��دد الجهة املختصة اماكن
ون� �ق ��اط وض �ع �ه��ا وع� ��دده� ��ا ف��ي
املنشآت.
ي�ج��ب االح�ت�ف��اظ بتسجيالت
ال� �ك ��ام� �ي ��رات وأج � �ه� ��زة امل ��راق �ب ��ة
االمنية ملدة مائة وعشرين يوما،
وعدم إجراء اي تعديالت عليها،
ك �م��ا ي �ج��ب ات�ل��اف ال�ت�س�ج�ي�لات
مباشرة بعد انتهاء تلك املدة.

قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات
ه� � � � ��ذا ال � � �ق � � ��ان � � ��ون أع� � � � ��د ل � �ك ��ون
النصوص الجزائية التقليدية ال
ت�س�ع��ف ج �ه��ات االخ �ت �ص��اص في
مواجهة الجرائم املستحدثة التي
تعتمد في ارتكابها على وسائل
التقنية املتطورة.
وي �ه ��دف ال �ق��ان��ون إل ��ى ح�م��اي��ة
ح � ��ري � ��ات األش � � �خ� � ��اص وش ��رف� �ه ��م
وس�م�ع�ت�ه��م ودرء ال � �ع ��دوان على
األم � � � � � ��وال وامل � �م � �ت � �ل � �ك ��ات ال� �ع ��ام ��ة
والخاصة ،سعيا من دولة الكويت
في سياق دعم التوجهات الدولية

ال�خ��اص��ة بمكافحة ه��ذه النوعية
من الجرائم.
االس�ت�خ��دام امل�ت��زاي��د للشبكات
ال��دول �ي��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات واألن �ظ �م��ة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة أدى ال� ��ى ك �ث �ي��ر من
امل �خ��اط��ر إذ أف� ��رز أن ��واع ��ا ج��دي��دة
من الجرائم يطلق عليها (الجرائم
املعلوماتية) ك�ج��رائ��م االخ�ت�لاس
وال� �ت ��زوي ��ر ال �ت��ي ت �ت��م ب��ال��وس��ائ��ل
االل �ك �ت ��رون �ي ��ة وال � �ج ��رائ ��م امل��اس��ة
ب��األخ�لاق واآلداب العامة وسرقة
املعلومات واختراق النظم السرية.

رف � ��ع االس � �ت � �ج� ��واب م��ن
ج��دول األع �م��ال نتيجة
لقبول استقالة الوزير

الهيئة العامة للشباب

وافق املجلس على عدم
دستورية املحور األول
وفي جلسة سرية وافق
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ش �ط��ب
املحور وانسحب مقدم
االستجواب ما اعتبره
املجلس غيابا ولم يتنب
أحد من النواب محاور
االس �ت �ج��واب ورف ��ع من
جدول األعمال.

ي �ه��دف ال �ق��ان��ون ال ��ى االه �ت �م��ام
ب�ج�م�ي��ع االم � ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��رع��اي��ة
الشباب والتأكيد على ان الشباب
م �ص��در ال �ث ��روة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ل�ل��وط��ن
وت �ع��زي��ز ال �ت �ح��رك ال �ش �ب��اب��ي نحو
امل ��زي ��د م ��ن االن� ��دم� ��اج وال �ت �ع��اض��د
وص ��ون ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وي�ك��ون
ذل ��ك ب �م ��وازن ��ات ت��ام��ة م ��ع االت � ��زان
ال �ف �ك��ري وال �ق �ي��م ال��وس �ط �ي��ة ب�ع�ي��دا
ع��ن ال�ت�ط��رف وال�ت�ع�ص��ب بأشكاله
املختلفة.
وت ��رم ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال� ��ى امل�ح��اف�ظ��ة

ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وت � �ع� ��زي� ��ز م� �ق ��وم ��ات� �ه ��ا وت �ح �ق �ي��ق
ال �ت��وازن ب�ين ال�ح�ق��وق وال��واج�ب��ات
وت� � ��رس � � �ي� � ��خ االي � � � � �م � � � ��ان ب ��ال� �ن� �ه ��ج
ال��دي �م �ق��راط��ي واح � �ت ��رام ال �ح��ري��ات
وال�خ�ض��وع ل�س�ي��ادة ال �ق��ان��ون ل��دى
الشباب اضافة ال��ى اع��داد الشباب
وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم
ف�ك��ري��ا وع�م�ل�ي��ا واج�ت�م��اع�ي��ا ودع��م
االتجاه نحو االنفتاح على العالم
والتعامل االيجابي مع الحضارات
والثقافات املتنوعة.
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تأبين الخرافي والعدساني وشهداء تفجير
مسجد اإلمام الصادق
تتمة المنشور ص11
جرائم تقنية املعلومات واحاله على
الحكومة.
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
ال��ورادة في تقارير لجنة امليزانيات
والحساب الختامي.
جلسة  17يونيو 2015
واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى س �ح��ب
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب �ش��أن
تعديل قانون جامعة جابر االحمد
ل ��دراس �ت ��ه واح �ت �ف��اظ��ه ب� � ��دوره ع�ل��ى
ج � � ��دول االع� � �م � ��ال ون � �ظ� ��ره ف� ��ي دور
االنعقاد املقبل.
وافق املجلس على املداولة االولى
للمشروع بقانون ب�ش��أن الحضانة
العائلية.
امل� �ج� �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع� �ل ��ى امل� ��داول� ��ة
ال � �ث ��ان � �ي ��ة مل� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب �ش ��أن
اصدار الخطة السنوية ٢٠١٧/٢٠١٦
واحالها على الحكومة.
واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ي ت��وص �ي��ات
ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ف��ي خ �ت��ام ت�ق��ري��ره��ا
ب �ش��أن ال �خ �ط��ة ال �ت �ن �م��وي��ة ال�س�ن��وي��ة
الثانية باآلتي:
ت ��ؤك ��د ال �ل �ج �ن��ة ض� � � ��رورة ت ��زوي ��د
االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال�ل��ازم� ��ة
مل �ش ��اري ��ع ال �خ �ط��ة ل �ق �ط��اع ال �ب �ت��رول
لسنة  ،2017/2016ملا لها من اهمية
كبيرة في تتبع مسار هذه املشاريع
وانعكاسها على مسار الخطة.
اإلس��راع في توسيع دور القطاع
ال� � �خ � ��اص ف � ��ي ت �ن �ف �ي ��ذ م� �ش ��روع ��ات
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة خ �ل��ال س �ن��وات
الخطة بما يضمن تقليص الطلبات
امل �ت��راك �م��ة وب��ال �ت��ال��ي ت�ق�ل�ي��ل ف �ت��رات
االنتظار لطالبي الرعاية السكنية.
االس � � � � � ��راع ف � ��ي ان � � �ج � ��از م � �ش ��روع
ت �ق �ل �ي��ص ال � � � � ��دورة امل� �س� �ت� �ن ��دي ��ة ف��ي
الجهات الحكومية لتطوير منهجية
العمل وفقا لتوصيات البنك الدولي.
التأكيد على ض ��رورة رب��ط خطة
ال �ت �ن �م �ي��ة ب ��امل ��ؤش ��رات االق �ت �ص��ادي��ة
وف� � ��رص ال �ع �م��ل وال� �ن ��ات ��ج ال �ق��وم��ي
وع��دم اختصار ربطها بالسياسات
واالهداف املوضوعة واملرجوة.
أق � � ��ر امل� �ج� �ل ��س امل � � ��داول � � ��ة االول � � ��ى
ملشروع قانون انشاء دي��وان حقوق
االن� �س ��ان وي��رج��ئ امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
للجلسة املقبلة بعد اسبوع.
وافق املجلس على املداولة االولى
لقانون العمالة املنزلية.

أمني السر م .عادل الخرافي مترئسا احدى الجلسات

وافق املجلس على املداولة االولى
ل �ق��ان��ون ان� �ش ��اء ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة
مقفلة الستقدام العمالة املنزلية .
جلسة  23يونيو 2015
واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
وال � �س� ��ادة األع � �ض� ��اء ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ�ت�ك��م
بمناسبة شهر رمضان املبارك.
واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة ي�ط�ل��ب

فيها إح��ال��ة التقرير رق��م  ١٠٩للجنة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ع � ��ن االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن ب �ش��أن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 ٥٠ل �س �ن��ة  ١٩٩٤ف ��ي ش� ��أن ال �ق �س��ائ��م
والبيوت املخصصة ألغ��راض السكن
ال �خ��اص إل ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل�ل�اخ �ت �ص��اص ط�ب�ق��ا
لنص املادة  ٥٨من الالئحة الداخلية.
واف��ق املجلس إح��ال��ة تقرير لجنة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب�ش��أن ال�ق�س��ائ��م وال�ب�ي��وت

زيادة اإلنتاج الحيواني
وخفض أسعار اللحوم
قانون رق��م  29لسنة 2015
ب �ش��أن ال�ت��رخ�ي��ص بتأسيس
شركة مساهمة كويتية باسم
الشركة الوطنية لالتجار في
امل��واش��ي :يهدف القانون إلى
ان�ش��اء ش��رك��ات اخ��رى لتربية
امل��واش��ي ت��رك��ز نشاطها على
زي � � � ��ادة االن� � �ت � ��اج ال �ح �ي ��وان ��ي
بهدف تحقيق االمن الغذائي
م � ��ن خ � �ل ��ال زي � � � � ��ادة االن � �ت � ��اج
املحلي وخفض ال��واردات من
ال �ل �ح��وم اض��اف��ة ال ��ى تحقيق
االستقرار في أسعار اللحوم
امل� �ح� �ل� �ي ��ة م � ��ن خ � �ل ��ال زي � � ��ادة
املعروض منها”.
وي �ق �ض��ي ال �ق��ان��ون إل ��ى أن

ت � �ق ��وم ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت��أس �ي��س
ش��رك��ة م �س��اه �م��ة ك��وي �ت �ي��ة أو
اكثر غرضها النقل واالتجار
ف��ي امل��واش��ي على وتخصص
أس � �ه � �م � �ه� ��ا ب� �ن� �س� �ب ��ة ال ت �ق��ل
ع ��ن س �ت��ة ف ��ي امل �ئ��ة وال ت��زي��د
ع �ل��ى  24ف ��ي امل� �ئ ��ة ل�ل�ج�ه��ات
الحكومية وال�ج�ه��ات العامة
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وت �ط��رح  50في
امل �ئ ��ة م ��ن االس� �ه ��م ل�لاك �ت �ت��اب
ال �ع��ام ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ون �س �ب��ة ال
ت �ق��ل ع ��ن  26ف ��ي امل �ئ��ة ت�ط��رح
ل �ل �ب �ي��ع ف � ��ي م � ��زاي � ��دة ع �ل �ن �ي��ة
ع��ام��ة ت �ش �ت��رك ف�ي�ه��ا ش��رك��ات
امل�س��اه�م��ة امل��درج��ة ف��ي س��وق
الكويت لألوراق املالية.

امل � � �خ � � �ص � � �ص � ��ة ألغ � � � � � � � � ��راض ال � �س � �ك� ��ن
ال �خ��اص ال ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالقتصادية لالختصاص.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ق��اري��ر لجنة
امليزانيات والحساب الختامي
رف � � ��ض امل � � �ج � � �ل � � ��س ال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات
ال�خ�ت��ام�ي��ة ل� �ـ ٤ج �ه��ات وه� ��ي :ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي وال � �ت� ��دري� ��ب
وامل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت ��أم �ي �ن ��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وم ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الكويتية.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ح �س��اب��ات
ال�خ�ت��ام�ي��ة ل �ـ ٤ج �ه��ات ه ��ي :امل��ؤس�س��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية ومؤسسة
امل� � � � ��وان� � � � ��ئ ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة وم � �ج � �ل ��س
األم� ��ة وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ش��روع��ات
ب��ال�ق��وان�ين ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ات  ١١جهة
وهي:
 الهيئة العامة لالستثمار. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. مؤسسة املوانئ الكويتية. امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ةالسكنية.
 امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��اتاالجتماعية.
 مؤسسة البترول الكويتية. مجلس األمة. الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط��رق وال�ن�ق��لالبري.
 الهيئة العامة لالتصاالت وتقنيةاملعلومات.
 الهيئة العامة للشباب والرياضة.جلسة  24يونيو 2015
وافق املجلس على املداولة الثانية
لقانون تنظيم العمالة املنزلية.
وافق املجلس على املداولة الثانية
ل� �ق ��ان ��ون ان � �ش� ��اء ش� ��رك� ��ات اس �ت �ق ��دام
وتنظيم العمالة املنزلية.
ت�ك�ل�ي��ف م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س التحقيق
ف��ي اح� ��داث ج�ل�س��ة ال �ث�لاث��اء واي �ج��اد
حلول ملا دار في الجلسة.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب� ��االج � �م� ��اع ع�ل��ى
املداولة الثانية للمشروع بقانون في
شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق
االنسان.
وافق املجلس على املداولة الثانية
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قانون العمالة المنزلية
ي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون ال � ��ى وض ��ع
تشريع للعمالة املنزلية خاصة
أن ال� � �ن� � �ص � ��وص ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة ال ت� �ل� �ب ��ي ال� �ح� �م ��اي ��ة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال� �ك ��اف� �ي ��ة ل �ح �ق��وق
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن أن�ه��ا تمثل نسبة كبيرة من
اجمالي عدد العمالة األجنبية.
واش� � �ت� � �م � ��ل م � � � � ��واد ال � �ق� ��ان� ��ون
املقترحة على تعريف للعمالة
امل�ن��زل�ي��ة وم�ت�ط�ل�ب��ات تراخيص
استقدامها باإلضافة الى تنظيم
ع�م�ل�ه��ا وح �ق��وق �ه��ا وواج �ب��ات �ه��ا
وكذلك االج��راءات االداري��ة تجاه

مكاتب استقدام العمالة
ينظم القانون ش��روط اصدار
ال� ��رخ� ��ص ل �ل �م �ك��ات��ب ،وي ��وض ��ح
التزامات كل من صاحب العمل
وال � �ع � ��ام � ��ل واش � � �ت� � ��رط م� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون ب�ع��د ت�ع��دي�ل��ه ان يكون
طالب الترخيص كويتيا ال يقل
عمره عن  30سنة وال يزيد على
 70وحظر على أص�ح��اب العمل
ال�ح��اق العمالة املنزلية بالعمل
لديهم اال بموجب عقود استقدام
صادرة من وزارة الداخلية.

الديوان الوطني
لحقوق اإلنسان
ي �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى إن �ش��اء
دي ��وان مستقل ي�س�م��ى ال��دي��وان
الوطني لحقوق االنسان يشرف
ع�ل�ي��ه م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وي �ه��دف
ال� � ��ى ت� �ع ��زي ��ز وح � �م� ��اي� ��ة ح �ق��وق
االن � � �س � ��ان وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ن �ش��ر
وتعزيز احترام الحريات العامة
وال � �خ� ��اص� ��ة ف � ��ي ض � � ��وء ق ��واع ��د
ال��دس �ت��ور وأح� �ك ��ام االت �ف��اق �ي��ات
ال� ��دول � �ي� ��ة امل � �ص� ��دق ع �ل �ي �ه��ا م��ن
ق �ب��ل دول � ��ة ال �ك��وي��ت وي� �ك ��ون ل��ه

شخصيته االع�ت�ب��اري��ة ويتمتع
باالستقاللية في ممارسة مهامه
وأنشطته واختصاصاته.
وي � � �ص� � ��در ب� �ت� �ع� �ي�ي�ن أع � �ض� ��اء
امل �ج �ل ��س م� ��رس� ��وم أم � �ي� ��ري مل ��دة
أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة
واح � ��دة ب �ن��اء ع �ل��ى ت��رش �ي��ح من
مجلس الوزراء وموافقة مجلس
األم� � � ��ة ع� �ل ��ى ت �س �م �ي��ة ال ��رئ� �ي ��س
ونائبه.

حماية البيئة
ي �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى ت �ن��اول
كيفية ادارة شؤون البيئة ،وذلك
ب��إن �ش��اء م �ج �ل��س اع �ل ��ى ل�ل�ب�ي�ئ��ة
ي �ك��ون ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
االدارة او اح��د ن��واب��ه وعضوية
عدد من الوزراء يختارهم رئيس
املجلس االعلى.
وتمت اضافة بند راب��ع عشر
ل� �ل� �م ��ادة ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن ال �ق ��ان ��ون
ي�ق�ض��ي ب�م�ن��ح امل �ج �ل��س االع �ل��ى
اخ� �ت� �ص ��اص ��ا م �ه �م ��ا م � ��ن خ�ل�ال
ت�ف��وي��ض ال � ��وزراء امل�خ�ت�ص�ين او

م��ن ي�ف��وض��ون��ه ب �ن��دب امل��وظ�ف�ين
ال�لازم�ين للقيام بتنفيذ اح�ك��ام
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون و”م� � �ن� � �ح� � �ه � ��م ص �ف��ة
الضبطية القضائية” وذكرت ان
املادة  56من القانون تم تعديلها
بـ “إلغاء الحظر املطلق للتدخني
وال � � �س � � �م� � ��اح ب � � ��ه ف � � ��ي االم� � ��اك� � ��ن
امل�خ�ص�ص��ة وف �ق��ا ل�لاش�ت��راط��ات
وال � � �ض� � ��واب� � ��ط ال� � �ت � ��ي ت� �ح ��دده ��ا
الالئحة التنفيذية للقانون”.
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إقرار منظومة أمنية بالكاميرات والبصمة
ومكافحة جرائم المعلومات
القوانين المنجزة
م
1

2015/4/8

4

قانون إنشاء هيئة الزراعة والثروة السمكية

2015/4/21

5

قانون املرافعات املدنية والتجارية

2015/4/22

6

قانون تنظيم أوجه العمل في االتحادات الرياضية ( املنازعات الرياضية)

2015/4/22

7

قانون إصدار قانون التأمينات االجتماعية

2015/5/5

8

قانون انشاء الشركة الوطنية للمواشي

2015/5/5

9

قانون قوة الشرطة

2015/5/5

3

تتمة المنشور ص12
ل � �ق� ��ان� ��ون ال� �س� �ل� �ك�ي�ن ال ��دي� �ل ��وم ��اس ��ي
والقنصلي
جلسة  25يونيو 2015
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل�ل�اق� �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  42ل�س�ن��ة 2014
بإصدار قانون حماية البيئة
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
مل� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب �ش��أن ال�ح�ض��ان��ة
العائلية.
جلسة  30يونيو 2015
صدق املجلس (موافقة عامة) على
املضبطتني رقمي  1334أ ،و 1334ب
بتاريخ  16و 17يونيو .2015
ت � ��أب �ي��ن ال � � ��راح � � ��ل رئ� � �ي � ��س دي� � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز ي ��وس ��ف
العدساني.
ت��أب�ين ش �ه��داء التفحير اإلره��اب��ي
ملسجد األمام الصادق.
ن��اق��ش امل �ج �ل��س (ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة)
الطلب النيابي املقدم من ( )28نائبا
بتأبني شهداء مسجد األمام الصادق
الذين راحوا جراء التفجير اإلرهابي.
وافق املجلس باإلجماع (املوافقون
 41م��ن إج �م��ال��ي ال �ح �ض��ور  )41على
االستثناء من املادة ( )140من الالئحة
الداخلية واملداولة الثانية لقانون في
ش ��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق��م ( )37لسنة 2014م بإنشاء هيئة
تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات
وأحال املجلس القانون للحكومة.
وافق املجلس (موافقة عامة) على

ط�ل��ب ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال �ع��ام��ة بتمديد
التحقيق ف��ي ت��وص�ي��ات االس�ت�ج��واب
املقدم من النائب املهندس عادل الجار
الله الخرافي إلى وزير الكهرباء واملاء
ووزي ��ر األش�غ��ال ال�ع��ام��ة ال�س��اب��ق إلى
2015/12/31م وذلك إلعطاء املزيد من
الوقت للوزير للرد على التوصيات.
واف � � ��ق امل �ج �ل ��س (م ��واف � �ق ��ة ع ��ام ��ة)
ع�ل��ى م�ق�ت��رح ب��إض��اف��ة جميع ال�ن��واب
والوزراء السابقني منذ مجلس 1992
ح�ت��ى م�ج�ل��س 2013م إل ��ى التوصية
امل��رف��وع��ة إل��ى هيئة مكافحة الفساد
في جلسة  25يونيو املاضي بالنظر
ف � ��ي ك � �ش� ��وف� ��ات ال � � �ن� � ��واب وال � � � � � ��وزراء
السابقني في ض��وء التقرير النهائي
للجنة التحقيق البرملانية في قضية
اإليداعات والتحويالت املليونية.
وافق املجلس علي املدوالة الثانية
(امل ��واف �ق ��ون  43غ �ي��ر امل��واف �ق�ي�ن  1من
إجمالي الحضور  )44على مشروع
قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة
ل �ل��ري��اض��ة ،وأح� ��ال امل�ج�ل��س ال�ق��ان��ون
للحكومة.
وافق املجلس علي املدوالة الثانية
(امل ��واف �ق ��ون  48غ �ي��ر امل��واف �ق�ي�ن  1من
إجمالي الحضور  )49على قانون في
ش��أن إن �ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب
وأحال املجلس القانون للحكومة.
واف � � ��ق امل �ج �ل ��س (م ��واف � �ق ��ة ع ��ام ��ة)
على إع��ادة التقرير  89للجنة املرافق
العامة بشأن االقتراحات بقانون في
شأن بلدية الكويت إلى اللجنة لتتم
مناقشته مع مشروع القانون املقدم
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى أن ت �ق��دم اللجنة
ت �ق��ري��ره��ا ق �ب��ل ب ��داي ��ة دور االن �ع �ق��اد
املقبل.

أح� ��ال امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي
ل�ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ت� �ج ��اوزات هيئة
ال��زراع��ة على الحكومة متضمنا 11
ت��وص �ي��ة م ��ع إض ��اف ��ة ت��وص �ي��ة واف ��ق
عليها املجلس في الجلسة.
واف � � ��ق امل �ج �ل ��س (م ��واف � �ق ��ة ع ��ام ��ة)
على تكليف لجنة التعليم والثقافة
واإلرش � � � � ��اد ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي م �ل �ف��ات
االب � �ت � �ع ��اث وال� �ت� �ع� �ي�ي�ن وف � ��ي ك� ��ل م��ن
ج ��ام �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي اب �ت��داء م��ن سنة
2010م إلى سنة 2015م على أن تقدم
ت �ق��ري��ره��ا ف ��ي ب ��داي ��ة دور االن �ع �ق��اد
املقبل.
واف � � ��ق امل �ج �ل ��س (م ��واف � �ق ��ة ع ��ام ��ة)
ع � �ل ��ى إح � ��ال � ��ة ال � �ت � �ق ��ري ��ري ��ن ال� �ث ��ام ��ن
وال � �ت ��اس ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة األم � � ��وال
ال� �ع ��ام ��ة ب � �ش ��أن ال� �ف� �ح ��ص ال ��دف� �ت ��ري
وامل�س�ت�ن��دي للهيئات ال��ري��اض�ي��ة عن
ال �س �ن��وات امل��ال �ي��ة ال �خ �م��س امل�ن�ت�ه�ي��ة
ف � ��ي 2009/3/31م وح � � � ��ول ت ��أخ ��ر
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ف��ي تحصيل إي � ��رادات غ�ي��ر حكومية
مستحقة تخص دورة خليجي ()16
على الحكومة مع التوصيات الواردة
في التقريرين .

قانون التجنيد اإللزامي

2015/4/7

القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  ٣٩لسنة  ٢٠١٠في شأن تأسيس شركات
كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية املياه في
الكويت
قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  7لسنة  2010في شأن هيئة أسواق املال
وتنظيم نشاط األوراق املالية

2

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في احدى الجلسات

القانون

تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

2015/4/7

 10قانون مكافأة نهاية الخدمة

2015/6/3

 11قانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة املراقبة االمنية

2015/6/16

 12قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات

2015/6/16

 13قانون بشأن اصدار الخطة السنوية ٢٠١٧/٢٠١٦

2015/6/17

 14قانون بشأن العمالة املنزلية

205/6/24

 15قانون بإنشاء شركات مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل العمالة املنزلية

205/6/24

 16قانون بإنشاء الديوان الوطني لحقوق االنسان

205/6/24

قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم  21لسنة  1962بنظام السلكني الدبلوماسي
17
والقنصلي
قانون في ش��أن تعديل بعض أحكام القانون رق��م  42لسنة  2014ب��إص��دار قانون
18
حماية البيئة

205/6/24
205/6/25

 19قانون بشأن الحضانة العائلية

205/6/25

قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  37لسنة  2014بشأن هيئة تنظيم
20
االتصاالت وتقنية املعلومات

205/6/30

 21قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب

205/6/30

22

قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

205/6/30

23

قانون البصمة الوراثية

205/7/1

14
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الكويتيون أثبتوا للعالم أجمع أن وطنهم عصي على اإلرهاب ومن يتربص به شرا

يونيو :تفجير مسجد الصادق
تحول إلى درس عنوانه التالحم والتعاضد
ف� ��ي ال� � �س � ��ادس وال� �ع� �ش ��ري ��ن م��ن
ش �ه��ر ي��ون �ي��و  2015وب��ال �ت �ح��دي��د
أث �ن��اء ص�ل�اة جمعة ال �ي��وم التاسع
من شهر رمضان امل�ب��ارك تعرضت
الكويت لحادث إرهابي بشع وآثم
ب��اس �ت �ه��داف ان �ت �ح��اري م��ن تنظيم
داع � � ��ش اإلره � ��اب � ��ي ل �ل �م �ص �ل�ين ف��ي
م �س �ج��د اإلم� � ��ام ال� �ص ��ادق بمنطقة
ال �ص��واب��ر م ��ا أدى ال ��ى اس�ت�ش�ه��اد
 27مواطنا وس�ق��وط أك�ث��ر م��ن 227
ج��ري�ح��ا .وع�ل��ى ال �ف��ور ق��ام صاحب
ال � �س � �م ��و األم� � �ي � ��ر ال � �ش � �ي ��خ ص� �ب ��اح
األحمد بتفقد موقع التفجير وبدت
على سموه مالمح التأثر الشديد
ورغ��م ان ال�ح��ادث ف��ي ه��ذه اللحظة
ل��م يمض عليه اال دق��ائ��ق م�ع��دودة
وال � � �ن � � �ي � ��ران ف � ��ي امل � ��وق � ��ف ال ت � ��زال
مشتعلة من آث��ار االنفجار وسقف
امل� �س� �ج ��د ي� �ت� �س ��اق ��ط اال ان س �م��و
االمير اصر على الوجود في موقع
ال� �ح ��ادث ق��ائ�ل�ا م �ق��ول �ت��ه ال�ش�ه�ي��رة
«هذوال عيالي».
وأك��د صاحب السمو أن الكويت
ع �ص �ي��ة ع �ل��ى اإلره� � � ��اب وع� �ل ��ى م��ن
يتربص بها شرا داعيا سموه إلى
عدم إعطاء الفرصة الستغالل هذا
ال�ع�م��ل اإلج ��رام ��ي وت��داع �ي��ات��ه لبث

ال �ف��رق��ة وض� ��رب ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة
وترويج اإلشاعات املغرضة.
كما قام سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد بتفقد موقع االنفجار
اإلره � ��اب � ��ي وك� ��ذل� ��ك امل� �ص ��اب�ي�ن ف��ي
امل�س�ت�ش�ف��ى األم �ي ��ري وف�ي�م��ا أع��رب
س �م��وه ع��ن إدان� �ت ��ه ال �ش��دي��دة ل�ه��ذا
العمل اإلرهابي دعا الكويتيني إلى
أخ��ذ الحيطة وال�ح��ذر وأن يكونوا
ل �ح �م��ة واح� � ��دة وق �ل �ب��ا واح� � ��دا ك�م��ا
تفقد امل��وق��ع ك��ل م��ن رئيس مجلس
األم��ة وسمو رئيس ال��وزراء ووزير
الداخلية وعدد من الوزراء.
م��ن ج��ان �ب��ه دع ��ا رئ �ي��س مجلس
األم� � � � ��ة اع � � �ض� � ��اء ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ال� ��ى
اج�ت�م��اع ط��ارئ ف��ي مكتب املجلس
ح � � �ض� � ��ره ال � � �ع� � ��دي� � ��د م � � ��ن ال � � �ن� � ��واب
وال��وزراء مؤكدا أن مكتب مجلس
األم � � ��ة س �ي �ب �ق��ى ف� ��ي ح � ��ال ان �ع �ق��اد
دائ ��م مل�ت��اب�ع��ة ت �ط��ورات وت��داع �ي��ات
ال �ت �ف �ج �ي ��ر اإلره� � ��اب� � ��ي ال� � � ��ذي ط ��ال
مسجد اإلم��ام ال�ص��ادق مشيرا إلى
أن مكتب املجلس اتخذ قرارات عدة
واقتراحات سيتم تنفيذها.
وق � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ب �ع��د
اج � �ت � �م� ��اع م� �ك� �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س ال � ��ذي
حضره نواب عدة إلى جانب وزير

حضور أمني مكثف عقب تفجير مسجد الصادق

ال � �ع� ��دل ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع ووزي � ��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة د.علي
العمير :باألصالة عن نفسي ونيابة
ع� ��ن أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم � � ��ة أق� ��ول
لكل أه��ل الكويت عظم ال�ل��ه أجركم
وأج� ��رن� ��ا ب� �ش� �ه ��داء م �س �ج��د اإلم � ��ام
الصادق في الصوابر مشيرا الى ان
الحادث اإلرهابي لم يستهدف فقط
أرواح امل �ص �ل�ين أو دم� ��اء ال �ش �ه��داء
التي سالت في ه��ذا املكان الطاهر

أو املصابني ب��ل استهدف الكويت
وال � �ك ��وي � �ت � �ي �ي�ن ب � �ك ��اف ��ة ط ��وائ� �ف� �ه ��م
وشرائحهم ومناطقهم.
وق� � � ��ال ن� �ح ��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن أم � ��ام
خ� �ي ��اري ��ن ف ��إم ��ا أن ت �ن �ج��ح ال�ف�ت�ن��ة
وم � �خ � �ط ��ط اإلره � � � � � ��اب ف � ��ي ت �ف��ري��ق
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن أو ن� � ��رى ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ينتصرون بوحدتهم ومواجهتهم
اإلره � � � � ��اب وأن� � � ��ا أالح� � � ��ظ أن� � ��ه م �ن��ذ
ال� ��دق� ��ائ� ��ق األول � � � ��ى ل � �ل � �ح� ��ادث ع ��زم

الكويتيني على التالحم والتعاضد
في مواجهة هذا الحادث اإلرهابي
وإصرارهم على قبر هذه الفتنة.
وأض � � � ��اف ال � �غ� ��ان� ��م «ان ت ��داع ��ي
ال�ك��وي�ت�ي�ين وع�ل��ى رأس �ه��م صاحب
ال� �س� �م ��و أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� � ��ى م��وق��ع
التفجير وال�ت��دف��ق ال�ه��ائ��ل لجميع
ال�ك��وي�ت�ي�ين ع�ل��ى ب�ن��ك ال ��دم للتبرع
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن م� �ظ ��اه ��ر ال �ت �ض��ام��ن
وال� �ت�ل�اح ��م ال �ع �ف��وي��ة ه� ��ي رس��ائ��ل

فورية من الشعب الكويتي لهؤالء
اإلرهابيني».
وق � �ب� ��ل م� � � ��رور  28س� ��اع� ��ة ع �ل��ى
ال� �ح ��ادث أع �ل �ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ت �م �ك��ن أج � �ه ��زة األم� � ��ن امل �ع �ن �ي��ة م��ن
ض �ب��ط س��ائ��ق امل��رك �ب��ة ال� ��ذي ت��ول��ى
ت ��وص� �ي ��ل اإلره � ��اب � ��ي إل � ��ى م�س�ج��د
«اإلمام الصادق» وفر بعد التفجير
مباشرة.
وأوض �ح��ت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان أن
السائق يدعى عبدالرحمن صباح
عيدان سعود وهو من مواليد عام
 1989وه ��و م ��ن امل �ق �ي �م�ين ب �ص��ورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م �ش �ي��رة إل ��ى أن ��ه تم
العثور عليه مختبئا بأحد املنازل
بمنطقة الرقة.
وأضافت أن «التحقيقات األولية
أف � � � ��ادت ب� � ��أن ص� ��اح� ��ب امل� � �ن � ��زل م��ن
امل��ؤي��دي��ن للفكر املتطرف املنحرف
فيما تواصل أجهزة األمن جهودها
للتوصل ملعرفة الشركاء واملعاونني
في هذا العمل اإلجرامي والوصول
إلى كل الحقائق والخيوط املتعلقة
بهذه الجريمة النكراء».

 3اجتماعات للسلطتين خالل 2015
ع �ق��دت ال�س�ل�ط�ت��ان ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة خ �ل��ال ال � �ع ��ام 2015
ث�لاث��ة اج�ت�م��اع��ات م��ؤث��رة ناقشت
ف�ي�ه��ا ق�ض��اي��ا أم�ن�ي��ة س��اه�م��ت في
طمأنة املواطنني على استعدادات
الدولة ملواجهة مختلف التداعيات
والتطورات في نهج جديد وسنة
ح � �م � �ي� ��دة مل� �ج� �ل ��س األم� � � � � ��ة ح �ي��ث
كانت ال��دع��وة السريعة لعقد تلك
االج �ت �م��اع��ات م ��ن رئ �ي��س مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ع��ام�لا مهما
ساهم في وضع السلطة التنفيذية
أمام مهامها وتقديم كل ما لديها
من جهود بتعاون ورقابة أعضاء
مجلس األمة.
وتأتي تلك االجتماعات امتدادا
الجتماعني سابقني ف��ي ديسمبر

م � ��ن ع � � ��ام  2014ت� � �ن � ��اوال ق �ض �ي��ة
انخفاض أس�ع��ار النفط ومتابعة
ال �ج �ه��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة مل��واج�ه�ت�ه��ا
وت��ده��ور أوض��اع ال�ب��ورص��ة ونتج
ع � ��ن االج� � �ت� � �م � ��اع اس� � �ت� � �م � ��رار ض��خ
ال � �ح � �ك ��وم ��ة الس � �ت � �ث � �م ��ارات � �ه ��ا ف��ي
ال �ب��ورص��ة ل��وق��ف ال �ت��ده��ور وك��ان
ل�ل�اج �ت �م��اع ت��أث �ي��ر م �ل �م��وس ع�ل��ى
املؤشر العام لسوق املال.
وت��واص�لا ل�ه��ذا ال�ن�ه��ج الجديد
ن ��اق� �ش ��ت ال� �س� �ل� �ط� �ت ��ان ف � ��ي 2015
ق� �ض ��اي ��ا م � �ش� ��ارك� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
عاصفة الحزم ومناقشة األوضاع
األم � �ن � �ي� ��ة وم� �ت ��اب� �ع ��ة م �س �ت �ج��دات
ح� ��ادث ال�ت�ف�ج�ي��ر االره ��اب ��ي ال ��ذي
استهدف مسجد الصادق بمنطقة
الصوابر.

عاصفة الحزم
في األول من ابريل املاضي عقدت
السلطتان اجتماعا مغلقا ملناقشة
ت �ط ��ورات امل �ل��ف ال�ي�م�ن��ي ش� ��ارك فيه
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال��دف��اع الشيخ خالد ال�ج��راح ووزي��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��د ال �ل ��ه ووزي� ��ر
ال�ن�ف��ط د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر إض��اف��ة إل��ى
 33ن��ائ �ب ��ا واس� �ت� �ع ��رض االج �ت �م ��اع
مشاركة القوات الجوية الكويتية في
عمليات دفاعية عن اململكة العربية
السعودية .

وش ��رح ال� � ��وزراء خ�ل�ال االج�ت�م��اع
أخ � � � � ��ر ال � � � �ت � � � �ط � � � ��ورات ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة
وال �ع �س �ك��ري��ة واألم �ن �ي ��ة ك �م��ا ع��رض
كبار قادة القوات املسلحة التطورات
العسكرية وطبيعة املشاركة الجوية
الكويتية في تلك العمليات.
الوضع األمني
وع � �ق � ��دت ال �س �ل �ط �ت ��ان اج �ت �م��اع��ا
ف� ��ي ال� �ع ��اش ��ر م� ��ن ي ��ون� �ي ��و ال� �ج ��اري
ب �ق ��اع ��ة م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س ت� ��م خ�ل�ال��ه
م�ن��اق�ش��ة ال��وض��ع االم �ن��ي ف��ي ال�ب�لاد
واس � �ت � �ع� ��دادات ال �ح �ك��وم��ة مل��واج �ه��ة
اي ط � ��ارئ ام �ن��ي ف ��ي ظ ��ل االوض � ��اع
ال�س�ي��اس�ي��ة واالم �ن �ي��ة امل�ت�لاح�ق��ة في
املنطقة وح�ض��ر االج�ت�م��اع اك�ث��ر من
 30ن��ائ �ب��ا وس �ت ��ة وزراء ي�ت�ق��دم�ه��م

وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ صباح
ال � �خ� ��ال� ��د ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس
ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
ووزي��ر النفط د .علي العمير ووزير
العدل يعقوب الصانع.
وأكد رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم ان االجتماع اك��د أهمية رفع
ال �ج �ه��وزي��ة االم �ن �ي��ة ال ��ى م�س�ت��وي��ات
ع��ال�ي��ة وف ��ق ق��اع��دة ان ��ه ل�ي��س ه�ن��اك
دول ��ة ب�م�ن��أى ع��ن ت��داع �ي��ات ال��وض��ع
االمني االقليمي.
التفجير اإلرهابي
و عقد ف��ي ال�س��ادس والعشرين
م��ن يونيو امل��اض��ي بمكتب رئيس

م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
اج �ت �م��اع ن �ي��اب��ي ح �ك��وم��ي م��وس��ع
ب� �ح� �ض ��ور س� �م ��و رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
الوزراء الشيخ جابر املبارك تناول
ب � �ح ��ث اخ � � ��ر م � �س � �ت � �ج ��دات ح � ��ادث
التفجير االره��اب��ي ال��ذي استهدف
اح��د امل�س��اج��د ب��ال�ع��اص�م��ة وأس�ف��ر
ع � ��ن س � �ق � ��وط ع � � �ش � ��رات ال � �ش � �ه� ��داء
واملصابني وتطرق االجتماع الذي
ح �ض��ره  34ن��ائ �ب��ا وس �ب �ع��ة وزراء
الى تفاصيل االجراءات الحكومية
وال�خ�ط��وات املتخذة للتعاطي مع
تداعيات الحادث االرهابي.
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في حوار لمدير مكتب النائب الراحل حول مواقفه النيابية والجوانب اإلنسانية

زمان :نبيل الفضل كان فريدا في كل شيء
ووفاته أصعب يوم في حياتي
«كان أصعب يوم في
حياتي» ..بهده العبارة
وصف حسين زمان مدير
مكتب النائب نبيل الفضل
يوم وفاة النائب وهو
يؤدي واجبه الوطني
في قاعة عبداهلل
السالم وقال في حوار
لـ «الدستور» ان الراحل
كان فريدا في كل شيء
حتى في طريقة ترشحه
كنائب وكان حريصا على
المصلحة العامة ويحاول
ان يكون قدوة لبقية
النواب في الحرص على
حضور الجلسات العامة
واللجان وكان يرى ان
عضوية مجلس االمة
ليست شرفا بل مسؤولية
كبيرة وهي ليست
وظيفة بل اقرب الى
العمل التطوعي لخدمة
الشعب وتطوير الدولة
من خالل التشريعات
وقال ان النائب الراحل
قدم  110أسئلة برلمانية
و 97اقتراحا بقوانين
اضافة الى  5اقتراحات
لم تعتمد نظرا لوفاته
وكان يرى ان االسئلة هي
طريق االصالح وان لجنة
الشؤون التشريعية هي
صلب عمل مجلس األمة
وكان يؤمن بحماية
مكتسبات الشعب لكن
على حساب الدولة.

الفضل أكثر النواب
التزاما بحضور
اللجان والجلسات
وكان قدوة لغيره

حسني زمان

وح ��ول ص �ف��ات ال �ن��ائ��ب امل��رح��وم في
عمله البرملاني واللجان البرملانية قال
ان ��ه ع �ن��د ورود ج� ��دول اع �م��ال امل�ج�ل��س
اخبره به فيطلب مني تجهيز القوانني،
حيث يأتي الى اللجان ويكون قد راجع
ك��اف��ة ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح امل�ط�ل��وب��ة في
اللجان.
وك � ��ان م �ل �ت��زم��ا ب��امل��واع �ي��د وي�ح�ض��ر
قبل موعد اللجنة او الجلسة مؤكدا ان
ال��راح��ل نبيل الفضل «ب��و ب ��راك» دائما
ي �ك��ون ب��ال�ل�ج�ن��ة ق�ب��ل م��وع��ده��ا وي�ش��رب
قهوته باللجنة الى ان تنعقد.
وذك � � ��ر ان� � ��ه اخ� � ��ر ج �ل �س��ة ل�ل�م�ج�ل��س
قبيل وفاته ك��ان متواجدا في السابعة
والنصف صباحا وك��ان اذا ت��أخ��ر جاء
ف��ي الثامنة وال��رب��ع صباحا على اكثر
تقدير وبني انه في احدى املرات قلت له
ت�ع��ال م�ت��أخ��را فالجلسة ستنعقد 9.30
ص �ب��اح��ا ف ��رد ق��ائ�ل�ا :ان ��ا اري� ��د ت��وص�ي��ل
رسالة لبقية الزمالء النواب بأنه ال بد
م��ن ح�ض��وره��م والب ��د ان ي�ع��رف��وا حجم
املسؤولية امللقاة على عاتقهم.
واوض� � � ��ح ان ال� �ن ��ائ ��ب ال � ��راح � ��ل ك ��ان
ي��ؤم��ن ب ��أن ال �ت��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة مجلس
االم ��ة ل�ي��س ش��رف��ا ب��ل م�س��ؤول�ي��ة كبيرة
النه يشرع للناس القوانني التي تسير
عليها وت�ن�ظ��م حياتها م�ش�ي��را ال��ى ان��ه
ك � ��ان ح ��ري �ص ��ا ع �ل ��ى ح� �ض ��ور ال �ل �ج��ان
وال � �ج � �ل � �س� ��ات اح � �س� ��اس� ��ا م� �ن ��ه ب �ح �ج��م
امل �س��ؤول �ي��ة ال �ت��ي ي�ح�م�ل�ه��ا الب �ن ��اء ه��ذا
الوطن.
وكان يرفض تأخر النواب عن اللجان
او الجلسات الن العضوية ليست عمال
ف��ي وزارة او ف��ي ش��رك��ة ي��أت��ي وي��ذه��ب
متى ما شاء ،انما هي عمل شعبي مهم.
عمل تطوعي
واش ��ار ال��ى ان ال��راح��ل نبيل الفضل
ك��ان ي��رى ب��أن عمل املجلس «تطوعي»
ولديه قناعة بأن النائب ينقل اطروحات
ال �ش �ع ��ب ل �ل �م �ج �ل��س وي� �ت� �ط ��وع ل �خ��دم��ة

كان يرى أن عضوية
مجلس األمة ليست
شرفا بل مسؤولية
كبيرة على النائب

جمع مستندات النائب الراحل نبيل الفضل

ال�ش�ع��ب وت�ط��وي��ر ال�ب�ل��د م��ن خ�ل�ال اق��رار
القوانني.
وبني ان الراحل كان على قناعة بأن
البلد ل��ن تتطور اال م��ن خ�لال القوانني
مشيرا الى انه يسهر ويحلم بالقوانني
لكي يخدم بها الكويت واهلها.
واش��ار ال��ى ان��ه خ�لال مناقشة قانون
الحيازات الزراعية كان رافضا استغالل
الحيازات في غير االغ��راض املخصصة
ل�ه��ا ل��ذل��ك ك��ان ي�ف�ك��ر ف��ي كيفية حماية
ام�لاك الدولة وع��دم استغاللها في غير
موضعها اصر على حماية امالك الدولة
ولم يكترث ملصلة انتخابية.
وق ��ال ان ال�ب�ع��ض ي��رى ال�ف�ض��ل بانه
مدافع عن الحكومة ولكن القوانني التي
ت �ق��دم ب�ه��ا ه��ي ق��وان�ي�ن ت�ح�م��ي امل��واط��ن
وت �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى امل� � ��ال ال � �ع ��ام وت �س��اع��د
الحكومة على تطوير البلد.
 110أسئلة
وذك � ��ر ان ال �ن ��ائ ��ب ال ��راح� ��ل ف ��ي آخ��ر
جلسة وقع على سؤالني لوزير الصحة
ول � ��وزي � ��رة ال � �ش� ��ؤون ح �ي��ث وص � ��ل ع��دد
االس�ئ�ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة لنبيل ال�ف�ض��ل 110
اسئلة وك��ان دائما يقول ان��ه عن طريق
االسئلة استطيع أخذ ما أريد من الوزير
وإذا ك ��ان إص�ل�اح �ي��ا ي�ص�ل��ح واذا ك��ان
متعثرا اعطيه سؤال ثان ليصلح.
وع ��ن ل�ج�ن�ت��ي ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وامل� � ��راف� � ��ق ال � �ع ��ام ��ة وح � � ��رص امل ��رح ��وم
على ال��دخ��ول فيهما فقد ك��ان ي��رى بأن
«التشريعية مطبخ» املجلس وامل��راف��ق
ت �ج �ع��ل خ� ��دم� ��ات ال � ��دول � ��ة ت� ��زده� ��ر وان
لجنتي امل��راف��ق والتشريعية جناحان
ي �ك �م�ل�ان ب �ع �ض �ه �م��ا م �ب �ي �ن��ا ب � ��أن ن�ب�ي��ل
الفضل كان لديه بعد نظر في موضوع
القوانني.
وق� � ��ال ان ال� �ن ��ائ ��ب ال� ��راح� ��ل ق � ��دم 97
اقتراحا بقانون اضافة الى  5اقتراحات
ل� ��م ت �ع �ت �م��د ن� �ظ ��را ل ��وف ��ات ��ه ف� ��ي ج�ل�س��ة
ال �ث�لاث��اء امل��اض��ي م��وض�ح��ا ب ��أن جميع

اق� �ت ��راح ��ات ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ل �ي��س ف�ي�ه��ا
«زي ��ادة م��ال�ي��ة» ف�ه��و ال يلعب ع�ل��ى ه��ذا
ال��وت��ر ب��ل ك��ان ي �ق��ول :أن��ا أض��ع ضريبة
ع�ل��ى ال�ت��اج��ر .واوض ��ح ان امل��رح��وم ك��ان
ل ��دي ��ه اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب ��ان �ش ��اء ه�ي�ئ��ة
لحماية املستهلك والناس ال تعلم عنه
حيث تعتقد بأنه ضد الشعب حيث كان
مؤمنا بحماية مكتسبات الشعب ولكن
على حساب الدولة.
تطوير المرافق
وش ��دد ع�ل��ى ان امل��رح��وم ك��ان مؤمنا
ب��أه�م�ي��ة ت�ط��وي��ر امل��راف ��ق ال �ع��ام��ة للبلد
حتى ينعم املواطن بها.
وتصبح لدينا سياحة داخلية بدال
من االقتراض من اجل السفر الى الخارج
دون فائدة تذكر للبلد بل كان يفكر في
اسعاد املواطن واستفادة الوطن منه.
وعن تعامل املرحوم مع املقربني منه
ذكر ان نبيل الفضل «جامح النقيضني»
حيث انه شرس مع من يريد الشر للبلد
عطوف مع احبابه.
وحول مواقفه الوطنية في احد املرات
طلب من املرحوم ان يخفف تصريحاته
ض��د اح ��د االش �خ ��اص ف ��رد ق��ائ�لا ط��امل��ا
ه��و شخصية ع��ام��ة س ��أرد ع�ل�ي��ه وك��ان
يرفض ان يرفع القضايا على املخالفني
لرأيه حيث كان يقول انا شخصية عامة
وليتحدث اآلخ ��رون بما ي��ري��دون حتى
ل ��و س �ب��ون��ي .وق � ��ال ان ��ه ت��أث��ر ب��ال��راح��ل
نبيل الفضل حيث ان��ه علم اب�ن��اءه حب
ال�ك��وي��ت واألم �ي��ر وأس ��رة الحكم مشيرا
الى انه تعلم ذلك من الراحل الذي غرس
حب الكويت وسمو األمير وأسرة الحكم
في نفسه الن أسرة الحكم هي الوحيدة
ال�ق��ادرة على حكم البلد والتعايش مع
الكل.
الجوانب اإلنسانية
وحول صفاته االنسانية وتعامله مع
اآلخرين قال انه كان اكثر الشخصيات

التي يراها شراسة بتصريحاته ولكن
ف ��ي ال �ج �ن��ب االن �س��ان��ي ف��ال��راح��ل نبيل
الفضل ك��ان م��ن الشخصيات الحنونة
والراقية في التعامل فقد كان شخصية
عطوفة واب��وي��ة وتشعر معه بانك ابنه
ول �ي��س ب�ي�ن ن��ائ��ب وس�ك��رت�ي��ر ان �م��ا ك��ان
قريبا منا حيث كان فريدا في كل شيء.
وذك ��ر ان ال��راح��ل ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ك��ان
م �م �ي��زا ف ��ي ك ��ل ش ��يء ح �ت��ى ف ��ي ط��ري�ق��ة
ترشحه للمجلس مؤكدا ان الراحل كان
فريدا في تعامله مع العاملني معه في
املجلس حريصا على ال�ت��واص��ل معهم
ولم يشعرهم يوما بأن هناك حاجزا في
التعامل معهم.
واش��ار ال��ى ان��ه ك��ان دائما ما يتداول
م �ع��ي وي �ت �ص��ل ك ��ل ص �ب��اح ي �س��أل عني
وعن املكتب واللجان والجلسات والبلد
بصفة عامة.
وقال ان املرحوم كان يتصل بي نحو
 10م ��رات ي��وم�ي��ا اض��اف��ة ال ��ى ال �ل �ق��اءات
بيننا وال يشعرك بان العالقة هي عالقة
عمل انما هي عالقة اصدقاء واقرباء.
ول �ف��ت ال ��ى ان امل ��رح ��وم ك ��ان يتصل
ب �ن��ا وي�س�ت�ش�ي��رن��ا ف��ي م�خ�ت�ل��ف االم ��ور
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن خ�ب��رت��ه ال�ط��وي�ل��ة وعند
اس �ت �ش ��ارت �ن ��ا ف ��ان ��ه ي ��أخ ��ذ ب� ��رأي� ��ك وال
يهملك موضحا بأن هناك الكثير ممن
يختلفون معه فكريا اال انهم حضروا
ج�ن��ازت��ه الن��ه ت��رك بصمة واض�ح��ة لدى
الجميع.
واش � � ��ار ال � ��ى ان ال� ��راح� ��ل رزق� � ��ه ال �ل��ه
بولدين هما براك واحمد وكان يعاملهم
م �ع��ام �ل��ة االخ وال � �ص ��دي ��ق ح �ي ��ث ك ��ان
يجلس معهم وال يشعرهم بانه فقط اب
بل صديق لهم.
ولفت انه كان عطوفا جدا مع احفاده
بل كان يعطيهم االلقاب ويضحك معهم
وم��ن ي��راه ي�ق��ول ان��ه ليس نبيل الفضل
الشرس الذي يعرفه الناس.

حرص على عضوية
اللجنة التشريعية
ووصفها بأنها
«مطبخ» مجلس
األمة
كان يرى ان
الدولة لن تتطور
إال من خالل
إقرار القوانين
وتنفيذها
أصر على حماية
أمالك الدولة
ورفض استغاللها
في غير األغراض
المخصصة لها
لم يكن يرفع
قضايا ضد من
يخالفونه الرأي
حتى لو (سبوه)
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االثنين  17ربيع األول  28 . 1437ديسمبر  -2015العدد 748

أمانة المجلس نظمت برنامجا تدريبيا
للبرلمانات الخليجية حول المهارات الشاملة
نظمت إدارة التدريب في األمانة
العامة ملجلس األمة أمس برنامجا
ت��دري �ب �ي��ا ت �ح��ت ع� �ن ��وان «امل � �ه ��ارات
الشاملة في إعداد مشاريع القوانني
واألع � � �م� � ��ال ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة» مل �ج��ال��س
ال�ش��ورى والوطني وال�ن��واب واألم��ة
ف��ي مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج
العربية وذل��ك خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن 27
إلى  29ديسمبر الجاري.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى
تعريف املشاركني بأحكام الالئحة
الداخلية ملجلس األمة الكويتي من
خ�لال ش��رح آلية عمل املجلس وفق
األن �ظ �م ��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة وال�لائ �ح �ي��ة

إض��اف��ة إل ��ى أدوار ال�ل�ج��ان وح ��دود
االخ�ت�ص��اص ال��رق��اب��ي والتشريعي
ف� ��ي ض � ��وء ال� �ن� �ص ��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة
وأحكام املحكمة الدستورية.
ويأتي إقامة البرنامج التدريبي
بناء على الخطة التدريبية املشتركة
ملجالس الشورى والوطني والنواب
واألم� � � � ��ة ب� � � ��دول م� �ج� �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي واجتماع لجنة التطوير
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة ال� �ت ��اس ��ع
والعشرين.
جانب من البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة التدريب باألمانة العامة

بيت العثمان متحف يحكي
تاريخ الكويت
ب� �ي ��ت ق� ��دي� ��م ألس� � � ��رة ال� �ع� �ث� �م ��ان ف��ي
م �ن �ط �ق ��ة ح� ��ول� ��ي ت� � �ح � ��ول إل � � ��ى ق �ي �م��ة
ث�ق��اف�ي��ة ووج��دان �ي��ة وإن �س��ان �ي��ة ك�ب�ي��رة
بفضل جهود فريق امل��وروث الكويتي
وامل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون
واآلداب ومركز العمل التطوعي حتى
أض � �ح� ��ى م �ت �ح �ف��ا ي �ع �ب ��ر ع � ��ن م��اض��ي
ال �ك��وي��ت ب �م��ا ي��زخ��ر ب ��ه م ��ن م�ق�ت�ن�ي��ات
تعبر عن هوية الشعب الكويتي.

ول� �ل� �م� �ت� �ح ��ف ع � � ��دة أق � � �س � ��ام ت �ش �م��ل
م�ت�ح��ف أث ��ري ��ات م��ن األدوات ال�ق��دي�م��ة
ت�م�ث��ل ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ف��ي ث�لاث�ي�ن�ي��ات
وأرب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��اض��ي ومتحف
اإلذاعة والتلفزيون والدراما الذي يقدم
األع �م ��ال ال��درام �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ق��دي�م��ة
ومتحف آخ��ر ع�ب��ارة ع��ن ص��ال��ة كبيرة
إلحياء االحتفاليات باألغاني التراثية
وأغاني البحر القديمة.

التطبيقي  33عاما في خدمة
العلم والتنمية
ت�ح�ت�ف��ل ال�ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب بمرور  33عاما
ع �ل��ى ان �ش��ائ �ه��ا م �ن��ذ ص ��در امل��رس��وم
األم � �ي� ��ري رق � ��م  1982 - 63ب��إن �ش��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب انطالقا من قناعة الدولة
بأهمية التعليم الفني وامل�ه�ن��ي في
دفع عملية التنمية إلى األمام فضال
ع��ن ت��وف�ي��ر وت�ن�م�ي��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
الوطنية بما يكفل مواجهة القصور
بها ولتلبية احتياجات التنمية في
البالد.
وق��ال املدير العام للهيئة د.أحمد
األث� � � ��ري إن ال �ه �ي �ئ��ة ت �ح��ول��ت خ�ل�ال

مسيرتها عبر أكثر م��ن ثالثة عقود
إل� ��ى ص� ��رح أك ��ادي �م ��ي ش��ام��خ يعمل
على توفير العمالة الفنية الوطنية
امل� ��اه� ��رة ت �ل �ب �ي��ة مل �ت �ط �ل �ب��ات ال�ت�ن�م�ي��ة
االجتماعية واالقتصادية واملساهمة
بتنفيذ خطط الدولة التنموية.
القتا إلى أن الهيئة تمكنت طوال
ت��اري �خ �ه��ا امل �ش��رف م��ن خ��دم��ة ال�ع�ل��م
وال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي ال �ك ��وي ��ت وأن ت�ن�ج��ز
وت �ح �ق��ق اآلم � � ��ال وال �ت �ط �ل �ع��ات ال �ت��ي
خ�ط�ه��ا ووض �ع �ه��ا م��ؤس �س��وه��ا عبر
توفير العمالة الوطنية املؤهلة في
جميع التخصصات بقطاعات الدولة
املختلفة.

منافسة ساخنة في مسابقات
الطيور بالموروث الشعبي
تشهد منافسات فئة الطيور
ف��ي م�ه��رج��ان امل� ��وروث الشعبي
الخليجي في قرية الشيخ صباح
األح �م��د ال�ت��راث�ي��ة إق �ب��اال واس�ع��ا
م ��ن ه � ��واة ه� ��ذا ال� �ت ��راث ال �ع��رب��ي
األصيل محليا وخليجيا.
وق� � ��ال ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
ال� �ع� �ل� �ي ��ا ل� �ل� �م� �ه ��رج ��ان ورئ � �ي ��س
ل � �ج � �ن� ��ة م� � �س � ��اب� � �ق � ��ات امل� � � � � ��وروث
ال �ش �ع �ب��ي ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ف�ه��د
ص �ب ��اح ال �ن��اص��ر إن م �ن��اف �س��ات
م �س��اب �ق��ات ال� �ط� �ي ��ور ب��أن��واع �ه��ا
ال�ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ق�ب��ل أي ��ام تميزت
بكثافة املشاركات وتجاوز عدد
املسجلني فيها  4000متسابق
ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف م� �س ��اب� �ق ��ات ه ��ذه
الفئة التي تتنوع بني مسابقات
امل �ل��واح (ال �س��رع��ة) وال�ط�ل��ع على
الحباري ومزاين الصقور ألنواع
الحر والجير والجير شاهني.
وأض� � ��اف أن م �ن��اف �س��ات ه��ذه
ال� �ف� �ئ ��ة م �س �ت �م ��رة ح� �ت ��ى ن �ه��اي��ة
ش� �ه ��ر ف� �ب ��راي ��ر امل� �ق� �ب ��ل وت �ش �م��ل
أيضا مسابقات (هدد الشياهني
ع�ل��ى ح �م��ام ال ��زاج ��ل) و(ال �ح �م��ام
القالبي) وق��د خصصت اللجنة
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

• م � �ح � �م � ��د ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز
ال �ش �ي �ح��ة 62 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي ��ع)،
ق� ��رط � �ب� ��ة ،ق ،3ال � � �ش � ��ارع ال� �ث ��ان ��ي،
م ،88ت�ل�ف��ون ،25321199 :ن�س��اء:
ال �ي��رم��وك ،ق ،3ال �ش��ارع االول ،ج،2
م ،25تلفون25335606 :
• جهيمه م �ه��اوش ج��ادح،
ارملة :جديع الوتيد الظفيري،
 79ع� ��ام� ��ا( ،ش � �ي � �ع� ��ت) ،رج � ��ال:
الجهراء ،النسيم ،ق ،2ش ،19م،41
تلفون ،55780808 :نساء :الدوحة،
ق ،2ش ،7م ،68تلفون60000682 :
• ح� �م ��ود اب ��راه� �ي ��م ح �م��ود
ال � �غ � �ن� ��ام 50 ،ع� ��ام� ��ا( ،ش � �ي ��ع)،
س � �ل� ��وى ،ق ،1ش ،5م ،5ت �ل �ف��ون:
99259955 - 99859955
• سعد فهد براك املحجان،
 67ع� � ��ام� � ��ا( ،ش� � � �ي � � ��ع) ،رج� � � ��ال:
الصباحية ،ق ،2ش ،6م ،711تلفون:
 ،94446714نساء :الصباحية ،ق،2
ش ،6م ،717تلفون55955111 :
• ف��اط �م��ة ع �ب��دال �ل��ه ع��واض
امل �ط �ي��ري ،ارم �ل��ة :ش ��داد ناحي
امل�ط�ي��ري 81 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت)،
ص�ب��اح ال �س��ال��م ،ق ،11ش ،1ج،11
م ،41تلفون99669043 :
• زه � � ��ور ع� �ب ��دال� �ل ��ه م�ح�م��د
اس�ك�ن��در 59 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت)،
الجابرية ،حسينية البلوش ،تلفون:
99067800

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

أحد املشاركني في مسابقة الطيور

امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ب � �ع� ��ض امل � �س� ��اب � �ق� ��ات
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين وأخ � � ��رى م �ف �ت��وح��ة
للخليجيني.
وأوض ��ح أن��ه ت��م االن �ت �ه��اء من
م �س ��اب �ق ��ات امل � �ل� ��واح (ال� �س ��رع ��ة)
ع�ل��ى م�س��اف��ة  400م�ت��ر وت��وزي��ع
ال� � �ج � ��وائ � ��ز ب � ��واق � ��ع  30ج� ��ائ� ��زة
ل�ل�م�ت�س��اب�ق�ين ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين و40
جائزة للمتسابقني الكويتيني.
ولفت إلى أن مسابقة (مزاين
الصقور) ستبدأ في شهر يناير
امل�ق�ب��ل ألن� ��واع ال �ص �ق��ور ال�ث�لاث��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

وف � ��ق ال � �ش� ��روط ال� �ت ��ي ح��ددت �ه��ا
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة مل�س��اب�ق��ات فئة
الطيور.
وذك � ��ر أن امل �س��اب �ق��ات ت�ش�م��ل
أي �ض��ا إق��ام��ة م �ن��اف �س��ات ال �ق��درة
وال � �ت � �ح � �م� ��ل ل� �ل� �خ� �ي ��ل وت� � �ت � ��وزع
ب �ي�ن م �س��اب �ق��ة ل �ف �ئ��ة ال �ن��اش �ئ�ين
مل �س��اف��ة  80ك �ي �ل��وم �ت��را وأخ� ��رى
لفئة ال�ف��ارس��ات على مسافة 90
ك�ي�ل��وم�ت��را واألخ �ي ��رة للعمومي
على مسافة  120كيلومترا.
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