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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أمير البالد يهنئ ملك تايالند
بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال��ص��ب��اح حفظه ال��ل��ه ورع����اه ب��ب��رق��ي��ة تهنئة إل���ى ج�لال��ة امل��ل��ك بوميبول
ادولياديج ملك مملكة تايالند الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا لجاللته موفور
الصحة ودوام العافية.

استطاع إنجاز أغلب القوانين التي تهم المرأة والطفل

نواب لـ«الدستور» :المجلس الحالي
حصن األسرة بخمسة عشر قانونا
أكد عدد من النواب رضاهم عما
ق��دم��ه مجلس االم���ة م��ن ق��وان�ين لها
ع�لاق��ة ب���االس���رة وال��ط��ف��ل م��ش��ددي��ن
ع����ل����ى ان����ه����م ي���ع���م���ل���ون ع����ل����ى اق�������رار
ال����ق����وان��ي�ن ال���ت���ي ت���ص���ب ف����ي ص��ال��ح
االسرة الكويتية وحمايتها.
واع��ت��ب��ر ال���ن���واب ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
ل���ـ«ال���دس���ت���ور» ان امل��ج��ل��س ال��ح��ال��ي
استطاع انجاز اغلب القوانني التي
تهم املرأة والطفل واالسرة وان املرأة
ال ينقصها ش���يء م���ن ال��ت��ش��ري��ع��ات
ال��ت��ي تعنى بحقوقها س��وى املزيد
من الشفافية وتطبيق تلك القوانني،
ك���م���ا ان ق����وان��ي�ن ال���ط���ف���ل وم��ح��ك��م��ة
االس���������رة وغ����ي����ره����ا ت���ع���ك���س ال���وج���ه
ال����ح����ض����اري ل���ل���ك���وي���ت م����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا
ن���ف���خ���ر ب����ه����ذا االم�������ر ع���ل���ى م��س��ت��وى

العاملني العربي واالسالمي.
واض��اف��وا ان املجلس الحالي اقر
 15قانونا خالل الفصل التشريعي
الرابع تخص االسرة والطفل واملرأة
وذلك ايمانا من املجلس بأن االسرة
م��ك��ون رئ��ي��س��ي وم��ه��م م���ن م��ك��ون��ات
امل��ج��ت��م��ع ون���ظ���را ل���دوره���ا ال��ح��ي��وي
في اعداد جيل املستقبل وهي ايضا
النواة لخلق اشخاص قادرين على
النهوض بالبلد ،مبينني ان من اهم
ت��ل��ك ال���ق���وان�ي�ن ال��ح��ض��ان��ة ال��خ��اص��ة
وم��ح��ك��م��ة االس�������رة وص����ن����دوق دع���م
االس������رة وح���ق���وق ال��ط��ف��ل وال��ع��م��ال��ة
امل����ن����زل����ي����ة وال����ح����ض����ان����ة ال���ع���ائ���ل���ي���ة
واملعاقني واالحداث.

تلفزيون المجلس
مجلس األمة الحالي أخذ على عاتقه حماية وصون األسرة الكويتية

ح���ت���ى ن��ح��ق��ق وف������رة م���ال���ي���ة .أك���د
النائب يوسف الزلزلة ان��ه يجب
ان تكون اراضي خيطان للطلبات
االس�����ك�����ان�����ي�����ة م���ض���ي���ف���ا ان ه����ذه
االراض�������ي ل��ي��س��ت ل��ل��ت��ج��ارة ان��م��ا
للسكن م��وض��ح��ا ان��ن��ا ن��ري��د حل
االزمة السكنية ال ان ينتهي االمر
للتجارة.

طنا :لن نقبل التأخير في تنفيذ
التأمين الصحي للمتقاعدين
ط����ال����ب ال����ن����ائ����ب م���ح���م���د ط��ن��ا
ب��س��رع��ة االن���ت���ه���اء م���ن اج������راءات
تأهيل الشركة الفائزة بالتأمني
ال��ص��ح��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ت��م��ه��ي��دا
ل��ل��ع��م��ل ب���ال���ق���ان���ون  .ف���ل���ن ن��ق��ب��ل

ب�����ع�����ث رئ������ي������س م����ج����ل����س األم�������ة
م����������رزوق ال����غ����ان����م ب����رق����ي����ة ت��ه��ن��ئ��ة
ال�����ى رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
ف����ي م��م��ل��ك��ة ت���اي�ل�ان���د ب��ون��ب��ي��ت��ش
وي��ش��ت��ك��ول��ش��اي وذل�����ك ب��م��ن��اس��ب��ة
العيد الوطني لبلده.

تفاصيل (ص)14-10

دعوة نيابية لقصر أراضي
خيطان على الطلبات اإلسكانية
تعليقا على التوجه الحكومي
لبيع القطعتني  3و 4في منطقة
خ�����ي�����ط�����ان ب�����ع�����د اس����ت����م��ل�اك����ه����م����ا
باملزاد العلني قال النائب مبارك
ال��ح��ري��ص ل��ـ «ال���دس���ت���ور» ان���ه مع
اي حل يحفظ امل��ال العام في ظل
رأي فني صريح من وزارة املالية
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�لاس��ك��ان ،فيما
اي��د النائب عبدالرحمن الجيران
م��ب��ررات وزي��ر املالية مشيرا إلى
انها تصب في االتجاه الصحيح

الغانم يهنئ
نظيره في تايالند
بالعيد الوطني

ب��م��زي��د م���ن ال��ت��أخ��ي��ر خ���اص���ة ان
امل�����دة م��ن��ذ اق�����رار ال���ق���ان���ون ك��ان��ت
كفيلة ببدء العمل بالقانون.
تفاصيل (ص)03

بنسب متفاوتة عن الخصوصي والممتاز و كامال عن االلترا

القضيبي لـ «الدستور» :رفع الدعم
عن البنزين خالل عامين
كشف النائب احمد القضيبي
ان رف������ع ال����دع����م ال���ح���ك���وم���ي ع��ن
ال���ب���ن���زي���ن الي�������زال ق���ي���د ال����دراس����ة
م������ش������ي������را ال�����������ى ان ال����ح����ك����وم����ة
اس����ت����ع����ان����ت ب���م���س���ت���ش���ار ع���امل���ي
ل��وض��ع ت��ص��ور ل��رف��ع ال���دع���م عن
ال���ع���دي���د م���ن ال��س��ل��ع م��ض��ي��ف��ا ان

ال����دراس����ة م��دت��ه��ا ث��ل�اث س��ن��وات
وتم االنتهاء من السنة االولى.
وقال القضيبي في تصريح
لـ «الدستور» ان هناك اتفاقا على
ان اي تحرك حكومي لرفع الدعم
عن البنزين سيتم اطالع اللجنة
امل��ال��ي��ة عليه م��ق��رون��ا ب��دراس��ات

لتالفي اي ام��ر سلبي ولحماية
امل��واط��ن�ين م��ش��ي��را إل���ى ان هناك
نية لرفع الدعم كامال عن بنزين
االل����ت����را وب���ن���س���ب م���ت���ف���اوت���ة ع��ن
ال���خ���ص���وص���ي وامل���م���ت���از،م���ؤك���دا
ان م��ا حصل ف��ي رف��ع ال��دع��م عن
الديزل سابقا لن يتكرر.

التشريعية تناقش تقنين دعم
الدولة لخدمات الجهات الحكومية
تعقد  7لجان اجتماعاتها اليوم
ح��ي��ث ت��ن��اق��ش اللجنة التشريعية
االق�����ت�����راح ب���ق���ان���ون ب���ش���أن ت��ع��دي��ل
ب���ع���ض م�������واد ق�����ان�����ون ال���ص���ن���دوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات

ال����ص����غ����ي����رة وامل����ت����وس����ط����ة وك����ذل����ك
االقتراح بقانون بشأن تقنني دعم
ال���دول���ة ل��خ��دم��ات ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء
وامل���ح���روق���ات ل��ل��ج��ه��ات الحكومية
وموظفيها .وت��ن��اق��ش لجنة امل��رأة

قضايا إس��ك��ان امل���رأة والتعليمية
تناقش اإلعالم اإللكتروني واملالية
ت���ن���اق���ش ت���ق���اري���ر م��ت��اب��ع��ة ال��خ��ط��ة
ال��س��ن��وي��ة وال��ن��ص��ف س��ن��وي��ة لسنة
.2015 - 2014

د .يوسف الزلزلة
 غياب من يعكرالصفو السياسي عزز
اإلنجازات الرقابية
والتشريعية

 جميع القوانينالمقرة تصب في
صالح المواطن
بصورة مباشرة

تفاصيل (ص)15
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يعقد خالل الفترة من  6إلى  8الجاري تحت رعاية الرئيس السيسي

الحويلة يشارك في مؤتمر التكامل
العربي بالقاهرة
غ��ادر البالد صباح أم��س النائب
د .محمد ه��ادي الحويلة متوجها
إل � � ��ى ج� �م� �ه ��وري ��ة م � �ص ��ر ال �ع ��رب �ي ��ة
الشقيقة وذلك للمشاركة في مؤتمر
التكامل العربي :تحديات وآف��اق «
وال��ذي يعقد خالل الفترة من  6إلى
 8ديسمبر الجاري.
ي � �ش� ��ارك ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف� ��ي امل��ؤت �م��ر
ال��ذي تعقده مؤسسة الفكر العربي
ب� ��ال � �ش� ��راك� ��ة م � ��ع األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ج ��ام� �ع ��ة ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة وذل � ��ك
ب �م �ق��ره��ا ب ��ال� �ق ��اه ��رة ت� �ح ��ت رع ��اي ��ة
رئ �ي ��س ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة
ع �ب��د ال �ف �ت ��اح ال �س �ي �س��ي ب�م�ن��اس�ب��ة

ال��ذك��رى السبعني لتأسيس جامعة
الدول العربية تحت عنوان التكافل
ال � �ع� ��رب� ��ي :ت� �ح ��دي ��ات وآف� � � � ��اق وف ��ق
م �ن �ه �ج �ي��ة ج ��دي ��دة ت �ض �م��ن إس �ه��ام
جميع امل�ش��ارك�ين ف��ي ن�ق��اش جميع
القضايا.
م� ��ن امل � �ق� ��رر ان ي �ن ��اق ��ش امل��ؤت �م��ر
التكامل االق�ت�ص��ادي ال�ع��رب��ي سبل
ت� �ع ��زي ��ز ال� �ع� �م ��ل ال� �ع ��رب ��ي امل �ش �ت��رك
وتفعيل آلياته.

أبل يشارك في مؤتمر
قمة المناخ بباريس
ت ��وج ��ه ع� �ض ��و م�ج�ل��س
األم� � ��ة د.خ� �ل� �ي ��ل ع �ب��د ال �ل��ه
أب � � � ��ل ف � �ج� ��ر أم � � � ��س االول
إل ��ى ال�ع��اص�م��ة الفرنسية
ب��اري��س وذل ��ك للمشاركة
ف ��ي االج �ت �م ��اع ال �ب��رمل��ان��ي
ب �م �ن��اس �ب��ة م��ؤت �م��ر األم ��م
املتحدة بشأن تغير املناخ
ال ��ذي ي�ع�ق��د خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
م� � ��ن  5إل� � � ��ى  6دي �س �م �ب��ر
الجاري.
د.خليل أبل

د.محمد الحويلة مغادرا إلى القاهرة

الوقيت يكرم حرس مجلس األمة الحاصلين
على دورة مدرب لياقة بدنية

ك� � � � ّ�رم األم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام امل �س ��اع ��د
ل� � �ش � ��ؤون ح � � ��رس م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ال� �ل ��واء خ��ال��د ال��وق �ي��ت ع � ��ددا من
ع �س �ك��ري��ي ح� ��رس م �ج �ل��س األم ��ة
ب �م �ن��اس �ب��ة ت �خ��رج �ه��م م� ��ن دورة
م� � ��درب ل �ي��اق��ة ب��دن �ي��ة وال� �ت ��ي ت��م
إقامتها بفرع االتحاد الرياضى
للرئاسة العامة للحرس الوطنى
خ�لال الفترة 2015/10/22م إلى
 .2015/12/03ك�م��ا أش ��ار اللــواء
خ ��ال ��د ال ��وق� �ي ��ت إل� � ��ى ان إل� �ح ��اق

ع �س �ك��ري��ي ح� ��رس م �ج �ل��س األم ��ة
ف ��ي ه� ��ذه ال� � � ��دورات ج� ��اء ت�ن�ف�ي��ذا
ل�ت��وج�ه��ات رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م��رزوق الغانم وذل��ك م��ن منطلق
ال � � �ح� � ��رص ع � �ل� ��ى رف� � � ��ع ال � �ك � �ف� ��اءة
وال � �ق� ��درة ال �ب��دن �ي��ة ألف � ��راد ح��رس
مجلس األمة.

األمني العام املساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت مكرما حرس املجلس الحاصلني على دورة مدرب لياقة بدنية
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طنا :لن نقبل التأخير في تنفيذ قانون
التأمين الصحي للمتقاعدين
ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
ب�س��رع��ة االن�ت�ه��اء م��ن اج ��راءات
تأهيل الشركة الفائزة بالتأمني
الصحي للمتقاعدين تمهيدا
ل �ل �ع �م��ل بالقانون الف� �ت ��ا ال��ى
ان ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة
ان � �ت � �ه� ��ت م� � ��ن ف� � ��ض م� �ظ ��اري ��ف
امل� �ن ��اق� �ص ��ة وأه� � �ل � ��ت ش��رك �ت�ي�ن
وأرسلتهما للوزارة للمفاضلة
بينهما واختيار االنسب وفق
املعايير الفنية.
وق� � � � � ��ال ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ط� � �ن � ��ا ف��ي
ت �ص��ري��ح :ان ال � � ��وزارة م�ط��ال�ب��ة
اآلن ب � �س� ��رع� ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال
واالن�ت�ه��اء م��ن بقية االج ��راءات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ت� �م� �ه� �ي ��دا ل �ت��وق �ي��ع
ال�ع�ق��د وب� ��دء ال�ع�م��ل ب��ال�ق��ان��ون
وال��ذي سيخدم ه��ذه الشريحة
ويحسن م��ن مستوى الخدمة
الصحية املقدمة لهم.
وأض��اف النائب طنا :نتفهم

محمد طنا

ط�ب�ي�ع�ي��ة االج � � ��راءات ال��رق��اب�ي��ة
ون �ت �ف �ه��م دور ال � � ��وزارة لجهة
املعايير واالش �ت��راط��ات الفنية
ل �ك��ن دون ش� ��ك ه� �ن ��اك ت��أخ �ي��ر
في تنفيذ القانون وال�ع�م��ل
به وهو ما ينبغي معه تحديد

ت � ��اري � ��خ م� �ع�ي�ن ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء م��ن
االجراءات فلن نقبل بمزيد من
ال�ت��أخ�ي��ر خ��اص��ة ان امل ��دة منذ
اقرار القانون كانت كفيلة ببدء
العمل بالقانون.
وط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ط �ن��ا ع�ل��ى
ص �ع �ي��د آخ� ��ر ب �ت �س��ري��ع وت �ي��رة
العمل ف��ي مستشفى الجهراء
الجديد للحاجة املاسة لزيادة
القدرة االستعابية والتي باتت
ال تتناسب مع اعداد املراجعني
في ظل الزيادة السكانية التي
تشهدها املحافظة وهو االمر
الذي شكل ن��وع��ا م��ن الضغط
على املستشفى الحالي وعلى
مستوى الخدمة.

برلمان
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الطريجي :الحجز على  82مليون فرانك
و 128مليون إسترليني من أموال الرجعان
أش��ادت لجنة حماية األم��وال العامة
بالجهود النيابية والحكومية املبذولة
ف � ��ي م �ت ��اب �ع ��ة ق �ض �ي ��ة م� ��دي� ��ر م��ؤس �س��ة
ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات اإلج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال� �س ��اب ��ق ،
باإلضافة إلى الجهود التي أفضت إلى
توقيع اتفاقية تبادل وتسليم املتهمني
مع بريطانيا  ،معلنة عن اجتماع الحق
الس�ت�ك�م��ال ال�ب�ي��ان��ات ذات ال�ص�ل��ة بهذه
القضية .
وذك � � ��ر رئ � �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
النائب الدكتور عبد الله الطريجي في
ت �ص��ري��ح ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق��ب اج �ت �م��اع
ال�ل�ج�ن��ة ب �ح �ض��ور وزي� ��ر ال �ع��دل ووزي ��ر
االوق� � � � ��اف ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع ورئ� �ي ��س
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع وم��دي��ر ال�ت��ام�ي�ن��ات
االجتماعية وممثلي ديوان املحاسبة ان
الوزير الصانع تحدث عن جهود رئيس
مجلس االم��ة م��رزوق الغانم وم��اق��ام به
الوزيرالصانع وال��ذي اثمر عن اتفاقية
ت�ب��ادل تسليم املتهمني واملطلوبني مع
ب��ري�ط��ان�ي��ا  ،م��ؤك��دا ان ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة

د .عبدالله الطريجي

ن �ت��اج ج �ه��د ل�ل�م�ج�ل��س م�م�ث�لا ب��رئ�ي�س��ه
وللحكومة ممثلة بوزير العدل .
واوض � ��ح ان ال �ل �ج �ن��ة اس �ت �م �ع��ت ال��ى
اجراءات الفتوى والتشريع املسؤوله عن
متابعة قضية مدير التامينات السابق
مشيرا الى انه تم الحجز على مبلغ 82

م�ل�ي��ون ف��رن��ك ف��ي س��وي�س��را اض��اف��ة ال��ى
بعض العقارات كما تم الحجز على 128
مليون جنيه استرليني ف��ي بريطانيا
تعود للمدير السابق .
وذكر ان الفتوى والتشريع توصلت
ال��ى ع �ق��ارات وام� ��وال م��ؤك��دة ت�ع��ود ال��ى
فهد الرجعان في كل من اميركا ولبنان
وم�ص��ر ودب��ي وفرنسا والبحرين جار
الحجز عليها بالتنسيق مع السلطات
القضائية في تلك الدول .
واض� ��اف ان ق� ��رارا ص ��در م��ن ال�ن��ائ��ب
العام في  25اغسطس املاضي بالحجز
التحفظي على اموال الرجعان وزوجته
واب �ن��ائ��ه داخ ��ل ال �ك��وي��ت ك�م��ا ت��م اح��ال��ة
ملف احدى القضايا الفرعية على مدير
التامينات ال�س��اب��ق وامل�ع��روف��ة بقضية
اوب � �ش� ��ن وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��امل� �ض ��ارب ��ات ف��ي
السوق االميركية والتي تقدر الخسارة
(ال�ت��ي عبث ولعب بها امل��دي��ر السابق )
ب�م�ب�ل��غ  300م�ل�ي��ون دي �ن��ار ض��اع��ت من
اموال التامينات.

الحمدان للعيسى :من المسؤول عن تلف
أجهزة التابلت قبل توزيعها على الطلبة؟
وج � ��ه ال �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
س � � ��ؤاال إل � ��ى وزي � � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة وزي� ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د.ع�ي�س��ى الكندري
ق � ��ال ف� �ي ��ه :أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة
تسليمها أج �ه��زة ال�ت��اب�ل��ت (ج�ه��از
ل� ��وح� ��ي) ل �ل �م �ن��اط��ق ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة و
ت ��وزي� �ع� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل� � � � ��دارس ف� ��ي ك��ل
منطقة تعليمية تمهيدا لتسليمها
للطالب فور االنتهاء من تضمينها
للمحتوى العلمي وقال وكيل وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ال��دك�ت��ور هيثم األث ��ري في
ت �ص ��ري ��ح ص �ح �ف��ي ان ال � �ه� ��دف م��ن
ذل��ك ه��و أن يصبح ال�ج�ه��از وسيلة
أساسية ملساعدة املعلم في العملية
التعليمية إضافة الى كونه وسيلة
ج�ي��دة للطالب ك��ي ي�ث��ري تحصيله
ال� �ع� �ل� �م ��ي وم � ��راج� � �ع � ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وأوض��ح أن جهاز التابلت سيكون
وسيلة م�س��اع��دة رئيسية للعملية
التعليمية تعتمد ب�ش�ك��ل أس��اس��ي
على املعلم وإبداعه في استخدام و
توظيف هذه الوسيلة الفتا إلى أنه
يقع على عاتق الوزارة مهمة تدريب
املعلمني على كيفية استخدام هذا
الجهاز.
وأض � � ��اف:ل � � ��ذا ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
وإفادتي باآلتي:
م � ��ا اس � �ت � �ع� ��داد ال� � � � � ��وزارة م�م�ث�ل��ة
ب� � ��اإلداري �ي ��ن وامل� �ع� �ل� �م�ي�ن وال� �ط�ل�اب

حمود الحمدان

الس � �ت � �ق � �ب� ��ال واس � � �ت � � �خ � ��دام أج � �ه� ��زة
التابلت؟
ك �ش ��ف ي �ب�ي�ن ف �ي ��ه اس � ��م ال �ش��رك��ة
التي رس��ت عليها مناقصة أجهزة
ال �ت��اب �ل��ت وع� ��دد األج� �ه ��زة وال�ق�ي�م��ة
االج � �م ��ال � �ي ��ة ل �ل �ع �ق��د م � ��ع ت� ��زوي� ��دي
بنسخة من العقد.
ملاذا طرحت الشركة تأجير أجهزة
التابلت بدال من شرائها؟وكم يبلغ
فرق السعر بني الـتأجير والشراء؟
ك ��م ي �ب �ل��غ ع � ��دد ال � � � ��دورات وع ��دد
املستفيدين منها وطبيعة الشريحة
املستهدفة في هذه الدورات؟
ت�ع��ان��ي امل � ��دارس م��ن ق�ل��ة ال�غ��رف
الشاغرة بداخلها وم��ع ذل��ك سلمت

ال � � ��وزارة امل� � ��دارس أج �ه ��زة ال�ت��اب�ل��ت
لتخزينها إل��ى ح�ين توزيعها على
الطالب فما أسباب االستعجال في
ط ��رح امل �ن��اق �ص��ة وت�س�ل�ي��م األج �ه��زة
ل � �ل � �م � ��دارس ق� �ب ��ل اإلع� � � � � ��داد ال �ج �ي��د
السابق لذلك؟
م��ا ال�ب��رام��ج ال�ت��رب��وي��ة والعلمية
التي يمكن للطالب أن يستفيد منها
من خالل أجهزة التابلت؟
ك�ي��ف يمكن أن يستفيد الطالب
من املعلم عبر التابلت واملعلمني لم
يتدربوا أص�لا على استخدام هذه
األجهزة؟
م��ن يتحمل امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن تلف
أج�ه��زة التابلت ف��ي حالة تعرضها
ل� � �س � ��وء ال � �ت � �خ� ��زي� ��ن وال � �ت � �ل � ��ف ق �ب��ل
تسليمها للطالب؟
م��ا آل �ي��ة ت��وزي��ع أج �ه��زة ال�ت��اب�ل��ت
ع� �ل ��ى ال� � �ط �ل��اب؟ وه� � ��ل س �ي��أخ��ذه��ا
ال �ط ��ال ��ب م �ع��ه ل �ل �م �ن��زل أم س�ت�ب�ق��ى
ف��ي امل��درس��ة؟ وم��ن سيتحمل قيمة
تلفها في حال التلف؟ وهل ستجبر
ال��وزارة الطالب على تسلم التابلت
أم سيكون األمر اختيارا؟
بيان بمراحل إقرار جهاز التابلت
منذ كونها فكرة إل��ى ح�ين إق��راره��ا
وكشف بأسماء أعضاء اللجنة التي
درس��ت امل��وض��وع م��ن ك��اف��ة جوانبه
وقامت بإقراره.

 ..ويقترح تعديل مشروع قانون
المناقصات العامة
ومن جهة أخ��رى تقدم الحمدان
ب� � �ت� � �ع � ��دي � ��ل ب � � �ع� � ��ض ال� � �ن� � �ص � ��وص
ب��ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى م� �ش ��روع ق��ان��ون
املناقصات العامة امل�ع��روض على
اللجنة املالية واالقتصادية.
وجاء في نص االقتراح:
أوال :اقتراح أن يضاف إلى املادة
( )53فقرة جديدة وفقا ملا يلي:
تكون األولوية في الترسية في
املناقصة التي تزيد قيمتها على
خمسة ماليني د.ك على الشركات
املدرجة في سوق الكويت لألوراق
املالية.
وي� �ج ��وز ال �ت��رس �ي��ة ع �ل��ى ش��رك��ة
غ� �ي ��ر م� ��درج� ��ة ف� ��ي ال � �ب� ��ورص� ��ة إذا
ت �ح �ق��ق ف ��ي ع��رض �ه��ا ك ��ل ال �ش��روط
الفنية وتقدمت بعرض مالي يقل
بنسبة  % 15على األقل عن أفضل
العروض.
مبررات التعديل
ه� ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ي �ح �ق��ق تعميم

فائدة أكبر للمشروعات املدرجة
ب��ال �س��وق ح �ي��ث ت �ش �م��ل األرب � ��اح
امل �ح �ق �ق��ة ل �ل �ش��رك��ات ال� �ت ��ي ت��دي��ر
م �ش��روع��ات ال ��دول ��ة اع � ��دادا أك�ب��ر
م��ن امل��واط�ن�ين ب�م��ا ينعش س��وق
املال بشكل مباشر وغير مباشر
ولنشاط السوق املالي وبالتالي
ي � � �ج� � ��ذب أع� � � �ض � � ��اء آخ � � ��ري � � ��ن م��ن
املواطنني بما يساهم في تحريك
ع� �ج� �ل ��ة ال � �ن � �ش� ��اط االق � �ت � �ص� ��ادي
ووج � ��ود ال �ش��رك��ة ف ��ي ال �ب��ورص��ة
يجعلها موضع رقابة ومتابعة
م ��ن ال ��دول ��ة ب �م��ا ي �ت �ي��ح ال �ف��رص��ة
للتعرف على أي فساد أو انحراف
وي� �ك ��ون ن �ش��اط �ه��ا م �ع �ل��وم��ا ل��دى
س�ل�ط��ات ال��دول��ة ألن ميزانياتها
م��راق �ب��ة ف �ض�لا ع��ن أن ال �ش��رك��ات
امل��درج��ة ف��ي ال�ب��ورص��ة ت��دف��ع من
أرب��اح�ه��ا  2.5ح�س��ب ق��ان��ون دع��م
العمالة الوطنية.
ث��ان�ي��ا :اق �ت��راح أن ي�ض��اف إل��ى
م ��ادة ال� �ج ��زاءات رق��م ( )87البند

( )4وفقا ملا يلي:
 - 4أي شركة متعاقدة تعثرت
ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��د أو ل ��م ت�ن�ف��ذه
ب ��ال� �ش� �ك ��ل امل � �ط � �ل� ��وب ت � �ح� ��رم م��ن
الدخول في مناقصة تالية حتى
تسوية املناقصة محل الخالف.
مبررات التعديل
بند :4
ليس معقوال أن تتاح الفرصة
للمقصرين في انجاز تعاقداتهم
ل�ل�م�ن��اف�س��ة م��ع ش��رك��ات ملتزمة
أخ � ��رى وإن� �م ��ا ي �ج��ب آت ت�ع��اق��ب
على ذل��ك وه��ذا النص حافز لكل
ال�ش��رك��ات إلن �ج��از اع�م��ال�ه��ا بدقة
وك � �ف� ��اءة ف ��ي ال ��وق ��ت امل� �ط �ل ��وب -
ت�ي�م�ن��ا ب �ق��ول ال ��رس ��ول( :ان ال�ل��ه
ي �ح��ب إذا ع �م��ل أح��دك��م ع �م�لا أن
يتقنه).
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حماد :هل أحيلت توسعات المصانع على ديوان
المحاسبة للتدقيق؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
س � � � � � ��ؤاال إل � � � � ��ى وزي � � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال �ع �ل��ي عن
أس �م��اء ال �ش��رك��ات وامل �ص��ان��ع التي
حصلت على موافقات للتوسعة.
وج ��اء ف��ي ن��ص ال �س��ؤال ي��رج��ى
إفادتي وتزويدي باالتي:
 ب �ك �ش��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي ب��أس �م��اءالشركات واملصانع التي حصلت
ع �ل��ى م ��واف� �ق ��ات ل �ل �ت��وس �ع��ة خ�ل�ال
السنوات .2015 - 2014 - 2013

 ه � � ��ل ت � � ��م إح � � ��ال � � ��ة ت ��وس � �ع ��اتاملصانع التي تمت خالل السنوات
 2015 - 2014 - 2013ع�ل��ى دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ل �ل �ت��دق �ي��ق؟ إذا ك��ان��ت
االجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بنسخه من ردود ديوان املحاسبة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن وإذا ك��ان��ت
االجابة بالنفي فما االسباب التي
ح��ال��ت دون ت�ح��وي�ل�ه��ا ال ��ي دي ��وان
املحاسبة للتدقيق؟
 -ه � ��ل ح � �ص ��ل ب � �ع ��ض أع � �ض ��اء

م� �ج� �ل ��س إدارة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للصناعة ع�ل��ى م��واف �ق��ات توسعة
ملصانع أو قسائم صناعية جديدة
ل�ش��رك��ات�ه��م خ�ل�ال ال �س �ن��وات 2013
  -2015 2014إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ةباإليجاب يرجى ت��زوي��دي بكشف
تفصيلي بأسماء ه��ؤالء االعضاء
وامل��واف �ق��ات ال �ت��ي ح�ص�ل��وا عليها
ل�ش��رك��ات�ه��م خ�ل�ال ال �س �ن��وات 2013
–  2015 - 2014وه��ل ت��م مخاطبة
دي��وان املحاسبة أو الهيئة العامة

مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي تلك
ال�ت�ع��دي��ات وامل�خ��ال�ف��ات الصريحة
ل�ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد ووج��ود
تعارض للمصالح في مناصبهم؟
 م��ا األس ��س وامل�ع��اي�ي��ر املتبعةفي توزيع الورش الصناعية؟
 ب �ك �ش��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي ب��أس �م��اءالشركات او االف��راد الذين حصلوا
على ورش صناعية خالل السنوات
 2015 - 2014 - 2013مبينا مناطق
التوزيع واملساحة لكل منها.

 ب �ك �ش��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي ب��أس �م��اءامل � �ص� ��ان� ��ع وال� � �ش � ��رك � ��ات أص� �ح ��اب
القسائم الصناعية أو الخدمية أو
الحرفية التي صدرت فيهم قرارات
م��ن لجنة السحوبات واملخالفات
ب�س�ح��ب ق�س��ائ�م�ه��م م�ب�ي�ن��ا ت��اري��خ
صدور تلك القرارات وتاريخ تنفيذ
قرارات السحب.

سعدون حماد

قدم حزمة من االقتراحات برغبة بشأن إنشاء مؤسسات طبية عالجية جديدة

عسكر :اإلسراع في بناء مستشفى لعالج
أورام األطفال ومركز لألطراف الصناعية
تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة
م��ن االق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ب �ش��أن إن�ش��اء
م ��ؤس� �س ��ات ط �ب �ي��ة ع�ل�اج �ي ��ة ج ��دي ��دة
ل�لارت�ق��اء بمستوى ال��رع��اي��ة الصحية
في البالد.
وط��ال��ب ع�س�ك��ر ف��ي ن��ص االق �ت��راح
ب � ��االس � ��راع ف ��ي ب� �ن ��اء أول م�س�ت�ش�ف��ى
ل�ع�لاج أورام األط�ف��ال بالكويت يكون
مقره مدينة الكويت ويكون مستشفى
متخصصا لعالج السرطان يكون فيه
ف��ري��ق ط�ب��ي ع��امل��ي م��ن اف�ض��ل األط�ب��اء
ال �ع��امل �ي�ين وف ��ري ��ق ع �م��ل م �ح �ت��رف من
اب �ن��اء أل��وط��ن ي�ك��ون م ��درب ف��ي أفضل
املستشفيات العاملية إلى جانب أحدث
ال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ط�ب�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة عالية
ال �ت �ق �ن �ي��ة وال�ل��ازم� ��ة مل� ��رض ال �س��رط��ان
وبالتالي سيكون له ال��دور الكبير في
تقليل نسب اإلص��اب��ة والكشف املبكر
إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات
الطبية ف��ي ه��ذا امل�ج��ال حتى نتفادى
أي إصابات متقدمة لهذا املرض.
وقال في نص االقتراح :بعد ازدياد
ن�س�ب��ة األط �ف��ال امل �ص��اب�ين ب��ال�س��رط��ان
وع � � � ��دم م� � �ق � ��درة امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ع �ل��ى
استيعاب هذا الكم الهائل من املرضى
ل�ق�ل��ة اإلم �ك��ان��ات ل �ع�لاج ال�ك�ث�ي��ر منهم
وت� �ص ��ل ن �س �ب��ة اإلص� ��اب� ��ة ب ��األم ��راض
ال �س��رط��ان �ي��ة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت إل� ��ى اع ��دد
كبيرة مصابة سنويا وازدي ��اد كبير
في عدد مرضى السرطان وخصوصا
ب�ين االط�ف��ال وي�لاح��ظ ه��ذا ال�ش��يء في
جميع املستشفيات وامل��راك��ز الطبية
في الدولة ومرض السرطان إذا لم يتم
اك�ت�ش��اف��ه ب�س��رع��ة ي ��ؤدي ال��ى ت��رد ع��ام
ب�ص�ح��ة امل��ري��ض م��ا ي�ق�ل��ل م��ن ج��دوى
ال �ع�ل�اج ال �ك �ي �م��ائ��ي وم ��ن أج ��ل ت��وف�ي��ر

رعاية صحية فائقة الجودة للمرضى
ف ��ي دول � ��ة غ �ن �ي��ة ق�ل�ي�ل��ة ال �س �ك��ان م�ث��ل
الكويت والوصول الى أفضل النتائج
الطبية الب��د ان ن��رك��ز ك��ام��ل اهتمامنا
على رعاية مرضى سرطان واألمراض
االخ ��رى داخ ��ل ال�ك��وي��ت وي �ك��ون هناك
مستشفيات في جميع مجاالت الطب
ل�ه��ا ك �ف��اءة ع��امل�ي��ة الن رع��اي��ة امل��رض��ى
واج ��ب ك��ل م�س�ل��م وم ��ن ال�ح�ق��وق التي
كفلها الدستور الكويتي لهم.
ومن جهة أخرى قدم اقتراحا برغبة
ج ��اء ف �ي��ه :ت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ة م�م�ث�ل��ة في
وزارة ال�ص�ح��ة بعمل خ�ط��ة متوسطة
األج��ل الس�ت�ح��داث ن�ظ��ام مستشفيات
جراحة اليوم الواحد بدولة الكويت ملا
لها من آث��ار في التخفيف من األعباء
ع� ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� �ع ��ام ��ة وات ��اح ��ة
اج��راء ال�ج��راح��ات للمرضى ف��ي أس��رع
وق� � ��ت م �م �ك��ن ف� ��ي ك� ��ل ال �ت �خ �ص �ص��ات
والتخطيط لإلمداد بالكوادر املؤهلة
في الوقت املناسب.
وأض��اف :رغبة في الحد من كثافة
مرتادي املستشفيات العامة وإسهاما
ف � ��ي ح � ��ل م �ش �ك �ل��ة ب � �ق� ��اء ال � �ع ��دي ��د م��ن
امل��رض��ى ف��ي ق��ائ�م��ة االن �ت �ظ��ار إلج ��راء
ع�م�ل�ي��ات ج��راح �ي��ة ف��ي ال�ت�خ�ص�ص��ات
املختلفة ف�ت��رات طويلة ق��د تصل الى
ع� ��دة اش �ه ��ر ان� �ت� �ظ ��ارا ل� �ل ��دور رغ� ��م ان
بعض ه��ذه العمليات ت�ك��ون عمليات
جراحية خفيفة ال تحتاج الى انتظار
طويل ف��ي املستشفيات بعد اجرائها
ب�م��ا ي�ت�ي��ح ال�ف��رص��ة واالخ �ت �ي��ار لوقت
اج� ��راء ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ج��راج �ي��ة ل ��ذا ك��ان
ل ��زام ��ا ال �ت �ف �ك �ي��ر وال �ت �خ �ط �ي��ط إلدخ� ��ال
ن�ظ��ام ج��راح��ات ال �ي��وم ال��واح��د ب��دول��ة
الكويت وذلك بعد نجاح هذه التجربة

عسكر العنزي

في العديد من بلدان العالم.
كما قدم اقتراحا برغبة آخر طالب
ف�ي��ه ب��ان �ش��اء م��رك��ز ط�ب��ي ع �م��ودي في
ك��ل محافظة ت�ك��ون ال�خ��دم��ة ف�ي��ه على
م� � ��دار ال � �ي ��وم ( 24س ��اع ��ة) ب �م��ا ف�ي�ه��ا
أي��ام ال�ع�ط�لات األسبوعية والرسمية
وي�ح�ت��وي ك��ل م��رك��ز منها على بعض
ال � � �ع � � �ي � ��ادات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة
ال � �ت� ��ي ت �ك �ث ��ر ف �ي �ه ��ا ب� �ع ��ض ال � �ح� ��االت
امل��رض �ي��ة امل� �ت� �ع ��ارف ع �ل �ي �ه��ا ت�خ�ف�ي�ف��ا
ف� ��ي ال �ض �غ ��ط امل � �ت ��زاي ��د ع �ل ��ى امل ��راك ��ز
ال �ط �ب �ي��ة وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق إن �ش��اء أو استئجار
مبنى أو أك�ث��ر ف��ي امل�ن��اط��ق التجارية
واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ب �م �ش ��ارك ��ة ال �ق �ط��اع
ال�خ��اص وت��وف�ي��ر هيئة طبية جديدة
متخصصة على كفاءة عالية ويكون
من صلب عملها إجراء عمليات اليوم
الواحد على أن يطلق اسم مجمع طبي
حكومي على تلك املراكز.
وأضاف :نظرا ملا يعانيه املواطنون
خ �ل ��ال م ��راج� �ع� �ت� �ه ��م ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات
وامل��راك��ز الصحية واالزدح ��ام الشديد

فيها وتفاديا للضغط الهائل من أعداد
امل��رض��ى امل �ح��ول�ين إل ��ى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
والعيادات التخصصية التي أصبحت
ش �ب��ه ع��اج��زة ع��ن أداء دوره � ��ا بشكل
ك��ام��ل واخ �ت �ص��ارا ل �ل��وق��ت امل�س�ت�غ��رق
ل�ب�ن��اء امل�س�ت�ش�ف�ي��ات الس�ت�ي�ع��اب ه��ذه
األع � ��داد وف ��ي م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات
الطبية.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل دع ��ا عسكر
إل � ��ى اس� �ت� �ح ��داث أق � �س ��ام م�ت�خ�ص�ص��ة
لعالج مرض نقص املناعة الخلقي في
املستشفيات املستوصفات الحكومية.
وق � ��ال ف ��ي ن ��ص االق� � �ت � ��راح :ي�ع�ت�ب��ر
م��رض نقص املناعة الخلقي Primary
 ) )Immunodeficienciesمن األم��راض
ال�ن��ادرة وه��و ع�ب��ارة ع��ن مجموعة من
األم � ��راض أو امل �ت�ل�ازم��ات ال �ت��ي تنجم
ع��ن خ�ل��ل خ�ل�ق��ي أو وراث ��ي ف��ي إح��دى
وظائف الجهاز املناعي ونظرا لتزايد
ع � ��دد ح� � ��االت اإلص� ��اب� ��ة ب� �ه ��ذا امل ��رض
ف��ي ال �ك��وي��ت واض� �ط ��رار امل �ص��اب�ين به
إل��ى ال�ل�ج��وء إل��ى مستشفيات القطاع
الخاص نظرا لعدم وج��ود ع�لاج لهذا
املرض في املستشفيات الحكومية مما
يشكل عبئا ماليا عليهم.
وق ��دم ع�س�ك��ر اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة دع��ا
فيه إلى إنشاء مركز متطور لألطراف
ال�ص�ن��اع�ي��ة ال ��ى ج��ان��ب ت��وف�ي��ر أح��دث
األجهزرة التعويضية وتوفير الكوادر
الفنية املتخصصة وال��ورش الخاصة
بتصليح االعطاب التي قد تصيب تلك
األجهزة خاصة االلكترونية منها.
وك��ذل��ك تخصيص أج�ن�ح��ة خاصة
للمبتورين بكل املراكز واملستشفيات
ال �ط �ب �ي��ة وم� ��ده� ��ا ب� ��ال � �ك� ��وادر ال �ط �ب �ي��ة
املتخصصة.

وج ��اء ف��ي ن��ص االق �ت ��راح :ان مركز
األط ��راف الصناعية ف��ي ال�ك��وي��ت غير
مهيأ كليا ملبتوري األط��راف ب��دءا من
املبنى ووصوال الى عدم توافر الفنيني
واالختصاصيني لتركيب تلك األطراف
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ف � � ��ان االه � �ت � �م � ��ام ب � ��ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وم��ن شابههم
من أصحاب املعاناة سمة من سمات
األم��م املتحضرة فبمثل ه��ذا السلوك
ت �ق��اس درج� ��ة ت �م��دن ووع� ��ي امل�ج�ت�م��ع
ومدى اهتمامه بحقوق اإلنسان
ك �م��ا إن م �ب �ت��وري األط � � ��راف ال��ذي��ن
ي � �ت� ��راوح ع ��دده ��م ب �ي�ن  1500و2000
يعانون من الكثير من املشكالت والتي
ت �ب��دأ م ��ن ع ��دم ت ��واف ��ر م��رك��ز ت��أه�ي�ل��ي
متكامل يساعد املبتور ويؤهله نفسيا
واجتماعيا باإلضافة الى ما يتعرض
إليه املبتور نتيجة عدم توافر الفنيني
وص �ن��اع األط � ��راف اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ف��ان��ه
ي �ل �ج��أ ف ��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األح � �ي� ��ان إل��ى
إرس� ��ال ت�ل��ك األط � ��راف ال�ص�ن��اع�ي��ة إل��ى
خ��ارج ليتم تعديل تلك األط ��راف بما
يتناسب م��ع ح��ال�ت��ه وه��و األم ��ر ال��ذي
يستغرق الكثير من الوقت.
وأض � � � � ��اف ع� �س� �ك ��ر ان ت� �ل ��ك ال �ف �ئ��ة
ت� �ع ��ان ��ي م � ��ن ال �ك �ث �ي ��ر م � ��ن امل �ش �ك�ل�ات
خ��اص��ة امل��ادي��ة وذل��ك اإلرت �ف��اع أسعار
األج �ه��زة واألط� ��راف التعويضية مما
يدفع البعض ال��ى االستعانة ببعض
األجهزة البدائية والتقليدية.
وزاد ق��ائ�لا :يعاني ف��ري��ق مبتوري
األطراف من عدم تفهم أعضاء اللجان
ال�ط�ب�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة وامل ��رك ��ز ال�ت��أه�ي�ل��ي
لألطراف الصناعية ملطالبهم خاصة
فيما يتعلق باملوافقة على العالج في
الخارج.

العتيبي :لن نسكت
عن تقاعس الحكومة
في تنفيذ التشريعات

فارس العتيبي

ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب ف � � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي
الحكومة بسرعة تنفيذ كافة املشاريع
وال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي ص � ��درت ع ��ن م�ج�ل��س
االم ��ة ال�ح��ال��ي ب ��دور االن �ع �ق��اد امل�ن�ص��رم
والذي قبله .وقال العتيبي في تصريح
صحفي إن مجلس االم��ة عقد اجتماعا
ملكتب امل�ج�ل��س ح�ض��ره رؤس ��اء اللجان
البرملانية ال��ذي��ن أج�م�ع��وا بالفعل على
ت�ق��اع��س ال�ح�ك��وم��ة ف��ي تنفيذ امل�ش��اري��ع
والقوانني الصادرة عن البرملان.
وأك� � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ان ه � ��ذا ال �ت �ص��رف
ال� �ح� �ك ��وم ��ي غ� �ي ��ر م� �ق� �ب ��ول الس� �ي� �م ��ا ان
ص��اح��ب ال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد ح��ث على
ض��رورة تعاون الحكومة واملجلس في
خطابه السامي في بداية دور االنعقاد.
وت ��اب ��ع ال�ع�ت�ي�ب��ي ق��ائ�ل�ا إن امل�ج�ل��س
وال �ح �ك ��وم ��ة م �ع��ا م� �ن ��اط ب �ه �م��ا ال �ع �م��ل
وال �ت �ش��ري��ع وال�ت�ن�ف�ي��ذ ل �خ��دم��ة امل��واط��ن
امل ��واط ��ن ي�ن�ت�ظ��ر م ��ن ال �ح �ك��وم��ة تنفيذ
ال�ق��وان�ين والتشريعات ال�ت��ي تصب في
صالحه وال�ت��ي أق��ره��ا مجلس األم��ة في
دور االنعقاد املنصرم.
واض� ��اف ال�ع�ت�ي�ب��ي :ن��دع��و ال�ح�ك��وم��ة
م�م�ث�ل��ة ب �س �م��و ال��رئ �ي��س ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل �ب��ارك ال��ى ض ��رورة االل�ت�ف��ات ال��ى ه��ذا
ال �ج ��ان ��ب درءا ل �ل �ت �ص �ع �ي��د ال �س �ي��اس��ي
املحتمل والقائم فنحن لن نرضى ولن
ن�س�ك��ت ع ��ن ت �ق��اع��س ي��ؤث��ر س�ل�ب��ا على
عملنا التشريعي.
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وصفا اقامته في حضور رجال بالمهزلة

الهاجري والهدية يطالبان بتشكيل لجنة
تحقيق في حفل عرض األزياء بالتربية
ش ��دد ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة أن ي �ت �ح �م��ل وزي� ��ر
التربية وزير التعليم العالي د .بدر
ال�ع�ي�س��ى م �س��ؤول �ي��ات��ه ال�س�ي��اس�ي��ة
والتربوية بأن يشكل لجنة تحقيق
وم �ح��اس �ب��ة امل �س��ؤول�ي�ن ع ��ن إق��ام��ة
حفل عرض أزي��اء في كلية التربية
األس� ��اس � �ي� ��ة ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
واج �ب ��ار ال �ط��ال �ب��ات ع�ل��ى امل�ش��ارك��ة
ف� ��ي ه � ��ذا ال �ح �ف��ل ال� ��راق� ��ص م �ق��اب��ل
حصولهن على درجات مرتفعة.
واستنكر الهاجري في تصريح
صحافي صمت الوزير واملسؤولني
ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة إزاء ه��ذه
التصرفات والغعاليات التي تخرج
ع��ن ال� �ع ��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د الكويتية
األص � �ي � �ل� ��ة امل� �س� �ت� �م ��دة م � ��ن دي �ن �ن��ا
االس�ل�ام��ي ال�ح�ن�ي��ف الف �ت��ا إل ��ى أن��ه
م��ن األده ��ى واألم ��ر أن��ه ت��م ح��رم��ان
ال�ط��ال�ب��ات ال�لائ��ي رف�ض��ن املشاركة
ف��ي ه��ذا الحفل م��ن ال�ح�ص��ول على
درجات مرتفعة متسائال :أي تعليم
ه � ��ذا ال� � ��ذي ي �ن �ب �ن��ي ع �ل��ى ت�ش�ج�ي��ع
الطالبات ف��ي املشاركة ف��ي حفالت
راق� �ص ��ة ب� ��دال م ��ن ت �ح �ف �ي��زه��م ع�ل��ى

ماضي الهاجري

م .محمد الهدية

اإلب ��داع وال�ت�ف��وق؟ وأي تعليم هذا
ال��ذي يحضر فيه مسؤولو الهيئة
وأع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ملشاهدة
ال �ط��ال �ب��ات ف ��ي م �ث��ل ه �ك��ذا ح�ف�لات
غ�ن��ائ�ي��ة راق� �ص ��ة؟ .وق� ��ال ال�ه��اج��ري
إن ال �ف �ع��ال �ي��ة ل ��م ت �ك��ن أب � ��دا م��وف�ق��ة
وكان يتوجب على القائمني عليها
م��راع��اة امل�ك��ان��ة األك��ادي�م�ي��ة للهيئة
ك� �ص ��رح ت �ع �ل �ي �م��ي ك �ب �ي��ر وم ��راع ��اة
ع ��ادات �ن ��ا وت �ق��ال �ي��دن��ا ال �ك��وي �ت �ي��ة ال
سيما أن الحفل حضره رجال.
وط��ال��ب ال�ه��اج��ري وزي��ر التربية
ب �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه وم �ح��اس �ب��ة

من قام على هذا الحفل والتحقيق
ف� ��ي األم � � ��ر وك� ��ذل� ��ك ع �ل �ي��ه م ��راع ��اة
وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى ق��دس�ي��ة العملية
ال�ت��رب��وي��ة والتعليمية وارت�ب��اط�ه��ا
الوثيق بنشر العلم والثقافة بدال
من إقامة الحفالت الغنائية والتي
ال ت�م��ت ل�ت�ع��ال�ي��م ال��دي��ن االس�لام��ي
ال �ح �ن �ي ��ف وال � � �ع � � ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د
الكويتية األص�ي�ل��ة ب��أي ص�ل��ة وإال
فليتحمل مسؤولياته السياسية
أمام نواب األمة .واختتم تصريحه
ب� �ق ��ول ��ه :س � ��وف ن �ت ��اب��ع ه � ��ذا األم� ��ر
وس �ن �ق ��ف ع �ل ��ى اج� � � � ��راءات ال ��وزي ��ر

ووزارت ��ه م��ن محاسبة وع�ق��اب ملن
يستهتر بمستقبل أبنائنا وبناتنا.
من جانبه طالب النائب م.محمد
ال� �ه ��دي ��ة م �ح��اس �ب��ة امل� �س ��ؤول�ي�ن ع��ن
اق� ��ام� ��ة ع� � ��رض ازي � � � ��اء ن �س ��ائ �ي ��ة ف��ي
كلية التربية االس��اس�ي��ة ف��ي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بحضور رجالي .واكد الهدية رفضه
ملا حدث في كلية التربية االساسية
مشيرا الى ان ما حدث مهزلة وتنافى
تعاليم ال��دي��ن االس�لام��ي وال �ع��ادات
والتقاليد الكويتية االصيلة .وبني
ال�ه��دي��ة ان��ه س�ي�ت��اب��ع ه��ذا امل��وض��وع
للتأكد من محاسبة املخطئ واتخاذ
االج ��راءات املناسبة بحقه مضيفا:
لن نسمح بمثل هذه التصرفات مع
ب�ن��ات�ن��ا ال �ط��ال �ب��ات واج �ب��اره��ن على
املشاركة في عرض االزياء للحصول
على درج��ات مرتفعة .وتابع الهدية
ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب مؤسسة اكاديمية انشئت
بهدف تعزيز قدرات الطلبة العلمية
وتنمية امكانياتهم التربوية وليس
من اجل املشاركة في حفالت عروض
االزياء.

 ..والهاجري يشكر الكندري إلحالة ملف
كي جي ال على «مكافحة الفساد»
ت ��وج ��ه ع �ض��و ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
املال العام النائب ماضي العايد
ال� �ه ��اج ��ري ب��ال �ش �ك��ر إل � ��ى وزي� ��ر
املواصالت عيسى الكندري على
إح��ال�ت��ه م�ل��ف ش��رك��ة ك��ي ج��ي ال
ل�لاس�ت�ث�م��ار إل��ى ه�ي�ئ��ة مكافحة
ال � �ف � �س ��اد م� �ح� �ت ��وي ��ا م �س �ت �ن��دات
وأوراق ت� �ن� �ط ��وي ع� �ل ��ى ش�ب�ه��ة
ت�ل�اع ��ب ال� �ش ��رك ��ة واس �ت �ي�ل�ائ �ه��ا
على مليون متر مربع في ميناء
ع�ب��دال�ل��ه و  270أل �ف��ا ف��ي ميناء
الدوحة.
وق ��ال ال �ه��اج��ري ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي إن خ � �ط� ��وة ال� ��وزي� ��ر
ال� �ك� �ن ��دري ب ��اإلح ��ال ��ة إل� ��ى ه�ي�ئ��ة
املكافحة من شأنها ص��ون املال
ال � �ع� ��ام وح ��رم� �ت ��ه م� �ب ��دي ��ا ث�ق�ت��ه
ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة الرقابية
وال �ق �ض��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ح �ف��اظ على
امل � � � ��ال ال � � �ع � ��ام وع � � �ق � ��اب ك� � ��ل م��ن
تسول له نفسه املساس بأموال
املواطنني.

وق � ��ال إن ش ��رك ��ة ك ��ي ج ��ي ال
وب�م�س��اع��دة م�س��ؤول�ين سابقني
ف � ��ي م ��ؤس � �س ��ة امل� � ��وان� � ��ئ ق ��ام ��ت
ب ��االس � �ت � �ي �ل�اء ع� �ل ��ى أراض ف��ي
ميناء ال��دوح��ة وميناء عبد الله
ك �ب��دت خ�لال �ه��ا ال ��دول ��ة خ�س��ائ��ر
ب� ��امل� ��ال ال � �ع� ��ام ت � �ج� ��اوزت ال� � �ـ 20
مليون دينار.
وأضاف الهاجري أننا كنواب
وكأعضاء في لجنة حماية املال
العام لن نتوانى عن فتح ملفات
الفساد واالعتداء على املال العام
ومتابعة االج� ��راءات الحكومية
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد س� � ��واء ك��ان��ت
اج � ��راءات ق��ان��ون�ي��ة أو اج� ��راءات
وقائية من شأنها الحد من عبث
امل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي م � �ق ��درات ال�ب�ل��د
م �ج��ددا ش�ك��ره ل�ل��وزي��ر ال�ك�ن��دري
ال� � � � � ��ذي ت � �ح � �م� ��ل م � �س� ��ؤول � �ي� ��ات� ��ه
وواجباته الوطنية والسياسية
بإحالة امللف بالكامل إلى هيئة
مكافحة الفساد.

نرفض ترهيب أعضاء تدريس التطبيقي على خلفية الشهادات المزورة

دشتي :نشكر الخالد على تسهيل إجراءات العائدين من العراق
ق��ال النائب د.عبدالحميد دشتي:
علمت االن ان��ه ومنذ الصباح الباكر
وم � ��ع ب � � ��رودة ال� �ج ��و ال � �ق� ��ارس ش �م��ال
ال �ك��وي��ت وب�م�ن�ف��ذ ال �ع �ب��دل��ي ت�ح��دي��دا
وفي عطلة اسبوعية حيث فاجأ نائب
رئيس ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ
م �ح �م��د ال �خ ��ال ��د ج �م �ي��ع امل ��وج ��ودي ��ن
ب �م��رك��ز ال �ع �ب��دل��ي ل �ي �ش��رف شخصيا
ع�ل��ى ح��رك��ة امل �س��اف��ري��ن واالط�م�ئ�ن��ان
ع �ل��ى اج � � � ��راءات اس �ت �ق �ب��ال ال��زائ��ري��ن
العائدين من العراق وبصحبته كبار
ضباط الوزارة.
وأض� � ��اف دش� �ت ��ي :وح �س ��ب ع�ل�م��ي
كلفهم الخالد بالتناوب على الحركة
ف ��ي امل �ن �ف��ذ ل �ض �م��ان راح � ��ة ال �ق��ادم�ين
ف �م��ن الي �ش �ك��ر ال � �ن ��اس الي �ش �ك��ر ال �ل��ه
فكل الشكر لك يابوخالد نقولها من
اعماق قلوبنا نيابة عن اهل الكويت
وج �ع �ل �ه��ا ال� �ل ��ه ف ��ي م� �ي ��زان اع �م��ال �ك��م
اسرة الخير آل الصباح في ظل قائد
االنسانية وال��د الجميع سمو االمير

امل�ف��دى وول��ي ع�ه��ده االم�ي�ن وحفظكم
ذخرا وعزا.
وم��ن جهة أخ��رى أستغرب النائب
د.ع �ب��د الحميد دش�ت��ي التحقيق مع
أع �ض ��اء م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري �س �ي��ة في
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
وم�ل�اح �ق �ت �ه��م مل� �ج ��رد إن� �ه ��م ت �ن��اول��وا
موضوعا مثارا عن الشهادات املزورة
ف� ��ي ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ج ��ام� �ع ��ة دف ��اع ��ا
ع ��ن م��ؤس �س �ت �ه��م وب �ح �ث��ا ع ��ن ج ��ودة
تعليمية مميزة.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب دش�ت��ي ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي إن ه��ذا ال�ت��ره�ي��ب م��رف��وض
ول��ن نقبل ب��ه وب�ك��ل امل�ح�ب��ة واح �ت��رام
نطالب وزير التربية والتعليم العالي
د .ب ��در ال�ع�ي�س��ي وم��دي��ر ع ��ام الهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي د .احمد
االث � ��رى وك �ل��ي ث �ق��ة ب�ه�م��ا وب�ع��دل�ه�م��ا
وانصافهما ب��وق��ف التحقيق م��ع د.
ب��در ال�خ�ض��ري وأي ��ا م��ن زم�لائ��ه كما
رفضنا م��ن قبل الظلم واالس�ت�ه��داف

د.عبدالحميد دشتي

ال ��ذي ت �ع��رض ل��ه د .ص�ل�اح الفضلي
وط��ى الصفحة بكل هدوء فاملبادئ
ال تتجزأ.
وأض� ��اف ال �ن��ائ��ب دش �ت��ي أن األم��ر
امل �س �ت �غ ��رب ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن ه� ��و ان
ال �ش �ك��وى امل �ق��دم��ة ض��د ال��دك �ت��ور ب��در
الخضري ج��اءت م��ن راب�ط��ة أعضاء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ال �س��اب �ق��ة ف ��ي ف�ت��رة

تقديمه لترشحه لرابطة اعضاء هيئة
التدريس وهو يؤكد كيدية الشكوى
واملآرب التي تقف وراءها.
واخ �ت �ت ��م ال �ن ��ائ ��ب دش �ت ��ي ح��دي�ث��ه
م ��ؤك ��دا ثقته ف ��ي وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة د.
ب��در ال�ع�ي�س��ي وم��دي��ر ال�ه�ي�ئ��ة العامة
للتعليم التطبيقي د .أحمد االثرى
وأنهما ل��ن ي�ق�ب�لا ب�م��ا ع��رف عنهما
م��ن ع��دل وان�ص��اف الظلم ألي إنسان
وب �ت �ك �م �ي��م االف � � � ��واه وال � �ق � �ض ��اء ع�ل��ى
ال�ح��ري��ة االك��ادي�م�ي��ة وح��ري��ة التعبير
والرأي من قبل أعضاء هيئة تدريسية
أك� ��دوا أن ال �ش �ه��ادات ال��وه�م�ي��ة خطر
ودخ��ول �ه��ا ألك �ب��ر م��ؤس�س��ة تعليمية
ي��ؤث��ر ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة التعليمية وعلى
مخرجات الطلبة وبناء عليه نتساءل
ه��ل ج ��زاء ه ��ؤالء ان ي �ك��ون التحقيق
م �ع �ه��م وت � ��رك امل� ��زوري� ��ن ال�ح�ق�ي�ق�ي�ين
يواصلون عملهم!

 ..ويقترح تشكيل لجنة إلعادة النظر
في تسميات الشوارع
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش �ت��ي اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ط��ال��ب فيه
بإعادة تشكيل لجنة وطنية ملحقة
ب� ��ال� ��دي� ��وان االم� � �ي � ��ري م� ��ن رج � ��االت
ال� �ك ��وي ��ت وم �م �ث �ل�ي�ن ع ��ن ال � � � ��وزارات
امل �ع �ي �ن��ة إلع� � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي ك��اف��ة
تسميات الشوارع واملناطق واملرافق
ف ��ي ال ��دول ��ة وم� ��ن ث ��م االخ �ت �ص��اص
بتسميتها وم��ا يستجد مستقبال
وفقا ملعايير وطنية تضمن احياء
التراث االسالمي والعربي والوطني
وب�م��ا يضمن تخليد الشخصيات
ال��وط�ن�ي��ة ذات ال�ص�ل��ة ب��اإلس�ه��ام��ات
املتميزة وتضمن تبوأ مكانة قيادية
وعملية واجتماعية ف��ي حياة هذا
الوطن وتاريخه.
وع � � �ل� � ��ى ص � �ع � �ي� ��د م � �ت � �ص� ��ل ق � ��دم

اقتراحا جاء في نصه :ملا كان الدوار
الكائن في الرميثية والفاصل بينها
وب �ي�ن م�ن�ط�ق��ة ال �س��امل �ي��ة ف ��ي ش ��ارع
ال �ش �ي��خ زاي � ��د (ال� ��دائ� ��ري ال �خ��ام��س)
س��اب �ق��ا ي �س �م��ى ب � � ��دوار ال � �ج� ��وازات
وه��ي تسمية رك�ي�ك��ة ال اس ��اس لها
س ��وى ل �ق��رب ادارة ج � ��وازات ح��ول��ي
م��ن ال ��دوار وح�ي��ث ت ��ردد ك�ث�ي��را بني
سكان منطقتى الرميثية والساملية
انه جار تغيير مسمى الدوار ليكون
دوار االمام زين العابدين (ع) وهي
تسمية تحقق الهدف من التسميات
ال� �ت ��ي ت �خ �ل��د ت��اري �خ �ن��ا االس�ل�ام ��ي
والعربي والوطني فاإلمام علم من
اع�لام الدين االسالمي السمح وهو
سبط النبي االكرم محمد املصطفى
صلى الله عليه وآله سلم.
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المجلس أقر قانون األحداث و 9اتفاقيات وأوصى بإحالة الداو وأدفانتج على النيابة العامة

قراءة في أبرز قرارات جلسة
الثالثاء واألربعاء
إعداد :سامح محمد
عقد مجلس األمة
جلسته العادية
والتكميلية الثالثاء
واألربعاء الماضيين
الموافقين  1و  2من
ديسمبر الجاري وحفلت
الجلسة بالعديد من
القرارات منها إقرار
المداولة الثانية من
مشروع قانون األحداث
الذي بموجبه يكون سن
الحدث  16عاما بدال من
 18وفي قراءة للدستور
لمجريات الجلسة أوصى
المجلس الحكومة
بتحويل ملفي شركة
أدفانتج والداوكيميكال
على النيابة العامة مع
تعهد الحكومة بإحالة
تقارير لجنتي التحقيق
البرلمانية والوزارية
وديوان المحاسبة على
النيابة العامة.
ورفض مجلس األمة
رفع الحصانة النيابية
عن النائبين نبيل الفضل
وعبداهلل المعيوف
كما سحبت النيابة
طلبا برفع الحصانة عن
النائب صالح عاشور فيما
وافق المجلس على 9
اتفاقيات للجنة الشؤون
الخارجية وأحالها على
الحكومة ومن أهمها
اتفاقية فاتكا.

مراسيم قبول استقالة
وتعديل الوزارة
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ف��ي م��رس��وم رق��م
( )315لسنة  2015بقبول استقالة
وزي � � � ��ر األش � � �غ� � ��ال ال � �ع� ��ام� ��ة وزي � ��ر
الكهرباء وامل��اء كما نظر املجلس
ف��ي امل��رس��وم رق��م  316لسنة 2015
بتعيني أنس خالد الصالح نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير املالية
باإلضافة إل��ى عمله وزي��را للنفط
ب��ال��وك��ال��ة وت�ع�ي�ين د .ع�ل��ي صالح
ال �ع �م �ي��ر وزي � ��را ل�ل�أش �غ��ال ال�ع��ام��ة
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
وت�ع�ي�ين ال�ش�ي��خ محمد العبدالله
امل � �ب � ��ارك ال� �ص� �ب ��اح وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء باإلضافة
إل��ى عمله وزي ��را ل�ل�ك�ه��رب��اء وامل��اء
بالوكالة.
التصديق على المضابط
ص ��ادق امل�ج�ل��س ع�ل��ى املضابط
ذات األرق� � � ��ام ال �ت��ال �ي��ة (/1339أ)
ب �ت��اري��خ /1339( 2015/11/3ب)
ب�ت��اري��خ /1340( ، 2015/11/4أ)
بتاريخ /1340( ، 2015/11/17ب)
بتاريخ . 2015/11/18
اللجنة الرياضية الثالثينية
وف ��ي ه ��ذا ال �ب �ن��د أش� ��ار ال�ن��ائ��ب
د .عبدالحميد دش�ت��ي إل��ى تنفيذ
التوصية النيابية بتشكيل لجنة
ث�ل�اث �ي �ن �ي��ة ل� �ل� �ن� �ه ��وض ب ��ال ��وض ��ع
الرياضي وملساعدة لجنة الشباب
والرياضة في بحث أزمة اإليقاف
ك �م��ا أش � ��ار إل� ��ى ط �ل��ب تخصيص
جلسات أيام الخميس ملناقشة 15
قانونا صادرا عن املجلس قصرت
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا م�ط��ال�ب��ا
ل �ج �ن��ة األول� � ��وي� � ��ات ب �ب �ح��ث األم� ��ر
وت�ح��دي��د ج�ل�س��ات أي ��ام الخميس
ملناقشتها .وعلق النائب روضان
الروضان بالقول إن املجلس وافق
ع�ل��ى إح��ال��ة ط�ل��ب تشكيل اللجنة
ال �ث�لاث �ي �ن �ي��ة ع �ل��ى ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
والرياضة وننتظر تقرير اللجنة
ومن ثم نأخذ القرار .
وع �ل��ى ن �ف��س ال �ب �ن��د أي �ض��ا أك��د
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزراء
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
الخالد في جلسة مناقشة النطق
السامي والخطاب األميري فخره
ب��امل �ل �ح �م��ة ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت م ��ن ح��ب
ال��وط��ن وال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ال�ت��ي
ج�س��ده��ا ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
في نطقه السامي وعلق على كالم
النائب عدنان عبدالصمد عندما
تطرق للتعرض لزوجات املتهمني

المجلس نظر في
مراسيم قبول
استقالة الجسار
وتعديل وزاري
محدود
محمد الخالد يؤكد
عدم التعرض
لزوجات المتهمين
في خلية العبدلي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره الروضان والزلزلة

ف��ي خ�ل�ي��ة ال �ع �ب��دل��ي ب �ق��ول��ه :نحن
مؤتمنون على األرواح واألم ��وال
واألع��راض وأعراض الجميع فوق
ه� ��ذا األرض ال �ط �ي �ب��ة ف �ه��و ع��رض
محمد الخالد  ،ول��ن اسمح بمثل
هذه األمور.
ك��ش��ف األوراق وال��رس��ائ��ل
الواردة
بيع الشركات الحكومية
 - 1أع� ��اد م�ج�ل��س األم� ��ة رس��ال��ة
م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة األم ��وال
ال� �ع ��ام ي��ؤك��د ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ض� ��رورة
م��راع��اة مجموعة م��ن التوصيات
عند قيام الحكومة ببيع الشركات
التابعة لها او التي تساهم فيها
بصورة مباشرة أو غير مباشرة
إلى اللجنة على أن يتم االجتماع
م��ع ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزي� � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة أن � � ��س ال� �ص ��ال ��ح
ل�لات�ف��اق ع�ل��ى ال �ض��واب��ط ال��واج��ب
ات �ب��اع �ه��ا ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذه ال �ح��االت
وقد علق بعض النواب على هذه
الرسالة كما يلي:

 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :كفىت �ف��ري �ط��ا ف ��ي ث � ��روات األم� ��ة وع�ل��ى
وج� ��ه ال �خ �ص ��وص ف ��ي ال �ش��رك��ات
اململوكة للحكومة فهذه الثروات
م�ل��ك ال�ش�ع��ب وال ي �ج��وز ال�ت�ف��ري��ط
ف�ي�ه��ا وف �ق��ا ل�ل��دس�ت��ور إال ب�ق��ان��ون
م �ط ��ال �ب ��ا ب� ��وق� ��ف ال� �ت� �ص ��رف ب ��أي
أص��ول تابعة لهذه الشركة مثلما
ح��دث ف��ي أرض امل�ع��ارض وشركة
املباني.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ال �ع �ب��رةل �ي �س��ت ف� ��ي ال� �ب� �ي ��ع وع � � ��دم ال �ب �ي��ع
العبرة في أنه عندما يكون هناك
م � �س� ��ؤول� ��ون ه � � ��ؤالء امل� �س ��ؤول ��ون
ي �ك ��ون ��ون ف ��ي م��واق �ع �ه��م س �ن��وات
ع��دي��دة ه �ن��ا ق��د ي�ث�ي��ر األم� ��ر ري�ب��ة
لكن نحن عندما نخصص جهات
لالستثمار معناه أن ت�ق��وم بهذه
ال�ع�م�ل�ي��ات االس�ت�ث�م��اري��ة ب�ي�ع��ا أو
شراء.
 سعدون حماد :نحن ضد بيعالشركات الرابحة رافضا أن يكون
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي م �ث��ل امل �ج��ال��س
السابقة التي اقترح بعض نوابها

 3توصيات تضمنها
تقرير الداو
 إحالة األوراق على النيابةالعامة إلعمال اختصاصاتها
بشأن ما ج��اء ب��األوراق وعلى
أن ي�ت��م إخ �ط��ار م�ج�ل��س األم��ة
بنتائج التحقيقات.
 إي�ق��اف ك��اف��ة م��ن ساهمواف ��ي ال �ت �ع��اق��د م ��ع ش ��رك ��ة داو

األميركية عن العمل وإحالتهم
على النيابة العامة.
 ال � �ت ��وص � �ي ��ة ب � � ��أن ت �ط �ل��بالحكومة الكويتية م��ن شركة
ال ��داو أي ع�م��والت دف�ع��ت منذ
عالقة شركة الداو مع الكويت.

ت� �خ� �ص� �ي ��ص م � �ص ��اف ��ي ال � �ب � �ت ��رول
مشددا على ضرورة إعادة األموال
املختلسة ف��وزي��ر امل��ال�ي��ة ل��م يرفع
دع��اوى على مدير ع��ام املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
السابق.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :نحنف��ي لجنة ح�م��اي��ة األم� ��وال العامة
ح � ��ري � �ص � ��ون ك� � ��ل ال � � �ح� � ��رص ع �ل��ى
أراض � � � ��ي وأم � �ل� ��اك ال � ��دول � ��ة ول �ك��ن
ب �ع��ض امل� �س ��ؤول�ي�ن ال ��ذي ��ن م�ض��ى
ع�ل�ي�ه��م س �ن��وات ط��وي �ل��ة ي�ع�ب�ث��ون
ف��ي أم ��وال ال��دول��ة  ،فقبل ف�ت��رة تم
ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع �ي ��ة
ب�م�ب�ل��غ م ��ا ي �ق ��ارب س�ب�ع��ة م�لاي�ين
ونصف املليون وأصولها خمسة
عشر مليونا  ،أيضا تم بيع شركة
التعليم وتم تغيير النشاط.
 ج �م��ال ال�ع�م��ر :ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ةل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار م � ��ع األس � � � ��ف دول � ��ة
داخ � ��ل دول � ��ة وال� ��وزي� ��ر غ �ي��ر ق ��ادر
ع�ل��ى ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ه ��ذه الهيئة
م ��ن خ �ل�ال اإلدارة وت��وج�ي�ه��ات�ه��ا
م��وض �ح��ا أن ه ��ذا ال �ط �ل��ب أس��اس��ا
ط �ل �ب��ه دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة وط �ل��ب
االن � � � �ت � � � �ظ� � � ��ار إل� � � � � ��ى ح � �ي� ��ن وض� � ��ع
التوصيات واإلج� ��راءات السليمة
ل�ض�م��ان ال�ش�ف��اف�ي��ة وح �م��اي��ة امل��ال
العام في بيع تلك األصول.
 خليل اب��ل :ال�ش��رك��ات التابعةل�ل�ح�ك��وم��ة أك�ث��ره��ا م��وج��ودة ل��دى
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��إم��ا
أن ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار (سوبر مان) وبالتالي
ان�ج��ازات�ه��م ش��يء عظيم ول �ه��ذا ال
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اتفاق حكومي نيابي على وضع ضوابط
بيع الشركات الحكومية
تتمة المنشور ص06
يستطيع أح��د أن يحاسبهم وإما
أنهم يؤدون شيئا عظيما.
 أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح :ع �ق ��ب ن��ائ��برئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
امل� � ��ال � � �ي� � ��ة أن� � � � ��س ال � � �ص� � ��ال� � ��ح ع �ل��ى
م �ل�اح � �ظ� ��ات ال � � �ن � ��واب ب � �ق� ��ول� ��ه :إن
برنامج بيع ال�ش��رك��ات ل��م ينطلق
إل � � ��ى اآلن ول � � ��م ت � ��وض � ��ع آل� �ي ��ات ��ه
وعمليات البيع انطلقت منذ بداية
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي
وتم بيع أكثر من خمس وأربعني
شركة وه��ذه الشركات لم تبع في
ظ� ��ل ع � ��دم وج� � ��ود ب� ��رمل� ��ان إط�ل�اق ��ا
إن �م ��ا ك� ��ان ه �ن ��اك م �ج �ل��س 1992م
ال � ��ذي اس �ت �م��ر إل� ��ى 1996م وك ��ان
تحت اش��راف��ه ك��ان ه�ن��اك الجهات
ال��رق��اب�ي��ة ك�ل�ه��ا م��وج��ودة وأخ��ص
ب��ال��ذك��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وك��ان��ت
على مرمى ومرأى جميع الجهات
الرقابية.
وزاد بأن ديوان املحاسبة طلب
ض��واب��ط ع�ل��ى ب�ي��ع األراض� ��ي وم��ا
إذا كانت هناك مخالفات في هذا
ال �ش��أن ووض �ع��ت ه ��ذه ال�ض��واب��ط
،مطالبا لجنة حماية امل��ال العام
بدعوتنا للحضور أمامها وإدارة
االحتياطي العام لنوضح التقييم
م �ن��وه��ا إل � ��ى أن ه� �ن ��اك اج ��راء ي ��ن
فقط لبيع الشركات كالهما يكون
ف��ي ب��داي��ة التقييم األول إذا كانت
ش��رك��ة ك�ب�ي��رة ت�ب��اع ب��اك�ت�ت��اب ع��ام
ون�س�ب��ة ت�ك��ون ب �م��زاد ع��ام لشريك
اس�ت��رات�ي�ج��ي إذا ك��ان��ت ش��رك��ة من
ال �ش ��رك ��ات ال �ص �غ �ي��رة ن�س�ب�ي��ا من
رأس امل� � ��ال واالك � �ت � �ت� ��اب ال � �ع� ��ام ال
يكون مجديا للمواطنني باعتبار
أنه سوف يكون أسهما قليلة جدا
تباع بمزاد علني بعد التقييم ولم
يحدث أبدا أن بيعت شركة أقل من
التقييم على األقل 2014م2015/م
وت �ع �ل �ي �ق ��ا ع� �ل ��ى ن� � � ��واب أك� � ��دوا
ع ��دم رف ��ع دع� ��وى ض ��د م��دي��ر ع��ام
التأمينات السابق أكد الصالح أن
ه�ن��اك تكليفا م��ن النيابة العامة
باتخاذ إجراءات لوضع يدها على
أمواله وهو مطلوب للعدالة كلها
ه� ��ذه إج� � � ��راءات ت �م��ت ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
مع إدارة الفتوى والتشريع التي
ك �ل �ف��ت م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بأخذ كل اإلجراءات الالزمة لحفظ
ح�ق��وق ال��دول��ة وكلفت التأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ب��اع �ت �ب��ار أن ل��دي�ه��ا
امل � �س � �ت � �ن� ��دات ب � �ت � ��زوي � ��د ال� �ف� �ت ��وى
والتشريع ماليا ومعلوماتيا بكل
املستندات الالزمة.

المجلس يكلف
لجنة المرافق بحث
اضافة مناطق في
انتخابات المجلس
البلدي
رفض نيابي
الستجداء الوزراء
في الرد على
األسئلة البرلمانية

الخالد والصالح والحمود في بداية الجلسة املاضية

إضافة مناطق
في انتخابات البلدي
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة من
رئيس لجنة العرائض والشكاوى
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا إح��ال��ة ال �ش �ك��وى رق��م
( )207بشأن املناطق غير املدرجة
في انتخابات املجلس البلدي على
لجنة املرافق العامة لالختصاص
إع � �م� ��اال ل �ن ��ص امل� � � ��ادة ( )156م��ن
الالئحة الداخلية وفي هذا الشأن
علق النواب على الرسالة كالتالي:
 د .أح �م��د ال �ع��ازم �ـ��ي :ن�ح��ن فيال��دائ��رة ال�خ��ام�س��ة ع�ن��دن��ا تقريبا
س� ��ت م� �ن ��اط ��ق غ� �ي ��ر م� ��درج� ��ة ل�ه��ا

أكثر من ثالثني سنة مثل منطقة
جابر العلي وفهد األحمد ومبارك
الكبير والقرين والقصور والعدان
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة ال�ج��دي��دة
مدينة صباح األحمد.
 روض � ��ان ال ��روض� �ـ ��ان :ب��ال�ف�ع��لهناك بعض الدوائر اطلعنا عليها
وخاطبنا وزارة الداخلية وقالت
إنه هذا األمر ليس من اختصاص
ال��وزارة وعليه أحلناها إلى لجنة
امل��راف��ق ألن ه�ن��اك ب�ع��ض املناطق
ص ��ار ل�ه��ا أك �ث��ر م��ن ع�ش��ري��ن سنه
غير ق��ادرة على التصويت في ما
يخص املجلس البلدي.
 -ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :ه�ن��اك أكثر

م � ��ن خ� �م� �س ��ة وأرب � � �ع� �ي��ن أل � �ف� ��ا ف��ي
ج ��اب ��ر ال �ع �ل��ي وال� �ق ��ري ��ن وال �ق��ري��ن
تشمل القصور وال�ع��دان ومبارك
الكبير أك�ث��ر م��ن خمسة وأرب�ع�ين
أل� � ��ف م� ��واط� ��ن ف� ��ي ه � ��ذه امل �ن��اط��ق
وص ��ار ل�ه��ا أك �ث��ر م��ن ث�لاث�ين سنة
ول��م يتم التصويت وال يحق لهم
التصويت.
األسئلة البرلمانية
 واف��ق املجلس على رسالة منع �ض��و م �ج �ل��س األم � ��ة د .ع�ب��دال�ل��ه
الطريجي يطلب فيها عقد اجتماع
خ ��اص بمكتب امل�ج�ل��س يحضره
ك � ��ل م � ��ن وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ووزي � � � � ��ر ال � ��دول � ��ة

 9اتفاقيات
واف��ق املجلس على  9مشاريع
بقوانني بشأن اتفاقيات عن لجنة
الشؤون الخارجية وهي كالتالي:
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ةع�ل��ى ب��روت��وك��ول ت�ع��دي��ل اتفاقية
ال�ج��رائ��م وبعض األف�ع��ال األخ��رى
التي ترتكب على منت الطائرات.
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ةع� � �ل � ��ى م � � ��ذك � � ��رة ت� � �ف � ��اه � ��م ب � �ش� ��أن
ال �ت ��رت �ي �ب ��ات ب�ي��ن ح �ك ��وم ��ة دول� ��ة
ال�ك��وي��ت وب��رن��ام��ج األم ��م املتحدة
اإلنمائي.
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ةع� �ل ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ن� �ق ��ل ال �ب �ح ��ري
ال� � �ت� � �ج � ��اري ب �ي��ن ح � �ك� ��وم� ��ة دول � ��ة
ال � �ك ��وي ��ت وح � �ك ��وم ��ة ج �م �ه��وري��ة
تركيا.

 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ةع �ل��ى ال �ت��رت �ي �ب��ات ب� �ش ��أن إن �ش��اء
ق��اع��دة دع��م وعمليات لوجستية
ب�ين حكومة دول��ة الكويت ممثلة
ب� � � ��وزارة ال� ��دف� ��اع وح �ك ��وم ��ة ك �ن��دا
م�م�ث�ل��ة ب � � ��وزارة ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي
والقوى الكندية.
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ةع�ل��ى ان�ض�م��ام دول ��ة ال�ك��وي��ت إل��ى
ات �ف��اق �ي��ة إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��رب�ي��ة
للطيران املدني.
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ةعى االتفاقية بني حكومة الكويت
وحكومة جمهورية مصر العربية
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب من الضرائب على الدخل.
 -م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة

ع�ل��ى ان�ض�م��ام االت �ف��اق التعاوني
ل�ل��دول العربية ال��واق�ع��ة ف��ي آسيا
ل �ل �ب �ح��ث وال �ت �ن �م �ي ��ة وال � �ت ��دري ��ب
ف��ي م �ج��ال ال�ع�ل��م وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
النويني «عراسيا».
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ةعلى االتفاقية ب�ين دول��ة الكويت
وح � �ك� ��وم� ��ة ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ل �ت �ح �س�ي�ن االم� �ت� �ث ��ال
الضريبي الدولي وتطبيق قانون
االم �ت �ث��ال ال �ض��ري �ب��ي ل�ل�ح�س��اب��ات
األجنبية «فاتكا».
 م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ال �ن �ظ��اماملوحد ملكافحة اإلغراق والتدابير
ال �ت �ع��وي �ض �ي��ة وال ��وق ��ائ� �ي ��ة ل ��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية.

لشؤون مجلس الوزراء مع توجيه
ال ��دع ��وة ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
سمو الشيخ جابر املبارك لوضع
آلية واضحة لإلجابة عن األسئلة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق أكد
ال �ن��واب ض� ��رورة ت�ح��وي��ل ال �س��ؤال
البرملاني إل��ى استجواب في حال
ع ��دم إج��اب��ة ال��وزي��ر ع�ن��ه وج ��اءت
مالحظات النواب كالتالي:
 ع �ب��د ال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :معظماألس�ئ�ل��ة ي�ت��أخ��ر ال � ��وزراء ف��ي ال��رد
ع �ل �ي �ه��ا م �ط��ال �ب��ا األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
ب �ح �ص��راألس �ئ �ل��ة ال� �ت ��ي اخ �ت��زل��ت
اج� ��اب� ��ات � �ه� ��ا ف � ��ي ق� � � � ��رارا امل �ح �ك �م��ة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن �ن��ا
نحترم حكم املحكمة فيما يخص
امل�س��اس ب��األش�خ��اص أو االض��رار
باملصلحة العليا للبالد إو إفشاء
أس� ��راره� ��ا ال �ع �س �ك��ري��ة أو األم �ن �ي��ة
لدواعي املصلحة.
 د .يوسف الزلزلة :لدينا مادةص��ري�ح��ة وه��ي امل ��ادة (  ) 124من
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ت�ن��ص ع�ل��ى أن
يجيب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء أو
ال ��وزي ��ر ع��ن ال� �س ��ؤال ف��ي ال�ج�ل�س��ة
امل �ح��ددة لنظره ول��رئ�ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء أو ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص أن
يطلب تأجيل اإلج��اب��ة إل��ى موعد
ال ي��زي��د ع��ن اس �ب��وع�ين وال ي�ك��ون
ال�ت��أج�ي��ل ألك �ث��ر م��ن ه ��ذه امل ��دة إال
ب�ق��رار م��ن املجلس ف��إذا ال��وزي��ر لم
يجب يصعد املنصة مباشرة.
 أح � �م� ��د م� �ط� �ي ��ع :ن� �ح ��ن ن � ��واباألم��ة ولنا دوران رئيسيان وهما
ال �ت �ش ��ري ��ع وال� ��رق� ��اب� ��ة ،ف��ال�لائ �ح��ة
ت� �ن ��ص ع� �ل ��ى اس � �ب� ��وع �ي�ن وه� �ن ��اك
ب �ع��ض ال � � � ��وزراء ي �ت��أخ��ر ف ��ي ال ��رد
مل � � ��دة  6أش� �ه ��ر،م� �ع� �ت� �ب ��را أن ه ��ذا
اس �ت �ه �ت��ار واس �ت �خ �ف��اف بمجلس
األمة وأطالب سمو رئيس مجلس
ال� � ��وزراء وال � � ��وزراء ب ��أن ي�ح�ت��رم��وا
ن� � � ��واب األم� � � ��ة وأن ي� �ج� �ي� �ب ��وا ع��ن
األسئلة البرملانية.
 د.ع�ب��د ال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :بعضال��وزراء عندهم لبس في موضوع
تفسير حكم املحكمة الدستورية
وه� ��ذا ال �ل �ب��س إم ��ا ي �ك��ون ع��ن غير
ع�م��د أو ي�ك��ون بعمد  ،ل��ذل��ك حكم
املحكمة الدستورية كان واضحا،
فقد قررت املحكمة في شأن تفسير
امل ��ادة ( )99م��ن ال��دس�ت��ور م��ا يلي:
أوال ال� �س ��ؤال ال �ب��رمل��ان��ي ب��وص�ف��ه
أداة م��ن أدوات ال��رق��اب��ة البرملانية
وس�ب�ي�لا ل�ت�ت�ب��ع ن �ش��اط ال�ح�ك��وم��ة
ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة
مجلس األمة على أعمال الحكومة
وت�ص��رف��ات�ه��ا ي�ع��د م��ن مقتضيات

ال�ن�ظ��ام ال�ن�ي��اب��ي وم��ن خصائصه
ال �ج��وه��ري��ة امل �س �ت �ل��زم��ة وي�ض�ي��ف
ال�ح�ك��م :عليكم أن ت�ح�ت��رم��وا ه��ذه
األسئلة واإلجابة عنها.
 ج � �م � ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ن � ��رف � ��ض أنن�س�ت�ج��دي ال� � ��وزراء ل �ك��ي يجيبوا
النواب عن أسئلتهم البرملانية ؟
فلنضعهم على املنصة وأنا أقول
لك أي وزير يصعد املنصة لك مني
أقسم بالله ألطرح فيه الثقة إذا لم
يجب عن أسئلتنا.
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :ه� �ن ��اك ت��أخ �ي��روم�م��اط�ل��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى األس�ئ�ل��ة
كما أن االجابات تأتي مبهمة فال
بد لنا من موقف في هذا الشأن.
 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :أت �م �ن��ىأن ي�ل�ت��زم ال �ن��واب ب��ال�ت�ع�ه��د ال��ذي
أخ � � � ��ذوه ع� �ل ��ى ان �ف �س �ه ��م إذا ك ��ان
ال��وزي��ر غير متعاون فيما يخص
ال��رد على ال �س��ؤال أن يتحول إلى
استجواب.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :ب��ال�ن�س�ب��ةألس �ئ �ل ��ة ال � �ن� ��واب أع �ت �ق ��د أن ه ��ذا
استهتار من قبل الوزراء ووضعوا
حكم املحكمة الدستورية شماعة
وهذه سلطة تقديرية تكونت لدى
الوزراء فلماذا يخشى الوزراء الرد
على أسئلة النواب؟
 د .خليل ع�ل��ي :إذا ك��ان هناكتعمد م��ن ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص بعدم
اإلج��اب��ة نعم يصبح االس�ت�ج��واب
وامل� �ن� �ص ��ة أم � ��ر م �س �ت �ح��ق وه �ن��اك
ش � ��يء اس� �م ��ه أن �ظ �م��ة ال �ك �ت��رون �ي��ة
وه� �ن ��اك ش ��يء اس �م��ه ان �ظ �م��ة آل�ي��ة
ي�ف�ت��رض ك��ل ج �ه��از ف��ي ال�ح�ك��وم��ة
ل��دي��ه ال� �ق ��درة ع �ل��ى أن ي�ج�ي��ب عن
األسئلة بكبسة زر.
وقد علق على مالحظات النواب
وزير األشغال العامة وزير الدولة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم � � ��ة د .ع�ل��ي
العمير مبديا موافقته والحكومة
على االجتماع في مكتب املجلس،
م��ؤك��دا أن إج �م��ال��ي ع ��دد األس�ئ�ل��ة
ال �ت��ي وردت إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة ق��درت
ب � �ـ 2373س ��ؤاال م�ن��ذ ب��داي��ة الفصل
ال�ح��ال��ي ال ��ذي ي�ع��د أك�ث��ر الفصول
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة م� ��ن ح� �ي ��ث ت��وج �ي��ه
األسئلة البرملانية وتمت اإلجابة
ع ��ن  2007أس �ئ �ل��ة ب �ن �س �ب��ة % 85
وهي نسبة عالية.
تعديالت الكويتية
أح � � � ��ال م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة رس ��ال ��ة
م��ن ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط�ن��ا وأع �ض��اء
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هددوا بتحويلها إلى استجوابات وطالبوا رئيس الحكومة بتوجيه وزرائه لإلجابة عنها

نواب :نتمسك بحق الرد على األسئلة
البرلمانية وفق الالئحة الداخلية
تتمة المنشور ص07
آخ� ��ري� ��ن ي �ط �ل �ب��ون ال� �ع ��رض ع�ل��ى
املجلس الستعجال اللجنة املالية
واالق �ت �ص ��ادي ��ة إن� �ج ��از ت�ق��ري��ره��ا
ال��ذي يتعلق بالتعديالت املقدمة
ع �ل��ى ق ��ان ��ون م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة رق� ��م  6ل�س�ن��ة
 2008إلى لجنة األولويات لبحثها
وقد علق النواب على هذه الرسالة
كالتالي:
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ه�ن��اك فيميناء الشعيبة  54سفينة تنتظر
 45يوما سببت خسائر مليونية
ألصحاب البضائع وتأخير إنجاز
م�ش��اري��ع تنموية وأت��وق��ع ارت�ف��اع
أس� � �ع � ��ار ال� �س� �ل� �ع ��ة االس �ت �ه�ل�اك �ي ��ة
لتعويض الخسائر وأتساءل :هل
ح�ك��وم��ة غ�ي��ر ق� ��ادرة ع�ل��ى تسيير
ال �ع �م��ل ف ��ي امل� �ي� �ن ��اء ت �س �ت �ط �ي��ع أن
ت �س �ي��ر أع� �م ��ال ال��دول��ة؟ال �ح �ك��وم��ة
عاجزة على أن تحل مشكلة موانئ
مراكب بالبحر.
 خ �ل �ي ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح :ال �خ �ط ��وطال� �ج ��وي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ع� ��ن ع��اش��ت
م��ري �ض��ة س ��ري ��ري ��ا ( )10س �ن��وات
وقرار تحويلها ناقال وطنيا 100
 %يقع في مصلحة الكويت فشراء
 35ط��ائ��رة ت�ع�ن��ى أن ��ه ي�ت��م توفير
أكثر من  3000وظيفة للكويتيني.
 محمد طنا :لألسف هناك 180موظفا كويتيا يظلمون في بلدهم
م��ن رئيس مجلس إدارة مؤسسة
ال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ومستشار ظ��ال��م ألق�ص��ى ال�ح��دود
( )180م��وظ �ف��ا ك��وي �ت �ي��ا وراء ه � ��م
ع��وائ��ل ووراء ه ��م أط�ف��ال ووراء ه��م
ش �ب��اب ب ��امل ��دارس وي �ظ �ل �م��ون من
الخطوط الكويتية هذا شيء غير
مقبول وغير منطقي.
ف � �ي � �ص� ��ل ال � � �ش� � ��اي� � ��ع :م� ��وض � ��وع
امل� � ��وظ � � �ف� �ي��ن ح� � �ت � ��ى ل � � ��و ت� �ح ��ول ��ت
ال �ك��وي �ت �ي��ة إل � ��ى ش ��رك ��ة م�س��اه�م��ة
ليست لهم ع�لاق��ة ب��امل��وض��وع ألن
هناك مراكز قانونية ومراكز مالية
ص ��ارت نتيجة ت�ح��وي��ل املؤسسة
إل ��ى خ�ص�خ�ص��ة وب��ال �ت��ال��ي ه�ن��اك
أكثر م��ن ( )1400موظف تقاعدوا
وه� �ن ��اك أك �ث ��ر م ��ن ( )500م��وظ��ف
ط�ل�ب��وا االس �ت �م��رار ب��ال�ش��رك��ة ألن��ه
سيتم تخصيصها و( )180موظفا
أخ��ذوا ق��رارا بأنهم يتحولون إلى
وزارات ال��دول��ة بكل ميزاتها وفي
نفس الوقت هناك مراكز قانونية
نريد حلها.
وع �ل��ق وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات وزي��ر

ع � �ل� ��ى إح� � ��ال� � ��ة ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ب� �ك ��ام ��ل
توصياته إلى الحكومة؟

جانب من جلسة األربعاء املاضي

ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة عيسى
ال�ك�ن��دري ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات ال�ن��واب
ب �ق��ول��ه :ه �ن��اك م��راك��ز ق��ان��ون�ي��ة قد
ت ��رت� �ب ��ك ف� �ل ��ذل ��ك ب �ع �ث ��ت ب �خ �ط��اب
إل ��ى ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع إلف��ادت�ن��ا
ب� � ��ال� � ��رأي ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ع � ��ن ك �ي �ف �ي��ة
تطبيق موضوع ال� �ـ( )180موظفا
وخ��اص��ة ب��أن طلب إحالتهم على
الحكومة جاء بناء على رغباتهم
وس��وف يستحقون كافة مزاياهم
وروات �ب �ه��م ون�ح��ن م�ن�ت�ظ��رون رأي
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع حتى يتسنى
لنا إجراء الالزم.
وح�س��م ال �ج��دل ال��دائ��ر ب�ش��أن ال�ـ
 180موظفا تأكيد رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم بأن موضوع
ال �ت �ع ��دي�ل�ات م �خ �ت �ل��ف ت �م��ام��ا ع��ن
موضوع الـ (  )180وأذا كانت هناك
أي رغبة في مناقشة موضوعهم
تقدم رسالة وتكلف اللجنة املالية
ب��دراس��ة موضوعهم أم��ا موضوع
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال � � ��ذي أم ��ام� �ن ��ا اآلن
فيذهب إلى لجنة األولويات.
طلبات رفع الحصانة
 ف��ض امل�ج�ل��س رف��ع الحصانةال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ن ال �ع �ض ��و ع �ب��دال �ل��ه
امل � � �ع � � �ي� � ��وف ف� � � ��ي ال� � �ق� � �ض � �ي � ��ة رق � ��م
(2015/262م) جنح صحافة.
 رف��ض املجلس رف��ع الحصانةالنيابية عن العضو نبيل الفضل
ف��ي ال�ق�ض�ي��ة رق� ��م (2015/662م)
ح �ص��ر ال �ف��روان �ي��ة وامل �ق �ي��دة ب��رق��م
(2015/284م) ج � �ن� ��ح م � �ي� ��دان
الفروانية.
 ط�ل�ب��ت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة اع��ادةملف القضية وال�ت��ي طلبت اإلذن

ب��رف��ع الحصانة فيها ع��ن النائب
ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ب �ن ��اء ع �ل��ى ط�ل��ب
ال� �ش ��اك ��ي ال� �ت� �ن ��ازل ع � ��ن ال �ق �ض �ي��ة
رق��م (2015/810م) ح�ص��ر حولي
وامل�ق�ي��دة ب��رق��م (2015/31م) جنح
م� �ي ��دان ح ��ول ��ي إل �ي �ه��ا إلس �ت �ك �م��ال
التحقيقات وال�ت�ص��رف ب�ن��اء على
ذلك رفع الطلب من جدول األعمال.
االستجوابات
قال رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم إنه ونظرا لصدور املرسوم
رق � ��م ( )315ل �س �ن��ة  2015ب �ق �ب��ول
اس �ت �ق��ال��ة وزي� ��ر األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
وزي��ر الكهرباء وامل��اء أحمد خالد
ال �ج �س ��ار ي ��رف ��ع االس� �ت� �ج ��واب م��ن
جدول األعمال عمال باملادة ()142
م��ن الالئحة الداخلية وال��ذي كان
مكونا من  3محاور
تقرير أدفانتج
ن� � �ظ � ��ر امل� � �ج� � �ل � ��س ف� � � ��ي ت � �ق� ��ري� ��ر
ل �ج �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة األم� � � � ��وال ال �ع��ام ��ة
ب �ص �ف �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ب �ش��أن
ف�ح��ص وم��راج �ع��ة ع�لاق��ة ال�ش��رك��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار ب �ش��رك��ة
(أدفانتيج) لالستثمارات اإلدارية
واالقتصادية.
وع� ��رض رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
امل��ال ال�ع��ام م��ا دار ف��ي اجتماعات
ال�ل�ج�ن��ة وامل�لاح �ظ��ات وامل�خ��ال�ف��ات
ال �ت��ي وج��دت �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ف�ي�م��ا بني
ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
وش ��رك ��ة أدف ��ان� �ت ��ج ل�ل�اس �ت �ش��ارات
االق�ت�ص��ادي��ة وق��د اك�ت�ف��ى املجلس
ب��ال�ت�ص��وي��ت ع �ل��ى ت �ق��ري��ر اللجنة
وواف � ��ق امل �ج �ل��س (م��واف �ق��ة ع��ام��ة)

تقرير الداوكيميكال
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ف ��ي ت�ق��ري��رل�ج�ن��ة
ح�م��اي��ة األم � ��وال ال �ع��ام��ة بصفتها
ل� � �ج� � �ن � ��ة ت� � �ح� � �ق� � �ي � ��ق ع � � � ��ن ص� �ف� �ق ��ة
(ال ��داوك� �ي� �م� �ي� �ك ��ال) ن� �ظ ��را ل�ت�ع�ل��ق
املوضوع بقضايا تخص األم��وال
العامة.
 عبد الله الطريجي :تعد صفقةال � ��داو م��ن ك �ب��رى ال �ج��رائ��م امل��ال�ي��ة
ال�ت��ي م��رت ب�ت��اري��خ ال�ك��وي��ت حيث
قامت شركة الصناعات الكيماوية
البترولية بإبرام عقد الداو وقامت
بتوقيع بند ج��زائ��ي خيالي على
دولة الكويت في حالة فسخ العقد
وتم ذلك بمعزل عن موافقة وعلم
الحكومة مما كما قامت بإضافة
بند التحكيم ال��دول��ي على العقد
بدال من تطبيق القانون الكويتي
م � �م� ��ا ك � �ب ��د خ� ��زي � �ن ��ة امل � � � ��ال ال � �ع� ��ام
خ �س��ائ��ر م �ل �ي��اري��ه ض �خ �م��ة ج ��راء
ه��ذه الصفقة املشبوهة تتحملها
ال �ك��وي��ت ن�ت�ي�ج��ة ال �خ �س��ائ��ر ال�ت��ي
أصابت شركة الداو.
 م � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :امل �ج �ل ��سدور ت�ش��ري�ع��ي ورق ��اب ��ة سياسية
والتحقيق ال ��ذي ي�ج��ري��ه املجلس
وف�ق��ا ل�ل�م��ادة ( )114م��ن الدستور
ه ��و ت �ح �ق �ي��ق س �ي��اس��ي وال �ت �ق��ري��ر
ال� � � � ��ذي ي � �ق� ��دم� ��ه ه� � ��و ع � � �ب� � ��ارة ع��ن
ت��وص �ي��ات وف �ق��ا ل �ل �م��ادة ( )55من
ال�ل�ائ� �ح ��ة وه� �ن ��ا ت �ح �ك �م �ن��ا ل��وائ��ح
ون �ص��وص دس �ت��وري��ة وب��ال�ت��ال��ي
ما ورد في هذه التوصية مخالف
مخالفة صريحة للمادة ( )50من
الدستور واملادة ( )55من الالئحة
واملادة ( )114من الدستور.
وت �ل��ا األم� �ي��ن ال� �ع ��ام ال �ت��وص �ي��ة
التالية:
 - 1إل� � � ��زام ال � ��دول � ��ة م �م �ث �ل��ة ف��ي
محاميها إدارة الفتوى والتشريع
ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ق �ض �ي��ة أم � ��ام ال�ن�ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ت �ق ��دي ��م أي م �س �ت �ن��دات
مطلوبة.
 - 2ت �ع��دي��ل ت �ش��ري �ع��ي ي �ت �ن��اول
امتناع أي جهة تابعة للدولة في
إب ��رام أي عقد داخ�ل��ي أو خارجي
ي �ح �م��ل ال� ��دول� ��ة م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة إال
بعد الرجوع إلى ديوان املحاسبة
مل � ��راج� � �ع� � �ت � ��ه م � ��ال� � �ي � ��ا ول � �ل � �ف � �ت� ��وى
والتشريع ملراقبته قانونيا.
ووافق املجلس على التوصيتني
إال أن ال �ح �ك ��وم ��ة ت �ح �ف �ظ��ت ع�ل��ى
التوصية الثانية حيث ق��ال وزير

ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه إن �ن��ا
ن�ت�ح�ف��ظ ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة
ألن��ه ب��إدخ��ال ش��رط ن�ق��دي إال بعد
ال��رج��وع م��ن ح�ي��ث امل �ب��دأ ال مانع
ل �ك��ن ن �س �ت��أذن �ك��م ب ��االم �ت �ن ��اع ع��ن
ال�ت��وص�ي��ة ألن علينا م��راج�ع��ة كل
ال �ع �ق��ود وم �ع��رف��ة إذا ك��ان��ت هناك
ع �ق��ود م�ع�ي�ن��ة ت �س �ت��وج��ب وج ��ود
نصوص مادية من عدمها.
في حني رفض املجلس توصية
مقدمة من النواب توصي بتحويل
القضية الخاصة ( بالداو ) للنيابة
ال � �ع ��ام ��ة وإل� � � � ��زام ال � ��دول � ��ة م �م �ث �ل��ة
بمؤسسة البترول أو وزارة املالية
باالدعاء بالحق املدني في املحاكم
وتشكيل هيئة دفاع باسم الدولة
إلب �ط ��ال ح �ك��م ال�ت�ح�ك�ي��م الب�ت�ن��ائ��ه
على غ��ش للقيادة السياسية أثر
في قرارها السيادي.
واقترح الرئيس م��رزوق الغانم
أن ت �ت �ع �ه��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �ح��وي��ل
التقرير بكل ما جاء به إلى النيابة
العامة وب��دوره قال الشيخ محمد
ال �ع �ب��د ال� �ل ��ه :س �ن��ذه��ب إل� ��ى اب �ع��د
م��ن ذل��ك فقد تعهدنا ف��ي السابق
تشكيل لجنة تحقيق وقمنا بذلك
وصوتنا معكم في تشكيل لجنة
ت �ح �ق �ي��ق ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ون� �ل� �ت ��زم ب�م��ا
ان�ت�ه��ت إل �ي��ه ون�ت�ع�ه��د ب ��أن ن��رس��ل
تقرير لجنة التحقيق البرملانية
مع تقرير لجنة التحقيق الوزارية
م��ع ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إل��ى
النيابة العامة لكي تأخذ العدالة
مجراها وكلنا في قارب واحد من
أجل حماية املال العام.
بند األسئلة
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ف��ي ب�ن��د األس�ئ�ل��ة
وجرت املناقشة كالتالي:
الوحدة الوطنية
عقب النائب نبيل الفضل على
جواب وزير التربية وزير التعليم
ال� �ع ��ال ��ي ب� �ش ��أن اح� �ت� �ق ��ار ال �ط �ل �ب��ة
ل �ب �ع �ض �ه��م ع �ل��ى أس� � ��اس ط��ائ �ف��ي،
بقوله :هناك م��درس��ون يضربون
ال� � ��وح� � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وي �ش �ع �ل ��ون
ال �ف��روق��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وه ��ي دع��وة
سافرة لخلق املشاكل وهز الوحدة
الوطنية في الكويت.
وأشار الفضل إلى ما حدث في
ندوة الطلبة املبتعثني في أمريكا

التتمة ص09

تكليف لجنة
األولويات بحث
التعديالت على
قانون مؤسسة
الخطوط الجوية
الكويتية
المجلس يرفض
رفع الحصانة عن
المعيوف والفضل
والنيابة تسحب
شكواها ضد
عاشور
تحذيرات نيابية
من مدرسين
يضربون الوحدة
الوطنية ويشعلون
الفروقات
الطائفية
انتقادات لمطالب
السفارة الهندية
بفرض  700دينار
من المواطن على
العامل الهندي
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طلب أن تتعهد الحكومة بإحالة تقرير اللجنة على النيابة العامة

الغانم يحسم الجدل النيابي  -الحكومي
بشأن الداو
تتمة المنشور ص08

الحكومة تعد
مجلس األمة
بتقديم تعديالت
مكافحة الفساد
خالل  3أشهر

ات �ح��اد ال�ط�ل�ب��ة ف�ص��اح��ب السمو
يرسل لهم مساعدات وهم يهتفون
ل �ش �خ��ص أس � ��اء ل� �ل ��ذات األم �ي��ري��ة
نريد وقفة جادة للحكومة ولوزير
التربية.
وأك � � ��د وزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس األمة وزير األشغال العامة
د .علي العمير أن الدولة ال يمكن
أن ت��دع��م م��ن ي �س��يء إل ��ى ص��اح��ب
ال�س�م��و حفظه ال�ل��ه ورع ��اه أو ال��ى
الدولة بشكل عام هذا األمر أكيد ال
يمكن أن نسمح به ولو كان معالي
وزير التربية وزير التعليم العالي
موجودا لكان أوفى مني بالشرح
وبالبيان.
العمالة الهندية
وع�ق��ب ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
على ج��واب لنائب رئيس مجلس
ال� � ��وزراء وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
صباح الخالد إلف��ادت��ه بشأن نية
سفارة جمهورية الهند لدى دولة
ال�ك��وي��ت ب��إل��زام امل��واط��ن الكويتي
ال� ��ذي ي��رغ��ب ف��ي اس �ت �ق��دام عماله
ه�ن��دي��ة ب��دف��ع م�ب�ل��غ ( )700دي�ن��ار
ك� �ف ��ال ��ة ب �ن �ك �ي ��ة ل� �ض� �م ��ان ح �ق ��وق
ال�ع�م��ال��ة ال�ه�ن��دي��ة وق ��ال العوضي
إنه تفاجأ برد الوزارة بأن السؤال
ل �ي��س م ��ن اخ �ت �ص��اص �ه��ا ك �م��ا أن��ه
وع�ل��ى أي أس ��اس ت��أخ��ذ السفارة
الهندية ( )700دينار من املواطن
ال �ك��وي �ت��ي؟ وك �ي��ف ن�ق�ب��ل أن ت�ق��وم
ال�س�ف��ارة الهندية بالتقاضي بني
املواطن وبني العاملة الهندية.
إدارة الجمارك
وع � � �ق� � ��ب ال� � �ن � ��ائ� � �ب � ��د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال � �ط ��ري � �ج ��ي ع � �ل ��ى ج � � � ��واب ن ��ائ ��ب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
املالية لتزويده ببعض البيانات
ال �ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� � � ��اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك ب �ق��ول��ه :نالحظ
م� �ن ��ذ ف� �ت ��رة وامل � �ن� ��اف� ��ذ م �خ �ت��رق��ة ،
ف� ��ي ظ� ��ل ه � ��ذه ال� � �ظ � ��روف األم �ن �ي��ة
التي تعيشها الكويت وتعيشها
املنطقة ،وح��دث��ت أك�ث��ر م��ن قضية
م��ن ت�ه��ري��ب س ��واء دخ ��ول أسلحة
أو م �ت �ف �ج ��رات أو م �م �ن��وع��ات أو
م�خ��درات متمنيا من وزي��ر املالية
أن يكون حازما وج��ادا مع اإلدارة
العامة للجمارك.
وع�ق��ب ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري على
ج� ��واب ل��وزي��ر امل��ال �ي��ة إلف ��ادت ��ه عن
م �ق��دار ال��وف��ر امل�ت��وق��ع ف��ي ميزانية

إصرار من النواب
على معرفة أسماء
من تم تجنيسهم
وفقا لبند الخدمات
الجليلة

متابعة نيابية ألحداث الجلسة

2016/2015م ن�ت�ي�ج��ة رف ��ع ال��دع��م
عن الديزيل والكيروسني قائال :إن
مقدار الوفر كان مئة وتسعة ماليني
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل ��دي ��زل وس� �ت ��ة م�لاي�ين
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل� �ك� �ي ��روس�ي�ن وح �س �ن��ا
فعلت ال��وزارة عندما ربطت السعر
مع السعر العاملي مطالبا بضرورة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل �س �ت��وى امل�ع�ي�ش��ي
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن وإن دخ� � ��ل امل� ��واط� ��ن
وح �ي��اة امل��واط��ن بالنسبة ل�ن��ا خط
أحمر وال يمكن املساس به.
القسائم الزراعية
وع �ق ��ب ال �ن��ائ��ب م ��اج ��د م��وس��ى
ع �ل��ى ج � ��واب ل ��وزي ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��ر
ال � ��دول � ��ة ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
إلف��ادت��ه ع�م��ا إذا ت��وج��د م ��زارع تم
تثمينها من قبل من وزارة النفط
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ع �ب��دل��ي ب �ق��ول��ه :أن��ا
اس �ت �غ��رب ال� ��رد ع �ل��ى ه ��ذا ال �س��ؤال
م��ن ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤس�س��ة
ال�ب�ت��رول وال�ع�ب��ث ف��ي امل �ف��ردات ما
ن�ق�ب�ل�ه��ا م ��ن رئ �ي ��س ت �ن �ف �ي��ذي ف��ي
م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب � �ت ��رول ف� �ه� �ن ��اك ف ��رق
بني ن��زع امللكية والتعويض و تم
سحب هذه القسيمة وتم توزيعها
م��رة أخ��رى على أش�خ��اص آخرين
م��ن ق �ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة
وع �ل��ق ع �ل��ى ج��واب��ه وزي� ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم � � ��ة د .ع�ل��ي
العمير بقوله  :ليعوض ع��ن هذه
امل��زارع وأيضا يستبدلها بأراض
أخرى هي الحقيقة الهيئة العامة
للزراعة لكن في كال األمرين ما هو
مقبول بأن مواطن تؤخذ تسحب
قسيمته لداع معني.

النهوض بالتعليم
وع�ق��ب ال�ن��ائ��ب ف��ارس العتيبي
ع�ل��ى ج ��واب ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
التعليم العالي لتزويده بالسيرة
ال ��ذات� �ي ��ة ل �ك��ل م ��ن ي �ش �غ��ل وظ�ي�ف��ة
م��راق��ب ش ��ؤون تعليمية وم��راق��ب
ت��رب�ي��ة خ��اص��ة ف��ي وزارة التربية
ب �ق��ول��ه إن وزارة ال �ت��رب �ي��ة ي�ج��ب
أن ت� �ك ��ون واض � �ح� ��ة ف� ��ي اخ �ت �ي��ار
ه� ��ذه ال� �ق� �ي ��ادات وال� �ك� �ف ��اءات ال�ت��ي
ستنهض في التعليم فقد رأينا في
االختيارات األخيرة اختيارات لم
تكن على قدر املستوى التعليمي
وه��ي ق�ي��ادات أت��ت عبر اختيارات
خاصة وغير منطقية وهناك أمور
في التعليم كثيرة يجب أن ننهض
بها واليوم يجب أن نقف جميعا
ون� � ��رى م ��ن ح��ول �ن��ا م ��ا ي� � ��دور ف��ي
ال��وض��ع اإلقليمي وال�ع��رب��ي ودور
وزارة التربية والتعليم كبير في
زرع الوالء واالنتماء لهذا الوطن.
مكافحة الفساد
وع �ل��ق ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
على ج��واب لوزير الدولة لشؤون
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال� �ع ��دل
ب��ال��وك��ال��ة إلف��ادت��ه ع�م��ا إذا ك��ان��ت
وزارة ال�ع��دل ق��د قامت بالتنسيق
م��ع ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة لها
ب��وض��ع أو تقديم تشريعات لسد
الفراغ الدستوري الذي كان سببا
في حفظ قضايا تتعلق بعمليات
تشمل إيداعات وتحويالت مالية
في البنوك الكويتية وتشمل غسل
األم � � ��وال :ب �ق��ول��ه س �ب��ق أن وع��دن��ا
وزير العدل وزير األوقاف يعقوب

الصانع ب��أن يحتاج ثالثة شهور
لسد النقص في التشريعات التي
م� ��ن ش��أن �ه��ا ع � ��دم ت � �ك� ��رار ق �ض��اي��ا
مثل اإلي��داع��ات وأؤك ��د أن اهتمام
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي وض � ��ع ت �ش��ري �ع��ات
ل� �س ��د ن� �ق ��ص ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ش ��يء
لصالحها.
وبدوره أكد وزير العدل يعقوب
الصانع أن الحكومة تهتم اهتماما
كبيرابعالج كثير من األم��ور التي
ه��ي محل اه�ت�م��ام ال �ن��واب وأيضا
للمصلحة العامة العليا وبالفعل
خ �ل��ال ( )3أش� �ه ��ر س� � ��وف ن�ن�ه��ي
ق � ��ان � ��ون إن� � �ش � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة م �ك��اف �ح��ة
ال� �ف� �س ��اد ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ق��ان��ون ال �ج��زاء ال �ص��ادر بالقانون
رق��م (  ) 16لسنة 1960وك ��ان على
أساس التعديل تعديل جزئي اآلن
ارتأينا م��ن أج��ل املصلحة العامة
ب ��أن ي �ك��ون ه �ن��اك ق ��ان ��ون ب��أك�م�ل��ه
لهيئة مكافحة الفساد منها هذه
التعديالت الجزئية.
كورونا
وعقب النائب حمدان العازمي
على جواب لوزير الصحة إلفادته
ب��إج��راءات وزارة الصحة للوقاية
م��ن م ��رض ك ��ورون ��ا ق�ب��ل وص��ول��ه
ل �ل �ب�ل�اد م �ت �س ��ائ�ل�ا :م� ��ن ي� �ق ��ول إن
مرض كورونا انتهى في الكويت؟
ف��إل��ى اآلن م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ع ��دان به
جناح كامل للعزل ووزير الصحة
يعلن أن ال ��دواء املتوفر ل�ـ ( ) 600
أل ��ف وال��وك �ي��ل امل�خ�ت��ص ي �ق��ول إن
ال � ��دواء امل �ت��وف��ر (  ) 240أل �ف��ا فمن
نصدق؟!

التأمين الصحي
وعقب النائب سعود الحريجي
على ج��واب لنائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة إلف��ادت��ه عن
ص �ح��ة امل �ع �ل��وم��ات ب �ت��راك��م م�ب��ال��غ
خ��اص��ة ب��ال �ت��أم�ين ال �ص �ح��ي على
األج ��ان ��ب وع � ��دم وج � ��ود خ �ط��ة أو
دراس � ��ة ل�لاس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا ب�ق��ول��ه:
ب� �ع ��ض ال� � � � � ��وزراء ي �خ �ل��ق م �ش��اك��ل
ال ت �ح �ت��اج �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة وب �ع��ض
ال� � � � � � ��وزراء ه � ��و م� � �ش � ��روع أزم � � � ��ة ال
يمكن أن يعني ي��واك��ب م��ا ت��ري��ده
الحكومة ف��رد وزارة املالية تتكلم
ع� ��ن م �ب �ل��غ وه � ��و ( )552م �ل �ي��ون��ا
ب�ي�ن�م��ا وزارة ال �ص �ح��ة ت�ت�ك�ل��م عن
م�ب�ل��غ أك �ب��ر م ��ن ه ��ذا ب�ك�ث�ي��ر وه��و
مبلغ ( )640مليونا لذلك ما ندري
وي ��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة وأن ه ��ذه األم� ��وال
إنما جمعت لتشريع وقانون لغير
ال �ك��وي �ت �ي�ين ح �ت��ى أن ت �ط��ور ه��ذه
امل ��راف ��ق وح �ت��ى أن ت�ع�م��ل وت�ف�ع��ل
بإنشاء املستشفيات حتى يكون
امل� ��واط� ��ن ف ��ي س �ع��ة ف ��ي امل��راج �ع��ة
الطبية.
مكافآت المعلمين
وع�ل��ق ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان
ع�ل��ى ج ��واب ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
التعليم العالي إلفادته عن أسباب
التأخير في منح مكافأة األعمال
امل �م �ت��ازة مل�ع�ل�م��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي ��رة م��ؤك��دا أن
املعلمني ه��م ورث ��ة األن�ب�ي��اء ولهم
املكانة العليا عند ال��دول املتقدمة
والناس التي تقدر العلم والتعليم.
وأم ��ا أن ت�س�ت�خ��دم األم� ��ور امل��ال�ي��ة
ف��ي التأخير على ه��ؤالء القائمني
ب� �ت� �ع� �ل� �ي ��م أب � �ن� ��ائ � �ن� ��ا وت ��رق� �ي� �ت� �ه ��م
وتثقيفهم وعلوهم ويصبح حقه
يستجدى باألسئلة النيابية فهذا
م��ا ال ن��رض��ى ب��ه  ،ف�ل��ذل��ك أؤك ��د أن
امل � ��وض � ��وع م� ��ا ي �ح �ت��اج��ه  ،أو م��ا
يستغله أو ما يعطى من مكافآت
ع �ل��ى إض ��اف ��ة ع �م��ل أو ع �ل��ى تميز
بأداء عمل وباألخص في معلمينا
وإن ك � �ن� ��ا ن� �ت� �ك� �ل ��م ع � �ل� ��ى ج �م �ي��ع
مؤسسات ال��دول��ة ولكــن املعلمني
هم الذين يبنون ثمرتنا.
الخدمات الجليلة
وعقب النائب روضان الروضان
على ج��واب لنائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ل�ت��زوي��ده
ب �ك �ش��ف ب��أس �م��اء م ��ن ت ��م منحهم
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ح��ت ب�ن��د
خ��دم��ات جليلة م��ؤك��دا أن ��ه مصر

ع� �ل ��ى م� �ع ��رف ��ة األس� � �م � ��اء ب� ��ل ع�ل��ى
العكس املفروض يفتخر ونفتخر
به لذلك أنا ُمصر أن تصلني أسماء
ال ��ذي ��ن ق ��ام ��وا ب��األع �م��ال ال�ج�ل�ي�ل��ة
نبي نعرف األع�م��ال الجليلة اللي
قاموا فيها خل اللي يطالبون أو
يتمنون ويتشرفون في حصولهم
على الجنسية الكويتية.
ورد عليه وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م�ج�ل��س األم ��ة ب�ق��ول��ه أن ه ��ذه هي
س�ل�ط��ة ح �ك��م ال س�ل�ط��ة إدارة وأن
ه � ��ذه م� ��ن أع � �م� ��ال ال � �س � �ي ��ادة م�ن��ح
ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ب ��اب ما
ي �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي��ه األع � �م� ��ال ال�ج�ل�ي�ل��ة
ه ��و أم� ��ر م� �ت ��روك ل �ت �ق��دي��ر ال �ن��ائ��ب
لكن هذه اإلجابة التي توفرت من
الوزير يبقى إن كانت هناك أمور
ت �ت �ع �ل��ق ب �م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة وي � ��راد
تقنينها  ،او ي��راد وض��ع ضوابط
وق��وان�ين وش ��روط مل��ن يمنح مثل
ه��ذه الجنسية ه��ذا األم ��ر م�ت��روك
ملجلس األمة بأن يرفع توصيات ،
يضع ضوابط  ،يصدر قوانني ذات
عالقة بمواضيع الجنسية.
قانون األحداث
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ل �ن �ظ��ر ت �ق��اري��ر
ال� �ل� �ج ��ان ع� ��ن امل ��راس � �ي ��م ب �ق��وان�ي�ن
واملشروعات بقوانني واالقتراحات
ب �ق ��وان�ي�ن ( )10امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ع �ل��ى م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب ��إص ��دار
ق��ان��ون اإلح � ��داث وال� ��ذي س�ب��ق أن
أق��ره املجلس ف��ي م��داول�ت��ه األول��ى
ب �ت��اري��خ  ، 2015/11/18وب �ع��د
االن� � �ت� � �ه � ��اء م� � ��ن امل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ج� ��رى
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ن� � � ��داء ب � ��االس � ��م ع �ل��ى
املداولة الثانية للمشروع وجاءت
النتيجة كالتالي:
الحضور ( )35م��واف�ق��ون ()29
غير موافقني ( )4ممتنعني (.)2
ُ
الكويتية
 180موظفا في
أرج ��أ امل�ج�ل��س طلبا م�ق��دم��ا من
 29نائبا بإدراج موضوع الـ()180
م ��وظ� �ف ��ا ف � ��ي ال� �خ � �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة مل �ن ��اق �ش ��ة أوض ��اع� �ه ��م
ضمن جدول أعمال الجلسة.
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أصدر مجلس األمة في فصله التشريعي الرابع عشر الحالي  15قانونا تختص بدعم كيان األسرة الكويتية والمحافظة عليها باعتبارها
اللبنة األساسية في المجتمع وقد أعدت «الدستور» ملفا بهذا الشأن متضمنا نبذة عن تلك القوانين وآراء النواب بشأنها.

أكدوا سعيهم إلقرار تشريعات جديدة تصب في صالح األسرة الكويتية وحمايتها

نواب لـ «الدستور» :مجلس األمة الحالي
أنجز أغلب القوانين الهامة للمرأة والطفل
أعد الملف:
ابراهيم عبده
وأيمن عبداهلل
لم يغفل مجلس األمة
الحالي دوره المسؤول
تجاه األسرة كمكون
رئيسي ومهم في
مكونات المجتمع وذلك
نظرا لدورها الحيوي في
إعداد جيل المستقبل
وهي النواة الرئيسية
لخلق أشخاص قادرين على
النهوض بالبلد.
ومكونات األسرة هي
األب واألم والطفل وهذا
ما ركز عليه المجلس
تحديدا إلقامة حياة
أسرية كريمة إذ أقر عدة
قوانين مهمة تصب في
صالح هذه المنظومة
الثالثية المهمة التي تعد
قاعدة أساسية لبناء
المجتمع.
وفي هذا السياق قد
أعدت «الدستور» ملفا
عن القوانين التي أصدرها
المجلس في هذا اإلطار
وأهداف تلك القوانين
وأهميتها في حماية
األسرة ودعمها في
المجتمع وعددها 15
قانونا أقرها خالل أدوار
االنعقاد األربعة حتى اآلن.

وأب� ��دى ع ��دد م��ن ال �ن��واب رض��اه��م
ع�م��ا ق��دم��ه مجلس األم ��ة م��ن ق��وان�ين
لها عالقة باألسرة والطفل مؤكدين
أن �ه��م ي�ع�م�ل��ون ع �ل��ى اق � ��رار ال �ق��وان�ين
ال� � �ت � ��ي ت � �ص� ��ب ف� � ��ي ص � ��ال � ��ح األس � � ��رة
الكويتية وحمايتها.
واعتبر ال�ن��واب ال��ذي��ن التقت بهم
الدستور أن املجلس الحالي استطاع
انجاز اغلب القوانني التي تهم املرأة
والطفل واألس ��رة وتصب ف��ي صالح
امل � ��واط � ��ن ف� ��ي ن� �ه ��اي ��ة االم � � ��ر وم �ن �ه��ا
ق � ��وان �ي��ن ح� �م ��اي ��ة ال� �ط� �ف ��ل وم �ح �ك �م��ة
األس ��رة وال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وش��رك��ات
العمالة وغيرها.
ورأى ال � � � �ن� � � ��واب أن م � �ث � ��ل ه � ��ذه
التشريعات تتطلب نظرة ج��ادة من
مجلس األم��ة النجازها وح��ل جميع
املشكالت والقضايا التي تتعلق بها.
وأشار النواب إلى أن هناك بعض
ال �ق��وان�ي�ن ذات ال �ص �ل��ة ف�ي �م��ا يخص
املعاش التقاعدي واإلس�ك��ان وأيضا
تجنيس األب�ن��اء ألم كويتية مازالت
ف��ي ال �ل �ج��ان امل�خ�ت�ص��ة ح �ي��ث ت��درس
امل�ق�ت��رح��ات النيابية ف��ي ه��ذا ال�ش��أن
ت�م�ه�ي��دا إلص� ��دار ال �ل �ج��ان ت�ق��اري��ره��ا
م �ط��ال �ب�ي�ن ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع� �ل ��ى ال �ل �ج��ان
امل �ع �ن �ي��ة ب ��ان �ج ��از ت �ل��ك ال �ت �ش��ري �ع��ات
ف ��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ح��ال��ي ت�م�ه�ي��دا
إلقرارها.
وأش� � � ��اد ال� � �ن � ��واب ب � ��اق � ��رار ق ��ان ��ون
االحداث في املداولة الثانية بالجلسة
امل��اض �ي��ة مل �ج �ل��س االم � ��ة وق ��ال ��وا ان��ه
يحل مشكالت ع��دي��دة واوض�ح��وا أن
تخفيض س��ن ال �ح��دث ال ��ى  16عاما
بدال من  18عاما كان ضروريا حيث
يتم استغالل م��ن ه��م ف��ي فئة 18-16
عاما في ارتكاب العديد من الجرائم
ب��دل �ي��ل م ��ا ق��دم �ت��ه وزارت � � ��ا ال �ش ��ؤون
االجتماعية والداخلية من معلومات
ح��ول اس�ت�غ�لال ه ��ؤالء األح� ��داث كما
ان اق � ��رار ال �ق��ان��ون ي �ج��ب ان ي�ت��رت��ب
عليه اج ��راءات لحماية صغار السن
ومراعاة عدم اختالطهم بمن هم اكبر
سنا حتى ال يتأثروا بهم.
قانون الطفل
وفي هذا السياق أكد النائب احمد
الري ان امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي اس�ت�ط��اع
ان � �ج� ��از اغ� �ل ��ب ال � �ق ��وان �ي�ن ال� �ت ��ي ت�ه��م
امل ��رأة وال�ط�ف��ل واألس ��رة بصفة عامة
مشيرا الى ان قانون الطفل كان يعد
ط�م��وح��ا وت ��م تحقيقه وان �ج ��ازه في

الري :قانون
الطفل يعد إنجازا
للمجلس ويواكب
االتفاقيات الدولية

أحمد الري

د .عبدالرحمن الجيران

عبدالله العدواني

دور االن�ع�ق��اد امل��اض��ي وج��اء مواكبا
ل�لات�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة امل��وق�ع��ة عليها
دولة الكويت مما يعد انجازا للدولة
بشكل عام.
وأض� � ��اف الري ان ان� �ج ��از ق��ان��ون
محكمة االس��رة يعد كذلك من االمور
ال� �ت ��ي ت �ح �س��ب ل� �ه ��ذا امل �ج �ل��س ح�ي��ث
اعطى من خالله خصوصية لقضايا
ال �ط�لاق وال� ��زواج وامل�ش��اك��ل األس��ري��ة
األخ ��رى ع�ن��دم��ا ت�ق��رر ن�ظ��ره��ا بعيدا
ع��ن دور امل�ح��اك��م ال �ع��ادي��ة وذل ��ك عن
طريق انشاء محكمة لألسرة في كل
محافظة من محافظات الدولة الفتا
ال ��ى ان ��ه ت �ق��رر ان ي �ك��ون ه �ن��اك لجان
ت�ع �ن��ى ب��ال �ص �ل��ح ق �ب��ل ال ��وص ��ول ال��ى
املحكمة.
وب�ي��ن الري ان امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي
استطاع انجاز القوانني املهمة التي
تخص امل��رأة والطفل بشكل عام غير
ان��ه ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه اك��د وج ��ود شق
آخ��ر يخص امل ��رأة امل�ت��زوج��ة م��ن غير
كويتي والذي لم يحسم كل ما يتعلق
ب��ه ح �ت��ى اآلن اض��اف��ة ال ��ى ال �ق��وان�ين
املتعلقة بفئة البدون والتي تتداخل
ه��ي وح �ق��وق امل � ��رأة وال �ط �ف��ل م�ش�ي��را
الى ان مثل هذه التشريعات تتطلب
ن �ظ��رة ج ��ادة م��ن امل�ج�ل��س الن�ج��ازه��ا
وحل جميع املشكالت والقضايا التي
تتعلق بها.
وأضاف الري :استطعنا ان ننجز
ق ��ان ��ون االح � � ��داث ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع��ن
وج �ه��ة ن�ظ��رن��ا ب�خ�ص��وص تخفيض
س��ن ال�ح��دث ال��ى  16س�ن��ة ،فالقانون
ع � �م ��وم ��ا ي � �ح ��ل اش� � �ي � ��اء وم� �ش� �ك�ل�ات
مستحقة.

ينقصها شيء من إق��رار التشريعات
ال �ت��ي ت�ع�ن��ي ب�ح�ق��وق�ه��ا س ��وى م��زي��د
من الشفافية وتطبيق القوانني التي
اقرت من قبل مجلس االمة واملجالس
السابقة الفتا الى ان امل��رأة الكويتية
استطاعت ت�ب��وؤ م��راك��ز متقدمة من
خ�ل��ال خ��دم �ت �ه��ا ل �ل��دول��ة ف ��ي ج�م�ي��ع
املجاالت.
وب � � �ي� � ��ن ال � � � �ج � � � �ي� � � ��ران ان ج� �م� �ي ��ع
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� �ت ��ي ت ��م اق � ��راره � ��ا ل��م
ت�ب�خ��س ح ��ق امل � ��رأة وإن �م ��ا منحتها
ح �ق��وق �ه��ا ك��ام �ل��ة وأي� �ض ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
للطفل وخ�ي��ر دل�ي��ل التشريع ال��راق��ي
ال ��ذي اق��ر ف��ي دور االن �ع �ق��اد امل��اض��ي
في شأن حقوق الطفل والذي يعكس
ال ��وج ��ه ال� �ح� �ض ��اري ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
م��ا ي�ج�ع�ل�ن��ا ن�ف�خ��ر ب �ه��ذا االم� ��ر على
مستوى العالم العربي واإلسالمي.
وذك� � ��ر ال� �ج� �ي ��ران ان م� ��ن امل �ف��اخ��ر
ايضا ق��ان��ون االس��رة الجديد وال��ذي
منح امل��زي��د م��ن الخصوصية لألسر
الكويتية وه��و م��ا يعكس التطبيق
السليم مل��واد ال��دس�ت��ور ال��ذي اعتنى
ب�ش�ك��ل اس��اس��ي ب ��األس ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ع� �ل ��ى اع � �ت � �ب� ��ار ان � �ه� ��ا م � ��ن م� �ق ��وم ��ات
استقرار املجتمع.
وان �ت �ه��ى ال �ج �ي��ران ال ��ى ال �ق��ول إن��ه
ال ي �ن �ق ��ص االس � � � ��رة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م��ن
ت �ش��ري �ع��ات س ��وى ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين
امل �ع �ن �ي ��ة ف �ي �ه��ا ع� �ل ��ى ارض ال ��واق ��ع
بشفافية ووضوح.

وأض � ��اف دش �ت��ي أن ه �ن��اك بعض
ال �ق��وان�ي�ن ذات ال �ص �ل��ة ف�ي �م��ا يخص
املعاش التقاعدي واإلس�ك��ان وأيضا
تجنيس االب�ن��اء ألم كويتية مازالت
ف��ي ال �ل �ج��ان امل�خ�ت�ص��ة ح �ي��ث ت��درس
امل�ق�ت��رح��ات النيابية ف��ي ه��ذا ال�ش��أن
ت�م�ه�ي��دا إلص� ��دار ت �ق��اري��ره��ا مطالبا
في الوقت ذاته القائمني على اللجان
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة امل �ع �ن �ي ��ة ب ��ان � �ج ��از ت�ل��ك
التشريعات في دور االنعقاد الحالي
تمهيدا إلقرارها.
وت� �م� �ن ��ى دش � �ت� ��ي وج� � � ��ود ق ��ان ��ون
متكامل يغير وض��ع امل��رأة الكويتية
بشكل ع��ام م�ن��اش��دا إي��اه��ا ب�ض��رورة
ان ي�ك��ون لها دور ف��اع��ل وأف�ض��ل في
ال� �ح ��راك امل�ج�ت�م�ع��ي وال ��دف ��ع ب��امل��رأة
ال �ت��ي ي �ج��ب ان ت �ك��ون م��ؤت�م�ن��ة على
ح�ق��وق ال�ن�س��اء لتمثيلهن تحت قبة
البرملان وعدم اقتصار هذا األمر على
ف�ت��رة االن�ت�خ��اب��ات ف�ق��ط وأي �ض��ا ع��دم
ان�س�ي��اق�ه��ن خ�ل��ف ال��رج��ل ح�ي��ث الب��د
ان ي �ك��ون ل�ه��ن دور مجتمعي نشط
في ظل الوضع العام الكويتي الذي
يحتاج مشاركة الرجل واملرأة وأيضا
شريحة الشباب.
وأك��د دشتي الحاجة امللحة لدور
مجتمعي للمرأة اقوى مما هي عليه
ح��ال �ي��ا ف ��ي ظ ��ل ع� ��دم وج � ��ود تمثيل
نسائي تحت قبة عبد الله السالم في
امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي ب�ع��د م��رور س�ن��وات
من حصول امل��رأة على كافة حقوقها
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي االن�ت�خ��اب وال�ت��رش��ح
م�م��ا يعتبر معيبا ف��ي ح��ق الكويت
الس �ي �م��ا ان� ��ه ل �ي��س ه �ن��اك ت�ع�ي�ي�ن��ات
نسبية في املجلس مطالبا بضرورة
ت�ف��اع��ل مجتمعي ن�س��ائ��ي وان تبرز

تشريع راق
م��ن جانبه أوض��ح النائب د .عبد
الرحمن الجيران ان املرأة الكويتية ال

تمثيل نسائي
ب��دوره أك��د النائب د.عبد الحميد
دشتي انه ال يرى على ج��دول اعمال
اللجان البرملانية شيئا استثنائيا
ي �خ��ص ت �ش��ري �ع��ات ت�ت�ع�ل��ق ب��األس��رة
ع�م��وم��ا الس�ي�م��ا ان��ه ت��م ان �ج��از اغلب
القوانني املعنية باملرأة والطفل.

التتمة ص11

الجيران :التشريعات
التي أقرت لم
تبخس حق المرأة
والطفل
دشتي :أطالب بدور
مجتمعي أقوى
للمرأة
طنا :قانونا
السالح والبصمة
يساهمان في
حفظ أمن البلد
العدواني :راض عن
القوانين وثيقة
الصلة باألسرة
العوضي :شركة
العمالة ستخفف
العبء عن كاهل
المواطن
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أشادوا بإقرار قانون األحداث في المداولة الثانية للمجلس

خفض سن الحدث كان ضروريا لوقف
استغاللهم في ارتكاب الجرائم
تتمة المنشور ص10
ناشطات يدافعن عن حقوق املرأة في
املرحلة الحالية.
وذكر د .دشتي ان املجلس الحالي
اس�ت�ط��اع ان يضمن ل�ل�م��رأة والطفل
واألس ��رة بصفة ع��ام��ة حقوقهم غير
م �ن �ق��وص��ة وذل � � ��ك ع� ��ن ط ��ري ��ق اق � ��رار
ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ي�ن م�ش�ي��را ال��ى
ان ال �ب��رمل��ان ال �ح��ال��ي ق ��دم ك�م��ا كبيرا
م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��ال�ح�ق��وق
االن �س��ان �ي��ة ل�ل�أس ��رة وم� ��ا ي �ب �ق��ى هو
دور املجلس ف��ي مراقبة تنفيذ هذه
ال�ق��وان�ين ووض��ع لوائحها واختيار
االش � �خ ��اص امل �ن��اس �ب�ي�ن ل �ل �ع �م��ل ب�ه��ا
وم��راق �ب��ة ال�ح�ك��وم��ة ل��وض��ع ح��د ألي
ت �ق �ص �ي��ر او اخ� �ل ��ال ب��ال �ع �م��ل ب �ه��ذه
التشريعات.
وأض� ��اف دش �ت��ي ف �ق��ال :ان ق��ان��ون
االح��داث يواكب التطور الحادث في
ال �ع��ال��م واص � � ��دار ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�ت��ي
ت �ع��ام��ل ال� �ح ��دث ف �ك��ل م ��ا ورد ب �ه��ذا
ال�ق��ان��ون ام��ر رائ ��ع وي�لائ��م االتفاقية
الدولية لحقوق الطفل ال�ص��ادرة من
االم��م امل�ت�ح��دة سنة  89وال�ت��ي نفذت
عام  90والتي صادقت عليها الكويت
ع � ��ام  94واص� � � � ��درت دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
ومجلسنا ه��ذا ال �ع��ام ق��ان��ون الطفل
وم��ن ث��م اكتملت البنية التشريعية
وهذا القانون ال شك انه يكمل الدور
ال � � ��ذي ي � �ق ��وم ب� ��ه ال� �ب� �ي ��ت وامل �ج �ت �م��ع
وال �ق �ط��اع��ات ال �خ��اص��ة ك�م��ؤس�س��ات
خاصة باالرشاد باالضافة الى دور
وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
وك� ��ذل� ��ك وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ك �ش��رط��ة
اح� ��داث وك��ذل��ك وزارة ال �ع��دل وح��دد
سن الحدث من السادسة عشرة .
وق � ��ال ان ��ه ب �ش��أن ظ ��ن ال �ب �ع��ض ان
هناك خلال في هذا القانون النه نزل
بسن الحدث من  18سنة الى  16سنة
وهذا ليس صحيحا.
ف �ف��ي األس � � ��اس ال �ت��رب �ي��ة م �ت��روك��ة
للبيوت وال�ب�ي��وت ال�ص��ال�ح��ة عندما
ت��رب��ي اب �ن��اء ه��ا ت �ق��وم ب ��دور اي�ج��اب��ي
وامل� � � ��دارس ك��ذل��ك ف �ه �ن��ا ن �ض �م��ن ب��أن
االط� �ف ��ال ي �ك��ون��ون اط� �ف ��اال م�ل�ت��زم�ين
اس ��وي ��اء ول �ك��ن ال ش��ك ان م��ا ق��دم�ت��ه
وزارة الداخلية من معلومات ووزارة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل عن
استغالل لهؤالء االحداث وضلوعهم
ف��ي ال �ج��رائ��م م��ن ق�ب��ل ال�ك�ث�ي��ري��ن من
االح ��داث م��ا ب�ين  18 - 16سنة يؤكد

العنزي :الوعي
تطور لدى صغار
السن بسبب التطور
التكنولوجي
ووسائل التواصل
االجتماعي
كامل العوضي

د.محمد الحويلة

مبارك الحريص

عبدالله التميمي

ان هناك من يستخدم هؤالء الصبية
في ارتكاب العديد من الجرائم او ان
هؤالء بسبب او آلخر اصبحت النية
االجرامية عندهم نسبتها عالية وال
بد من حفظ باقي االبناء في املجتمع
منهم.
وال ب��د م��ن االنتباه ال��ى ان��ه اذا ما
ارتكب الحدث جريمة تطبق التدابير
عليه والتي كذلك من سن الـ 16الى 18
اذا م��ا ق��ام ب��ارت�ك��اب جريمة وعوقب
بما يعاقب ب��ه وف�ق��ا ل�ق��ان��ون ال�ج��زاء
وهذا متروك للقاضي .
وبالتالي نستطيع ال�ق��ول ان هذا
ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ان �ج��زه امل �ج �ل��س ك��ان
قانونا رائعا.

االنعقاد املاضي منها جمع السالح
وال� �ب� �ص� �م ��ة ال� ��وراث � �ي� ��ة ل �ي �س��ت ف�ق��ط
للمواطن بل ايضا تساهم في حفظ
ام��ن البلد وم��ن عليها م��ن مواطنني
ومقيمني.
وأش� � � � � ��ار ط � �ن� ��ا ال� � � ��ى رض� � � � ��اه ع �م��ا
قدمه املجلس م��ن ق��وان�ين لها عالقة
باألسرة والطفل مبينا انه يعمل مع
بقية زمالئه على اقرار القوانني التي
ت�ص��ب ف��ي ص��ال��ح االس� ��رة الكويتية
وح�م��اي�ت�ه��ا ألن �ه��ا ه��ي االس � ��اس في
املجتمع الكويتي.

ان م�ج�ل��س األم� ��ة ف ��ي دور االن �ع �ق��اد
امل��اض��ي اق��ر ع��ددا م��ن ال�ق��وان�ين التي
تهم االس ��رة الكويتية وع�ل��ى رأسها
ق��ان��ون حماية الطفل وق��ان��ون انشاء
ش��رك��ة الس �ت �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة
ال ��ذي ب� ��دوره س�ي�س��اه��م ف��ي تخفيف
ال � �ع� ��بء ع �ل ��ى ك ��اه ��ل امل � ��واط � ��ن ال� ��ذي
اصبح يعاني من غالء االسعار.
وأش � ��ار ال �ع��وض��ي ال ��ى ان ال�ه�ي�ئ��ة
ال � � �ع � ��ام � ��ة ل�ل��اس � �ت � �ث � �م� ��ار ب ��ان � �ت � �ظ ��ار
ال �ت �ف��وي��ض م��ن ق �ب��ل ب �ع��ض ال�ج�ه��ات
املعنية ف��ي ش��أن االن�ت�ه��اء م��ن شركة
اس �ت �ق��دام ال �ع �م��ال��ة خ �ل�ال اس �ب��وع�ين
وبعد ذلك يأتي دور الداخلية ووضع
آلية لها من خالل التنسيق مع بقية
الجهات املعنية.
وأوضح ان شركة العمالة املنزلية
م��ن ش��أن��ه تخفيض اس �ع��ار العمالة
امل�ن��زل�ي��ة خ��اص��ة م��ع ارت �ف��اع سعرها
ال � � ��ذي اص � �ب ��ح ع �ب �ئ��ا ع� �ل ��ى امل ��واط ��ن
وامل � �ق � �ي� ��م م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى ان امل �ج �ل��س
سيساهم م��ن خ�لال اق ��راره ملثل هذا
ال�ق��ان��ون ال��ى خفض أس�ع��ار العمالة
املنزلية.
وأضاف العوضي :ان املجلس اقر
ق��ان��ون االح ��داث ال��ذي ح��دد فيه سن
ال�ح��دث ب �ـ 16سنة داع�ي��ا ال��ى حماية
االط� �ف ��ال ال ��ذي ��ن ل �ي��س ل��دي �ه��م م�ي��ول
اج��رام �ي��ة اص�ل�ي��ة م��ن االخ �ت�ل�اط بمن
ه��م اك �ب��ر س�ن��ا وم��ن ث��م اك �ث��ر اج��رام��ا
وسلوكا ال يمكن االقتداء به.

بفعل التقدم التكنولوجي ووسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ب �ح �ي��ث ان�ن��ا
اص�ب�ح�ن��ا ن�لاح��ظ ان ن�ض��ج االط �ف��ال
اصبح افضل من ذي قبل ولكن املهم
ان ي��رش��د ه��ذا ال�ت�ط��ور نحو االفضل
وه � ��و م� ��ا ي �ن �غ��ي أن ت �ع �م��ل االس � ��رة
واملدرسة والدولة على تحقيقه بدال
من ان يتجه االطفال نحو االنحراف
وامليل الى العنف وما الى ذلك.
وه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ي �ج �ن��ب االط� �ف ��ال
ال� ��ذي� ��ن ي ��رت� �ك� �ب ��ون ب� �ع ��ض ال� �ج ��رائ ��م
االخ �ت�ل�اط ب�م��ن ه��م اك �ب��ر م�ن�ه��م سنا
فيأخذون منهم القدوة السيئة وبدال
م��ن ان ي �ك��ون م��ن ال�س�ه��ل اص�لاح�ه��م
يصبح من الصعب اصالحهم.

قوانين األسرة
من جهته ق��ال النائب محمد طنا
ان مجلس االمة قدم في دور االنعقاد
املاضي لألسرة الكويتية الكثير من
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ت�ص��ب ف��ي صالحها
م �ش �ي��را ال� ��ى ان امل �ج �ل��س ع� �ب ��ارة عن
م �م �ث �ل�ين ل�ل�أم ��ة ي� �ع� �ب ��رون ع ��ن رغ �ب��ة
الشارع داخل قاعة عبدالله السالم.
وأض� � � ��اف ط �ن ��ا ان م �ج �ل��س االم� ��ة
منذ اليوم االول وه��و يعمل لصالح
امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي وأس ��رت ��ه م��ذك��را
ب��أن ق��وان�ين حماية الطفل ومحكمة
االس ��رة وال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وش��رك��ات
العمالة وش��رك��ة امل��واش��ي ع�ب��ارة عن
قوانني تصب في صالح املواطن في
نهاية االمر.
وذك ��ر ان م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي ادوار
االن � �ع � �ق� ��اد امل ��اض� �ي ��ة ي �س �ي��ر ب�خ�ط��ى
ث ��اب� �ت ��ة وي� �ع� �م ��ل ب �ش �ك ��ل دؤوب ف��ي
ك��اف��ة ال�ن��واح��ي س��واء التشريعية او
الرقابية وفي نهاية االمر فهو يعمل
لصالح امل��واط��ن وامل�ق�ي��م ك��ذل��ك الفتا
إل��ى ان ال�ق��وان�ين ال�ت��ي اق��رت ف��ي دور

طموح المواطنين
ب� � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��د ال �ل��ه
العدواني ان مجلس األمة قدم الكثير
م��ن ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تصب ف��ي صالح
املواطن وأسرته موضحا ان مجلس
االم� � � ��ة ي �ع �ك ��س رغ� � �ب � ��ات وت �ط �ل �ع��ات
الشعب الكويتي.
وأع� ��رب ال �ع��دوان��ي ع��ن رض ��اه عن
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي اق��ره��ا م�ج�ل��س االم��ة
خ��اص��ة ق��وان�ي�ن ل�ه��ا ع�لاق��ة م�ب��اش��رة
باألسرة الكويتية مثل انشاء شركة
م� ��واش� ��ي اخ � � ��رى وش� ��رك� ��ة ل �ل �ع �م��ال��ة
م ��وض� �ح ��ا ان م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن
ستساهم في خفض اسعار املواشي
وك��ذل��ك العمالة املنزلية ال�ت��ي وصل
س �ع��ره��ا ال � ��ى اك� �ث ��ر م ��ن ال � ��ف دي �ن��ار
كويتي.
وأك � ��د أن م �ج �ل��س االم � ��ة ل ��ن ي��أل��و
ج �ه��دا ف��ي دراس� ��ة وإق � ��رار اي ق��ان��ون
ي� �ص ��ب ف � ��ي ص� ��ال� ��ح ون � �ف� ��ع امل� ��واط� ��ن
ال �ك��وي �ت��ي وأس� ��رت� ��ه م �ش �ي��را ال � ��ى ان
املجلس لن يتوقف عن إقرار القوانني
التي تلبي طموح املواطن.
العمالة المنزلية
إلى ذلك قال النائب كامل العوضي

القدوة الحسنة
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع�س�ك��ر
ال �ع �ن��زي :ك��ان��ت ل�ل�م�ج�ل��س وق �ف��ة مع
ق � ��ان � ��ون االح � � � � ��داث ال � � ��ذي ح� � ��دد س��ن
ال�ح��دث ب�ـ  16سنة ب��دال م��ن  18سنة
خ��اص��ة اذا وض�ع�ن��ا ف��ي االع �ت �ب��ار ان
ت�ط��ور ال��وع��ي ل��دى االط �ف��ال ق��د تأثر

اصالح الحدث
وأع��رب النائب د .محمد الحويله
ع��ن ارت �ي��اح��ه ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ق��ان��ون
االح � � � � ��داث واع � �ت � �ب� ��ره م � ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن
املهمة التي ترتقي بأسلوب معاملة
ال �س �ل��وك �ي��ات امل �ن �ح��رف��ة او امل�س�ي�ئ��ة
ل� �ه ��ذه ال �ش��ري �ح��ة واي � �ج� ��اد ال �ق �ن��وات
املالئمة لعملية اصالحهم او مراقبة
سلوكهم بعد الخروج من املؤسسات
االصالحية.
وه� ��ذا ي �ح �ت��اج ال ��ى ج �ه��ود ك�ب�ي��رة
لتأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة
ال�ت��ي تستطيع تطبيق جميع م��واد
هذا القانون.
وف ��ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه أك ��د ال�ن��ائ��ب
مبارك الحريص ان من اهم ما انجز
هو قانون االحداث.
واع ��رب ال�ن��ائ��ب عبدالله التميمي
ع ��ن رض � ��اه ع �م��ا ح �ق �ق��ه امل �ج �ل��س في
امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون االح � ��داث
واض� ��اف� ��ة ب �ع��ض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع�ل�ي��ه
واي � �ض� ��ا ال �ت �ص ��وي ��ت ع �ل ��ى ال �ق ��ان ��ون
واقراره.

الحويلة :تأهيل
كوادر وطنية
متخصصة تستطيع
تطبيق مواد
القانون
الحريص :من أهم
القوانين التي
أقرها مجلس
األمة
التميمي :راض عما
حققه المجلس
من إنجازات لألسرة
خاصة قانون
األحداث
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أصدر مجلس األمة في فصله التشريعي الرابع عشر الحالي  15قانونا تختص بدعم كيان األسرة الكويتية والمحافظة عليها باعتبارها
اللبنة األساسية في المجتمع وقد أعدت «الدستور» ملفا بهذا الشأن متضمنا نبذة عن تلك القوانين وآراء النواب بشأنها.

المجلس الحالي حصن األسرة الكويتية
بخمسة عشر قانونا
 قانون رقم  19لسنة 2014بإضافة مادة جديدة برقم 28
مكررًا د إلى القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية:
صدر القانون في جلسة  22يناير
.2014
نشر في الجريدة الرسمية في 16
فبراير  2014في عدد .1171
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل � ��ى ال�ت�ي�س�ي��ر
على امل��واط�ن�ين إلق��ام��ة امل�س��اك��ن التي
يحصلون على ق��روض إلقامتها أو
لترميمها ،ق��دم ه��ذا القانون إلضافة
مادة جديدة برقم  28مكررًا د تهدف
إل��ى تقديم م��واد مدعومة بما قيمته
ال تجاوز ثالثني ألف دينار كويتي.
وي � �م � �ن ��ح ال � �ح� ��اص� ��ل ع � �ل ��ى ق ��رض
ل �ل �ب �ن��اء م � ��واد ب �ن��اء م��دع��وم��ة تشمل
ج�م�ي��ع امل�س�ت�ل��زم��ات ال �ت��ي يحتاجها
ال �ب �ن ��اء ب �ق �ي �م��ة ال ت �ت �ج ��اوز  30أل��ف
دينار كويتي باإلضافة إلى القرض،
وي � �ص� ��در ق � � ��رار م� ��ن وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
يحدد فيه امل��واد التي يشملها الدعم
وكمياتها.
ت�ش�ك��ل ل�ج�ن��ة م�ش�ت��رك��ة م��ن وزارة
ال�ت�ج��ارة والصناعة وب�ن��ك التسليف
واالدخ � ��ار ل�ف�ح��ص ال�ط�ل�ب��ات امل�ق��دم��ة
م ��ن ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل��ى ق� � ��روض ب �ن��اء
وال��ذي��ن ب��اش��روا ال�ب�ن��اء ب��ال�ف�ع��ل قبل
ص � � ��دور ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ،وم� � ��ا زال� � ��وا
ف ��ي م��راح �ل��ه امل �خ �ت�ل �ف��ة ول� ��م يصلهم
ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ،وذل � ��ك ل�ت�ح��دي��د
احتياجاتهم من امل��واد املدعومة بما
ال يجاوز ثالثني ألف دينار كويتي.
الحاصل على ق��رض لشراء سكن،
ف��ي حالة حاجته للترميم يخصص
ل��ه رص�ي��د م��ن امل��واد امل��دع��وم��ة بقيمة
ال ت� � �ج � ��اوز  30أل � � ��ف دي� � �ن � ��ار وذل � ��ك
باالستثناء من شروط بنك التسليف
واالدخار.
يعطي امل�ن�ت��ج ال��وط�ن��ي األفضلية
ع�ن��د ت�ح��دي��د امل ��واد امل��دع��وم��ة بنسبة
ال ت��زي��د ع�ل��ى  % 5م��ن أس �ع��ار امل ��واد
املماثلة من املنتج األجنبي.
 قانون رقم  22لسنة 2014بشأن دور الحضانة الخاصة:
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  5فبراير
. 2014ن�ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
في  23فبراير  2014في عدد .1172
ويهدف إلى :
رعاية األطفال اجتماعيًا وتنمية
مواهبهم وقدراتهم الذاتية.
ت�ه�ي�ئ��ة األط �ف��ال ب��دن�ي��ًا ونفسيًا
وت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ًا وث � �ق� ��اف � �ي� ��ًا ودي � �ن � �ي� ��ًا
وأخ �ل ��اق � � �ي� � ��ًا ع � �ل � ��ى ن � �ح � ��و ي � ��واف � ��ق

قانون الحضانة
العائلية إليواء
ورعاية الطفل
وتحمل مسؤولية
تنشئته

مقومات أهداف املجتمع.
تقوية وتنمية ال��رواب��ط االجتماعية
بني دار الحضانة وأسر األطفال.
تجنب ال�ق��ان��ون ت�ح��دي��د ال�س��ن ال��ذي
يمكن بمقتضاه استقبال األطفال تاركًا
تحديد ذلك لالئحة التنفيذية .
حظر القانون إنشاء دار حضانة إال
بعد الحصول على ترخيص من وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل.
أج� � ��از ال� �ق ��ان ��ون اس �ت �غ�ل�ال امل �س��اك��ن
الخاصة واالستثمارية والتجارية في
مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة .
 قانون رقم  39لسنة 2014بشأن حماية المستهلك:
ص ��در ال �ق��ان��ون ف ��ي ج �ل �س��ة 29
أبريل . 2014
نشر في الجريدة الرسمية في 8
يونيو  2014بعدد .1187
ويهدف القانون إلى اآلتي :
ت� �ن� �ش ��أ ل� �ج� �ن ��ة دائ� � �م � ��ة ب � � � ��وزارة
ال�ت�ج��ارة تسمى اللجنة الوطنية
ل �ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك وال �ت ��ي تعنى
ب � �ح � �م � ��اي � ��ة امل � �س � �ت � �ه � �ل� ��ك وص� � � ��ون
م � �ص� ��ال � �ح� ��ه وي� � ��رأس � � �ه� � ��ا ال � ��وزي � ��ر
امل� �خ� �ت ��ص ول � � ��ه ان ي � �ف� ��وض أح ��د
وكالء الوزارة املساعدين وتختص
باآلتي:
 - 1وض � ��ع ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة
لحماية املستهلك ووضع الخطط
وب� ��رام� ��ج ال �ع �م��ل ل �ح �م��اي��ة ح �ق��وق
امل�س�ت�ه�ل��ك وت �ع��زي��زه��ا وتنميتها
ووسائل تحقيق ذلك.
 - 2ت� � �ل� � �ق � ��ي ال � � � �ش � � � �ك� � � ��اوى م ��ن
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين وج �م �ع �ي��ات ح �م��اي��ة
امل�س�ت�ه�ل��ك وف �ح �ص �ه��ا وال�ت�ح�ق�ي��ق
ف �ي �ه��ا واب �ل��اغ ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
ورف��ع ال��دع��اوى املتعلقة بمصالح
املستهلكني والتدخل فيها.
 - 3دراس � � � � � � � ��ة االق � � � �ت� � � ��راح� � � ��ات
والتوصيات التي ترد الى اللجنة
فيما يتعلق بحماية املستهلك.
 - 4م �ع��اون��ة ال �ه �ي �ئ��ات امل�ه�ت�م��ة
بحماية املستهلك على املستويني
العربي والدولي.
 - 5ت �ش �ك �ي��ل ال� �ل� �ج ��ان ال�ل�ازم ��ة
ل �ت �ح �ق �ي��ق م� �ه ��ام� �ه ��ا م � ��ن اع� �ض ��اء
اللجنة وغيرهم وبصفة خاصة:
أ -ل� �ج ��ان ل �ل �ت��أك��د م ��ن م�ط��اب�ق��ة
ال� �س� �ل ��ع وال� � �خ � ��دم � ��ات مل ��واص� �ف ��ات
ومقاييس الجودة.
ب -لجان للتحقيق في الشكاوى
ال � � �ت� � ��ي ت � � �ق� � ��دم م � � ��ن امل� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�ن
وجمعيات حماية املستهلك.
ج -لجنة لدراسة العقود النمطية

صورة من جلسة مناقشة قانون الطفل

من مختلف املجاالت االستهالكية
للسلع والخدمات لتالفي الشروط
املجحفة للمستهلك.
 قانون رقم  40لسنة 2014بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية:
ص ��در ال �ق��ان��ون ف��ي ج�ل�س��ة  20م��اي��و
.2014
ن�ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي 15
يونيو  2014بعدد .1188
وي �ه��دف إل��ى أن تعطى ع�ن��د تحديد
امل� � ��واد امل ��دع ��وم ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
أو امل� �ن� �ت� �ج ��ات ذات امل� �ن� �ش ��أ ال ��وط �ن ��ي
أفضليةبنسبة ال ت��زي��د على  % 10من
أسعار مثيالتها من املنتجات األجنبية.

 قانون رقم  113لسنة 2014بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية والقانون رقم
 27لسنة  1995في شأن إسهام
نشاط القطاع الخاص في تعمير
األراضي الفضاء المملوكة
للدولة ألغراض الرعاية السكنية:
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  25يونيو
.2014
ن�ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي 17
أغسطس  2014بعدد .1197
ويهدف القانون إل��ى معالجة تراكم
ط�ل�ب��ات امل�س�ت�ح�ق�ين ل�ل��رع��اي��ة السكنية
اآلخذة في االزدياد عاما بعد آخر.
ب ��دي ��ل ي� �س ��رع ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة اإلن� �ج ��از
ل �ل��وح��دات ال�س�ك�ن�ي��ة ف��ي امل� ��دة ال��زم�ن�ي��ة

 3أشهر جديدة للتقديم
في صندوق األسرة
قانون رقم  27لسنة
 2014تعديل المادة
الثالثة من القانون رقم
 104لسنة  2013بشأن
إنشاء صندوق دعم
األسرة:
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة
 11مارس . 2014
ن� � � �ش � � ��ر ف� � � � ��ي ال� � � �ج � � ��ري � � ��دة
ال ��رس � �م � �ي ��ة ف � ��ي  30م � ��ارس
 2014بعدد .1177
وي�ه��دف ال�ق��ان��ون إل��ى أنه
ون �ظ �رًا ل �ع��دم ق� ��درة ال �ع��دي��د
م� �م ��ن ص� � ��در ه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
ل� �ص ��ال� �ح� �ه ��م ومل� �ع ��اون� �ت� �ه ��م
على االستجابة ملتطلباته،

ول � � �ع� � ��دم إت� � ��اح� � ��ة ال � �ف ��رص ��ة
ال ��زم �ن �ي ��ة ال �ك ��اف �ي ��ة أم��ام �ه��م
للتقدم بطلباتهم وإلت��اح��ة
ال � � �ف� � ��رص� � ��ة أم� � � � � ��ام ال � �ب � �ن� ��وك
ل� ��دراس� ��ة أوض � � ��اع امل��دي �ن�ي�ن
وال � � �ب� � ��ت ف � �ي � �ه� ��ا ،ل� � � ��ذا رؤي
ت�ق��دي��م ه��ذا ال �ق��ان��ون وال��ذي
ي �ق �ض��ي ب� ��إع� ��ادة ف �ت ��ح ب ��اب
التقدم للصندوق ملدة ثالثة
أش� �ه ��ر ج ��دي ��دة ل�لاس �ت �ف��ادة
م��ن خ��دم��ات ال�ص�ن��دوق ،بما
ي �ح �ق��ق ف� ��ائ� ��دة ألك � �ب ��ر ع ��دد
م �م �ك��ن م� ��ن امل ��دي� �ن�ي�ن وب �م��ا
يساهم في إنهاء معاناتهم
وفقًا لهذا القانون.

امل �ق �ت��رح��ة ال �ت ��ي ت �ح �ت��اج إل� ��ى س�ي��اس��ة
حديثة وجادة تواجه الواقع االقتصادي
ل�ت�ك��ال�ي��ف إن �ج��از ه ��ذه امل �ش��اري��ع وم��دد
إن�ج��ازه��ا ال�ل��ذي��ن ي �ع��دان أس��اس�ين لحل
املشكلة اإلسكانية.
م��راع��اة ال��رب��ط ب�ين األراض ��ي ال�لازم��ة
ل�ل��رع��اي��ة وال �ب��دائ��ل امل�ط�ل��وب تحقيقها،
م ��ع االس �ت �ف ��ادة م ��ن ال �خ �ب��رات ال�ع��امل�ي��ة
ب�م��ا ي�ح�ق��ق اس �ت �ش��راف��ًا واق �ع �ي��ًا ل�ل��رؤي��ة
املستقبلية ،م�ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ال � � � �ج � � ��ادة س � �ت � �ح� ��دث ن � �ق � �ل ��ة ت ��وع ��وي ��ة
وح �ض��اري��ة ب�س�ب��ب م ��رون ��ة اإلج� � ��راءات
وت��وف�ي��ر ال �خ �ب��رات امل�ت�ن��وع��ة ل��دي��ه ،بما
يسهل تنفيذ املشاريع.
تفعيل نظم االنجاز باملؤسسة بديال
ع��ن ال �ع��دي��د م��ن م�ق�ت��رح��ات ال �ح��ل ال�ت��ي
ط��رح��ت ع �ل��ى ال �س��اح��ة م��ن إن �ش��اء م��دن
سكنية ال��ى تأسيس ش��رك��ات مساهمة
عقارية بنظام القطاع الخاص.
إدراج ح� �ص� �ي� �ل ��ة ب � �ي� ��ع األراض � � � � ��ي
وال� �ع� �ق ��ارات امل �خ �ص �ص��ة ل�غ�ي��ر أغ ��راض
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ب � ��امل � ��زاد ال �ع �ل �ن��ي
وف ��ق ال �ش��روط ال �ت��ي ت �ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة
التنفيذية ،تحقيقا للمزيد م��ن املرونة
ف��ي م��واج �ه��ة واق� ��ع ال �ت �ص��رف امل�ط�ل��وب
،إض��اف��ة ال��ى ع��ائ��دات حقوق االستغالل
واالن�ت�ف��اع واالي �ج��ار ومقابل م��ا تقدمه
م� ��ن خ� ��دم� ��ات م� �ع ��اون ��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن
وال �ق �ط��اع ال �خ��اص امل �ش ��ارك ف��ي تنفيذ
مشاريعها.
ل� �ج� �ن ��ة ف� �ن� �ي ��ة م �ت �خ �ص �ص ��ة ت �ش �ك��ل
م� � ��ن ك� � �ب � ��ار امل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ف� � ��ي أف� � ��رع
االستثمار والخدمات العقارية والفنية
وال�ه�ن��دس�ي��ة وتنفيذ امل�ش��اري��ع الكبرى
على املستويني املحلي والعاملي.
م��ن م �ه��ام ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة دع ��م ج�ه��ود
م �ج �ل��س إدارة امل ��ؤس� �س ��ة ف ��ي ت �ح��دي��د
املشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا
للقوانني املنظمة ،مع أهليتها لدراسة
املشروعات واملبادرات وتقييم دراسات

الجدوى االقتصادية والفنية.
منحت امل��ؤس�س��ة ص�لاح�ي��ة التعاقد
املباشر في العقود واملناقصات ،وكذلك
التعاقد مع املكاتب االستشارية املحلية
والعاملية ،بما ال ي�ج��اوز عشرة ماليني
دي � �ن ��ار ل �ك��ل ع� �ق ��د ،م ��ع م �ن��ح امل��ؤس �س��ة
صالحية اختيار االجراءات ذات الصلة
ب �ق��واع��د وأس� ��س وط� ��رق ت�ن�ف�ي��ذ البنية
التحتية.
 قانون رقم  2لسنة  2015بإضافةمادة جديدة برقم  29مكررًا إلى
القانون رقم  47لسنة  1993بشأن
الرعاية السكنية (من باع بيته):
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  15يناير
. 2015
ن�ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي 15
فبراير  2015بعدد .1223
وي �ه��دف ال�ق��ان��ون إل��ى أن��ه اذا حصل
رب االس ��رة م��ن بنك االئ�ت�م��ان الكويتي
على ق��رض لبناء مسكن او ل�ش��رائ��ه ثم
ت�ص��رف ف��ي ال�ع�ق��ار بالبيع مل��رة واح��دة
وقام برد مبلغ القرض كامال الى البنك
ولم يحصل على قرض اخر منه وليس
ل��ه واس��رت��ه م�س�ك��ن ك ��ان ل��ه ال �ت �ق��دم ال��ى
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب
لتوفير مسكن مالئم على ان يكون ذلك
بحق االنتفاع او االيجار له وألسرته.
 يصدر الوزير املختص ق��رارا بناءع �ل��ى م��واف �ق��ة م �ج �ل��س ادارة امل��ؤس �س��ة
ب��ال�ش��روط وال�ض��واب��ط واالوض ��اع التي
ي�ت��م ب�ه��ا ت��وف�ي��ر امل�س�ك��ن امل�لائ��م ع�ل��ى ان
يكون ترتيب اولوية املخاطبني بأحكام
هذه املادة حسب حاجة كل اسرة ونوع
امل�س�ك��ن امل�لائ��م وم��وق�ع��ه وذل ��ك خ�ل�ال 3
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
م ��ع ع� ��دم امل� �س ��اس ب �ح �ق��وق او اول ��وي ��ة
امل �خ��اط �ب�ين ب��أح �ك��ام ق ��ان ��ون رق� ��م ()47
لسنة .1993
 قانون رقم  12لسنة 2015بإصدار قانون محكمة األسرة:
صدر القانون في  11فبراير . 2015
ن�ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي 22
مارس  2015بعدد .1228
وي�ه��دف إل��ى أن تنشأ بكل محافظة
محكمة تسمى «محكمة األسرة» يكون
لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة
للمحكمة الكلية ،ودوائ��ر أخ��رى تابعة
ملحكمة االستئناف تختص دون غيرها
ب �ط �ع��ون االس �ت �ئ �ن ��اف ال� �ت ��ي ي�ج�ي��زه��ا
القانون عن األحكام الصادرة من دوائر
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أصدر مجلس األمة في فصله التشريعي الرابع عشر الحالي  15قانونا تختص بدعم كيان األسرة الكويتية والمحافظة عليها باعتبارها
اللبنة األساسية في المجتمع وقد أعدت «الدستور» ملفا بهذا الشأن متضمنا نبذة عن تلك القوانين وآراء النواب بشأنها.

قانون الطفل يحميه من التمييز
ويحفظ حقوقه
تتمة المنشور ص12
املحكمة الكلية املشار إليها.
كما تشكل دوائر األحوال الشخصية
الكلية بمحكمة األسرة من قاض واحد،
وت �ش �ك��ل دارة االس �ت �ئ �ن ��اف م ��ن ث�لاث��ة
م�س�ت�ش��اري��ن م��ن م�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف.
وللمجلس األع�ل��ى للقضاء ،ب�ن��اء على
طلب رئ�ي��س املحكمة الكلية ،أن يعهد
ب��رئ��اس��ة ك��ل أو ب�ع��ض دوائ� ��ر األح ��وال
الشخصية الكلية ،بمحكمة األسرة إلى
مستشارين من محكمة االستئناف ملدة
ثالث سنوات قابلة للتجديد .
ك �م��ا ت�خ�ت��ص م�ح�ك�م��ة االس � ��رة دون
غ�ي��ره��ا ب��ال�ف�ص��ل ف��ي ج�م�ي��ع م�ن��ازع��ات
األح � ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة امل �ش��ار إل�ي�ه��ا في
ال� �ف� �ق ��رة ال �ث ��ان �ي ��ة م� ��ن امل � � ��ادة ( )34م��ن
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة،
ويشمل اختصاصها الكويتيني وغير
ال �ك��وي �ت �ي�ين ك ��اف ��ة أي� ��ا ك ��ان ��ت دي��ان �ت �ه��م
أو م� ��ذاه � �ب � �ه� ��م م� � ��ع م � � ��راع � � ��اة ق� ��واع� ��د
االختصاص الدولي الواردة باملواد من
( )23إلى ( )28من ذلك القانون .وتكون
األح �ك��ام ال �ص��ادرة م��ن محكمة األس��رة
انتهائية في مسائل امليراث والوصية
والوقف واملهر إذا كانت قيمة الدعوى
ال تتجاوز خمسة آالف دينار.
تنشأ بمقر محكمة األس ��رة ف��ي كل
م �ح��اف �ظ��ة ن �ي��اب��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ل �ش��ؤون
األس� ��رة ت�ت��ول��ى امل �ه��ام امل��وك�ل��ة للنيابة
العامة في قضايا األح��وال الشخصية
وفقًا ألحكام املواد من ( )337إلى ()341
م ��ن ق��ان��و األح� � ��وال ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وذل ��ك
إضافة إلى حق النائب العام في الطعن
ب��ال�ت�م�ي�ي��ز ف ��ي األح� �ك ��ام االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ة
ال � � �ص� � ��ادرة م� ��ن م �ح �ك �م��ة األس � � � � ��رة ،ف��ي
األح� ��وال امل�ن�ص��وص عليها ف��ي الفقرة
األول��ى من امل��ادة الثالثة عشرة من هذا
القانون.
ي �ن �ش��أ ب �ك��ل م �ح��اف �ظ��ة م ��رك ��ز ي�ل�ح��ق
ب �م �ح �ك �م��ة األس� � � � � ��رة ،ي� �ت ��ول ��ى ت �س��وي��ة
امل � �ن� ��ازع� ��ات األس � ��ري � ��ة وح� �م ��اي ��ة أف � ��راد
األسرة من العنف واإليذاء الذي يقع من
أحدهم على أف��راده��ا اآلخ��ري��ن ويصدر
قرار من وزير العدل بتنظيم هذا املركز
وتحديد مهامه واالج��راءات التي تتبع
أمامه .ويكون اللجوء إلى املركز بدون
رسوم.
تنشأ بمقر محكمة األس ��رة ف��ي كل
محافظة ،إدارة خاصة لتنفيذ األحكام
واألوام��ر ال�ص��ادرة طبقًا لهذا القانون،
ت �ك��ون ت��اب�ع��ة ل �ل��إدارة ال �ع��ام��ة للتنفيذ
املنصوص عليها ف��ي امل��ادة ( )189من
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة
ويندب لرئاسة هذه اإلدارة أحد رجال

قانونا العمالة
المنزلية يهدف
إلى تقنين وتحديد
استقدامها
ويوضح التزامات
صاحب العمل
والعامل

القضاء ممن ال تقل درجته عن قاض من
الدرجة األولى.
ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر
ي�خ�ص��ص لتسليم امل�ح�ض��ون ورؤي �ت��ه،
ي�ن�ش��أ (ص �ن ��دوق ت��أم�ين األس � ��رة) يتبع
وزارة العدل وتتكون م��وارده مما يلي:
أ – مبلغ تخصصه ال��دول��ة في ميزانية
وزارة ال �ع��دل .ب – ال�ت�ب��رع��ات وال�ه�ب��ات
غير املشروطة .وتخصص ه��ذه امل��وارد
لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة من
محكمة األسرة بتقرير نفقة للزوجة أو
املطلقة أو األوالد أو األقرباء.
 قانون رقم  21لسنة  2015فيشأن حقوق الطفل:
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  24م��ارس
. 2015
ن�ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي 10
مايو  2015بعدد .1235
وي � �ه� ��دف ال � �ق� ��ان� ��ون إل� � ��ى ك� �ف ��ال ��ة ك��ل
الحقوق األساسية للطفل ،بما في ذلك:
أ -ح ��ق ال �ط �ف��ل ف ��ي ال �ح �ي��اة وال �ب �ق��اء
وال � �ن � �م ��و ف � ��ي ك� �ن ��ف أس � � ��رة م �ت �م��اس �ك��ة
وم �ت �ض��ام �ن �ـ �ـ��ة وف� ��ي ال �ت �م �ت��ع ب�م�خ�ت�ل��ف
ال �ت��داب �ي��ر ال��وق��ائ �ي��ة ،وح �م��اي �ت��ه م��ن كل
أش �ك��ال ال �ع �ن��ف أو ال �ض��رر أو اإلس� ��اءة
ال �ب��دن �ي��ة أو امل �ع �ن��وي��ة أو ال�ج�ن�س�ي��ة أو
اإله �م��ال أو ال�ت�ق�ص�ي��ر ،أو غ�ي��ر ذل��ك من
أشكال إساءة املعاملة واالستغالل .
ب -ال�ح�م��اي��ة م��ن أي ن ��وع م��ن ان ��واع
ال �ت �م �ي �ي��ز ب�ي�ن االط� �ف ��ال – ب �س �ب��ب محل

صورة من جلسة مناقشة قانون الحضانة العائلية

امليالد أو الوالدين أو الجنس أو الدين
أو العنصر أو اإلعاقة أو أي وضع آخر
 وت��أم�ين امل �س��اواة الفعلية بينهم فياالنتفاع بكافة الحقوق .
ج -ح��ق ال �ط �ف��ل ال �ق ��ادر ع �ل��ى ت�ك��وي��ن
آرائ � � � ��ه ال � �خ ��اص ��ة ف � ��ي ال � �ح � �ص ��ول ع �ل��ى
املعلومات التي تمكنه من تكوين هذه
اآلراء وف��ي التعبير ع�ن�ه��ا ،واالس�ت�م��اع
إليه في جميع املسائل املتعلقة به ،بما
ف�ي�ه��ا اإلج � ��راءات ال�ق�ض��ائ�ي��ة واإلداري � ��ة،
وفقًا ملا يحدده القانون .
د -يحق لولي أمر الطفل أو الحاضن
أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل أو
من في حكمهم استخراج كل املستندات
ال��رس�م�ي��ة وال�ث�ب��وت�ي��ة ال�خ��اص��ة بالطفل
والقيام بأي إج��راء إداري أم��ام الجهات

الرسمية كافة نيابة عن الطفل.
وت �ك��ون ل�ح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل وم�ص��ال�ح��ه
األولوية في جميع القرارات واإلجراءات
املتعلقة بالطفولة ،أيًا كانت الجهة التي
تصدرها أو تباشرها .
• للطفل الحق في نسبه إلى والديه
ال �ش��رع �ي�ين وال �ت �م �ت��ع ب��رع��اي �ت �ه �م��ا ول��ه
الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما،
وفقًا ملا يقرره القانون حتى بعد بلوغه
سن الرشد .
 لكل طفل الحق في أن يكون له اسمي �م �ي��زه ،وال ي �ج��وز أن ي �ك��ون االس� ��م له
معنى ي�ح��ط م��ن ش��أن��ه وق ��دره ويسبب
له الحرج فيما بني أقرانه ،ويسجل هذا
االس��م عند امل�ي�لاد ف��ي سجالت املواليد
وفقًا ألحكام قيد املواليد لهذا القانون.

مكافأة مالية للمواطنين عند تقاعدهم
لتوفير الحياة الكريمة لهم
قانون رقم  110لسنة
 2014بتقرير مكافأة مالية
للخاضعين لقانون التأمينات
االجتماعية وقانون
معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريين عند انتهاء
االشتراك:
صدر القانون في جلسة 30
يونيو . 2014
نشر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
ف ��ي  16ن��وف �م �ب��ر  2014ب �ع��دد
.1210
وي�ه��دف ال�ق��ان��ون إل��ى إق��رار
م � �ك ��اف ��أة م ��ال� �ي ��ة ع� �ن ��د ان �ت �ه ��اء
االش� � � �ت � � ��راك ل� �ل� �م ��ؤم ��ن ع �ل �ي �ه��م
ال� � �خ � ��اض� � �ع �ي��ن ألح� � �ك � ��ام � ��ه م��ن
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات

وك ��ذل ��ك ل �ل �ع��ام �ل�ين ل�ح�س��اب�ه��م
ال �خ��اص ب �ه��دف ال�ت�خ�ف�ي��ف من
اعباء املواطنني 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
ف �ي �م ��ا ب �ي �ن �ه ��م .ال � �ق� ��ان� ��ون أع ��د
«ع �ن ��دم ��ا ك� ��ان م ��ن ب�ي�ن امل��ؤم��ن
عليهم من يعمل خارج الكويت
ف� � ��ي دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي او ف ��ي غ �ي��ره��ا ول��م
ت�ت�ض�م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون بشكل
واض ��ح االح �ك��ام ال �ت��ي تناسب
خ �ض ��وع �ه ��م ل� �ه ��ا ب� �م ��ا ي ��واف ��ق
ط �ب �ي �ع��ة ال� �ت ��أم�ي�ن ع �ل �ي �ه��م وال
يعارض مبدأ اقليمية القوانني
ب �م��ا ي�ق�ت�ض��ي ال �ن��ص ص��راح��ة
على هذه األحكام».

ه � � �ن� � ��اك ف � � �ئ� � ��ات اخ � � � � ��رى م��ن
امل��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م «ي�ت�ط�ل��ب األم��ر
اق��رار بعض التيسيرات بشأن
اس�ت�ح�ق��اق�ه��م ل�ل�م�ك��اف��أة امل��ال�ي��ة
امل � � �ق� � ��ررة ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون امل� ��ذك� ��ور
باعتبار ان ع��دم ت��واف��ر ش��روط
ذل � ��ك ي� �ع ��ود ألس � �ب� ��اب خ ��ارج ��ة
ع��ن ارادت �ه��م ف�ض�لا ع��ن وج��ود
م � �ب� ��ررات ف ��ي ب �ع��ض ال� �ح ��االت
ت�س�ت��دع��ي ت�ق��ري��ر أحقيتها في
الجمع بني املكافأة املشار اليها
وما قد يستحق لها من مكافأة
اخ ��رى م��ن ق�ب��ل ص��اح��ب العمل
وف�ق��ا ل�لأح�ك��ام امل �ق��ررة ف��ي هذا
الشأن».

 ي�ت�م�ت��ع ك��ل ط�ف��ل ب�ج�م�ي��ع ال�ح�ق��وقوع � �ل� ��ى األخ� � � ��ص ح� �ق ��ه ف � ��ي ال ��رض ��اع ��ة
وال�ح�ض��ان��ة وامل��أك��ل وامل�ل�ب��س واملسكن
ورؤي � ��ة وال ��دي ��ه ورع ��اي ��ة أم ��وال ��ه ،وف�ق��ًا
للقوانني الخاصة باألحوال الشخصية.
 لكل طفل الحق ف��ي الحصول علىخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية
وع �ل��اج األم � � ��راض ،وت �ت �خ��ذ ال ��دول ��ة كل
التدابير لضمان تمتع األط�ف��ال بأعلى
م �س �ت��وى م �م �ك��ن م ��ن ال �ص �ح ��ة ،وت �ك �ف��ل
الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع
قطاعات املجتمع باملعلومات األساسية
املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا
ال ��رض ��اع ��ة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وم � �ب� ��ادئ ح�ف��ظ
ال�ص�ح��ة وس�لام��ة ال�ب�ي�ئ��ة وال��وق��اي��ة من
ال �ح��وادث ،وامل �س��اع��دات ف��ي اإلف ��ادة من
هذه املعلومات .
 ت�ك�ف��ل ال��دول ��ة ل�ل�ط�ف��ل – ف��ي جميعامل� � �ج � ��االت – ح� �ق ��ه ف� ��ي ب �ي �ئ��ة ص��ال �ح��ة
وص� �ح� �ي ��ة ون� �ظ� �ي� �ف ��ة ،وات� � �خ � ��اذ ج�م�ي��ع
ال �ت��داب �ي��ر ال �ف �ع��ال��ة إلل� �غ ��اء امل �م��ارس��ات
الضارة بصحته .
 مع مراعاة واجبات وحقوق متوليرعاية الطفل وحقه في التأديب البسيط
غير امل��ؤذي ،يحظر تعرض الطفل عمدًا
ألي إي� ��ذاء ب��دن��ي أو ن�ف�س��ي أو عاطفي
ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة
.
 تكفل ال��دول��ة أول��وي��ة ال�ح�ف��اظ علىح �ي��اة ال �ط �ف��ل وت�ن�ش�ئ�ت��ه ت�ن�ش�ئ��ة س��امل��ة
آم �ن��ة ت�ك�ف��ل اح �ت��رام ح�ق��وق��ه ف��ي ح��االت
الطوارئ والكوارث والحروب .
 قانون بشأن العمالة المنزلية:ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  24يونيو
2015
ونشر في الجريدة الرسمية
ي �ه��دف ال �ق��ان��ون ال ��ى وض ��ع ت�ش��ري��ع
للعمالة املنزلية خ��اص��ة أن النصوص
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ح��ال�ي��ة ال ت�ل�ب��ي الحماية

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 ت�م�ث��ل
نسبة كبيرة م��ن اج�م��ال��ي ع��دد العمالة
األجنبية.
واش�ت�م�ل��ت م ��واد ال �ق��ان��ون امل�ق�ت��رح��ة
على تعريف للعمالة املنزلية ومتطلبات
ت��راخ�ي��ص اس�ت�ق��دام�ه��ا ب��اإلض��اف��ة ال��ى
ت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ه��ا وح�ق��وق�ه��ا وواج�ب��ات�ه��ا
وكذلك االج��راءات االداري��ة تجاه مكاتب
استقدام العمالة
ي� �ن� �ظ ��م ال� � �ق � ��ان � ��ون ش � � � ��روط اص � � ��دار
ال��رخ��ص للمكاتب ،وي��وض��ح ال�ت��زام��ات
كل من صاحب العمل والعامل ،واشترط
م�ش��روع ال�ق��ان��ون بعد تعديله ان يكون
ط��ال��ب الترخيص كويتيا ال يقل عمره
ع��ن  30س�ن��ة وال ي��زي��د ع�ل��ى  ،70وحظر
ع �ل��ى أص �ح ��اب ال �ع �م��ل إل �ح ��اق ال�ع�م��ال��ة
املنزلية بالعمل لديهم اال بموجب عقود
استقدام صادرة من وزارة الداخلية.
م� ��ادة  :2ي �ش �ت��رط إلص � ��دار وت�ج��دي��د
ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة
امل �ن��زل �ي��ة م ��ن ال� �خ ��ارج أن ي �ك��ون ط��ال��ب
الترخيص كويتي الجنسية وان يكون
م�ح�م��ود ال �س �ي��رة وح �س��ن ال�س�م�ع��ة وأال
يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم
يكن قد رد اليه اعتباره ،وأال يقل عمره
عن ثالثني عامًا وال يزيد على  70عامًا،
وأن يكون حاصال على شهادة الثانوية
ال �ع��ام��ة وأن ي �ك ��ون الئ �ق ��ًا ص �ح �ي��ًا ب��أال
تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل ،وان
ي�ق��دم ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص خ�ط��اب ضمان
م��ن أح��د البنوك املحلية وي�ح��دد مقدار
م�ب�ل��غ ال�ض�م��ان ب �ق��رار ي �ص��در ع��ن وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة .وأج ��از الترخيص للشركات
التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها
العامة بنصيب ما في رأسمالها والتي
ت �ع �م��ل ف� ��ي م� �ج ��ال اس � �ت � �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة ،ع�ل��ى أال ت��زي��د أرب� ��اح ال�ش��رك��ة
على  ٪ 10كعائد على رأس مال املساهم
به ،كما يجوز الترخيص للشركات التي
يكون نشاطها استقدام العمالة املنزلية.
م � ��ادة  :3ي �ح �ظ��ر اس� �ت� �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة دون ت��رخ�ي��ص س ��اري املفعول
يصدر عن وزارة الداخلية.
م � ��ادة  :4ي�ح�ظ��ر ع �ل��ى امل ��رخ ��ص له
أو العاملني ل��دي��ه أو امل�ت�ع��اون�ين معه
داخ � ��ل وخ� � ��ارج ال �ك��وي��ت ت �ق��اض��ي أي
م �ب��ال��غ م ��ن ال �ع��ام��ل امل �ن��زل��ي وم ��ن في
ح�ك�م��ه م�ق��اب��ل ت�ش�غ�ي�ل��ه ل ��دى ص��اح��ب
العمل أو استبقائه لديه سواء بطريق
مباشر أو غير مباشر في حال ثبوت
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أصدر مجلس األمة في فصله التشريعي الرابع عشر الحالي  15قانونا تختص بدعم كيان األسرة الكويتية والمحافظة عليها باعتبارها
اللبنة األساسية في المجتمع وقد أعدت «الدستور» ملفا بهذا الشأن متضمنا نبذة عن تلك القوانين وآراء النواب بشأنها.

نيابة متخصصة في شؤون األسرة
لجميع المحافظات
تتمة المنشور ص13
ّ
القيام بذلك في أي مرحلة من مراحل
االستقدام يعاقب املرخص له بما هو
م �ن �ص��وص ع �ل �ي��ه ف ��ي ق ��ان ��ون ال �ج��زاء
على جريمتي االب �ت��زاز وال�ك�س��ب غير
املشروع.
مادة  :5يحظر على املكاتب اإلعالن
وال �ت��روي��ج للعمالة وتصنيفها على
أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو
الكلفة واإلع�لان عنها بطريقة مهينة
آلدمية اإلنسان.
م� � � ��ادة  :6ت� �ل� �ت ��زم ج� �م� �ي ��ع م �ك��ات��ب
اس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة بمراجعة
إدارة العمالة امل�ن��زل�ي��ة ،متى م��ا طلب
م�ن�ه��ا ذل ��ك ب�م��وج��ب ك�ت��ب االس �ت��دع��اء
الصادرة عن تلك االدارة.
مادة  :7يلتزم صاحب العمل بدفع
األجر املتفق عليه للعامل املنزلي الذي
يعمل لديه ،في نهاية كل شهر ويعتبر
اي�ص��ال التحويل ووص��ل التسلم هو
صورة من صور اثبات استالم العامل
املنزلي رواتبه.
م��ادة  :8ي�ك��ون دف��ع األج��ر الشهري
ل�ل�ع��ام��ل امل�ن��زل��ي م��ن ال �ت��اري��خ الفعلي
لتسلمه العمل لدى صاحب العمل وال
يجوز بأي حال من األحوال خصم أي
جزء من الراتب.
م � � ��ادة  :9ي� �ل� �ت ��زم ص� ��اح� ��ب ال �ع �م��ل
ب ��إط� �ع ��ام ال� �ع ��ام ��ل امل� �ن ��زل ��ي وك �س��وت��ه
ونفقات عالجه وتمريضه وسكنه.
م ��ادة  :10ال ي�ج��وز تكليف العامل
املنزلي ب��أي أع�م��ال خطرة م��ن شأنها
ان تؤثر على صحته أو تهني كرامته
اإلن �س��ان �ي��ة وت �خ �ت��ص ادارة ال�ع�م��ال��ة
امل� �ن ��زل� �ي ��ة ب ��ال� �ت� �ص ��رف ب � � ��االدع � � ��اءات
الناشئة لهذا السبب.
م � � ��ادة  :11ي� �ل� �ت ��زم ص ��اح ��ب ال �ع �م��ل
ب �ت��وف �ي��ر س �ك��ن م�ل�ائ��م ل �ل �ع��ام��ل امل�ن��زل��ي
تتوافر فيه سبل املعيشة الالئقة.
م��ادة  :12يحظر على صاحب العمل
االح �ت �ف ��اظ ب� ��أي م �س �ت �ن��دات أو وث��ائ��ق
اث �ب��ات شخصية ل�ل�ع��ام��ل امل�ن��زل��ي لديه
مثل ج��واز السفر أو البطاقة املدنية إال
بناء على موافقة العامل املنزلي.
 قانون بشأن انشاء شركاتمساهمة مقفلة الستقدام
وتشغيل العمالة المنزلية:
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  24يونيو
 2015وصدر في الجريدة الرسمية
ي�ه��دف ال��ى ت�ق�ن�ين وت�ح��دي��د اوض��اع
استقدام العمالة املنزلية وحصرها في
ش��رك��ات م�ت�خ�ص�ص��ة ت�ت�ق�ي��د ب��ال�ق��واع��د
وال �ض��واب��ط االن�س��ان�ي��ة ف��ي ت�ع��اق��دات�ه��ا

الس �ت �ق��دام ه ��ذه ال �ع �م��ال��ة وع� ��دم اس ��اءة
البعض اليها.
وال �ق��ان��ون س�ي��رق��ى بمكانة الكويت
امام املنظمات الدولية والعمالية والتي
ت �ط��ال��ب ب �ت �ع��دي��ل ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ح ��ال ��ي او
تغييره ليواكب املرحلة الحالية بحيث
ال ي� � ��ؤدي ال � ��ى ه �ض��م ح� �ق ��وق ال �ع �م��ال��ة
باعتبار ان بعض امل�م��ارس��ات م��ع هذه
العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة».
ون �ص ��ت امل� � ��ادة االول� � ��ى م ��ن امل �ق �ت��رح
ع �ل��ى ان ت�ن�ش��أ ش��رك��ة م�س��اه�م��ة مقفلة
شريطة ع��دم تقاضي ارب��اح ت��زي��د على
 10ف��ي امل�ئ��ة ت�ت��ول��ى اس�ت�ق��دام وتشغيل
العمالة املنزلية وتخصص  10في املئة
من أسهمها للهيئة العامة لالستثمار
ومثلها للمؤسسة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة و 60ف� ��ي امل � �ئ ��ة الت� �ح ��اد
الجمعيات التعاونية االستهالكية و10
في املئة للهيئة العامة لشؤون القصر
ومثلها للخطوط الجوية الكويتية او
الشركات التابعة لها.
ك �م��ا أج� � ��ازت امل� � ��ادة مل �ج �ل��س اإلدارة
تغيير وتعديل النسب ف��ي ح��ال��ة رغبة
اي ج �ه��ات ع��ام��ة اخ� ��رى ب��امل �ش��ارك��ة او
التخارج.
ونصت املادة الرابعة على انه «يكون
للشركة مجلس ادارة يشكل من رئيس
و 6اعضاء ممثلني للمساهمني من ذوي
الخبرة واالختصاص بناء على ترشيح
الجمعية العمومية للشركاء وعضوية
م�م�ث�ل�ين ب�ص�ف��ة اس �ت �ش��اري��ة ع��ن ج�ه��ات
وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وي �ح��دد ن�ظ��ام
العمل ب��ه مواعيد اجتماعاته واص��دار
ق� ��رارات� ��ه وم� �ك ��اف ��أة اع �ض��ائ��ه وال �ل �ج��ان
املنبثقة عنه».
فيما نصت امل��ادة الخامسة ان��ه «مع
مراعاة احكام القوانني املنظمة للعمالة
املنزلية تلتزم الشركة بتأهيل العمالة
وت��دري�ب�ه��ا ف��ي م��راك��ز متخصصة قبل
دخ ��ول �ه ��ا ال � �ب �ل�اد وات � �خ� ��اذ االج� � � ��راءات
ال�ل��ازم� ��ة ل �ل �ت��أك��د م ��ن س�ل�ام ��ة ال �ع �م��ال��ة
وخ �ل��وه��ا م ��ن االم � � ��راض ق �ب��ل ق��دوم �ه��م
ال �ب�لاد اض��اف��ة ال��ى اس�ت�خ��دام ال��وس��ائ��ل
الحديثة م��ن برمجيات ون�ظ��م واج�ه��زة
ح �ف ��ظ امل� �ع� �ل ��وم ��ات وس� ��ائ� ��ر ال �ب �ي��ان��ات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ع � ��ن ال� �ع� �م ��ال ��ة ال � �ت� ��ي ي�ت��م
اس �ت �ق��دام �ه��ا ب �م �ع��رف��ة ال �ش ��رك ��ة وط ��رق
تحديد الهوية لكل منهم».
واشارت املادة السادسة الى اقتصار
ن� �ش ��اط ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة ع �ل ��ى اس �ت �ق ��دام
وتشغيل ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة داخ ��ل دول��ة
الكويت وفقا ألح�ك��ام القوانني املنظمة
ل �ل �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ص ��در ب �ه��ذا
الشأن.

الدولة تكفل
أولوية الحفاظ
على الطفل
وتنشئته تنشئة
سليمة آمنة
صورة من جلسة مناقشة العمالة املنزلية

 قانون بشأن الحضانة العائلية:ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  25يونيو
.2015
كما صدر في الجريدة الرسمية
وي � �ه� ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� � ��ى ان ال �ط �ف��ل
املشمول بالحضانة هو «كل من ولد في
الكويت من أبوين مجهولني أو من أب
مجهول ومعلوم األم كويتية الجنسية
وم ��ن ف��ي ح�ك�م��ه م��ن ال �ح��االت ال�خ��اص��ة
التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية
وي�ع�ت�ب��ر ف��ي ح�ك��م م�ج�ه��ول األب م��ن لم
يثبت نسبه ألبيه قانونا».
وع��رف ال�ق��ان��ون ال�ح�ض��ان��ة العائلية
ب �ـ «اح �ت �ض��ان ط�ف��ل أو أك �ث��ر م��ن أط�ف��ال
دار ال�ط�ف��ول��ة ال�ت��اب�ع��ة ل � ��وزارة ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل م ��ن ق �ب��ل أس ��رة
ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� � �ه � ��دف إي � � ��وائ � � ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه
وتحمل مسؤولية تنشئته وذل��ك وفقا
لالجراءات والشروط التي يحددها هذا
القانون».
تكون الحضانة العائلية بغير مقابل
تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف
م �س��اع��دة ل�ل�ط�ف��ل امل�ح�ت�ض��ن ب�ع��د بحث
الحالة.
الحضانة العائلية املنصوص عليها
ف��ي ال �ق��ان��ون ت�ن�ت�ه��ي ف��ي ح� ��االت زواج
البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل
املحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض
األه�ل�ي��ة ال�ت��ي ت��وج��ب اس�ت�م��رار الرعاية
وال��وص��اي��ة ويستثنى م��ن ح�ك��م الفترة
ال�س��اب�ق��ة ط�ل�اق ال�ب�ن��ت ط�لاق��ا ب��ائ�ن��ا او
وف��اة ال ��زوج وف��ي ه��ذه ال �ح��االت تتولى
ال ��وزارة توفير ال��رع��اي��ة لها وذل��ك وفقا
ل �ل �ض��واب��ط وال � �ش� ��روط ال �ت ��ي ت �ح��دده��ا
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ي�س�ت�ح��ق امل �ح �ت �ض �ن��ون وامل ��ودع ��ون
ف��ي ال��دور وامل��ؤس�س��ات التابعة ل�لادارة
امل�خ�ت�ص��ة م ��ن االط� �ف ��ال م�ب�ل�غ��ا ش�ه��ري��ا
ي ��دخ ��ر ل� �ه ��م ح� �ت ��ى ب � �ل ��وغ س� ��ن ال ��رش ��د

وي�ص��در ال��وزي��ر ق ��رارا ي�ح��دد ف�ي��ه قيمة
االدخ � � � � ��ار وي� �ن� �ظ ��م ص � �ن � ��دوق االدخ � � ��ار
االجراءات والضوابط الخاصة بااليداع
والسحب منه.
ت�ح�ت�ف��ظ ال � � ��وزارة ب�ق�ي�م��ة ال �ت �ب��رع��ات
وال �ه �ب��ات وال �ص��دق��ات يعطيها االف ��راد
وامل ��ؤس� �س ��ات ال �خ �ي��ري��ة ف ��ي ح �س��اب��ات
خاصة يصرف منها ملن بلغ سن الرشد
واس�ت�غ��ل اس�ت�غ�لاال ت��ام��ا ع��ن الحضانة
العائلية او االدارة املختصة وال يجوز
ل�ل��وزارة ص��رف اي مبالغ ع��ن اي اعمال
اخ��رى خ��ارج ن�ط��اق املشمولني ف��ي هذا
القانون».
ت �ش �ك �ي��ل ب� �ق ��رار م ��ن وزي� � ��ر ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة
ال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة) ي��رأس �ه��ا ال��وك�ي��ل
املساعد املختص وتضم في عضويتها
ممثلني عن عدد من الجهات.
شروط األسرة الحاضنة بأن تتكون
من زوج�ين صالحني ناضجني اخالقيا
واج�ت�م��اع�ي��ا وي�ع�ت�ب��ر ف��ي ح�ك��م االس ��رة
ف��ي تطبيق أح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون امل ��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت ��زوج ��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
ك �م��ا ي �ج ��وز ل �ل �ج �ن��ة ان ت �ق ��رر ال �س �م��اح
ب ��ال �ح �ض ��ان ��ة ل� �ل� �م ��رأة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة غ�ي��ر
املتزوجة أو املطلقة أو من توفي أو غاب
زوجها عن الكويت غيبة منقطعة على
ان تراعى احكام الرضاعة املحرمة وهي
خ �م��س رض �ع��ات م�ش�ب�ع��ات م�ن�ف�ص�لات
خالل سن الرضاعة.
ت �ت��ول��ى ال � � � ��وزارة ت��وف �ي��ر ال �ح��اج��ات
االس � ��اس� � �ي � ��ة ل �ل �م �ح �ت �ض �ن�ي�ن وت� �ق ��دي ��م
ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة واأله �ل �ي��ة املنتظمة
والعالج واالرشاد النفسي واالجتماعي
وال �ت ��رب ��وي وح�م��اي�ت�ه��م م ��ن االن �ح ��راف
وذل��ك بالتنسيق مع الجهات املختصة
بالدولة.
ول � � ��م ت �غ �ف ��ل امل� � � � ��ادة ( )13االط � �ف� ��ال
م� �ج� �ه ��ول ��ي األب م� �ع� �ل ��وم ��ي األم غ �ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي��ة ح �ي��ث أج � ��ازت «اح�ت�ض��ان�ه��م

ب � �ص � �ف� ��ة م � ��ؤق � �ت � ��ة ال � � � ��ى ح� �ي ��ن ت� �س ��وي ��ة
أوض��اع �ه��م ال �ق��ان��ون �ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
الجهات املختصة على ان يصدر الوزير
الشروط والضوابط املنظمة لذلك».
قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة
ص��در ق��ان��ون بتعديل ب�ع��ض أح�ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  8ل�س�ن��ة  2010ف ��ي ش��أن
ح �ق ��وق االش � �خ� ��اص ذوي اإلع� ��اق� ��ة ف��ي
جلسة  17نوفمبر  2015ول��م ينشر في
الجريدة الرسمية ويهدف القانون الى
ص��رف مخصص شهري للشخص ذي
االعاقة حتى سن الـ 21سنة تحدد قيمته
الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية
امل�خ�ت�ص��ة ط�ب�ق��ا ل �ن��وع ودرج� ��ة االع��اق��ة
ويستمر صرفها إذا استمر بالدراسة
ح�ت��ى س��ن ال � �ـ 28وك��ذل��ك تستحق امل��رأة
التي ترعى معاقا ذا اع��اق��ة ش��دي��دة وال
تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط
والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف
ص� ��رف امل �خ �ص��ص ال �ش �ه��ري ف ��ي ح��ال��ة
الشفاء من االعاقة بناء على شهادة من
اللجنة املختصة.
ك�م��ا ي�ه��دف ال��ى اس�ت�ث�ن��اء م��ن أح�ك��ام
ق��ان��ون التأمينات االجتماعية وقانون
م�ع��اش��ات ال�ع�س�ك��ري�ين يستحق امل��ؤم��ن
ع�ل�ي��ه او امل�س�ت�ف�ي��د ال ��ذي ت �ق��رر اللجنة
ال �ف �ن �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة أن � ��ه م� �ع ��اق م �ع��اش��ا
تقاعديا يعادل  100في املئة من املرتب
الكامل بما ال يتجاوز  2750دينارا إذا
بلغت مدة الخدمة املحسوبة في املعاش
 15عاما على األقل بالنسبة للذكور و10
س �ن��وات ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ان��اث وال يشترط
الحصول على امل�ع��اش ف��ي ه��ذه الحالة
بلوغ سن معينة.
وي �ت �ض �م��ن ال � �ق ��ان ��ون اس �ت �ث �ن ��اء م��ن
أح �ك��ام ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية

وق��ان��ون معاشات العسكريني يستحق
املؤمن عليه او املستفيد املكلف قانونا
ب��رع��اي��ة م �ع��اق ذي إع��اق��ة م�ت��وس�ط��ة أو
شديدة معاشا تقاعديا يعادل  100في
امل�ئ��ة م��ن امل��رت��ب ال�ك��ام��ل بما ال يتجاوز
 2750دي� �ن ��ارا إذا ب�ل�غ��ت م ��دة ال�خ��دم��ة
املحسوبة في املعاش  20عاما للذكور
و 15عاما لالناث.
وت �ض �م��ن ت �ع��دي��ل ذات امل � � ��ادة ن�ص��ا
ب ��ان الي�ش�ت��رط ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع��اش
في ه��ذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك
وفقا للشروط والضوابط التي تضعها
الهيئة باالتفاق مع مؤسسة التأمينات
االجتماعية.
قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  3لسنة 1983
بشأن األحداث
ص ��در ق��ان��ون األح � ��داث ف��ي ج�ل�س��ة 2
ديسمبر  2015ول��م ينشر ف��ي الجريدة
الرسمية وي�ه��دف ال�ق��ان��ون ال��ى تحديد
سن الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز
ال� �ـ 16م��ن ع�م��ره ف��ي ح�ين أن ال �ح��دث في
القانون األصلي املعمول به حاليا هو
كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام
السنة ال�ـ 18على ان يعمل بهذا القانون
بعد سنة من تاريخ صدوره وكما يهدف
الى امتناع املسؤولية الجزائية للحدث
ال� ��ذي ل ��م ي�ب�ل��غ م ��ن ال �ع �م��ر س �ب��ع سنني
ك��ام �ل��ة وق ��ت ارت� �ك ��اب اي واق �ع��ة تشكل
جريمة ونص القانون على ان تحال الى
م�ح��اك��م األح� ��داث امل�ن�ش��أة وف�ق��ا ألح�ك��ام
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ك��ل ال ��دع ��اوى وال�ط�ل�ب��ات
املنظورة أم��ام محكمة األح��داث املنشأة
وف �ق��ا ألح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )3لسنة
 1983وال �ت��ي أص�ب�ح��ت م��ن اخ�ت�ص��اص
محاكم األحداث على ان تستمر محكمتا
االستئناف والتمييز في نظر الطعون
امل�ن�ظ��ورة أمامهما قبل العمل بأحكام
ه��ذا ال�ق��ان��ون وت�ل�ت��زم بتطبيق أحكامه
فيما هو أصلح للحدث.
وح � ��دد ال� �ب ��اب ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ق��ان��ون
ال�ج��دي��د ال�ت��داب�ي��ر وال �ج��زاءات العقابية
امل � �ق� ��ررة مل �ع��ال �ج��ة م ��ا ي��رت �ك �ب��ه ال �ح��دث
م��ن ج��رائ��م ف�م�ي��زت ب�ين فئتني سنيتني
م��ن األح� ��داث ال�ف�ئ��ة االول ��ى ه��ي ال�ح��دث
ال ��ذي ات��م ال�س��اب�ع��ة ول��م يكمل ال� �ـ 15من
العمر والفئة الثانية هي الحدث الذي
بلغ سنه ال �ـ 15ول��م يتجاوز ال �ـ 16حيث
استحدث ضمانات اخالقية واجتماعية
وق �ض��ائ �ي��ة ت� �ع ��زز ال �ح �م��اي��ة امل �ط �ل��وب��ة
ملعالجة الحدث نفسيا وبدنيا.
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الزلزلة :غياب من يعكر الصفو السياسي
عزز اإلنجازات الرقابية والتشريعية
حل النائب د .يوسف
الزلزلة ضيفا على برنامج
«بال حصانة» الذي يبث
على تلفزيون المجلس
وتحدث في قضايا
عدة مؤكدا أهمية
التمسك بالوحدة
الوطنية ونبذ كل
اآلراء التي تعكر صفو
المجتمع داعيا إلى
الحفاظ على قدسية
األماكن الدينية من
المساجد والحسينيات
وعدم الخوض في
األمور السياسية داخل
تلك األماكن كما أعرب
عن اعتقاده بأن غياب
أصوات تعرقل العمل
البرلماني أفسح المجال
للمجلس لتحقيق
إنجازات غير مسبوقة.
وإلى التفاصيل:

الحياة السياسية
ب��دأ ال�ل�ق��اء بتقديم ال�ن��ائ��ب ال��زل��زل��ة
ن�ب��ذة ع��ن ب��داي��ة ان�خ��راط��ه ف��ي الحياة
ال �س �ي��اس �ي��ة ق ��ائ�ل�ا :ل ��م ي �ك��ن ت��وج�ه��ي
س�ي��اس�ي��ا ف��ي ال �ب��داي��ة وم ��ا ح ��دث أن��ه
ق�ب��ل ب��دء االن�ت�خ��اب��ات ات�ص��ل ب��ي أح��د
األص � � ��دق � � ��اء وط � �ل � ��ب ح � � �ض � ��وري إل ��ى
ال ��دي ��وان� �ي ��ة ألم � ��ر ع ��اج ��ل وط��ال �ب��ون��ي
بالترشح لالنتخابات وطلبت وقتها
مهلة للتفكير وت�ش��اورت مع ع��دد من
أق��رب��ائ��ي ك��ل ع�ل��ى ح ��دة ف�ل��م يعترض
أح��د م�ن�ه��م وش�ج�ع��ون��ي ل�ل�ق�ي��ام بتلك
ال �خ �ط ��وة ب �ي �ن �م��ا ك �ن��ت ان �ت �ظ��ر رف��ض
أح��ده��م ألت�ح�ج��ج ب��ه ع�ل��ى ع ��دم قبول
ال�ع��رض وك�ن��ت أق��ول ف��ي نفسي كيف
ان�ت�ق��ل م��ن م��وق��ع أك��ادي�م��ي إل��ى موقع
س�ي��اس��ي ال أع�ل��م ع�ن��ه شيئا غ�ي��ر ان��ي
رأي��ت أن الكثير من االه��ل واألص��دق��اء
ي��رون ف��ي شخصي ق��درة ع�ل��ى العمل
السياسي.
وأش ��ار إل��ى ان��ه وع�ل��ى م��دار حياته
النيابية ح��از عضوية معظم اللجان
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة غ� �ي ��ر أن س �ع �ي ��ه ال� ��دائ� ��م
لعضوية اللجنة املالية يأتي من واقع
خبرة وبحكم تخصصه في االقتصاد.
ورد ال��زل��زل��ة ع �ل��ى م��ن ي�ن�ت�ق��د أداء
م �ج �ل��س األم � ��ة ب� ��أن ل��دي��ه م�ش�ك�ل��ة مع
املجلس وال ي��رغ��ب ان ي��راه ف��ي موقع
اإلن �ج ��از أو أن ��ه غ�ي��ر م�ت��اب��ع مل��ا ي�ق��وم
ب��ه امل�ج�ل��س م��ن أع �م��ال م��ؤك��دا أن ه��ذا
امل� �ج� �ل ��س ه � ��و األول ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
امل �ج��ال��س ال�ن�ي��اب�ي��ة ان �ج ��ازا ل�ل�ق��وان�ين
ح �ي��ث وص� ��ل ع� ��دد ال �ق ��وان�ي�ن امل �ن �ج��زة
ف��ي دور انعقاد واح��د إل��ى  50قانونا
معظمها إذا ل��م ي�ك��ن جميعها يمس
م �ص��ال��ح م �ب��اش��رة ل �ل �م��واط��ن م�ش�ي��را
إل��ى ان��ه من واق��ع تجربة في املجالس
السابقة يرى ان املجلس الحالي أنجز
على املستويني التشريعي والرقابي
ومن َ
ير عكس ذلك فهو يظلم املجلس
وال ي�ع�ط�ي��ه ح �ق��ه م �ع �ت �ب��را أن ان�ت�ق��اد
امل �ج �ل��س ح ��ق ل�ل�ش�ع��ب ول �ك��ن الب ��د ان
يكون هذا االنتقاد منطقيا وواقعيا.
لجنة األولويات
وت � � � �ح � � ��دث ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة ع � � ��ن ل �ج �ن ��ة
األولويات قائال :الفكرة كانت لرئيس
مجلس األم��ة األسبق املرحوم جاسم
ال�خ��راف��ي ف��ي ع��ام  2003ح�ي��ث اق�ت��رح
تشكيل ف��ري��ق ع�م��ل ب��رمل��ان��ي لتحديد
األول��وي��ات وال�ت��أم الفريق وك��ان يقوم
بتحديد األول��وي��ات غير أنها لم تكن
تنفذ وج ��اء ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ليقترح
تحويلها إل��ى لجنة دائ �م��ة م�م��ا وف��ر
لها عنصر اإللزام واملتابعة.
وت �ط��رق ال��زل��زل��ة إل ��ى ع ��دة ق��وان�ين
م�ه�م��ة ص ��درت ع��ن امل�ج�ل��س ف �ق��ال :لم

د .يوسف الزلزلة

ي� �ح ��دث ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك ��وي ��ت ت��وزي��ع
 12أل ��ف وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة س �ن��وي��ا فقد
أل��زم�ن��ا وزي��ر االس �ك��ان بالتنفيذ بعد
ت��وف�ي��ر ال�ت�ش��ري�ع��ات امل�ط�ل��وب��ة ك�م��ا ان
توفير التأمني الصحي للمتقاعدين
س��اب �ق��ة ن��وع �ي��ة ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك��وي��ت
وغيرها من القوانني التي تصب في
صالح امل��واط��ن كما انها امل��رة األول��ى
التي يأتي دي��وان املحاسبة ملواجهة
ال �ح �ك��وم��ة ب �م �خ��ال �ف��ات �ه��ا ت �ح��ت ق�ب��ة
ال �ب��رمل��ان وت � ��رد ال �ح �ك��وم��ة ب�ت��وض�ي��ح
ب�ع��ض ال�ن�ق��اط ال�ت��ي ت�م��ت معالجتها
ث��م ت�ك�ش��ف ع��ن آل�ي�ت�ه��ا مل�ع��ال�ج��ة تلك
املخالفات كما انه يحدث ألول مرة ان
تقوم لجنة األولويات بمتابعة تنفيذ
ك��ل وزي ��ر ع�ل��ى ح��دة لخطة الحكومة
وخطة التنمية.
وأض � � � � � � ��اف :ه � � � ��ذا امل � �ج � �ل� ��س ح �ق��ق
إنجازات لم تألفها املجالس السابقة
وال � �س � �ب � ��ب ع� � � ��دم وج� � � � ��ود األص� � � � ��وات
امل �ع ��رق �ل ��ة ل �ل �ع �م��ل ال� �ب ��رمل ��ان ��ي وال �ت ��ي
ت �ع �ك ��ر ال� �ص� �ف ��و ال� �س� �ي ��اس ��ي غ� �ي ��ر ان
املشكلة تكمن أن كثيرا م��ن ال�ن��اس ال
ي �ت��اب �ع��ون ت �ل��ك اإلن � �ج� ��ازات م��وض�ح��ا
أن ال �ج��ان��ب ال��رق��اب��ي ي�ش�م��ل ت��وج�ي��ه
أسئلة وتشكيل لجان تحقيق وتقديم
اس�ت�ج��واب��ات وع�ن��دم��ا ي�ك��ون املجلس
ال �ح��ال��ي م��ن أك �ث��ر امل �ج��ال��س توجيها
ل�لأس�ئ�ل��ة وت�ش�ك�ي�لا ل�ل�ج��ان التحقيق
وم��ن أك�ث��ره��ا تقديما لالستجوابات
وع� �ل ��ى ذل � ��ك ف � ��إن ال� �ق ��ول إن امل �ج �ل��س
الحالي ال يؤدي دوره الرقابي ينطلق
من ضعف املتابعة ألدائه.
وم � ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ك �ش��ف ال��زل��زل��ة
ع��ن وج��ود م�لاح�ظ��ات على أداء أكثر
م ��ن وزي � ��ر غ �ي��ر ان� ��ه رف� ��ض اإلف �ص ��اح
ع� ��ن ه � � ��ؤالء ال � � � � ��وزراء أو امل�ل�اح �ظ ��ات
مكتفيا بالقول سأقوم بمناقشة هذا
املوضوع تحت القبة.

العمل الحكومي
وت �ح ��دث ال��زل��زل��ة ع ��ن ف �ت��رة ت��ول�ي��ه
م �ن �ص ��ب وزي � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة ق � ��ائ �ل��ا :ل��م
استمر في منصب وزير التجارة أكثر
م ��ن ث�ل�اث��ة أش �ه��ر وق ��دم ��ت اس�ت�ق��ال�ت��ي
وي�ع��ود ذل��ك لسببني األول أن رغبتي
في اإلنجاز اصطدمت بطبيعة العمل
داخ� ��ل امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ت��ي
تتسم بالبطء وقدمت عدة أفكار مثل
إن � �ش� ��اء س � ��وق ح � � ��راج ع �ل ��ى م �س �ت��وى
عاملي وانصدمت وقتها من القوانني
امل� � ��وج� � ��ودة وال� �س� �ب ��ب ال� �ث ��ان ��ي أن �ن��ي
وجدت نفسي أكثر إنجازا في موقعي
الطبيعي كنائب في البرملان.
وعلى ضوء ما سرده أكد أن تحقيق
ال��رغ �ب��ة األم �ي ��ري ��ة ب �ت �ح��وي��ل ال �ك��وي��ت
إل ��ى م��رك��ز م��ال��ي وع��امل��ي ي�ح�ت��اج إل��ى
تغيير األوض� ��اع ون�م��ط ال�ع�م��ل داخ��ل
امل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وم �ح��اس �ب��ة
القيادي الذي ال يقدم اإلنجاز املطلوب
مشيرا إلى ان مجلس األمة مهد لذلك
ب��وض��ع ال�ع��دي��د م��ن ال �ق��وان�ين ملعاقبة
امل�ق�ص��ر .وك �ش��ف ال��زل��زل��ة أن تشبيهه
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �س �ي ��ارة وال � � ��ده ال �ق��دي �م��ة
ف��ول �ك��س  66ي �ع ��ود ألن �ه ��ا ت �س �ي��ر ف��ي
أع� �م ��ال� �ه ��ا ب �ن �ف��س س ��رع ��ة ال �ف��ول �ك��س
العتيقة مقارنة بسرعة الفيراري في
احدث فئاتها والتي تمثل سرعة عمل
املجلس.
وأوضح الزلزلة أن الحسينية جزء
اس��اس��ي م��ن امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي منذ
ن�ش��أت��ه وأن �ه��ا ت�ق��وم ب ��دور متميز في
تأصيل الوطنية في نفوس املواطنني
الفتا إلى أن تسميتها جاء نسبة إلى
اإلم� ��ام ال�ح�س�ين وال� ��ذي اس�ت�ش�ه��د في
واقعة مؤملة وأح��داث حزينة انطلقت
م�ن�ه��ا ه ��ذه امل ��واق ��ع وس �م �ي��ت ب��اس�م��ه
وبتطور أدائ�ه��ا ص��ارت منبرا لكل ما
هو مرتبط بصالح الدين واملجتمع.

ك �م ��ا أك � ��د رف� �ض ��ه ت ��وظ �ي ��ف امل �ك ��ان
ال� ��دي � �ن� ��ي ف � ��ي ال� �س� �ي ��اس ��ة م � ��ؤك � ��دا أن
املجتمع ال�ك��وي�ت��ي م�ت��راب��ط ومتناغم
ي �ع �م��ل ك �ك �ت �ل��ة واح � � ��دة ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر
ع��ن الخلفيات ال��دي�ن�ي��ة ع�ل��ى ذل��ك ف��إن
امل� �س ��اج ��د ل �ه ��ا ط ��اب ��ع دي� �ن ��ي م�ح��ض
ونحن كنواب نحرص على اال نتحدث
عن السياسة في الحسينية واملسجد
ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى خ �ص��ائ �ص �ه �م��ا وع� ��دم
االن �ت �ق��ال ب �ه��ا إل ��ى م �ج��ال آخ ��ر ت�ك��ون
مضرته أك�ث��ر م��ن نفعه ألن السياسة
ت �ح��ول ال �ن��اس إل ��ى ت �ك �ت�لات وأح� ��زاب
طبيعة األماكن الدينية ال تقبلها.
وع � ��ن وج � � ��ود ب �ع ��ض م� ��ن ي�س�ت�غ��ل
املنبر ملهاجمة األط ��راف األخ ��رى قال
ال��زل��زل��ة م ��ن ي �ص �ع��د امل �ن �ب��ر ل �ي��س من
املالئكة وليس معصوما وم��ن يخرج
ع ��ن ال �ن��ص ف ��إن م �س��ؤول �ي��ة ت�ص��وي�ب��ه
وإع��ادت��ه ه��و ال�ح�ض��ور ال ��ذي يسمعه
الف� �ت ��ا ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد إل � ��ى وج� ��ود
اج �ت �م��اع��ات ت�ن�س�ي�ق�ي��ة ب�ي�ن أص �ح��اب
الحسينيات قبل املناسبات الدينية
يتم خالله التأكيد على ع��دم السماح
ب��اس �ت �ض��اف��ة م ��ن ي�س�ت�غ��ل امل �ن��اب��ر في
ال�ت�ع��رض لألخرين مؤكدا ان رس��ال��ة
الحسينية واملسجد ليست سياسية
وإن �م ��ا ه ��ي رس ��ال ��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة بحتة
داع �ي��ا م��ن ي�ج��د ف��ي ب�ع��ض األح��ادي��ث
ال�ت��ي ت�ط��رح ت �ج��اوزا فعليه أن يسلك
الطرق القانونية الصحيحة موضحا
أن ارت � � �ب � � ��اط ح � �ي� ��ات� ��ه ب��ال �ح �س �ي �ن �ي��ة
واملسجد ساهم في إثقال شخصيته
وإثرائها.
الوحدة الوطنية
وب � � �س � ��ؤال � ��ه ع� � ��ن م� � � ��دى اع � �ت � �ق� ��اده
ب �م �س��اه �م��ة ب �ع��ض ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ف��ي
تأجيج الطائفية أجاب الزلزلة :هناك
مجموعة من األشخاص تضرب على
وتر الطائفية وهم قلة غير ان اإلثارة
دائما تكون مسموعة أكثر من حديث
ال� �ع� �ق ��ل م �ط��ال �ب��ا ه � � ��ؤالء األش� �خ ��اص
ب � ��إدراك أن خ ��راب امل�ج�ت�م��ع ل��ن ي�ط��ال
أح ��دا ويستثني آخ��ر وإن �م��ا سيكون
خرابا على الجميع معتبرا أن الحديث
الطائفي يكون ف��ي الغالب مستوردا
م��ن ال �خ ��ارج ب�ح�ج��ة االس �ت �ف��ادة ممن
ي��دع��ي ال�ع�ل��م ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ر ال��زل��زل��ة
ال��ذي أش��ار إل��ى ان البعض يتكلم في
قضايا تثير الطائفية وال يهتم بغاية
س ��وى ال�ت�س��وي��ق ل�ن�ف�س��ه م�ش�ي��را إل��ى
أن م ��رس ��وم ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة أل�ج��م
أص��وات��ا كثيرة .ك�م��ا ط��ال��ب الجميع
بالتمعن في خطابات صاحب السمو
ف ��ي ال �ج �ل �س��ات االف �ت �ت��اح �ي��ة مل�ج�ل��س
األمة والتي دائما ما تركز على أهمية
البعد عن كل ما يثير الفتنة الطائفية.

جميع القوانين
المقرة تصب في
صالح المواطن
بصورة مباشرة
الخرافي صاحب
فكرة وجود فريق
برلماني لتحديد
األولويات والغانم
منحها األهمية
بتحويلها إلى لجنة
دائمة
نحرص على عدم
التحدث في
السياسة داخل
الحسينيات
مسؤولية تصويب
من يتجاوز على
المنبر واجب على
الحضور وقانون
الوحدة الوطنية
ألجم مثيري الفتن
رسالة المسجد
والحسينية ليست
سياسية بل
مجتمعية بحتة
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فريق الغوص ينتشل أربع
قطع بحرية من نقعة الشمالن
تمكن ف��ري��ق ال �غ��وص الكويتي
م��ن انتشال ارب��ع قطع بحرية من
ن �ق �ع��ة ال �ش �م�ل�ان ت�ت�م�ث��ل ب �ق��ارب�ين
ج��ان �ح�ي�ن زن �ت �ه �م��ا ارب� �ع ��ة اط �ن��ان
وع � ��وام � �ت �ي��ن ج ��ان� �ح� �ت�ي�ن اض ��اف ��ة
ال � ��ى رف � ��ع م �خ �ل �ف��ات ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة
وخشبية من حوض النقعة.
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ال � �ف� ��ري� ��ق ول �ي ��د
الفاضل لـ(كونا) ام��س ان الفريق
اس � �ت � �ط ��اع رف� � ��ع ق � ��ارب �ي��ن غ ��ارق�ي�ن
ب��ال �ن �ق �ع��ة وع ��وام� �ت�ي�ن ج��ان �ح �ت�ين
ح� ��دي� ��دي � �ت� ��ي ال � �ص � �ن� ��ع ف� � ��ي ج� ��ون
ال �ك��وي��ت وي�ع�ت�ق��د ان �ه �م��ا تتبعان

احد املشاريع البحرية في الجون
م �ب �ي �ن��ا ان � ��ه ت ��م اس� �ت� �خ ��دام راف �ع��ة
م��ن ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وس �ي ��ارة نقل
للتمكن من استخراج هذه القطع
نظرا الوزانها الثقيلة.
وط� ��ال� ��ب ال� �ف ��اض ��ل ال �ص �ي��ادي��ن
وق��وارب النزهة امل�ت��واج��دة بكثرة
ف ��ي ال �ن �ق �ع��ة ب��ال �ت��وق��ف ع ��ن رم��ي
املخلفات الضارة للبيئة والحرص
ع�ل��ى اب �ق��اء نقعة ال�ش�م�لان كمرفأ
ب �ح��ري ذي ط��اب��ع ت��اري �خ��ي ق��دي��م
يعبر ع��ن ع��راق��ة النشاط البحري
الكويتي.

اختتام تصفيات
مسابقة
القرآن الكريم
اخ� �ت� �ت� �م ��ت األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�أوق��اف ال�ت�ص�ف�ي��ات النهائية
ملسابقة الكويت الكبرى لحفظ
ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وت�ج��وي��ده ال �ـ 19
(الحافظ) لعام  2015والتي تقام
برعاية سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ف��ي املسجد
ال�ك�ب�ي��ر .وأش � ��ار رئ �ي��س اللجنة
التحضيرية للمسابقة محمد
الجالهمة في تصريح صحافي
أم� ��س إل� ��ى ب � ��روز م �ج �م��وع��ة من
املشاركات ممن يمتلكن موهبة
خ��اص��ة ف��ي ال �ح �ف��ظ وال�ت�ج��وي��د
ف��ي األس �ب��وع ال�ث��ان��ي للمسابقة
امل� �خ� �ص ��ص ل �ل �ن �س��اء وال� �ب� �ن ��ات
وب�ل��غ ع��دده��ن  27متسابقة من
خالل اختيار لجان التحكيم.
وذك��ر أن��ه ف��ي حفل تصفيات
امل��وه��وب��ات ال��ذي عقد ف��ي ختام
األسبوع تم اختيار  11متسابقة
منهن من تميزن بحسن الحفظ
والتجويد وحصلن على جوائز
قيمة مقدمة م��ن إدارة املسابقة
إض ��اف ��ة إل� ��ى ت��رش �ي �ح �ه��ن ل�ع�ق��د
ل� � �ق � ��اءات إذاع� � �ي � ��ة ف� ��ي ب��رن��ام��ج
خاص عن املسابقة مستقبال.

إحدى القطع البحرية املنتشلة

حملة «كان» تنظم المارثون
الثالث للتوعية بأمراض السرطان
ن� �ظ� �م ��ت ال� �ح� �م� �ل ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
للتوعية بمرض السرطان (كان)
ام��س ف�ع��ال�ي��ات امل ��اراث ��ون الثالث
للتوعية من هذه األم��راض تحت
رع � ��اي � ��ة وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر الكهرباء
وامل� � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
عبدالله املبارك الصباح.
وأك � � � ��د ع� �ض ��و م� �ج� �ل ��س إدارة
الحملة الدكتور رشيد الحمد في
ك�ل�م��ة ل��ه خ�ل�ال ان �ط�لاق فعاليات
امل � ��اراث � ��ون ال � ��ذي ش �ه��د م �ش��ارك��ة
 400شخص ح��رص حملة (ك��ان)
ع �ل��ى ال �ل �ج��وء إل ��ى ك��ل األس��ال �ي��ب
لتوعية أفراد املجتمع باألمراض
ال � �س� ��رط� ��ان � �ي� ��ة م � �ش � �ي� ��دا ب ��اق� �ب ��ال
مختلف ال �ش��رائ��ح ال�ع�م��ري��ة على
املشاركة في هذه الفعالية.
وأض � � � � ��اف أن � � ��ه م � �ن� ��ذ إن � �ط �ل�اق
ال �ح �م �ل��ة ع � ��ام  2006ت� ��م ت�ن�ظ�ي��م
ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة وامل �ب��ادرات
في سبيل زيادة الجرعة التوعوية
عن أم��راض السرطان مشيرا إلى
ت� �ع ��اون ال �ح �م �ل��ة م ��ع ال �ع��دي��د من
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �خ��اص��ة
م ��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق أه��داف �ه��ا وف��ي

جانب من املاراثون

مقدمتها وزارة الصحة.
وأوض��ح أن ال�ه��دف م��ن تنظيم
املاراثون هو تغيير نظرة املجتمع
ت � �ج � ��اه األم � � � � � ��راض ال� �س ��رط ��ان� �ي ��ة
باعتبارها م��ن األم ��راض املزمنة
ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن ال� �ش� �ف ��اء م �ن �ه��ا إذا
ماتم إت�خ��اذ ك��ل التدابير الالزمة
ان�ط�لاق��ا م��ن ال��وق��اي��ة واإلك�ت�ش��اف
املبكر ل�لاص��اب��ة بها بما يساهم
في ضمان عالجها والشفاء منها
في كثير من األحيان.
وأشاد الدكتور الحمد بجهود

aldostoor

كل من ساهم ودعم وأشرف ونظم
ه� ��ذا ال� �ح ��دث ال� �ت ��وع ��وي الس�ي�م��ا
رع ��اي ��ة ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي
وم � � �ش � ��ارك � ��ة ات � � �ح� � ��اد امل� � �ص � ��ارف
وشركة فيفا لالتصاالت وجميع
الرعاة واملشاركني الذين أظهروا
هذا املاراثون بصورة مشرفة.
وف � � � ��ي خ� � �ت � ��ام امل� � � � ��اراث� � � � ��ون ت��م
ت� �ك ��ري ��م وت � ��وزي � ��ع ال � �ه� ��داي� ��ا ع�ل��ى
ال 30متسابقا األوائ��ل باإلضافة
إل ��ى ت��وزي��ع ه��داي��ا م�ج��ان�ي��ة على
الحضور واملشاركني باملاراثون..

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويت تشارك بـ  14عمال في
جائزة األداء التعليمي المتميز
أع�ل�ن��ت وزارة ال�ت��رب�ي��ة م�ش��ارك��ة
الكويت ب 14عمال ضمن فعاليات
جائزة (حمدان بن راش��د آل مكتوم
ل� � �ل� ��أداء ال �ت �ع �ل �ي �م��ي امل� �ت� �م� �ي ��ز) ف��ي
نسختها ال.18
وأك � ��د م �ن �س��ق ال� �ج ��ائ ��زة وامل ��دي ��ر
ال � � �ع� � ��ام مل� �ن� �ط� �ق ��ة م � � �ب� � ��ارك ال� �ك� �ب� �ي ��ر
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م� �ن� �ص ��ور ال ��دي �ح ��ان ��ي
ال�ح��رص على امل�ش��ارك��ة الفاعلة في
منافسات الجائزة بفئاتها الثالث
(الطالبة والطالب املتميز -املعلمة
وامل�ع�ل��م امل�ت�م�ي��ز -امل��درس��ة واإلدارة
املدرسية املتميزة) اضافة إل��ى فئة
(املعلم الخليجي فائق التميز).
وأض��اف الديحاني أن��ه رغبة في
االرت �ق ��اء ب�م�س�ت��وى األداء واإلب� ��داع
في املجال التربوي وتشجيع روح
املبادرة والتميز في جميع املجاالت
ال � �ت� ��رب� ��وي� ��ة وال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة واألدب� � �ي � ��ة
واإلداري� � � � � ��ة واالب � �ت � �ك� ��اري� ��ة ش ��ارك ��ت
الكويت ب�ه��ذا ال�ع��دد م��ن املشاركات

بعد إجراء التقييم لألعمال املقدمة.
وأش� ��ار إل ��ى أن ��ه ت��م رف ��ع األع �م��ال
إل ��ى إدارة ال �ج��ائ��زة ب��دب��ي تمهيدا
للمرحلة ال�ق��ادم��ة م��ن التحكيم من
قبل فريق تحكيم الجائزة الفتا إلى
زيارة سيقوم بها وفد من دبي إلى
ال �ك��وي��ت م��ع ب ��دء م��رح �ل��ة ال ��زي ��ارات
امل �ي��دان �ي��ة وامل� �ق ��اب�ل�ات ال�ش�خ�ص�ي��ة
ل�ل�م��رش�ح�ين وال �ت��ي ت��أت��ي ف��ي إط��ار
شروط املشاركة في فروع الجائزة.
وأوض� � � ��ح أن االع� � �م � ��ال ال� �ت ��ي ت��م
تقييمها ف��ي ف��روع ال�ج��ائ��زة تشمل
سبعة أع �م��ال ف��ي اإلدارة امل��درس�ي��ة
ت ��م ت��أه �ي��ل خ �م �س��ة م �ن �ه��ا اج �ت ��ازت
ال� �ش ��روط وه� ��ي م ��درس �ت ��ان للبنني
وث� �ل� ��اث م� � � � ��دارس ل� �ل� �ب� �ن ��ات وف �ي �م��ا
يخص فريق املعلم تم تقييم سبعة
أع � �م ��ال اج � �ت ��از م �ن �ه��ا م �ع �ل��م واح ��د
واربع معلمات.
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