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إضافة بند الطبيب المزيف إلى استجواب وزير الصحة

العبيدي لـ «الدستور» :جاهز للمنصة
وليس لدي خيار آخر
تقدم النائبان حمدان العازمي
وراك��ان النصف أم��س بطلب الى
رئيس مجلس االمة إلضافة بند
ج��دي��د ال��ى م�ح��ور ال�ف�س��اد امل��ال��ي
واالداري واس �ت �غ �ـ�ل�ال امل�ن�ـ�ص��ب
ال � ��وزاري ف��ي االس �ت �ج��واب امل�ق��دم
منهما ال��ى وزي��ر الصحة د .علي
ال�ع�ب�ي��دي وامل �ق��رر م�ن��اق�ش�ت��ه غ��دا
الثالثاء .
وط��ال��ب النائبان املستجوبان
ب ��اض ��اف ��ة ب �ن��د ان� �ت� �ح ��ال ش�خ��ص
حاصل على معهد تجاري صفة
ط �ب �ي��ب مل � ��دة ت� � �ج � ��اوزت االرب� �ع ��ة
اش� �ه ��ر ف ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى األم� �ي ��ري
ب �م �ب��ارك��ة م ��ن ب �ع��ض امل �س��ؤول�ين
ف��ي وزارة الصحة ال��ذي��ن سهلوا

ان�ض�م��ام��ه ال ��ى ط��اق��م املستشفى
واالشراف على بعض الحاالت.
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د وزي �ـ��ر ال�ص�ح��ة
د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
أن م� �ل ��ف ال� �ط� �ب� �ي ��ب امل � ��زي � ��ف ف��ي
امل�س�ت�ش�ف��ى االم �ي��ري اص �ب��ح بيد
ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة وان ال � � � ��وزارة
اج � � ��رت ت �ح �ق �ي �ق��ات �ه��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة
ف � ��ي امل �س �ت �ش �ف ��ى وف� � ��ي ال � � � ��وزارة
وستنتهي قريبا جدا.
وأض ��اف :ال اح��د ف��وق القانون
وال اح � ��د ي �س �ت �ط �ي��ع االس �ت �ه��ان��ة
ب�ص�ح��ة م��واط��ن او م�ق�ي��م ويجب
ان تكون هناك عقوبة صارمة ملن
يثبت تقصيره او اهماله في مثل
هذا املوضوع.

التعليمية :المطبوعات والنشر
يشمل المواقع اإللكترونية
أن � � �ج� � ��زت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
تعديالتها على القانون رقم  3لسنة
 2006ب �ش ��أن امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر
وق ��د واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى االق �ت��راح
ال��ذي يهدف ال��ى ان يدخل ف��ي حكم
املطبوع ما ينشر من خ�لال املواقع

وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ع�ل��ى
ان ت� �س ��ري اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
املطبوعات والنشر على ماينشر في
هذه املواقع والتطبيقات.
تفاصيل (ص)08

تلفزيون المجلس
عدنان عبد الصمد:
 األزمة السعوديةاإليرانية في طريقها
لالنفراج
 الحكومة الحالية أكثر انسجاما من سابقاتهاويعيبها غياب التضامن الحقيقي

تفاصيل (ص)09-08

وق� � ��ال ال �ع �ب �ي��دي إن � ��ه م�س�ت�ع��د
لصعود املنصة وتفنيد محاور
االس �ت �ج��واب ول �ي��س ل��دي��ه خ�ي��ار
آخر.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ق � ��ال ال �ن��ائ��ب
ماجد موسى في تصريح خاص
لـ«الدستور» انه سيحدد موقفه
م� ��ن اس � �ت � �ج� ��واب وزي � � ��ر ال �ص �ح��ة
ب�ع��د س �م��اع ط��رف�ي��ه غ�ي��ر ان��ه ق��ال
ان شهادته مجروحة في الوزير
ال� �ع� �ب� �ي ��دي ول� � ��م ي �س �ب��ق ل � � ��وزارة
ال�ص�ح��ة خ�ل�ال عملنا السياسي
ان تحظى برجل يعمل بجد مثل
د .العبيدي.
الوزير العبيدي خالل اجتماعه مع لجنة األولويات البرملانية أمس

العتيبي لـ «الدستور»:
استجوابي للصالح
ال يزال قائما
أع� � �ل � ��ن ال� � �ن � ��ائ � ��ب ف� � ��ارس
ال �ع �ت �ي �ب��ي أن اس �ت �ج ��واب ��ه
ل� � �ن � ��ائ � ��ب رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س
ال� ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر
النفط أنس الصالح ما زال
قائما.
وأك� � ��د أن � ��ه رغ � ��م ت �ج��اوب
ال � ��وزي � ��ر م � ��ع م � ��ا ط ��رح �ن ��اه
وت� � ��أج � � �ي� � ��ل ق � � � � � ��رار خ� �ف ��ض
ال ��دع ��وم ع ��ن ب �ع��ض ال�س�ل��ع
إال أن االستجواب يتضمن
م� � � �ح � � ��اور أخ � � � � ��رى ت �ت �ع �ل��ق
ب � �ق � �ض� ��اي� ��ا غ � �ي� ��ر ت �ق �ل �ي��ص
الدعوم.
وأض � � � � ��اف ف � ��ي ت �ص��ري��ح
خ � ��اص ل � �ـ «ال� ��دس � �ت� ��ور» أن
ه� �ن ��اك ت ��رت �ي� �ب ��ات ل �ت �ع��دي��ل
األوض � � � � � � � � � � ��اع ف� � � � ��ي ج� �م� �ي ��ع
الجهات وامل��ؤس�س��ات التي
تتبع الوزير الصالح وليس
أمامه إال طريق اإلصالح.

رئيس مجلس النواب العراقي
يبدأ زيارة رسمية للبالد
ب � ��دأ رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
ال � �ع� ��راق� ��ي د .س �ل �ي��م ال� �ج� �ب ��وري
وال��وف��د امل��راف��ق له زي��ارة رسمية
إلى البالد أمس تستغرق يومني.
وك��ان ف��ي استقبال الجبوري

على ارض املطار رئيس مجلس
األم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ورئ �ي��س
ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف امل ��راف� �ق ��ة ال �ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع واألم� �ي��ن ال �ع��ام
مل �ج �ل��س األم � � ��ة ع� �ل��ام ال� �ك� �ن ��دري

وال� �ق ��ائ ��م ب ��األع� �م ��ال ف ��ي س �ف��ارة
جمهورية العراق لدى الكويت.
تفاصيل (ص)02

الميزانيات :التربية صرفت مرتبات
لموظفين متوفين منذ سنوات
ب� �ح� �ث ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ال�ح�س��اب
الختامي ل��وزارة التربية للسنة
املالية  2014/2015ومالحظات
دي��وان املحاسبة بشأنه وتبني
ل� �ه ��ا أن � ��ه رغ � ��م ال � �ت � �ج ��اوب ال� ��ذي
ت �ل �م �س��ه دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة م��ن
ال � � ��وزارة م ��ؤخ ��را ع �ق��ب ال�ت�غ�ي�ي��ر
األخير في مستوياتها القيادية

إال أنها مازالت بحاجة إلى إعادة
نظر ف��ي آلياتها التواصلية مع
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ل �ت �ك��ون أك�ث��ر
مرونة وتفاعلية وتنسيقا.
وش��ددت اللجنة على ضرورة
تفعيل إدارة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ�ل��ي
ف ��ي ال � � ��وزارة وإل� �ح ��اق تبعيتها
ب��أع �ل��ى س �ل �ط��ة إش ��راف� �ي ��ة ف�ي�ه��ا
وت�ق��وي�ت�ه��ا ب��ال �ك��وادر الوظيفية

وال�ل��وائ��ح ال��داخ�ل�ي��ة بما يضمن
س �ل ��ام� � ��ة ال � �ع � �م � �ل � �ي � ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة
واإلداري � ��ة ف��ي مختلف قطاعات
الوزارة مستقبال.

تفاصيل (ص)03
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ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
وعددا من الوزراء

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس األمة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح بقصر
السيف صباح ام��س رئيس مجلس

سموه مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

األمة مرزوق الغانم .واستقبل سموه
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك الحمد
الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الداخلية الشيخ محمد الخالد

واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ
خالد الجراح.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون
ال �ش �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود

ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
ال � � � � ��وزراء ووزي� � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

الغانم :حصول المطوع على درع التفوق إنجاز لحرس المجلس

رئيس مجلس النواب العراقي يصل البالد في زيارة رسمية

الغانم خالل استقباله د.سليم الجبوري في مطار الكويت

وص��ل رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
ال � �ع� ��راق� ��ي د .س �ل �ي��م ال� �ج� �ب ��وري
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه إل� ��ى ال �ب�ل�اد
أم ��س االح� ��د ف ��ي زي � ��ارة رس�م�ي��ة
تستغرق يومني.
وك��ان ف��ي استقبال الجبوري
على ارض املطار رئيس مجلس

األم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ورئ �ي��س
ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف امل ��راف� �ق ��ة ال �ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع واألم� �ي��ن ال �ع��ام
مل �ج �ل��س األم � � ��ة ع� �ل��ام ال� �ك� �ن ��دري
وال� �ق ��ائ ��م ب ��األع� �م ��ال ف ��ي س �ف��ارة
ج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق ل��دى الكويت
ي��اس�ين ال�ج�ب��وري واألم�ي�ن العام

 ..ويتلقى درع دورة الصاعقة باألردن من املطوع بحضور اللواء الوقيت

امل�س��اع��د ل�ش��ؤون ح��رس مجلس
االم � � � ��ة ال � � �ل� � ��واء خ � ��ال � ��د ال ��وق� �ي ��ت
واألم �ي��ن ال �ع ��ام امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة وامل �ن �ظ �م��ات
مهدي املطيرات.
من جانب آخر استقبل رئيس
م �ج �ل��س االم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م

ب �م �ك �ت �ب ��ه أم � � ��س االم � �ي� ��ن ال � �ع� ��ام
املساعد ل�ش��ؤون ح��رس املجلس
اللواء خالد الوقيت يرافقه الرائد
بدر املطوع الذي قدم للغانم درع
املركز االول الذي حصل عليه في
دورة ال �ص��اع �ق��ة ال �ت��ي اختتمت
مؤخرا في االردن.

وه �ن��أ ال �غ��ان��م ال ��رائ ��د امل �ط��وع
على هذا االنجاز مؤكدا ان مثل
ت�ل��ك ال�ن�ج��اح��ات ل�ي�س��ت بغريبة
على الشباب الكويتي الذي اثبت
ن �ف �س��ه ف ��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ح��اف��ل
واملناسبات.
ك �م��ا اك� ��د ال �غ ��ان ��م ان ح �ص��ول

امل� �ط ��وع ع �ل��ى درع ال� �ت� �ف ��وق ف��ي
دورة الصاعقة التي اقيمت في
االردن ي�ع��د ان �ج��ازا ل�ق��وة ح��رس
املجلس ومنتسبيه كافة.
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برلمان
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بحثت بحضور العيسى الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2015/2014

الميزانيات :صرف مرتبات في التربية لموظفين
متوفين منذ سنوات عدة
ق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي عدنان عبدالصمد
إن ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م �ع��ت ب �ح �ض��ور وزي ��ر
ال �ت��رب �ي��ة ووزي � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي د.
ب� � � ��در ال� �ع� �ي� �س ��ى مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال� �ح� �س ��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل � � � � ��وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة
املالية  2015/2014ومالحظات دي��وان
املحاسبة بشأنه وتبني لها ما يلي:
أوال -زي ��ادة ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�ه��ات
الرقابية:
أوضحت اللجنة أن��ه رغ��م التجاوب
ال� � ��ذي َت �ل �م �س��ه دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م��ن
ال� ��وزارة م��ؤخ��را ع�ق��ب التغيير األخ�ي��ر
ف��ي مستوياتها ال�ق�ي��ادي��ة إال أن�ه��ا ما
زالت بحاجة إلى إعادة نظر في آلياتها
التواصلية مع الجهات الرقابية لتكون
أكثر مرونة وتفاعلية وتنسيقا.
ثانيا  -إدارة التدقيق الداخلي:
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل
إدارة ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي ف��ي ال � ��وزارة
وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية
ف�ي�ه��ا وت�ق��وي�ت�ه��ا ب��ال �ك��وادر الوظيفية
واللوائح الداخلية بما يضمن سالمة
العمليات املالية واإلداري��ة في مختلف
ق �ط��اع��ات ال� � � ��وزارة م�س�ت�ق�ب�لا الس� َّ�ي �م��ا
أن م� ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات امل �س �ج �ل��ة وج� ��ود

أخطاء حسابية ومعالجات محاسبية
خاطئة وضعف نظم الرقابة في صرف
املرتبات وصلت إلى حد صرف مرتبات
ملوظفني متوفني منذ عدة سنوات.
ثالثا  -ضبط شؤون التوظف:
ك �م��ا أك� � ��دت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض � ��رورة
�وظ��ف وف��ق ال �ق��رارات
ضبط ش��ؤون ال�ت� ّ
املنظمة لها خاصة أن ديوان املحاسبة
قد أورد العديد من املالحظات املتعلقة
بتقاضي موظفني ملزايا مالية لبعض
ال� �ك ��وادر ال��وظ�ي�ف�ي��ة وم �ن �ه��ا ال��وظ��ائ��ف
امل �ح ��اس �ب �ي ��ة وال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة وه� � ��ي م��ن
ال�ت�خ�ص�ص��ات امل�ت�ص�ف��ة ب��ال �ن��درة دون
أن ي�ع�م�ل��وا ف��ي ال ��وح ��دات التنظيمية
املناسبة ملؤهالتهم الدراسية مشددة
أن ت�ل��ك االم �ت �ي��ازات امل��ال�ي��ة إن �م��ا أق��رت
تشجيعا وتحفيزا للعمل في القطاعات
التي تعاني من ع��زوف وظيفي بسبب
ش��دة ضغط العمل ال�ي��وم��ي فيها وأي
صرف خالف ذلك يعد صرفا دون وجه
حق.
رابعا  -عدم التناسب بني املالحظات
والعقوبات بحق املتسببني:
ب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة أن��ه رغ��م ك�ث��رة لجان
ال �ت �ح �ق �ي��ق اإلداري � � � � � ��ة ال � �ت� ��ي ش �ك �ل �ت �ه��ا
ال� � ��وزارة إال أن �ه��ا ال ت ��رى ت�ن��اس�ب��ا بني

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

امل�لاح �ظ��ات امل�ح�ق��ق ف�ي�ه��ا وال�ع�ق��وب��ات
بحق املتسببني بها ومنها على سبيل
امل �ث��ال ت��وج �ي��ه إن � ��ذار مل��وظ��ف متسبب
ب ��إخ �ف��اء ت ��اري ��خ م ��ن م �س �ت �ن��د (ف �ح��ص
مواد م��وردة) بقيمة تقارب الـ 5ماليني
دينار ألحد العقود وخصم مرتب يوم
واح � ��د م ��ن م ��وظ ��ف م �ت �س �ب��ب ب ��إص ��دار
أوامر تغييرية ألحد العقود بقيمة 720
ألف دينار دون الحصول على موافقة
ديوان املحاسبة عليها.
خ ��ام � �س ��ا  -ض � �ب ��ط ال � ��رق � ��اب � ��ة ع �ل��ى
مناقصات الوزارة:
وبينت اللجنة أهمية إع��ادة النظر

بشكل ج��اد ب ��اإلج ��راءات وال�س�ي��اس��ات
اإلداري � � � ��ة امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ة دراس � ��ة
وط ��رح وت�ن�ف�ي��ذ امل �ن��اق �ص��ات وال��رق��اب��ة
ع �ل �ي �ه ��ا ض� �م ��ن م �ت �ط �ل �ب ��ات ال� �ج� �ه ��ات
الرقابية ترشيدا لإلنفاق العام وحفظا
لحقوق الوزارة ومن أوجه تلك القصور
تأخر ال��وزارة ل �ـ 295يوما ل��دراس��ة أحد
ال �ع �ط��اءات ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��دة امل �ح��ددة
لها من لجنة املناقصات املركزية مما
تسبب بترسية املناقصة على املناقص
الثاني بقيمة  152أل��ف دينار ب��دال من
 35أل ��ف دي �ن��ار ل�ل�م�ن��اق��ص األول بعد
اع� �ت ��ذاره وان �س �ح��اب��ه ب�س�ب��ب ت��أخ��ر رد

شؤون المرأة :نحاول إيجاد مخرج
لتسجيل عقارات أبناء الكويتيات
ن ��اق� �ش ��ت ل �ج �ن ��ة ش� � � ��ؤون امل� � ��رأة
واالس��رة البرملانية في اجتماعها
ام��س م��وض��وع تسجيل ال�ع�ق��ارات
املوروثة من األم الكويتية ألبنائها
من غير الكويتيني وذل��ك بحضور
ممثلي وزارة العدل.
واوض ��ح رئ�ي��س اللجنة النائب
ص� � ��ال� � ��ح ع � � ��اش � � ��ور ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق��ب االج� �ت� �م ��اع ان
ح ��ق ت�م�ل��ك ال �ع �ق��ارات ف��ي ال�ك��وي��ت
م�ق�ص��ور ع�ل��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين بحسب
القانون وال يسمح لغير الكويتيني
تسجيل ال�ع�ق��ارات باسمائهم «اال
ف��ي ح� ��دود ض�ي�ق��ة ج ��دا وي �ت��م ذل��ك
بمرسوم حيث يجوز للعربي الذي
ي �ح �م��ل ج�ن�س�ي��ة ب �ل��د ع��رب��ي تملك
ع�ق��ار واح ��د ف��ي ال �ب�لاد ال يتجاوز
ألف متر مربع».
وق ��ال ان اللجنة ت �ح��اول اي�ج��اد
م� � �خ � ��رج ألب � � �ن� � ��اء االم ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة

جانب من اجتماع سابق للجنة املرأة

س � ��واء م ��ن ال� �ع ��رب وغ �ي��ره��م حتى
ت � � ��ؤول ل� �ه ��م ال � �ع � �ق� ��ارات امل� ��وروث� ��ة
وتسجل باسمائهم مشيرا ال��ى ان
اللجنة تنتظر ب��ت لجنة ال�ش��ؤون
التشريعية والقانونية البرملانية
في االقتراحني بقانون املقدمني في
هذا الشأن.

وذك � ��ر ان ال �ق��ان��ون ال �ح��ال��ي في
ش��أن تنظيم تملك غير الكويتيني
ل � �ل � �ع � �ق� ��ارات «ب � � ��ه ت� �م� �ي� �ي ��ز واض � ��ح
بالنسبة ألب�ن��اء االم الكويتية من
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين» م�ع��رب��ا ع��ن ام�ل��ه
ان ت �خ ��رج ال �ل �ج �ن��ة ب �ح��ل ق��ان��ون��ي
ينصف هذه الفئة.

وف ��ي ش ��أن آخ ��ر ق ��ال ع��اش��ور ان
ال �ل �ج �ن��ة س� ��وف ت�ج�ت�م��ع االس �ب��وع
املقبل مع مسؤولي وزارة الداخلية
ملناقشة م��وض��وع اق��ام��ة اب�ن��اء االم
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي أن ت�ك��ون ل�ه��م اق��ام��ة
دائمة تحت كفالة االم.

الوزارة عليه في املواعيد املقررة قانونا
وه ��و م��ا ي�س�ت��دع��ي ض� ��رورة محاسبة
الوزارة للمتسببني بهذه الواقعة نظير
تحميل املال العام بمبالغ إضافية دون
مبرر.
ك � �م� ��ا ات� � �ض � ��ح ل� �ل� �ج� �ن ��ة ع � � ��دم ت ��وف ��ر
االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل �ل ��وزارة
ف ��ي م �ن��اق �ص��ات أخ� � ��رى رس � ��ت ع�ل�ي�ه��ا
مل ��دد وص �ل��ت إل ��ى س�ن��ة ك��ام�ل��ة أح�ي��ان��ا
م��ا س��اه��م ف��ي ت��أخ��ر إج� ��راءات التعاقد
والتنفيذ وهي من الظواهر التي بدأت
ت��رص��ده��ا اللجنة م��ؤخ��را ف��ي ع��دد من
الجهات الحكومية وقد يرقى بعضها

إل��ى شبهة ال�ت��دل�ي��س م��ن خ�ل�ال تقديم
م �ع �ل��وم��ات م �غ �ل��وط��ة ب �غ �ي��ة ال �ح �ص��ول
ع �ل��ى ت �ع ��اق ��دات دون أي غ �ط ��اء م��ال��ي
وج ��ار التنسيق م��ع دي ��وان املحاسبة
لحصر هذه الجهات التخاذ اإلجراءات
املناسبة بهذا الصدد.
س � ��ادس � ��ا  -غ � �ي� ��اب ال �ت �ن �س �ي ��ق م��ع
مؤسسات الدولة املختلفة:
وأك � ��دت ال�ل�ج�ن��ة ض � ��رورة التنسيق
املسبق مع مؤسسات الدولة املختلفة
فيما يخص بناء امل��دارس في املناطق
ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ج��دي��دة م ��ع م ��راع ��اة م��دى
االح� �ت� �ي ��اج ال �ف �ع �ل��ي ل �ه��ا ق �ب��ل ب�ن��ائ�ه��ا
ت�ج�ن�ب��ا ل �ت �ك��رار م ��ا أس �م �ت��ه ال � � ��وزارة بـ
(ال� �ح ��ال ��ة ال �ض �ب ��اب �ي ��ة) ع �ن ��د ت�س�ل�م�ه��ا
م��دارس بمنطقة خيران السكنية دون
وج��ود خطة تشغيلية لها بسبب عدم
وج ��ود ق��اط�ن�ين ف��ي املنطقة م��ا تسبب
ب ��إه �م ��ال ت �ل��ك امل � � ��دارس وت ��رك �ه ��ا دون
ح��راس��ة وت�ع��رض محتوياتها للسرقة
واإلت�ل��اف م �ش��ددة ع�ل��ى ض ��رورة حفظ
حق الوزارة قانونيا وجنائيا من خالل
ج ��رد امل �س��روق��ات وتقييمها واإلب�ل�اغ
ع�ن�ه��ا وم�ح��اس�ب��ة امل�ت�س�ب�ب�ين ف��ي ه��ذه
الواقعة.

 5لجان برلمانية
تجتمع اليوم
تجتمع  5ل �ج��ان ب��رمل��ان�ي��ة ال�ي��وم
الس �ت �ك �م��ال م �ن��اق �ش��ة امل��وض��وع��ات
املدرجة على ج��دول أعمالها ،حيث
ت� �ن ��اق ��ش ل� �ج� �ن ��ة ش� � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
والثقافة واالرشاد االقتراح بقانون
في ش��أن التعليم الخاص بحضور
وزير التربية ووزير التعليم العالي،
وتناقش لجنة الشؤون التشريعية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف��ي
ش��أن انشاء الهيئة العامة ملكافحة
الفساد واالحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة املالية اضافة الى مناقشة
م�ج�م��وع��ة م��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��ان��ون
ف ��ي ش� ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة
الفساد واالحكام الخاصة بالكشف
ع � ��ن ال � ��ذم � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة .ك� �م ��ا ت �ن��اق��ش
التشريعية التعديالت على مشروع
ال �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة الفساد واالح�ك��ام الخاصة
بالكشف عن الذمة املالية.
وت � �ن � ��اق � ��ش ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي لوزارة الكهرباء
واملاء عن السنة املالية 2015 /2014

ومالحظات ديوان املحاسبة بشأنه.
كما تناقش لجنة املرافق العامة
م � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  5ل�س�ن��ة 2005
ف��ي ش��أن بلدية الكويت ومجموعة
من االقتراحات بقوانني ومجموعة
م��ن االق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة اض��اف��ة ال��ى
م �ت��اب �ع��ة م� ��ا ت� �ت ��وص ��ل ال� �ي ��ه ل�ج�ن��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ال �ت��وص �ي��ات امل�ق��دم��ة
اث �ن��اء م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب امل�ق��دم
م��ن ال �ن��ائ��ب ع� ��ادل ال �خ��راف��ي ل��وزي��ر
االش �غ ��ال ال �ع��ام��ة ووزي � ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل � � � ��اء ال � �س� ��اب� ��ق .وت� �ن ��اق ��ش ل�ج�ن��ة
ح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة ال �ت �ق��اري��ر
امل �ن �ج��زة م��ن ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س االم��ة
بشأن املستجدات التي ط��رأت على
ب�ع��ض امل�لاح �ظ��ات وت �ق��اري��ر دي��وان
املحاسبة ،كما تناقش استفسارات
ال �ل �ج �ن��ة ب� �ش ��أن امل �س �ت �ج ��دات ال �ت��ي
ط� � � � ��رأت ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض امل �ل�اح � �ظ� ��ات
وت �ق��اري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وب�ح��ث
امل��وض��وع��ات امل�ح��ال��ة لجنة (بصفة
التحقيق) ولم يرد بها تكليف.
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مؤشر الرعاية في الكويت جيد وصالحيات أوسع في إنشاء الجامعات الحكومية

األولويات :إنجاز تقرير تأخر القوانين اليوم
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة االول � � � ��وي � � � ��ات
البرملانية امس املوضوعات املتعلقة
ب �ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة للفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر مل�ج�ل��س
االمة بحضور وزير الصحة د.علي
العبيدي ووزي ��ر التربية والتعليم
العالي د .بدر العيسى.
وق��ال مقرر اللجنة النائب احمد
الري ف��ي تصريح إل��ى الصحافيني
ع� �ق ��ب ان � �ت � �ه� ��اء االج � �ت � �م� ��اع ان� � ��ه ت��م
متابعة برنامج عمل وزارة الصحة
ومقارنته مع خطة التنمية واصفا
ن�س�ب��ة االن� �ج ��از ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة
بالجيدة وذل��ك بالنسبة للمشاريع
املطروحة في الخطة السنوية 2015
.2016/
وق � � � � ��ال الري إن � � � ��ه ت � �ب�ي��ن خ�ل��ال
م � �ن� ��اق � �ش� ��ة ال � �ل � �ج � �ن� ��ة م � � ��ع ال� � ��وزي� � ��ر
ال�ع�ب�ي��دي ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال � ��وزارة ان
مستشفى ج��اب��ر االح �م��د ستسلمه
وزارة االش �غ��ال ل ��وزارة الصحة في
ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر  2016والتوسعة
ال �ج��دي��دة ف ��ي امل�س�ت�ش�ف��ى االم �ي��ري
ستنتهي ف��ي اواخ ��ر  2017وتشمل
 464س��ري��را مضيفا ان��ه ت��م افتتاح
م �س �ت �ش �ف��ى ال � � � ��رازي ب � � � �ـ 240س ��ري ��را
اض��اف�ي��ا وان ال�ت��وس�ع��ة بمستشفى

الجهراء ستكون  1171سريرا بينما
مستشفى مبارك سيتم اضافة 140
سريرا لالطفال إليه.
وب �ي ��ن ان م� ��ؤش� ��ر ال� ��رع� ��اي� ��ة ف��ي
الكويت جيد وذلك من خالل مقارنة
م �ع��دل ال��وف �ي��ات ب��ال�ن�س�ب��ة ل�لاط�ف��ال
ال ��رض ��ع ف ��ي ال �ك��وي��ت ب� ��دول ال�ع��ال��م
حيث تعتبر من اقل املعدالت بل هي
اق��ل م��ن م�ع��دل ال��وف�ي��ات للرضع في
الواليات املتحدة االميركية.
وح � � ��ول ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات امل �ط �ل��وب��ة
ل��وزارة الصحة بني الري ان ال��وزارة
احالت مشروع قانون بشأن الصحة
ال �ن �ف �س �ي��ة مل �ج �ل��س االم� � ��ة واح ��ال ��ت
ع � � ��ددا م� ��ن ال � �ق� ��وان �ي�ن ال� � ��ى م�ج�ل��س
ال� � � � ��وزراء ق �ب��ل اح��ال �ت �ه��ا ل�ل�م�ج�ل��س
مثل قانون حقوق املرضى وقانون
م�ن��ع ال �ت��دخ�ين وق��ان��ون امل��ؤس�س��ات
العالجية االهلية.
وذك � � ��ر ان ل � ��دى وزارة ال �ص �ح��ة
ت��وج�ه��ا ل�ب�ن��اء مستشفيات بحجم
اصغر ف��ي منطقتي صباح االحمد
وامل �ط�ل�اع وك��ذل��ك ال�ت��وس��ع ف��ي فتح
ال �ع �ي��ادات التخصصية ف��ي امل��راك��ز
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق
لتخفيف الضغط على املستشفيات
موضحا انه بالنسبة لعمل االشعة

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

للمرضى سيتم توفيرها في املراكز
الصحية التي تعمل  24ساعة.
وح��ول تشغيل املستشفيات في
ال�ع�ط��ل ب�ي�ن الري ان وزي ��ر الصحة
تعهد ب��دراس��ة ه��ذا االم��ر م��ع اعطاء
البدالت املطلوبة بهذا الشأن مشيرا
الى ان هناك احجاما من قبل القطاع
الخاص واملستشفيات العاملية في
ادارة املستشفيات الحكومية نظرا
ل �خ �ض��وع ه� ��ذا االم � ��ر ل �ل �م �ي��زان �ي��ات
السنوية والرقابة عليها.
واش � � � ��ار ال� � ��ى ان ب� �ن ��ك ال� � � ��دم ف��ي
الكويت معترف فيه دوليا من قبل

ب�ن��ك منظمة ب �ن��وك ال ��دم االم��ري�ك�ي��ة
م��وض�ح��ا ان ع ��دد ال �ب �ن��وك امل�ع�ت��رف
بها دوليا هي  34بنكا فقط.
وق ��ال الري ان ال �ج��زء ال�ث��ان��ي من
االجتماع ناقش برنامج عمل وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ح �ي��ث ان ال � � � ��وزارة ل��دي�ه��ا
م� �ش ��روع ��ان م �ه �م��ان ه �م��ا م �ش��روع
ت �ط��وي��ر االدارات امل��درس �ي��ة وال ��ذي
بدأ منذ العام  2010في  140مدرسة
ون �ف��ذ م �ن��ه  30ب��امل �ئ��ة أم ��ا امل �ش��روع
ال�ث��ان��ي فهو اع ��ادة النظر ف��ي نظام
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� � �ث � ��ان � ��وي ف � ��ي ال �ف �ص ��ل
الدراسي املقبل.

وأض ��اف أن ال�ل�ج�ن��ة استعرضت
م � �ش � ��روع ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال� �ت ��وس ��ع ف �ي �ه��ا ع �ل��ى اع� �ت� �ب ��ار أن
وج� � ��ود ج ��ام �ع ��ة ح �ك��وم �ي��ة واح � ��دة
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ال ي�ك�ف��ي مشيرا
إل ��ى أن امل �ش��روع ال �ج��دي��د سيعطي
ال �ح �ك ��وم ��ة ص�ل�اح� �ي ��ات أوس � � ��ع ف��ي
إن� �ش ��اء ال �ج��ام �ع��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة من
أجل تخفيف الضغط على االبتعاث
للخارج.
وق � � ��ال إن ل � ��دى وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م
ال � �ع� ��ال� ��ي م � � �ش � ��روع رب � � ��ط امل� �ك ��ات ��ب
الثقافية الخارجية لضمان الرقابة

املالية كما ان ل��دى ال ��وزارة توجها
إلنشاء مبنى جديد للتعليم العالي
خصوصا أن ال ��وزارة ت��دف��ع مليون
دينار سنويا كلفة استئجار املبنى
الحالي.
وذكر الري أن لدى الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت ��دري ��ب
م � � �ش� � ��روع ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي
وض �م��ان ال �ج��ودة ح�ي��ث ت��م اع�ت�م��اد
امل�ع�ه��د اإلن �ش��ائ��ي وم�ع�ه��د الطاقة
وجار اعتماد بقية املعاهد.
وأض��اف أن ل��دى الهيئة مشروع
اس � �ت � �ح� ��داث ت� �خ� �ص� �ص ��ات ج ��دي ��دة
تناسب توجهات ال��دول��ة ومشروع
الطاقة النظيفة لتوفير  30في املئة
من الطاقة الحالية.
وأوضح أن اللجنة ستنجز اليوم
االث �ن�ين ت�ق��ري��ره��ا ف��ي ش��أن متابعة
تنفيذ الحكومة القوانني الصادرة
ع��ن م�ج�ل��س األم ��ة وس�ي�ت��م ت��وزي�ع��ه
على األعضاء ووسائل اإلعالم.

على الوزير المختص إنشاء اتحاد مالك

الري يقترح تعديل القانون المدني بشأن ملكية الشقق
قدم النائب احمد الري اقتراحا
ب � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
اح � �ك ��ام امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق��م
 67لسنة  1980ب��اص��دار ال�ق��ان��ون
امل��دن��ي ( )1980 / 67وامل�ت�ض�م��ن
امل��واد القانونية الخاصة بملكية
الطبقات والشقق.
وجاء في نص االقتراح بقانون:
م� ��ادة  :1ت �ع��دل ال �ف �ق��رة ( )1من
امل��ادة ( )853لتصبح على النحو
التالي:
 - 1ي � �ق� ��وم ال� � ��وزي� � ��ر امل �خ �ت��ص
ب � ��وض � ��ع ن� � �ظ � ��ام ل � �ض � �م� ��ان ح �س��ن
االنتفاع بالعقار وادارت��ه بانشاء
م��ا يسمى (ات�ح��اد م�ل�اك) وينضم
ك ��ل م�ل��اك ال �ع �ق��ار ب �ق ��وة ال �ق��ان��ون
ل�لات�ح��اد وف��ي ح��ال ام�ت�ن��اع�ه��م او
احدهم وجب على الوزير املختص
ضمان امتثالهم للقانون).
م� ��ادة  :2ت �ع��دل ال �ف �ق��رة ( )2من
امل��ادة ( )856لتصبح على النحو

التالي:
 - 2ويجب قبل اح��داث التعديل
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ل�ل�ات �ح��اد وف �ق��ا لنص
امل � ��ادة  867ف� ��اذا ل��م ي�ح�ص��ل على
امل� ��واف � �ق� ��ة ك� � ��ان ل� ��ه ان ي �ط �ل��ب م��ن
املحكمة التصريح له باجرائه.
م��ادة  :3ت�ع��دل ك��ل م��ن الفقرتني
( )3( + )1من املادة ( (858لتصبحا
على النحو التالي:
 - 1ن � �ف � �ق� ��ات ح � �ف� ��ظ االج � � � � ��زاء
امل �ش �ت��رك��ة وص �ي��ان �ت �ه��ا وادارت� �ه ��ا
وتجديدها يتحملها جميع املالك
من خ�لال اتحاد امل�لاك كل بنسبة
حصته في تلك االجزاء.
 - 3خ �ل��اف � ��ا الح � � �ك� � ��ام ال� �ف� �ق ��رة
االول��ى والثانية تكون على عاتق
امل� �ش� �ت ��رك�ي�ن ف � ��ي امل� �ل� �ك� �ي ��ة ت �ح �م��ل
النفقات ال�ض��روري��ة ال�ت��ي ينفقها
ات �ح ��اد امل�ل��اك ل�ي�ت�م�ك��ن م ��ن حسن
االدارة وضمان االنتفاع به.

مادة  :4تلغى الفقرة ( )1وتعدل
ال �ف �ق��رة ( )3( + )2وت �ض��اف ف�ق��رة
جديدة للمادة ( )859لتصبح على
النحو التالي:
 - 1ب �ع��د اش� �ه ��ار ات� �ح ��اد امل�ل�اك
ي� �ك ��ون الت � �ح� ��اد امل �ل ��اك ش�خ�ص�ي��ة
اعتبارية من تاريخ شهر االتفاق
على تكوينه.
 - 2وي�ن�ظ��م ش�ه��ر ات �ح��اد امل�لاك
ب � �ق� ��رار ي� �ص ��در م� ��ن وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
للمباني االستثمارية واملشاريع
االس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وغ� �ي ��ر
حكومية وب�ق��رار يصدر م��ن وزي��ر
الدولة لشؤون االسكان للمشاريع
االسكانية.
 - 3ع�ن��د اش �ه��ار االت �ح��اد وج��ب
على جهة االشهار اصدار الالئحة
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ل�ل�ات� �ح ��اد وت �ح��دي��د
ال��رس��وم ال��واج��ب تحصيلها على
املالك.
م ��ادة  :5ت�س�ت�ب��دل امل� ��ادة ()860

احمد الري

بفقرتيها ( )2( + )1لتصبح على
النحو التالي:
ف� � � ��ي امل � � �ج � � �م � � �ع � ��ات ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة
االس�ت�ث�م��اري��ة وال �ت��ي ت�ش�م��ل على
اك�ث��ر م��ن مبنى وال ي�ت�ج��اوز ع��دد
م�ل�اك امل�ب�ن��ى ال��واح��د ع��ن عشرين
مالكا وك��ذل��ك ف��ي مشاريع السكن

ال � � �ع � � �م � ��ودي ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ت� �ك ��ون
عضوية اتحاد املالك لجميع مالك
املشروع عدا ذلك يكون لكل مبنى
اتحاد خاص به.
م��ادة  :6ت�ض��اف ف�ق��رة  3للمادة
( )861لتصبح على النحو التالي:
 - 3ال يكون لالتحاد اي نشاط
غير النشاط الذي من اجله انشئ
وي� �س� �ت� �ث� �ن ��ى م � ��ن ذل � � ��ك االن� �ش� �ط ��ة
ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي
ت �ق��ام م ��ن اج� ��ل اع� �ض ��اء ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية فقط.
مادة  :7تضاف فقرة ( )3للمادة
( )863لتصبح على النحو التالي:
 - 3يجوز للوزير املختص بناء
ع �ل��ى م��ا ي� ��راه او ب �ن��اء ع �ل��ى طلب
م ��دي ��ر االت � �ح� ��اد او ث �ل ��ث اع �ض ��اء
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ان يحضر
ممثل او اك�ث��ر ع�ن��ه ي�ك��ون كعضو
م ��راق ��ب ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
وي��رف��ع ت�ق��ري��ر ب��اح��داث �ه��ا ل�ل��وزي��ر

امل� �خ� �ت ��ص او ل �ل �ق �ض ��اء ف� ��ي ح ��ال
استدعى االمر ذلك.
م� ��ادة  :8ت �ع��دل ال �ف �ق��رة ( )1من
امل��ادة ( )871لتصبح على النحو
التالي:
 - 1ت�ع�ين ال�ج�م�ع�ي��ة العمومية
مديرا لالتحاد من بني املالك او من
غ�ي��ره��م مل��دة ال ت��زي��د ع�ل��ى سنتني
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط.
مادة ( :)9يلغى اي حكم يعارض
احكام هذا القانون.
م��ادة ( )10على رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء وال��وزراء كل فيما يخصه
ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون اع �ت �ب��ارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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أعرب عن تأييده الكامل لبيان اجتماع وزراء خارجية الخليجي

الخرينج :لنقف مع السعودية
لوضع حد للتدخالت اإليرانية
أعرب نائب رئيس مجلس االمة
ع �ض��و ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي م �ب��ارك
ال� �خ ��ري� �ن ��ج ع � ��ن ت ��أي � �ي ��ده ال �ك ��ام ��ل
للبيان الصادر عن اجتماع وزراء
خ��ارج �ي��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي وال � ��ذي اك ��د ال�ت�ض��ام��ن
ال � �ك� ��ام� ��ل م� � ��ع امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال�س�ع��ودي��ة ض��د م �م��ارس��ات اي��ران
االس �ت �ف��زازي��ة وغ�ي��ر امل �س��ؤول��ة في
تعاملها مع مصالح دول الخليج
وك��ذل��ك ت��أي �ي��ده ال �ت��ام ل�ل�اج��راءات
ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا امل �م �ل �ك��ة ودول
الخليج ت�ج��اه اي ��ران واالج� ��راءات
االخرى التي سوف تتخذ من اجل
ح�ف��ظ االم ��ن ال�خ�ل�ي�ج��ي وم�ص��ال��ح
دول الخليج.
وع�ب��رع��ن ارت �ي��اح��ه ل �ق��وة لهجة
ال� � �ب� � �ي � ��ان وال� � �ت � ��أك� � �ي � ��د ع � �ل� ��ى ق� ��وة
االج � ��راءات امل�ت�خ��ذة وال �ت��ي س��وف
ت �ت �خ��ذ م� ��ن اج � ��ل ردع اي� � � ��ران ع��ن

مبارك الخرينج

غ �ي �ه��ا واس� �ت� �ف ��زازات� �ه ��ا امل� �ت� �ك ��ررة
م�س�ت�غ�ل��ة بذلك س �ع��ة ص �ب��ر دول
الخليج وحسن النيات والتسامح
الخليجي.
من جهة اخرى طالب الخرينج
ب ��اال ي �ع��ود ال�س�ف�ي��ر ال �ك��وي �ت��ي في
ط� � �ه � ��ران م � �ج� ��دي ال� �ظ� �ف� �ي ��ري إل ��ى

اي ��ران اال ب�ع��د ان ت�ع��ود ال�ع�لاق��ات
الدبلوماسية بني اململكة العربية
ال � �س � �ع ��ودي� ��ة واي � � � � ��ران ل� �ن ��ؤك ��د ان
س� �ف� �ي ��رن ��ا ف� � ��ي ط � � �ه� � ��ران ل� � ��م ي� ��أت
للكويت للتشاور فقط وانما كرد
ف� �ع ��ل ك ��وي� �ت ��ي ك� �م ��ا ه� ��و خ�ل�ي�ج��ي
مل ��ا ق ��ام ��ت ب ��ه اي � � ��ران م ��ن اق �ت �ح��ام
واع � � �ت� � ��داء ع� �ل ��ى س � �ف � ��ارة امل �م �ل �ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة م��ؤك��دا على
ان ال �ك��وي��ت ق� �ي ��ادة وش �ع �ب��ا تقف
م��ع امل�م�ل�ك��ة ق�ل�ب��ا وق��ال �ب��ا مطالبا
جميع ال��دول العربية واالسالمية
ان تقف هذا املوقف وان تبتعد عن
املواقف الرمادية وان نطلق شعار
(معا مع السعودية) لحفظ االمن
واالس �ت �ق��رار ال �ق��وم��ي واالس�ل�ام��ي
ووض� � � � ��ع ح� � ��د ل� � �ت � ��دخ �ل��ات اي� � � ��ران
وغ �ي��ره��ا ف ��ي ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
لالمة العربية واالسالمية.

طنا لـ «الدستور»:
ندعم السعودية
في حفظ أمنها
واستقرارها
ق ��ال ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د طنا
ل � �ـ «ال � ��دس� � �ت � ��ور» ان ال� �ق ��رار
ال ��ذي سيتخذ ف��ي الجلسة
ال �ط��ارئ��ة ال�خ��اص��ة ملناقشة
االوض� � � � � � � � ��اع ف � � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة
ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة االع� � �ت � ��داءات
ع�ل��ى ال �س �ف��ارة والقنصلية
ال �س �ع ��ودي ��ة ف ��ي إي � � ��ران ه��و
الحث على الوحدة الوطنية
واالل� �ت� �ف ��اف ح � ��ول ال �ق �ي��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ج �م �ي��ع م��ا
تتخذه من قرارات والوقوف
م� � ��ع ال � � � �ج � � ��ارة وال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة
ال� �ك� �ب ��رى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية في قراراتها التي
اتخذتها والتي ستأخذها
الح � � �ق� � ��ا الن � � �ه� � ��ا اج� � � � � � ��راءات
أت� � ��ت م� �ت ��واف� �ق ��ة م� ��ع ال ��دي ��ن
اإلس�ل�ام��ي ال�ح�ن�ي��ف م��ؤك��دا
ان ال �ح��دث ال ��ذي ح�ص��ل من
السعودية هو شأن داخلي
ال يحق إلي��ران التدخل فيه
أو أي دولة خارجية.

برلمان
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أبل يسأل عن أستاذ تهكم
على طلبة التربية في التطبيقي
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د.خ �ل �ي��ل أب ��ل س��ؤاال
إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي� ��ر التعليم
العالي د.ب��در العيسى ق��ال فيه:ورد
في احدى الصحف املحلية بتاريخ
 2009/5/12خ�ب��ر ب�ع�ن��وان «أس�ت��اذ
ي� �س� �ت� �ه ��زئ ب� �ط� �ل� �ب ��ة ال � �ب� ��دن � �ي� ��ة ف��ي
املحاضرات» وشكوى رسمية ملكتب
املدير العام بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي :
م � � � ��ا م � � � ��دى ص � �ح� ��ة خ � �ب� ��ر ق� �ي ��امأس � � �ت� � ��اذ امل � � �ق� � ��رر ب� �ق� �س ��م ال� �ت ��رب� �ي ��ة
األساسية بالهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ف ��ي ال� �ت ��اري ��خ امل��وض��ح
أع�ل�اه ب��االس �ت �ه��زاء بطلبة البدنية
خ�ل�ال إل �ق��اء امل �ح��اض��رات؟ إذا كانت
اإلجابة بنعم يرجى موافاتي باسم
األستاذ متضمنا شهادته العلمية
وخبرته العملية ومسماه الوظيفي
والقسم العلمي الذي يتبعه.
م� ��ا اإلج � � � ��راءات ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��االهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال� �ت ��دري ��ب ب �ه��ذا ال� �ش ��أن؟ وه� ��ل تم
إج � ��راء ت�ح�ق�ي��ق م ��ع أس� �ت ��اذ امل �ق��رر؟
إذا ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة ب�ن�ع��م – ي��رج��ى
م ��واف ��ات ��ي ب �ن �س �خ��ة م� ��ن ال �ش �ك��اوى

د.خليل أبل

امل�ق��دم��ة ض��ده ون�س�خ��ة م��ن محضر
التحقيق واملذكرة املتضمنة نتائج
التحقيق وال��رأي القانوني والقرار
التأديبي ال�ص��ادر بشأنه إن وجد
وف� ��ي ح� ��ال ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة ب��ال�ن�ف��ي
فيرجى توضيح أسباب عدم اتخاذ
أي إج��راء قانوني وأكاديمي حسب
اللوائح املتبعة بالهيئة.

طالب ديوان المحاسبة بسرعة حسم موقفه من تلك الممارسة

حماد :محاوالت مستميتة لتمرير مناقصة
المطار رغم األخطاء
أك� � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب س� � �ع � ��دون ح �م��اد
ان ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن رف ��ض دي ��وان
املحاسبة ممارسة مشروع إنشاء
وإن �ج��از وت��أث�ي��ث وص�ي��ان��ة مبنى
ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د ب �م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال��دول��ي ( )IIف��ي اجتماعه بتاريخ
 2015/10/26واالج � �ت � �م� ��اع� ��ات
امل�ت�ت��ال�ي��ة األخ ��رى وذل ��ك ل�لارت�ف��اع
ال�ش��دي��د ف��ي األس �ع��ار ع��ن التكلفة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ل �ل �م �ش��روع ول ��وج ��ود
ال �ك �ث �ي ��ر م� ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات امل��ال �ي��ة
واإلداري � � ��ة وال�ف �ن �ي��ة إال ان ��ه ت��وج��د
م � �ح � ��اوالت م �س �ت �م �ي �ت��ة وض �غ ��وط
ش ��دي ��دة ل �ت �م��ري��ر تلك امل �م��ارس��ة
ح� �ي ��ث ت � ��م اع� � � � ��ادة ع ��رض� �ه ��ا ع �ل��ى
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ل �خ �م��س م ��رات
متتالية في محاولة إليجاد مخرج
واملوافقة على تمرير املمارسة.
وأضاف حماد  :ان نائب رئيس
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ق � ��ام ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة تحقيق مع بعض املوظفني

سعدون حماد

ف ��ي دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وامل �ش �ت �ب��ه
ف ��ي ت �س��ري �ب �ه��م مل �ع �ل��وم��ات رف��ض
امل �م��ارس��ة ف ��ي االج �ت �م��اع امل�ن�ع�ق��د
ف � ��ي دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� �ت ��اري ��خ
 2015/10/26واالج � �ت � �م� ��اع� ��ات
امل�ت�ت��ال�ي��ة األخ � ��رى وذل� ��ك ب ��دال من
ان ي �ت �خ��ذ اإلج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
لوقف تلك الشبهات والتجاوزات

وال �ت �ع��دي��ات ع�ل��ى األم � ��وال ال�ع��ام��ة
للدولة.
وزاد حماد بأن التقرير الفني
ملستشار اإلدارة ال�ع��ام��ة للطيران
امل��دن��ي ال �خ��اص ب �م �ش��روع إن �ش��اء
وإن �ج��از وت��أث�ي��ث وص�ي��ان��ة مبنى
ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د ب �م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال��دول��ي ( )IIاف��اد ب��وج��ود العديد
م��ن امل�لاح �ظ��ات ال�ف�ن�ي��ة واالخ �ط��اء
ال� �ج� �س� �ي� �م ��ة وخ � �ل� ��ل ف � ��ي ت �ص �م �ي��م
املشروع وع��دم تطابق املواصفات
واملتطلبات الفنية الكاملة لنطاق
االعمال مع متطلبات املشروع كما
اك��د ال�ت�ق��ري��ر أن تصميم امل�ش��روع
م�ن�ق��ول ت�م��ام��ا م��ن ت�ص�م�ي��م م�ط��ار
بيجني بالصني وأض ��اف التقرير
أن مطار الصني صمم على أساس
هيكل ح��دي��دي كما ه��و ال�ح��ال في
معظم امل �ط��ارات ال�ح��دي�ث��ة لسرعة
اإلن� �ج ��از وج� �م ��ال امل �ن �ظ��ر وت�ق�ل�ي��ل
ال �ت �ك �ل �ف��ة إال ان وزارة االش� �غ ��ال

طلبت بتعديل التصميم إلى مبنى
خرساني مما سيزيد من التكلفة
بشكل غير مبرر وسيزيد من فترة
التنفيذ كما سيتسبب في مشاكل
كبيرة اثناء التنفيذ باإلضافة الي
متطلبات مالية واوام ��ر تغييرية
كبيرة ستشكل ه��درا للمال العام
بشكل غ�ي��ر مبرر ك�م��ا ان الهيكل
ال�خ��رس��ان��ي ل�ل�م�ش��روع سيتسبب
في مشاكل فنية تتمثل في ارتفاع
سقف مبنى املطار وكبر املساحة
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ارت� �ف ��اع ال�ت�س�ع�ي��ر
نظرا لصعوبة ومخاطر التنفيذ.
وت��اب��ع ح �م��اد :ك�م��ا زاد التقرير
أن � ��ه ت ��م ال � �غ ��اء ب �ع��ض امل �ت �ط �ل �ب��ات
األس ��اس� �ي ��ة م ��ن امل ��واص� �ف ��ات م�ث��ل
ن� �ظ ��ام م� ��داول� ��ة االم �ت �ع ��ة وغ �ي��ره��ا
ل�ط��رح�ه��ا ف��ي م�ن��اق�ص��ات مستقله
الح� �ق ��ا وذل� � ��ك مل� �ح ��اول ��ة ت�خ�ف�ي��ض
ال�ت�ك�ل�ف��ة م �م��ا ي �ع��د ه� ��درا واض �ح��ا
وت� �ن ��ازال ع ��ن م�ت�ط�ل�ب��ات أس��اس �ي��ة

مل�ح��اول��ة ت�ب��ري��ر األس �ع��ار املرتفعة
للمشروع كما اف��اد التقرير بعدم
االل�ت��زام في التصميم مع املخطط
الهيكلي لسنة  2005واملعتمد من
مجلس الوزراء للموقع املخصص
للمشروع ك �م��ا ان امل� �س ��اف ��ة ب�ين
تسلم االمتعة واملواقف كبيرة جدا
وغ�ي��ر عملية للقادمني م��ن السفر
ح�ي��ث ت�ص��ل ال��ي ح��وال��ي  500متر
ك�م��ا ل��م ي�ت��م رب��ط امل �ط��ار بمشروع
امل �ت��رو وم �ش��روع ال�س�ك��ك ال�ح��دي��دة
ع�ل��ى ان ي�ت��م تنفيذ امل�ب�ن��ى بشكل
م�ن�ف�ص��ل م �م��ا س� �ي ��ؤدي ال� ��ى فشل
وسائل النقل الجماعية في خدمة
املطار وعزوف املواطنني واملقيمني
ف� ��ي اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ل� �ل ��وص ��ول م��ن
امل �ط��ار وإل �ي��ه ك�م��ا اك��د ال�ت�ق��ري��ر أن
امل �ب �ن��ى س �ي �ك��ون ق��ري �ب��ا ج � ��دا م��ن
مدرج املطار وسيشكل خطرا على
ح ��رك ��ة امل �ل�اح� ��ة خ �ص��وص��ا اث �ن��اء
ت �ن�ف�ي��ذ م ��راح ��ل امل� �ش ��روع ل��وج��ود

راف� �ع ��ات ف ��ي امل ��وق ��ع م ��ا س�ي�ت��رت��ب
عليه مطالبات عديدة من مقاولي
املشروع.
وط��ال��ب حماد دي��وان املحاسبة
ب� �س ��رع ��ة ح� �س ��م م ��وق� �ف ��ه م � ��ن ت �ل��ك
امل� �م ��ارس ��ة ال� �ت ��ي ش��اب �ه��ا ال �ع��دي��د
م��ن ال �ت �ج��اوزات امل��ال �ي��ة واإلداري � ��ة
والفنية وال�ت�ع��دي��ات على األم��وال
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ب �ع��دم��ا ث �ب��ت م��ن
خ�ل�ال م��ا ورد ف��ي ال�ت�ق��ري��ر الفني
ملستشار اإلدارة ال�ع��ام��ة للطيران
امل ��دن ��ي ب ��وج ��ود ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ��ات
ال� �ف� �ن� �ي ��ة واالخ � � � �ط� � � ��اء ال �ج �س �ي �م��ة
والخلل في تصميم املشروع وعدم
ت �ط��اب��ق امل ��واص� �ف ��ات وامل�ت�ط�ل�ب��ات
الفنية الكاملة لنطاق االعمال مع
متطلبات املشروع.
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الطريجي يسأل الصالح عن االستيالء
على المال العام في هيئة االستثمار
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
س��ؤاال الى نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أن � � ��س ال � �ص� ��ال� ��ح ق � � ��ال ف � �ي� ��ه :ب � � ��ات ل ��دى
امل��واط��ن ذل ��ك االع �ت �ق��اد ب ��أن ال�ك�ث�ي��ر من
م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة ي �ن �ه �ش �ه��ا ال �ف �س��اد
وس��وء االدارة وااله�م��ال م��ا ترتب عليه
االنطباع السائد لدى املواطنني بشيوع
ت�ل��ك ال �ظ��واه��ر ال�س�ل�ب�ي��ة ف��ي ال�ك�ث�ي��ر من
م��ؤس�س��ات�ن��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة وت �ن��ص امل ��ادة
 27م��ن ق��ان��ون ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ع�ل��ى أن
كل موظف يخل بالواجبات او يخالف
امل � �ح � �ظ � ��ورات امل � �ن � �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
ال �ق��وان�ي�ن او ال �ل��وائ��ح ي �ع��اق��ب ت��أدي�ب�ي��ا
وذل� � ��ك م ��ع ع � ��دم اإلخ� �ل ��ال ب��امل �س��ؤول �ي��ة
الجزائية او املدنية عند االقتضاء.
وطالب افادته بالتالي:
 ه��ل بلغتكم شفهيا او ك�ت��اب�ي��ا ايم�م��ارس��ات باالستيالء على امل��ال العام
ب �غ �ي��ر وج � ��ه ح� ��ق ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار او ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لها

ب �ص��ورة م �ب��اش��رة او غ�ي��ر م �ب��اش��ر؟ اذا
تم ابالغكم يرجى تزويدي بصورة من
الكتب التي وجهت لكم؟
 ه ��ل ق �م �ت��م ب ��أي اج � � ��راءات تحقيقح �س��ب م ��ا ت �ن��ص ع �ل �ي��ه امل � � ��ادة  18م��ن
القانون  1993/1وما نتائج التحقيقات
ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب� � �ص � ��ورة م � ��ن ه ��ذه
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي رف�ع��ت
بنتاتج التحقيق؟
 م��ا ع�لاق��ة ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب للهيئةب �ت �ل ��ك امل� � �م � ��ارس � ��ات م � ��ن خ �ل ��ال م � ��ا ت��م
ابالغكم؟
 ه��ل ألي م��ن اع �ض��اء م�ج�ل��س االم��ةال �س��اب �ق�ي�ن اث � �ن ��اء م �م ��ارس ��ة ع�ض��وي�ت��ه
استفادة مباشرة بتلك الصفقات وهي
بيع الشركات التي تساهم بها الهيئة
العامة لالستثمار بصورة مباشرة او
غير مباشرة؟
 م��ا االص��ول ال�ت��ي ت��م بيعها الخ��وةواق��ارب العضو املنتدب للهيئة العامة
لالستثمار؟

 ما املمارسات التي تمت حسب ماوردت بالتقرير املقدم لكم نسخة منه؟
 ه��ل ت��م ت��زوي��د مؤسسات حكوميةمن قبل الهيئة العامة لالستثمار بشأن
ت�ل��ك ال��وق��ائ��ع وامل �م��ارس��ات بمعلومات
كاذبة وبيانات غير صحيحة للتهرب
من املساءلة القانونية؟
 ه ��ل ت ��م ال� �ت ��زوي ��ر ب �ت �ل��ك ال �ب �ي��ان��اتواملستندات وملصلحة من تم ذلك؟
 كيف تم تمويل صفقات ش��راء تلكاالصول بشيكات بنكية ام بطرق مالية
اخ ��رى وم ��ن ه��ي ت�ل��ك ال �ح �س��اب��ات ال�ت��ي
مولت الصفقات تلك؟
 وم� � ��ا ع�ل��اق� ��ة ال � �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ةل�لاس �ت �ث �م��ار ورئ �ي �س �ه��ا ب �ي��ع ال �ش��رك��ات
والتي بلغتهم عنها؟
وم� � � ��ن ج � �ه� ��ة اخ � � � � ��رى ق� � � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب
ال �ط ��ري �ج ��ي س � � ��ؤاال إل � ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر
النفط بالوكالة انس الصالح جاء فيه:
قد وجهت سؤاال بتاريخ 2015/1/8

د .عبدالله الطريجي

طالبت فيه تزويدي بالالئحة التنفيذية
ل �ل �ق��ان��ون رق ��م  116ل�س�ن��ة  2014ب�ش��أن
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
واملنشور في كويت اليوم العدد 1197
بتاريخ .2014/8/17
 وج � ��اء رد وزارة امل��ال �ي ��ة ب �ت��اري��خ 2015/2/1بأن املهلة التنظيمية املبينة
في امل��ادة  46تمنح ال��وزارة ستة شهور

الصدار الالئحة التنفيذية وبالتالي لم
تصدر هذه الالئحة في حينه.
 ب �ع ��د ان ان �ق �ض ��ت ال �س �ت ��ة ش �ه��وروالتي يمنحها القانون الصدار الالئحة
التنفيذية ل��ذل��ك ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا بهذه
الالئحة.
نصت املادة  33من القانون رقم 116
لسنة  2014بشأن الشراكة بني القطاعني
العام والخاص على التالي:
يقدم وزير املالية الى مجلس الوزراء
تقريرا سنويا بجميع املشروعات التي
تم ابرامها او تنفيذها وفقا الحكام هذا
القانون وترسل نسخة منه الى مجلس
األمة.
 ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب�ن�س�خ��ة م��ن ه��ذاالتقرير.
 تعاملت امل ��ادة  7م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 116لسنة  2014من املشروعات القائمة
قبل العمل بهذا القانون ،كما تضمنت
امل � � � ��ادة  30م � ��ن ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ق ��واع ��د
واج��راءات اع��ادة طرح املشروعات التي

الحريجي للصبيح :ما اإلجراءات العقابية
تجاه تعثر خطة التنمية؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س� �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي
سؤاال الى وزيرة الشؤون االجتماعية
وال � �ع � �م ��ل ووزي � � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح
ق ��ال ف �ي��ه :ن �ش��رت ج ��ري ��دة ال �ق �ب��س في
ع��دده��ا ال �ص��ادر  24ديسمبر امل��اض��ي
تقريرا لديوان املحاسبة اك��د اإلخفاق
الحكومي في خطة التنمية الخمسية
للسنوات الخمس املاضية 2011/2010
  2015/2014وأنها لم تحقق اه��دافالخطة.
وذكر ديوان املحاسبة التالي نصه
«انخفاض معدالت التنفيذ واالنجاز
للمشاريع امل��درج��ة بالخطة بميزانية
ال � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة خ�لال
السنوات املالية الثالث السابقة وتأتي
ال �س �ن��ة االخ� �ي ��رة  2015/2014ل�ت��ؤك��د
اس �ت �م��رار ذل ��ك دون ات �خ ��اذ اج � ��راءات
ج� � ��ادة ل �ت�ل�اف��ي ال �ق �ص ��ور ب��ال �س �ن��وات
السابقة.
وطالب تزويده بما يلي:
 م��ا اس �ب��اب ع ��دم ج��دي��ة ال�ح�ك��وم��ةفي معالجة انخفاض معدالت التنفيذ
واالن�ج��از للمشاريع امل��درج��ة بالخطة
ال �خ �م �س �ي ��ة رغ � � ��م ت �ن �ب �ي �ه ��ات دي � � ��وان
املحاسبة في تقاريره املتتابعة؟

سعود الحريجي

 ف� � ��ي ض� � � ��وء م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة وزارةال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي ��ة ع� ��ن م �ت��اب �ع��ة
الخطة فعلى م��ن تقع مسؤولية فشل
الخطة الخمسية؟ وما االجراءات التي
اتخذتها الوزارة للحيلولة دون ذلك؟
 ت �ض �م��ن ت �ق��ري��ر ال ��دي ��وان ان 181م�ش��روع��ا ل��م ي�ص��رف عليها ف��ي خطة
 2015/2014فما اسباب ع��دم الصرف
ع � ��ن ت� �ل ��ك امل � �ش� ��اري� ��ع وم� � ��ا ال �خ �س��ائ��ر
ال�ت��ي تحملتها ال��دول��ة نتيجة تأخير
ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا؟ وم � � ��ا االج� � � � � � � ��راءات ال �ت ��ي
اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟
 -ه��ل ه�ن��اك ن�ق��ص تشريعي أسهم

في عدم تحقيق الخطة الهدافها؟ وما
التشريعات التي كان الزما إقرارها ان
وج��دت؟ م��ع تزويدنا ببيان تفصيلي
بتلك التشريعات وما احالته الحكومة
منها ال��ى مجلس االم��ة وم��ا ل��م تحله
وتاريخ احالة كل على حدة.
 اك��دت وزي��رة الشؤون والتخطيطوالتنمية ف��ي تصريحاتها االعالمية
وام� � � � ��ام م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ن � �ج� ��اح خ �ط��ة
التنمية وت�ح�ق�ي��ق اه��داف�ه��ا ع�ل��ى غير
النتيجة التي اثبتها ديوان املحاسبة
فما تفسير ذلك؟
 م � ��ا ال � �ج � �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ال �ت��يت� �س� �ب� �ب ��ت ف � � ��ي ت � �ع � �ث� ��ر ال � �خ � �ط � ��ة وم � ��ا
االج ��راءات العقابية والقانونية التي
اتخذتها ال ��وزارة ف��ي ه��ذا الخصوص
بالتفصيل؟
 هل ثبت لديكم ان هناك قيادينيفي الدولة يعطلون او يفشلون الخطة؟
وم��ا االج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتموها في
هذا الخصوص ان وجدت؟
 م ��ا ال �ض �م ��ان ��ات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��اال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل� � �ع � ��دم ت� � �ع � ��رض ال �خ �ط ��ة
الخمسية املستقبلية ل ��ذات اإلخ�ف��اق
التي تعرضت لها سابقتها؟

..ويستنكر عدم تنفيذ
توصيات استجواب «الحصى»
اس� �ت� �ن� �ك ��ر ال � �ن� ��ائ� ��ب س� �ع ��ود
الحريجي تأخر وزارة االشغال
ال �ع��ام��ة ف��ي االخ� ��ذ ب�ت��وص�ي��ات
اس� � �ت� � �ج � ��واب وزي � � � ��ر االش � �غ� ��ال
االسبق عبد العزيز االبراهيم
ف�ي�م��ا ي �خ��ص ت �ط��اي��ر ال�ح�ص��ى
من الطرق عقب هطول االمطار
م�ب�ي�ن��ا ان ��ه ي �ف �ت��رض محاسبة
املتسبب في ذلك مطالب وزارة
االش � � �غ� � ��ال وت � �ح � ��دي � ��دا وك �ي �ل��ه
الوزارة بالرد على تصريحه.
واض� � � � ��اف ال� �ح ��ري� �ج ��ي ان �ن ��ا
ن�س�ي��ر ع �ل��ى اس �ف �ل��ت والن�س�ي��ر
على طرق صحراوية ولو اننا
ن �س �ي��ر ع �ل��ى ط� ��رق ص �ح��راوي��ة
لكان اسلم من تطاير االسفلت
الحالي.
وتساءل ه��ل تريد ال ��وزارة
استجواب الوزير العمير وهل
ت��دف��ع ال ��وزي ��ر إل ��ى االص� �ط ��دام

بمجلس االمة بنفس املحاور
مشددا على ض��رورة التجاوب
الجاد لوقف العبث والتطاول
وال� � � � � �ت� � � � � �ج � � � � ��اوز وم� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة
امل �ت �س �ب �ب�ي�ن ب � �ت� ��ردي م �ش��اري��ع
وزارة االشغال.
وب�ي�ن ال �ح��ري �ج��ي ان منطقة
ال �ج �ه��راء ت �ح��دي��دا ت �ع��ان��ي من
تردي الخدمات خاصة من قبل
وزارة االش �غ��ال وه ��ي األسوأ
مقارنة باقي املحافظات والبد
م � ��ن ت� �ص� �ح� �ي ��ح ه � � ��ذا ال� ��وض� ��ع
وعلى ال��وزي��ر العمير مراجعة
كل ما قامت به وزارة االشغال
ب � �ت � ��أخ � �ي � ��ر م � � � �ش� � � ��روع م �ج �م ��ع
ال� ��وزارات ف��ي ال�ج�ه��راء وطريق
ال �س��امل��ي ط ��ري ��ق السفر وه��و
مطلب أس��اس��ي وم�ه��م أله��ال��ي
ال� �ج� �ه ��راء ول� ��ن ن �ق �ب��ل ب�ت��أخ�ي��ر
املشروع اكثر من ذلك.

تؤول ملكيتها للدولة.
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب� �ك� �ش ��ف ي �ب�ينامل � �ش � ��روع � ��ات ال � �ت� ��ي ان� �ت� �ه ��ت ع �ق ��وده ��ا
وامل � ��وق � �ع � ��ة م � ��ع ال � �ه � �ي � �ئ ��ات وال � �ج � �ه ��ات
الحكومية املختلفة والشراكات اململوكة
ل� �ل ��دول ��ة وم � ��ا اإلج � � � � � ��راءات ال � �ت ��ي ت�م��ت
بشأنها؟
 ه � ��ل ه � �ن� ��اك ع � �ق� ��ود ان� �ت� �ه ��ت وآل � ��تملكيتها للدولة وتم التعامل معها وفقا
للقانون رقم  105لسنة 1980؟
 ف� ��ان ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب �ن �ع��م ي��رج��ىتزويدنا بكشف بهذه العقود واالسباب
التي ادت إل��ى ع��دم تفعيل القانون رقم
 116لسنة  2014على هذه العقود.

مطيع:
لماذا يستبعد
خريجو الشريعة
من وظيفة
وكالء نيابة؟
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .اح �م��د
م �ط �ي��ع س� � ��ؤاال ال � ��ى وزي ��ر
العدل واالوقاف والشؤون
اإلس � �ل� ��ام� � � � �ي � � � ��ة ي� � �ع� � �ق � ��وب
ال� �ص ��ان ��ع اوض� � ��ح ف �ي��ه ان
هناك توجها في املشروع
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اس �ت �ق�لال
ال� � � �ق� � � �ض � � ��اء ب� ��اس � �ت � �ب � �ع� ��اد
خ��ري �ج��ي ك �ل �ي��ة ال �ش��ري�ع��ة
م ��ن ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي وظ�ي�ف��ة
وكيل نيابة بوزارة العدل،
مطالبا اف��ادت��ه عن السند
ال ��دس � �ت ��وري وال �ق��ان��ون��ي
ل �ه��ذا ال �ت��وج��ه ك �م��ا ارج ��و
م ��واف ��ات ��ي ب� �ب� �ي ��ان ش��ام��ل
ب � �ع� ��دد ال � �ق � �ض� ��اة ووك �ل ��اء
ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة م � � ��ن خ ��ري� �ج ��ي
ال � �ش� ��ري � �ع� ��ة م � �ن� ��ذ ص� � ��دور
ق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض��اء
وح� �ت ��ى ت ��اري �خ ��ه ع �ل��ى ان
يتضمن البيان اسماءهم
والدرجات القضائية التي
يشغلونها وتقدير كفاءة
ادائهم.
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طنا يطالب بتعديل قانون «الكويتية»
بما يضمن حقوق العاملين والمتقاعدين
ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ح � �م� ��د ط �ن��ا
اق � �ت� ��راح� ��ا ب � �ق� ��ان� ��ون ط� ��ال� ��ب ف �ي��ه
بتعديل على قانون رقم  6لسنة
 2008ف��ي ش��أن تحويل مؤسسة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية الى
ش��رك��ة م�س��اه�م��ة وج ��اء ف��ي نص
االقتراح بقانون:
امل ��ادة رق��م  :1تعتبر مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية شركة
مساهمة باسم (شركة الخطوط
الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ
جميع اغ��راض املؤسسة وت��ؤول
ال �ي �ه ��ا ج �م �ي��ع االص� � � ��ول امل ��ادي ��ة
واملعنوية والخصوم وتستثنى
م� � � ��ن ذل � � � � ��ك ح� � � �ق � � ��وق امل � ��ؤس � �س � ��ة
ال � �ص� ��ادر ب �ه ��ا اح � �ك� ��ام ق �ض��ائ �ي��ة
ض��د ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة العراقية
وجمهورية ال �ع��راق وأي��ة حقوق
اخ � � ��رى م��رت �ب �ط��ة ب� �ه ��ا وت �ب��اش��ر
ال� �ش ��رك ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذه االح� �ك ��ام
وت � ��ؤول ح�ص�ي�ل��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا ال��ى
الخزانة العامة للدولة.
ت �ع��دي��ل امل � ��ادة االول � ��ى :تعتبر
م� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �خ� � �ط � ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة
لها شركة مساهمة باسم شركة
الخطوط الجوية الكويتية (عند
دخ��ول املستثمر االستراتيجي)
تتولى تنفيذ جميع اغراض....
امل ��ادة رق��م  :4تخصص اسهم
الشركة على النحو التالي:
أ  -ن�س�ب��ة خ�م��س وثل��اث�ي�ن في
امل �ئ ��ة ( )٪ 35ت �ط��رح �ه��ا ال�ج�ه��ة
الحكومية التي يحددها مجلس
ال � � ��وزراء ل�ل�ب�ي��ع ب �م��زاي��دة علنية
ع��ام��ة ب�ي�ن ال� �ش ��رك ��ات امل�س��اه�م��ة
املدرجة في سوق الكويت لالوراق
امل ��ال� �ي ��ة وال � �ش� ��رك� ��ات االج �ن �ب �ي��ة
املتخصصة س��واء كانت واح��دة
أم تحالفا ب�ين ش��رك��ات وت��رس��ى
املزايدة على من يقدم اعلى سعر
ل �ل �س �ه��م ف � ��وق ق �ي �م �ت��ه االس �م �ي��ة
مضافا اليه مصاريف التأسيس
وعالوة االصدار إن وجدت.
ب  -ت�خ�ص��ص ن�س�ب��ة عشرين
ف� � ��ي امل� � �ئ � ��ة ( )٪ 20ل� �ل� �ج� �ه ��ات
الحكومية التي يحددها مجلس
الوزراء ويجوز للجهة الحكومية
ال �ت �خ �ل ��ي ع� ��ن ه� � ��ذه ال �ن �س �ب ��ة او
ج��زء منها وذل��ك بطرحها للبيع
باملزاد العلني وفقا ألحكام البند
(أ) من هذه املادة.
ج  -نسبة ثالثة في املئة ()٪ 3
يكتتب بها العاملون الكويتيون
امل� �ن� �ق ��ول ��ون م � ��ن امل ��ؤس � �س ��ة ال ��ى
ال �ش��رك��ة ون �س�ب��ة اث �ن�ين ف��ي امل�ئ��ة

( )٪ 2ي �ك �ت �ت��ب ب �ه��ا ال ��راغ� �ب ��ون
م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ال �س��اب �ق�ي�ن ال��ذي��ن
ان �ت �ه��ت خ��دم �ت �ه��م م ��ن م��ؤس �س��ة
ال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
 م ��ن غ �ي��ر امل �ش �م��ول�ي�ن ف ��ي ه��ذاال �ق��ان��ون ب��ال �ش��روط التفضيلية
ال �ت��ي ي�ض�ع�ه��ا م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وم� � ��ا ل� ��م ي �ك �ت �ت��ب ف� �ي ��ه م� ��ن ه ��ذه
النسبة يكتتب بها الراغبون من
ال �ع��ام �ل�ين ال�ك��وي �ت �ي�ين امل�ن�ق��ول�ين
م ��ن امل ��ؤس �س ��ة ال� ��ى ال �ش ��رك ��ة وال
ي �ح��ق ل �ل �م �س��اه �م�ين ال� ��ذي� ��ن آل��ت
اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة
التصرف فيها بالبيع او التنازل
ق� �ب ��ل م� �ض ��ي ث �ل��اث س � �ن� ��وات م��ن
ت� ��اري� ��خ االك� �ت� �ت ��اب وق� �ب ��ل س� ��داد
ق�ي�م��ة االس �ه��م ب��ال �ك��ام��ل وت�ط��رح
االس�ه��م ال�ت��ي ل��م يكتتب بها من
النسبة الواردة بالبند (ج) اعاله
ل�ل�اك �ت �ت��اب ال� �ع ��ام وف� �ق ��ا ألح �ك��ام
البند (د) من هذه املادة.
د  -ن �س �ب��ة ارب � �ع �ي�ن ف� ��ي امل �ئ��ة
( )٪ 40ت �ط��رح ل�لاك�ت�ت��اب ال�ع��ام
للكويتيني تخصص لكل منهم
بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد
االسهم املكتتب بها عدد االسهم
امل� � �ط � ��روح � ��ة خ� �ص� �ص ��ت ج �م �ي��ع
االسهم املطروحة بالتساوي بني
جميع املكتتبني ام��ا اذا ل��م يغط
االكتتاب كامل االسهم املطروحة
فيطرح م��ا ل��م يكتتب ب��ه ب��امل��زاد
العلني وفقا ألحكام البند (أ) من
هذه املادة.
وت� � � ��ؤول ح �ص �ي �ل��ة ب� �ي ��ع ك��اف��ة
االسهم بنسبة خمسني في املئة
( )٪ 50ال ��ى االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
للدولة ونسبة خمسني في املئة
( )٪ 50الح� �ت� �ي ��اط ��ي األج � �ي� ��ال
القادمة.
ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة ف �ق��رة
(ج) :نسبة  ٪ 3تمنح للعاملني
الكويتيني املنقولني من املؤسسة
ال��ى ال�ش��رك��ة ون�س�ب��ة  ٪ 2يمنح
ب� �ه ��ا ال � ��راغ� � �ب � ��ون م � ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن
الثابتني الذين انتهت خدماتهم
م��ن م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية والشركات التابعة لها
وتتحمل الخزانة العامة االعباء
امل��ال �ي��ة امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى ال�ت�ط�ب�ي��ق
من غير املشمولني بهذا القانون
ب� ��ال � �ش� ��روط ال �ت �ف �ض �ي �ل �ي��ة ال �ت��ي
يضعها مجلس الوزراء.
امل � � � � � ��ادة رق � � � ��م  :5ال � �ع� ��ام � �ل� ��ون
الكويتيون في مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية الذين يرغبون
ب��ال�ع�م��ل ف��ي ال�ش��رك��ة املنصوص

عليها في امل��ادة الثالثة من هذا
القانون يتم نقلهم اليها وتلتزم
ال�ش��رك��ة ب�ض�م��ان امل��زاي��ا التالية
لهم:
 - 1أال تقل مدة عقده مع الشركة
ع � ��ن خ � �م� ��س س � � �ن � ��وات اع � �ت � �ب� ��ارا
م ��ن ت ��اري ��خ ب �ي��ع ح �ص��ة ال�ش��ري��ك
االستراتيجي املنصوص عليها
في البند ( )1من املادة الرابعة.
 - 2الحصول خ�لال ه��ذه امل��دة
ع �ل��ى امل� ��رت� ��ب وامل � ��زاي � ��ا ال �ن �ق��دي��ة
وال� �ع� �ي� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ك� � ��ان ي �ح �ص��ل
عليها في املؤسسة كحد ادنى.
 عدم املساس باملرتب واملزاياالنقدية والعينية ال�ت��ي يحصل
ع �ل �ي �ه��ا اذا م� ��ا رغ� �ب ��ت ال �ش��رك��ة
ف� ��ي اس� �ت� �خ ��دام ��ه ب� �ع ��د ان �ق �ض��اء
ال � �س � �ن� ��وات ال� �خ� �م ��س امل � ��ذك � ��ورة
وي�ض��ع مجلس ال ��وزراء القواعد
واالجراءات التي تكفل الحصول
على ه��ذه امل��زاي��ا ويقع باطال كل
ات�ف��اق يتم ب�ين العامل والشركة
باملخالفة بالبنود (1و2و )3من
ه ��ذه امل� ��ادة م��ا ل��م ي�ك��ن م��ن ش��أن
ه ��ذا االت� �ف ��اق ان ي�ح�ق��ق ل�ل�ع��ام��ل
مزايا اكبر .وعند انهاء خدمات
العاملني الكويتيني الحاصلني
ع �ل��ى رخ �ص��ة ف �ن �ي��ة ص� � ��ادرة من
ادارة ال� �ط� �ي ��ران امل ��دن ��ي وال ��ذي ��ن
ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة
وذلك لغير سبب الغاء الرخصة
ال �ف �ن �ي��ة س� ��واء ألس �ب ��اب ف�ن�ي��ة او
ص �ح �ي��ة ي �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م اح �ك��ام
البند ( )1من املادة السادسة من
هذا القانون.
 زي� � ��ادة ال �ح �ق��وق ال�ت��أم�ي�ن�ي��ةامل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ع��ام��ل ب �م��ا ي �ع��ادل
اض � ��اف � ��ة م � � ��دة م� � �ق � ��داره � ��ا ث �ل�اث
س � �ن� ��وات وال ت ��دخ ��ل ه � ��ذه امل� ��دة
ف � ��ي ح � �س� ��اب م � �ك� ��اف� ��أة ال �ت �ق��اع��د
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ال �ف �ق��رة
الثانية من املادة ( )25من قانون
التأمينات االجتماعية وتتحمل
ال�خ��زان��ة االع �ب��اء امل��ال�ي��ة املترتبة
على تطبيق احكام هذا البند.
 ح �س��اب ال �ح �ق��وق التأمينيةعلى اس��اس آخ��ر مرتب تقاضاه
ال� �ع ��ام ��ل م� ��ن امل ��ؤس� �س ��ة او ع�ل��ى
اس� � � � ��اس م � �ت� ��وس� ��ط م� ��رت � �ب� ��ه ف��ي
السنوات الثالث سنوات االخيرة
م� ��ن ال� �خ ��دم ��ة او ع �ل ��ى االس � ��اس
امل � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي ��ه ف � ��ي ق ��ان ��ون
التأمينات االجتماعية  -أيهما
اكبر.
ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة فقرة
(:)3

محمد طنا

 ال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة وع�ن��د ان�ه��اءخدمات العاملني الكويتيني في
املؤسسة والشركات التابعة لها
وال ��ذي ��ن اب� ��دوا رغ�ب�ت�ه��م بالعمل
في الشركة يطبق عليهم احكام
البند ( )1من املادة السادسة من
هذا القانون.
املادة رقم :6
 - 1ال� �ع ��ام� �ل ��ون ال �ك��وي �ت �ي��ون
ف��ي امل��ؤس �س��ة ال��ذي��ن ال ي��رغ�ب��ون
ف ��ي االن� �ت� �ق ��ال ال� ��ى ال �ش��رك��ة عند
ت��أس �ي �س �ه��ا وال ت �ن �ط �ب��ق ع�ل�ي�ه��م
شروط التقاعد تكفل لهم الدولة
وظ� ��ائ� ��ف م �ن��اس �ب��ة ف� ��ي ال �ق �ط��اع
ال � �ح � �ك ��وم ��ي م � ��ع وض � � ��ع ب ��رام ��ج
تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد
على أال تقل رواتبهم ومزاياهم
عما كانوا يتقاضونه باملؤسسة
وت �ح �س ��ب ال� �ح� �ق ��وق ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة
على اس��اس اخ��ر مرتب تقاضاه
ال� �ع ��ام ��ل م� ��ن امل ��ؤس� �س ��ة او ع�ل��ى
االس � � ��اس امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي��ه ف��ي
ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
املشار اليه ايهما اكبر.
 - 2ال� �ع ��ام� �ل ��ون ال �ك��وي �ت �ي��ون
ف��ي امل��ؤس �س��ة ال��ذي��ن ال ي��رغ�ب��ون
ف � ��ي ال � �ب � �ق� ��اء ب� ��ال � �ش� ��رك� ��ة او ف��ي
االن �ت �ق��ال ال��ى ال�ق�ط��اع الحكومي
وي�س�ت�ح�ق��ون امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي
يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة
ت�ع��ادل امل��رت��ب ال�ش��ام��ل ع��ن ثالث
س�ن��وات على اس��اس اخ��ر مرتب
ك��ان��وا يتقاضونه ف��ي املؤسسة.
وت� �ت ��ول ��ى وزارة امل ��ال� �ي ��ة ت��دب �ي��ر
االع � � �ت � � �م� � ��ادات امل� ��ال � �ي� ��ة ال�ل��ازم� ��ة
لتنفيذ اح �ك��ام امل� ��واد ال�خ��ام�س��ة
والسادسة من هذا القانون.
 - 3ت� ��زاد ال �ح �ق��وق ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة
للعامل الذي ال يرغب في االنتقال
ال � ��ى ال� �ش ��رك ��ة او ال � ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بما يعادل اضافة م��دة مقدارها

خمس سنوات او ما يكمل املدة
الالزمة الستحقاق الحد االقصى
ل�ل�م�ع��اش ال �ت �ق��اع��دي اي �ه �م��ا اق��ل
وتتحمل الخزانة العامة باألعباء
امل ��ال� �ي ��ة امل �ت ��رت �ب ��ة ع �ل ��ى ت�ط�ب�ي��ق
اح�ك��ام ه��ذا البند واس�ت�ث�ن��اء من
البندين ( )5و ( )7من املادة ()17
من قانون التأمينات االجتماعية
امل �ش��ار ال �ي��ه ي �ص��رف امل �ع��اش من
تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت
م��دة االش �ت��راك ال�ق��در املنصوص
عليه ف�ي�ه�م��ا .وت�ت�ح�م��ل ال�خ��زان��ة
العامة ب��األع�ب��اء املالية املترتبة
على تطبيق احكام هذا البند.
تعديل املادة السادسة:
 - 1ال�ع��ام�ل��ون ال�ك��وي�ت�ي��ون في
امل��ؤس �س��ة (وال� �ش ��رك ��ات ال�ت��اب�ع��ة
لها) ...الخ.
 - 2ال�ع��ام�ل��ون ال�ك��وي�ت�ي��ون في
امل��ؤس �س��ة (وال� �ش ��رك ��ات ال�ت��اب�ع��ة
لها) ...الخ.
 - 3واس�ت�ث�ن��اء م��ن ال�ب�ن��دي��ن 5
و  7م ��ن امل � ��ادة ( )17م ��ن ق��ان��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ش��ار
ال �ي��ه ي �ص��رف امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي
م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء ال�خ��دم��ة متى
ب� �ل� �غ ��ت م � � ��دة االش� � � �ت � � ��راك ال � �ق ��در
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي��ه ف �ي �ه �م��ا ك�م��ا
ي�س�ت�ث�ن��ى م��ن ش ��رط ال �ج �م��ع بني
املعاش التقاعدي والرتب.
وت� �ت� �ح� �م ��ل ال � �خ� ��زان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ب��االع �ب��اء امل��ال �ي��ة امل �ت��رت �ب��ة على
تطبيق احكام هذا البند.
امل� ��ادة رق ��م  :8ي�س�م��ح ملوظفي
ال� � �ش � ��رك � ��ات ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة مل��ؤس �س��ة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
ح ��ال رغ �ب�ت�ه��م ف ��ي ت ��رك ال�خ��دم��ة
ب��ال �ش��رك��ة خ�ل�ال ف �ت��رة ال�ت�ح��وي��ل
ب��االخ �ت �ي��ار ب�ي�ن امل� ��زاي� ��ا امل� �ق ��ررة
ل� �ه ��م وف � �ق� ��ا ل�ل�ان� �ظ� �م ��ة امل �ط �ب �ق��ة
عليهم واملزايا املمنوحة ملوظفي
املؤسسة وفقا للمواد السابقة.
مادة ثامنة مكررا:
 ال تسري احكام هذا القانونعلى من تم تعيينهم بعد صدور
امل��رس��وم بالقانون رق��م  22لسنة
.2012
 ويكون موعد تقديم رغباتالعاملني ف��ي مؤسسة الخطوط
ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ش ��رك ��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ال � ��ى ث�ل�اث ��ة اش �ه��ر
من تاريخ نشر ه��ذا القانون في
الجريدة الرسمية.
وجاء في املذكرة االيضاحية:
يعتبر ال�ق��ان��ون  6لسنة 2008
وال� �خ ��اص ب �م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط

ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن ال�ق��وان�ين
امل �ق��رة ح��دي�ث��ا ومل ��ا ل �ه��ذا ال�ف��اع��ل
ال � ��وط� � �ن � ��ي م � � ��ن اه � �م � �ي� ��ة ب ��ال� �غ ��ة
ل � � ��دى ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ك � � ��ان م � ��ن اوائ � � ��ل
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ان � �ج� ��زت ب�ع��ض
ال � �ق� ��وان�ي��ن ت � �ك� ��ون ش ��ام� �ل ��ة ع �ن��د
االق� � � ��رار ف ��ي م �ج �ل��س االم� � ��ة ل�ك��ن
عند التطبيق العملي والفعلي
ل �ل �ق��ان��ون ن �ج��د ان ه �ن��اك م�ث��ال��ب
ق��ان��ون�ي��ة وع�م�ل�ي��ة ل�ل�ق��ان��ون مما
ادى الى ارباك في عمل املؤسسة
وخ ��اص ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ح�ق��وق
امل��وظ�ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان
القانون واضحا بإنصافهم لكن
ك �م��ا ذك � ��رت ان �ف ��ا ف� ��ان ال�ت�ط�ب�ي��ق
العملي للقانون اعتراه انتقاص
ف��ي ح�ق��وق ال�ع��ام�ل�ين الكويتيني
ف��ي م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية والشركات التابعة لها.
لذا قمت بالتعديالت املذكورة
على بعض مواد القانون  6لسنة
 2008ك�م��ا ه��و م��وض��ح وج ��اءت
امل� � � ��ادة االول� � � ��ى ف� ��ي ن� �ق ��ل م�ل�ك�ي��ة
م��ؤس�س��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة غير
ش��ام �ل��ة ل �ل �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة لها
م�م��ا اخ ��رج امل��وظ�ف�ين الكويتيني
ف ��ي ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا في
ه ��ذه امل� ��ادة ك�م��ا ل��م ت�ن��ص امل ��ادة
ع�ل��ى ان ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ف�ع�ل��ي لهذه
املادة يكون عند دخول املستثمر
االج � �ن � �ب� ��ي وه � � ��و امل � �ق � �ص� ��ود م��ن
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ك �م��ا ج� ��اءت امل ��ادة
ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ف��ي
ال�ف�ق��رة (ج) م�ن��ه ان ال �ق��ان��ون في
مادته االصلية ب��أن تكون نسبة
االك�ت�ت��اب للموظفني الكويتيني
كانت باكتتاب املوظفني انفسهم
امل �ن �ق��ول�ي�ن وه� � ��ذا م �م��ا ل ��م ُي � ��رده
امل� �ش ��رع م ��ن ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وه��و
ح �م ��اي ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
ف ��ي ف �ت��رة االن �ت �ق��ال واالس �ت �ق��رار
الوظيفي لهم.
مما جعل وجود التعديل هذا
مالئما لهم وان ال يفقدوا صفة
التوظيف ف��ي امل��ؤس�س��ة واط�لاق
امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ت��اب �ع�ي�ن ل �ه��م ص�ف��ة
ل �ه��م ح �ت��ى االن �ت �ه��اء م��ن تطبيق
القانون كامال.
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أكد خالل لقائه في برنامج «نقطة نظام» أن استقرار المنطقة مرهون بعودة العالقات بين الدولتين

عبدالصمد :األزمة السعودية اإليرانية
أعرب رئيس لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي النائب عدنان
عبد الصمد خالل لقائه
في برنامج نقطة نظام
على تلفزيون المجلس
عن اعتقاده بأن األزمة
األخيرة بين السعودية
وإيران في طريقها إلى
االنفراج نتيجة لتدخل
دول كبرى الحتواء
األزمة بين الطرفين
كما أكد أن الكويت بما
تمتلكه من تقدير لدى
الطرفين يمكنها أن
تعزز الجهود الدولية
وتحسم المصالحة
بين الطرفين تحقيقا
لمصلحة اإلقليم كله
والذي اعتبر أن عودة
العالقات بين البلدين
المتخاصمين إلى
طبيعتها ستدفع إلى
تهدئة األوضاع في
المنطقة بأثرها.
وفي الشأن الداخلي
أكد عبد الصمد عدم
أحقية الحكومة في
الحديث عن رفع الدعم
عن المواطنين قبل
معالجة أوجه اإلسراف
في أروقة وزاراتها
وإعادة النظر في المنح
الخارجية بحيث ال تمنح
إال لما يخدم أمن
الكويت السياسي .وإلى
التفاصيل:

 ب��داي��ة ن ��ود ال �ح��دي��ث ع��ن ال��وض��عاإلقليمي وما يجري من أحداث؟
• ال ��وض ��ع ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ع�ل��ى
صفيح ساخن والتوتر تصاعد
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ب �ي�ن دول اإلق �ل �ي��م
ف � ��ي اآلون � � � � ��ة األخ � � �ي� � ��رة غ � �ي� ��ر أن
هناك ب��ادرة أم��ل تتمثل بوجود
م��ؤش��رات للتهدئة فيما يتعلق
ب� ��األزم� ��ة ب �ي�ن امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � � �س � � �ع� � ��ودي� � ��ة وال� � �ج� � �م� � �ه � ��وري � ��ة
اإلسل��ام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ون��أم��ل أن
تتسع وترسخ تلك املؤشرات بما
يحقق صالح الطرفني واملنطقة
بأسرها فعلى الجميع أن يدرك
أن امل �ن �ط �ق��ة ال ت �ح �ت �م��ل وج� ��ود
امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �ت �ص �ع �ي��د ف� ��ي ظ��ل
الظروف اإلقليمية الخطيرة التي
تعيشها العديد من الدول.
أما عن املؤشرات التي ذكرتها
ف�ه��ي تتعلق ب��وج��ود م �س��اع من
دول ك �ب��رى الح �ت��واء األزم� ��ة بني
ال �ط��رف�ين وع�ل�ي�ن��ا أن ن��ؤك��د هنا
أن اس �ت �ق��رار امل�ن�ط�ق��ة كلها يقوم
على وج��ود ع�لاق��ات طبيعة بني
إي��ران والسعودية كما أن لسمو
األمير دورا محوريا في التقريب
ب�ين جميع األط ��راف وسياستنا
املتوازنة محل تقدير من الجميع
وق� � � � ��ادرون ع �ل ��ى أن ن �ل �ع��ب دور
ال� ��وس � �ي� ��ط ال � �ن� ��اج� ��ح ف � ��ي إع� � ��ادة
األم��ور إل��ى نصابها وخاصة أن
سمو األمير يحظى بثقة جميع
أطراف الخالف.
 ك � �ي� ��ف ت� � � ��رى وج � � � � ��ود دع� � � ��واتع �ل��ى وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
معارضة للمصالحة؟
• وسائل التواصل االجتماعي
ي � �ج� ��ب أال ت � ��ؤث � ��ر ع � �ل� ��ى ال� � �ق � ��رار
السياسي للبلدين ألنها ال تمثل
ال� ��رأي ال �ع��ام وك ��ل ي ��رى القضية
م� ��ن م� �ن� �ظ ��وره ال � �خ� ��اص وه �ن ��اك
م ��ن ي �س �ت �خ��دم ك �ل �م��ات ال ي�ع��رف
م �ع �ن��اه��ا وت �ق �ي �ي��م م �س �ت �خ��دم��ي
تلك الوسائل لألمور السياسية
ال ي �خ �ض��ع مل �ع ��اي �ي ��ر دق� �ي� �ق ��ة او
م �ل �م��ة إمل ��ام ��ا ت ��ام ��ا ب��إح��داث �ي��ات
امل�ش�ك�ل��ة وت �ط��ورات �ه��ا وت��أث�ي��ره��ا
على املنطقة كما يجب أن نأخذ
ب ��االع� �ت� �ب ��ار وج� � ��ود م� ��ن ي �ح��اول
تطوير القضية وتوصيفها في
صورة صراع طائفي وهو برأيي
ال يتعدى كونه صراعا سياسيا
بحتا.
وباألخير أقول في تلك النقطة
إني متفائل لوضع املنطقة وأرى
أن بعض السياسيني يصعدون
األزم��ة من أجل حلها وانفراجها
ف� �ك� �م ��ا ي � �ق� ��ال اش� � �ت � ��دي ي � ��ا أزم � ��ة
تنفرجي.

سياسة الكويت
المتوازنة محل
تقدير من الجميع
وقادرون على
القيام بدور
الوسيط الناجح
تقييم المغردين
لألمور السياسية
ال يخضع لمعايير
دقيقة يمكن
االستناد إليها

النائب عدنان عبدالصمد في «نقطة نظام» على قناة املجلس

صراع األقطاب
 في تصريح قبل سنوات تحدثتع ��ن وج � ��ود ص � ��راع أق� �ط ��اب وط��ال �ب��ت
بتطبيق ال�ق��ان��ون دون انتقائية فإلى
أين وصل اليوم هذا الصراع من وجهة
نظرك؟
• ص � � ��راع األق� � �ط � ��اب م ��وج ��ود
ومازال مستمرا غير أن حدته قد
هدأت بعض الشيء وبدأ التبلور
إل � ��ى اإلط� � � ��ار ال� �ق ��ان ��ون ��ي ب��دل �ي��ل
وج��ود الكثير من قضايا صراع
األق� �ط ��اب م �ن �ظ��ورة ف ��ي امل �ح��اك��م
ويمكننا القول هنا إن السنوات
املاضية ق��د شهدت تغير بعض
أطراف الصراع وكذلك التحالفات
ت�غ�ي��رت وأص �ب��ح ال �ص��راع خفيا
ع� �ل ��ى م� ��راك� ��ز ال� �ن� �ف ��وذ وأول� ��وي� ��ة
ال��وج��ود ف��ي سلم الحكم إضافة
إل� � ��ى أق� � �ط � ��اب ت �س �ع ��ى ل �ت �ح �ق �ي��ق
مصالح شخصية أخرى.
أم ��ا ال�ح��ل ف�ق��د ط��رح�ت��ه أيضا
م � �ن� ��ذ س � � �ن� � ��وات وه� � � ��و االل � � �ت� � ��زام
بالقانون وتطبيقه على الكبير
وال� �ص� �غ� �ي ��ر ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى إدراك
أط � � � � ��راف ال � � �ص � � ��راع أن ال� ��وض� ��ع
اإلقليمي ال يتحمل وج��ود مثل
تلك الصراعات الداخلية وعليهم
أن يعلوا مصلحة ال�ك��وي��ت على
مصالحهم الشخصية إذا أرادوا
لهذا البلد االستقرار.
 ق �ب��ل 15ع ��ام ��ا ط��ال �ب��ت ب�ح�ك��وم��ةمتجانسة اليوم كيف ت��رى الحكومة
الحالية؟
• ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة أك �ث��ر
ان �س �ج��ام��ا ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا م��ن قبل
ل�ك��ن ل�ي��س ان�س�ج��ام��ا ت��ام��ا حيث
ال ي ��وج ��د ت �ض��ام��ن ح �ق �ي �ق��ي ف��ي
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ح� �ت ��ى ف��ي

االستجوابات فكل وزير يواجه
امل� �ج� �ل ��س ب� �م� �ف ��رده وف� � ��ي ب�ع��ض
األح � � � �ي� � � ��ان إذا ت � � �ع � ��رض وزي � � ��ر
ل�ل�اس �ت �ج��واب ف��إن��ه ي��وع��ز ألح��د
ال� �ن ��واب الس �ت �ج ��واب وزي � ��ر آخ��ر
ح � �ت� ��ى ال ي � �ت� ��م اس � �ت � �ج� ��واب� ��ه أو
لتعطيل تقديمه.
 ال� ��وزي� ��ر ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ي � ��رى أنال�ح�ك��وم��ة تتبنى س�ي��اس��ة إصالحية
هل توافقه؟
• ف� � ��ي ك � �ث � �ي ��ر م� � ��ن األح� � �ي � ��ان
ن �ج��د ن �ف �س��ا إص�ل�اح �ي��ا حقيقيا
وف��ي بعض القضايا ال نجد أن
ال �ح �ك��وم��ة إص�ل�اح �ي��ة وال نتفق
م�ع�ه��ا ف��ي ب�ع��ض ال�ق�ض��اي��ا فهي
م�ت�ع��اون��ة م��ع امل�ج�ل��س ف��ي أم��ور
وفي أمور أخرى غير متعاونة وال
اس�ت�ط�ي��ع وض��ع نسبة للتعاون
أو التعميم بأنها إص�لاح�ي��ة أو
غير ذلك ففي بعض التشريعات
م� �ت� �ع ��اون ��ة وف � � ��ي ق� �ض ��اي ��ا ن �ج��د
االخ �ت�ل�اف ح��اض��را وم ��ا يحسب
ل�ه��ا وج ��ود م��رون��ة ف��ي القضايا
الخالفية وتراجعها ن��زوال على
رأي املجلس مثل قضية املراقبني
املاليني واملحاكم التأديبية في
ق��ان��ون دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وك��ذل��ك
دي��وان حقوق اإلنسان بالصورة
التي خ��رج بها القانون وقضية
إن� �ش ��اء ش��رك��ة ث��ان �ي��ة ل�ل�م��واش��ي
وإل� � � ��ى ذل� � ��ك ه � �ن� ��اك ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
القوانني التي تراجعت الحكومة
ع��ن اع�ت��راض�ه��ا عليها وتماشت
مع وجهة نظر املجلس.
عالقة السلطتين
 ولكن برغم ذلك هناك من يدعيان املجلس ف��ي جيب الحكومة كيف

ترد على ذلك االدعاء؟
• ال اع�ت�ق��د بصحة اس�ت�خ��دام
ه� � ��ذا امل� �ص� �ط� �ل ��ح ف ��ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
ال�س�ل�ط�ت�ين غ�ي��ر ث��اب�ت��ة فتجدها
ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال �ش��د وال� �ج ��ذب في
بعض األحيان وعلى التوافق في
أح �ي��ان أخ ��رى ب�ح�س��ب ال�ق�ض��اي��ا
املطروحة بناء على ذلك فإن أي
تقييم لن يكون على درجة كبيرة
من الصحة فهناك قضايا يكون
فيها تفهم من الحكومة وقضايا
أخ � ��رى ت �ع��ارض �ن��ا ف �ي �ه��ا ك �م��ا أن
ال �ح �ك��وم��ة ت �ج �ه��ض ال �ك �ث �ي��ر م��ن
القوانني من خالل تأخير اللوائح
التنفيذية أو تعيني من ال يمتلك
ال�ك�ف��اءة مثلما ح��دث ف��ي قانون
املراقبني املاليني حيث تم تعيني
ق � �ي� ��ادي �ي�ن ل� �ل� �ج� �ه ��از م� �ع ��ارض�ي�ن
للقانون منذ عرضه في املجلس
والش� ��ك أن �ن��ا ه �ن��ا أم� ��ام م�ح��اول��ة
حكومية إلجهاض القانون.
وت� � �ج � ��در اإلش� � � � � ��ارة ه� �ن ��ا إل ��ى
اج �ت �م��اع ض ��م ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
وع � � ��ددا م ��ن ال� �ل� �ج ��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة
األخ � �ـ � �ـ � �ـ� ��رى مل �ن��اق �ـ �ـ �ـ �ش �ـ �ـ �ـ��ة ت �ـ �ـ �ـ��أخ��ر
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت�ف�ع�ي��ل ال �ق��وان�ين
ح�ي��ث إن امل�ج�ل��س ف��ي ص ��راع مع
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ح � ��ول ت� �ل ��ك ال �ق �ض �ي��ة
وه �ن��اك ش��د وج� ��ذب ف��ي ال�ع��دي��د
من القضايا مثل قضية معالجة
م �ل�اح � �ظ� ��ات دي� � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ف��ال�ح�ك��وم��ة ق��ام��ت ت �ح��ت إل �ح��اح
نيابي بإصالح بعض املالحظات
وال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر ل��م ي �ت��م ع�لاج��ه
حتى اآلن.
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سياسية وفي طريقها لالنفراج
تتمة المنشور ص08
 رئيس مجلس األمة السابق احمدالسعدون ق��ال ان استمرار الحكومة
واملجلس سيقودان البالد الى الهاوية
فما تعليقك على ذلك؟
• احمد السعدون غير مقتنع
ب ��امل� �ج� �ل ��س ول � � ��و وض � � ��ع ال �ق �م ��ر
والشمس في يديه ألنه باألساس
غير مقتنع باآللية التي جاء بها
وي �ع �ت��رض ع �ل��ى ن �ظ��ام ال �ص��وت
ال � � ��واح � � ��د غ � �ي� ��ر أن� � � ��ه ب ��ال� �ق� �ي ��اس
باملجالس السابقة م��ن الناحية
التشريعية والرقابية نجد تقدم
امل�ج�ل��س وه �ن��اك ان �ج��ازات تفوق
م� �ج ��ال ��س ك� � ��ان ي � �ق ��وده ��ا اح �م��د
ال� �س� �ع ��دون وال� �ج ��ان ��ب ال��رق��اب��ي
م��وج��ود ب�ق��وة غير ان��ه ال يتمثل
ف�ق��ط ف��ي االس �ت �ج��واب��ات وه�ن��اك
أدوات أخ � ��رى ح �ت��ى ف ��ي م�س��أل��ة
االس � �ت � �ج � ��واب � ��ات ف � ��ي امل� �ج ��ال ��س
ال �س��اب �ق��ة ن �ج��د أن� �ه ��ا ل ��م ت�ح�ق��ق
اإلنجاز الرقابي املأمول منها.
وب � �ن � ��اء ع� �ل ��ى ذل� � ��ك ي �م �ك �ن �ن��ي
ال�ق��ول إن رؤي��ة البعض بضعف
ال � �ج� ��ان� ��ب ال � ��رق � ��اب � ��ي ل �ل �م �ج �ل��س
ال�ح��ال��ي ي��رت�ب��ط بفهم خ��اط��ئ أن
ال�ج��ان��ب ال��رق��اب��ي ينحصر فقط
ف� ��ي االس � �ت � �ج� ��واب� ��ات وه� � ��و غ�ي��ر
صحيح فهناك تشريعات أقرها
امل�ج�ل��س ت�ع��زز ال�ج��ان��ب ال��رق��اب��ي
على أعمال الحكومة مثل إنشاء
جهاز مستقل للمراقبني املاليني
وهو يعتبر انجاز رقابي وكذلك
امل �ح��اك �م��ات ال �ت��أدي �ب �ي��ة ل��دي��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ون � �ح� ��ن ف� � ��ي ل �ج �ن��ة
امل �ي ��زان �ي ��ات ك ��ل ي� ��وم ن�س�ت�ج��وب
م � � � �س� � � ��ؤوال ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ا ب� �س� �ب ��ب
م �ل�اح � �ظ� ��ات دي� � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وب ��األخ� �ي ��ر ي �م �ك �ن �ن��ا ال� �ت� �س ��اؤل :
باملجالس السابقة م��اذا تم بعد
استجواب الوزراء؟
 ذك� � ��رت ف� ��ي أح � ��د ت �ص��ري �ح��ات��كأن م �ي��زان �ي��ات ال � � ��وزارات ت�س�ت�ح��ق ان
يستجوب عليها كل وزارات الحكومة
فلماذا ل��م تقدم استجوابا حتى اآلن
استنادا إلى ما ذكرته؟
• أن ��ا ال أرى أن االس �ت �ج��واب
هو األداة الرقابية الوحيدة وفي
ه � ��ذا ال � �ع ��ام رف �ض �ن��ا م �ي��زان �ي��ات
وم�ن�ه��ا ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال رف��ض
زيادة ميزانية التطبيقي نتيجة
وجود خلل كبير يتعلق بوجود
ش�ع��ب وه�م�ي��ة ودرج� ��ات ش��اغ��رة
ل ��م ت �س �ك��ن وع � ��دم وج � ��ود ل��وائ��ح
لتنظيم ال��دراس��ة الصيفية وق��د
ع� ��ادوا ب�ع��د س�ت��ة أش �ه��ر لتمرير
ت � �ل� ��ك ال � � ��زي � � ��ادة ول � � ��م ي �ص �ل �ح��وا
شيئا ف�ت��م رف�ض�ه��ا ث��ان�ي��ا وب�ن��اء
ع �ل��ى ت� �ش ��دد ال �ل �ج �ن��ة م �ع �ه��م ف��ي

جانب من اللقاء

ضرورة إصالح مواطن الخلل تم
تحقيق كل متطلباتنا وتم شغل
ال �ش��واغ��ر وإل� �غ ��اء ن �ظ��ام ال�ش�ع��ب
ال� ��وه � �م � �ي� ��ة وه � � ��م ف � ��ي ط��ري �ق �ه��م
إلص�ل�اح بقية امل�لاح�ظ��ات وبناء
ع �ل��ى ذل � ��ك ف �ق��د ح �ق �ق��ت م�ط�ل�ب��ي
بإصالح الخلل دون اللجوء إلى
االستجواب وبناء على ذلك أقول
إن هناك ميزانيات سوف ترفض
إذا ل��م ي�ت��م إص �ل�اح الخلل الذي
تعهدت الحكومة بإصالحه في
دور االنعقاد املاضي.
 إذا كيف ت��رى إج ��راءات املجلسل��زي��ادة تفعيل ال �ج��ان��ب ال��رق��اب��ي بما
يواكب اإلنجازات التشريعية؟
• إن ت� �ف� �ع� �ي ��ل امل � �ح� ��اك � �م� ��ات
ال �ت��أدي �ب �ي��ة م ��وض ��وع م �ه��م ج��دا
وال يمكن االس�ت�ه��ان��ة ب��ه وهناك
ت ��وج ��ه ل� ��زي� ��ادة ال� � �ج � ��زاءات ع�ل��ى
امل�خ��ال�ف�ين م��ن ال �ق �ي��ادات ك�م��ا أن
ه �ن��اك ت��وج �ه��ا ب �ت �ع��زي��ز ال��رق��اب��ة
ع � �ل � ��ى امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات امل � �ل � �ي� ��اري� ��ة
واالستثمارات الخارجية والتي
تحتاج بدورها إلى رقابة أخرى
م �ت �ف��رغ��ة وه� �ن ��اك ف� �ك ��رة إلن �ش��اء
ه� �ي� �ئ ��ة ت� �خ� �ت ��ص ب ��امل ��ؤس� �س ��ات
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة وت� �ق� �ي� �ي ��م األداء
ع �ل�اوة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر أداء دي ��وان
املحاسبة وندرس إمكانية منحه
صالحية اإلحالة للنيابة لتعزيز
الرادع للمخالفني.
استجواب الصحة
 ما موقف التحالف اإلسالمي مناستجواب وزير الصحة؟
• إل � ��ى اآلن ل� ��م ن �ت �خ��ذ ق � ��رارا
وس�ن�ت��اب��ع االس �ت �ج��واب لتكوين
الفكرة النهائية أم��ا حديثنا عن

م �ف �ه��وم االس� �ت� �ج ��واب امل�س�ت�ح��ق
ف� � �ه � ��و ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� � �ت � ��واف� � �ق � ��ه م ��ع
ال�لائ�ح��ة وال��دس�ت��ور أم��ا التأييد
واملعارضة فهذا يتعلق بعرض
ال �ط ��رف�ي�ن وال� ��وص� ��ول إل� ��ى ط��رح
الثقة أمر وارد.
 كان لكم رأي بخصوص اإلعالنع��ن خ�ل��و مقعد ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل
الفضل م��ن ت��اري��خ وف��ات��ه فهل ل��ك أن
توضح لنا أهمية ذلك؟
• وف �ق��ا ل �ل��دس �ت��ور وال�لائ �ح��ة
ت �ع �ق��د االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي غ�ض��ون
ش �ه��ري��ن م��ن إع�ل��ان خ �ل��و امل�ق�ع��د
وع � �ل� ��ى ذل� � ��ك ف� � ��إن اع � �ت � �م� ��اد ه ��ذا
اإلعالن من تاريخ الوفاة سيسد
ال �ب��اب أم� ��ام ال �ط �ع��ن ال��دس �ت��وري
فيما بعد إذا م��ا ت��م اإلع�ل�ان عن
خلو املقعد بدءا من يوم  12يناير
وهو رأي من باب االحتياط حتى
ال نفتح املجال ألي طعون تؤثر
ع�ل��ى ع�ض��وي��ة م��ن ي�ت��م ان�ت�خ��اب��ه
فيما بعد.
 وه � � � ��ل س � �ي � �خ� ��وض ال� �ت� �ح ��ال ��فاإلس�لام��ي االنتخابات التكميلية في
الدائرة الثالثة؟
• ن �ح��ن ح �ت��ى اآلن ف ��ي ط��ور
املشاورات ولم نصل إلى قرار.
األوضاع المالية
 قبل عام ذكرت أن زمن الفوائضانتهى فكيف ترى الوضع املالي بناء
على ذلك؟
• اليوم سعر النفط  ٢٥دوالرا
وع�ل�ي��ه ن �ق��ول إن زم ��ن ال�ف��وائ��ض
ال �ف �ع �ل �ي��ة ان �ت �ه��ى ول ��دي� �ن ��ا ع�ج��ز
ح �ق �ي �ق��ي ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة ول �ي��س
م �ق �ي��اس��ا م ��ا ت ��م االس� �ت� �ن ��اد إل �ي��ه
م �م��ا ن �ش��ر ف ��ي ب �ع��ض ال �ص �ح��ف

وال� � � �خ � � ��اص ب � ��أخ � ��ذ اإلي � � � � � � ��رادات
وامل �ص��روف��ات ف��ي أش �ه��ر معينة
والبيانات املالية الدقيقة تكون
في نهاية العام املالي حني تتوافر
معلومات دقيقة وصحيحة عن
الوضع املالي.
 هل ترى أن الحكومة تقوم بدورهافي مواجهة تداعيات انخفاض اسعار
النفط؟
• ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت �ق��م ب��دراس��ة
م��ال�ي��ة حقيقية مل��واج �ه��ة العجز
ول� � � ��م ت� � � � ��درس أو ت� � ��واج� � ��ه ت �ل��ك
ال� �ت� �ح ��دي ��ات ب� �ن ��وع م� ��ن ال �ج��دي��ة
ولدينا مشكلة حقيقية والعجز
كان دفتريا في السابق أو شكليا
أما اآلن فالعجز فعلي والحكومة
لم تستشرف املستقبل.
 ول �ك��ن ذل��ك ي�ن��اق��ض تصريحاتال ��وزي ��ر ال �ع �ب��د ال �ل��ه ع ��ن وج� ��ود رؤي ��ة
اقتصادية للحكومة؟
• ك� �ل��ام ال � ��وزي � ��ر ال� �ع� �ب ��د ال �ل��ه
م��أخ��وذ خ�ي��ره واس �ت �م��رار النفط
ب �س �ع��ر  ٢٥دوالرا خ �ل�ال خمس
س� �ن ��وات س� �ي ��ؤدي إل� ��ى ت�ج��ري��ف
االحتياطي العام والعجز يصل
ع �ل��ى ح �س��اب س �ع��ر ال �ن �ف��ط عند
 25دوالرا إل��ى ثمانية م�ل�ي��ارات
وم��ائ��ة وواح� ��د وث �م��ان�ين مليون
دي� �ن ��ار ك �ع �ج��ز ت �ق��دي��ري ل�ل�س�ع��ر
الحالي للنفط.
 ماذا عن نية الحكومة رفع الدعمهل تؤيد تلك اإلجراءات؟
• ل��م ي�ص��ل إل��ى مجلس األم��ة
رأي ح �ك ��وم ��ي رس� �م ��ي ع� ��ن ه ��ذا
التوجه وامليزانيات السنة املالية
ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ه��ي ف ��ي ش �ه��ر م ��ارس
امل �ق �ب��ل ال ي��وج��د ف�ي�ه��ا م��ا يشير
إلى إلغاء الدعم وهناك ضوابط

إلل � �غ� ��اء ال� ��دع� ��م والب � � ��د أن ت �ب��دأ
الحكومة بمعالجة أوج��ه الهدر
في امليزانيات الحكومية وهناك
قطاعات ال تستفيد الدولة منها
وم� ��ن األول � � ��ى رف� ��ع ال ��دع ��م ع�ن�ه��ا
مثل بعض الشركات في القطاع
ال�ص�ن��اع��ي وال ��زراع ��ي وب��األخ�ي��ر
إذا وصل رفع الدعم إلى املواطن
فنحن ح��ري�ص��ون على أال يمس
محدودي ومتوسطي الدخل.
 في مقابل الحديث عن رفع الدعمع��ن امل��واط��ن م ��اذا ع��ن امل �ن��ح وال�ه�ب��ات
والقروض الخارجية؟
• بالنسبة للقروض ومساعدة
ال��دول األخ��رى مبالغها أكبر من
امل�ن��ح وه��ي أم ��وال مستردة أما
املنح فنسبتها أقل ونرى ضرورة
إعادة النظر في استحقاق الدول
لتلك املنح مع األخذ في االعتبار
قضية األمن السياسي التي البد
أن تؤخذ باالعتبار عند معالجة
تلك النقطة.
 ف��ي ظ��ل العجز ه��ل نحن بحاجةإلي ميزانية جديدة للتسليح؟
• ال �ب �ع��ض ي � ��رى أن� �ه ��ا ض�م��ن
قضايا األم��ن السياسي للكويت
وأن � � �ن � ��ا ب � �ح� ��اج� ��ة إل � � ��ى ت �ح��دي��ث
س �ل�اح ال �ج �ي��ش غير أن خ ��روج
امل�ب�ل��غ ال �ج��دي��د ب �ق��ان��ون مستقل
ي�ب�ع��ده ع��ن رق��اب��ة م�ج�ل��س األم��ة
وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك اع�ت��رض��ت على
استقاللها وت��م تخفيض املبلغ
م� ��ن س� �ت ��ة إل � ��ى ث�ل�اث ��ة م� �ل� �ي ��ارات
والحكومة وافقت على تخفيض
ميزانية التسليح غير أن القانون
امل �س �ت �ق��ل ل�ل�ت �س �ل �ي��ح ل ��ه ت �ج��ارب
سابقة خلفت العديد من املشاكل
وال �ش��وائ��ب وص �ف �ق��ات األس�ل�ح��ة
ب�ش�ك��ل ع ��ام الب ��د أن ت �ك��ون تحت
الرقابة.
 هل من جديد فيما يتعلق بقضيةالبدون؟
• ن�ح��رض حاليا على توفير
ال �ح �ق��وق اإلن �س��ان �ي��ة ل�ت�ل��ك الفئة
وضمان حصولهم عليها بيسر
ول�ق��د دع�م�ن��ا م�ي��زان�ي��ات وزارت ��ي
التربية والصحة من أجل تعيني
ت �ل ��ك ال �ف �ئ ��ة ل �ت �ح �س�ين ظ��روف �ه��م
امل �ع �ي �ش �ي��ة ك� �م ��ا ه � �ن� ��اك م �ق �ت��رح
لتوظيف البدون بدال من العمالة
الوافدة واآلسيوية تحديدا وأنا
ال أرى أن الحكومة تتعامل مع
ق�ض�ي��ة ال �ب��دون ت�ع��ام�لا عقالنيا
وموضوعيا.

ليس للحكومة
حق في رفع الدعم
عن المواطنين
قبل معالجة
إسراف وزاراتها
ندرس حزمة من
التشريعات إلحكام
الرقابة على المال
العام
المجلس الحالي
فعل جميع
األدوات الرقابية
واالستجوابات
السابقة لم تحقق
شيئا
اإلعالن عن خلو
مقعد الفضل
من تاريخ الوفاة
احتراز ضد الطعن
الدستوري
الحكومة لم تقم
بأي دراسة حقيقية
لمواجهة العجز
المالي
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منها استحداث مجلس أعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار وإنشاء مجمع للوزارات في «صباح األحمد»

 24مقترحا برغبة مدرجة على الجلسة غدا

 24اقتراحا برغبة
قدمها  12نائبا وأدرجت
على جدول اعمال جلسة
غد الثالثاء.
وتضمنت تلك
االقتراحات ما يخص
الشأن التعليمي والصحي
والبيئي والرياضي
والخدمي وغيره.
ومن بين الرغبات اقتراح
بإنشاء مقهى شعبي
بمدينة صباح األحمد
ومجمع للوزارات
بالمدينة نفسها
وإنشاء دوارات وإقامة
جسور ومطبات صناعية
وإشارات ضوئية
ومداخل ومخارج في
بعض المناطق.
كما تضمنت االقتراحات
إنشاء مجلس أعلى
للشؤون االقتصادية
واالستثمار وإنشاء
مستشفى متخصص
للعالج الطبيعي وناد
خاص للنساء بكل
محافظة وناد رياضي
خاص بحاالت اإلعاقة
الذهنية ومراكز طوارئ
في جميع المراكز
الصحية بالكويت ..الخ.
وفيما يلي االقتراحات
برغبة بالتفصيل:

 ق��دم النائب حمود الحمدان 7اقتراحات برغبة في شأن بناء
ص ��االت أف ��راح ل�ل��رج��ال وال�ن�س��اء
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ص �ب��اح األح� �م ��د مع
ت �ج �ه �ي��زه��ا ال �ت �ج �ه �ي��ز امل �ن��اس��ب
للقيام بهذه الوظيفة االجتماعية
امل �ه �م��ة .وت�ج�ه�ي��ز وف �ت��ح ف�ص��ول
ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل� � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة بالتعليم العام لجميع
امل� ��راح� ��ل ال� ��دراس � �ي� ��ة ف� ��ي م��دي �ن��ة
ص�ب��اح االح�م��د .وإن�ش��اء مطبات
ص �ن��اع �ي��ة أو إش� � � ��ارات ض��وئ �ي��ة
ف��ي مدينة ص�ب��اح األح�م��د وذل��ك
للتخفيف م��ن ح��دة ال�س��رع��ة مع
ع�م��ل ل��وح��ات إرش ��ادي ��ة م��روري��ة
وع�ل��ام� ��ات ض ��وئ �ي ��ة ت �ش �ي��ر إل ��ى
وج � � ��ود ه� � ��ذه امل� �ط� �ب ��ات ل�ت�ن�ب�ي��ه
ق � ��ائ � ��دي امل � ��رك� � �ب � ��ات .وت �ص �م �ي��م
وتنفيذ إطار تشجيري لتجميل
ال� �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة
في مدينة صباح األحمد وإنشاء
ح ��دائ ��ق ع��ام��ة ف�ي�ه��ا وت��زوي��ده��ا
ب ��األل� �ع ��اب ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ل�لأط �ف��ال
وإن�ش��اء ممشى ري��اض��ي بها مع
ت ��زوي ��ده ب �م��ا ي �ل��زم م ��ن خ��دم��ات
وإنشاء مجمع ل�ل��وزارات مصغر
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة (ص � �ب� ��اح االح � �م� ��د)
يشتمل على ال� ��وزارات الخدمية
وإنشاء مقهى شعبي في مدينة
(ص�ب��اح األح �م��د) وإن �ش��اء مراكز
(ال�س��راج املنير) للبنني والبنات
في مدينة (صباح األحمد).
إنشاء مراكز (القارئ الصغير)
ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة (ص� � �ب � ��اح األح � �م� ��د)
للبنني والبنات.
 وق��دم النائب عسكر العنزي 4اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن ان
ت �خ �ص��ص ال� ��دول� ��ة ق �ط �ع��ة ارض
ك � �ب � �ي� ��رة ف � ��ي ك � ��ل م� �ح ��اف� �ظ ��ة م��ن

حمود الحمدان

عسكر العنزي

د .أحمد مطيع

م�ح��اف�ظ��ات ال �ب�لاد وت �ق��وم ببناء
وح��دات صناعية صغيرة عليها
ع�ل��ى أال ت�ق��ل ع ��دد ال ��وح ��دات عن
( )100وح��دة ب��واق��ع مائتي متر
للوحدة ف��ي ك��ل محافظة وتقوم
ب� �ت ��وزي ��ع ه� � ��ذه ال� � ��وح� � ��دات ع�ل��ى
الشباب لعمل مشاريعهم عليها.
وإن�ش��اء مجلس أعلى يسمى
(امل� � �ج� � �ل � ��س األع� � � �ل � � ��ى ل � �ل � �ش� ��ؤون
االقتصادية واالستثمار) تكون
له شخصية اعتبارية وميزانية
مستقلة تلحق بامليزانية العامة
للدولة.
وإنشاء مستشفى متخصص
ل �ل �ع�لاج ال�ط�ب�ي�ع��ي ون �ش��ر ث�ق��اف��ة
ال� �ع�ل�اج ع �ل��ى ان ي � ��زود ب��أح��دث
االج� � �ه � ��زة ف� ��ي ه � ��ذا ال �ت �خ �ص��ص
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��أه �ي��ل ال �ك �ف��اءات
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة واالس� � � �ت� � � �ف � � ��ادة م��ن
ال � �خ � �ب� ��رات ال� �ع ��امل� �ي ��ة م � ��ن خ�ل�ال
االبتعاث وخاصة مع تطور علم
العالج الطبيعي بشكل مستمر.
 قدم النائب د .أحمد مطيع 3اق�ت��راح��ات ف��ي ش��أن االستعجال

ف��ي تنفيذ وعمل ثالثة مسارات
ف��رع �ي��ة (م��دخ��ل ال ��ى ال�ص�ب��اح�ي��ة
ومخرج من الصباحية ومخرج
م��ن امل�ن�ق��ف) دون امل ��رور ب��ال��دوار
ال � ��واق � ��ع ب�ي��ن م �ن �ط �ق �ت��ي امل �ن �ق��ف
وال �ص �ب��اح �ي��ة واالس �ت �ع �ج��ال في
تنفيذ وع�م��ل ط��ري��ق للشاحنات
م� ��ن ج� �س ��ر م� �ي� �ن ��اء ع� �ب ��دال� �ل ��ه م��ع
طريق امللك فهد باتجاه منطقة
الدراكيل والنفايات بديال لحركة
ال �ش��اح �ن��ات ع �ل��ى ط��ري��ق ال��وف��رة
( )306واإلس� � ��راع واالس �ت �ع �ج��ال
ف��ي تنفيذ وع�م��ل ط��ري��ق (مدخل
وم� �خ ��رج) وح � ��ارة ت�خ��زي�ن�ي��ة من
(طريق امللك فهد السريع) يؤدي
الى (موقع فروسية االحمدي).
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع �ب ��دال �ل ��هالطريجي اقتراحني اثنني برغبة
ب�ق�ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للرياضة
ب��إن�ش��اء وت��أس�ي��س وإش �ه��ار ن��اد
خ � ��اص ل �ل �ن �س��اء ب �ك ��ل م �ح��اف �ظ��ة
م��ن امل�ح��اف�ظ��ات م��ع ت��زوي��ده بكل
م��ا ي �ح �ت��اج ال �ي��ه م��ن دع ��م م��ادي
م ��ع امل� �ع ��دات واالج � �ه ��زة ع �ل��ى ان

ت� �س ��ري ف� ��ي ش ��أن ��ه ن� �ظ ��م ال ��دع ��م
املخصص لسائر االن��دي��ة وقيام
ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ب� ��إج� ��راءات
تسجيل وشهر األندية الخاصة
ب��ال �ع��ام �ل�ي�ن ب � � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
وال � �ج � �ي ��ش وال� � �ح � ��رس ال ��وط �ن ��ي
وال�ن�ف��ط م��ع م��ا يترتب على هذا
االشهار من آثار مادية ومشاركة
ال��ري��اض �ي�ين ب�ه��ا ف��ي امل�س��اب�ق��ات
املحلية والدولية وفي املباريات
واملسابقات املختلفة.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م��راق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب��إن �ش��اء م��رك��ز
م �ت �خ �ص��ص ل� �ت ��دري ��ب وت��أه �ي��ل
ح� �م� �ل ��ة ال� � �ش� � �ه � ��ادة ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة
وش� �ه ��ادة ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة من
غ� �ي ��ر م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ب�ع��د
ت�ص�ن�ي�ف�ه��م وف �ت��ح س �ج�ل�ات لهم
حسب املؤهل والرغبة.
 ق ��دم ال�ن��ائ��ب س�ع��د الخنفوراق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب ��إن� �ش ��اء ن ��اد
ري��اض��ي خ��اص ل �ح��االت اإلع��اق��ة
ال ��ذه� �ن� �ي ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف ان ��واع� �ه ��ا
وتجهيزه باملستلزمات املطلوبة.

 ...و 3اقتراحات بقوانين
لـ  3نواب
 3اقتراحات بقوانني قدمها
 3ن��واب وأدرج��ت على جدول
أع �م��ال جلسة ال�ث�لاث��اء حيث
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع� ��ادل ال �خ��راف��ي
اق � �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل
ال �ف �ق��رة ال �ث��ال �ث��ة م��ن ال �ق��ان��ون
( )37ل �س �ن��ة  1964ف ��ي ش��أن
املناقصات العامة.
وقدم النائب د .عبدالحميد
دش� � �ت � ��ي اق� � �ت � ��راح � ��ا ب� �ق ��ان ��ون
ب� ��إن � �ش� ��اء م � ��راك � ��ز ال� � �ط � ��وارئ
والصدمات.

فيما ق��دم ال�ن��ائ��ب عبدالله
ال �ت �م �ي �م��ي اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون
بإضافة بند جديد برقم (ز)
الى املادة ( )8من القانون رقم
( )35ل �س �ن��ة  1962ف ��ي ش��أن
ان �ت �خ��اب��ات أع� �ض ��اء م�ج�ل��س
األمة.

الرغبات المدرجة في جلسة  12يناير
النائب
حمود الحمدان
عسكر العنزي
أحمد مطيع
عبدالله الطريجي
جمال العمر
سعد الخنفور
طالل الجالل
عادل الخرافي
عبدالحميد دشتي
عبدالرحمن الجيران
عدنان عبدالصمد
محمد الحويلة
اإلجمالي

عدد الرغبات
7
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
24

 ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب ط�ل��ال ال �ج�ل�الاق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب��إن �ش��اء مجمع
م� �ح ��اك ��م ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة م� �ب ��ارك
ال�ك�ب�ي��ر أس ��وة ببقية محافظات
البالد.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع ��ادل ال�خ��راف��ياق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب��ال �ع �م��ل ع�ل��ى
ت��وف �ي��ر ك��اف��ة االم �ك ��ان��ات امل��ادي��ة
وال� �ب� �ش ��ري ��ة ف� ��ي م ��رف ��ق ال �ق �ض��اء
ل� �ل� �ع� �م ��ل ع � �ل� ��ى س � ��رع � ��ة ال� �ف� �ص ��ل
ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا وت �ن �ف �ي��ذ االح �ك��ام
ت �ح �ق �ي �ق��ا ل �ل �ع��دل وإرس� � � ��اء مل �ب��دأ
سيادة القانون واحترام االحكام
القضائية.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .عبدالحميددش�ت��ي اق�ت��راح��ا برغبة ف��ي شأن
ان ت�ق��وم وزارة الصحة بفحص
طبي لطالب الشهادة التي تفيد
ب �ت��رك �ي��ب دع � ��ام � ��ات ف� ��ي ج�س�م��ه
والتي يدخل املعدن في تشكيلها
وإص � ��دار ش �ه��ادة ص��ال�ح��ة ب��ذل��ك
ملن يهمه االم��ر وتكتب باللغتني
ال �ع��رب �ي��ة واالن �ك �ل �ي��زي��ة لتسهيل
م � � ��روره ع �ل��ى اج� �ه ��زة ال�ت�ف�ت�ي��ش
عامة وفي املطارات خاصة.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب د .عبدالرحمنالجيران اقتراحا برغبة بتشكيل
ل �ج �ن��ة ع �ل �ي��ا م �ك��ون��ة م ��ن اق � ��ارب
الزوجني للنظر في اإلص�لاح في
ح��ال ال�خ�لاف ب�ين ال��زوج�ين وفي
حال تعذر االصالح واللجوء الى
ال�ط�لاق يتم الفصل ف��ي الحقوق
ال ��زوج �ي ��ة ال �ت��ي اق ��ره ��ا ال �ق��ان��ون
الكويتي برضا الطرفني.
 ق � � � � � ��دم ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ع � � ��دن � � ��انع� �ب ��دال� �ص� �م ��د اق � �ت� ��راح� ��ا ب��رغ �ب��ة
ب��إن �ش��اء اس �ت��راح��ة م�ت�ك��ام�ل��ة في
منفذ العبدلي ال�ح��دودي بحيث
ت� �س� �ت ��وع ��ب األع � � � � ��داد امل � �ت� ��زاي� ��دة
م��ن امل �س��اف��ري��ن (ذه� ��اب وع� ��ودة)
ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ج�م�ي��ع ال �خ��دم��ات
ال� �ل��ازم� � ��ة ل� �ه ��م وت� � �ك � ��ون م � � ��زودة
بصالة انتظار ومطعم ودورات
م� �ي ��اه واج � �ه� ��زة ت��دف �ئ��ة وت �ب��ري��د
وغيرها من الخدمات الضرورية.
 قدم النائب د .محمد الحويلةاق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ب��إن �ش��اء وح ��دة
طوارئ في جميع مراكز الصحية
األولية بدولة الكويت مع تزويد
املراكز باالجهزة واالدوية وغرفة
ل �ل �ع �م �ل �ي��ات امل� �ص� �غ ��رة وع � �ي ��ادة
اسنان بأجهزة متطورة وحديثة
وغ ��رف ��ة اش �ع��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى م ��دار
الساعة واش�ع��ة اس�ن��ان وسونار
ل �ل �ح��وام��ل وع� � �ي � ��ادات االم� � ��راض
املزمنة.
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يدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خالل المواقع والتطبيقات االلكترونية

التعليمية تنجز تعديالت المطبوعات والنشر
أن � �ج � ��زت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
تقريرها عن:
 - 1االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
ب�ن��د ج��دي��د ب��رق��م ( )11ال ��ى امل ��ادة
( )21م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ( )3لسنة
 2006بشأن املطبوعات والنشر.
 - 2االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
ت �ع ��دي ��ل ب �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال �ق ��ان ��ون
رق � ��م ( )3ل �س �ن��ة  2006ف� ��ي ش ��أن
املطبوعات والنشر.
 - 3االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن
اض ��اف ��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م (28
م �ك��رر) ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  3لسنة
 2006في شأن املطبوعات والنشر.
وق��د أح��ال رئيس مجلس األمة
ب �ت��اري��خ  2014/7/2االق �ت��راح��ات
املشار اليها اع�لاه مرفق تقريري
ل � �ج � �ن ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال �ق��ان��ون ب��رق��م  126و  127فيما
يخص االق �ت��راح ال�خ��اص بقانون
املطبوعات والنشر.
سبق أن قدمت اللجنة تقريرها
الثالث (في دور االنعقاد الثالث)
وال��ذي واف��ق املجلس على سحبه
ف� ��ي ج �ل �س �ت��ه امل � �ع � �ق� ��ودة ب �ت��اري��خ
 2015/12/16ملزيد من الدراسة.
وق� ��د ع �ق��دت ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م��اع��ا
ب �ت ��اري ��خ  2015/12/21ل ��دراس ��ة
االق�ت��راح��ات بقوانني املشار اليها
واط �ل �ع��ت ف �ي��ه ع �ل��ى االق� �ت ��راح ��ات
وت � �ب�ي��ن ل �ل �ج �ن ��ة ان ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
تشتمل على:
 - 1إدراج ص� �ف� �ح ��ات م ��واق ��ع
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي وال�ح�س��اب
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ض� �م ��ن االج� � � � ��راءات
ال��واج��ب الحصول على ترخيص
مسبق بشأنها.
 - 2الغاية من اضافة بند جديد
ب ��رق ��م ( )11ال� ��ى امل � � ��ادة ( )21م��ن
ال �ق��ان��ون اس �ت �ه��دف��ت ال �ع �م��ل على
ح�ظ��ر ان �ش��اء أي ح �س��اب اخ �ب��اري
أو اع�لام��ي على م��واق��ع التواصل
االج� �ت� �م ��اع ��ي دون ت��رخ �ي��ص م��ع
حظر نشر أي اعالنات تجارية أو
طبية تتضمن صورة او تلميحات
تخدش الحياء أو تخالف اآلداب
العامة أو تنال بصورة أو بأخرى
م ��ن ال �ق �ي��م ال��دي �ن �ي��ة أو ال � �ع ��ادات
والتقاليد املرعية في البالد.
 - 3ك�م��ا اش�ت�م��ل االق �ت��راح على
وج � � ��وب ح� �ص ��ول م� ��ن ي ��رغ ��ب ف��ي
القيام بأعمال البث على ترخيص
مسبق وفي حالة املخالفة وإجراء
ال� �ب ��ث دون ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ه��ذا
ال �ت��رخ �ي��ص م��ن ال �ج �ه��ة املختصة
ال �ح �ك��م ع �ل �ي��ه ب ��ال �غ ��رام ��ة ال� �ت ��ي ال
تقل عن ثالثة آالف دينار كويتي
وال تتجاوز الخمسة آالف دينار
كويتي.
 - 4وج ��اءت امل ��ادة ( 28م�ك��ررا)
م�ت�ض�م�ن��ة اق� �ت ��راح( :ال� �ت ��زام م�ق��دم
ال� �ش� �ك ��وى ب � �س� ��داد ك �ف ��ال ��ة م �ق��دم��ا
( 5000د.ك) خ �م �س �م��ائ��ة دي �ن ��ار

د .الرويعي والحمدان خالل اجتماع سابق للجنة التعليمية

كويتي تودع في خزانة الدولة مع
تعدد الكفاالت بتعدد الشاكني.
وق � � � ��د رأت ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ان
االق� �ت ��راح ��ات امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ج�ي��دة
ال � �ف � �ك ��رة وت� �خ� �ل ��و م � ��ن ش� �ب ��ه ع ��دم
الدستورية.
رأي الحكومة:
وقد اطلعت اللجنة على الكتاب
ال� � � ��وارد م ��ن وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام وزي ��ر
الدولة لشؤون الشباب اوضح فيه
ما يلي
أ  -نص الدستور الكويتي الى
م �ب��دأ امل� �س ��اواة ك ��إح ��دى دع��ام��ات
امل�ج�ت�م��ع ف�ن�ص��ت امل� ��ادة ال�س��اب�ع��ة
على ان العدل والحرية واملساواة
دع� � ��ام� � ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع وال � �ت � �ع� ��اون
وال� � � �ت � � ��راح � � ��م ص� � �ل � ��ة وث � � �ق� � ��ى ب�ي�ن
املواطنني.
ب  -ان امل �س��اواة تقتضي ع��دم
التفرقة ب�ين امل��واط�ن�ين ف��ي تقديم
الشكاوى والتفرقة بني املواطنني
واض�ح��ة جلية ف��ي النص املقترح
فإذا كانت الشكوى متعلقة بالسب
والقذف عن طريق الصحف وجب
ع�ل��ى م �ق��دم ال �ش �ك��وى س ��داد مبلغ
خمسمائة دي �ن��ار ل�خ��زان��ة ال��دول��ة
ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل �ك��اف �ل��ة واذا ك��ان��ت
الشكوى ال تتعلق بالصحف فال
ي �س��دد ع �ن �ه��ا اي م �ب��ال��غ وه� ��و ما
ي � ��ؤدي ال� ��ى ن�ت�ي�ج��ة غ��ري �ب��ة وه��ي
جعل املقدمة املالية معيار للتقدم
بالشكوى فمن لديه املقدرة املالية
على دف��ع الكفالة يحق ل��ه التقدم
ب��ال �ش �ك��وى وم ��ن ل �ي��س ل��ه امل �ق��درة
ال ي �س �ت �ط �ي ��ع ال � �ت � �ق� ��دم ب� �ش� �ك ��واه
ال س �ي �م��ا اذا ت� �ع ��دد امل �ش �ك ��و ف��ي
ح �ق �ه��م وت �ض��اع��ف م �ب �ل��غ ال�ك�ف��ال��ة
م�م��ا س �ي��ؤدي ال ��ى إح �ج��ام بعض
املواطنني عن االبالغ عن الجرائم
إما لعدم توافر املقدرة املالية على
س ��داد م�ب�ل��غ ال�ك�ف��ال��ة ق�ب��ل اإلب�ل�اغ
وأما خشية مصادرة مبلغ الكفالة
عقب اإلبالغ.
ثانيا  -مخالفة االقتراح بقانون
لحق الشكوى والتقاضي:
أ  -أف� � ��رد امل � �ش� ��رع ال ��دس� �ت ��وري

ح��ق ال�ش�ك��وى ف��ي امل ��ادة ( )45من
ال��دس �ت��ور ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى :لكل
ف��رد ان يخاطب السلطات العامة
كتابة بتوقيعه وال تكون مخاطبة
ال �س �ل �ط��ات ب ��اس ��م ال �ج �م��اع��ات إال
ال�ه�ي�ئ��ات ال�ن�ظ��ام�ي��ة واألش �خ��اص
امل� �ع� �ن ��وي ��ة وه � � ��ذا ال � �ح� ��ق م �ك �ف��ول
للوطني واالجنبي.
ب  -كما نصت امل��ادة ( )166من
الدستور على ان« :حق التقاضي
م �ك �ف��ول ل �ل �ن��اس وي �ب�ي�ن ال �ق��ان��ون
االج � � � � ��راءات واالوض� � � � ��اع ال�ل�ازم ��ة
مل �م��ارس��ة ه� ��ذا ال� �ح ��ق» وذل � ��ك ع��ن
طريق تيسير اجراءات التقاضي.
ثالثا  -ان دعاوى السب والقذف
يحكمها املواد  209وما بعدها من
قانون الجزاء:
أ -ال�ق��ان��ون ال�ج��زائ��ي ف��ي البالد
ح ��دد ع �ق��وب��ة ع �ن��د ت��واف��ر ج��ري�م��ة
القذف في املادة  209منه.
ب  -ان االقتراح بقانون بإضافة
م� � � ��ادة ال � � ��ى ق � ��ان � ��ون امل� �ط� �ب ��وع ��ات
والنشر إنما يشكل إخ�لاال بمبدأ
امل� � �س � ��اواة ال� � ��ذي ك �ف �ل��ه ال��دس �ت ��ور
ك�م��ا ي�ع��د م�خ��ال�ف��ا ل�ح��ق ال�ش�ك��وى
والتقاضي.
رأي اللجنة:
ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى ما يلي:
اوال  -ع� ��دم امل ��واف� �ق ��ة ب��إج �م��اع
آراء االع � �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن ع�ل��ى
االقتراحني االول والثالث.
ث��ان �ي��ا  -امل��واف �ق��ة ب��إج �م��اع آراء
االع �ض��اء ال�ح��اض��ري��ن ع�ل��ى امل��ادة
االول ��ى م��ن االق �ت��راح ال�ث��ان��ي ال��ذي
ج� ��اء م �ع ��دال ل �ل �م��ادة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
القانون الحالي وذلك على النحو
الوارد في الجدول املقارن.
وقد نص التعديل ال��ذي يهدف
اليه االقتراح الثاني الى اآلتي:
م ��ادة اول� ��ى :ي �ض��اف ال ��ى امل ��ادة
( )2م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )3لسنة
 2006امل� �ش ��ار ال �ي��ه ف �ق��رة ج��دي��دة
نصها ال�ت��ال��ي« :وي��دخ��ل ف��ي حكم
املطبوع ما ينشر من خالل املواقع
والتطبيقات االلكترونية».
مادة ثانية :على رئيس مجلس

الوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ
ه��ذا القانون ويعلم به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
ون� �ص ��ت امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل �ل �ق ��ان ��ون رق � ��م ( ) ل �س �ن��ة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )3لسنة  2006بشأن املطبوعات
والنشر على ما يلي:
شهد مجال تطبيق القانون رقم
 3لسنة  2006في شأن املطبوعات
وال � �ن � �ش � ��ر ات � �س� ��اع � ��ا الس� �ت� �ي� �ع ��اب
التطور الحضاري والتكنولوجي
ال� � ��ذي ش �ه��دت��ه م� ��واق� ��ع ووس ��ائ ��ل
التواصل االجتماعي وهو املجال
الذي يندرج فيه كل ما يطلق عليه
اصطالح «املطبوع» وفقا للقانون
املشار اليه.
ح�ي��ث ن�ص��ت امل� ��ادة االول� ��ى من
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رة
جديدة الى امل��ادة ( )2من القانون
ت�ح��ت ت�ع��ري��ف «امل �ط �ب��وع» نصها
«يدخل في حكم املطبوع ما ينشر
م ��ن خ�ل��ال امل� ��واق� ��ع وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
االلكترونية».
وذل � ��ك ال� ��ى ان ال ��واق ��ع ال�ع�م�ل��ي
ي�ش�ه��د ظ �ه��ور ح�س��اب��ات اخ�ب��اري��ة
او اع �ل��ام� � �ي � ��ة ت � �ن � �س� ��ب ل� �ل��اف� � ��راد
وغيرهم اقوال او افعال لم تصدر
منهم وبالرغم م��ن ذل��ك يكون من
نسب اليه ال�ق��ول او الفعل عاجزا
ع� ��ن م� �ق ��اض ��اة ه� � ��ذه ال �ح �س ��اب ��ات
االخ � �ب� ��اري� ��ة او االع �ل�ام � �ي ��ة ل �ع��دم
وج� � ��ود ن� ��ص م� �ح ��دد ي� � ��درج ه ��ذه
امل� � ��واق� � ��ع ض� �م ��ن امل � �ط � �ب� ��وع ل ��ذل ��ك
ت ��م اع � ��داد ه ��ذا االق � �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ل �ك��ي ي�خ�ض��ع امل �خ��ال �ف��ون ل�ل�ج��زاء
ال�ق��ان��ون��ي امل�ق��رر ف��ي ال�ق��ان��ون رقم
( )3لسنة  2006امل �ش��ار ال�ي��ه عند
ارتكابهم االفعال املجرمة قانونا.
ونصت امل��ادة الثانية ان ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ
نشره.

الحكومة تطلب  600مليون
دينار لسداد المتبقي
من رأسمال «الكويتية»
أح� � � � ��ال م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
املجلس نسخة من املرسوم رقم 343
لسنة  2015باحالة مشروع قانون
ب � � ��االذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف ��ي اخ � ��ذ م�ب�ل��غ
م��ن امل��ال االحتياطي ال�ع��ام ونصت
مواده على ما يلي:
م ��ادة أول ��ى :ي ��ؤذن للحكومة في
ان تأخذ من امل��ال االحتياطي العام
مبلغ ستمئة مليون دي�ن��ار كويتي
ل �س��داد امل�ت�ب�ق��ي م��ن رأس �م��ال شركة
الخطوط الجوية الكويتية.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى ال� � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ ه��ذا القانون
وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.
ون � �ص� ��ت امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
ملشروع قانون باالذن للحكومة في
اخذ مبلغ من املال االحتياطي العام

ع�ل��ى اآلت� ��ي :ق�ض��ت امل� ��ادة ال�س��اب�ع��ة
م��ن ع�ق��د ت��أس�ي��س ش��رك��ة ال�خ�ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب ��أن ي �ت��م س��داد
الباقي من رأسمال الشركة والبالغ
قدره ستمئة مليون دينار كويتي.
ن� �ظ ��را الن � ��ه ي �ت �ع ��ذر ت ��دب �ي ��ر ه ��ذا
املبلغ م��ن امل ��وارد الحالية للشركة،
االم ��ر ال ��ذي يتطلب وف ��اء الحكومة
بالتزامها تجاه الشركة بدفع قيمة
ب��اق��ي رأس �م��ال س��ال��ف ال��ذك��ر ،وه��و
م��ا يتطلب اص ��دار ال �ق��ان��ون ب��االذن
للحكومة في ان تأخذ مبلغ ستمئة
مليون دينار كويتي من االحتياطي
ال �ع ��ام ل �س ��داد ال �ب��اق��ي م ��ن رأس �م��ال
ال� �ش ��رك ��ة ل ��ذل ��ك ف� �ق ��د اع � ��د م� �ش ��روع
القانون املاثل.

 7شكاوى
ت � � �ض � � �م� � ��ن ك� � � �ش � � ��ف ال� � � �ع � � ��رائ � � ��ض
والشكاوى في ج��دول أعمال جلسة
الثالثاء  7شكاوى وعرائض جاءت
كالتالي:
 م �ق��دم��ة م� ��ن م ��وظ ��ف ف� ��ي ق�س��مق��وة األث ��ر وال�ك�ش��ف ع��ن امل�ت�ف�ج��رات
ف� ��ي ش ��رك ��ة ال � �ب � �ت ��رول ي� �ت� �ض ��رر م��ن
ع ��دم ق �ي��ام ال�ش��رك��ة ب��واج�ب�ه��ا تجاه
ت��أم�ي�ن م �ص��اف��ي ال �ب �ت ��رول ال�ت��اب�ع��ة
ل �ه��ا وت �ع��ري��ض االرواح وامل �ن �ش��آت
ل�ل�خ�ط��ر رغ ��م ع �ل��م وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
بهذا الخطر متمثلة في ادارة حماية
املنشآت النفطية والحيوية.
 مقدمة م��ن م��واط��ن يتضرر منن �ق��ل اب �ن��ه م��ن ث��ان��وي��ة اب ��ن ال�ع�م�ي��د
ال ��ى ث��ان��وي��ة امل�ب��ارك�ي��ة ع�ل��ى خلفية
مشاجرة وقعت انتهت بالتصالح
ب��امل�خ�ف��ر ع�ل�م��ا ب��أن��ه ت �ق��دم بشكوى
للمنطقة التعليمية ب�ع��دم نقله إال
أن ��ه وح �ت��ى ت��اري �خ��ه ل ��م ي�ت�م��ر ال ��رد
عليه.
 مقدمة م��ن م��واط��ن يتضرر منعدم قيام وزارة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ب� ��دوره� ��ا ب ��ال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ى
ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف ��ع ال � �ع� ��ام (ج �م �ع �ي��ة
اص��دق��اء ال�ن�خ�ل��ة) ح�ي��ث ان �ه��ا تقوم
بجمع تبرعات باملخالفة لنصوص
ال �ق��وان�ي�ن وال � ��ذي ت �ب�ين الح �ق��ا ان�ه��ا
تودع بالحساب الشخصي لرئيس
الجمعية وليس بحساب الجمعية
ال �خ��اص ع�ل�م��ا ب��أن��ه ت �ق��دم بشكوى

ل ��وزارة ال �ش��ؤون وح�ت��ى ت��اري�خ��ه لم
يتم الرد عليه.
 م �ق��دم��ة م ��ن م �ق��دم م�ت�ق��اع��د منال �ج �ي��ش ن �ي��اب��ة ع ��ن م �ج �م��وع��ة م��ن
ال �ض �ب ��اط امل �ت �ق��اع��دي��ن ي �ت �ض��ررون
م ��ن ع ��دم اح �ت �س��اب م ��دة دراس �ت �ه��م
ضمن مدة الخدمة الفعلية لهم عند
احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
 م �ق��دم��ة م ��ن م��وظ �ف��ة ت�ع�م��ل فياالم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ت �ت �ض��رر من
التعسف وال�ت�ط��اول عليها م��ن قبل
امل� �س ��ؤول�ي�ن ب��ال �ع �م��ل ع �ل �م��ا ب��أن �ه��ا
تقدمت بعدد من الشكاوى للوزيرة
ولم يتم البت بها حتى تاريخه.
 م� �ق ��دم ��ة م� ��ن م ��راق� �ب ��ة ل ��ري ��اضاالط�ف��ال ف��ي وزارة التربية تتضرر
م��ن اس �ت �ب �ع��اده��ا م��ن وظ �ي �ف��ة م��دي��ر
ادارة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال ��ذي
جاء اثر مقابلة شخصية دون سبب
واض ��ح علما ب��أن�ه��ا ت�ق��دم��ت بتظلم
ال��ى جهة عملها وحتى تاريخه لم
يتم البت فيه.
 م �ق��دم��ة م ��ن م��وظ �ف��ة ف ��ي ب�ل��دي��ةال �ك��وي��ت ت �ت �ض��رر م��ن ام �ت �ن��اع جهة
ع �م �ل �ه��ا ع� ��ن ص � ��رف ب � ��دل ض�ب�ط�ي��ة
ق�ض��ائ�ي��ة ل �ه��ا اس �ت �ن��ادا ع �ل��ى امل ��ادة
( )5من قرار مجلس الخدمة املدنية
رق � ��م ( )2012/37ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
مطالباتها املتكررة.
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تشجيع ودعم القطاع الخاص إلقامة وإدارة دور رعاية للمسنين

الحكومة تحيل مشروعين بقانونين بشأن
أح� � ��ال م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
م�ج�ل��س االم� ��ة امل� �ش ��روع ب�ق��ان��ون
ب � �ش� ��أن ال� ��رع � ��اي � ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
للمسنني ونصت م��واده على ما
يلي:
م ��ادة ( :)1ف��ي ت�ط�ب�ي��ق اح�ك��ام
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ي� �ك ��ون ل �ل �ك �ل �م��ات
وال�ع�ب��ارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها:
 - 1امل�س��ن :ك��ل م��واط��ن كويتي
بلغ من العمر  65سنة.
 - 2املسن املعوز :كل مسن غير
ق��ادر على ان ي��ؤم��ن لنفسه كليا
او جزئيا او ما يؤمنه الشخص
ال �ع ��ادي م��ن ض ��روري ��ات ال�ح�ي��اة
الطبيعية بسبب سنه او نتيجة
ق �ص��ور ف ��ي ق ��درات ��ه ال �ب��دن �ي��ة او
العقلية او النفسية.
 - 3االس� � � � � ��رة :م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
األف � � ��راد ت��رب �ط �ه��م ب��امل �س��ن ص�ل��ة
قرابة وتشمل:
 الزوج او الزوجة. األوالد. أوالد األوالد. االشقاء. - 4ال� � � ��وزارة :وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
 - 5ال � ��وزي � ��ر :وزي� � ��ر ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل.
 - 6امل �ش ��رف :م��وظ��ف ب��ال��وارة
يختص باالشراف على الجهات
واالفراد في شأن توفير الخدمات
واالحتياجات وفقا للقانون.
 - 7مؤسسات املجتمع املدني:
ال� �ه� �ي� �ئ ��ات غ� �ي ��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة م��ن
االن��دي��ة وج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال�ع��ام
املشهرة وفقا للقانون.
 - 8رع� � ��اي� � ��ة امل � � �س� � ��ن :ال� �ق� �ي ��ام
ب� ��ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ل ��ازم� � ��ة ل �ت �ل �ب �ي��ة
ال � �ح� ��اج� ��ات االس� ��اس � �ي� ��ة امل� ��ادي� ��ة
واملعنوية للمسن.
 - 9دار رعاية املسن :كل منشأة
عامة او خاصة مرخص لها من
ق �ب��ل ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ب��اي��واء
امل �س �ن�ين او رع��اي �ت �ه��م او ت�ق��دي��م
الخدمات لهم.
 - 10ب �ط��اق��ة امل� �س ��ن :م�س�ت�ن��د
رسمي يصدر عن الهيئة يثبت ان
حامله يستحق الخدمات املقدمة
ل �ل �م �س��ن وان � � ��ه م� ��ن ال �خ��اض �ع�ي�ن
الحكام هذا القانون.
م � ��ادة ( :)2ل�ل�م�س��ن ال �ح��ق في
العالج بالخارج على نفقة الدولة
متى تطلبت حالته الصحية ذلك.
م� � � ��ادة ( :)3ي �س �ت �ح ��ق امل �س ��ن
املعوز غير املقيم في اح��دى دور
الرعاية العامة مخصص شهري
وب � ��دل خ � ��ادم وم� �م ��رض ل�ض�م��ان
معيشة الئقة له.
وت� �ح ��دد ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ض��واب��ط وش ��روط استحقاق كل
م��ن امل�خ�ص��ص ال�ش�ه��ري وال �ب��دل

الدولة تلتزم
بإقامة اندية
ومراكز لألنشطة
الرياضية والثقافية
والدينية
والترفيهية
وفقا للمواصفات
الخاصة بالمسنين
جانب من احدى جلسات مجلس األمة

املشار اليهما.
م��ادة ( :)4يعفى امل�س��ن املعوز
من دفع مقابل استخدام وسائل
ال �ن �ق��ل ال � �ع ��ام ورس � � ��وم ت�س�ج�ي��ل
مركبته الخاصة وم��ن اداء كافة
الرسوم مقابل الخدمات العامة
ك�م��ا تعفى امل�س�ت�ل��زم��ات ال�لازم��ة
ل� ��رع� ��اي� ��ة وخ � ��دم � ��ة امل� �س� �ن�ي�ن م��ن
الرسوم الجمركية.
م ��ادة ( :)5تتخذ ال��دول��ة كافة
التدابير واالج ��راءات التي تكفل
للمسن م�ب��اش��رة حقوقه املدنية
والسياسية واالجتماعية.
م ��ادة ( :)6ت�ع�م��ل ال��دول��ة على
دمج املسنني في املجتمع حسب
ق� ��درات � �ه� ��م وح ��ال� �ت� �ه ��م ال �ص �ح �ي��ة
وال� �ن� �ف� �س� �ي ��ة وت� � �ح � ��دد ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية االج��راءات التي تكفل
تحقيق ذلك.
مادة ( :)7تلتزم الدولة بانشاء
واع� � � ��داد وت �ج �ه �ي��ز وادارة دور
رعاية املسنني العامة بما يتالءم
مع احتياجات هذه الشريحة من
املجتمع وتزويدها بذوي الخبرة
وال �ك �ف��اءة م��ن امل�ت�خ�ص�ص�ين في
ج�م�ي��ع امل �ج��االت ال �ت��ي تتطلبها
رعاية املسن.
مادة ( :)8تشجع الدولة وتدعم
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص وم ��ؤس� �س ��ات
املجتمع املدني القامة وادارة دور
رعاية املسنني الخاصة وتقديم
العون لالسر القائمة على رعاية
املسنني وكذلك انشطة دور رعاية
املسنني سواء العامة او الخاصة.
وت � �ح� ��دد ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
آل � � �ي� � ��ات دع � � ��م ال � �ق � �ط� ��اع ال � �خ� ��اص
ومؤسسات املجتمع املدني واوجه
املعونة املقدمة لالسر القائمة على
رعاية املسنني واجراءات وشروط
وضوابط منح التراخيص النشاء
دور رع � ��اي � ��ة امل� �س� �ن�ي�ن ال �خ ��اص ��ة
وشروط واسعار االقامة وخدمات
الرعاية فيها.

مادة ( :)9تلتزم الدولة باقامة
اندية ومراكز لالنشطة الرياضية
والثقافية والدينية والترفيهية
وف � �ق� ��ا ل� �ل� �م ��واص� �ف ��ات ال� �خ ��اص ��ة
باملسنني وت��وف�ي��ر املتخصصني
من ذوي الخبرة والكفاءة واقامة
دي��وان للمسنني في كل محافظة
من محافظات الدولة.
م� � ��ادة ( :)10ت �ل �ت��زم ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب ��ات� �خ ��اذ
االج� � � � � � � ��راءات ال �ل ��ازم� � ��ة ل �ض �م��ان
اس �ت �ف��ادة امل�س�ن�ين م��ن ال�خ��دم��ات
العامة منها:
أ  -توفير الخدمات العالجية
وال��وق��ائ �ي��ة واالرش ��ادي ��ة للمسن
باملراكز الصحية واملستشفيات
الحكومية.
ب  -ت ��وف � �ي ��ر ع � � ��دد ك � � ��اف م��ن
م��راك��ز ال�خ��دم��ة املتنقلة ورع��اي��ة
نهارية للمسن في جميع مناطق
الكويت.
ج  -ت � ��وف� � �ي � ��ر وت� �خ� �ص� �ي ��ص
م� ��واق� ��ف مل ��رك� �ب ��ات امل� �س� �ن�ي�ن ف��ي
امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ودور ال �ع �ب��ادة
ودور الترفيه وم��داخ��ل االس��واق
وم��واق��ف ال�س�ي��ارات وغيرها من
املرافق التي يرتادها املسنون.
د  -منح املسنني األول��وي��ة في
انجاز معامالتهم.
م � � ��ادة ( :)11ال ي� �ج ��وز ق �ب��ول
امل �س �ن�ي�ن ب� � ��دور رع ��اي ��ة امل �س �ن�ين
ال�ع��ام��ة او ال�خ��اص��ة او اب�ق��اؤه��م
بها من دون رضاهم ويتم قبول
وخ��روج املسن بطلب منه او من
ممثله ال�ق��ان��ون��ي او م��ن ال ��وزارة
عند االقتضاء.
مادة ( :)12تخضع دور رعاية
املسنني العامة والخاصة للرقابة
الفنية والصحية من قبل كل من
الوزارة ووزارة الصحة.
مادة ( :)13للمسنني الفاقدين
ل�ل�اس ��رة او ال ��ذي ��ن ي �ع �ج��زون او
ت�ع�ج��ز اس��ره��م ع��ن ت��دب�ي��ر سكن

لهم او الذين يعجزون عن رعاية
ان �ف �س �ه ��م وت� �ع� �ج ��ز اس� ��ره� ��م ع��ن
رع��اي�ت�ه��م االول ��وي ��ة ف��ي ال��رع��اي��ة
ب� � ��دور رع ��اي ��ة امل �س �ن�ي�ن ال �ع��ام��ة.
ويعفى املسنون املعوزون الذين
ينتفعون في مقر اقامتهم بدور
رع��اي��ة املسنني ال�ع��ام��ة بخدمات
ال��رع��اي��ة االجتماعية والصحية
من اداء تكاليف هذه الخدمات.
م � ��ادة ( :)14ت �ت �ك��ات��ف االس� ��رة
ف � ��ي رع � ��اي � ��ة م �س �ن �ي �ه��ا وت ��وف �ي ��ر
اح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات� � �ه � ��م ال � � �ض� � ��روري� � ��ة
ويتوالها كل من الزوج او الزوجة
بحسب االح��وال طاملا كان قادرا
على ادائ�ه��ا ف��اذا ل��م تتوافر هذه
ال��رع��اي��ة ك��ان املكلف بها قانونا
احد االقارب املقيمني في الكويت
ممن يقدر على القيام بمسؤولية
رع ��اي ��ة امل �س��ن وامل �ح��اف �ظ��ة عليه
واالشراف على شؤونه الحياتية
وذلك وفق الترتيب التالي:
األوالد ث ��م اوالد األوالد ث��م
االش �ق��اء ف ��اذا ت �ع��دد اف� ��راد الفئة
اخ� �ت ��اروا م��ن ب�ي�ن�ه��م م��ن يتولى
رع��اي��ة املسن م��ع اخ�ط��ار املشرف
املختص بذلك.
وفي حالة عدم االتفاق او عدم
تقدم احد من الفئة التالية لتولي
ال��رع��اي��ة ت��رف��ع ال� ��وزارة االم��ر الى
امل�ح�ك�م��ة امل�خ�ت�ص��ة ل�ت�ك�ل�ي��ف من
ت��رى تكليفه م��ن االق� ��ارب امل�ش��ار
ال� �ي� �ه ��م او م� ��ن غ� �ي ��ره ��م ب��رع��اي��ة
املسن.
وت � �ك ��ون ن �ف �ق��ات ال ��رع ��اي ��ة م��ن
ام � ��وال امل �س��ن اذا ك ��ان ل��دي��ه م��ال
ك ��اف ل��ذل��ك ف ��اذا ل��م يتحقق ذل��ك
وطلب املكلف بالرعاية الحصول
ع�ل��ى تكاليفها تحملها االوالد
ثم اوالد االوالد ثم االشقاء وذلك
وف� �ق ��ا مل� ��ا ي � �ق� ��دره ل� �ه ��ا ون �ص �ي��ب
ك��ل م�ن�ه��م ف�ي�ه��ا ف� ��اذا ل��م يتفقوا
رفعت ال��وزارة االم��ر الى املحكمة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ل � �ت � �ق� ��در ق� �ي� �م ��ة ه� ��ذه

التكاليف ومن يلزم بها.
واذا ك ��ان م��ن ورد ذك��ره��م في
ال� �ف� �ق ��رة ال �س��اب �ق��ة غ �ي��ر ق ��ادري ��ن
ع �ل��ى ت�ح�م��ل ن �ف �ق��ات ال��رع��اي��ة او
كان املكلف برعاية املسن املعوز
من غيرهم تدفع ال��وزارة مكافأة
مادية للمكلف نظير هذه الرعاية
وذلك دون اخالل بحكم املادة (.)3
وت� � �ح � ��دد امل� � �ك � ��اف � ��أة وش � � ��روط
وض� ��واب� ��ط اس �ت �ح �ق��اق �ه��ا ب �ق��رار
يصدر عن الوزير.
م � ��ادة ( :)15ال ي �خ��ل ت�ط�ب�ي��ق
اح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب��ال�ح�ق��وق
واالم� � �ت� � �ي � ��ازات امل� � �ق � ��ررة ل�ل�م�س��ن
ف ��ي ق ��وان�ي�ن امل� �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة
وحقوق االشخاص ذوي االعاقة
واالحوال الشخصية املشار اليها
او اي ق��ان��ون اخ ��ر وي��راع��ى ذل��ك
ع�ن��د ت�ق��دي��ر امل �ك��اف��أة امل�ن�ص��وص
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ال �ف �ق��رة االخ� �ي ��رة من
املادة ( )14من هذا القانون.
م� � � ��ادة ( :)16ل� � � �ل � � ��وزارة ب �ن ��اء
ع�ل��ى ط�ل��ب امل �ش��رف امل�خ�ت��ص ان
تطلب من املحكمة تغيير املكلف
ب��ال��رع��اي��ة او اح ��ال ��ة امل �س��ن ال��ى
اح��دى دور ال��رع��اي��ة التابعة لها
كلما دعت الحاجة الى ذلك.
م � � ��ادة ( :)17ع� �ل ��ى ال �ش �خ��ص
امل �ك �ل��ف ب ��رع ��اي ��ة امل� �س ��ن اخ �ط��ار
امل � � �ش� � ��رف امل � �خ � �ت� ��ص ف� � ��ي ح ��ال ��ة
م��رض امل�س��ن امل�ش�م��ول بالرعاية
او ت�ب��دي��ل مسكنه او غ�ي��اب��ه عن
املسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ
عليه او في حالة وفاته.
م� ��ادة ( :)18م��ع ع ��دم االخ�ل�ال
ب ��أي ع �ق��وب��ة اش ��د ي �ن��ص عليها
اي ق��ان��ون اخ��ر يعاقب بالحبس
م��دة ال ت �ج��اوز س�ن��ة وب�غ��رام��ة ال
تزيد على ال��ف دي�ن��ار كويتي او
باحدى هاتني العقوبتني كل من
كلف برعاية احد املسنني وامتنع
ع��ن ال �ق �ي��ام ب�ف�ع��ل م��ا تتقتضيه
واجبات الرعاية وترتب على ذلك

الحاق ض��رر باملسن ام��ا اذا نشأ
ع ��ن ذل� ��ك وف � ��اة ال �ش �خ��ص امل�س��ن
ت �ك��ون ال �ع �ق��وب��ة ال �ح �ب��س م ��دة ال
ت�ج��اوز خمس س�ن��وات وبغرامة
ال تزيد على خمسة آالف دينار
او باحدى هاتني العقوبتني.
وتكون العقوبة بالحبس مدة
ال ت �ج��اوز ث�لاث��ة اش�ه��ر وب�غ��رام��ة
ال ت� �ج ��اوز خ �م �س �م �ئ��ة دي� �ن ��ار او
ب ��اح ��دى ه ��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين اذا
كان الضرر نتيجة اهمال املكلف
ام��ا اذا نشأ ع��ن ذل��ك وف��اة املسن
ف �ت �ك��ون ال �ع �ق��وب��ة ال �ح �ب��س مل��دة
ث�ل�اث س �ن��وات وب �غ��رام��ة ال تزيد
على الفي دينار او باحدى هاتني
العقوبتني.
م� ��ادة ( :)19م��ع ع ��دم االخ�ل�ال
بأي عقوبة اشد ينص عليها اي
قانون اخر يعاقب بالحبس مدة
ال تجاوز ستة اشهر وبغرامة ال
تزيد على ال��ف دي�ن��ار كويتي او
باحدى هاتني العقوبتني كل من
اس�ت�ع�م��ل ب �ط��اق��ة امل �س��ن دون ان
يكون له الحق في ذلك.
م� ��ادة ( :)20م��ع ع ��دم االخ�ل�ال
بأي عقوبة اشد ينص عليها اي
قانون اخر يعاقب بغرامة ال تزيد
على مئة دينار كل من استخدم
امل��واق��ف الخاصة باملسنني دون
وجه حق.
وفي حالة العود للمحكمة ان
تأمر بسحب رخصة القيادة مدة
ال تجاوز شهرا.
مادة ( :)21يصدر الوزير قرارا
باملوظفني الذين لهم حق ضبط
ال � �ج� ��رائ� ��م ال� �ت ��ي ت� �ق ��ع ب �م �خ��ال �ف��ة
اح � �ك ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وت �ح��ري��ر
املحاضر بشأنها ورفعها للجنة
املختصة.
م � � ��ادة ( :)22ي � �ص ��در ال ��وزي ��ر
الالئحة التنفيذية لهذا القانون
خالل ستة اشهر من تاريخ نشره
ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية ويستمر
ال� �ع� �م ��ل ب ��ال � �ل ��وائ ��ح وال � � �ق� � ��رارات
املعمول بها بما ال يتعارض مع
اح� �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون ح �ت��ى يتم
تعديلها او الغاؤها.
م��ادة ( :)23يلغى القانون رقم
( )11ل �س �ن��ة  2007امل� �ش ��ار ال �ي��ه
كما يلغى كل نص يتعارض مع
احكام هذا القانون.
م��ادة ( :)24على ال� ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وي �ع �م��ل ب ��ه اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
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الرعاية االجتماعية للمسنين والصحة النفسية
تتمة المنشور ص 12
كما أح��ال��ت الحكومة على مجلس
ال � � � ��وزراء م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
ال �ص �ح��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ورع� ��اي� ��ة امل��ري��ض
النفسي ونصت مواده على ما يلي:
م� ��ادة ( :)1ف��ي ت�ط�ب�ي��ق أح �ك��ام ه��ذا
ال�ق��ان��ون يقصد بالكلمات وال�ع�ب��ارات
التالية املعنى املبني قرين كل منها:
 -1ال� �ص� �ح ��ة ال �ن �ف �س �ي ��ة :ح ��ال ��ة م��ن
االستقرار النفسي واالجتماعي التي
يستطيع ال�ف��رد م��ن خاللها ان يحقق
انجازاته طبقا المكانياته الشخصية
ل �ي �ت �م �ك��ن م� ��ن ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ض �غ��وط
الحياة العادية كما يستطيع ان يعمل
وي �ن �ت��ج وي �س��اه��م ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال ��ذي
ينشأ فيه.
 -2امل � � � ��رض ال � �ن � �ف � �س� ��ي :ح � ��ال � ��ة م��ن
االض�ط��راب النفسي او العقلي نتيجة
اخ �ت�لال اي م��ن ال��وظ��ائ��ف النفسية او
العقلية ل��درج��ة تحد م��ن تكيف الفرد
ف ��ي ب�ي�ئ�ت��ه االج �ت �م��اع �ي��ة وت ��ؤث ��ر على
س �ل��وك��ه ف ��ي ات �خ ��اذ ال� �ق ��رار وال �ت �ع��رف
ع �ل��ى ال �ح �ق �ي �ق��ة وال �ت �ك �ي��ف وال �ت �ع��ام��ل
م��ع ام ��ور ال �ح �ي��اة ال �ع��ادي��ة وال يشمل
امل��رض النفسي من لديه االضطرابات
ال�س�ل��وك�ي��ة دون وج ��ود م ��رض نفسي
واضح.
 -3ال� �ط� �ب� �ي ��ب ال� �ن� �ف� �س ��ي :ال �ط �ب �ي��ب
ال �ح��اص��ل ع�ل��ى م��ؤه��ل ت�خ�ص�ص��ي في
ال�ط��ب النفسي ،وم��رخ��ص ل��ه بمزاولة
مهنة الطب النفسي من وزارة الصحة.
 -4امل �ع��ال��ج ال �ن �ف �س��ي :امل�ت�خ�ص��ص
في علم النفس غير الطبيب وحاصل
على الشهادة الجامعية في مجال علم
النفس.
 -5االخ � �ص ��ائ ��ي االج� �ت� �م ��اع ��ي :م��ن
لديه مؤهل جامعي في مجال الخدمة
االجتماعية.
 -6الدخول اإلرادي :دخ��ول املريض
ال� �ن� �ف� �س ��ي اح � � � ��دى م � �ن � �ش ��آت ال �ص �ح��ة
النفسية بناء على موافقته الصريحة
متى كانت قدراته الفعلية تسمح بذلك.
 -7الدخول اإللزامي :دخول املريض
ال� �ن� �ف� �س ��ي اح � � � ��دى م � �ن � �ش ��آت ال �ص �ح��ة
النفسية دون ارادت��ه في االح��وال التي
يحددها القانون.
 -8منشأة الصحة النفسية :هي كل
منشأة صحية مرخص لها بممارسة
الطب النفسي من وزارة الصحة وفق
الشروط واالج��راءات املبينة بالالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون وذل� ��ك دون
االخ� �ل��ال ب��اح �ك��ام ق ��ان ��ون امل��ؤس �س��ات
العالجية االهلية.
 -9األوام� ��ر ال�ع�لاج�ي��ة :التوجيهات
الطبية التي يحددها الطبيب النفسي
لحالة املريض النفسي الصحية والتي
ت�ت�ض�م��ن ت ��دخ�ل�ات ع�لاج �ي��ة ودوائ �ي ��ة
وج�ل�س��ات نفسية وع�ل�اج��ات جسدية
ك��ال �ص��دم��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وذل� ��ك وف�ق��ا
للشروط ال��واردة في امل��ادة  28من هذا
القانون.

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

 -10حاالت الضرورة :الحاالت التي
ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا ع �ل��ى امل ��ري ��ض ال�ن�ف�س��ي
عالمات املرض الذهاني الشديد والتي
يجب فيها التدخل العالجي السريع
حماية للمريض واملحيطني به.
 -11ال �ت �ق �ي �ي��م ال �ن �ف �س��ي :ال�ع�م�ل�ي��ة
االلكلينيكية ال�ت��ي ي�ق��وم بها الطبيب
النفسي وتسمى التشخيصي الطبي،
حيث يقوم الطبيب بجمع املعلومات
م��ن امل��ري��ض او االش �خ��اص املحيطني
ب ��ه مل �ع��رف��ة ع�ل�ام ��ات وم �ظ��اه��ر امل ��رض
ليتمكن من ال��وص��ول إل��ى التشخيص
الطبي.
مادة ( :)2تسري احكام هذا القانون
على منشآت الصحة النفسية التالية:
 -1امل �س �ت �ش �ف �ي��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة في
ال �ط��ب ال�ن�ف�س��ي س� ��واء ك��ان��ت ع��ام��ة أم
خاصة.
 -2أق � � � � �س� � � � ��ام ال � � � �ط� � � ��ب ال � �ن � �ف � �س� ��ي
باملستشفيات العامة والخاصة.
 -3امل� � ��راك� � ��ز ال� �ط� �ب� �ي ��ة وال � �ع � �ي� ��ادات
املرخص لها بالعمل في مجال الصحة
النفسية وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية
ال� �ش ��روط ال ��واج ��ب ت��واف��ره��ا ف ��ي ه��ذه
املنشآت.
م � � ��ادة ( :)3ي� �ج ��ب أن ي � �ك ��ون ل ��دى
منشآت الصحة النفسية سجل خاص
ل �ل �م��رض��ى ال �ن �ف �س �ي�ين أي� ��ا ك� ��ان س�ب��ب
دخ��ول �ه��م امل �ن �ش��أة ي�ت�ض�م��ن ال�ب�ي��ان��ات
الخاصة بكل مريض.
وت� � � �ح � � ��دد ال �ل��ائ � � �ح � ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة
السجالت والبيانات التي يجب على
منشأة الصحة النفسية االحتفاظ بها.
م ��ادة ( :)4ينشأ ب �ق��رار م��ن مجلس
ال � ��وزراء امل�ج�ل��س ال�ت�ن�س�ي�ق��ي للصحة
النفسية يتبع وزارة الصحة ويكون
برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية
كل من:
 -1اح ��د وك�ل�اء ال � ��وزارة امل�س��اع��دي��ن
بوزارة الصحة.
 -2رئيس قسم الطب النفسي بكلية
الطب بجامعة الكويت.
 -3م��دي��ر م��رك��ز ال�ك��وي��ت للصحة

النفسية.
 -4اح��د االط �ب��اء ال�ش��رع�ي�ين ب ��وزارة
الداخلية.
 -5عضو عن النيابة العامة ال تقل
درجته عن رئيس نيابة.
 -6عضو عن ادارة الفتوى والتشريع
ال تقل درجته عن مستشار مساعد.
م ��ادة ( :)5ي�ت��ول��ى امل�ج�ل��س متابعة
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ اح � � �ك� � ��ام ه� � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون ف��ي
مستشفيات ومراكز وعيادات الصحة
النفسية ويختص بما يلي:
 -1وض��ع ال�س�ي��اس��ات ال�ت��ي تضمن
اح � � �ت� � ��رام ح � �ق� ��وق وس �ل��ام � ��ة امل ��رض ��ى
النفسيني وك��ذل��ك نشر ت�ق��اري��ر دوري��ة
ع��ن اع�م��ال��ه ط�ب�ق��ا مل��ا ت �ح��دده ال�لائ�ح��ة
التنفيذية.
 -2م��راق �ب��ة دخ � ��ول وح �ج ��ز وع�ل�اج
املرضى النفسيني والتأكد من تمتعهم
ب��ال �ض �م��ان��ات وال� �ح� �ق ��وق امل �ن �ص��وص
عليها في هذا القانون.
م� ��ادة ( :)6ت�ش�ك��ل ب �ق ��رار م ��ن وزي ��ر
الصحة لجان فرعية يكون م��ن ضمن
اعضائها رئ�ي��س قسم ال�ط��ب النفسي
ب��امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� � ��راك� � ��ز ال �ص �ح �ي��ة
الحكومية واحد االطباء االستشاريني
ف ��ي ال �ط��ب ال �ن �ف �س��ي واح � ��د امل�ع��ال�ج�ين
ال�ن�ف�س�ي�ين م��ن ذوي ال �خ �ب��رة ف��ي ه��ذا
امل �ج��ال واح ��د ال�ق��ان��ون�ي�ين م��ن القطاع
القانوني بوزارة الصحة ،تختص بما
يلي:
 -1متابعة التقارير الشهرية الواردة
من املنشآت النفسية واملتعلقة بحاالت
الدخول والعالج االل��زام��ي والنظر في
الشكاوى املقدمة من املرضى او ذويهم
او م ��ن ي �م �ث �ل �ه��م وال � � ��رد ع �ل �ي �ه��ا خ�ل�ال
اسبوعني من تاريخ تقديم الشكاوى.
 -2االش� ��راف ع�ل��ى م�ن�ش��آت الصحة
النفسية املصرح لها بالعمل في مجال
ال �ط��ب ال�ن�ف�س��ي وال �ت��أك��د م��ن ال�ت��زام�ه��ا
وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب �ه ��ا ب �ت �ط �ب �ي��ق امل �ع��اي �ي��ر
واالج��راءات التي يتطلبها تنفيذ هذا
القانون.
م ��ادة ( :)7ل�ك��ل م��ري��ض ن�ف�س��ي بلغ

ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة م ��ن ع �م��ره ال �ح��ق ف��ي
طلب فحصه والكشف عليه لدى احدى
م�ن�ش��آت ال�ص�ح��ة النفسية وذل ��ك بناء
على تقرير من الطبيب النفسي يثبت
مرضه وحاجته للتقييم والعالج دون
ح��اج��ة مل��واف �ق��ة اح ��د م��ن ذوي وي�ك��ون
للمريض في هذه الحالة طلب الخروج
ف� ��ي اي وق � ��ت م� ��ا ل� ��م ت �س ��ر ف� ��ي ش��أن��ه
شروط الدخول االلزامي.
م ��ادة ( :)8ي�ج��وز للطبيب النفسي
امل� �س ��ؤول أو اح ��د االط� �ب ��اء ال�ن�ف�س�ي�ين
بناء على تقييم نفسي مسبب ان يمنع
امل ��ري ��ض م ��ن م� �غ ��ادرة امل �ن �ش��أة مل ��دة ال
تجاوز  72ساعة في اي من الحالتني
التاليتني:
 -1اذا ك��ان خ��روج��ه يشكل احتماال
ج��دي��ا ل �ح��دوث اذى ف� ��وري او وش�ي��ك
ع�ل��ى س�لام�ت��ه او ص�ح�ت��ه ال�ن�ف�س�ي��ة او
العقلية او الجسدية او حياته او على
سالمة او صحة او حياة اآلخرين.
ـ اذا كان غير قادر على رعاية نفسه
بسبب ن��وع او ش��دة امل��رض انفسي او
انه غير قادر بسب مرضه النفسي على
اتخاذ قرار بشأن االستمرار في تلقي
التقييم والعالج االرادي الطوعي.
مادة  :9للطبيب النفسي اذا توافرت
في املريض احدى الحالتني املذكورتني
في املادة السابقة اعطاء املريض عالج
ال� �ط ��وارئ وي �ت �ع�ين الخ �ض��اع��ه ل�ن�ظ��ام
ال� ��دخ� ��ول اإلل � ��زام � ��ي اخ � �ط� ��ار امل �ج �ل��س
التنسيقي للصحة النفسية واج ��راء
تقييم طبي مستقل بواسطة طبيب ال
يقل مستواه عن اختصاصي نفسي من
غير الفريق املعالج ويجوز مد الفترة
املشار اليها بما ال يجاوز اسبوعا اذا
اس�ت�م��رت امل �ب��ررات امل�ن�ص��وص عليها
ف��ي ت�ل��ك امل ��ادة او ل��م ي�ك��ن ف��ي االم�ك��ان
الحصول على التقييم الطبي املستقل
خ �ل��ال ث�ل�اث ��ة األي� � � ��ام االول� � � ��ى وي �م �ن��ع
امل��ري��ض النفسي م��ن م �غ��ادرة املنشأة
على ان يتم ابالغ النيابة العامة بذلك ـ
وذلك دون اإلخالل باحكام القانون رقم
 74لسنة  1983املشار اليه بالنسبة ملن

يتقدم من متعاطي امل��واد املخدرة من
ت�ل�ق��اء نفسه ل�ل�ع�لاج او اي��داع��ه اح��دى
منشآت الصحة النفسية.
مادة  :10يجوز ألي من الوالدين او
ال��وص��ي او القيم تقديم طلب لفحص
امل � ��ري � ��ض ال� �ن� �ف� �س ��ي ن� ��اق� ��ص االه �ل �ي ��ة
ل� �ع�ل�اج ��ه ب � ��اح � ��دى م� �ن� �ش ��آت ال �ص �ح��ة
النفسية كما يجوز الي منهم أن يطلب
خ��روج��ه اال اذا انطبقت على املريض
ش� ��روط ال ��دخ ��ول اإلل ��زام ��ي وف ��ي ه��ذه
الحالة تتبع االجراءات املقررة في هذا
الشأن.
م� � � ��ادة  :11ال ي � �ج� ��وز ادخ � � � ��ال اي
ش � �خ ��ص إل � ��زام � �ي � ��ا ل � �ل � �ع �ل�اج ب ��اح ��دى
منشآت الصحة النفسية اال بموجب
تقييم نفسي م��ن طبيب نفسي وذل��ك
عند وجود عالمات واضحة تدل على
وج � ��ود م ��رض ن �ف �س��ي ش��دي��د يتطلب
ع�لاج��ه دخ��ول اح��دى منشآت الصحة
النفسية وذلك في الحالتني التاليتني:
االول��ى :قيام احتمال تدهور شديد
ووشيك للحالة النفسية.
ال �ث��ان �ي��ة :اذا ك��ان��ت اع� ��راض امل��رض
النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا
لسالمة او صحة او حياة امل��ري��ض او
االخرين.
ويجب ف��ي الحالتني السابقتني ان
يكون املريض رافضا لدخول املنشأة
ل �ت �ل �ق��ي ال � �ع �ل�اج ال � �ل ��ازم ع �ل ��ى ان ي�ت��م
اب�لاغ االه��ل ف��ور دخ��ول��ه وإب�ل�اغ مدير
املنشأة واملعالج النفسي واالخصائي
االج �ت �م ��اع ��ي خ �ل��ال ارب� �ع ��ة وع �ش��ري��ن
س ��اع ��ة م ��ن دخ ��ول ��ه م ��ع اع� � ��داد ت�ق��ري��ر
ي �ت �ض �م��ن ت �ق �ي �ي �م��ا ل �ح��ال �ت��ه ال�ص�ح�ي��ة
وال � �ن � �ف � �س � �ي� ��ة وت� � ��رس � � ��ل ن � �س � �خ ��ة م �ن��ه
للمجلس التنسيقي للصحة النفسية
ويتم عرض االم��ر على النيابة العامة
خ�لال  48ساعة التخاذ ما يلزم وذلك
ل � ��ى ال� �ن� �ح ��و ال � � ��ذي ت � �ح � ��دده ال�ل�ائ �ح ��ة
التنفيذية.
م � � � ��ادة  :12ي� � �ج � ��وز ل� �ط� �ب� �ي ��ب غ �ي��ر
م�ت�خ�ص��ص ف ��ي ال �ط��ب ال �ن �ف �س��ي وف��ي
الحالتني املنصوص عليهما في املادة
السابقة ان يدخل مريضا دون ارادت��ه
املنشأة ملدة ال تجاوز ثماني واربعني
س��اع��ة وذل� ��ك ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ك�ت��اب��ي
يقدم من اي من االشخصا التالية:
ـ اح��د اق ��ارب امل��ري��ض حتى ال��درج��ة
الثانية.
ـ اح� ��د امل �ح �ق �ق�ين او ض �ب��اط م�خ�ف��ر
الشرطة.
ـ االخصائي االجتماعي او املعالج
النفسي.
ـ قنصل ال��دول��ة ال�ت��ي ينتمي اليها
املريض االجنبي.
ـ احد متخصصي الطب النفسي من
غير العاملني بتلك املنشأة وال تربطه
صلة قرابة باملريض او مدير املنشأة
حتى الدرجة الثانية.
ـ بناء على امر قضائي.
ـ ي �ج��ب ع ��رض االم � ��ر ع �ل��ى ال�ن�ي��اب��ة
العامة خالل فترة ال تجاوز  24ساعة

التخاذ ما يلزم.
وي�ج��وز للطبيب النفسي امل�س��ؤول
ال �غ��اء ال ��دخ ��ول اإلل ��زام ��ي ق �ب��ل ان�ت�ه��اء
املدة املشار اليها في الفقرة االولى اذا
ان�ت�ف��ت م�ب��ررات��ه ع�ل��ى ان ي�ق��وم ب��اب�لاغ
ك��ل م��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة وم��دي��ر امل�ش��أة
واملجلس التنسيقي للصحة النفسية
م��ع اح��اط��ة امل��ري��ض واله��ل علما بهذا
القرار.
م ��ادة  :13ي �ج��وز للطبيب النفسي
املسؤول ان يمد فترة الدخول االلزامي
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي امل ��ادة السابقة
الى مدة اقصاها سبعة اي��ام وذل��ك اذا
استمرت املبررات املنصوص عليها في
املادة  11من هذا القانون ولم يكن في
االمكان الحصول على التقييم الطبي
املستقل خالل األيام الثالثة االولى من
ال��دخ��ول اإلل��زام��ي م��ع اخ�ط��ار الجهات
املشار اليها في املادة السابقة.
م� ��ادة  :14ال ي �ج��وز اب �ق ��اء امل��ري��ض
النفسي إلزاما باحدى منشآت الصحة
ال �ن �ف �س �ي��ة الك �ث ��ر م ��ن اس� �ب ��وع اال ب�ع��د
اج � ��راء ت�ق�ي�ي��م ن�ف�س��ي ط �ب��ي ل�ل�م��ري��ض
بواسطة اختصاصيني للطب النفسي
م �س �ج �ل�ين ل � ��دى وزارة ال �ص �ح��ة وف��ي
حالة عدم استيفاء هذه االجراءات في
املواعيد املحددة تنتهي حالة الدخول
اإللزامي للمريض وتتحمل املنشأة ما
قد ينجم عن ذلك من اثار.
م��ادة  :15في غير الحاالت العاجلة
وال �ت��ي ي�ت�ع��ذر ف�ي�ه��ا اح �ض��ار امل��ري��ض
ب� ��ال� ��وس� ��ائ� ��ل ال� � �ع � ��ادي � ��ة ي� �ت� �ع�ي�ن ع �ل��ى
االش �ح��اض امل��ذك��وري��ن ب��امل��ادة  12من
هذا القانون إبالغ النيابة العامة لندب
اح��د االط �ب��اء النفسيني لفحص حالة
امل��ري��ض وت �ق��ري��ر م��ا اذا ك��ان��ت حالته
تستدعي ال��دخ��ول اإلل��زام��ي للمنشأة
وع � � ��رض ذل � ��ك ع �ل ��ى ال �ن �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
وال� �ت ��ي ال ان ت��أم��ر ب�ن�ق�ل��ه ال� ��ى اح ��دى
م�ن�ش��آت ال�ص�ح��ة النفسية ل�ل�ع�لاج اذا
ما قرر الطبيب النفسي حاجة املريض
ال��ى ذل��ك او ن�ق�ل��ه ال��ى اح ��دى امل�ن�ش��آت
ال �خ��اص��ة اذا رغ ��ب امل ��ري ��ض او ذووه
ف��ي ذل��ك بناء على طلب يقدم للنيابة
العامة ويشترط في الطبيب النفسي
ال��ذي تنتدبه النيابة ال�ع��ام��ة اال يمت
ب�ص�ل��ة ق��راب��ة ل�ل�م��ري��ض ح�ت��ى ال��درج��ة
الثالثة.
م � � � ��ادة  :16ي� � �ج � ��وز ف� � ��ي ال� � �ح � ��االت
ال� �ع ��اج� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ال ت �ح �ت �م ��ل ات� �خ ��اذ
االج ��راءات ال ��واردة ف��ي امل��ادة السابقة
اب�لاغ اح��دى منشآت الصحة النفسية
املنصوص عليها في امل��ادة  2لفحص
امل��ري��ض وادخ ��ال ��ه ل �ل �ع�لاج ع �ل��ى وج��ه
السرعة على ان يعد تقرير عن الحالة
خ�لال ارب��ع وع�ش��ري��ن س��اع��ة متضمنا
التشخيص املبدئي والكيفية التي تم
بها نقل املريض وادخاله واالشخاص
ال��ذي��ن ق��ام��وا بالنقل م��ع ب�ي��ان اسباب
حالة االستعجال وذلك كله على النحو
الذي تحدده الالئحة التنفيذية.
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تحقق مصلحة الدول المتعاقدة وال تعارض التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي

الخارجية تقر مشروع قانون االتفاقية
العربية لمكافحة اإلرهاب
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع�ل��ى
مشروع قانون باملوافقة على االتفاقية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة مل �ك ��اف� �ح ��ة االره � � � � ��اب وع �ل��ى
التعديل الصادر بشأنها وج��اء تقرير
اللجنة كما يلي:
بتاريخ  2009 /12 /22احال رئيس
م �ج �ل��س االم � � ��ة ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة م �ش ��روع
ال � �ق� ��ان� ��ون امل � �ش � ��ار ال � �ي� ��ه ف � ��ي ص �ي �غ �ت��ه
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ب �ع��د ت �ع��دي �ل��ه ع �ل��ى ال�ن�ح��و
على ال��ذي طلبته دول��ة ال�ك��وي��ت وذل��ك
الس �ت �ك �م ��ال االج� � � � � ��راءات ال ��دس �ت ��وري ��ة
لصدور القانون باملوافقة على انضمام
دولة الكويت الى االتفاقية املشار اليها
وذلك لدراسته وتقديم تقرير في شأنه
الى املجلس.
بتاريخ  2003 /2 /19اح��ال السيد
رئ�ي��س امل�ج�ل��س االت�ف��اق�ي��ة ال��ى اللجنة
حيث انتهت بتاريخ  2002 /2 /15في
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ع��اش��ر ال ��ى ع��دم
املوافقة على االتفاقية.
وب� � �ج� � �ل� � �س � ��ة امل � � �ج � � �ل� � ��س ب� � �ت � ��اري � ��خ
 2003 /12 /15واف � ��ق امل �ج �ل��س ع�ل��ى
اع��ادة التقرير ال��ى اللجنة للمزيد من
الدراسة على ضوء ما تنهي اليه لجنة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية التي
قدمت مذكرتها بتاريخ 2008 /1 /15
ب��وج��ود شبهة مخالفة لبعض احكام
ال ��دس� �ت ��ور وع �ل ��ى ض� ��وء ه� ��ذه امل ��ذك ��رة
ان �ت �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ت �ق��ري��ره��ا ال��واح��د
والعشرين بتاريخ  2009 /2 /10الى
ع��دم املوافقة على االتفاقية ،وبتاريخ
 2009 / 9 /22اعيد احالة االتفاقية الى
اللجنة للمزيد من الدراسة على ضوء
التعديل ال��ذي ادخ��ل عليها ب�ن��اء على
طلب دول��ة الكويت واحيلت االتفاقية
املعدلة باملرسوم رقم ( )389لسنة 2009
بتاريخ .2009 /12 /15
وق��د ن�ظ��رت��ه اللجنة ف��ي اجتماعها
امل� �ع� �ق ��ود ف ��ي  .2015 /11 /29ح�ي��ث
ت �ن��اول��ت م��ا ات �ص��ل ب��أح �ك��ام االت�ف��اق�ي��ة
م� �ن ��ذ اق� � ��راره� � ��ا م � ��ن ال � � � ��دول االع � �ض� ��اء
وال � �ت � �ق ��اري ��ر ال� �س ��اب� �ق ��ة ل� �ه ��ا وق � � � ��رارات
ال �ج �ل��س ف��ي ش��أن �ه��ا م��ع آراء ال�ج�ه��ات
التي دعيت الى اجتماعاتها وقد دعت
اللجنة الى حضور اجتماعها بتاريخ
 2015 /11 /29ك��ل م��ن ممثلي وزارة
الداخلية ووزارة العدل.
اشتملت االت�ف��اق�ي��ة على ( )42م��ادة
بعد اعتماد تعديل احكام (املادة االولى
ف �ق ��رة  )3ف ��ي ش� ��أن ت �ع��ري��ف ال �ج��ري�م��ة
االرهابية وتحديدها وال��ذي جاء بناء
على طلب دول��ة الكويت كشرط لقبول
االنضمام اليها.
وتتكون االتفاقية من (اربعة ابواب)
الباب االول التعاريف واالحكام العامة:
امل� � ��ادت �ي ��ن ( )2 ،1ع ��رف � �ت ��ا م��اه �ي��ة
(االرهاب ،الجريمة االرهابية ،الجريمة

السياسية تحديدا واض�ح��ا م��ع ال��دول
االطراف (مادة .)1
وح � ��ددت امل � ��ادة ( )2م ��ا ال ي �ع��د من
ال�ج��رائ��م االره��اب�ي��ة عمال على معاقبة
م��رت�ك�ب��ي ه ��ذه ال �ج��رائ��م داخ� ��ل ال��دول��ة
التي ارتكبت فيها وم��ن ثم ع��دم امكان
ق �ب��ول ط�ل�ب�ه��م ال ��ى ال �ل �ج��وء ال�س�ي��اس��ي
لدى اي دولة للتهرب من املسؤولية.
الباب الثاني تناول اسس التعاون
املشترك ملكافحة االرهاب:
وي�ت�ك��ون م��ن امل ��واد ( )21 - 3وال�ت��ي
ت �ش �ت �م��ل ع� �ل ��ى اس � � ��س ت� ��داب � �ي� ��ر امل �ن��ع
بالتعاون املشترك في تدابير املكافحة
وال�ت�ع��اون م��ن خ�لال ت�ب��ادل املعلومات
ح��ول االنشطة وال�ج�م��اع��ات االرهابية
واملساعدة في القبض على مرتكبيها.
ك �م��ا ج ��اء ال �ن��ص ع �ل��ى ح� ��االت ع��دم
جواز التسليم وفقا لقوانني كل دولة:
اذا ك��ان��ت ال �ج��ري �م��ة وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون
الوطني جريمة ذات صبغة سياسية
او عسكرية واذا ارتكبت الجريمة على
ارضها بمصالح ال��دول االخ��رى او اذا
ك ��ان ق ��د ص ��در ف�ي�ه��ا ح �ك��م ن �ه��ائ��ي في
ال� ��دول امل �ط �ل��وب م�ن�ه��ا ال�ت�س�ل�ي��م او اذا
ك��ان النظام القانوني للدولة ال يجيز
تسليم مواطنيها.
ال �ب��اب ال �ث��ال��ث :ح�ي��ث اش ��ارت امل��واد
( )28 - 27الى اسس وضوابط التعاون
القضائي وتسليم او تبادل متحصالت
الجريمة االرهابية وما يتصل بها من
ادل� ��ة ك �م��ا ت�ض�م�ن��ت ق ��واع ��د وض��واب��ط
واج ��راءات التسليم للمواد او االشياء
املتحصلة من الجرائم.
الباب الرابع املواد ( )42 - 39االحكام
الختامية:
كما تضمنت املواد سريان االتفاقية
بعد موافقة الدول االعضاء وذلك خالل
( )30ي��وم��ا م��ن اب�ل��اغ االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب��اس�ت�ك�م��ال
االج ��راءات الدستورية وف��ق قانون كل
دول ��ة وم ��ن ث��م ات �م��ام واي � ��داع وثائقها
لدى االمانة العامة.
وقد اشارت املادتني ( )42 - 41الى:
أ  -ع� ��دم ج � ��واز اب � � ��داء ت �ح �ف��ظ ع�ل��ى
نصوصها بعد قبول احكامها.
ب  -ج ��واز االن �س �ح��اب م�ن�ه��ا بطلب
كتابي يقدم ال��ى االم��ان��ة العامة ويبدأ
نفاذه بعد (ثالثة اشهر من تقديمه).
وق� ��ام� ��ت ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ت��وق �ي��ع ع�ل��ى
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة امل � � �ش � ��ار ال � �ي � �ه� ��ا ب� �ت ��اري ��خ
 ،1998 /4 /22ح �ي��ث ك � ��ان ل �ه��ا ع��دة
مالحظات على نص الفقرة الثالثة من
امل��ادة االول��ى منها واملتعلقة بتعريف
الجريمة االرهابية ،هذا باالضافة الى
م��ا اب��دت��ه ع ��دد م��ن ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة في
اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال �خ �ب��راء وزراء ال�ع��دل
ال �ع��رب �ي��ة م ��ن م �ل�اء م ��ة اع � � ��ادة دراس � ��ة

حاالت الكفاح
المسلح بمختلف
الوسائل ال تعد
جرائم إرهابية

جانب من اجتماع سابق للجنة الخارجية

تعديل الفقرة الثالثة من امل��ادة االولى
من االتفاقية على ضوء طلب الكويت.
وب � �ه� ��ذا ال� �ق� �ب ��ول وات � �م� ��ام ال �ت �ع��دي��ل
ت��واف �ق��ت اآلراء ع�ل��ى اه�م�ي��ة اس�ت�ك�م��ال
االج� ��راءات ال��دس�ت��وري��ة لنفاذها حيث
اص�ب�ح��ت م��واده��ا م�ت��واف�ق��ة م��ع اح�ك��ام
الدستور وقوانني الدولة.
واس � � �ت � � �ع� � ��رض� � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة م� � � ��واد
االتفاقية على نحو مفصل حيث تبني
ل �ه��ا وع� �ل ��ى ض � ��وء اج �ت �م ��اع ��ات وزراء
الداخلية العربية (الجامعة العربية)
 ،1998 /4 /22وق � ��رار م�ج�ل��س وزراء
(العدل)  ،1997 /11 /26وق��رار مجلس
وزراء (الداخلية العرب) ،1998 /1 /15
وع�ل��ى م �ش��روع االت�ف��اق�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة في
صيغتها النهائية.
ان �ه��ا ت�ح�ق��ق رغ �ب��ة ال � ��دول االط� ��راف
في تعزيز مكافحة الجرائم االرهابية
ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى م �ص��ال �ح �ه��ا ال��وط �ن �ي��ة
والقومية واالل�ت��زام باملبادئ السامية
الح � �ك� ��ام ال� ��دي� ��ن االس �ل��ام � ��ي وال � �ت� ��راث
ال� �ع ��رب ��ي ال� �ت ��ي ت �ت �م��اش��ى م ��ع م �ب��ادئ
ال � �ق� ��ان� ��ون ال � ��دول � ��ي وت� �ق� �ي ��دا ب �م �ي �ث��اق
ال �ج ��ام �ع ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة واألم� � � ��م امل �ت �ح��دة
وجميع الجهود واملواثيق الدولية في
هذا الخصوص.
ومن ثم فان احكام االتفاقية جاءت
متوافقة مع احكام الدستور والقوانني
الكويتية وتحقق مصالح دولة الكويت
على املستويني االقليمي والدولي ومن
ث��م يتعني امل��واف�ق��ة عليها وبالصيغة
التي وردت بها.
قرار اللجنة
وان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
الحاضرين من اعضائها ال��ى املوافقة
على م�ش��روع القانون بشأن االتفاقية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة مل �ك ��اف� �ح ��ة االره � � � � ��اب وع �ل��ى
التعديل الصادر بشأنها وبالصياغة
التي وردت بها.
واللجنة تقدم تقريرها الى املجلس
امل��وق��ر الت �خ��اذ م��ا ي ��راه ب�ص��دده��ا على
ضوء احكام املادة ( )2 /70من الدستور

وامل � ��ادة ( )116م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
للمجلس.
ونصت مواد االتفاقية على اآلتي:
الباب األول
تعاريف واحكام عامة
امل��ادة االول��ى :يقصد باملصطلحات
التالية التعريف املبني ازاء كل منها:
 - 1الدولة املتعاقدة :كل دولة عضو
ف ��ي ج��ام �ع��ة ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ص��دق��ت
ع�ل��ى ه��ذه االت �ف��اق �ي��ة ،واودع� ��ت وث��ائ��ق
تصديقها لدى االمانة العامة للجامعة.
 - 2االره � � � ��اب :ك ��ل ف �ع��ل م ��ن اف �ع��ال
العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه
او اغ� � ��راض� � ��ه ،ي� �ق ��ع ت �ن �ف �ي ��ذا مل� �ش ��روع
اجرامي فردي او جماعي ،ويهدف الى
ال�ق��اء ال��رع��ب ب�ين ال �ن��اس ،او ترويعهم
ب ��اي ��ذائ� �ه ��م او ت �ع ��ري ��ض ح �ي��ات �ه��م او
ح��ري�ت�ه��م او ام�ن�ه��م ل�ل�خ�ط��ر ،او ال�ح��اق
ال �ض ��رر ب��ال�ب�ي�ئ��ة او ب��أح��د امل ��راف ��ق او
االمالك العامة او الخاصة ،او احتاللها
او االس�ت�ي�لاء عليها ،او تعريض احد
املوارد الوطنية للخطر.
 - 3ال � �ج� ��ري � �م� ��ة االره � � ��اب� � � �ي � � ��ة :ه��ي
اي ج��ري �م��ة او ش� � ��روع ف �ي �ه��ا ت��رت �ك��ب
ت �ن �ف �ي��ذا ل� �غ ��رض اره� ��اب� ��ي ف ��ي اي م��ن
ال ��دول امل�ت�ع��اق��دة ،او ع�ل��ى رع��اي��اه��ا او
ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها
قانونها الداخلي كما تعد من الجرائم
االره��اب �ي��ة ال�ج��رائ��م امل�ن�ص��وص عليها
في االتفاقيات التالية ،عدا ما استثنته
م�ن�ه��ا ت �ش��ري �ع��ات ال � ��دول امل �ت �ع��اق��دة او
التي لم تصادق عليها:
أ  -ات� �ف ��اق� �ي ��ة ط ��وك� �ي ��و وال� �خ ��اص ��ة
ب ��ال� �ج ��رائ ��م واالف � � �ع� � ��ال ال � �ت� ��ي ت��رت �ك��ب
ع�ل��ى م�تن ال �ط��ائ��رات وامل��وق�ع��ة بتاريخ
.1963 /9 /14
ب -ات�ف��اق�ي��ة اله ��اي ب �ش��أن مكافحة
االستيالء غير املشروع على الطائرات
واملوقعة بتاريخ .1970 /12 /16
ج  -ات �ف��اق �ي��ة م��ون �ت��ري��ال ال �خ��اص��ة
ب�ق�م��ع االع �م��ال غ�ي��ر امل �ش��روع امل��وج�ه��ة
ض��د س�لام��ة ال�ط�ي��ران امل��دن��ي وامل��وق�ع��ة

ف� ��ي  ،1971 /9 /23وال � �ب ��روت ��وك ��ول
امل �ل �ح��ق ب �ه��ا وامل� ��وق� ��ع ف ��ي م��ون �ت��ري��ال
.1984 /5 /10
د  -ات �ف ��اق �ي ��ة ن � �ي ��وي ��ورك ال �خ��اص��ة
بمنع ومعاقبة ال�ج��رائ��م املرتكبة ضد
االش � � �خ � ��اص امل� �ش� �م ��ول�ي�ن ب��ال �ح �م��اي��ة
ال � � ��دول� � � �ي � � ��ة ب� � �م � ��ن ف � �ي � �ه� ��م امل � �م � �ث � �ل� ��ون
ال � ��دب � � �ل � ��وم � ��اس � � �ي � ��ون وامل � � ��وق� � � �ع � � ��ة ف ��ي
.1973 /12 /14
ه� �ـ  -ات �ف��اق �ي��ة اخ �ت �ط��اف واح �ت �ج��از
الرهائن واملوقعة في .1979 /12 /17
و  -ات�ف��اق�ي��ة األم ��م امل�ت�ح��دة ل�ق��ان��ون
ال �ب �ح��ار ل�س�ن��ة  ،1983م ��ا ت�ع�ل��ق منها
بالقرصنة البحرية.
املادة الثانية:
أ  -ال ت�ع��د ج��ري�م��ة ،ح ��االت ال�ك�ف��اح
ب �م �خ �ت �ل��ف ال � ��وس � ��ائ � ��ل ،ب� �م ��ا ف � ��ي ذل ��ك
الكفاح املسلح ضد االحتالل االجنبي
وال � �ع� ��دوان م ��ن اج� ��ل ال �ت �ح��رر وت �ق��ري��ر
املصير ،وفقا ملبادئ القانون الدولي،
وال يعتبر م��ن ه��ذه ال �ح��االت ك��ل عمل
يمس بالوحدة الترابية الي من الدول
العربية.
ب  -ال تعد اي من الجرائم االرهابية
امل �ش ��ار ال �ي �ه��ا ف ��ي امل � ��ادة ال �س��اب �ق��ة من
الجرائم السياسية.
وفي تطبيق احكام هذه االتفاقية ،ال
تعد من الجرائم السياسية  -ولو كانت
بدافع سياسي  -الجرائم اآلتية:
 - 1ال �ت �ع��دي ع �ل��ى م �ل ��وك ورؤس � ��اء
الدول املتعاقدة والحكام وزوجاتهم او
اصولهم او فروعهم.
 - 2ال �ت �ع ��دي ع �ل��ى اول � �ي� ��اء ال �ع �ه��د،
او ن � � ��واب رؤس� � � ��اء ال� � � ��دول او رؤس � ��اء
الحكومات ،او الوزراء في اي من الدول
املتعاقدة.
 - 3ال� � �ت� � �ع � ��دي ع � �ل� ��ى االش � � �خ � ��اص
املتمتعني بحماية دول �ي��ة ،ب�م��ن فيهم
ال �س �ف��راء وال��دب �ل��وم��اس �ي��ون ف��ي ال ��دول
املتعاقدة او املعتمدون لديها.
 - 4القتل العمد والسرقة املصحوبة
ب ��اك ��راه ض ��د االف � � ��راد او ال �س �ل �ط��ات او
وسائل النقل واملواصالت.

 - 5اع� � �م � ��ال ال� �ت� �خ ��ري ��ب واالت� �ل� ��اف
ل� �ل� �م� �ت� �ل� �ك ��ات ال� � �ع � ��ام � ��ة وامل � �م � �ت � �ل � �ك ��ات
امل �خ �ص �ص��ة ل �خ��دم��ة ع ��ام ��ة ح �ت��ى ول��و
ك��ان��ت مملوكة ل��دول��ة اخ��رى م��ن ال��دول
املتعاقدة.
 - 6ج � ��رائ � ��م ت �ص �ن �ي ��ع او ت �ه��ري��ب
او ح� �ي ��ازة االس �ل �ح ��ة او ال ��ذخ ��ائ ��ر او
املتفجرات او غيرها من املواد التي تعد
الرتكاب جرائم ارهابية.
الباب الثاني
أسس التعاون العربي
لمكافحة االرهاب
الفصل األول في املجال األمني
ال�ف��رع األول :تدابير منع ومكافحة
الجرائم اإلرهابية
املادة الثالثة :تتعهد الدول املتعاقدة
ب �ع ��دم ت �ن �ظ �ي��م او ت �م��وي��ل او ارت �ك ��اب
االع �م��ال االره��اب �ي��ة او االش �ت��راك فيها
بأي صورة من الصور ،والتزاما منها
ب �م �ن��ع وم �ك��اف �ح��ة ال �ج��رائ��م االره��اب �ي��ة
طبقا ل�ل�ق��وان�ين واالج � ��راءات الداخلية
لكل منها فانها تعمل على:
اوال :تدابير املنع:
 - 1الحيلولة دون ات�خ��اذ اراضيها
مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ
ال� �ج ��رائ ��م االره� ��اب � �ي� ��ة او ال � �ش � ��روع او
االشتراك فيها بأي صورة من الصور،
ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ن��ع تسلل
العناصر االره��اب�ي��ة اليها او اقامتها
ع�ل��ى اراض �ي �ه��ا ف ��رادى او ج�م��اع��ات او
استقبالها او اي��وائ�ه��ا او تدريبها او
ت�س�ل�ي�ح�ه��ا او ت�م��وي�ل�ه��ا او ت �ق��دي��م اي
تسهيالت لها.
 - 2ال�ت�ع��اون والتنسيق ب�ين ال��دول
امل �ت �ع��اق��دة ،وخ��اص��ة امل �ت �ج��اورة منها،
ال �ت��ي ت �ع��ان��ي م ��ن ال �ج��رائ��م االره��اب �ي��ة
بصورة متشابهة او مشتركة.
 - 3تطوير وتعزيز االنظمة املتصلة
بالكشف ع��ن نقل واس�ت�ي��راد وتصدير
وتخزين واستخدام االسلحة والذخائر
وامل � �ت � �ف � �ج� ��رات ،وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن وس ��ائ ��ل
االع �ت ��داء وال�ق�ت��ل وال ��دم ��ار ،واج � ��راءات
مراقبتها عبر الجمارك والحدود ملنع
انتقالها من دول��ة متعاقدة ال��ى اخرى
او ال ��ى غ�ي��ره��ا م��ن ال� ��دول اال الغ ��راض
مشروعة على نحو ثابت.
 - 4تطوير وتعزيز االنظمة املتصلة
ب� ��اج� ��راءات امل��راق �ب��ة وت ��أم�ي�ن ال �ح��دود
واملنافذ البرية والبحرية والجوية ملنع
حاالت التسلل منها.
 - 5ت �ع ��زي ��ز ن �ظ ��م ت ��أم�ي�ن وح �م��اي��ة
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات وامل � �ن � �ش� ��آت ال �ح �ي��وي��ة
ورسائل النقل العام.
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االتفاقية تضمنت إجراءات حماية الشهود والخبراء

القبض على مرتكبي الجرائم اإلرهابية
وتأمين الحماية للعاملين في ميدان العدالة
تتمة المنشور ص 14
 - 6تعزيز الحماية واالمن والسالمة
للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية
وال �ق �ن �ص �ل �ي��ة وامل� �ن� �ظ� �م ��ات االق �ل �ي �م �ي��ة
وال � ��دول� � �ي � ��ة امل � �ع � �ت � �م ��دة ل � � ��دى ال � ��دول � ��ة
امل �ت �ع��اق��دة ،وف �ق��ا ل�لات�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة
التي تحكم هذا املوضوع.
 - 7ت �ع��زي��ز ان �ش �ط��ة االع �ل��ام االم�ن��ي
وتنسيقها م��ع االنشطة االعالمية في
ك��ل دول ��ة وف�ق��ا لسياستها االع�لام�ي��ة،
وذل � � � ��ك ل� �ك� �ش ��ف اه � � � � ��داف ال� �ج� �م ��اع ��ات
وال �ت �ن �ظ �ي �م��ات االره� ��اب � �ي� ��ة ،واح� �ب ��اط
م�خ�ط�ط��ات�ه��ا ،وب �ي��ان م ��دى خ�ط��ورت�ه��ا
على االمن واالستقرار.
 - 8ت � �ق � ��وم ك � ��ل دول � � � ��ة م � ��ن ال � � ��دول
امل� �ت� �ع ��اق ��دة ،ب ��ان� �ش ��اء ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات
ل�ج�م��ع وت�ح�ل�ي��ل امل �ع �ل��وم��ات ال�خ��اص��ة
ب��ال �ع �ن��اص��ر وال �ج �م��اع��ات وال �ح��رك��ات
وال �ت �ن �ظ �ي �م��ات االره� ��اب � �ي� ��ة وم �ت��اب �ع��ة
مستجدات ظاهرة االرهاب ،والتجارب
ال �ن��اج �ح��ة ف ��ي م��واج �ه �ت �ه��ا ،وت �ح��دي��ث
ه � ��ذه امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،وت� ��زوي� ��د االج� �ه ��زة
امل �خ �ت �ص��ة ف ��ي ال� � ��دول امل �ت �ع��اق��دة ب�ه��ا،
وذل��ك في ح��دود ما تسمح به القوانني
واالجراءات الداخلي لكل دولة.
ثانيا تدابير املكافحة:
 - 1ال�ق�ب��ض ع�ل��ى م��رت�ك�ب��ي ال�ج��رائ��م
االره��اب�ي��ة ومحاكمتهم وفقا للقانون
ال��وط �ن��ي ،او ت�س�ل�ي�م�ه��م وف �ق��ا الح �ك��ام
هذه االتفاقية ،او االتفاقيات الثنائية
بني الدولتني الطالبة واملطلوب اليها
التسليم.
 - 2تأمني حماية فعالة للعاملني في
ميدان العدالة الجنائية.
 - 3ت ��أم�ي�ن ح �م��اي��ة ف �ع��ال��ة مل �ص��ادر
امل� �ع �ل ��وم ��ات ع ��ن ال� �ج ��رائ ��م االره ��اب� �ي ��ة
والشهود فيها.
 - 4ت��وف �ي��ر م��ا ي �ل��زم م��ن م �س��اع��دات
لضحايا االرهاب.
 - 5اقامة تعاون فعال بني االجهزة
امل� �ع� �ن� �ي ��ة وب �ي ��ن امل� ��واط � �ن�ي��ن مل ��واج �ه ��ة
االره��اب ،بما في ذل��ك ايجاد ضمانات
وح � ��واف � ��ز م �ن ��اس �ب ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع ع�ل��ى
االب�لاغ عن االعمال االرهابية ،وتقديم
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت �س��اع��د ف��ي ال�ك�ش��ف
ع �ن �ه��ا وال � �ت � �ع� ��اون ف� ��ي ال� �ق� �ب ��ض ع�ل��ى
مرتكبيها.
الفرع الثاني :التعاون العربي ملنع
ومكافحة الجرائم اإلرهابية
امل � � � ��ادة ال � ��راب � �ع � ��ة :ت � �ت � �ع ��اون ال� � ��دول
امل� �ت� �ع ��اق ��دة مل �ن ��ع وم �ك ��اف �ح ��ة ال �ج ��رائ ��م
االرهابية ،طبقا للقوانني واالج��راءات
الداخلية لكل دولة ،من خالل اآلتي:
اوال :تبادل املعلومات:
 - 1تتعهد ال��دول املتعاقدة بتعزيز
تبادل املعلومات فيما بينها حول:

أ  -ان� �ش� �ط ��ة وج � ��رائ � ��م ال �ج �م ��اع ��ات
االره� ��اب � �ي� ��ة وق� �ي ��ادات� �ه ��ا وع �ن��اص��ره��ا
وام��اك��ن تمركزها وتدريبها ووس��ائ��ل
ومصادر تمويلها وتسليحها وانواع
االس�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر وامل�ت�ف�ج��رات التي
ت �س �ت �خ��دم �ه��ا وغ � �ي ��ره ��ا م � ��ن وس ��ائ ��ل
االعتداء والقتل والدمار.
ب  -وس� ��ائ� ��ل االت � �ص� ��ال وال ��دع ��اي ��ة
التي تستخدمها الجماعات االرهابية
واس �ل��وب ع�م�ل�ه��ا ،وت �ن �ق�لات ق�ي��ادات�ه��ا
وع� �ن ��اص ��ره ��ا ،ووث� ��ائ� ��ق ال �س �ف��ر ال �ت��ي
تستعملها.
 - 2ت �ت �ع �ه��د ك� ��ل ال � � ��دول امل �ت �ع��اق��دة
باخطار اي دولة متعاقدة اخرى ،على
وج ��ه ال �س��رع��ة ،ب��امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة
لديها عن اي جريمة ارهابية تقع في
اقليمها ت�س�ت�ه��دف امل �س��اس بمصالح
تلك الدولة او بمواطنيها ،على ان تبني
ف��ي ذل��ك االخ �ط��ار م��ا اح��اط بالجريمة
من ظ��روف والجناة فيها وضحاياها
وال �خ �س��ائ��ر ال�ن��اج�م��ة ع�ن�ه��ا واالدوات
واالس��ال�ي��ب املستخدمة ف��ي ارتكابها،
وذل � ��ك ب��ال �ق��در ال � ��ذي ال ي �ت �ع��ارض م��ع
متطلبات البحث والتحقيق.
 - 3تتعهد الدول املعاقدة ،بالتعاون
فيما بينها لتبادل املعلومات ملكافحة
الجرائم االرهابية ،وان تبادر باخطار
ال ��دول ��ة او ال� � ��دول االخ� � ��رى امل �ت �ع��اق��دة
بكل ما يتوافر لديها من معلومات او
بيانات من شأنها ان تحول دن وقوع
ج��رائ��م اره��اب�ي��ة ع�ل��ى اقليمها او ضد
م��واط�ن�ي�ه��ا او امل�ق�ي�م�ين ف�ي�ه��ا او ضد
مصالحها.
 - 4تتعهد ك��ل م��ن ال��دول املتعاقدة،
بتزويد اي دول��ة متعاقدة اخ��رى ،بما
يتوافر لديها من معلومات او بيانات
من شأنها:
أ  -ان تساعد في القبض على متهم
او متهمني ب��ارت�ك��اب ج��ري�م��ة اره��اب�ي��ة
ض��د م�ص��ال��ح ت�ل��ك ال��دول��ة ،او ال�ش��روع
او االش�ت��راك فيها س��واء باملساعدة او
االتفاق او التحريض.
ب  -ان ت��ودي ال��ى ضبط اي اسلحة
او ذخ��ائ��ر او م�ت�ف�ج��رات او ادوات او
اموال استخدمت او اعدت لالستخدام
في جريمة ارهابية.
 - 5ت� �ت� �ع� �ه ��د ال� � � � � ��دول امل � �ت � �ع� ��اق� ��دة،
ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل ��ى س ��ري ��ة امل �ع �ل��وم��ات
امل �ت �ب��ادل��ة ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،وع� ��دم ت��زوي��د
اي دول��ة غير متعاقدة او جهة اخ��رى
بها ،دون اخ��ذ املوافقة املسبقة للدولة
مصدر املعلومات.
ث��ان �ي��ا :ال �ت �ح ��ري ��ات :ت �ت �ع�ه��د ال� ��دول
املتعاقدة ،بتعزيز التعاون فيما بينها
وت�ق��دي��م امل�س��اع��دة ف��ي م�ج��ال اج ��راءات
ال �ت �ح��ري وال �ق �ب��ض ع�ل��ى ال �ه��ارب�ين من
امل�ت�ه�م�ين او امل �ح �ك��وم ع�ل�ي�ه��م ب�ج��رائ��م

تقديم المساعدة
الممكنة والالزمة
للتحقيقات
والمحاكمات
المتعلقة بجرائم
اإلرهاب
لقطة من إحدى جلسات مجلس األمة

ارهابية وفقا لقوانني وانظمة كل دولة.
ثالثا :تبادل الخبرات:
 - 1ت�ت�ع��اون ال ��دول امل�ت�ع��اق��دة ،على
اج � ��راء وت� �ب ��ادل ال� ��دراس� ��ات وال �ب �ح��وث
ملكافحة الجرائم االرهابية ،كما تتبادل
ما لديها من خبرات في مجال املكافحة.
 - 2ت � �ت � �ع� ��اون ال� � � � ��دول امل� �ت� �ع ��اق ��دة،
ف ��ي ح� � ��دود ام �ك ��ان ��ات �ه ��ا ،ع �ل��ى ت��وف �ي��ر
املساعدات الفنية املتاحة العداد برامج
او ع�ق��د دورات ت��دري�ب�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ،او
خ��اص��ة ب��دول��ة او مجموعة م��ن ال��دول
امل� �ت� �ع ��اق ��دة ع �ن��د ال� �ح ��اج ��ة ،ل�ل�ع��ام�ل�ين
ف��ي م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب ،لتنمية
ق ��درات� �ه ��م ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ع �م �ل �ي��ة ورف ��ع
مستوى ادائهم.
الفصل الثاني
في المجال القضائي
الفرع األول :تسليم املجرمني
املادة الخامسة :تتعهد كل من الدول
املتعاقدة ،بتسليم املتهمني او املحكوم
عليهم في الجرائم االرهابية املطلوب
تسليمهم من اي من هذه ال��دول ،وذلك
ط�ب�ق��ا ل�ل�ق��واع��د وال �ش ��روط امل�ن�ص��وص
عليها في هذه االتفاقية.
امل ��ادة ال�س��ادس��ة :ال ي�ج��وز التسليم
في اي من الحاالت التالية:
أ  -اذا ك��ان��ت ال�ج��ري�م��ة امل�ط�ل��وب من
اج �ل �ه��ا ال�ت�س�ل�ي��م م �ع �ت �ب��رة ،بمقتضى
القواعد القانونية النافذة لدى الدولة
امل �ت �ع ��اق ��دة امل �ط �ل ��وب ال �ي �ه��ا ال�ت�س�ل�ي��م
جريمة لها صبغة سياسية.
ب  -اذا كانت الجريمة املطلوب من
اج�ل�ه��ا التسليم تنحصر ف��ي االخ�ل�ال
بواجبات عسكرية.
ج  -اذا ك ��ان ��ت ال �ج��ري �م��ة امل �ط �ل��وب
م ��ن اج �ل �ه��ا ال �ت �س �ل �ي��م ق ��د ارت �ك �ب��ت ف��ي
اقليم ال��دول��ة املتعاقدة املطلوب اليها
التسليم ،اال اذا كانت هذه الجريمة قد
اضرت بمصالح الدولة املتعاقدة طالب
التسليم وك��ان��ت قوانينها تنص على
تتبع مرتكبي هذه الجرائم وعاقبتهم
م� ��ا ل� ��م ت� �ك ��ن ال � ��دول � ��ة امل� �ط� �ل ��وب ال �ي �ه��ا

التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق او
املحاكمة.
د  -اذا ك ��ان ��ت ال �ج��ري �م��ة ق ��د ص��در
ب �ش��أن �ه��ا ح �ك��م ن �ه��ائ��ي (ل� ��ه ق� ��وة االم ��ر
املقضي) لدى الدولة املتعاقدة املطلوب
اليها التسليم ،او ل��دى دول��ة متعاقدة
ثالثة.
ه �ـ اذا ك��ان��ت ال ��دع ��وى ع �ن��د وص��ول
طلب التسليم قد انقضت ،او العقوبة
ق��د سقطت بمضي امل��دة طبقا لقانون
الدولة املتعاقدة طالبة التسليم.
و  -اذا ك��ان��ت ال�ج��ري�م��ة ق��د ارت�ك�ب��ت
خ��ارج اقليم ال��دول��ة املتعاقدة الطالبة
من شخص ال يحمل جنسيتها ،وكان
قانون الدولة املتعاقدة املطلوب اليها
التسليم ال يجيز ت��وج�ي��ه االت �ه��ام عن
م�ث��ل ه��ذه ال�ج��ري�م��ة اذا ارت�ك�ب��ت خ��ارج
اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز  -اذا ص ��در ع�ف��و ي�ش�م��ل مرتكبي
ه ��ذه ال �ج��رائ��م ل ��دى ال ��دول ��ة امل�ت�ع��اق��دة
الطالبة.
ح  -اذا كان النظام القانوني للدولة
امل�ط�ل��وب ال�ي�ه��ا ال�ت�س�ل�ي��م ال ي�ج�ي��ز لها
ت �س �ل �ي��م م��واط �ن �ي �ه��ا ف �ت �ل �ت��زم ال ��دول ��ة
املطلوب اليها التسليم بتوجيه التهم
ضد من يرتكب منهم لدى اي من الدول
املتعاقدة االخ��رى جريمة م��ن الجرائم
االره��اب�ي��ة اذا ك��ان الفعل معاقبا عليه
ف��ي ك��ل م��ن ال��دول �ت�ي�ن ب�ع�ق��وب��ة س��ال�ب��ة
ل �ل �ح��ري��ة ال ت �ق��ل م��دت �ه��ا ع ��ن س �ن��ة او
بعقوبة اشد ،وتحدد جنسية املطلوب
ت �س �ل �ي �م��ه ب � �ت ��اري ��خ وق� � � ��وع ال �ج��ري �م��ة
املطلوب التسليم من اجلها ويستعان
ف ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن ب��ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ت��ي
اجرتها الدولة طالبة التسليم.
امل� ��ادة ال �س��اب �ع��ة :اذا ك ��ان الشخص
امل� �ط� �ل ��وب ت �س �ل �ي �م��ه ق �ي ��د ال �ح �ق �ي��ق او
املحاكمة او محكوما عليه عن جريمة
اخ� � � ��رى ف � ��ي ال � ��دول � ��ة امل � �ط � �ل ��وب ال �ي �ه��ا
ال �ت �س �ل �ي��م ف� ��ان ت�س�ل�ي�م��ه ي ��ؤج ��ل ل�ح�ين
ال� �ت� �ص ��رف ف� ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق او ان �ت �ه��اء
امل�ح��اك�م��ة او تنفيذ ال�ع�ق��وب��ة ،وي�ج��وز
مع ذلك للدولة املطلوب اليها التسليم

ت �س �ل �ي �م��ه م ��وق �ت ��ا ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ع ��ه او
محاكمته ،بشرط اع��ادت��ه للدولة التي
سلمته ق�ب��ل تنفيذ ال�ع�ق��وب��ة عليه في
الدولة طالبة التسليم.
امل � � � ��ادة ال � �ث ��ام � �ن ��ة :ل � �غ� ��رض ت �س �ل �ي��م
م ��رت� �ك� �ب ��ي ال� � �ج � ��رائ � ��م ب � �م� ��وج� ��ب ه� ��ذه
االت �ف��اق �ي��ة ال ي�ع�ت��د ب�م��ا ق��د ي �ك��ون بني
التشريعات الداخلية للدول املتعاقدة
م ��ن اخ �ت�ل�اف ف ��ي ال�ت�ك�ي�ي��ف ال�ق��ان��ون��ي
للجريمة ،ج�ن��اي��ة ك��ان��ت او ج�ن�ح��ة ،او
بالعقوبة املقررة لها ،بشرط ان تكون
م�ع��اق�ب��ا ع�ل�ي�ه��ا ب�م��وج��ب ق��وان�ي�ن كلتا
الدولتني بعقوبة سالبة للحرية ملدة ال
تقل عن سنة او بعقوبة اشد.
الفرع الثاني :اإلنابة القضائية
امل��ادة التاسعة :لكل دول��ة متعاقدة
ان تطلب الى اي دولة اخرى متعاقدة،
ال�ق�ي��ام ف��ي اقليمها ن�ي��اب��ة ع�ن�ه��ا ،ب��أي
اج��راء قضائي متعلق ب��دع��وى ناشئة
عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة:
أ  -سماع شهادة الشهود واالق��وال
التي تؤخذ على سبيل االستدالل.
ب  -تبليغ الوثائق القضائية.
ج  -ت �ن �ف �ي ��ذ ع� �م� �ل� �ي ��ات ال �ت �ف �ت �ي��ش
والحجز.
د  -اجراء املعاينة وفحص االشياء.
ه �ـ  -ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل �س �ت �ن��دات او
الوثائق او السجالت الالزمة ،او نسخ
مصدقة منها.
امل��ادة العاشرة :تلتزم كل من الدول
املتعاقدة ،بتنفيذ االن��اب��ات القضائية
املتعلقة بالجرائم االره��اب�ي��ة ،ويجوز
ل �ه��ا رف� ��ض ط �ل��ب ال �ت �ن �ف�ي��ذ ف ��ي اي من
الحالتني التاليتني:
أ  -اذا كانت الجريمة موضوع الطلب
محل اتهام او تحقيق او محاكمة لدى
الدولة املطلوب اليها تنفيذ االنابة.
ب  -اذا ك��ان تنفيذ الطلب من شأنه
املساس بسيادة الدولة املكلفة بتنفيذه
او بأمنها او بالنظام العام فيها.
امل � ��ادة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة :ي�ن�ف��ذ طلب
االن��اب��ة وفقا الحكام القانون الداخلي
للدولة املطلوب اليها التنفيذ ،وعلى

وج ��ه ال �س��رع��ة ،وي� �ج ��وز ل �ه��ذه ال��دول��ة
تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات
التحقيق وال�ت�ت�ب��ع ال�ق�ض��ائ��ي ال�ج��اري
ل��دي �ه��ا ف ��ي ن �ف��س امل� ��وض� ��وع ،او زوال
االسباب القهرية التي دع��ت للتأجيل،
على ان يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا
التأجيل.
امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة ع � �ش� ��رة :أ  -ي �ك��ون
لالجراء الذي يتم بطريق االنابة ،وفقا
الحكام ه��ذه االتفاقية ،االث��ر القانوني
ذات��ه ،كما ل��و ت��م ام��ام الجهة املختصة
لدى الدولة طالبة االنابة.
ب  -ال ي�ج��وز استعمال م��ا نتج عن
تنفيذ االن��اب��ة اال في نطاق ما صدرت
االنابة بشأنه.
الفرع الثالث
التعاون القضائي
امل��ادة الثالثة عشرة :تقدم كل دولة
م �ت �ع��اق��دة ل � �ل ��دول االخ � � ��رى امل �س��اع��دة
امل �م �ك �ن ��ة وال �ل ��ازم� � ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات او
اج ��راءات املحاكمة املتعلقة بالجرائم
االرهابية.
املادة الرابعة عشرة:
أ  -اذا انعقد االختصاص القضائي
إلحدى الدول املتعاقدة بمحاكمة متهم
عن جريمة ارهابية فيجوز لهذه الدولة
ان تطلب الى الدولة التي يوجد املتهم
في اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة
شريطة موافقة ه��ذه الدولة وان تكون
ال �ج ��ري �م ��ة م �ع��اق �ب��ا ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي دول� ��ة
امل �ح��اك �م��ة ب�ع�ق��وب��ة س��ال �ب��ة ل�ل�ح��ري��ة ال
تقل مدتها عن سنة واحدة او بعقوبة
اخ��رى اش��د وت�ق��وم ال��دول��ة الطالبة في
ه��ذه ال�ح��ال��ة ب�م��واف��اة ال��دول��ة املطلوب
م�ن�ه��ا ب�ج�م�ي��ع ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وال��وث��ائ��ق
واالدلة الخاصة بالجريمة.
ب  -ي �ج��ري ال�ت�ح�ق�ي��ق او امل�ح��اك�م��ة
حسب مقتضى ال�ح��ال ع��ن ال��واق�ع��ة او
الوقائع التي اسندتها الدولة الطالبة
ال� ��ى امل �ت �ه��م وف �ق ��ا ألح� �ك ��ام واج � � ��راءات
قانون دولة املحاكمة.
امل��ادة الخامسة عشرة :يترتب على
تقديم ال��دول��ة الطالبة لطلب املحاكمة
وفقا للبند (أ) من امل��ادة السابقة وقف
اج ��راء امل�لاح�ق��ة والتحقيق واملحاكمة
امل�ت�خ��ذة ل��دي�ه��ا ب�ش��أن امل�ت�ه��م املطلوب
محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه
م�ق�ت�ض�ي��ات ال �ت �ع��اون او امل �س��اع��دة او
االنابة القضائية التي تطلبها الدولة
املطلوب اليها اجراء املحاكمة.
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ثالث كؤوس لفريق
كي.اس.آر في بطولة اإلمارات
للدراجات المائية

فريق كي.اس.آر املشارك في بطولة اإلمارات

ح �ق ��ق م �ت �س��اب �ق��و ف ��ري ��ق (ك� ��ي.
اس.آر) الكويتي للدراجات املائية
م ��راك ��ز م �ت �ق��دم��ة وح� �ص ��دوا ث�لاث
ك� � ��ؤوس ف ��ي ال� �ج ��ول ��ة االول � � ��ى م��ن
بطولة االم��ارات للدراجات املائية
ال �ت��ي اخ�ت�ت�م��ت م �س��اء ام��س االول
على شواطئ مدينة دبي.
وقالت رئيسة الفريق الشيخة
م� �ش ��اع ��ل ال ��دع � �ي ��ج ال � �ص � �ب ��اح ف��ي
اتصال هاتفي مع (كونا) من دبي
ان املتسابق يوسف العبدالرزاق
ح�ق��ق ك��أس امل��رك��ز ال��راب��ع ف��ي فئة
املعدل لكبار املحترفني (جي.بي)

وح �ص��ل امل �ت �س��اب��ق خ��ال��د امل��اج��د
ع�ل��ى ك��أس امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ف��ي فئة
الـ(ستوك) للهواة فيما حقق حمد
الداللي كأس املركز الرابع في فئة
الـ(ستوك) للمحترفني.
واوض �ح��ت ان األع �ط��ال الفنية
ت�س�ب�ب��ت ف��ي ع ��دم ت�ح�ق�ي��ق ك��ل من
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال � �ن � �ج ��دي وم � �ب� ��ارك
ال �س �ل �ط��ان وب� ��در ال �ق �ن��اع��ي ن�ت��ائ��ج
م�ت�ق��دم��ة ب��ال��رغ��م م��ن أن �ه��م ك��ان��وا
ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن ص �ع��ود منصات
التتويج.

الهالل األحمر تواصل تقديم
المساعدات للنازحين السوريين
في لبنان
وزع� ��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال االح �م��ر
الكويتي امس مزيدا من املساعدات
االنسانية على اسر سورية نازحة
ف��ي ج �ن��وب ش ��رق ل�ب�ن��ان ف��ي اط��ار
(حملة الشتاء الدافئ .2016
واوضح رئيس الفريق امليداني
في جمعية الهالل االحمرالكويتي
م� �ن� �ه ��ل ال � �ع � �ن� ��زي ف � ��ي تصريح لـ
(ك��ون��ا) ان��ه ت��م ت��وزي��ع  300حصة
م��ن امل�ن�ظ�ف��ات و 600ب�ط��ان�ي��ة على
اسر سورية نازحة في بلدة (ضهر
االحمر) في بلدة (راشيا) بمنطقة
جبل لبنان.
واك � � ��د ال� �ع� �ن ��زي اه� �م� �ي ��ة ت �ق��دي��م
ه� ��ذه امل� �س ��اع ��دات ف ��ي ه� ��ذا ال��وق��ت

ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن م �ع��ان��اة ال �ن��ازح�ين
ال �س��وريي��ن ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون ح��ال��ة
مأساوية صعبة في فصل الشتاء.
وج� � � ��دد ت ��أك � �ي ��ده وق� � � ��وف دول � ��ة
الكويت اميرا وحكومة وشعبا الى
جانب النازحني السوريني مشددا
على حرص جمعية الهالل االحمر
على ايصال املساعدات االنسانية
بشكل مباشر للنازحني السوريني
في مختلف املناطق اللبنانية.
وي �ق �ي��م أك �ث��ر م ��ن م �ل �ي��ون ن ��ازح
ف��ي لبنان ف��ي مخيمات عشوائية
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ن ��اط ��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
غ��ال�ب�ي�ت�ه��م م ��ن االط� �ف ��ال وال �ن �س��اء
والشيوخ

الكويت تتبرع بـ  100ألف دوالر
لرعاية األطفال في المكسيك
أعلنت س�ف��ارة ال�ك��وي��ت لدى
امل�ك�س�ي��ك ت�ق��دي��م دول ��ة الكويت
م �س��اع��دات م��ال �ي��ة ب�ق�ي�م��ة 100
أل ��ف دوالر مل��ؤس �س��ة ان�س��ان�ي��ة
م � �ع � �ن � �ي� ��ة ب� � ��رع� � ��اي� � ��ة األط � � �ف� � ��ال
واملشردين في املكسيك.
وذك � ��رت ال �س �ف ��ارة ف ��ي ب�ي��ان
ام ��س ان س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
املكسيك سميح ج��وه��ر حيات
ق� ��دم امل �س��اع��دة امل��ال �ي��ة ل�ح��اك��م
والي � � ��ة امل �ك �س �ي��ك د .اروف� �ي� �ي ��ل
افييال في قصر الحكم بعاصمة
الوالية (تولوكا) بهدف تمويل
ع � �م � �ل � �ي� ��ات م� ��ؤس � �س� ��ة م �ع �ن �ي��ة
ب� �ت� �ط ��وي ��ر م �ل�اج� ��ئ امل� �ش ��ردي ��ن
لبناء غ��رف لألطفال الالجئني
في املكسيك.
وأع� � � � � � ��رب ال � �س � �ف � �ي� ��ر ح� �ي ��ات
ع � � ��ن س� � �ع � ��ادت � ��ه ب ��ال� �ت� �خ� �ف� �ي ��ف
م ��ن م� �ع ��ان ��اة األط � �ف� ��ال األي� �ت ��ام
وال�ف�ق��راء وامل�ش��ردي��ن م��ن خالل
تبرع سمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان (ه� ��دي� ��ة اط� �ف ��ال

الكويت تمنح املؤسسة الخيرية  100ألف دوالر

الكويت الى اصدقائهم االطفال
في املكسيك).
واع � �ت � �ب� ��ر ان ال � �ت � �ب� ��رع ي �ع��د
تجسيدا للسياسة الخارجية
االن �س��ان �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى رف��ع
املعاناة ودع��م االنسانية الفتا
ف ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ال � ��ى ت �ك��ري��م
االم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل� �س� �م ��و أم �ي��ر
البالد ومنح سموه لقب (قائد
ل �ل �ع �م��ل االن � �س ��ان ��ي) وت�س�م�ي��ة

فريق الغوص :رفع  3أطنان مخلفات
بالستيكية من ساحل العالج الطبيعي
تمكن فريق ال�غ��وص الكويتي
التابع للمبرة التطوعية البيئية
من رفع ثالثة اطنان من املخلفات
ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة م ��ن س��اح��ل إدارة
العالج الطبيعي بالصليبيخات
وشرق محمية الصليبيخات.
وق� � � � ��ال م � � �س� � ��ؤول ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات
ب��ال�ف��ري��ق ول�ي��د ال�ش�ط��ي ل �ـ (ك��ون��ا)
امس ان املخلفات التي رفعت من
الساحل تشكل ضررا على البيئة
الساحلية والطيور والقيعان في
جون الكويت.
واض � � � � � ��اف ال � �ش � �ط� ��ي ان ه� ��ذه
امل� �خ� �ل� �ف ��ات ص � � � ��ادرة م� ��ن ال �س �ف��ن
والقوارب ورواد السواحل واخرى
ن ��ات� �ج ��ة ع � ��ن م � �ج� ��اري� ��ر االم � �ط� ��ار
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• رخ �ي��ص ن��اص��ر ه ��ادي ال�ض�ف�ي��ري،
 77ع ��ام ��ًا( ،ش � �ي ��ع) ،رج�������ال :خ��ي��م��ة ب�ين
صناعية الجهراء وممشى النسيم ،تلفون:
 ،50828668نساء :الجهراء ،النسيم ،ق،1
ش ،28م ،256تلفون67774962 :
• غازي سحمي حجاب املطيري70 ،
ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال ون��س��اء :ال��ف��ردوس،
ق ،4ش ،1ج ،11م ،8تلفون- 66699338 :
99959144
• أم � � �ن� � ��ة أح � � �م� � ��د ق � � ��ري � � ��ت ،أرم � � �ل� � ��ة:
ع� � �ب � ��دال � ��رح� � �م � ��ن ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه خ �ن �ج��ر
ال�ك�ن��دري 71 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج���ال:
دي����وان ال��ك��ن��ادرة ،منطقة ال��ش��ع��ب ،تلفون:
 ،99050969نساء :الصباحية ،ق ،1ش،16
م ،44تلفون99428000 :
• عليه سطاي حسني ،أرملة :محمد
أح� �م ��د ك � �م ��ال 87 ،ع ��ام ��ًا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج���ال :مسجد مقامس ،الرميثية ،تلفون:
 ،67710019ن��س��اء :حسينية ال��ع��ل��وي��ة ،أم
صادق ،الرميثية ،ق ،4شارع مالك بن أنس،
تلفون60707107 :
• حمود إبراهيم الهاجري 86 ،عامًا،
(ش�ي��ع) ،رج���ال :ضاحية عبدالله السالم،
ق ،3دي��وان الهاجري ،تلفون،22513986 :
نساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،4ش،42
م ،27تلفون22519871 - 22519872 :
• ص � ��ادق ح �س�ي�ن ب��اش��ا م �ح �م��د49 ،
عامًا( ،شيع) ،رج��ال :حسينية بوعليان،
الدعية ،تلفون ،99504353 :نساء :الزهراء،
ق ،6ش ،606م ،41تلفون51339999 :
• ثويني صياد هميم ال�خ��ال��دي55 ،
ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج���ال :ال���ف���ردوس ،مقابل
ال��ج��م��ع��ي��ة ،ت���ل���ف���ون ،99200755 :ن���س���اء:
ال����ف����ردوس ،ق ،7ش ،1ج ،3م ،80ت��ل��ف��ون:
99571064
• ص �ب �ي �ح��ة م �ح �م��د ال � ��داي � ��ل ،زوج � ��ة:
ي ��وس ��ف ن ��اص ��ر ي ��وس ��ف ال� �ل� �ه ��و81 ،
عامًا( ،تشيع التاسعة صباح اليوم)،
رج���ال :الشامية ،ق ،8ش ،89م ،14تلفون:
 ،99771233ن��س��اء :ال��ق��ري��ن ،ق ،3ش،10
م ،15تلفون97882314 - 99859838 :
• ن � � ��ورة ع �ل ��ي ع �ب ��دال ��رح �م ��ن امل � ��ري،
أرم �ل��ة :س�ع�ي��د ال �ش��اب��وص امل� ��ري81 ،
عامًا( ،تشيع بعد صالة عصر اليوم
بمقبرة صبحان) ،رج��ال ونساء :الرقة،
ق ،1ش ،10م ،422ت��ل��ف��ون- 99088989 :
55612255
• م� �ب ��ارك ف �ل��اح م �ج �ح��م ال �ح �م ��ودان
املطيري 28 ،عامًا( ،يشيع بعد صالة
عصر ال�ي��وم بمقبرة ال�ج�ه��راء) ،رج��ال
ون��س��اء :الجهراء العيون ،ق ،4ش ،8م،241
تلفون50112622 - 65777793 :

مواقيت الصالة
جانب من رفع املخلفات

الغزيرة التي هطلت على الكويت.
واوض� ��ح ان ال �ف��ري��ق رف ��ع ه��ذه
امل �خ �ل �ف��ات ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ب�ل��دي��ة
ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

دول� ��ة ال �ك��وي��ت (م ��رك ��زا للعمل
االنساني).
وأع � ��رب ال �س �ف �ي��ر ح �ي��ات عن
ت �ط �ل �ع��ه ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة
الستمرار فتح قنوات للتعاون
وال�ت�ن�س�ي��ق وت� �ب ��ادل ال �خ �ب��رات
ب �ي��ن امل� ��ؤس � �س� ��ات امل �ك �س �ي �ك �ي��ة
وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال � �ع� ��ام ف��ي
البالد.

الوفيات

وإدارة خدمات العالج الطبيعي
ب � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ض �م��ن م �ب ��ادرة
(ش��واط��ئ ال�ك��وي��ت نظيفة) بدعم
من وزارة الدولة لشؤون الشباب.
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