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بابا الفاتيكان يشيد بدور األمير في تعزيز السالم
أش��اد بابا الفاتيكان فرانشيسكو ب��ال��دور االي�ج��اب��ي ال��ذي ت��ؤدي��ه دول��ة
الكويت بقيادة سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح في
تعزيز مبادئ وقيم السالم والحوار واسس التعايش والتعاون االنساني.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء البابا فرانشيسكو سفير دول��ة الكويت ل��دى االتحاد
السويسري املحال للفاتيكان بدر صالح التنيب على هامش اللقاء السنوي
بممثلي السلك الدبلوماسي املعتمد لدى الفاتيكان بمناسبة العام الجديد.
تفاصيل (ص)02

جلسة تاريخية شهدت إقرار  8قوانين أبرزها إنشاء هيئة مكافحة الفساد واإلعالم اإللكتروني وتعزيز ميزانية الدفاع

مجلس األمة :متضامنون مع إجراءات
السعودية الهادفة إلى حماية أمنها

وزير الدفاع :قواتنا الجوية والبرية تعمل بكامل طاقتها في عاصفة الحزم
رف � ��ض م �ج �ل��س األم � � ��ة أم � ��س أي
ممارسات او سياسات تمس وتهدد
سيادة واستقرار وامن دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي وخ ��اص ��ة تلك
املوجهة للمملكة العربية السعودية
الشقيقة.
واع � ��رب امل �ج �ل��س ف��ي ب �ي��ان عقب
ج� �ل� �س ��ة خ � ��اص � ��ة ع � �ق � ��دت مل �ن��اق �ش��ة
األوض� � ��اع اإلق �ل �ي �م �ي��ة ع ��ن ت�ض��ام�ن��ه
ال �ك��ام��ل وغ �ي��ر امل �ح��دود م��ع اململكة
العربية السعودية في كل اجراءاتها
ال� �ه ��ادف ��ة ال� ��ى ح �م��اي��ة اس �ت �ق��راره��ا
وأمنها مؤكدا االلتفاف الكامل حول
ال�ق�ي��ادة السياسية واالل �ت��زام التام
والثقة املطلقة باملبادئ السياسية
وامل��واق��ف امل�ب��دئ�ي��ة ال�ت��ي ينتهجها
س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االحمد الجابر الصباح فيما يتعلق
بالتعامل والتعاطي مع التطورات
السياسية االقليمية االستثنائية.
وش � � � ��دد رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة

م� ��رزوق ال�غ��ان��م خ�ل�ال ت�لاوت��ه بيان
امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى ض� � � � � � ��رورة ص � ��ون
ال� ��وح� ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة ك �ص �م ��ام أم� ��ان
لوطننا ال�ك��وي��ت ف��ي ظ��ل املتغيرات
والتحوالت الجارية كما شدد على
ان حفظ النسيج االجتماعي ورص
ال� �ص� �ف ��وف ه ��و اس �ت �ح �ق��اق م �ق��دس
وواج ��ب وط�ن��ي وان ال�ع�ب��ث ب��األم��ن
املجتمعي هو خط احمر لن يسمح
ألي كان بتجاوزه وتخطيه.
إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ خالد
الجراح أن القوات الكويتية الجوية
وال �ب��ري��ة ت�ع�م��ل ب�ك��ام��ل ط��اق�ت�ه��ا في
ع��اص�ف��ة ال �ح��زم إل ��ى ج��ان��ب ال �ق��وات
املقاتلة الخليجية الشقيقة.
وج� � � � ��اءت ت � �ص ��ري � �ح ��ات ال� ��وزي� ��ر
ال� �ج ��راح ع �ق��ب إق � ��رار م�ج�ل��س األم ��ة
قانونا لتعزيز ميزانية الدفاع على
أن ي �س �ح��ب م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
ب �م��ا ال ي �ت �ج��اوز  3.2م �ل �ي��ار دي �ن��ار

 8قوانين حيوية يقرها المجلس
ويحيلها على الحكومة
أقر مجلس االمة خالل جلسة
أم ��س  8ق��وان�ي�ن ف��ي م��داول�ت�ي�ه��ا
االولى والثانية.
وت �ع��د ال �ق��وان�ي�ن امل �ق��رة ضمن
االول � ��وي � ��ات امل �ت �ف��ق ع �ل �ي �ه��ا ب�ين
امل � �ج � �ل� ��س وال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وال � �ت� ��ي
ت �ع �ك��س ح��ال��ة م ��ن ال �ت �ف��اه��م بني
ال �س �ل �ط �ت�ي�ن إلن� � �ج � ��از وت� �س ��ري ��ع
وت �ي��رة ال�ت�ش��ري�ع��ات ب�ش�ك��ل م��رن
ب �ع��د م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ع �ل��ى م�س�ت��وى
ج� �ل� �ن ��ة األول � � � ��وي � � � ��ات وال � �ل � �ج� ��ان
املختصة.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ق��ائ �م��ة ال �ق��وان�ين
املقرة أمس:
 قانون التخطيط االجتماعيواالقتصادي.
 -ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون االش �خ��اص

ذوي االحتياجات الخاصة.
 ق � � ��ان � � ��ون ت� �ن� �ظ� �ي ��م اإلع � �ل� ��اماإللكتروني
 ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون امل �ط �ب��وع��اتوالنشر.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب� ��اص� ��دارقانون الشركات.
 امل� � � �ش � � ��روع واالق � � �ت� � ��راح� � ��اتب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ان� �ش ��اء هيئة
مكافحة الفساد.
 ق � ��ان � ��ون ت � �ع� ��زي� ��ز م� �ي ��زان� �ي ��ةتسليح وزارة الدفاع.
 م � ��د ال� �ح� �م ��اي ��ة ال �ت��أم �ي �ن �ي��ةللعسكريني الخليجيني.

كويتي على م��دى ال�س�ن��وات العشر
امل �ق �ب �ل��ة وه � ��و إج � � ��راء درج� � ��ت ع�ل��ى
إقراره مجالس األمة املتعاقبة خالل
سنوات الخمس وعشرين املاضية.
ي ��ذك ��ر أن ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� ��ة
أم � ��س ش� �ه ��دت إق � � ��رار  8ق ��وان�ي�ن م��ا
شكل سابقة على مستوى جلسات
مجلس األمة منذ عام .1963
وق��ال وزي��ر املالية أن��س الصالح
ان اح�ت�ي��اط��ي األج �ي ��ال ال �ق��ادم��ة لن
يمس وه�ن��اك دراس ��ات لسد العجز
م �ض �ي �ف��ا أردن� � ��ا أن ت �ك ��ون م �ي��زان �ي��ة
التسليح بقانون خاص حتى ال يتم
إرباك امليزانية العامة للدولة.
ك �م��ا واف� � ��ق مجلس االم� � ��ة ع�ل��ى
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ب� �ش ��أن م��د
ال �ح �م��اي��ة ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة ل�ل�ع�س�ك��ري�ين
م ��ن م��واط �ن��ي دول ال �خ �ل �ي��ج وذلك
باملداولتني االول��ى والثانية وقرر
احالته للحكومة.
الرئيس مرزوق الغانم يلقي بيان مجلس األمة حول األوضاع اإلقليمية أمس

العمير :محاسبة
المتسببين في
الحصى المتطاير
أك� � � � � ��د وزي � � � � � � ��ر االش � � � �غ � � ��ال
ال �ع��ام��ة د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ان
م��وض��وع ال�ح�ص��ى املتطاير
ف ��ي ال� �ش ��وارع م �ح��ل اه�ت�م��ام
وم �ت��اب �ع��ة م��ؤك��دا ان ��ه ستتم
م � �ح� ��اس � �ب� ��ة ك� � ��ل م� � ��ن ي �ث �ب��ت
ت� �ق� �ص� �ي ��ره ف � ��ي ه � � ��ذا االم � � ��ر.
واضاف ان الوزراء السابقني
اح� ��ال� ��وا م ��وض ��وع ال �ح �ص��ى
امل�ت�ط��اي��ر ف��ي ال �ش ��وارع وم��ن
اعتقدوا انهم متسببون من
امل �ق��اول�ي�ن وال �ش��رك��ات ب�ع��دم
االل �ت��زام ب�ض��واب��ط ومعايير
سفلتة الشوارع الى النيابة.

تعهد حكومي بإعادة موظفي
هيئة مكافحة الفساد
تعهدت الحكومة أمس ممثلة
في وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال ��وزراء الشيخ محمد العبدالله
ووزي� � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي � � ��ر االوق � � ��اف
وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق��وب
ال � �ص� ��ان� ��ع ام � � � ��ام م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ب��اع��ادة م��وظ�ف��ي ه�ي�ئ��ة مكافحة
ال �ف �س��اد ال ��ى م��واق �ع �ه��م ال�س��اب�ق��ة
ب� �ن� �ف ��س درج� ��ات � �ه� ��م وروات � �ب � �ه� ��م
وامتيازاتهم املالية وف��ي سياق
م�ن��اق�ش��ة م� ��واد ال �ق��ان��ون ت �س��اءل
النواب عن ذنب ه��ؤالء املوظفني
من خطأ الحكومة للمرة الثالثة
بعد ان التزموا بالتزامات مالية

مشيرين إلى أن الحكومة يتعني
عليها تعويضهم او على األق��ل
اعادتهم بنفس االمتيازات.
وش ��ددوا على اخ��ذ االج ��راءات
االح� � � �ت � � ��رازي � � ��ة وس� � � ��د ال � �ث � �غ� ��رات
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ح � �ت� ��ى ال ي �ب �ط��ل
القانون من املحكمة الدستورية
مرة اخرى.
واش��اد بعض ال�ن��واب بادخال
ب � �ع� ��ض ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ك ��إض ��اف ��ة
ت �ع��ري��ف ل �ل �ك �س��ب غ �ي��ر امل �ش ��روع
ح �ت��ى ي �ت��م ت �ف��ادي ت �ك��رار قضية
االي ��داع ��ات ووج ��ه ال�غ��ان��م س��ؤاال
م�ب��اش��را ل�ل��وزي��ر ال�ص��ان��ع ق��ائ�لا:

هل تتعهد يا وزير العدل بإعادة
ك��ل امل��وظ �ف�ين ال ��ى ام��اك�ن�ه��م بكل
االم �ت �ي��ازات ف��أج��اب وزي ��ر ال�ع��دل
قائال :نعم اتعهد.
إل� � � � ��ى ذل� � � � ��ك ط� � ��ال� � ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي ال � � ��وزراء
بتقديم استقاالتهم ف��ي ح��ال لم
ينفذ ذلك التعهد.
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األمير استقبل ولي العهد والغانم
والمبارك والخالد

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص �ب��اح
أم ��س س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه سمو الشيخ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح
رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
الحمد الصباح.

وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

بابا الفاتيكان يشيد بدور االمير في تعزيز مبادئ وقيم السالم
اشاد بابا الفاتيكان فرانشيسكو
بالدور االيجابي ال��ذي تؤديه دولة
ال �ك��وي��ت ب �ق �ي��ادة س�م��و ام �ي��ر ال�ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال �ص �ب��اح ف ��ي ت �ع��زي��ز م� �ب ��ادئ وق�ي��م
ال �س�لام وال �ح��وار واس ��س التعايش
والتعاون االنساني.
ج � � ��اء ذل � � ��ك خ � �ل ��ال ل � �ق � ��اء ال� �ب ��اب ��ا
ف��ران�ش�ي�س�ك��و س�ف�ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ل� ��دى االت� �ح ��اد ال �س��وي �س��ري امل �ح��ال
للفاتيكان ب��در ص��ال��ح التنيب على

ه ��ام ��ش ال� �ل� �ق ��اء ال� �س� �ن ��وي ب�م�م�ث�ل��ي
ال�س�ل��ك ال��دب �ل��وم��اس��ي امل�ع�ت�م��د ل��دى
الفاتيكان بمناسبة العام الجديد.
وق ��ال ال�س�ف�ي��ر ال�ت�ن�ي��ب ل �ـ (ك��ون��ا)
ام��س ان ب��اب��ا الفاتيكان اع��رب على
ه��ام��ش ال �ل �ق��اء ع��ن ت �ق��دي��ره لجهود
س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ف ��ي دع ��م ال�ع�م��ل
االن� �س ��ان ��ي وم� ��د ج �س ��ور ال �ت��واص��ل
والتضامن مع الجميع.
واض� ��اف ان ال �ب��اب��ا فرانشيسكو
تقدم بخالص تهانيه للكويت قيادة

وح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع��ام
الجديد متمنيا ان يديم الله عليها
نعمة السالم واالستقرار.
وذك � � ��ر ان� � ��ه ن� �ق ��ل ب � � � ��دوره ل �ل �ب��اب��ا
تحيات سمو امير البالد بمناسبة
ال �ع��ام ال�ج��دي��د وت�م�ن�ي��ات س �م��وه ان
يكون عام خير وسالم على البشرية
جمعاء.
وأعرب السفير التنيب عن تقديره
ال�ب��ال��غ ل�ج�ه��ود ال�ب��اب��ا فرانشيسكو
ال �ف��اع �ل��ة ف ��ي ت��وط �ي��د ق �ي��م ال� �ح ��وار

ال �س�لام وال �ع��دال��ة وال��دع��وة ال��ى نبذ
العنف.
ول�ف��ت ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ال��ى اع�لان
ال �ف��ات �ي �ك��ان ف ��ي ع ��ام  2015اع �ت��راف��ه
رسميا بدولة فلسطني وحق شعبها
ف��ي اس �ت��رداد ح�ق��وق��ه امل�س�ل��وب��ة ال��ى
ج ��ان ��ب دوره ف ��ي ان � �ه ��اء ال�ق�ط�ي�ع��ة
ال �ت��اري �خ �ي��ة ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وكوبا وكذلك انجاز اتفاقات رسمية
مهمة مع عدد من الدول ومنها دولة
الكويت.

استقبل المبارك ووزيري الخارجية والداخلية

ولي العهد يرعى مهرجان
نادي األحمدي للفروسية
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح بقصر بيان صباح امس
سمو الشيخ جابر املبارك الحمد
الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل س�م��وه ال�ن��ائ��ب األول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
الحمد الصباح.
كما استقبل سموه نائب رئيس

م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ال �ح �م��د
الصباح
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
سفير دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى اململكة
امل � � �ت � � �ح� � ��دة خ� � ��ال� � ��د ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز
الدويسان.
م ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ي �ش �م��ل س�م��و
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
الجابر الصباح برعايته مهرجان

ن � � � � ��ادي األح � � � �م� � � ��دي ل� �ل� �ف ��روس� �ي ��ة
للموسم ( )2016 - 2015وقد أناب
س �م��وه م�ح��اف��ظ األح �م��دي الشيخ
ف � � ��واز ال� �خ ��ال ��د ال� �ح� �م ��د ال �ص �ب��اح
لحضور حفل تسليم ك��أس سمو
ولي العهد لسباق الخيل الساعة
الثالثة عصر اليوم على مضمار
امل��رح��وم ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه ال�ج��اب��ر
الصباح.

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

وكانت دولتا الكويت والفاتيكان
قد وقعتا خ�لال زي��ارة سمو الشيخ
ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك ال� �ح� �م ��د ال� �ص� �ب ��اح
رئيس مجلس ال��وزراء في سبتمبر
امل � ��اض � ��ي م � ��ذك � ��رة ت� �ف ��اه ��م ل �ت �ع��زي��ز
ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ب �ش��أن ال �ت �ق��ارب
ب�ي�ن ال �ح �ض ��ارات وت �ع �م �ي��ق ال �ح��وار
وال �ت �ص��دي ل �ج ��ذور االره� � ��اب ون�ب��ذ
الفرقة والصراع.
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األمير يرعى احتفالية الهالل األحمر
باليوبيل الذهبي

هدايا تذكارية لسمو األمير من الهالل األحمر

ت� �ح ��ت رع � ��اي � ��ة وح� � �ض � ��ور ح �ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح االحمد الجابر الصباح اقيمت
ص �ب��اح ام ��س االح �ت �ف��ال �ي��ة ب��ال�ي��وب�ي��ل
ال��ذه �ب��ي مل� ��رور  50ع��ام��ا ع �ل��ى ان �ش��اء
جمعية الهالل االحمر الكويتي وذلك
في مسرح قصر بيان.
ووص � ��ل س �م��وه ال� ��ى م �ك��ان ال�ح�ف��ل
واس�ت�ق�ب��ل ب�ك��ل ح �ف��اوة وت��رح �ي��ب من
ق �ب ��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة
ال � �ه �ل�ال االح � �م� ��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة د .ه�ل�ال
ال �س��اي��ر وال �ع �ض��و امل ��ؤس ��س وع �ض��و
مجلس ادارة جمعية ال �ه�لال االح�م��ر
الكويتي سعد علي الناهض.
وش �ه ��د ال �ح �ف��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ ن��واف االحمد الجابر الصباح
ورئ�ي��س مجلس االم��ة م ��رزوق الغانم
وك�ب��ار الشيوخ وس�م��و الشيخ ناصر
املحمد االحمد الصباح وسمو الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك الحمد ال�ص�ب��اح رئيس
مجلس الوزراء والنائب االول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ون��ائ��ب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ محمد
ال�خ��ال��د ون��ائ��ب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان
االم �ي��ري ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ج ��راح الصباح
ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال ��دف ��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج ��راح وك�ب��ار
املسؤولني بالدولة.
والقى رئيس مجلس ادارة جمعية
ال �ه�ل�ال االح �م��ر ال �ك��وي �ت��ي ك�ل�م��ة ت�ق��دم
فيها باسمه واسم جميع العاملني في
جمعية الهالل االحمر للمقام السامي
ب �ج ��زي ��ل ال �ش �ك ��ر وال � �ع� ��رف� ��ان ل�ت�ف�ض��ل
س �م��وه ب��رع��اي��ة وح� �ض ��ور اح�ت�ف��ال�ي��ة
ج �م �ع �ي��ه ال � �ه �ل��ال االح � �م � ��ر ال �ك��وي �ت��ي
ب�م�ن��اس�ب��ة م� ��رور خ�م�س�ين ع��ام��ا على
إنشائها.
واض� � ��اف ال �س��اي��ر ف ��ي ك �ل �م �ت��ه :لقد
ط��وق�ت��م أع�ن��اق�ن��ا ب�ح�ض��ورك��م وجميل
ص �ن �ع �ك��م ودع� �م� �ك ��م ال �س �خ ��ي ل�ل�ع�م��ل

محليات
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سمو األمير متوسطا سمو ولي العهد والغانم في احتفالية اليوبيل الذهبي للهالل األحمر

االن � �س� ��ان� ��ي واالغ� � ��اث� � ��ي وم ��ؤس �س��ات ��ه
وف��ي مقدمتها جمعية الهالل االحمر
الكويتي مما يعجز اللسان عن وصفه
وهذا بفضل الله عهدنا بكم ونستذكر
بكل معاني ال��وف��اء وال�ع��رف��ان أميرنا
ال��راح��ل ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د وأخ ��اه
األم�ي��ر ال��وال��د الشيخ سعد العبدالله
اللذين سطرا تاريخا ناصعا ومشرفا
ف��ي دع ��م ال�ع�م��ل االن �س��ان��ي واالغ��اث��ي
ن �س��أل ال �ل��ه س �ب �ح��ان��ه وت �ع��ال��ى لهما
الرحمة واملغفرة.
منظمة انسانية
وت��اب��ع ال�س��اي��ر :نعيش ه��ذه األي��ام
ال� ��ذك� ��رى ال �خ �م �س�ين إلن� �ش ��اء ج�م�ع�ي��ة
ال�ه�لال االح�م��ر الكويتي التي أنشئت
ب � �م� ��رس� ��وم أم � � �ي � ��ري ف � ��ي ع � �ه ��د س �م��و
األم�ي��ر ال��راح��ل الشيخ ص�ب��اح السالم
ال�ص�ب��اح تلك الجمعية ال�ت��ي وضعت
ل�ه��ا ب�ص�م��ات واض �ح��ة خ�ل�ال فترتها
القصيرة مقارنة بأي منظمة انسانية

أخ� � ��رى ع �ل��ى م �س �ت��وى ال� �ع ��ال ��م .واك ��د
الساير ان م��رور  50عاما على إنشاء
ج �م �ع �ي��ة ال � �ه �ل��ال االح � �م � ��ر ال �ك��وي �ت��ي
يستوجب م�ن��ا ت�ق��دي��م ال�ش�ك��ر لجميع
العاملني فيها بدءا من أعضاء مجلس
االدارة وم � � � ��رورا ب �ج �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ين
وامل � �ت � �ط ��وع �ي�ن ف � ��ي ج �م �ي ��ع االدارات
واللجان متمنني لها املزيد من التطور
واالزده ��ار لخدمة الكويت جيال بعد
ج �ي ��ل م �س �ت �ط ��ردا ب ��ال � �ق ��ول :ف� ��ي ه ��ذه
امل�ن��اس�ب��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة أق ��ول ان ال�ك��وي��ت
ب��إن �ش��ائ �ه��ا ج �م �ع �ي��ة ال � �ه �ل�ال االح �م��ر
ال� �ك ��وي� �ت ��ي اص� �ب� �ح ��ت م � �ن � ��ارة ل�ل�ع�م��ل
االنساني املؤسسي خاصة ان العمل
االن �س��ان��ي ال �ع��امل��ي ف ��ي ح��اج��ة م��اس��ة
ال��ى وج��ود مثل ه��ذه املؤسسات التي
تنتهج العمل الخيري بكل أشكاله.
فكر خيري
وزاد ال �س��اي��ر :ل �ق��د ب�ن�ي��ت جمعية
ال �ه�لال االح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى أك�ت��اف

سمو األمير يستمع إلى شرح من الساير حول أنشطة الجمعية

رجال أفاضل وهبوا حياتهم وأوقاتهم
لهذا العمل بجد ون�ش��اط لنشر الفكر
الخيري االغاثي فجزاهم الله عنا وعن
املسلمني خ�ي��را وج�ع��ل ذل��ك ف��ي ميزان
حسناتهم.
واس � �ت � �ط� ��رد ق� ��ائ�ل��ا :وم � �م ��ا ال ش��ك
ف�ي��ه ان ج �ه��ود ال �ك��وي��ت ب �ق �ي��ادة سمو
األم � �ي� ��ر ل �ف �ت��ت اه� �ت� �م ��ام دول ال �ع��ال��م
واملنظمات العاملية إل��ى ال ��دور القوى
ل�ل��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة اإلن �س��ان �ي��ة وت�ك�ل�ل��ت
ت �ل��ك ال �ج �ه��ود ب�م�ن��ح ص��اح��ب ال�س�م��و
لقب «قائد للعمل اإلنساني» وتسمية
ال �ك��وي��ت «م ��رك ��زا ل�ل �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي»
ع��رف��ان��ا ب��ال��دع��م امل�ت��واص��ل ل�ه��ذا البلد
وق ��ائ ��ده ل�ل�ع�م�ل�ي��ات اإلن �س��ان �ي��ة ل�لأم��م
امل �ت �ح��دة ال �ه ��ادف ��ة إل� ��ى ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
األرواح وتخفيف املعاناة حول العالم.
واض� ��اف ان ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة
للعاملني في الحقل االنساني واالغاثي
ت�ن��زل ع�ل��ى ق�ل��وب�ن��ا ب ��ردا وس�لام��ا فكم
ك ��ان ل �ه��ذه ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �س��ام �ي��ة في

م �ن��اس �ب��ات ك �ث �ي��رة األث� � ��ر ال� �ب ��ال ��غ ف��ي
ان �ط�ل�اق ال �ح �م�لات ال�خ�ي��ري��ة وتسيير
ال� ��وف� ��ود االغ ��اث� �ي ��ة واق� ��ام� ��ة ال �ج �س��ور
االنسانية بالتعاون مع سفاراتنا في
الخارج مضيفا :وستستمر الجمعية
ف��ي ال �ن �ش��اط االن �س��ان��ي واالج�ت�م��اع��ي
والتنموي والصحي والتعليمي عبر
مشاريع ب�ن��اء امل ��دارس واملستشفيات
وح � �ف � ��ر اآلب � � � � ��ار وت � ��دش �ي��ن امل � �ش ��اري ��ع
املوسمية كإفطار الصائم واألضاحي
واقامة مشاريع التنمية املجتمعية في
العديد من الدول بغية تخفيف معاناة
املحتاجني والفقراء.
واستدرك الساير قائال :ملا للمجتمع
من دور في تحقيق االستدامة تحملت
ال �ج �م �ع �ي��ه م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
ودأب � � � ��ت ع� �ل ��ى غ� � ��رس م� �ف� �ه ��وم ال �ع �م��ل
التطوعي ونشر ثقافة العمل التطوعي
ب�م�ش��ارك��ة م��ؤس�س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
متابعا :وادراك ��ا ل�لاوض��اع االنسانية
الصعبة في سوريا فان جمعية الهالل
االحمر تعلن عن تنظيم حملة تبرعات
ب �م �ق��ر ال�ج�م�ع�ي��ة الغ ��اث ��ة أه ��ال ��ي ب�ل��دة
مضايا السورية املنكوبة التي تعيش
كارثة إنسانية بسبب الحصار املطبق.
وتابع ال�س��اي��ر :الش��ك ان�ه��ا م��أس��اة
وم �ج��اع��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ي�ع�ي�ش�ه��ا  42ال��ف
ان� � �س � ��ان م� �ح ��اص ��ر ب� �م ��دي� �ن ��ة م �ض��اي��ا
ال�س��وري��ة فأهلها ي��أك�ل��ون امل ��اء وامل�ل��ح
واوراق الشجر واطفالها يموتون من
الجوع والبرد بسبب حصار نظام ظالم
وهناك الكثير من اهالي بلدة مضايا
فقدوا أرواحهم بسبب النقص الشديد
ف ��ي ال �ت �غ��ذي��ة وم�ع�ظ�م�ه��م م ��ن امل�س�ن�ين
واألطفال في الوقت الذي اليزال يعيش
فيه العشرات على حافة املوت مع حالة
من سوء التغذية الحادة.
دعم حكومي
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه أل� �ق ��ى ع �ض ��و م�ج�ل��س
ادارة ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال االح� �م ��ر سعد

ال�ن��اه��ض ك�ل�م��ة ن�ي��اب��ة ع��ن امل��ؤس�س�ين
ق��ال فيها ان��ه ت��م اش�ه��ار الجمعية في
شهر يناير من عام  1966تحت رقم 38
ب ��وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
وح�ظ�ي��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ب��دع��م وم�س��اع��دة
حكومتنا في مجاالت العمل االنساني
وم� �س ��اع ��دة امل �ن �ك��وب�ي�ن ف ��ي ع� ��دة دول
والتي يزيد عددها  86دول��ة في كافة
ق ��ارات ال�ع��ال��م .وت��اب��ع الناهض قائال:
إن للجمعية وض�ع��ا خ��اص��ا يختلف
ع� ��ن ب �ق �ي��ة م ��ؤس� �س ��ات ال� �ن� �ف ��ع ال� �ع ��ام
ف��امل��ادة األول ��ى م��ن ال�ن�ظ��ام االس��اس��ي
تنص على مبدأ التطوع بحيث تعمل
الجمعية كهيئة م�س��اع��دة للسلطات
الرسمية وعلى االخ��ص فيما يتعلق
ب �ن��ص امل � ��ادة  26م��ن ات �ف��اق �ي��ة جنيف
االول � � ��ى ل �ع ��ام  1949وب ��اق ��ي امل �ب ��ادئ
التي اقرتها مؤتمرات الهالل االحمر
وال�ص�ل�ي��ب االح �م��ر ال��دول �ي��ة وتتمتع
الجمعية بجميع املزايا والحصانات
املبينة ف��ي ات�ف��اق�ي��ات جنيف الدولية
وهي عضو فاعل في الصليب والهالل
االحمر الدولي واالتحاد الدولي.
واكد الناهض ان تتويج صاحب
ال �س �م��و ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
االح� � �م � ��د ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ب��أع �ل��ى
وس��ام يمنح م��ن األم��م املتحدة كقائد
ل�لان�س��ان�ي��ة وت�س�م�ي��ة ال �ك��وي��ت م��رك��زا
ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي ل�ه��و ف�خ��ر للكويت
واهل الكويت.
واخ� �ت� �ت� �م ��ت االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة ب �ع��رض
ف�ي�ل��م وث��ائ �ق��ي ي�ح�ك��ي م�س�ي��رة ال�ه�لال
االح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى م��دى  50عاما
بعدها تفضل حضرة صاحب السمو
امير البالد حفظه الله ورع��اه بتكريم
م ��ؤس� �س ��ي ج �م �ع �ي��ة ال � �ه �ل��ال االح� �م ��ر
الكويتي ث��م ت��م تقديم هدية تذكارية
لسمو االمير بهذه املناسبة.
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في جلسة ماراثونية استمرت  12ساعة ناقش خاللها  8قوانين

المجلس يعدل قانون المعاقين
ويشرع اإلعالم اإللكتروني والتخطيط
في جلسة استمرت إلى مايقارب التاسعة والنصف
من مساء امس اقر مجلس االمة عددا من القوانين
المهمة المدرجة على جدول اعماله حيث وافق
المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  60لسنة  1986في شأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي بمداولتيه االولى والثانية
واحالته الى الحكومة .ووافق مجلس األمة على
قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 3لسنة
 )2006بشأن المطبوعات والنشر في مداولتيه
األولى والثانية واحالته للحكومة .كما وافق
المجلس على االقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض
احكام القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق
االشخاص ذوي االعاقة في مداولتيه االولى والثانية
واحاله الى الحكومة .وإلى تفاصيل الجلسة:
افتتح رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال � �غ ��ان ��م ال� �ج� �ل� �س ��ة ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم ��س
األرب� �ع ��اء ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف
بعد أن كان قد رفعها ملدة نصف ساعة
لعدم اكتمال النصاب وتال األمني العام
أسماء األعضاء الحاضرين والغائبني
من دون اذن أو إخطار.
بند الرسائل
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م �ن��اق �ش��ة ب�ن��د
ك� �ش ��ف األوراق وال� ��رس� ��ائ� ��ل ال� � � ��واردة

وجاءت كالتالي:
 رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ةاألم � � ��وال ال �ع��ام��ة ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا تكليف
دي��وان املحاسبة فحص وتدقيق كافة
امل �س �ت �ن��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ع�م�ل�ي�ت��ي ب�ي��ع
ش��رك��ة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع �ي ��ة ال �غ��ذائ �ي��ة
وال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ت �ع �ل �ي��م ق �ي��ادة
السيارات.
 رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل��راف��قال � �ع� ��ام� ��ة ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا ت� �م ��دي ��د ع �م��ل
اللجنة بخصوص متابعة توصيات

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

االس �ت �ج��واب امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و ع��ادل
م�س��اع��د ال �خ��راف��ي ال ��ى وزي ��ر االش �غ��ال
ال�ع��ام��ة وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء السابق
عبدالعزيز االبراهيم وذلك حتى نهاية
دور االنعقاد الحالي.
 تقرير االمانة العامة عن اجتماعاتل�ج��ان املجلس ال��دائ�م��ة وامل��ؤق�ت��ة خالل
الفترة من  27اكتوبر حتى  31ديسمبر
( 2015ع �م�ل�ا ب��ال �ف �ق��رة االخ� �ي ��رة طبقا
لنص امل ��ادة  46م��ن ال�لائ�ح��ة الداخلية
ملجلس األمة).

 ع � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي :رس� ��ال� ��ة ل�ج�ن��ةاملرافق بتمديد التحقيق في توصيات
االس � � �ت � � �ج � � ��واب ف � �ق � �ب ��ل االس� � �ت� � �ج � ��واب
ق� � ��دم� � ��ت اس� � �ئ� � �ل � ��ة ول� � � � ��م ي� � � � ��رد ع �ل �ي �ه��ا
وذه �ب��ت ل�لاس�ت�ج��واب وع�ن��دم��ا ذهبت
لالستجواب خرجت توصيات والوزير
خ ��رج وال ��وزي ��ر ال �ج��دي��د وط�ل�ب�ن��ا منه
ت�ق��ري��ر ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى وم �ن��ذ سنتني
وال � ��وزارة ل��م ت�ج��د ح�لا ل�ه��ذه املعضلة
س �ن �ت ��ان وال� � � � � ��وزارة غ �ي ��ر ق� � � ��ادرة ع�ل��ى
ت �ص �ل �ي��ح ال� � �ش � ��وارع س � �ي� ��ارات ال �ن ��اس

خ� � ّ�رب� ��ت ه � �ن ��اك ض� �ع ��ف ف� ��ي امل �س �ت��وى
املهني والفني ف��ي ال ��وزارة ف�م��اذا فعل
الوزراء؟
الجسار ق��ال عطوهم كل ش��يء ملاذا
ال ت��ري��دون اع�ط��اء ن��ا ك��ل ش��يء؟ فلماذا
ت ��ري ��دون وض ��ع ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م��وق��ف
ح � ��رج؟ ال� � � ��وزارة ت � ��دار م ��ن ال � �خ ��ارج ي��ا
د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر وامل �س �ت �ج��وب ال��وزي��ر
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أعرب عن التضامن الكامل مع السعودية في كل إجراءاتها لحماية أمنها

مجلس األمة يرفض أي ممارسات تهدد
استقرار دول الخليج
ع �ق��د م �ج �ل��س األم� � ��ة ج �ل �س��ة س��ري��ة
بناء على طلب رئيس املجلس ملناقشة
األوضاع االقليمية في الساحة وناقش
املجلس الطلب وش��رح رئيس املجلس
م �ب��ررات ال�ط�ل��ب وص ��وت امل�ج�ل��س على
س��ري��ة ال�ج�ل�س��ة وواف � ��ق امل �ج �ل��س على
الطلب.
وأل�ق��ى وزي��ر الخارجية بيانا شرح
ف �ي��ه االوض� � ��اع ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وس�ي��اس��ة
ال �ك��وي��ت ح �ي��ال �ه��ا ،ث ��م أص� ��در امل�ج�ل��س
بيانا وافق عليه االعضاء الحاضرون.

وفيما يلي نص البيان:
ف ��ي ظ ��ل أج � � ��واء ال� �ت ��وت ��ر االق �ل �ي �م��ي
املتصاعد وانطالقا من الحرص الكامل
ع �ل��ى س �ي��ادة واس �ت �ق��رار دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ك��اف��ة وع �ل��ى أم��ن
املنطقة بأسرها والتزاما منا بعقيدة
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال �س �ي��اس �ي��ة امل�ت��رس�خ��ة
ت��اري�خ�ي��ا وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ال �ح��رص على
ت �ع��زي��ز م� �ب ��ادئ ال �س �ي ��ادة واس �ت �ت �ب��اب
االم ��ن واالس �ت �ق��رار وع ��دم ال �ت��دخ��ل في
الشؤون الداخلية للدول واشاعة اجواء

التهدئة في االقليم.
يؤكد مجلس االمة الرفض التام ألي
م�م��ارس��ات او س�ي��اس��ات ت�م��س وت�ه��دد
س �ي��ادة واس �ت �ق��رار وام ��ن دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ،خ �ص��وص��ا ت�ل��ك
امل��وج�ه��ة للمملكة العربية السعودية
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وي � � �ع� � ��رب ع� � ��ن ال� �ت� �ض ��ام ��ن
ال�ك��ام��ل وغ�ي��ر امل �ح��دود م��ع اململكة في
ك ��ل اج ��راءات � �ه ��ا ال� �ه ��ادف ��ة إل� ��ى ح�م��اي��ة
استقرارها وأمنها.
ك�م��ا ي��ؤك��د م�ج�ل��س االم� ��ة االل�ت�ف��اف

ال � �ك ��ام ��ل ح� � ��ول ال � �ق � �ي� ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
وااللتزام التام والثقة املطلقة باملبادئ
ال �س �ي��اس �ي��ة وامل� ��واق� ��ف امل �ب��دئ �ي��ة ال�ت��ي
ينتهجها حضرة صاحب السمو امير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه فيما يتعلق
ب��ال�ت�ع��ام��ل وال �ت �ع��اط��ي م ��ع ال �ت �ط��ورات
السياسية االقليمية واالستثنائية.
وي� � �ش � ��دد م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ف � ��ي ه ��ذا
ال �س �ي��اق ع�ل��ى ض� ��رورة ص ��ون ال��وح��دة
الوطنية كصمام امان لوطننا الكويت

في ظل املتغيرات والتحوالت الجارية
ك �م ��ا ي� �ش ��دد ع �ل ��ى ان ح �ف ��ظ ال �ن �س �ي��ج
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ورص ال � �ص � �ف� ��وف ه��و
استحقاق مقدس وواج��ب وطني ،وان
العبث باالمن املجتمعي هو خط احمر
لن يسمح ألي كان بتجاوزه وتخطيه.
حفظ الله الكويت وشعبها م��ن كل
م�ك��روه ف��ي ظ��ل قائد مسيرتنا حضرة
صاحب السمو امير البالد وسمو ولي
عهده االمني حفظهما الله ورعاهما.

الخرافي :سنتان
واألشغال غير
قادرة على إصالح
الشوارع من تطاير
الحصى
العمير :الحصى
المتطاير موضوع
اهتمام ومتابعة
ومحاسبة لكل من
يثبت تقصيره
طنا :وزير األشغال
لن يحاسب فما
نراه في شوارع
الكويت فضيحة
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دعوا إلى معالجة مشكلة تطاير الحصى

مطالب نيابية بتنفيذ توصيات االستجوابات
ومخاوف من التالعب في بيع الشركات
تتمة المنشور ص04
االب��راه�ي��م خ��رج م��ن ال ��وزارة فهل يدير
ال� � � � ��وزارة م ��ن ال� � �خ � ��ارج؟ اي � �ق ��اف ج�س��ر
ال �غ��زال��ي سيكلف ال��دول��ة اع �ب��اء مالية
ووزارة االشغال تريد تمديد بمبلغ 6
م�لاي�ين ل�ل�م�ق��اول و  23ط�ل��ب تعويض
االيقاف هذا الهدر في املال العام وقلنا
ع �ن ��ه ف� ��ي االس � �ت � �ج� ��واب واالن اص �ب��ح
حقيقة .الوزير العمير مسؤول االن.
 وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة د .ع�ل��يالعمير :اشكر الخرافي على هذا الطرح
وامل ��أس ��اة ال �ت��ي ن�ع�ي�ش�ه��ا ف ��ي ش ��وارع
ال �ك��وي��ت وال �ح �ص��ى امل�ت�ط��اي��ر ال ��ذي لم
تسلم منه سيارة هو موضوع اهتمام
وم �ت��اب �ع��ة وم �ح��اس �ب��ة ل �ك��ل م ��ن ي�ث�ب��ت
ت�ق�ص�ي��ره وال � ��وزراء ال�س��اب�ق��ون اح��ال��وا
قصر
الى النيابة العامة من ُاعتقد انه ّ
ولم يلتزم بضوابط ومعايير سفلتتة
ال� �ش ��وارع وه ��و م �ن �ظ��ور أم� ��ام ال�ن�ي��اب��ة
واريد ان اطمئن الخرافي بأن املستفيد
من إخفاء معلومة عن نائب من نواب
األم��ة ؟ ال لم نخف شيئا وك��ل الوثائق
ح �ك��وم �ي��ة ت �ح��ت رق ��اب ��ة م �ج �ل��س االم ��ة
وتحت رقابة لجنة املرافق وستحصل
عليها اللجنة أم��ا ان ال ��وزارة ت��دار من
ال�خ��ارج فأقول ان��ه متى ما ثبت لدينا
ان هناك م��ن يدير ال ��وزارة م��ن الخارج
فلن يكون لنا مكان داخل الوزارة.
 ع� ��ادل ال �خ ��راف ��ي :أث ��ق ف ��ي ال��وزي��رالعمير وحرصه ولكن اتهامي لم يأت
م��ن باطل ألن االوراق م��وج��ودة عندي
وهذا دليل ان هناك من ال يريد ارسالها
للمجلس م��ع ان ال�ت�ق��ري��ر ف�ن��ي وي��دي��ن
ج� �ه ��ات ق � ّ�ص ��رت ف ��ي ت �ط��اي��ر ال�ح�ص��ى
وط �ل �ب �ن��ا ص �ح �ي �ف��ة االت � �ه� ��ام م� ��ن ق� ��رار
االحالة للنيابة وثبت ان االحالة تمت
ف��ي م��وض��وع اخ��ر ول�ي��س ف��ي موضوع
تطاير الحصى.
 وزي � ��ر االش� �غ ��ال د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر:حرصا على ان اركان الوزارة يسمعون
ما لدى الخرافي وتخوفاته فموجودة
االن وك�ي�ل��ة ال � ��وزارة ل �ش��ؤون الصيانة
وح � � �ض� � ��روا م � �ش � �ك ��وري ��ن ل � �س � �م ��اع ك��ل
وجهات النظر.
 م �ح �م��د ط �ن��ا :ال ��وزي ��ر ال �ع �م �ي��ر ل��نيستطيع املحاسبة ول��ن يحاسب فما
ح �ص��ل ف ��ي ش � � ��وارع ال� �ك ��وي ��ت ج��ري �م��ة
م ��ن ال �ع �ب��دل��ي ال � ��ى ال � ��دائ � ��ري ال �س��اب��ع
وال� �س ��ادس وال �خ��ام��س وك ��ل ال �ش��وارع
والطرق بها حفر وسيارات االشخاص
كلها تكسرت واملهندسون الذين لدينا
م�س��ؤول��ون ع��ن االش �ي��اء الفنية ل�ك��ن ال
يراقبون على السفلتة وآلياتها يعني
ال توجد رق��اب��ة .وهناك تواطؤ واضح
م��ن ارك � ��ان وزارة االش� �غ ��ال ول ��ذل��ك لن
ت�س�ت�ط�ي��ع ان ت �ح��اس��ب ي ��ا ب ��و ع��اص��م

العمر :المقاول
أصبح رهينة
الجهات التنفيذية
باالبتزاز «يعني
ادفع عشان نمشي
شغلك»

روضان الروضان

وم��ا ن��راه ف��ي ش��وارع الكويت فضيحة
بكل معني الكلمة .جسر جابر راح��وا
ال ��ى دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ل��م ي��واف��ق عليه
ولكن راحوا الى مجلس الوزراء ووافق
عليه وأنتظر منك ي��ا ي��ا ب��و عاصم ان
تحاسب ووقتها سأرفع لك العقال.
 ج � � �م� � ��ال ال � � �ع � � �م � ��ر :امل � � �ط� � ��ر ن �ع �م��ةوال �ح �ك��وم��ة ج�ع�ل�ت��ه ن�ق�م��ة ألن ال�ف�س��اد
وص ��ل ألن امل �ط��ر اظ �ه��ر ه ��ذه ال �ح��االت
والشوارع ترجم الناس واآللية املتبعة
ف� ��ي وزارة االش� � �غ � ��ال س �ي �ئ��ة خ��اص��ة
املتعلقة بترسية املناقصات واتحدى
ال� �ح� �ك ��وم ��ة اذا ان� �ت� �ه ��ى أي م� �ش ��روع
بالدولة وفق الجدول الزمني املخطط
له وتخسر ال��دول��ة املليارات ج��راء ذلك
في وقت تبحث عن توفير  400مليون
م� ��ن ت �ق �ل �ي��ص ال � ��دع � ��وم .ك �ل �ف��ة ال �ع�ل�اج
بالخارج احد اسباب تأخر الدولة في
تنفيذ املشاريع .املقاول أصبح رهينة
ال�ج�ه��ات التنفيذية ب��االب �ت��زاز «يعني
ادف��ع عشان نمشي شغلك» ونحن من
ي��دف��ع ال �ث �م��ن .ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة حقيقية
ف��ي ان �ج��از امل �ش��اري��ع ت �ط��اي��ر ال�ح�ص��ى
«ب�ل��وى» ال تظهر إال ف��ي االم�ط��ار ومن
ال� � �ض � ��روري ان ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت�ن�س�ي��ق
ح�ك��وم��ي  -ح�ك��وم��ي م��ن اج ��ل معالجة
ه��ذا ال�خ�ل��ل .فكلفة امل ��ال ال �ع��ام نتيجة
س��وء االدارة هى االكبر بالكويت ومن
يستطيع تمرير مشاريعه دون ان يدفع
من تحت الطاولة.
 سعود الحريجي :ال��وزي��ر العميراصبح مسؤوال امامنا سياسيا ولكن
ه �ن��اك ت��وص �ي��ات ع�ق��ب االس �ت �ج��واب��ات
ون� ��راه� ��ا ل �ي �س��ت م �ح��ل اه �ت �م ��ام وه ��ذه
اخ �ط��اء وخ �ل��ل إال ان �ن��ا ن��راه��ا ل��م تنفذ
وط �ل �ب �ن��ا م� ��دة اط � ��ول ح �ت��ى ن �ج��د ال ��رد
وال� �ح ��ل ال �ش ��اف ��ي .وج �م��ع ال �ت��وص �ي��ات

سعود الحريجي

ف� ��ي اس � �ت � �ج� ��واب وزي � � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون ل��م
تنفذ اي �ض��ا .وزارة االش �غ��ال إم��ا انهم
ال ي��ري��دون ال�ع�م��ل او ان�ه��م ال يملكون
امل �ق ��درة ع�ل��ى ال�ع�م��ل واالص �ل ��اح .ط��رق
وشوارع الكويت تئن من الخلل والتلف
وت��ؤث��ر ع�ل��ى امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ويجب
وض��ع حد لذلك وك��ل ش��يء له حد وكل
الطرق بها خلل وحفر ووزارة الكهرباء
اي �ض��ا ال ب ��د ان ت�ع�م��ل ألن ك ��ل ال �ط��رق
مظلمة.
 عبدالله الطريجي :الحكومة تريدترشيد االس�ت�ه�لاك ورف��ع ال��دع��وم لكن
تقارير ديوان املحاسبة ترى االستهزاء
م��ن الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار وتبيع
شركاتها ب��أرخ��ص االس�ع��ار فلننتظر
دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة ي�ن�ت�ه��ي م��ن تكليفه
ب� ��وض� ��ع ض � ��واب � ��ط ل� �ب� �ي ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات.
انظروا الى قوة بدر السعد الذي سرب
ال��رس��ال��ة للصحافة وي�س�ت�ف��ز املجلس
وي� �ق ��ول ل �ي��س م ��ن ح ��ق وزارة امل��ال �ي��ة
رف��ض بيع ال�ش��رك��ات .ف��ي 2011/2010
ب� ��اع ع � �ق� ��ارات ف ��ي ل �ن ��دن ب �خ �س��ارة 30
مليون دينار كويتي والتقرير الجديد
ل �ل��دي��وان ي �ق��ول ب ��اع ع �ق��ار ف ��ي امل��ان�ي��ا
ب�ـ  9م�ل�ي��ارات وقيمته  22مليار ي��ورو.
ب� ��در ال �س �ع��د وب � ��در ال �س �ب �ي �ع��ي رف �ض��ا
ت��زوي��د دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��امل�س�ت�ن��دات
وه � ��ذه اه ��ان ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ول � ��ن ن�س�ك��ت
ع��ن امل��وض��وع ون��ري��د ص ��ور الشيكات
ل �ل �ن��واب ال �س��اب �ق�ين ال ��ذي ��ن ب ��اع ��وا لهم
الشركة م��ن دون اكتتاب ع��ام .نثق في
وزير املالية وعليك ان تتصل به وتقول
ل��ه زود دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة باملستندات
وال�ت�س��ري��ب للصحافة عليك ان يكون
لك موقف تجاهه وتجاه بدر السعد اذا
تنازلت عن حقك فهذا راجع لك اما نحن
في املجلس فلن نسكت .وأم��ام الوزير

ال � �ي ��وم اس �ت �ح �ق��اق ه ��و ت ��زوي ��د ل�ج�ن��ة
حماية امل��ال ال�ع��ام بجميع املستندات
او ل�ت�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ة ال �ت �س �ت��ر على
ب � ��در ال �س �ع��د وب� �ع ��ض ال �ف ��اس ��دي ��ن ف��ي
ه�ي�ئ��ة االس �ت �ث �م��ار ال��ذي��ن ت�لاع �ب��وا في
بيع ال�ش��رك��ات واق ��ول ألع�ض��اء اللجنة
السابقني ملاذا تسترتم على هذا امللف
اثناء عضويتكم؟
 وزي��ر املالية أن��س الصالح :ذهبتش� �خ� �ص� �ي ��ا وق � � � � ��رأت اوراق ش��رك �ت��ي
املنتجات ل�ل��زراع��ة والكويتية لتعليم
ال � �س � �ي� ��ارات ول� � ��م اج� � ��د م� �خ ��ال� �ف ��ات ب��ل
م�لاح �ظ��ات ف�ن��دت�ه��ا ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
وف ��ق اج �ت �م��اع ح �ض��رت��ه ان ��ا شخصيا
وامل�ه��م ه�ن��اك ف��رق ش��اس��ع ب�ين مخالفة
وب�ي�ن م�لاح �ظ��ة ف�ل�ا ت��وج��د م�خ��ال�ف��ات.
وبالنسبة لشركة املنتجات ال��زراع�ي��ة
وال�ش��رك��ة الكويتية لتعليم ال�س�ي��ارات
ق ��دم ��ت ب ��امل� �س� �ت� �ن ��دات وب ��ال � �ص ��ور م��ن
ام�لاك ال��دول��ة تقارير متضمنة فحص
الشركتني وقدمت ص��ورا فوتوغرافية
ب ��أن ل ��م ت�ت�غ�ي��ر اي م ��ن االن �ش �ط��ة بعد
البيع فيما يتعلق بعقود امالك الدولة
وك ��ان ذل��ك ب�ح�ض��ور دي ��وان املحاسبة
وال� �ت� �ق� �ي� �ي ��م ي� �ت ��م ع� �ل ��ى اس � � ��س م��ال �ي��ة
وم� ��زاد ي�ع�ل��ن ف��ي ال�ص�ح��ف ول �ي��س في
غ��رف مغلقة .واطمأننا على أن هناك
اجراءات سليمة ومستعدون لتزويدكم
بكل البيانات ومستعدون ألن تقومون
اجراءاتنا ونؤكد أن القطاع االحتياطي
العام يدار من قبل مئات من الكويتيني
واطمأننت الى سالمة اجراءاتهم كلها
وك � ��ل االج � � � � ��راءات ال ت ��رق ��ى ألن ت �ك��ون
م �خ��ال �ف��ات .وال �ح �ك��وم��ة ال ت �ج��زع اب ��دا
للجوء على ط��رف محايد كالقضاء او
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة فلتذهب ال��ى دي��وان
املحاسبة ما في مشكلة هذه االجراءات

ال �خ��اص��ة ب��ال �ب �ي��ع م �ن��ذ  1995وزودت
اللجنة ب��أوراق�ه��ا جميعها وك��ل حجم
شركة له اجراءاته ونرحب بمقترحات
ال��دي��وان ونوافق على الرسالة ال��واردة
ب �م��ا ج� ��اء ف �ي �ه��ا .اج � � � ��راءات ال �ب �ي��ع م��ن
عدمه نؤكد ان ارض امل�ع��ارض ننتظر
تقرير الديوان وكل يوم نبيع ونشتري
ع � �ق ��ارات ون �ح ��ن ن �س �ي��ر وف� ��ق ت��وص�ي��ة
مجلس االمة من الخروج من مستثمر
م �ب��اش��ر ال � ��ى م �س �ت �ث �م��ر غ �ي��ر م �ب��اش��ر.
ول �ي��س م ��ن ش �غ��ل ال � � ��وزارة االع �ت ��راض
على البيع باعتبار ان هيئة االستثمار
هي املالك .ومن املمكن ان تطلب لجنة
امل� � ��ال ال � �ع ��ام ك ��ل االوراق وال �ب �ي��ان��ات
واملستندات ونحن بكل تعاون نزودها
ب�ه��ا وات�ع�ه��د ب��ذل��ك ودي� ��وان املحاسبة
ال�ه�ي�ئ��ة خ��اط�ب�ت��ه وق��ال��ت ل��ه ه��ل ل��دي��ك
تكليف م��ن امل�ج�ل��س .وأم ��ا ان تتفضل
بسؤال برملاني وارد عليك بالتفصيل
وان يكلف ال��دي��وان بفحص الشركتني
ويتم فحصهم لكن ال يتم االمتناع عن
ت��زوي��د ال��دي��وان او اي جهة بالبيانات
في السابق زودنا الديوان باملستندات
كافة واشاد الديوان بذلك.
روض ��ان ال��روض��ان :ك�لام الطريجي
خ �ط �ي��ر خ �ص ��وص ��ا ان ه� �ن ��اك ات �ه��ام��ا
ألعضاء سابقني وكنت اتمنى ان ينفي
الوزير ذلك فهل القانون يسمح لهيئة
االستثمار ان تتعامل مع النواب خالل
ع�ض��وي�ت�ه��م؟ فعلى ال��وزي��ر ان يوضح
ه� ��ذه ال �ج��زئ �ي��ة ه ��ل ه �ن ��اك ت �ع��ام��ل م��ع
االعضاء خالل عضويتهم أم ال؟
 د .عبدالله الطريجي :يوم الثالثاءاج � �ت � �م ��اع ات� �م� �ن ��ى ان ت� �ح� �ض ��ره وف ��ي
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الحريجي :طرق
وشوارع الكويت
تئن من الخلل
والتلف وتؤثر
على المواطن
الطريجي :بعض
الفاسدين تالعبوا
في بيع الشركات
والسعد يستفز
المجلس
وزير المالية :على
شركتي المنتجات
الزراعية والكويتية
لتعليم السيارات
مالحظات وليست
مخالفات فندتها
هيئة االستثمار
الروضان :هل
القانون يسمح
لهيئة االستثمار
بأن تتعامل مع
النواب خالل
عضويتهم
بالمجلس؟
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الحكومة تتوعد بمواجهة ظاهرة
الكبائن المغلقة في المقاهي
تتمة المنشور ص05
موضوع الشركة الوطنية العقارية هل
كتب نواب سابقون شيكات الى الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار؟ ت� ��رى ال �ش��رك��ات
لدينا.
 وزي��ر املالية أن��س ال�ص��ال��ح :ل��و تمتوجيه سؤال برملاني أرد ألن املوضوع
سابق على تقلدي الحقيبة.
 ماجد موسى :في استجواب وزيراالش �غ��ال ال�س��اب��ق ت�ح��دث�ن��ا ع��ن تطاير
الحصى وك��ان��ت بنسبة  ٪30والحني
اص� �ب� �ح ��ت  ٪70ول ��دي� �ن ��ا ف� ��ي ص �ب��اح
ال �ن��اص��ر ج�س��ر ل��ه اك �ث��ر م��ن  7س�ن��وات
م��وض ��ع ق �ض��اي��ا ب�ي�ن وزارة االش �غ ��ال
وامل �ق ��اول م�ع�ق��ول��ة ال � ��وزارة غ�ي��ر ق ��ادرة
على املقاول؟
 وزي � ��ر االش� �غ ��ال د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر:ب �ع��ض االخ � ��وة ذك ��ر ال �ع �م��ل وه ��و بعد
م�ن�ت�ص��ف ال �ل �ي��ل ت �ن��زل ال� �ف ��رق ب��ال�ل�ي��ل
وتغادر قبل الفجر وبقدر ما نجد من
ألم وامتعاض من شوارعنا لكن هناك
م ��ن ي �ب ��ذل ال �ج �ه��د وي �ع��ان��ي وي�ت�ح�م��ل
امل�س��ؤول�ي��ة ب�س�ب��ب االخ �ل�ال م��ن بعض
املقاولني .طريق الساملي عليه مناقصة
تطوير شامل وبالنسبة لجسر صباح
الناصر فلو النائب وجه سؤاال لرددنا
عليه بالتفصيل وهو االن بالقضاء.
بند األسئلة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م �ن��اق �ش��ة ب�ن��د
االسئلة.
اس �ئ �ل��ة ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط �ن��ا ل��وزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال � ��وزراء وزي��ر
الصحة بشأن ق��رار حظر التدخني في
االماكن العامة.
 م �ح �م ��د ط � �ن� ��ا :االم� � ��اك� � ��ن امل �غ �ل �ق��ةوالتجارية واالس��واق التدخني ممنوع
فيها ل�ك��ن ف��ي ال �ج �ه��راء وك�م��ا ج��اء في
ج ��ري ��دة ال� � ��راي  4ام ��اك ��ن ف ��ي ال �ج �ه��راء
ك �ب��ائ��ن م �غ �ل �ق��ة ب �ه��ا ش �ي �ش��ة وت��دخ�ي�ن
وعلى وزي��ر البلدية وكذلك على وزير
ال �ص �ح��ة م �ن��ع ال� �ف� �س ��اد امل �ن �ت �ش��رة ف��ي
الكويت كلها وخاصة الجهراء الدعارة
ال ي �م �ك��ن ان ي �ق �ب��ل ب �ه��ا اه� ��ل ال �ك��وي��ت
وكذلك وزي��ر التجارة ووزي��ر الداخلية
ي �ف �ت��رض ال� � ��وزراء االرب �ع ��ة ي�ت�ع��اون��ون
وي�م�ن�ع��ون ال�ك�ب��ائ��ن املغلقة ف��ي جميع
مناطق الكويت.
اسئلة النائب عادل الخرافي لوزير
الكهرباء وامل��اء عن ال��دور الفعلي الذي
قامت ب��ه ال ��وزارة بخصوص الترشيد
في قطاعات املستهلكني.
 ع ��ادل ال �خ��راف��ي :ال �س��ؤال ق��دم لكنالوزارة جددت ارقاما في هذا الترشيد
عندما حددوا  400وهناك فرق بني هذا
الرقم والكوست وفر  400كيلو نتيجة
الترشيد فهل هي اعلى من الكوست؟
 وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��سال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه :ما

موسى :نسبة
تطاير الحصى
ارتفعت من ٪30
إلى ٪70
العمير :ملف جسر
صباح الناصر أمام
القضاء اآلن

محمد طنا

ذك ��ره ال �خ��راف��ي ع��ن امل �ع��ادل��ة ب�ين كلفة
ال �ت��رش �ي��د ف�ي�ت��م اح �ت �س��اب��ه ب �م��ا ي�ع��ود
بالفائدة على امل��ال العام هناك شراكة
ب �ن��اءة ب�ي�ن وزارة ال �ك �ه��رب��اء وم�ج�ل��س
ال� ��وزراء وت�ب�ين ان م �ع��دالت الس�ت�خ��دام
ف ��ي ال �ك��وي��ت ه ��ي االع� �ل ��ى ف ��ي ال �ع��ال��م.
ع�ل�ي�ن��ا ان ن�ش�ت��رك ك�ح�ك��وم��ة ومجلس
م��ع املجتمع امل��دن��ي م��ع ح�س��ن ترشيد
ويستخدم هذه السلع لتوفيرها ألكبر
شريحة ممكنة بالقيمة ال�ع��ادل��ة لهذا
االستهالك.
 عيسى الكندري وزير البلدية :اؤكدللنائب محمد ط�ن��ا أن��ه ب�م�ج��رد اث��ارة
ه��ذا املوضوع في االع�لام فقد اص��درت
تعليمات فورية الى البلدية بمكافحة
الظاهرة وبدأنا قبل يومني في معالجة
وم� ��داه � �م� ��ة ه� � ��ذه االوك � � � � ��ار وس ��أت ��اب ��ع
امل� ��وض� ��وع م �ت��اب �ع��ة ح �ث �ي �ث��ة وس � ��أزود
النائب بالنتائج .وتوجد املقاهي وفق
تراخيص لكن نرفض اساءة استخدام
هذه الرخصة وستجابه بإذن الله.
 م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا :وزراء ال � �ت � �ج ��ارةوال�ش��ؤون والبلدية والداخلية عليهم
وض � � ��ع ح � ��د ل � �ه� ��ذه امل � �ه� ��زل� ��ة امل� �س� �م ��اة
بالكبائن املغلقة.
سؤال محمد الحويلة لوزير االعالم
لتزويده بالخطة بشأن ضاحية صباح
االحمد.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ه ��ذه امل��دي �ن��ة ب�ع�ي��دةواملطلوب ان يكون بها مشاريع تلبي
اح �ت �ي��اج��ات االه ��ال ��ي ف��امل��دي �ن��ة تفتقر
مل�ت�ن�ف��س ل�ه��ا ب��ال��وق��ت ال �ح��ال��ي وه�ن��اك
 3م��راك��ز للشباب و 2للفتيات نتمنى
تنفيذها ب�س��رع��ة وان ت�ك��ون متكاملة
ومتوافر بها االحتياجات للشباب لسد
الفراغ املوجود وعلى ال��وزراء التعاون
ل �س��د ف � ��راغ ال �ش �ب��اب وااله� �ت� �م ��ام ب�ه��م.
وينبغي ان تكون املدينة نموذجية بكل
معنى الكلمة ألنها تحمل اسما غاليا
علينا جميعا وهو (صباح االحمد).

الشيخ محمد العبدالله

 وزي� � � ��ر اإلع � �ل� ��ام ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��انال � �ح � �م� ��ود :ال� �ح� �ك ��وم ��ة ح ��ري� �ص ��ة ع�ل��ى
تعزيز املنشآت الرياضية وت��م إشهار
ن ��ادي ب��رق��ان وح��ري �ص��ة ع�ل��ى توسعة
امل �ش��اري��ع وامل�ل�اع��ب ف��ي امل�ن��اط��ق حتى
نوفر متنفسا رياضيا للشباب وهناك
تنسيق مباشر مع «االس�ك��ان» لتوفير
م��دي �ن��ة ري��اض �ي��ة ف ��ي م��دي �ن��ة (ص �ب��اح
االح�م��د) وتوفير ك��ل م��ا يلزم لتحقيق
طموحات شبابنا في الكويت.
س��ؤال النائب سعدون حماد لوزير
التربية بشأن اع�لان الهيئة التطبيقي
لقبول املتقدمني لالبتعاث.
 س�ع��دون ح�م��اد :تقدمت مجموعةلالبتعاث وي�ت��م اخ�ت�ي��ارات ويلتزمون
ب � � ��االول ث ��م ال �ت��رت �ي��ب ول �ك ��ن م ��ا ح��دث
ف ��ي امل �ع �ه��د ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي اخ � � ��ذوا االول
ول��م ي��أخ��ذوا الترتيب الثاني وطوفوا
ال �ث��ان��ي ال ��ى ال �ت��اس��ع واخ � ��ذوا ال�ع��اش��ر
فهناك عالمة استفهام ألن العاشر طلع
ول��د نائبة مدير ع��ام هيئة التطبيقي.
وزي��ر التربية مسؤول عن ذل��ك وارج��و
م��ن ال��وزي��ر ان يعطيني اج��اب��ة شافية
الحني.
 وزي��ر التربية والتعليم العالي د.ب� ��در ال �ع �ي �س��ى :ه� ��ذا امل ��وض ��وع حصل
م �ن��ذ س �ن �ت�ين ق �ب��ل ت��ول��ي ال � � ��وزارة فما
ح ��دث خ �ط��أ ول �ك��ن امل ��وض ��وع م �ط��روح
ف��ي القضاء وال استطيع الحديث فيه
قبل البت من قبل القضاء ونعم هناك
تجاوز وننتظر حكم القضاء.
 سعدون حماد :االمور الواضحة الننتظر القضاء فيها هناك مواطن ظلم
فال بد من معاقبة مدير عام التطبيقي
وم �ع��اق �ب��ة ن��ائ �ب��ة امل ��دي ��ر ن ��ري ��د اج� ��راء
س��ري �ع��ا ب��اض��اف��ة امل ��واط ��ن م ��ن ض�م��ن
ال�ب�ع�ث��ات وب�ع��د ذل��ك ح��اس��ب او انتظر
القضاء.
 وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة د .ب��در ال�ع�ي�س��ى :النستطيع مناقشة اي موضوع منظور

امام القضاء.
اس �ئ �ل��ة ال �ن��ائ��ب س �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي
ل��وزي��ر ال �ع��دل ب �ش��أن اف��ادت��ه ع��ن خطة
ال� � ��وزارت �ي ��ن مل� �ح ��ارب ��ة ال� �ف� �س ��اد امل ��ال ��ي
واالداري.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ه ��ذه االج��اب��ةل��م ت�ب�ن دول ��ة وم ��ا ذك ��ره االخ س�ع��دون
حماد خطير ووزي��ر ال�ع��دل نكن ل��ه كل
احترام ولكن لنا عليه في اختيار وكالء
النيابة كما ان هناك ف�س��ادا ماليا في
بعض القطاعات في الدولة.
 وزير العدل وزير االوق��اف يعقوبال�ص��ان��ع :ات�خ��ذن��ا اج � ��راءات ك�ث�ي��رة في
مواجهة الفساد امل��ال��ي واالداري ،لكن
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ض ��واب ��ط اخ� �ت� �ي ��ار وك�ل��اء
النيابة ،فهناك لبس وتصور بأن وزير
ال �ع��دل ي�ق��وم ب�ه��ذا االخ �ت �ي��ار ،فمجلس
ال �ق �ض��اء االع �ل��ى ش�ك��ل ل�ج�ن��ة الخ�ت�ي��ار
الباحثني برئاسة ض��رار العسعوسي
وه � ��م م ��ن ي ��رف� �ع ��ون االخ � �ت � �ي� ��ارات ال��ى
مجلس القضاء ويصدر املجلس قرارا
باملوافقة على االسماء.
ووزير العدل لم يشارك في االختيار
ول��م ي�ش��ارك ف��ي آلية اللجنة بتفويض
م��ن م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء ،ف�ه��ل ه ��ذا نهاية
امل�ط��اف؟ ال فيجوز للمتظلم ان يتظلم
وي � ��ذه � ��ب ال� �ت� �ظ� �ل ��م مل� �ج� �ل ��س ال� �ق� �ض ��اء
ويمكنهم تقديم التظلم ل��ي شخصيا
واقدمها ملجلس القضاء.
تقارير اللجان
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل �ع��اق�ين ع��ن ال�ق��ان��ون
بشأن قانون ذوي االعاقة
 م��اض��ي ال�ه��اج��ري (م�ق��رر اللجنة):وطلب رئيس اللجنة ماضي الهاجري
اض ��اف ��ة اس� �م ��ه ع �ل��ى االق� � �ت � ��راح امل �ق��دم
بالتعديل بدال من النائب الراحل نبيل
الفضل.
 ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ان� ��ا ت �ب �ن �ي��ت ك��لاسئلة واقتراحات الراحل نبيل الفضل

فأرجو اضافة اسمي.
(موافقة عامة)
 م��اض��ي ال �ه��اج��ري :ال�ت�ع��دي��ل األولبطيء التعليم تشمل ضمن القانون.
 ع ��ادل ال �خ��راف��ي :اود ان ان ��وه ال��ىم��وض��وع اس�ئ�ل��ة ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل
ان��ا اتبناها وي�ج��ب اال يستغل قانون
امل �ع ��اق�ي�ن ف ��ي ض� �ع ��اف ال �ن �ف ��وس وف��ي
الكويت الحمدلله نرعى املعاق وهناك
دول ال تعير اه�ت�م��ام امل�ع��اق�ين وبلدنا
ت�ف�ت�خ��ر ب �ه��ذا ال� �ق ��ان ��ون ،اال ان� ��ه يجب
ان ت��زي��د االع ��ان ��ة وامل � ��ادة االخ �ي ��رة في
ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق ��دم وه� ��ي ف ��ي ح� ��ال س�ف��ر
املعاق للخارج ان يكون هناك مرافقان
اث� �ن ��ان ون �ت �م �ن��ى ان ن �ه �ت��م اك �ث ��ر ب�ف�ئ��ة
املعاق.
 سعود الحريجي :ان املعاقني يجبان ت �ك��ون ل �ه��م االول ��وي ��ة وال �ت �ع��دي�لات
امل � �ق� ��دم� ��ة ع � �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ذات اه �م �ي��ة
واس �ت �ح �ق��اق وق��دم �ن��اه��ا خ��دم��ة ل�ه��ذه
الفئة ك��ذل��ك مساعدة م��ن ي��رع��ى املعاق
ويجب ان تكون الرعاية مخيرة وليس
بالترتيب س��واء االم واألب والتعديل
الذي تقدمت به هو تغيير مسمى هيئة
ذوي االع��اق��ة ب��االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وال �ك��وي��ت م��ن اك�ث��ر ال ��دول ال�ت��ي ترعى
املعاق ونتمنى ان يتم ذلك.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :اع �ت �ق��د امل�لاح �ظ��اتع�ل��ى ال �ق��ان��ون ت�ق��دم�ن��ا ب�ه��ا واالخ� ��وان
باللجنة يجب ان يتم التصويت عليها
ولكن لالسف ال يوجد نصاب.
 ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :ان ه ��ذهالشريحة تحتاج للرعاية وال��دع��م في
كل املجاالت ونشكر ونقدر عمل االخت
ال ��وزي ��رة ال�ص�ب�ي��ح ت �ج��اه ع�م�ل�ه��ا ل�ه��ذه
الفئة ونريد ان نبعد كلمة اعاقة عنهم
الن امل �س �م��ى ي �ف �ت��رض ان ي �ك��ون ب�ق��در
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الموافقة على تعديل قانون ذوي االحتياجات
الخاصة في مداولتيه األولى والثانية
تتمة المنشور ص06
اهمية هذه الشريحة.
وقدمنا اقتراحا باستحقاق التقاعد
املبكر بالراتب الكامل على اال يتجاوز
 2750وي �ت��م ص ��رف م�ب�ل��غ  250دي �ن��ارا
ل �ل��ام ال� �ت ��ي ت ��رع ��ى م �ع ��اق ��ا ،وف � ��ي س�ف��ر
املعاق للخارج ان تصرف املخصصات
ملرافقني بدال من مرافق واحد.
هناك مشكلة تواجه اهالي املعاقني
بعدم وجود مدارس في بعض املناطق
وع�ن��دم��ا تمت مالحقة بعض امل��دارس
ج �ع��ل االه ��ال ��ي ي �ت �ف �ق��ون م ��ع م��درس�ين
ويضعهم في بيوت من دون رخصة.
واث��ق ف��ي ال��وزي��رة هند الصبيح ان
ت��أخ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ه ��ذه ال�ج��زئ�ي��ة،
النهم هم من يرفعون اسم الكويت في
املحافل ،واتمنى منك التطوير وتغيير
مسمى هذه الهيئة.
 سعدون حماد :هناك فئات بطيئةال�ت�ع�ل��م الب��د ان ت�ك��ون ض�م��ن ال�ق��ان��ون،
وه�ن��اك االع��اق��ة البصرية ل��ذوي العني
ال � � ��واح � � ��دة ي �ن �ب �غ ��ي ش� �م ��ول� �ه ��م ال �ع�ي�ن
الواحدة من ضمن االعتالالت الجزئية
فأرجو املوافقة على هذه امل��ادة بحيث
يكون بطيئ التعلم والعني الواحدة.
 د .محمد الحويلة :نضم صوتناودع�م�ن��ا الق ��رار ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات التي
ن ��رى ان �ه��ا م�س�ت�ح�ق��ة ف�ه��ي ف�ئ��ة ع��زي��زة
ع�ل�ي�ن��ا وال �ق��ان��ون ي�ل�ب��ي اح�ت�ي��اج��ات�ه��م
وهو من افضل القوانني في العالم فهو
يراعي كل االحتياجات الخاصة ونحن
هنا نطالب هيئة االعاقة ان تطبق كل
ما جاء في هذا القانون لرعاية املعاق
ون �ت �م �ن��ى ان ي �ت��م ت�غ�ي�ي��ر امل �س �م��ى من
هيئة االع��اق��ة ال��ى هيئة االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة.
وصوت املجلس على مواد القانون
كالتالي:
قانون ذوي
االحتياجات الخاصة
ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  8ل�س�ن��ة  2010ف��ي ش��أن
حقوق االشخاص ذوي االعاقة
 بعد االطالع على الدستور. وع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )8ل�س�ن��ة 2010في شأن حقوق االشخاص ذوي
االعاقة والقوانني املعدلة له.
 واف ��ق مجلس االم ��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��وناآلت� � � � � ��ي ن � �ص � ��ه وق � � � ��د ص � ��دق � �ن � ��ا ع �ل �ي��ه
واصدرناه.
مادة أولى :يستبدل بنصوص املواد
( 1بند  )1و( )9و( )10و( 25فقرة أولى)
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2010املشار
اليه النصوص اآلتية:
م� � � ��ادة ( 1ب� �ن ��د  :)1ال� �ش� �خ ��ص ذو
االعاقة :كل من يعاني اعتالالت دائمة
كلية او ج��زئ�ي��ة ت ��ؤدي ال��ى ق�ص��ور في
ق��درات��ه البدنية او العقلية او الحسية

الخرافي يتبنى كل
أسئلة واقتراحات
الراحل نبيل الفضل

سعدون حماد

قد تمنعه من تأمني مستلزمات حياته
او املشاركة بصورة كاملة وفعالة في
املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.
(موافقة عامة)
م � ��ادة  :9ت �ل �ت��زم ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ق��دي��م
ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال� �ت ��رب ��وي ��ة
والوسائل التعليمية لالشخاص ذوي
االعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم
وص�ع��وب��ات التعلم على ق��دم امل�س��اواة
م ��ع اآلخ ��ري ��ن ف ��ي ال �ت �ع �ل��م ،م ��ع م��راع��اة
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة م ��ن االت �ص��ال
واللغة والترتيبات التيسيرية الالزمة،
وت��وف �ي��ر ال� �ك ��وادر ال �ت��رب��وي��ة وامل�ه�ن�ي��ة
امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ل � �ه ��م ورف � � � ��ع ك �ف ��اء ت �ه ��ا
ومنحها الحوافز املادية واملعنوية.
وي � ��راع � ��ى ف� ��ي ج �م �ي��ع االخ� �ت� �ب ��ارات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة او اخ� �ت� �ب ��ارات
االع � �ت � �م � ��اد ال � �ت� ��ي ت� �ق ��دم� �ه ��ا ال� �ج� �ه ��ات
ال � �ح � �ك � ��وم � �ي � ��ة او األه � � �ل � � �ي� � ��ة ح � �ق� ��وق
واح�ت�ي��اج��ات ذوي االع��اق��ة ب�م��ن فيهم
فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم
وت �ل �ت��زم ال �ح �ك��وم��ة ب �ت��وف �ي��ر ال��وس��ائ��ل
السمعية واملرئية الالزمة والضمانات
الكافية لخلق مناخ مقبول ملساعدتهم
على استكمال تعليمهم.
وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات
ت��دري�ب�ي��ة ل�ك��اف��ة امل�ع�ل�م�ين ف��ي امل ��دارس
الحكومية الكتشاف ح��االت صعوبات
التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل
معها حسب احتياجات كل منها .كما
ت�ت�ك�ف��ل ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت�ك��ال�ي��ف االخ �ت �ب��ارات
ال�خ��اص��ة بتقييم بطيئي االخ�ت�ب��ارات
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ال� �ع� �م ��ل ب � �ه� ��ذا ال � �ق ��ان ��ون،
اض��اف��ة ال��ى تجهيز م��راك��ز متخصصة
للعناية ب�ه��ذه الفئة او تكليف امل��راك��ز
املتخصصة في القطاع األهلي لتوفير
هذه الخدمة التعليمية لهذه الفئة.
(موافقة عامة)
م � � ��ادة  :10ت �ت �خ��ذ ال �ح �ك ��وم ��ة ك��اف��ة
ال� �ت ��رت� �ي� �ب ��ات االداري� � � � � ��ة وال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة

وزير اإلعالم:
هناك تنسيق مع
اإلسكان لتوفير
مدينة رياضية
في مدينة صباح
األحمد وتحقيق
طموحات شبابنا

د .محمد الحويلة

ال�ف�ع��ال��ة وامل �ط �ل��وب��ة ل��دم��ج االش �خ��اص
ذوي االع��اق��ة ب�م��ن فيهم فئتا بطيئي
وصعوبات التعلم في مراحل التعليم
امل �خ �ت �ل �ف��ة ض� �م ��ن م� �ن ��اه ��ج ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
وت��أه�ي�ل�ي��ة ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع ق��درات�ه��م
الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية
م �م��ا ي��ؤه�ل�ه��م ل�ل�ان��دم��اج ف��ي املجتمع
والعمل واالنتاج.
(موافقة عامة)
مادة ( 25فقرة أول��ى) :يتولى تقديم
ال��رع��اي��ة ل ��ذوي االع��اق��ة ك��ل م��ن االم او
االب او الزوج والزوجة حسب االحوال
ط ��امل ��ا ك ��ان ��وا ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ت��وف �ي��ره��ا
وال�ق�ي��ام ف��ي ش��ؤون�ه��ا ،ف ��اذا ت�ب�ين ع��دم
ت��واف��ر ه��ذه ال��رع��اي��ة ي�ك��ون املكلف بها
قانونا احد اقاربه املقيمني في الكويت
م �م��ن ي� �ق ��در ع �ل��ى ال �ق �ي ��ام ب �م �س��ؤول �ي��ة
رع��اي��ة ذوي االع��اق��ة وامل�ح��اف�ظ��ة عليه
واالش� � ��راف ع�ل��ى ش ��ؤون ح�ي��ات��ه وذل��ك
وف��ق الترتيب التالي :االوالد ث��م اوالد
االوالد ثم االخوة واذا تعدد افراد الفئة
اخ �ت��اروا م��ن بينهم م��ن ي�ت��ول��ى رع��اي��ة
ذي االعاقة مع اخطار املشرف بذلك.
(موافقة عامة)
مادة ثانية :يلغى كل حكم يتعارض
مع احكام هذا القانون.
م � ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وال � ��وزراء -ك��ل ف�ي�م��ا ي�خ�ص��ه -
تنفيذ هذا القانون.
 س �ي ��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي :ن �ش �ك��ر ج �ه��ودال�ل�ج�ن��ة ون �ط��ال��ب ال�ل�ج�ن��ة وال�ح�ك��وم��ة
بتخصيص اماكن ل��ذوي االحتياجات
ال� � �خ � ��اص � ��ة ف � � ��ي امل� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ات ال� �س ��ت
وامل� �ع ��اق ��ون ل �ه��م م �ك��ان��ة ف ��ي ق �ل��ب اه��ل
ال� �ك ��وي ��ت وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ق �ل ��ب ص��اح��ب
السمو االمير حفظه الله ورع��اه والبد
ان اي ش� �خ ��ص م � �ع� ��اق ان ن �ه �ت ��م ب��ه
واهتماما خاصا.
 م��اض��ي ال�ه��اج��ري (م�ق��رر اللجنة):ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات ق� ��دم� ��ت ق� �ب ��ل  24س��اع��ة

م��ن م��وع��د ال�ج�ل�س��ة ف��أت�م�ن��ى ان ت�ع��اد
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� � ��ى ال �ل �ج �ن ��ة مل� ��زي� ��د م��ن
ال� ��دراس� ��ة خ��اص��ة ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال�ع�ين
الواحدة.
 ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح :بالنسبة لتعديلال�ع�ين ال��واح��دة فكل االع��اق��ات تخضع
ل�ج�ه��ات ت�ح��دي��د ول �ج��ان ط�ب�ي��ة ع��دي��دة
ف �م��ا ي �ج ��وز ان ن �ض �ع �ه��ا ف ��ي ال �ق��ان��ون
وباقي املواد عليها توافق.
وت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع ��دي�ل�ات ع�ل��ى
املواد وتمت املوافقة وجرى التصويت
نداء باالسم على املداولة االولى لقانون
املعاقني وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 39
الحضور 39
م��واف �ق��ة ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ف��ي امل��داول��ة
االولى
وجرى التصويت نداء باالسم على
املداولة الثانية لالقتراح بقانون بشأن
ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ح �ق ��وق ذوي االع ��اق ��ة
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 40
الحضور 40
موافقة على املداولة الثانية ويحال
الى الحكومة.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ن� �ش� �ك ��ر ال �ل �ج �ن��ةورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى االق �ت ��راح امل�ق��دم
وم��ن مجموعة ال�ن��واب ومنهم ال��راح��ل
نبيل الفضل ويتبناه نيابة عن الفقيد
النائب عادل الخرافي.
 الرئيس مرزوق الغانم :هل يوافقاملجلس على الرسائل االولى؟
موافقة عامة
 ه��ل ي��واف��ق املجلس على الرسالةالثانية؟
موافقة عامة
وواف� � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى االح� � � ��االت
الواردة بالجدول.
 م��اض��ي ال �ه��اج��ري :ات �ق��دم بالشكرالجزيل لزمالئي في اللجنة واالعضاء

والحكومة على اق��رار ه��ذه التعديالت
متمنيا ان توفق دائما في خدمة هذه
الفئة وهذا الوطن.
 ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ت��رف��عالجلسة ملدة ربع ساعة للصالة.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة
الواحدة ظهرا.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ه �ن��اك  8ق��وان�ينلدينا يجب علينا االنتهاء على االقل
من  4قوانني أو تمديد الجلسة إلق��رار
ج �م �ي��ع ال� �ق ��وان�ي�ن وان ت �ك ��ون ب�ح�س��ب
ال �ت��رت �ي��ب م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد وق ��ان ��ون
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة واالع�ل��ام االل�ك�ت��رون��ي
وال � �س � �ح� ��ب م � ��ن االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي ال � �ع� ��ام
وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط االق� � �ت� � �ص � ��ادي وق� ��ان� ��ون
الشركات.
موافقة املجلس على ما يستجد من
اعمال وعلى قانون الشركات لالنتهاء
م �ن��ه وت �م��دي��د ال �ج �ل �س��ة ل�ل�ان �ت �ه��اء م��ن
القوانني التي ذكرت.
 األم�ين العام :اقتراح بتحديد مدةملناقشة االوضاع االقليمية في املنطقة.
 ال ��رئ �ي ��س ال� �غ ��ان ��م :م ��واف �ق ��ة ل�ع�ق��دال�ج�ل�س��ة ال�س��ري��ة ال�خ��اص��ة ب��االوض��اع
االقليمية في جلسة اليوم.
 أح� �م ��د م �ط �ي��ع :أت �م �ن��ى ان ت �ك��ونالجلسة علنية.
 ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ � ��ان � ��م :أن � � ��ا أت �ح �م��لم�س��ؤول�ي��ة ذل��ك وم��ن ي�ق��رر ال�س��ري��ة من
العلنية هو املجلس.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :أن��ا أري ��د ب��أن تكونالجلسة علنية وأض��م صوتي لصوت
االخوان املطالبني بالعلنية.
 -الرئيس الغانم :تخلى القاعة.

التتمة ص08

حماد :هناك
عالمات استفهام
حول قبول
المتقدمين
لالبتعاث في
التطبيقي
الخرافي :يجب أال
يستغل قانون
المعاقين من قبل
ضعاف النفوس
الحريجي :التعديالت
المقدمة على
قانون ذوي
االعاقة ذات
أهمية واستحقاق
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وزير االعالم :مشروع االعالم اإللكتروني
ينظم ويرعى الحرية للمواطنين
تتمة المنشور ص07
اس �ت��ؤن �ف��ت ال�ج�ل�س��ة (وت�ل��ا ال��رئ�ي��س
م��رزوق الغانم بيانا أوض��ح فيه موقف
مجلس األمة من األوضاع اإلقليمية في
املنطقة).
تقارير اللجان
تقرير اللجنة املالية بشأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي.
 وزي � � ��رة ال � �ش� ��ؤون ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح:استأذن في دخول الفريق الفني.
 محمد الجبري (عن املقرر) :يهدفالقانون الى تنظيم اعداد خطة التنمية
وم �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا وت �ك ��ري ��م ت �ق��اري��ر
دوري��ة للجهات املعنية بشأنها وواف��ق
املجلس على جميع التعديالت وجرى
ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م ع�ل��ى امل��داول��ة
االولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  41الحضور 41
وج � � ��رى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى امل� ��داول� ��ة
الثانية لقانون التخطيط االقتصادي
واالجتماعي وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  41ع��دم موافقة  1الحضور 42
موافقة ويحال للحكومة
اإلعالم االلكتروني
 انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقريرال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب � �ش� ��أن االع �ل ��ام
االلكتروني.
وزي � � � ��ر االع � � �ل� � ��ام :م � � �ش � ��روع االع� �ل ��ام
االل �ك �ت ��رون ��ي ي �ع �ن��ى ب�ت�ن �ظ�ي��م ورع ��اي ��ة
الحرية للمواطنني ولم يخضع أي أمور
ل�ل��رق��اب��ة وي��واك��ب االع �ل�ام ال�ج��دي��د وت��م
االتصال بالعديد من الجهات املختصة
لالستئناس برأيها وكذلك في اللجنة
التعليمية وفي هذا العرض تقدم وزارة
االعالم ما يؤكد ذلك.
ف��ري��ق ال � � ��وزارة :ه �ن��اك م �ب��ادئ ع��ام��ة
ال�ت��زم��ت ب�ه��ا ال� ��وزارة ب��ات�س��اق ال�ق��ان��ون
م��ع ال��دس �ت��ور وك �ف��ال��ة ال �ح��ري��ة ل�لاف��راد
وت �ك ��رس ف ��ي دع ��م االل �ك �ت��رون��ي امل�ه�ن��ي
وخاصة في دعم ال��والء للوطن وتقديم
ك��اف��ة ال�س�ب��ل ل��دع��م االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي
ف�م��ن واج ��ب امل�س��ؤول�ي��ات ب ��ادرت وزارة
االع�ل��ام ب�ت�ق��دي��م م �ش��روع ق��ان��ون ي��دع��م
م �س ��ؤول �ي �ت �ه ��ا ل �ل��اع �ل��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي
املهني وح��رص��ت ال� ��وزارة على تشكيل
ف ��ري ��ق م �خ �ت��ص وت � ��م ارس� � � ��ال م �س ��ودة
ال �ق��ان��ون ال ��ى ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي��م واالرش� ��اد
وت��م م��راع��اة املالحظات التي وردت من
امل�خ�ت�ص�ين ف��ي ال�ح�ل�ق��ات ال�ت��ي عقدتها
اللجنة البرملانية الى ان تم التوافق بني
اللجنة التعليمية البرملانية وال ��وزارة
حول كل ما اتى به هذا املشروع ودشن
موقع لهذا املشروع وايضا اقام العديد
م��ن ال� �ن ��دوات ل�ل�ت�ع��ري��ف ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
ول� �ل ��وزارة م �ن��اظ��رة ع�ل��ى ق �ن��اة امل�ج�ل��س
حول االعالم االلكتروني.
عادل الخرافي :هذا القانون حظر من

الوزير علي العمير والوزير سلمان الحمود مع الوزيرة هند الصبيح في جلسة أمس

حرية الكلمة ومسؤوليتها والخطورة
م��ن اب � ��داء ال � ��رأي م��ن آداب ع��ام��ة وع��دم
ال �ت �ج��ري��ح وه� �ن ��اك م�ل�اح �ظ��ات ب ��أن من
يريد ان يحصل على الترخيص فهناك
تكلفة عالية لهذه التكنولوجيا فحذر
القانون بمن لديه قدرة مالية نحن نريد
الرأي العام للوصول ولكن لالسف.
ال يحصل ذلك الن املواطن البسيط ال
يملك التكليف ففي القانون يجب وضع
م��دي��ر فهل سيكون رات�ب��ه اك�ث��ر م��ن 500
دينار ،فيجب عدم الحد من حرية الرأي
أو الكلمة فالدستور كفل الحرية البداء
ال � ��رأي وي �ج��ب ت��وج �ي��ه ال �ش �ب��اب بشكل
اف �ض��ل ،وال��رق��اب��ة ال�ع��دي��دة تقيد نرجو
ب��ان ال ت�ك��ون دول�ت�ن��ا قمعية ون��ري��ده��ا
دول� ��ة م�ف�ت��وح��ة ف�ي�ج��ب ف �ت��ح م�س��اح��ات
إعالمية كبيرة.
 ج � �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :اع� �ت� �ق ��د ب� � ��ان ه ��ذاالقانون حاله كحال التشريعات االخرى
التي تقيد الحريات واتمنى من الله ان

د .عودة الرويعي

ترفضه املحكمة الدستورية اذا لجأ احد
لها فيجب ان يكون ذلك تنظيما اداريا
لهذا القانون دون اجبار املستخدم ومن
امل�م�ك��ن ان ي�ن�ع�ك��س ذل ��ك ع�ل��ى ان ي�ك��ون
ه�ن��اك دع��م خ��ارج��ي ل�ه��ذا امل��وق��ع ونحن
االن ف��ي ح��ال��ة ح ��رب ي�ج��ب ان ال ي�ك��ون
القانون مقيدا استغرب من هذا االندفاع
ومن يسمح لنفسه بهذا املنصب العام
يجب عليه تحمل ال��رأي االخ��ر ال نريد
ان يكون اعالمنا اخ��رس وب��ات اعالمنا
جهودا شخصية تهاجم من خالل هذا
القانون فمن املمكن ان يأتي بترخيص
من دول اخرى.
 وزي � ��ر االع � �ل ��ام :أؤك � ��د ان ال �ك��وي��تدول��ة قانون فنحن نتكلم عن ترخيص
ال يمس الحريات ام��ا اع�لام فهي سواء
ك��ان��ت رس �م �ي��ة او ق �ط��اع��ا خ��اص��ا ب��ان
ال ي �ك��ون اع�لام �ن��ا ب �ه��دف ال �ت��راش��ق الن
مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا ذلك
وه� ��ذا ال �ق��ان��ون ع �ل��ى امل �س �ت��وى امل�ح�ل��ي

وال�ك��وي��ت ي�ض��رب ب�ه��ا امل�ث��ل بالحريات
وراعينا كل هذه االمور في هذا القانون.
 جمال العمر :ه��ذا القانون سيقيدح��ري��ات ال�ك��وي�ت�ي�ين وس�ي�ل�ج��أ ال�ش�ب��اب
لفتح ح�س��اب��ات ب��ال�خ��ارج ال�ي��وم اصبح
لدينا ق��وان�ين ت�ق��ول ال�ل��ه بالخير ت��روح
السجن وهذا القانون سلبياته اكثر من
ايجابياته.
 وزي��ر االع�ل�ام :التشريعات القائمةق � ��ان � ��ون امل � ��رئ � ��ي وامل � �س � �م� ��وع وق� ��ان� ��ون
ال �ط �ب��اع��ة وال �ن �ش��ر وه ��ي ال ت�ن�ظ��م عمل
امل��واق��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة وه ��ذا ال �ق��ان��ون ال
ي�ت�ع��ام��ل م��ع االش �خ ��اص ان �م��ا يتعامل
مع املؤسسات وليس فيه قيد للحريات
وأكد ان هناك نقصا في التشريع وهذا
يسد النقص واملؤسسات ألي تدخل في
هذا القانون ستحصل على دعم.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :م��ا بقى اال تلفزيونال �ك��وي��ت وق� �ن ��اة ال� � ��راي وال �ب ��اق ��ي ك�ل�ه��ا
اغلقت فيجب ان يكون اختياريا.

 عبدالله املعيوف :الحرية ال تعنيالفوضى فهناك متضررون من شبكات
التواصل فيجب ان يكون هناك قانون
ي�ن�ظ��م االس �ت �خ��دام ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى حقوق
االخرين واملؤسسات االعالمية التي تم
اغالقها خالفت القوانني الترخيص في
مثل هذه االمور ينظم عمل هذه املواقع
وتجب مراعاة الجميع االفكار املختلفة
في الالئحة الداخلية.
 رئ�ي��س اللجنة د .ع ��ودة ال��روي�ع��ي:حرص اعضاء اللجنة التعليمية يتسق
م��ع ال��دس �ت��ور ه ��ذا امل� �ش ��روع اح �ي��ل من
الحكومة عام  2015ومن مبدأ املشاركة
بالتشريع علنا االعالن للعامة ملن يريد
امل�ش��ارك��ة وح�ض��ر ل��دي�ن��ا م�ج�م��وع��ة بني
املختصني واخ��ذن��ا بجميع املالحظات
وتم ارسالها الى الوزارة بعد صياغتها
وم� � ��ن ث� ��م ات� � ��ت اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ت�لاح �ق��ة
م� ��ع ال � � � � ��وزارة وم � ��ع امل �ه �ت �م�ي�ن وأخ ��ذن ��ا
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ج�م�ي��ع امل�لاح �ظ��ات وت��م
صياغتها بهذا ال�ق��ان��ون بشكل نهائي
ون�ح��ن ن �ح��اول ب�ق��در امل�س�ت�ط��اع تنظيم
ع �م��ل االع� �ل ��ام امل �ه �ن��ي وف � ��ق ال��دس �ت��ور
وتعاليم الدين االسالمي وهذا القانون
م��ن شأنه حفظ كيان االس��رة الكويتية
واي � �ض ��ا ي �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ن �ق �ي��ة م ��ا ي�ص��ل
للمتلقي وه ��ذا ل�ي��س ب�ت�ك�م�ي��م ل�لاف��واه
انما منظم للعمل ويجب ان تكفل الدولة
هذا القانون ملراعاة االداب العامة وهذا
مهم للمجتمع.
 ع � � �ب � ��دال � � �ل � ��ه ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي :ن �ح ��نم �ح �س��ودون ع �ل��ى ال �ح��ري��ة ال �ت��ي ل��دي�ن��ا
ولكن نحن محتاجون لحماية الشرفاء
في هذا البلد فهناك من يسيء استخدام
ش�ب�ك��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي م��ا هي
ال �ش ��روط وال �ض��واب��ط مل�ن��ح ال�ت��رخ�ي��ص
فيجب ان ي�ك��ون ه�ن��اك ت�ش��دد ف��ي منح
ه��ذه ال�ت��راخ�ي��ص فعملية حسن السير
والسلوك يجب ان تكون مرتبطة بكتاب
من وزارة الداخلية.
 الغانم :وافق املجلس على القانونمن حيث املبدأ .هل هناك تعديالت؟
 الرويعي :نعم املادة  11واملادة .16 الغانم :موافق على التعديالت علىاالمني العام التصويت نداء باالسم على
املداولة االولى.
ال� �ح� �ض ��ور  37م ��واف� �ق ��ة  34غ�ي��ر
املوافقني 3
موافقة على املداولة االولى.
 ال� �غ ��ان ��م :امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ت��ؤج��لللجلسة القادمة.
وانتقل املجلس ملناقشة اضافة بند
جديد لقانون املطبوعات والنشر.
 وزير الداخلية :نحن نمر بفنت وكلم��ن يستخدم ه��ذه امل��واق��ع لديه شهادة
حسن سيرة وسلوك.
 -ج �م��ال ال �ع �م��ر :االغ �ل �ب �ي��ة م��وج��ودة

التتمة ص09

االلتفاف الكامل
حول القيادة
السياسية وثقة
مطلقة في
المواقف المبدئية
لألمير
ضرورة صون
الوحدة الوطنية
كصمام أمان
لوطننا في ظل
المتغيرات الجارية
حفظ النسيج
االجتماعي
ورص الصفوف
استحقاق مقدس
وواجب وطني
العبث باألمن
المجتمعي خط
أحمر لن يسمح
ألي كان بتجاوزه
وتخطيه
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الحكومة :كنا نتمنى استمرار هيئةمكافحة
الفساد السابقة لكن الحكم عنوان الحقيقة

العمر :أتمنى أن
ترفض المحكمة
الدستورية قانون
اإلعالم االلكتروني

تتمة المنشور ص08
ل�ت�م��ري��ر ه��ذا ال �ق��ان��ون م��ن دون صوتي
ول�ك��ن تمنياتي ب��أال ت �ح��ارب ال�ك�ف��اءات
وان يكون دستوريا.
 س �ع��دون ح �م��اد :م ��دة س�ن��ة طويلةلتنفيذ ال�ق��ان��ون ب�ع��د ص�ي��اغ��ة الالئحة
الداخلية ويفترض ان تكون أقل من ذلك.
 ع��ودة ال��روي�ع��ي :الن م��دة  6شهورتجديد ومدة اضافية مماثلة وبعد ذلك
يلغى هذا الترخيص وفق املادة .16
 د .ع� � � � � ��ودة ال � � ��روي� � � �ع � � ��ي :ات� �ب� �ن ��ىاالقتراحات املقدمة من املرحوم الفضل
على القانون.
 الغانم :موافقة املجلس على ذلك. ال��روي �ع��ي :ب�ع��د امل�ن��اق�ش��ة ت��م رف��ضامل �ق �ت ��رح�ي�ن االول وال � �ث ��ال ��ث وال �ث ��ان ��ي
امل �ق��دم ع�ل��ى امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ث��م امل��واف�ق��ة
عليه باضافة مادة تنص «ويدخل في
ح �ك��م امل �ط �ب��وع م��ا ي�ن�ش��ر ف��ي ال��وس��ائ��ل
االلكترونية».
 ال� �غ ��ان ��م :ي� �ج ��رى ال �ت �ص��وي��ت ع�ل��ىالقانون في مداولته االولى.
الحضور  37موافقة  34غير موافقة
3
اس�ت�ث�ن��اء م��ن امل ��ادة  104للتصويت
على امل��داول��ة الثانية وع�ل��ى االستثناء
بتصويت واحد.
الحضور  36موافقة  33عدم موافقة
3
م��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ق��ان��ون وي �ح ��ال ال��ى
الحكومة.
ترفع الجلسة نصف ساعة.
التعديالت
على «اإلعالم االلكتروني»
مادة 11
 يصدر ال��وزي��ر ق��رارا في ش��أن طلبالترخيص خالل ثالثني يوما من تاريخ
تقديم الطلب مستوفيا للشروط املقررة
ق��ان��ون��ا ف � ��اذا ان �ق �ض��ت ه ��ذه امل � ��دة دون
ص��دور القرار اعتبر الطلب مرفوضا....
الخ.
مادة 16
 - 8اذا توفي املرخص له ولم يكن له
وارث شرعي او اذا لم يقم الورثة بنقل
الترخيص خ�لال امل��دة امل �ح��ددة ب��امل��ادة
. 14
واس�ت��أن��ف ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م الجلسة
في تمام الساعة السادسة.
 ت�لا االم�ين ال�ع��ام طلبا بالتصويتع�ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل �ق��ان��ون االع�ل�ام
االلكتروني.
وافق املجلس موافقة عامة
وج� � � ��رى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ن� � � ��داء ب ��االس ��م
ع�ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل �ق��ان��ون االع�ل�ام
االلكتروني وكانت النتيجة كالتالي:
م��واف�ق��ة  37ع��دم م��واف�ق��ة  4الحضور
41
-وزي ��ر اإلع�ل��ام :نشكر ال�ج�م�ي��ع على

يوسف العلي

اقرار القانون.
الشركات التجارية
وان� �ت� �ق ��ل امل �ج �ل ��س مل �ن��اق �ش��ة ق ��ان ��ون
الشركات التجارية.
وج��رى التصويت ن��داء ب��االس��م على
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ال� �ش ��رك ��ات ال �ت �ج��اري��ة
وكانت النتيجة كالتالي:
م��واف�ق��ة  40ع��دم م��واف�ق��ة  2الحضور
42
موافقة على امل��داول��ة االول��ى لقانون
الشركات.
 وزير التجارة يوسف العلي:ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ب ��أث ��ر رج� �ع ��ي ول �ك��ي
ن �ح �ص��ن االج� � � ��راءات اع �ت �ب��ر ان ل ��ه أث ��را
رجعيا م��ن  2012/11/26وه��ذا يسمى
ب��ال�ت��زاح��م ال�ت�ش��ري�ع��ي الن ه�ن��اك طعنا
ب �ع��دم دس �ت��وري��ة ال �ق��ان��ون  25س�ي�ك��ون
ق��ان��ون ال�ي��وم ه��و البديل حتى ال يكون
ه� �ن ��اك خ �ط��أ ف ��ي االج� � � � ��راءات ون�ض�م��ن
استقرار االوضاع القانونية.
امل� ��ادة  179م��ن ال��دس �ت��ور ي �ج��وز في
غير امل ��واد الجزائية ان ينص القانون
على غير ذل��ك ب�ش��رط ح�ص��ول القانون
بأغلبية اعضاء املجلس وه��ذا القانون
يحمي من فترة الفوضى اذا ما حكمت
املحكمة الدستورية بابطال القانون.
وج � � ��رى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى امل� ��داول� ��ة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل � �ق ��ان ��ون ال � �ش� ��رك� ��ات وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
م��واف�ق��ة  40ع��دم م��واف�ق��ة  1الحضور
41
موافقة ويحال للحكومة
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :أود اناف�ع��ل امل ��ادة  65م��ن ال��دس�ت��ور حتى يتم
اص� ��داره� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ق ��ان ��ون ال �ف �س��اد
وقانون الشركات.
هيئة مكافحة الفساد
 ال �غ��ان��م :ه��ل ي��واف��ق امل �ج �ل��س علىالتثبيت باملضبطة دون تالوة.
موافقة.

وزير اإلعالم:
الكويت يضرب بها
المثل في الحريات
والقانون ال يمس
الحريات

يعقوب الصانع

 عادل الخرافي :هذا القانون يعتبرم ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ن �ف �ت �خ��ر ف �ي �ه��ا ف��ي
الكويت ملزيد من الشفافية هناك خطأ
وه � ��و ان ب �ع ��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن اس �ت �ق��ال��وا
وذه � �ب ��وا ال� ��ى ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
ف �ي �ج ��ب ع� � ��دم ن �س �ي ��ان �ه ��م واع � �ط ��اؤه ��م
ح�ق��وق�ه��م ك��ام �ل��ة وت�ب�ع�ي��ة ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة
ب �ح �س��ب ال �ق ��ان ��ون ي �ت �ب��ع م �ج �ل��س االم ��ة
وات �م �ن��ى ان ت�ج�ت�م��ع ال�س�ل�ط��ات ال�ث�لاث
وتكون هذه الهيئة تحتها.
 م �ح �م��د ط � �ن ��ا :ن� �ح ��ن ل� �ي ��س ل��دي �ن��ااع�ت��راض على ع��ودة أبنائنا للعمل في
هذه الهيئة ولكن اعتراضي هو اقصاء
ابناء القبائل من العمل في هذه الهيئة
وت �ع��رض��وا الس�ت�ب�ع��اد ل��ذل��ك ات�م�ن��ى ان
تترك هذا النهج وعليها تأمني الوظائف
االشرافية لجميع شرائح املجتمع ومن
ي�ش�غ��ل وظ�ي�ف��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة اق�ت�ص��ر عليه
ال �ق��ان��ون ف�ي�ج��ب ت�غ�ي�ي��ر امل � ��ادة  2ف�ق��رة
واح� � ��د الن ال� ��وزي� ��ر غ �ي��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ال
يشمله هذا القانون ويجب مراعاة عدم
الطعن ف��ي املحكمة الدستورية بسبب
عودة املوظفني.
 ف �ي �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع :اش � �ك� ��ر رئ �ي��سامل�ج�ل��س ع�ل��ى اه�ت�م��ام��ه ب �ق��ان��ون هيئة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد وال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف �ي��ه
والشكر موصول للحكومة وخصوصا
وزي ��ر ال �ع��دل ال ��ذي اض ��اف ال�ن�ق��ص في
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال � �ت ��ي ادت ال� � ��ى ق�ض�ي��ة
االي ��داع ��ات ح�ت��ى ال ت�ت�ك��رر ن��ري��د وض��ع
ت�ع��دي��ل ح�ت��ى تستطيع ال�ه�ي�ئ��ة الطلب
بالكشف عن الذمة املالية منذ  1992الن
املجلس ان ��ذاك اق��ر ق��ان��ون ال��ذم��ة املالية
م��ا ه��ي ال�ف��ائ��دة اذا ق��دم امل�س�ـ��ؤول ذمته
املالية والهيئة ال تستطيع الكشف عن
هذه االموال فيجب ان تكون الهيئة لها
صالحيات ومنها متابعتها للحسابات
والكشف عنها فمن ال�ض��رورة ان يكون
لهم ي��د ف��ي التدقيق ح��ول ال��ذم��ة املالية
وي� �ف� �ت ��رض ان ت � �ك ��ون ه � �ن ��اك ح �ص��ان��ة
ل �ب �ع��ض االس � �م� ��اء ف ��ي ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة
ال�ف�س��اد قبل ادارة التحقيق ون�ح��ن مع

ع��ودة العاملني حتى ال نهضم حقوق
املوظفني الذين تم تعيينهم.
 وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه:ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� �ن� �ف ��ردة ه � ��ي م � ��ن ت �ق��دم��ت
بمشروع بقانون هيئة مكافحة الفساد
وهي من تتعامل مع موظفي وقياديي
الهيئة وفي ذات جلسة مجلس ال��وزراء
ال� ��ذي ت�ل�ا ف�ي�ه��ا إب �ط ��ال ال�ه�ي�ئ��ة شكلت
ل �ج �ن��ة ب �ه ��دف ح �ف��ظ ح �ق ��وق ال �ع��ام �ل�ين
بالهيئة وتلتزم الحكومة بعودة هؤالء
الى مناصبهم وهذه القضية ليس فيها
مساومة وسيأخذون حقوقهم كاملة.
 وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع:ك�ن��ا ن�ت�م�ن��ى ان ت�س�ت�م��ر ه�ي�ئ��ة مكافحة
ال �ف �س��اد ال �ت��ي ب� ��دأت ب�ه�م��ة ول �ك��ن حكم
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة ق �ض��ى ب�ب�ط�لان
ان � �ش� ��اء ه � ��ذه ال �ه �ي �ئ ��ة ،وف � ��ي ح �ي �ث �ي��ات
ال �ح �ك��م ب �ع��دم دس �ت��وري��ة ه ��ذا امل��رس��وم
ب ��رم� �ت ��ه وال �س �ل �ط �ت�ي�ن ن� �ل� �ت ��زم ب��اح �ك��ام
ال �ق �ض��اء ون �ع �ت �ب��ره ع �ن��وان��ا ل�ل�ح�ق�ي�ق��ة،
وبعد هذا الحكم كفلنا باخذ االجراءات
االحترازية الخذ املحررات حتى نعطي
ال �ح �م��اي��ة ال �س��ري��ة ف ��ي ه ��ذه امل� �ح ��ررات،
وت��م تكليف االدارة العامة للتنفيذ مع
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وات ��ى ت��أك�ي��د م��ن سمو
ال��رئ �ي��س ل �ح �ف��ظ ح �ق��وق ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد امل�ب�ط�ل��ة ون��أك��د
بأن الحكومة ترغب بسرعة انشاء هذه
ال�ه�ي�ئ��ة وب �خ�لاف ق��ان��ون غ�س��ل االم ��وال
وم �ك��اف �ح��ة االره� � ��اب ت ��م ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
ت�ع��ري��ف ال�ك�س��ب غ�ي��ر امل �ش��روع الع�ط��اد
رك��ن م��ادي للكسب امل �ش��روع وتجريمه
لسد التشريع وعدم الوقوع في النقص
الذي صاحب قضية االيداعات ،وجميع
الجهات الحكومية املعنية بهذا املشروع
كانت تعمل كخلية نحل واود االش��ادة
برئيس مجلس االمة والزمالء االعضاء
في اللجنة التشريعية من رئيس ومقرر
واعضاء وبكافة االعضاء الذين تقدموا
ب�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ه��ذا امل �ش��روع ب�ق��ان��ون
ومدة العضوية االربع سنوات في املادة
التاسعة القابلة للتجديد م��رة واح��دة

ف��ي م�ج�ل��س االم �ن ��اء ،ات�م�ن��ى ب ��أن يبقى
النص كما ورد في القانون باضافة بأال
يبقى ارب��ع س�ن��وات فقط ،وه�ن��اك مثلب
دس�ت��وري ف��ي امل��ادة  58التي تتكلم عن
اث ��ار ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة امل�ب�ط�ل��ة م��ن املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ف��ال�ح�ك��وم��ة ت�ط�ل��ب شطب
هذه املادة الن الحكومة ملتزمة بحقوق
العاملني في الهيئة وهي ايضا تعارض
املادة .12
 م �ب��ارك ال �ح��ري��ص :امل ��ادة التاسعةه ��ي ن� �ت ��اج م ��ا ت��وص �ل ��ت ال� �ي ��ه ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية بان تكون اربع سنوات غير
قابلة للتجديد.
 روض � ��ان ال� ��روض� ��ان :ف�ي�م��ا يخصم��وظ�ف��ي هيئة مكافحة ال�ف�س��اد بسبب
خ �ط��أ ح �ك��وم��ي ت��رت �ب��ت ع �ل��ى امل��وظ�ف�ين
ال�ت��زام��ات مالية ،فيجب على الحكومة
ع��دم تحميل املوظفني اخطاء الحكومة
ات�م�ن��ى أن ي�ت��م ال�ت�ع��دي��ل وال�ت��أك�ي��د على
ضمان اعادة جميع العاملني في الهيئة
واعطائهم حقوقهم.
 سعدون حماد :املحكمة الدستوريةق�ض��ت ب�ع��دم دس�ت��وري��ة ق��ان��ون إنشائه
وامل ��ادة  58م��ن ال�ق��ان��ون ي�ج��ب ال�غ��اؤه��ا
ح �ت��ى ال ي �ط �ع��ن ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون وي �ب �ط��ل
م�ج��ددا م��ن املحكمة الدستورية فيجب
اي �ج��اد آل �ي��ة ق��ان��ون�ي��ة ل �ع��ودة امل��وظ�ف�ين
الن ه ��ذه امل � ��ادة ال ت�ن�ف��ع ح �ت��ى نضمن
ع��دم اق��ال��ة املوظفني م�ج��ددا ،وامل ��ادة 48
الن وفاة الشخص كل شيء ينتهي معه
فكيف ت�ح��اس��ب م��ن ه��و م�ت��وف��ى ون��ري��د
اعادة قانونية للموظفني.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط ��ري �ج ��ي :ات �م �ن��ى م��نالحكومة تحديد م��وع��د واض��ح لعودة
امل��وظ �ف�ي�ن ،ول �ك��ن م ��ن ال �ع �ي��ب ان تبطل
م��راس �ي��م ب ��اس ��م ص ��اح ��ب ال �س �م��و ف�م��ن
املتسبب في هذا االبطال؟ وذل��ك بسبب
تمسك الحكومة بالوافدين املستشارين
ال� ��ذي� ��ن ان� �ت� �ه ��ت ص�ل�اح �ي ��ات �ه ��م ون ��ري ��د
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الغانم :المجلس الحالي األكثر إصدارا
للقوانين منذ العام 1963
تتمة المنشور ص09
م �ع ��رف ��ة م� ��ن ه� ��و امل �ت �س �ب��ب ف� ��ي اب �ط ��ال
امل��راس�ي��م خصوصا ان امل��وظ�ف�ين هناك
م��ن ت��رك وظ�ي�ف�ت��ه ال�س��اب�ق��ة واالن كثير
م ��ن ال� �ب�ل�اغ ��ات ت�ل�ق�ت�ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ف�ك�ي��ف
يتم التعامل معها يجب معالجة هذا
امل��وض��وع بحكمة ل��ذل��ك م��ن امل�ه��م ع��ودة
فصل امل��وظ�ف�ين الستكمال التحقيقات
ال �س��اب �ق��ة ن �ح��ن ن �ح �ت��رم ت �ع �ه��د رئ��اس��ة
املجلس فنريد الخروج من هذه الجلسة
ب��ام��ر واض��ح متى ي�ع��ود امل��وظ�ف��ون الى
اع�م��ال�ه��م وم��ن ه��و امل�ت�س�ب��ب ف��ي اب�ط��ال
هذا املرسوم؟
 م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه :م �ق ��ر ع�م�ل�ه��ماألص � �ل � ��ي ت � ��م إب � �ط ��ال ��ه ون � ��ؤك � ��د ال � �ت ��زام
ال�ح�ك��وم��ة ب��أخ��ذ ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة وف��ق
م��ا ت�ن��ص ع�ل�ي��ه ال �ل��وائ��ح ووف ��ق م��ا هو
م ��وج ��ود االن ك ��ل امل �س �ت �ح �ق��ات امل��ال �ي��ة
س�ت�س�ت�م��ر مل��وظ �ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة وب � ��ودي ان
اذك��ر سبب اب�ط��ال املحكمة الدستورية
ه��و ح��ق ال� �ض ��رورة وه ��ذا ام ��ر ت�ق��دي��ري
ال اج � ��رائ � ��ي ول � �ه� ��ذا ب �س �ط��ت امل �ح �ك �م��ة
الدستورية سلطتها عليه مغاير ملا كان
عليه بالسابق.
 ع �ب��دال �ل��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ع �ل��ى االق ��لشكل لجنة تحقيق واالن مل��اذا مرسوم
ال � �ض� ��رورة مل � ��اذا االس �ت �ع �ج��ال وات �م �ن��ى
اجابة.
 ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع :ح �ك��م امل�ح�ك�م��ةال��دس�ت��وري��ة ح�ت��ى مجلس  2013كانت
ت �ق �ض��ي ب �ع ��دم االخ� �ت� �ص ��اص االن ه��ذا
م��ن االم� ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �س �ي��ادة وح�ت��ى
ح �ك��م اب �ط��ال امل �ج �ل��س ال �ث��ان��ي امل�ح�ك�م��ة
ق � �ض� ��ت ب� � �ع � ��دم االخ� � �ت� � �ص � ��اص وك� �ي ��ف
يتسنى للحكومة ان تعرف م��ا بجعبة
املحكمة الدستورية ومثل ذلك املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ان �ت �ه��ت ان ��ه ي �ج��وز ل �ه��ا ان
ت ��راق ��ب م ��راس �ي ��م ال � �ض� ��رورة وم ��رس ��وم
هيئة مكافحة ال�ف�س��اد ص��در قبل حكم
الدستورية وال نستطيع ان نقول هناك
من أخطأ.
 ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :امل �ح �ك �م��ةال ��دس �ت ��وري ��ة اب �ط �ل��ت امل� ��رس� ��وم ب�س�ب��ب
مرسوم الضرورة ما في مستشار واحد
يقول لكم هذا االمر ال يوجد به ضرورة
وهناك كفاءات كويتيون مختصون.
 ع� ��ودة ال ��روي �ع ��ي :ن �ح��ن ام� ��ام ازم ��ةامل ��وظ �ف�ي�ن امل �ت �ض ��رري ��ن م ��ن ه � ��ذا االم ��ر
اتمنى اغالق باب النقاش او التصويت
على مداولة اولى.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ي �ج��ب ان ن�ن�ه��يمشكلة الفراق الحاصل.
 س �ع��د ال �خ �ن �ف��ور :ال �ق �ض �ي��ة ل�ي�س��تاقرار القانون بل مشكلة املوظفني الذين
ات��وا بموجب اع�لان واليوم القانون من
التشريعية غير ملزم ب�ع��ودة املوظفني
وما ذنب املوظفني هناك تراكمات مالية
على املوظفني.
 -جمال العمر :القانون ما هو جديد

الرئيس مرزوق الغانم في حديث مع وزير التربية

وال �ح �ك��وم��ة داي � ��م ت�س�ت�س�ي��غ امل��راس �ي��م
ال�ض��روري��ة واالن نحن ن��رف��ع للحكومة
ع�م�ل�ي��ة اب �ط��ال م��راس�ي�م�ه��ا ،وق ��د يطعن
اح ��د ب��ال �ق��ان��ون ون��رج��ع ل�ل�م��ري��ع االول
ويجب ان نتأكد لكي ال يتم ابطالها مرة
اخرى ونقول ال حاجة ملراسيم ضرورة
وامل�ج�ل��س م��ا ي�ح�ت��اج م��ا ف�ي��ه معارضة
وش �ك��را الع �ض��اء امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
ال ��ذي ��ن رج �ع ��وا س �ل �ط��ات م �ج �ل��س االم ��ة
وي �ج��ب وج� ��ود ت�خ��ري�ج��ة ق��ان��ون �ي��ة وال
نريد تعديالت على القانون ويجب ان
يكون للمؤسسة دور اكبر.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :م��و ه��ذااملجلس اللي يمشي م��ا تبيه الحكومة
ه��ذا املجلس يمشي اللي يبيه وحصل
ه ��ذا ف��ي اك �ث��ر م��ن ق��ان��ون م�ث��ل املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة وت�ق�ل�ي��ص م�ي��زان�ي��ة تقرير
الدفاع الى  3مليارات وهذا املجلس من
 63اق��ر أك�ث��ر ع��دد م��ن ال�ق��وان�ين وخلهم
ي �س �م �ع��ون ه � ��ذا ال � �ك�ل��ام ال� �ل ��ي س �م �ع��وا
كالمك.
 م � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص (ع � ��ن امل � �ق� ��رر):ك �ي��ف ن �ح �ك��م ع �ل��ى ال �ش �خ��ص امل �ت��وف��ى
لكن فيما يخص ع��ودة االم ��وال ،ونحن
نتحدث فقط عما وص�ل��ت ال�ي��ه اللجنة
التشريعية.
 محمد طنا :نريد اال نعود للمربعاالول ولكن ال بد من البعد عن الشبهة
الدستورية.
 م � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :م � ��ن ح � ��ق ايشخص الطعن ولكن ال تجمع بني االراء
الدستورية كلها كي يكون هناك توافق
ل�ك��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ه��ي الفصل
وامل��وظ��ف ال��ذي وق��ع العقد ه��و املوظف
الفعلي وال يمكن الطعن عليه ف��ي هذا
الجانب.
وج � ��رت م �ن��اق �ش��ة امل� � ��واد م � ��ادة م ��ادة
التعديل االول على املادة  2باضافة بند
 12ال��ى امل��ادة  2اضافة رئيس واعضاء
غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة وج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال�ع��ام
وقدمه املعيوف والرويعي.
 12 -من ( 37عدم موافقة)

التعديل على امل��ادة  9مدة العضوية
ف��ي م�ج�ل��س االم �ن��اء ارب ��ع س �ن��وات غير
قابلة للتجديد (مقدمة الحكومة).
  16من ( 37غير موافقة)ال �ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة  12ب �ن��د  :3ت�خ�ت��ار
ال �ه �ي �ئ��ة امل��وظ �ف�ي�ن االداري� �ي ��ن وال�ف�ن�ي�ين
م��ن ذوي ال �خ �ب��رة وال �ك �ف��اءة وال �ن��زاه��ة
وال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ب �ش �ف��اف �ي��ة
وف�ق��ا للمعايير ال�ت��ي تحددها الالئحة
الداخلية.
 ال� �ص ��ان ��ع :ن �ت �ع �ه��د ام � � ��ام امل �ج �ل��ساملوقر بارجاع كافة املوظفني لكن حتى
ال ي �ك��ون ه �ن��ك ب �ط�ل�ان ن�ت�ي�ج��ة للطعن
وسيكون هناك مثالب.
 الغانم :هذه هي النقطة الجوهريةف � � ��ي ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ف �ل ��ا ب � � ��د ان ن �ح �س �م��ه
بالتصويت الوزير يقول انا موافق على
املبدأ لكن أخشى من العوار الدستوري.
 فيصل ال�ش��اي��ع :اؤك ��د ان��ه ال يمكنالطعن في هذا املوضع لكن نحن نعطي
ملجلس االمناء استثناء لتعيني بعض
املوظفني بعيونهم ف��ي االش�ه��ر الثالثة
االولى.
 م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا :ال� �ح� �ك ��وم ��ة ق ��دم ��تال�ق��ان��ون واب�ط�ل��ت املحكمة ال��دس�ت��وري��ة
فنحن سنقدمه وملاذا االستعجال؟
 روض� � � ��ان ال� � ��روض� � ��ان :ب �ع ��د ت�ع�ه��دالوزراء في الحكومة اتمنى من االعضاء
بعد ه��ذا االل �ت��زام ان نسكر ك��ل االب��واب
ب ��رج ��وع اي �ض��ا ال ��ى ام��اك �ن �ه��م وات �م �ن��ى
سحب اقتراحه.
 د .ع��ودة ال��روي�ع��ي :ارج��و اال يكونه��ذا ال�ب��اب ل�ل�م��زاي��دة ال ن��ري��د ان يحدث
ما حدث في الخطوط الجوية الكويتية
وال�ط�ل��ب م��رف��وض م��ن ن��اح�ي��ة قانونية
وسنكتفي بما تقوله الحكومة من وعد.
 سعد الخنفور :طاملا العملية بهاش �ب �ه��ة دس� �ت ��وري ��ة ف �م��ا م ��ن داع اق � ��رار
التعديل ال سيما بعد تعهد الحكومة.
 م��اج��د م��وس��ى :الطعن ي�ح��دث علىم � ��واد ال �ق ��ان ��ون ل �ك��ن ه� ��ذا ع �م��ل اداري،
وم��ن امل�ف�ت��رض ان ي�ب�ق��ى امل��وظ �ف��ون في

اماكنهم.
 س�ع��دون ح�م��اد :ارج��و م��ن االخ��وانسحب اقتراحهم الن الكل مقتنع بعدم
املجازفة.
 جمال العمر :توافقنا مع وزيرال�ع��دل ورأي �ن��ا ان اف�ض��ل م�خ��رج هو
ال�ت�غ�ي�ي��ر ع �ل��ى ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
واع�ت�ق��د ي�ج��ب اال نجهض ال�ق��ان��ون
بهذا التعديل.
 خ�ل��ف دم�ي�ث�ي��ر :ال�ح�ك��وم��ة ت�ع��ودن��ادائما على بعض أخطائنا ولكن نقبل
ت�ع�ه��دا ون�س�ح��ب توقيعي م��ن االق�ت��راح
واذا الحكومة جادة فلتعمل تخريجات
كثيرة وال ارى جدية حكومية في اقرار
هذا القانون.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ون��ؤك ��د علىالتزامكم بالتعهد وت��رب�ط��ون التزامكم
باستقالتكم م��ن مناصبكم اذا ل��م يتم
استرجاع املوظفني.
 الرئيس م��رزوق الغانم :هل تتعهديا وزي��ر العدل باستعادة كل املوظفني
الى اماكنهم بكل االمتيازات؟
 وزي��ر ال�ع��دل يعقوب ال�ص��ان��ع :نعماتعهد:
 فيصل الشايع :ارج��و ان يكون فيالالئحة التنفيذية م��ا يفيد بصالحية
التعيني.
 يعقوب الصانع :نوعدكم ان يكونالطلب ف��ي الالئحة التنفيذية التعديل
الرابع على املادة  12فقرة  3تغيير صلة
القرابة من الدرجة الرابعة ال��ى الدرجة
الثانية (موافقةعامة).
وج��رى التصويت ن��داء ب��االس��م على
املداولة االولى وكانت النتيجة كالتالي:
م��واف �ق��ة  40ع� ��دم م��واف �ق��ة ام �ت �ن��اع -
الحضور 40
م � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى امل � � � ��داول � � � ��ة االول � � � ��ى
باالجماع.
 وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع:ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � �ل � �م� ��ادة ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �م ��دة
العضوية في مجلس االمناء من سيأتي
ك�ق�ي��ادي ف��ي الهيئة مل��دة  4س�ن��وات وال

تجدد له وقدمت تعديال على ذلك ملدة 4
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 موافقة عامة.وج��رى التصويت ن��داء ب��االس��م على
امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل �ق��ان��ون ان �ش��اء هيئة
م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد وج� � � ��اءت ال �ن �ت �ي �ج��ة
ك ��ال �ت ��ال ��ي :م ��واف �ق ��ة  39ع � ��دم م ��واف �ق ��ة -
ام �ت �ن��اع  -ال �ح �ض��ور  39م��واف �ق��ة ع�ل��ى
القانون ويحال الى الحكومة.
 ي �ع �ق ��وب ال � �ص ��ان ��ع :ن �ش �ك ��رك االخالرئيس على متابعتك للقانون ونشكرك
ع �ل��ى س �ع��ة ص � ��درك ون �ش �ك��ر االع� �ض ��اء
ورئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ش�ك��ر
لرئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء الذين
ساعدوا في انهاء هذه املعضلة في وقت
قياسي.
 م � �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ن �ش �ك��رك االخال ��رئ �ي ��س وح ��رص ��ك ع �ل��ى اص � � ��دار ه��ذا
ال �ق��ان��ون ون �ش �ك��ر زم�ل�ائ ��ي ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية ونهنئ الكويت باصدار مثل
هذا املشروع ال��ذي يعد راف��دا من روافد
التنمية.
 الرئيس مرزوق الغانم :وفقا للمادة 65من الدستور سوف اطالب بتخفيض
مدة تنفيذ القانون الى  7أيام.
تقرير ميزانية التسليح
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة تقرير
ال�ل�ج�ن��ة امل �ش �ت��رك��ة ب �ش��أن ب �ح��ث ت�ق��ري��ر
ميزانية تسليح وزارة ال��دف��اع بمبلغ 3
مليارات و 200مليون دينار.
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح:
سيتم ع��رض ق��ان��ون خ��اص م��ن ال��دف��اع
وه � � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون م ��دت ��ه ع �ش ��ر س �ن ��وات
وس �ي��وزع ل�ك��ل س�ن��ة ع�ل��ى ح��د وامل�ع��دات
التي سيتم شراؤها تحت القانون بها
ط� ��ائ� ��رات ودف � � ��اع ج � ��وي ون� �ح ��ن ن�ج�ه��ز
قواتنا بأجهزة حديثة للدرع والجميع
ي�ش��اه��د ال �ظ ��روف االق�ل�ي�م�ي��ة وال نعقد
ات�ف��اق�ي��ات�ن��ا االم �ن �ي��ة وال ��دف ��اع امل�ش�ت��رك
ون �ح��ن ن ��داف ��ع م ��ع ب �ع��ض وأق � ��ر ق��ان��ون
م �ش��اب��ه ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ك ��ان ع ��ام 1992
واطلب من اعضاء املجلس املوافقة على
القانون.
 ك ��ام ��ل ال� �ع ��وض ��ي (ع � ��ن امل� � �ق � ��رر)3 :مليارات و 200مليون منها  200مليون
ستدخل ف��ي امل�ي��زان�ي��ة الحالية واملبلغ
االخ � ��ر ف ��ي م �ي��زان �ي��ات اخ � ��رى ع �ل��ى 10
سنوات.
 محمد طنا :تم تخفيض املبلغ من 6.200مليون الى  3.200مليون وتؤخذ
م��ن امل� ��ال االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام تخصص
ل �ت �ع��زي��ز ال � ��دف � ��اع ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ع �ل ��ى ان
يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة
املالية للدولة ويعد لها حساب ختامي
منفصل سنويا ويرحل ما لم يتم صرفه
كل سنة الى السنة املالية التالية.
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الروضان :نطالب بتحديد المبالغ المصروفة
كل سنة وتكون مشروطة
تتمة المنشور ص10
 وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح:نصرف مليارين و 800مليون دينار
ف��ي س�ن��ة ه��ذا ش��يء مستحيل وتسليم
الطائرات اخرها سيكون في عام 2021
ما عندنا مدة نخلص الفلوس كلها في
املدة.
 روض � ��ان ال ��روض ��ان :ي��ال �ي��ت ي�ك��ونواض � �ح� ��ا ف� ��ي ك� ��ل س �ن ��ة ك� ��م س �ن �ص��رف
ب��ال�ض�ب��ط وت �ك��ون م �ش��روط��ة وم�ع��روف��ة
لنا.
 محمد طنا :ملدة  10سنوات وحسبالحاجة.
 وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ان ��س ال �ص��ال��ح :ه��ذاقانون ميزانية وتخضع لرقابة الديوان
واملراقبني املاليني وما يحدد ما يفرص
منها هو املجلس االعلى للدفاع وليست
بدعة وص��ارت ميزانية التعزيز ملدة 10
سنوات ول��م يتم استخدام املبالغ كلها
وال �س �ب��ب ف ��ي ذل ��ك ان ��ه ع �ن��دم��ا ت�ت�ع��اق��د
وزارة ال��دف��اع ل��م تستطع ص��رف املبالغ
كلها في سنة هناك تخمة في امليزانية
ولكن ال بد ان يعيد فيها ويقع عليها ما
يقع على امليزانية العادية.
 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :ي �ف �ت��رض اننعرف ما هو املبلغ بالضبط وال ينبغي
ان يتعدى املبلغ الى سنةاخرى.
 وزي ��ر امل��ال�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح :هناكسابقة كان معموال بها في  1992وكانت
ميزانية التعزيز العسكري ولم تصرف
امل �ب��ال��غ ك�ل�ه��ا وك��ذل��ك ت��م ال �ت �م��دي��د مل��دة
سنتني.
 عبدالله املعيوف :املنظومة ينبغيتحديثها ودول املنطقة تمتلك اسلحة
حديثة.
 خلف دميثير :هذا الطلب ملح النامل �ع��دات ال�ع�س�ك��ري��ة ص ��ار ل�ه��ا  25سنة
والعالم يتطور ويجب ان يكون عندنا
معدات عسكرية كما انه تم االتفاق مع
ال �ح �ك��وم��ة ان ت �ك��ون  3م �ل �ي��ارات دي �ن��ار
لتجهيزات عسكرية و  3مليارات اخرى
موزعة على  10سنوات.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ن�ح��ن أم��امظ��روف اقليمية خطيرة وم��ن املستحق
ان ندعم وزير الدفاع وال��دول الكبرى ال
تحارب عنا بل تحارب معنا.
 وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��احال� � �خ � ��ال � ��د :ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة ال � � �ي � ��وم ع �ق��دن��ا
جلسة س��ري��ة ملناقشة ت�ط��ور االوض ��اع
وتداعياتها على دول��ة الكويت واشير
ال��ى حكمة س�ي��دي االم �ي��ر ف��ي االف�ت�ت��اح
حيث اشار ان النيران تشتعل حوالينا
ويكاد سعيرها يصلنا.
وكلنا يعرف تداعيات ذلك وكلي ثقة
ب��ان اع�ض��اء املجلس س��وف ي��ول��ون هذا
املوضوع االهتمام الذي يستحق وهذا
مكمل ملا كنا نتناقش فيه في الجلسة
السرية.
 -جمال العمر :اذا اخذنا املبلغ 3.200

الوزير ياسر أبل مع الوزير محمد العبدالله في جلسة أمس

مليون ه��ل سيستقطع م��ن االحتياطي
ال �ع ��ام ام ال خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل ان�خ�ف��اض
النفط هل هناك سيولة لالستمرار واذا
نقسم املبلغ  300مليون كل ع��ام افضل
من االستقطاع الذي ال نعرف معه كيف
نغطي العجز.
 وزي��ر املالية ان��س الصالح :االي��رادامل �ق ��در ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ال �ح��ال �ي��ة  45دوالرا
للبرميل وبعد اق��رار امليزانية تراجعت
وس � ��وف ت� �ن ��زل ع ��ن ذل � ��ك وس � ��وف ت�ظ��ل
ل�ف�ت��رة منخفضة واح �ت �ي��اط��ي االج �ي��ال
ال�ق��ادم��ة ل��م ول��ن ي�م��س ،وس ��وف ن��درس
ك�ي�ف�ي��ة ال �ل �ج��وء ال ��ى االح �ت �ي��اط��ي ال�ع��ام
او غ�ي��ره وه �ن��اك دف �ع��ات للعقد دف�ع��ات
سنوية وبعد ذلك ننتظر سنتني وندفع
االق�س��اط فلذلك ارتأينا ان يكون هناك
قانون خاص حتى ال نربك امليزانية اما
ميزانية التعزيز ففي بعض السنوات
ات �ف��اق ع�ل��ى ال�ت��وري��د ل�ك��ن ب�ع��ض ال��دول
تتأخر فنضطر الى االنتظار.
 د .أح �م��د م �ط �ي��ع :واع � � ��دوا ل �ه��م مااس�ت�ط�ع�ت��م م��ن ق ��وة وم ��ن رب ��اط ال�خ�ي��ل
ترهبون به عدو الله وعدوكم.
املبلغ هذا مستحق النه المن الكويت
وهذا امر ال جدال فيه.
 د .محمد ال�ح��وي�ل��ة :ت�م��ت مناقشةطلب الحكومة لتعزيز ق��درات الجيش
ف ��ي وج � ��ود  4ل �ج��ان واس �ت �ع��رض��ت مع
ال�ق�ي��ادات ف��ي الجيش ك��ل م��ا لديها من
اح �ت �ي��اج��ات ف��ي ال�ج�ي��ش وامل �ط �ل��وب ان
ت�ك��ون ه�ن��اك ج��اه��زي��ة وت�ط��وي��ر ل�ق��درات
الجيش الكويتي.
 سعد الخنفور :هذه امليزانية اقرتللدفاع ع��ن الكويت وال�ك��ل يعي وي��درك
امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة ف��ان��ا
موافق الن االمر يتعلق بأمن الكويت.
 محمد الهدية :هذا الوقت املناسبلتجهيز ال�ج�ي��ش ال�ك��وي�ت��ي وم ��ا ف��ائ��دة
ال� �ث ��روة اذا ل��م ن�س�ت�خ��دم�ه��ا ف��ي سبيل
ال��دف��اع ع��ن ال�ك��وي��ت وي�ج��ب علينا ع��دم
االع �ت �م��اد ع�ل��ى م �ع��اه��دات ال��دف��اع التي
برمتها الكويت مع الدول الكبرى.

 ج � �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ك ��ان ��ت ال �ح �ك��وم��ةطلبت  6.200م�ل�ي��ارات واس�ت�ق��رت على
 3م �ل �ي ��ارات ،ف �ه��ل ع ��رض ع �ل��ى ال�ل�ج�ن��ة
امل �ش �ت��رك��ة ب��رن��ام��ج ال �ت��أس �ي��س ه ��ل هو
شراء اسلحة او غيرها نريد معرفة اين
ستصرف هذه األموال.
 وزير املالية أنس الصالح :الحكومةحيث تقديمها ملشروعها قدمت ايضا
برنامجا واض�ح��ا وات��ى اليكم متكامل
وه��ذه  3مليارات ستصب في التسليح
ال� �ف ��وري ول�ل�ارت �ب��اط��ات ال �ت��ي ت��رب�ط�ه��ا
وزارة ال ��دف ��اع ع �ل��ى م� ��دى  10س �ن��وات
ق� ��ادم� ��ة ل �ع ��ى م �ي ��زان �ي ��ة وزارة ال ��دف ��اع
وت �خ �ض��ع ل�ج�م�ي��ع م��ا وج ��د م��ن ج�ه��ات
رقابية بهذا االمر.
 روض��ان الروضان :نحن ليس ضدمبدأ الدفاع عن الكويت ولكن تساؤالتنا
هل تم التنسيق بني الحكومة واللجنة
امل �ش �ت��رك��ة ب�ق�ي�م��ة م �ص��روف��ات ك��ل سنة
م��ن ه��ذه ال�ـ  10س�ن��وات فيجب ان تكون
العقود واضحة وتقسيم املبلغ بالشكل

روضان الروضان

الصحيح للعشر سنوات.
 وزير الدفاع خالد الجراح :بالنسبةللمبالغ هناك عقود يتم التنسيق من
خاللها مع وزارة املالية بحسب السنة
املالية وف��ي سنة  2016 - 2015معروف
ل��دي�ن��ا بحسب ال�ع�ق��ود ول�ك��ن ال�س�ن��وات
القادمة ال نستطيع تحديدها الن عدم
توافر العقود في السنوات القادمة.
 عسكر العنزي :وزارة ال��دف��اع ليهااسلحة متهالكة ويجب تجديد التسلح
وب �ي�ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع ب ��ان ه �ن��اك ع �ق��ودا
م��ع ال� ��دول ال�ع�ظ�م��ى الس �ت �ي��راد اسلحة
جديدة يجب الحرص على الصحة في
االب ��دان واالم ��ن ف��ي االوط ��ان فهل يعقل
ف��ي ع��اص�ف��ة ال �ح��زم ت��رس��ل ال �ك��وي��ت 10
طائرات معظمها ال تطير.
 م �ح �م��د ال� � �ب � ��راك :ي �ج ��ب دع � ��م ه ��ذهامليزانية الننا خسرنا ع�ق��ودا تقدر بـ2
مليار واكير فنحن بحاجة الق��رار هذه
امليزانية.
 -الغانم :موافقة على تثبيت القانون

باملضبطة دون مناقشة (تمت املوافقة).
 محمد ط�ن��ا :ي�ص��رف م��ا ه��و متاحبحسب امليزانية العامة للدولة كل سنة
ومنذ 1990م لم تدخل اي اسلحة للدولة
وال حتى ع��دل عليها وال ��دول امل�ج��اورة
ص��رف��ت م �ب��ال��غ ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ال�ت�س�ل�ي��ح
والبلد يحتاج ال��ى أكثر من  3مليارات
ف��ي م�ج��ال التسليح فنحن نحتاج إلى
طائرات وصواريخ والكثير من املعدات
واشكر الجميع واتمنى موافقة الجميع.
 ال� �غ ��ان ��م :ي� �ج ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن ��داءباالسم على املداولة االول��ى على تقرير
اللجنة املشتركة ب ��االذن للحكومة في
اخذ مبلغ من املال الحتياطي العام.
الحضور  37موافقة 37
م��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش ��روع ال �ق��ان��ون في
مداولته االولى.
 الغانم :هل يرى املجلس التصويتع�ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة واالس �ت �ف��ادة من
امل � � ��ادة  104ب �ت �ص��وي��ت واح � ��د م��واف �ق��ة
(تصويت نداء باالسم)
الحضور  37موافقة 37
موافقة ويحال القانون الى الحكومة.
 وزي ��ر ال��دف��اع خ��ال��د ال �ج��راح :اشكراع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم � � ��ة ون� �ح� �م ��د ال �ل��ه
وص �ل �ن ��ا ال � ��ى ن �ت �ي �ج��ة ودع � � ��م امل �ج �ل��س
للعسكريني ليس فقط على هذا القانون
وال �ك��وي��ت ت��داف��ع ب��اب�ن��ائ�ه��ا ع��ن اململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة ف��ي عاصفة الحزم
ولدينا مدفعية تشارك هناك ايضا.
من الحماية للعسكريني الخليجيني
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى ال�ت�ص��وي��ت ن��داء
باالسم للمداولة االولى وكانت النتيجة
كالتالي :موافقة  37الحضور 37
م��واف�ق��ة على امل��داول��ة االول ��ى وج��رى
ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م ع�ل��ى امل��داول��ة
ال �ث ��ان �ي ��ة وك� ��ان� ��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة ك��ال �ت��ال��ي:
موافقة  37الحضور ( 37موافقة ويحال
للحكومة).
 وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��احال�خ��ال��د :اش�ك��ر رئ�ي��س واع �ض��اء اللجنة
امل ��ال �ي ��ة وه � ��ذا ي �ع ��زز م ��ن ت��وج �ه �ن��ا ف��ي
االن� ��دم� ��اج وال �ت �ك��ام��ل م ��ع ح ��ل م�ج�ل��س
ال �ت �ع ��اون وه� �ن ��اك م ��ن ي�ت�ل�ق��ى ال��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي��ة م ��ن م ��واط� �ن ��ي دول م�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون ويعتمد ه��ذا ال�ق��ان��ون لتعزيز
املواطنة الخليجية.
 عسكر العنزي :كل الشكر للجميعع � �ل� ��ى ح � ��زم � ��ة ل � �ق� ��وان�ي��ن ال � �ت � ��ي اق� ��ره� ��ا
للمواطنني واشكر اللجنة املالية.
 الرئيس الغانم :ترفع الجلسة الىي��وم  26يناير ونشكر الجميع ونأسف
للتأخير.

وزير العدل :نشكر
رئيس المجلس
والنواب والوزراء
على إنهاء قانون
الهيئة في وقت
قياسي
الحريص :قانون
إنشاء الهيئة يعد
رافدا للتنمية
وزير الدفاع :نريد
تجهيز قواتنا
بأسلحة حديثة
للردع في ظل
الظروف اإلقليمية
العوضي3.200 :
مليارات سيدخل
الميزانية للتسليح
على مدى الـ 10
سنوات
طنا :تم تخفيض
المبلغ من 6.200
مليارات الى 3.200
مليارات تؤخذ من
المال االحتياطي
العام
عسكر :بعض
األسلحة متهالكة
ويجب تجديدها
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التشريعية تضيف تعريفا جوهريا للكسب
غير المشروع في قانون مكافحة الفساد
أنجزت اللجنة التشريعية التقرير
السابع والعشرين عن:
 - 1االق � � �ت � � ��راح � � ��ات ب � �ق � ��وان �ي��ن ف��ي
ش��أن الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد
واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
املالية وع��ده��ا ( )4اق�ت��راح��ات( .محال
االول منها بصفة االستعجال).
 - 2مشروع قانون في ش��أن انشاء
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد
واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
املالية( .املحال بصفة االستعجال).
 علما ب��أن ه��ذا التقرير ن��ص علىم ��ادة ت��رت��ب اث ��را رج�ع�ي��ا م�م��ا يتطلب
املوافقة عليه بأغلبية االعضاء الذين
يتألف منهم املجلس وفقا لنص املادة
( )179من الدستور.
اإلحالة
وق ��د اح� ��ال ال �س �ي��د رئ �ي��س مجلس
االم ��ة ال��ى لجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة االق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ي�ن
وم�ش��روع القانون امل�ش��ار اليها اع�لاه
حسب ت��اري��خ االح��ال��ة املبني قرين كل
منها لدراستها وتقديم تقرير بشأنها
ال��ى امل�ج�ل��س ،ك�م��ا ق��دم��ت ال��ى اللجنة
بتاريخ  2015 /12 /27تعديالت على
م �ش��روع ال �ق��ان��ون م�ق��دم��ة م��ن ال �س��ادة
االع�ض��اء /فيصل فهد الشايع ،راك��ان
ي� ��وس� ��ف ال � �ن � �ص� ��ف ،اح � �م� ��د س �ل �ي �م��ان
القضيبي.
وقد سبق للمجلس ان قرر بجلسته
بتاريخ  2015 /12 /15ان تعقد اللجنة
اجتماعا على هامش الجلسة صباح
ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق 2015 /12 /16
لنظر االق �ت��راح�ين ب�ق��ان��ون�ين املقدمني
ح �ي �ن �ه��ا اح ��ده � �م ��ا ب� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م  24ل�س�ن��ة  2012املبطل
واآلخ��ر في شأن انشاء الهيئة العامة
ملكافحة الفساد.
وعليه عقدت اللجنة اجتماعها
واع� � ��دت ت �ق��ري��ره��ا (ال �س ��اب ��ع ع�ش��ر)
ل�ل�ج�ل�س��ة امل � �ق ��ررة ل ��ه وان �ت �ه��ت ف�ي��ه
ال��ى ت��أج�ي��ل ن�ظ��ر االق �ت��راح�ين لحني
ص� ��دور ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
وه � ��و م ��ا ق� � ��رره امل �ج �ل��س ب�ج�ل�س�ت��ه
بتاريخ .2015 /12 /16
وع� � � �ل � � ��ى ض � � � � ��وء ص� � � � � � ��دور ح� �ك ��م
امل�ح�ك�م��ة اج�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة بتاريخ
 2015 /12 /21وت � �ب�ي��ن ل� �ه ��ا ان
امل �ع ��روض ام��ام �ه��ا اق �ت ��راح ب�ق��ان��ون
واح ��د م�ط��اب��ق ف��ي اغ �ل��ب نصوصه
ل �ل �م��رس��وم ب �ق��ان��ون امل �ل �غ��ي ب �ع��د ان
سقط االقتراح اآلخر كونه نص على
تعديل بعض مواد املرسوم بقانون
امللغي ،وق��د اع��دت اللجنة تقريرها
(ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن) وان�ت�ه��ت فيه
الى ارجاء البت في االقتراح بقانون
امل� �ش ��ار ال �ي ��ه ل �ح�ي�ن ورود م �ش��روع
قانون من الحكومة.
وب � �ت� ��اري� ��خ  2015 12 /21اح � ��ال

الهيئة تهدف
إلى إرساء مبدأ
الشفافية
والنزاهة
في المعامالت
االقتصادية
لقطة من اجتماع سابق للجنة التشريعية

رئيس مجلس االم��ة مشروع القانون
امل �ق��دم م��ن ال�ح�ك��وم��ة ،وم��ن ث��م احيلت
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين وال�ت�ع��دي��ل على
املشروع املشار اليها سلفا.
اجتماع اللجنة:
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة
اج �ت �م��اع��ات ب �ت ��واري ��خ ،2015/12/16
2016 /1/11 ،2016/1/6 ،2015/12/21
حضر جانبا منها كل من وزارة العدل
وهيئة مكافحة الفساد.
موضوع المشروع واالقتراحات
واس�ت�ع��رض��ت اللجنة االق�ت��راح��ات
ومشروع القانون املقدمة وتبني لها ان
جميع االقتراحات توافقت على اهمية
وجود الهيئة العامة ملكافحة الفساد
في املنظومة التشريعية والتي سبق
ان انشئت بموجب امل��رس��وم بقانون
رق � ��م  24ل �س �ن��ة  2012وال � �ت ��ي ق�ض��ت
املحكمة الدستورية بعدم دستوريته،
كما تبني للجنة ان نصوص واحكام
تلك االق�ت��راح��ات وامل�ش��روع قد جاءت
جميعها متضمنة ف��ي ال�غ��ال��ب األع��م
م� �ن� �ه ��ا ذات االح � � �ك� � ��ام وال� �ن� �ص ��وص
ل �ل �م ��رس ��وم ب� �ق ��ان ��ون امل �ق �ض ��ي ب �ع��دم
دستوريته.
اال انها رأت ان مشروع القانون قد
جاءت نصوصه اوسع نطاقا واشمل
ف��ي ال �ت �ع��دي�لات ل��ذل��ك ارت � ��أت اللجنة
ان ي� �ك ��ون ه ��و االس � � ��اس ف ��ي ال �ب �ح��ث
والدراسة.
كما تبني للجنة ان املشروع املقدم
اورد اض��اف��ات ج��دي��دة ع�ل��ى امل��رس��وم
ب �ق��ان��ون امل �ق �ض��ي ب �ع��دم دس �ت��وري �ت��ه،
نذكر منها على النحو التالي:
 - 1املادة ( )1في التعريفات اضاف
امل � �ش� ��روع ت �ع��ري �ف��ا م �ه �م��ا وج��وه��ري��ا
للكسب غير املشروع.
 - 2امل� � ��ادة ( )2ف ��ي ال �ف �ئ��ات ال �ت��ي
تخضع الحكام القانون اورد بعض
ال �ت �ع��دي�لات ف��اش �ت��رط ف��ي ال�ب�ن��د ()1
الوظيفة التنفيذية .واضاف في البند
( )3ك��ات��ب ال�ع��دل ب��ادارت��ي التسجيل

ال �ع �ق��اري وال �ت��وث �ي��ق ب � ��وزارة ال �ع��دل.
والبند ( )5اللجان واملجالس س��واء
ص��در بتشكيلها ق��ان��ون او م��رس��وم
او ق��رار مجلس ال� ��وزراء .وال�ب�ن��د ()6
اضاف في الفئات الخاضعة الحكام
ال � �ق� ��ان� ��ون رئ � �ي� ��س ج � �ه� ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
امل��ال�ي�ين ون��ائ�ب��ه ورؤس ��اء القطاعات
وامل ��راق� �ب�ي�ن ال �ح��ال �ي�ي�ن .ك �م��ا اوض ��ح
ف��ي ال�ب�ن��د ( )7امل�ق�ص��ود بالقياديني
بصورة مفصلة.
واض��اف في البند  8رئيس ونائب
ال ��رئ �ي ��س واع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم� �ن ��اء
واالم �ي��ن ال �ع��ام واالم� �ن ��اء امل�س��اع��دي��ن
وامل� ��دراء وامل��وظ�ف�ين الفنيني بالهيئة
ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد كخاضعني
ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون .وف ��ي ال �ب �ن��د  10قصر
ال� �خ ��اض� �ع�ي�ن م � ��ن اع� � �ض � ��اء م �ج��ال��س
ادارات ال �ش��رك��ات ال�ت��ي ت�س��اه��م فيها
الدولة او احدى جهاتها على ممثلي
الدولة فقط.
 - 3املادة  7اشترط لعضوية مجلس
االمناء (اال يكون موظفا عاما).
 - 4امل ��ادة  18اض��اف��ت ف�ق��رة اخ�ي��رة
ب� � �ع � ��رض ال � � �خ �ل ��اف ب� � �ش � ��أن م � �ش� ��روع
ميزانية الهيئة على مجلس الوزراء.
 - 5امل ��ادة  22اض ��اف ف��ي ال�ب�ن��د 11
ج��ري�م��ة اخ ��رى ل �ج��رائ��م ال �ف �س��اد وه��ي
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ق��ان��ون الكشف
ع��ن ال�ع�م��والت ال�ت��ي ت�ق��دم ف��ي العقود
التي تبرمها الدولة.
 - 6اض ��اف امل �ش��روع م ��ادة ج��دي��دة
ب� ��رق� ��م  27وج � �ع� ��ل ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع ��ام ��ة
ت� �خ� �ت ��ص دون غ� �ي ��ره ��ا ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق
والتصرف واالدعاء في جميع الجرائم
املنصوص عليها في هذا القانون مع
مراعاة احكام قانون محاكمة الوزراء
وانشأ نيابة متخصصة لذلك.
 - 7ج�ع��ل م��دة ت�ق��دي��م االق ��رار االول
خ�لال ستة اش�ه��ر مل��ن ه��و ف��ي الخدمة
بعد صدور الالئحة التنفيذية والغي
م��ا ك��ان يتمتع ب��ه اص�ح��اب الوظائف
امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل � � ��ادة  2م��ن
تقديم اقراراتهم خالل سنة من تاريخ
ال�لائ�ح��ة التنفيذية م�س��اوي��ا ف��ي امل��دة

ب�ي�ن ج�م�ي��ع ال�خ��اض�ع�ين الح �ك��ام دون
تمييز.
رأي الحكومة
وق � ��د اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ��ى رأي
ممثلي وزارة ال�ع��دل والنيابة العامة
ال ��ذي ��ن اب � ��دوا م��واف �ق �ت �ه��م ع �ل��ى بعض
التعديالت املقدمة من اللجنة وقدموا
ت �ع��دي�لات �ه��م اخ � ��ذت ال �ل �ج �ن��ة بعضها
بعني االعتبار وذلك وفق ما هو مبني
في الجدول املقارن رفق هذا التقرير.
واس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��اج�ت�م��اع�ه��ا
بتاريخ  2016 /1 /11الى رأي ممثلي
هيئة مكافحة الفساد (املبطلة) الذين
ابدوا موافقتهم على ما جاء باملشروع
وط��ال �ب��وا ب�ب�ع��ض ال �ت �ع��دي�لات اهمها
م� �ن ��ح ال� �ح� �ص ��ان ��ة ل ��رئ� �ي ��س واع � �ض ��اء
مجلس االمناء والقياديني واملوظفني
ال�ف�ن�ي�ين بالهيئة لتمكني ال�ه�ي�ئ��ة من
القيام بعملها على اكمل وجه واضفاء
املزيد من الحماية وكذلك اضافة نص
يعيد العاملني السابقني بالهيئة الى
مناصبهم وب��ذات االوض��اع الوظيفية
تحقيقا لالستقرار باملراكز القانونية.
ك �م��ا اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ك �ت��اب
املجلس االع�ل��ى للقضاء وال ��ذي اورد
بعض التعديالت اخذت اللجنة بجزء
منها ع�ل��ى ال�ن�ح��و امل�ب�ين ف��ي ال�ج��دول
املقارن املرفق.
عرض عمل اللجنة
وب�ع��د االط�ل�اع وال�ب�ح��ث وال��دراس��ة
واالس � � �ت � � �م � ��اع ال � � ��ى وج � � �ه � ��ات ال �ن �ظ��ر
امل�خ�ت�ل�ف��ة ول �ك��ل م��ا ق ��دم رأت ال�ل�ج�ن��ة
االخ��ذ بما ج��اء بمشروع ال�ق��ان��ون مع
اج��راء بعض التعديالت نذكر اهمها
على النحو اآلتي:
 حذف عبارة «وقامت دالئل كافيةعلى عدم مشروعية مصدرها» الواردة
ف ��ي ت �ع��ري��ف ال �ك �س��ب غ �ي��ر امل� �ش ��روع،
ذل��ك ان ه��ذه الجريمة مستحدثة لها
ارك��ان مستقلة تختلف عن غيرها من
ال�ج��رائ��م وم��ن ث��م ف��ان اش �ت��راط وج��ود
دالئ� � ��ل ك��اف �ي��ة ع �ل��ى ع � ��دم م �ش��روع �ي��ة
م� �ص ��در ال �ك �س��ب ه ��و ف ��ي ذات � ��ه ش��رط

الثبات جريمة اخرى مختلفة االركان
ع� ��ن ج ��ري �م ��ة ال �ك �س ��ب غ �ي ��ر امل� �ش ��روع
م �ث��ل ج ��رائ ��م االخ� �ت�ل�اس واالس �ت �ي�ل�اء
وال� ��رش� ��وة ،وم� ��ن ث ��م ف� ��ان ت �ط �ل��ب ه��ذا
ال �ش��رط ي�م�ن��ع م��ن اس�ت�ق�لال�ي��ة جريمة
ال �ك �س ��ب غ �ي ��ر امل � �ش � ��روع امل �س �ت �ح��دث��ة
وال � �ت� ��ي ت �ع �ت �ب��ر ج ��ري� �م ��ة اح �ت �ي��اط �ي��ة
ملكافحة الفساد.
 ت ��وح �ي ��د ص �ي ��اغ ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن ف��يال��دي �ب��اج��ة وك ��ذل ��ك ب �ي��ان اس ��م جميع
القوانني املشار اليها في مواد القانون
الزالة اي لبس وملزيد من االيضاح.
 اض � ��اف � ��ة رئ � �ي� ��س وم �س �ت �ش ��اري ��ناملحكمة ال��دس�ت��وري��ة وال�ج�ه��از الفني
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال � ��ى ال� �ف� �ئ ��ات ال �خ��اض �ع��ة
الحكام هذا القانون على اعتبار انها
جهة قضائية مستقلة مآال.
 م�ن��ح ال�ح��ق للنيابة ال�ع��ام��ة بناءعلى طلب الهيئة او من تلقاء نفسها
االطالع او الحصول على البيانات او
املعلومات املرتبطة بجرائم الفساد.
 م� �ن ��ح م� ��ن ص � ��در ض � ��ده االج � � ��راءال�ت�ح�ف�ظ��ي ال �ح��ق ف��ي ت �ج��دي��د تظلمه
ض ��د ه ��ذا ال� �ق ��رار ك ��ل س �ت��ة اش �ه��ر من
تاريخ الفصل في التظلم دون تحديد
ملزيد من الضمانات.
 اع �ف��اء ال ��زوج واالص� ��ول وال �ف��روعم��ن ج��ري �م��ة ع ��دم االب �ل��اغ ات �س��اق��ا مع
املادة  143من قانون الجزاء.
 اض ��اف ��ة م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م 58ب ��أي� �ل ��ول ��ة ك ��اف ��ة االل� � �ت � ��زام � ��ات امل��ال �ي��ة
والتعاقدية ات��ي رتبتها الهيئة التي
تم حلها ال��ى الهيئة املنشأة بموجب
ه��ذا ال �ق��ان��ون م��ع ن�ق��ل ك��اف��ة العاملني
الى الهيئة الجديدة بنفس اوضاعهم
الوظيفية واملالية لتحقيق االستقرار
والحماية للمراكز القانونية املستقرة.
علما ب��أن ه��ذا النص يتضمن اث��را
رجعيا يتطلب للموافقة عليه اغلبية
خاصة (اغلبية االعضاء الذين يتألف
م�ن�ه��م م�ج�ل��س األم � ��ة) ت�ط�ب�ي�ق��ا لنص
امل��ادة  179من الدستور والتي نصت
على ان:
ال تسري احكام القوانني اال على ما

يقع من تاريخ العمل بها ،وال يترتب
عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ.
وي � �ج� ��وز ،ف ��ي غ �ي��ر امل� � ��واد ال �ج��زائ �ي��ة،
ال �ن��ص ف��ي ال �ق��ان��ون ع�ل��ى خ�ل�اف ذل��ك
بموافقة اغلبية االعضاء الذين يتألف
منهم مجلس االمة.
رأي اللجنة
ب�ن��اء على م��ا ت�ق��دم وب�ع��د املناقشة
وت �ب��ادل اآلراء ان�ت�ه��ت اللجنة ال��ى ما
يلي:
أوال :ع� ��دم امل ��واف �ق ��ة ب��اج �م��اع آراء
ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن م� � ��ن اع � �ض� ��ائ � �ه� ��ا ع �ل��ى
االق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن امل� �ق ��دم ��ة م��ن
السادة االعضاء.
ث� ��ان � �ي� ��ا :امل � ��واف� � �ق � ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
الحاضرين من اعضائها على مشروع
ال� �ق ��ان ��ون ب �ع��د ال �ت �ع��دي��ل ع � ��دا ب�ع��ض
امل ��واد ك��ان��ت امل��واف�ق��ة عليها بأغلبية
الحاضرين.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص م �ش��روع ال�ق��ان��ون
كما انتهت اليه اللجنة:
الباب األول
االحكام العامة
م��ادة ( :)1الغ ��راض تطبيق احكام
هذا القانون يكون للكلمات والعبارات
ال� ��واردة ادن ��اه املعنى امل�ب�ين ق��ري��ن كل
منها ما لم يقتض سياق النص خالف
ذلك:
 ال�ه�ي�ئ��ة :ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ملكافحةالفساد.
 الوزير املختص :وزير العدل. الرئيس :رئيس الهيئة. املجلس :مجلس األمناء. االت�ف��اق�ي��ة :اتفاقية االم��م املتحدةملكافحة الفساد.
 الكسب غير املشروع :كل زيادة فيالثروة او انتقاص في االلتزامات تطرأ
 بسبب تولي الوظيفة او قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون او اوالدهالقصر او من يكون وليا او وصيا او
قيما عليه متى كانت ال تتناسب مع
مواردهم وغير مبررة.
 امل� ��وظ� ��ف ال� � �ع � ��ام :ي �ع ��د ف� ��ي ح�ك��مامل��وظ��ف ال�ع��ام ف��ي تطبيق اح�ك��ام هذا
القانون االشخاص املنصوص عليهم
في املادة  43من القانون رقم  31لسنة
 1970ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون
الجزاء رقم  16لسنة .1960
 الذمة املالية :ما للخاضع الحكامه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون واوالده ال �ق �ص��ر وم��ن
ي�ك��ون ول�ي��ا او وص�ي��ا او قيما عليهم
من ام��وال نقدية او عقارية او منقولة
داخ��ل الكويت وخارجها ،ويدخل في
ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من
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مضبطة

النيابة العامة تختص دون غيرها بالتحقيق
والتصرف واالدعاء في جميع الجرائم
تتمة المنشور ص12
دي��ون قبل الغير كما تشمل الوكاالت
او ال� �ت� �ف ��وي� �ض ��ات ذات االث � � ��ر امل ��ال ��ي
ال � �ص� ��ادرة م �ن��ه ل �ل �غ �ي��ر او م ��ن ال�غ�ي��ر
لصالحه وحقوق االنتفاع.
 ال �ب�ل�اغ :واالع �ل��ام او االخ �ب��ار منشخص طبيعي او اعتباري بما لديه
م��ن م�ع�ل��وم��ات ع��ن ج��ري�م��ة او ش��روع
ف��ي ج��ري�م��ة او تستر ع�ل��ى ج��ري�م��ة او
ت�خ�ل��ص م��ن ادل ��ة ج��ري�م��ة او مخالفة
مالية جسيمة ،يقدم الى الهيئة او الى
اي جهة مختصة بتلقي البالغات.
 امل�ب�ل��غ :ه��و ال�ش�خ��ص ال ��ذي يقومباالبالغ عن اي جريمة فساد ،وينطبق
ذل��ك على الشهود وضحايا الجريمة
والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق
بأفعال مجرمة.
م��ادة  :2تسري احكام ه��ذا القانون
على الفئات التالية:
 - 1رئ �ي��س ون� ��واب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وال� ��وزراء وم��ن يشغل وظيفة
تنفيذية بدرجة وزير.
 - 2رئيس ونائب واعضاء مجلس
األمة.
 - 3رئ� � �ي � ��س واع� � � �ض � � ��اء امل �ج �ل ��س
االعلى للقضاء ورئيس ومستشاري
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة وال�ج�ه��از الفني
للمحكمة وال�ق�ض��اة واع�ض��اء النيابة
العامة ورئيس واعضاء ادارة الفتوى
والتشريع وامل��دي��ر ال�ع��ام واع�ض��اء كل
م ��ن االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات في
وزارة الداخلية واالدارة القانونية في
ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت وامل�ح�ك�م�ين وال�خ�ب��راء
ب� � ��وزارة ال �ع ��دل وامل �ص �ف�ي�ن وال �ح ��راس
القضائيني ووكالء الدائنني واملوثقني
وك ��ات ��ب ال � �ع ��دل ب � ��ادارت � ��ي ال�ت�س�ج�ي��ل
العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
 - 4رئ�ي��س ون��ائ��ب رئ�ي��س واع�ض��اء
املجلس البلدي.
 - 5رئ � �ي� ��س واع � � �ض� � ��اء امل� �ج ��ال ��س
وال �ه �ي �ئ��ات وال� �ل� �ج ��ان ال �ت ��ي ت�ض�ط�ل��ع
ب �م �ه��ام ت�ن�ف�ي��ذي��ة وي� �ص ��در ق ��ان ��ون او
م��رس��وم او ق ��رار م��ن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
بتشكيلها او بتعيني اعضائها.
 - 6رئ�ي��س ج�ه��از امل��راق�ب�ين املاليني
ونائبه ورؤس��اء القطاعات واملراقبني
املاليني.
 - 7القياديون وهم:
 ش ��اغ� �ل ��و م� �ج� �م ��وع ��ة ال ��وظ ��ائ ��فال �ق �ي��ادي��ة ف��ي ج� ��دول امل��رت �ب��ات ال �ع��ام
(الدرجة املمتازة  /وكيل وزارة /وكيل
مساعد).
 اعضاء مجالس االدارات وامل��دراءال� �ع� �م ��وم ون ��واب � �ه ��م او م �س��اع��دوه��م
واالم� � � �ن � � ��اء ال� � �ع � ��ام � ��ون ون � ��واب� � �ه � ��م او
مساعدوهم في الهيئات او املؤسسات
العامة او اي جهة حكومية.
 م��ن ف��ي حكم ال�ق�ي��ادي م��ن رؤس��اءالجهات ونوابهم او الوحدات االدارية

تشجيع وتفعيل
دور مؤسسات
ومنظمات المجتمع
المدني في
مكافحة الفساد

الحكومة تنتظر مالحظات النواب على مشروعها حول مكافحة الفساد

او االع� �ض ��اء امل �ن �ت��دب�ين ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ات
واملؤسسات العامة.
 م ��دراء االدارات وم��ن ف��ي حكمهمم� ��ن رؤس� � � ��اء ال � ��وح � ��دات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة
املعتمدة في هياكلها بمستوى ادارة
او اعلى من هذا املستوى.
 وي�س��ري حكم البندين السابقنيع �ل��ى ال �ع �س �ك��ري�ي�ن وال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن
وامل ��دن� �ي�ي�ن ف ��ي ال� � � � ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
العامة والجهات ذات امليزانية امللحقة
او املستقلة متى اضطلع باملسؤوليات
او تمتع باملزايا املقررة للوظيفة سواء
كان شغلهم للوظيفة بصفة اصلية او
مؤقتة.
وت� �ت ��ول ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الجهات املعنية بصفة دوري��ة تحديد
وت� �ح ��دي ��ث ش ��اغ� �ل ��ي ه � ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف
الخاضعني الحكام هذا القانون.
 -8رئيس ونائب الرئيس واعضاء
مجلس االمناء واالمني العام واالمناء
امل� � �س � ��اع � ��دون وامل � � � � � ��دراء وامل� ��وظ � �ف� ��ون
ال �ف �ن �ي��ون ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة مل�ك��اف�ح��ة
الفساد.
 - 9رئيس ونائب الرئيس والوكالء
وامل ��دراء وامل��وظ�ف��ون الفنيون ب��دي��وان
املحاسبة.
 - 10م�م�ث�ل��و ال ��دول ��ة ف ��ي ع�ض��وي��ة
م � �ج ��ال ��س ادارات ال � �ش � ��رك � ��ات ال �ت ��ي
تساهم فيها الدولة او احدى الجهات
الحكومية او الهيئات او املؤسسات
ال� �ع ��ام ��ة او غ� �ي ��ره ��ا م� ��ن االش � �خ ��اص
امل �ع �ن��وي��ة ال �ع ��ام ��ة ب� �ص ��ورة م �ب��اش��رة
بنصيب ال يقل عن  ٪25من رأس املال.
 - 11اع � � �ض � ��اء م � �ج ��ال ��س ادارات
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع ��اون �ي ��ة وال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية.
الباب الثاني
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
الفصل األول
أهداف واختصاصات الهيئة
م ��ادة  :3ت�ن�ش��أ ه�ي�ئ��ة ع��ام��ة تسمى

(ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد)
ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا وزي � ��ر ال� �ع ��دل وت ��ؤدي
مهامها واختصاصاتها باستقاللية
وح �ي ��ادي ��ة ك��ام �ل��ة وف �ق ��ا الح� �ك ��ام ه��ذا
القانون.
مادة ( :)4تهدف الهيئة الى تحقيق
ما يلي:
 - 1إرس��اء مبدأ الشفافية والنزاهة
ف��ي امل�ع��ام�لات االق�ت�ص��ادي��ة واالداري ��ة
ب �م��ا ي�ك�ف��ل ت�ح�ق�ي��ق االدارة ال��رش �ي��دة
ألم� � ��وال وم � � ��وارد وم �م �ت �ل �ك��ات ال��دول��ة
واالستخدام األمثل لها.
 - 2تطبيق ات�ف��اق�ي��ة األم ��م املتحدة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد امل� � ��واف� � ��ق ع �ل �ي �ه��ا
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق� � ��م ( )47ل �س �ن ��ة 2006
واالت� �ف ��اق� �ي ��ات وامل � �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة
الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم
املوافقة عليها.
 - 3ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
ودرء م � �خ ��اط ��ره وآث � � � � ��اره وم�ل�اح �ق ��ة
م��رت�ك�ب�ي��ه وح �ج��ز واس� �ت ��رداد األم ��وال
والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا
للقانون.
 - 4حماية اجهزة الدولة من الرشوة
وامل �ت��اج��رة ب��ال�ن�ف��وذ وس ��وء اس�ت�خ��دام
السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع
الوساطة واملحسوبية.
 - 5حماية املبلغني عن الفساد.
 - 6تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة
م � ��ع ال � � � ��دول وامل � �ن � �ظ � �م ��ات االق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية في مجاالت مكافحة الفساد.
 - 7تشجيع وتفعيل دور مؤسسات
ومنظمات املجتمع املدني في مكافحة
ال � �ف � �س� ��اد وت� ��وع � �ي� ��ة اف� � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع
ب �م �خ��اط��ره وت��وس �ي��ع ن �ط ��اق امل �ع��رف��ة
بوسائل واساليب الوقابة منه.
م ��ادة ( :)5ت�ت��ول��ى الهيئة ممارسة
املهام واالختصاصات التالية:
 - 1وض � ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وط �ن �ي��ة
شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة
ال� �ف� �س ��اد وإع� � � ��داد اآلل � �ي� ��ات وال �خ �ط��ط
وال� � �ب � ��رام � ��ج امل � �ن � �ف� ��ذة ل� �ه ��ا وم �ت��اب �ع��ة
تنفيذها مع الجهات املعنية.
 - 2ت �ل �ق��ي ال� �ت� �ق ��اري ��ر وال� �ش� �ك ��اوى

واملعلومات بخصوص جرائم الفساد
امل �ق��دم��ة ال �ي �ه��ا ودراس �ت �ه��ا وف ��ي ح��ال
التأكد م��ن ان�ه��ا تشكل شبهة جريمة
ي� �ت ��م اح ��ال� �ت� �ه ��ا ال � ��ى ج� �ه ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
املختصة.
 - 3ت �ل �ق��ي اق � � � ��رارات ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة
وتشكيل اللجان لفحصها.
 - 4حماية املبلغني عن الفساد وذلك
بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 - 5ابالغ الجهات املختصة التخاذ
االجراءات القانونية الالزمة لفسخ اي
عقد تكون الدولة طرفا فيه او سحب
ام �ت �ي��از او غ�ي��ر ذل ��ك م��ن االرت �ب��اط��ات
اذا ت �ب�ين ان �ه��ا ق ��د ُأب ��رم ��ت ب �ن��اء على
م�خ��ال�ف��ة ألح �ك��ام ال �ق��وان�ي�ن او ي�ج��ري
تنفيذها باملخالفة للعقد املبرم وذلك
بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 - 6م�ت��اب�ع��ة االج � ��راءات وال�ت��داب�ي��ر
ال � �ت ��ي ت� �ت ��واله ��ا ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة
الستردادا االموال والعائدات الناتحة
عن جرائم الفساد.
 - 7دراس ��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات واالدوات
القانونية املتعلقة بمكافحة الفساد
ب �ش �ك��ل دوري واق� � �ت � ��راح ال �ت �ع��دي�ل�ات
ال�ل�ازم ��ة ع�ل�ي�ه��ا مل��واك �ب��ة االت �ف��اق �ي��ات
وامل� �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ص��ادق��ت
ع �ل �ي �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت او ان �ض �م ��ت ال �ي �ه��ا
وت �ط��وي��ر ال �ت��داب �ي��ر ال�ل�ازم ��ة ل�ل��وق��اب��ة
م��ن الفساد وتحديث آل�ي��ات ووسائل
مكافحته بالتنسيق م��ع كافة اجهزة
الدولة.
 - 8التنسيق م��ع وزارة الخارجية
ف ��ي ال �ت �ع ��اون م ��ع ال� � ��دول وامل �ن �ظ �م��ات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة وال��دول �ي��ة ذات
ال�ص�ل��ة ب�م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وامل �ش��ارك��ة
ف��ي البرامج الهادفة ال��ى منع الفساد
وت� �م� �ث� �ي ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي امل� ��ؤت � �م� ��رات
واملحافل االقليمية والعربية والدولية
املتعلقة بمكافحة الفساد.
 - 9دراسة وتقييم التقارير الصادرة
ع ��ن امل �ن �ظ �م��ات امل �ح �ل �ي��ة واالق �ل �ي �م �ي��ة
وال��دول �ي��ة املتعلقة بمكافحة الفساد
واالط �ل ��اع ع �ل��ى وض ��ع ال �ك��وي��ت فيها
واتخاذ االجراءات املناسبة حيالها.

 - 10التنسيق م��ع وس��ائ��ل االع�لام
لتوعية املجتمع وتبصيره بمخاطر
الفساد واملمارسات الفاسدة وآثارها
وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
 - 11ات � �خ � ��اذ ال� �ت ��داب� �ي ��ر ال �ك �ف �ي �ل��ة
بمشاركة منظمات املجتمع املدني في
التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على
امل�ج�ت�م��ع وت��وس �ي��ع دور امل�ج�ت�م��ع في
األنشطة املناهضة للفساد ومكافحته.
 - 12ط �ل��ب ال �ت �ح��ري م ��ن ال �ج �ه��ات
امل �خ �ت �ص��ة ع ��ن وق ��ائ ��ع ال �ف �س��اد امل��ال��ي
واالداري وال� �ك� �ش ��ف ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات
وال �ت �ج ��اوزات وج �م��ع االدل� ��ة املتعلقة
بها.
 - 13إعداد قواعد بيانات معلومات
وت � � �ب� � ��ادل امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
وامل�ن�ظ�م��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�ق�ض��اي��ا ال�ف�س��اد
في الداخل والخارج وفقا للتشريعات
النافذة.
 - 14الطلب م��ن الجهات املختصة
اق ��ام ��ة ال � ��دع � ��اوى االداري� � � � ��ة وامل��دن �ي��ة
الالزمة.
 - 15اح��ال��ة ال��وق��ائ��ع ال�ت��ي تتضمن
ش �ب �ه ��ة ج ��ري� �م ��ة ج ��زائ � �ي ��ة ال� � ��ى ج �ه��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق امل�خ�ت�ص��ة م ��ع إرف � ��اق ك��اف��ة
املستندات.
 - 16أي م� �ه ��ام أو اخ �ت �ص��اص��ات
أخرى توافق الغرض من انشاء الهيئة
وتناط بها.
الفصل الثاني
مجلس األمناء
م � � ��ادة ( :)6ي �ت ��ول ��ى إدارة ال �ه �ي �ئ��ة
مجلس يسمى (مجلس األمناء) يتكون
م � ��ن س �ب �ع ��ة أش � �خ � ��اص م� �م ��ن ت �ت ��واف ��ر
فيهم ال�خ�ب��رة وال �ن��زاه��ة وال �ك �ف��اءة من
بينهم رئ�ي��س ون��ائ��ب رئ�ي��س وي�ص��در
بتعيينهم م��رس��وم ب�ن��اء على ترشيح
الوزير املختص.
مادة ( :)7يشترط في عضو مجلس
األمناء ما يلي:
 - 1أن يكون كويتي الجنسية.
 - 2أال يقل عمره عن اربعني عاما.
 - 3ان ي �ك��ون ح��اص�ل�ا ع �ل��ى م��ؤه��ل
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جامعي على االقل.
 - 4أن ي �ك ��ون ح �س��ن ال �س �م �ع��ة وأال
يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات
في قضية من قضايا الفساد أو جريمة
مخلة بالشرف او االمانة.
وي� �ج ��ب ان ي� �ك ��ون م �ت �ف��رغ��ا ل�ل�ع�م��ل
كعضو بمجلس االمناء ويفقد العضو
صفته بحكم ال�ق��ان��ون ويصبح مكانه
شاغرا اذا خالف ذل��ك وال يجوز اع��ادة
ترشيحه م��رة اخ��رى لعضوية مجلس
االم �ن��اء وع�ل��ى ال��وزي��ر املختص اتخاذ
اج� ��راءات تعيني ال�ع�ض��و ال�ب��دي��ل وفقا
ألحكام هذا القانون.
م��ادة ( :)8ي�ح��دد ب�م��رس��وم مرتبات
ومكافآت وبدالت ومزايا رئيس الهيئة
واع� �ض ��اء م�ج�ل��س االم� �ن ��اء وذل� ��ك ب�ن��اء
على اق�ت��راح ال��وزي��ر املختص وموافقة
مجلس الوزراء.
مادة ( :)9مدة العضوية في مجلس
االم � � �ن� � ��اء ارب� � � ��ع س� � �ن � ��وات غ� �ي ��ر ق��اب �ل��ة
للتجديد.
وللوزير املختص بناء على اقتراح
اغلبية اعضاء مجلس االم�ن��اء اسقاط
ع�ض��وي��ة ال��رئ �ي��س او ن��ائ�ب��ه او اي من
االع � � �ض � ��اء ف � ��ي ح� � ��ال ث � �ب� ��وت اإلخ �ل ��ال
ال� �ج� �س� �ي ��م ب� ��واج � �ب� ��ات� ��ه وب � �ع� ��د اج � � ��راء
التحقيق .واذا خال منصب الرئيس او
نائبه او أي من اعضاء مجلس االمناء
ألي سبب يتم تعيني ب��دي��ل ل��ه ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه فقط.
م��ادة ( :)10يختص مجلس األمناء
بما يلي:
 - 1رس��م السياسة ال�ع��ام��ة ملكافحة
ال �ف �س��اد ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ج �ه��ات ذات
ال� �ع�ل�اق ��ة ووض� � ��ع ال �خ �ط��ط وال� �ب ��رام ��ج
الالزمة لتنفيذها.
 - 2إق� � � � � ��رار ال� �ه� �ي� �ك ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
للوظائف والالئحة الداخلية للشؤون
امل��ال �ي��ة واالداري � � ��ة وال � �ق� ��رارات املنظمة
ل�ل�ع�م��ل ب��ال �ه �ي �ئ��ة وذل � ��ك دون اإلخ �ل�ال
بأحكام املادتني ( 5و  )38من املرسوم
بالقانون رقم ( )15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية.
 - 3املوافقة على االتفاقيات والعقود
ال � �ت ��ي ت �ب ��رم �ه ��ا ال �ه �ي �ئ ��ة ذات ال �ص �ل��ة
باختصاصاتها.
 - 4ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة او اك �ث ��ر ي��راه��ا
ضرورية لعمله.
 - 5إق � ��رار م �ش��روع م ��وازن ��ة ال�ه�ي�ئ��ة
وحسابها الختامي قبل عرضهما على
الجهات املختصة.
 - 6إق� ��رار ون �ش��ر ال�ت�ق��ري��ر ال�س�ن��وي��ة
العام للهيئة.
 - 7رف ��ع ت �ق��ري��ر ن �ص��ف س �ن��وي ال��ى
م �ج �ل��س االم � ��ة وال � ��ى م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ي �ت �ض �م ��ن ال � �ن � �ش� ��اط� ��ات ذات ال �ص �ل��ة
ب ��ال ��وق ��اي ��ة م � ��ن ال � �ف � �س ��اد وم �ك��اف �ح �ت��ه
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وال �ع��وائ��ق وال �س �ل �ب �ي��ات وال �ت��وص �ي��ات
املقترحة.
 - 8نشر كافة املعلومات والبيانات
الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها
بحكم قضائي بات.
 - 9أي م � � � ��وض � � � ��وع ي � � ��دخ � � ��ل ف ��ي
اخ�ت�ص��اص الهيئة واه��داف�ه��ا يعرضه
الرئيس او اثنان من اعضاء املجلس.
م� ��ادة ( :)11ي� ��ؤدي رئ �ي��س مجلس
االم � �ن � ��اء ون ��ائ� �ب ��ه واع� � �ض � ��اؤه ق �ب ��ل ان
ي�ت��ول��وا مهامهم ام��ام ح�ض��رة صاحب
السمو االمير اليمني التالية:
«اق� � �س � ��م ب ��ال� �ل ��ه ال� �ع� �ظ� �ي ��م ان اك � ��ون
م�خ�ل�ص��ا ل�ل��وط��ن واألم �ي ��ر وان اح �ت��رم
ال ��دس � �ت ��ور وق � ��وان �ي��ن ال � ��دول � ��ة وأودي
أعمالي باالمانة والصدق».
الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي
م � ��ادة ( :)12ي� �ك ��ون ل �ل �ه �ي �ئ��ة ج �ه��از
تنفيذي يتولى االمور الفنية واالدارية
واملالية وفق ما يلي:
 -1ي �ت��ول��ى ال��رئ �ي��س االش � ��راف على
الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة ام��ام
القضاء وام��ام الغير وذل��ك دون اخالل
بأحكام املرسوم االميري رقم  12لسنة
 1960ب �ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ادارة ال�ف�ت��وى
والتشريع لحكومة الكويت.
 -2ي �ك��ون للهيئة ام�ي�ن ع ��ام وام �ن��اء
م�س��اع��دون ي�ص��در بتعيينهم ق��رار من
الرئيس ويكونون مسؤولني امامه عن
ادارة وتسيير النظام اليومي للجهاز
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
مهامهم واختصاصاتهم.
 -3ت �خ �ت��ار ال �ه �ي �ئ��ة م��وظ �ف �ي �ه��ا م��ن
ذوي ال� �خ� �ب ��رة وال � �ك � �ف� ��اءة وال� �ن ��زاه ��ة
وال �ت �خ �ص �ص ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ب �ش �ف��اف �ي��ة
وفقا للمعايير التي تحددها الالئحة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال ي� �ج ��وز ان ي� �ك ��ون ب�ين
اح ��ده ��م وب�ي��ن رئ �ي ��س ون ��ائ ��ب رئ �ي��س
واعضاء مجلس االمناء اي صلة قرابة
حتى الدرجة الرابعة.
 -4ل�ل�ه�ي�ئ��ة ان ت�س�ت�ع�ين ف ��ي ان �ج��از
مهامها بمن تراه من القضاة واعضاء
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة وم ��وظ �ف ��ي االج� �ه ��زة
الحكومية وغيرهم ويتم ندبهم للعمل
لديها وفقا للقوانني والنظم املعمول
بها في هذا الشأن.
م� ��ادة ( :)13ت �ت��ول��ى ال�ه�ي�ئ��ة ت��أه�ي��ل
وت��دري��ب ال�ع��ام�ل�ين فيها ب�م��ا يمكنهم
م��ن اداء مهامهم واختصاصاتهم في
مكافحة الفساد.
م� ��ادة ( :)14ي �ص��در ال��رئ �ي��س ق ��رارا
ي �ح��دد ف �ي��ه امل��وظ �ف�ي�ن ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال��ذي��ن
ي �ت ��ول ��ون ض �ب��ط امل �خ��ال �ف��ات وت �ح��ري��ر
املحاضر تمهيدا الحالتها ال��ى الجهة
املختصة.
م � � ��ادة ( :)15ي �ح �ظ��ر ع� �ل ��ى رئ �ي��س
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وأع� �ض ��اء م�ج�ل��س االم� �ن ��اء وال�ع��ام�ل�ين
في الهيئة افشاء اي سر او معلومات
او ب�ي��ان��ات وص�ل��ت ال��ى علمهم بسبب
ادائ�ه��م ملهامهم وذل��ك ف��ي غير االح��ول
املنصوص عليها في هذا القانون.
م � � ��ادة ( :)16ي �ح �ظ��ر ع� �ل ��ى رئ �ي��س
واع �ض��اء مجلس االم �ن��اء واي موظف
ف��ي الهيئة اث�ن��اء ت��ول�ي��ه لعمله االم��ور
التالية:
 -1القيام باي عمل تجاري بنفسه او
بصفته وكيال او وليا وصيا او قيما او
توكيل غيره في ذلك.
 -2م�م��ارس��ة اي وظ�ي�ف��ة او مهنة او
عمل اخ��ر بمقابل او ب��دون مقابل بما
ف��ي ذل ��ك ان ي�ش�غ��ل منصبا او وظيفة
ف��ي الحكومة او الهيئات واملؤسسات
العامة او شركة او عمل خاص.
 -3امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ع �ض��وي��ة مجلس
االدارة اوتقديم اي خدمة او استشارة
بشكل مباشر او غير مباشر الي جهة.
 -4ت �ق ��اض ��ي م �ق ��اب ��ل م � � ��ادي ب�ش�ك��ل
مباشر او غير مباشر من اي جهة.
مادة ( :)17تصدر بقرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح مجلس االمناء
الئحة تنظيم نشاطات اعضاء مجلس
امناء الهيئة والعاملني بها الحاليني
والسابقني.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
م ��ادة ( :)18ي�ك��ون للهيئة ميزانية
ملحقة ضمن امليزانية العامة للدولة
ويتبع في اعدادها القواعد واالجراءات
املنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة املالية للهيئة في االول
من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في
الحادي والثالثني من مارس من العام
التالي.
وت�ض��ع الهيئة م�ش��روع ميزانيتها
وترسله في امليعاد القانوني الى وزار
امل��ال�ي��ة ف ��اذا ح��دث خ�ل�اف او اع�ت��راض
وزارة املالية على تقديرات الهيئة ولم
ت��واف��ق الهيئة على ه��ذه االع�ت��راض��ات
ي� �ع ��رض وزي� � ��ر امل ��ال �ي ��ة ال� �خ�ل�اف ع�ل��ى

م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء الت� � �خ � ��اذ م � ��ا ي � ��راه
مناسبا.
م � � � � ��ادة ( :)19ل � ��رئ � �ي � ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
االختصاصات املخولة ل��وزي��ر املالية
ب �ش��أن اس �ت �خ��دام االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة
امل � �ق� ��ررة ب� �م ��وازن ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ومل �ج �ل��س
االم�ن��اء ممارسة الصالحيات املقررة
ل��دي��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة فيما يتعلق
بتنظيم اعمالها وشؤون موظفيها.
الفصل الخامس
مشاركة المجتمع
مادة ( :)20مع مراعاة حرمة الحياة
ال�خ��اص��ة وش ��رف وك��رام��ة االش�خ��اص
ع�ل��ى ك��ل ش�خ��ص ع�ل��م ب��وق��وع جريمة
م��ن ج��رائ��م ال�ف�س��اد االب�ل�اغ عنها لدى
الهيئة او الجهة املختصة م��ع تقديم
ما لديه من معلومات حولها لتتولى
دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ
االجراءات القانونية بشأنها.
وت �ب��اش��ر ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ت�ن�س�ي�ي��ق مع
الجهات املختصة التحقيق من جرائم
ال �ف �س��اد امل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ه��ذا
القانون متى وصلت ال��ى عملها بأي
طريقة.
م � � � � ��ادة ( :)21ت� � �ت� � �ع � ��اون ال �ه �ي �ئ ��ة
ومختلف الجهات في مكافحة الفساد
وعلى األخص ما يلي:
 -1ال � � �ت � � �ع � � ��اون م � � ��ع امل � ��ؤس� � �س � ��ات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ودور ال � �ع � �ب� ��ادة ل �ن �ش��ر
ق �ي��م ال �ش �ف��اف �ي��ة وال �ن ��زاه ��ة وامل��واط �ن��ة
الصالحة.
 -2ال � � �ت � � �ع � � ��اون م � � ��ع امل � ��ؤس� � �س � ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة الع� ��داد ب��رام��ج
توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة .
الباب الثالث
جرائم الفساد
واجراءات الضبط والتحقيق
الفصل األول
جرائم الفساد
مادة ( )22تعتبر جرائم فساد في
ن �ط��اق ت�ط�ب�ي��ق اح �ك��ام ه ��ذا ال�ق��ان��ون

الجرائم التالية:
 -1ج��رائ��م االع �ت ��داء ع�ل��ى االم ��وال
العامة املنصوص عليها في القانون
رق � ��م  1ل �س �ن��ة  1993ب� �ش ��أن ح �م��اي��ة
االموال العامة.
 -2ج� ��رائ� ��م ال � ��رش � ��وة واس �ت �غ�ل�ال
النفوذ املنصوص عليها في القانون
رق��م  31لسنة  1970بتعديل بعض
اح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء رق��م  16لسنة
.1960
 -3الجرائم املنصوص عليها في
ال �ق��ان��ون رق ��م  106ل�س�ن��ة  2013في
شأن مكافحة غسل االم��وال وتمويل
االرهاب.
 -4ج� ��رائ� ��م ال� �ت ��زوي ��ر وال �ت��زي �ي��ف
املنصوص عليها في القانون رقم 16
لسنة  1960باصدار قانون الجزاء.
 -5الجرائم املتعلقة بسير العدالة
املنصوص عليها في القانون رقم 16
لسنة  1960باصدار قانون الجزاء.
 -6ج��ري�م��ة ال�ك�س��ب غ�ي��ر امل �ش��روع
املنصوص عليها في هذا القانون.
 -7ج � ��رائ � ��م ال � �ت � �ه� ��رب ال �ج �م��رك��ي
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م
 10لسنة  2003بشأن اص��دار قانون
ال � �ج � �م� ��ارك امل � ��وح � ��د ل� � � ��دول م �ج �ل��س
التعاون لدول الخليج العربية.
 -8ج � ��رائ � ��م ال � �ت � �ه ��رب ال �ض��ري �ب��ي
املنصوص عليها في املرسوم رقم 3
لسنة  1955في شأن ضريبة الدخل
الكويتية.
 -9ج� ��رائ� ��م إع� ��اق� ��ة ع� �م ��ل ال �ه �ي �ئ��ة
او ال �ض �غ��ط ع�ل�ي�ه��ا ل �ع��رق �ل��ة ادائ �ه��ا
ل � ��واج � � �ب � ��ات � � �ه � ��ا او ال � � �ت � � ��دخ � � ��ل ف ��ي
اخ �ت �ص ��اص ��ات �ه ��ا او االم � �ت � �ن ��اع ع��ن
ت ��زوي ��ده ��ا ب ��امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل �ط �ل��وب��ة
واملنصوص عليها في هذا القانون.
 -10الجرائم املنصوص عليها في
القانون رقم  10لسنة  2007في شأن
حماية املنافسة.
 -11الجرائم املنصوص عليها في
القانون رقم  25لسنة  19967في شأن
الكشف ع��ن ال�ع�م��والت ال�ت��ي ت�ق��دم في
العقود التي تبرمها الدولة.

 -12اي ج��رائ��م اخ��رى ينص عليها
قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
الفصل الثاني
اجراءات الضبط والتحقيق
م ��ادة ( :)23ت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة بمتابعة
اج� � � � ��راءات ض �ب ��ط وح� �ج ��ز واس � �ت� ��رداد
االم � � � ��وال وال � �ع� ��ائ� ��دات امل �ت �ح �ص �ل��ة م��ن
جرائم الفساد وفقا لالحكام والقواعد
واالج � � � � � � ��راءات امل� � �ق � ��ررة ف � ��ي ال� �ق ��وان�ي�ن
املعمول بها.
مادة ( :)24مع عدم االخالل باحكام
ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة  1968ف��ي شأن
النقد وب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وتنظيم
املهنة املصرفية تقوم الهيئة فور علمها
ب ��وج ��ود ش�ب�ه��ة ج��ري �م��ة ف �س��اد بجمع
املعلومات بشأنها ولها في سبيل ذلك
االط �ل��اع ع �ل��ى ال �س �ج�لات وامل �س �ت �ن��دات
وال ��وث ��ائ ��ق امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ج��ري �م��ة محل
ال �ع �ل ��م ،وك ��ذل ��ك ط �ل��ب م��واف��ات �ه��ا ب��أي
بيانات او معلومات او وثائق متعلقة
بها ولها ان تقرر احالتها الى الجهات
القضائية املختصة.
م ��ادة  :25م��ع م��راع��اة اح �ك��ام امل ��ادة
 28م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ،للهيئة الحق في
م �خ��اط �ب��ة واس� �ت ��دع ��اء اي ش �خ��ص ل��ه
ع�لاق��ة ب�ج��ري�م��ة ف �س��اد ل�س�م��اع اق��وال��ه
بشأنها.
م��ادة  :26ال يجوز للجهات التابعة
ل�ل�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي او ال �خ��اص او اي
شخص طبيعي او معنوي القيام بأي
من االفعال اآلتية:
 - 1االمتناع دون مبرر قانوني عن
تزويد الهيئة بأي سجالت او وثائق او
مستندات او معلومات قد تكون مفيدة
في الكشف عن افعال الفساد.
 - 2اع��اق��ة ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة او الضغط
ع�ل�ي�ه��ا ل�ع��رق�ل��ة ادائ �ه ��ا ل��واج�ب��ات�ه��ا او
ال �ت ��دخ ��ل ف ��ي اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا ب�ق�ص��د
التأثير عليها.
م��ادة  :27مع مراعاة احكام القانون
رق��م  88لسنة  1995ف��ي ش��أن محاكمة
ال� ��وزراء ،تختص ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة دون
غيرها بالتحقيق والتصرف واالدع��اء

ف��ي جميع ال�ج��رائ��م امل�ن�ص��وص عليها
في هذا القانون والجرائم املرتبطة بها.
م � ��ادة  :28ت �ط �ب��ق ب �ش��أن اج� � ��راءات
ال �ض �ب��ط وال �ت �ح �ق �ي��ق وامل �ح��اك �م��ة ف��ي
ج ��رائ ��م ال �ف �س��اد ال �ق��واع��د امل�ن�ص��وص
عليها في القوانني املعمول بها.
واذا ك� ��ان م ��ن ن �س��ب ال �ي ��ه ج��ري�م��ة
ال� � �ف� � �س � ��اد اح� � � ��د االش� � � �خ � � ��اص ال� ��ذي� ��ن
يستوجب الدستور او القانون اجراء
خ��اص��ا ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه او م�لاح�ق�ت��ه
قضائيا يتبع في شأنه هذا االجراء.
م � � � � ��ادة  :29ت� �ع� �ت� �ب ��ر امل � � ��راس� �ل ��ات
وامل �ع �ل ��وم ��ات وال ��وث ��ائ ��ق وال �ب�ل�اغ��ات
املتصلة بجرائم الفساد وما يجري في
شأنها م��ن فحص او تحقيق وكذلك
اق��رارات الذمة املالية من االس��رار التي
يجب املحافظة عليها ،ويجب على كل
من لهم عالقة بتنفيذ هذا القانون عدم
افشائها اال وفق القانون ويستمر هذا
الحظر بعد انتهاء عالقتهم الوظيفية.
الباب الرابع
الكشف عن الذمة المالية
الفصل األول
الخاضعون واقرارات
الذمة المالية
م��ادة  :30تلتزم الفئات املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل� ��ادة  2م��ن ه ��ذا ال�ق��ان��ون
ب�ت�ق��دي��م اق � � ��رارات ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة وف�ق��ا
الحكام هذا الباب.
م��ادة  :31تنظم الالئحة التنفيذية
ش �ك��ل وب �ي��ان��ات اق � ��رار ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة،
واس� �ل ��وب ف �ح��ص ع �ن��اص��ره��ا ،وت�ب�ين
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ك �ي �ف �ي��ة ت�ش�ك�ي��ل
ل �ج��ان ف �ح��ص اق � � ��رارات ال ��ذم ��ة امل��ال�ي��ة
وذل� ��ك وف �ق��ا ل�ل�م�ن��اص��ب وامل �س �ت��وي��ات
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل�ل�خ��اض�ع�ين ،ول�ل�ه�ي�ئ��ة ان
ت �س �ت �ع�ين ب ��رج ��ال ال �ق �ض��اء وال �ن �ي��اب��ة
ال � �ع ��ام ��ة ل ��رئ ��اس ��ة وع � �ض ��وي ��ة ل �ج��ان
ال �ف �ح��ص ب �م��واف �ق��ة امل �ج �ل��س األع �ل��ى
للقضاء .كما تنظم الالئحة التنفيذية
ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ة امل �ن��اس �ب��ة ل�ل�خ��اض��ع
ملساعدته في تقديم االقرار.
الفصل الثاني
تقديم االقرار وفحصه وسريته
م ��ادة  :32ع�ل��ى ج�م�ي��ع الخاضعني
الح � �ك� ��ام ه � ��ذا ال � �ب� ��اب ت �ق ��دي ��م االق � � ��رار
بعد ص��دور ال�لائ�ح��ة التنفيذية وفقا
للمواعيد التالية:
 - 1االقرار األول:
أ  -خ� �ل� ��ال س � �ت� ��ة اش� � �ه � ��ر مل� � ��ن ه��و
ف� ��ي ال� �خ ��دم ��ة وق � ��ت ص� � ��دور ال�ل�ائ �ح��ة
التنفيذية لهذا القانون.
ب  -خ�ل�ال س�ت�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ
توليه منصبه.
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 - 2ت �ح��دي��ث االق � � ��رار :خ�ل�ال ستني
ي��وم��ا م��ن ن�ه��اي��ة ك��ل ث�ل�اث س �ن��وات ما
بقي في منصبه.
 - 3االق ��رار النهائي :خ�لال تسعني
يوما من تاريخ تركه ملنصبه.
م � � ��ادة  :33ت �ت ��ول ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ت�س�ل��م
االق � � � � � ��رارات وف � �ق ��ا ل �ل ��اج � � ��راءات ال �ت��ي
تحددها الالئحة التنفيذية.
وتبني الالئحة التنفيذية القواعد
واالج � � ��راءات ال�ل�ازم��ة ل�ت�س�ل��م اق� ��رارات
العاملني في الهيئة وكيفية فحصها.
ع� �ل ��ى ان ي � �ق� ��دم رئ � �ي� ��س واع � �ض� ��اء
مجلس االم�ن��اء اق��رارات�ه��م ال��ى رئيس
املجلس االعلى للقضاء لعرضها على
لجنة فحص مشكلة من ثالثة قضاة
ينتدبهم لهذا الشأن ،فاذا رأت اللجنة
شبهة كسب غير مشروع احالتها الى
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة امل�خ�ت�ص��ة الت �خ��اذ ما
تراه.
م ��ادة  :34للهيئة ف��ي ح��ال��ة وج��ود
ش �ب �ه��ة ج��ري �م��ة ك �س��ب غ �ي��ر م �ش ��روع،
ان ت �ط �ل��ب ب �ش �ك��ل س � ��ري م ��ن االف� � ��راد
او ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة او ال�خ��اص��ة
داخ� ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا ال�ب�ي��ان��ات
واالي � �ض ��اح ��ات واالوراق ال �ت ��ي ت��رى
لزومها.
ول� �ل� �ن ��ائ ��ب ال� � �ع � ��ام او م � ��ن ي �ق ��وم
م �ق ��ام ��ه ،ب� ��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ال �ه �ي �ئ��ة ان
يأمر مباشرة باالطالع او الحصول
على اي بيانات او معلومات تتعلق
بالحسابات او ال��ودائ��ع او الخزائن
ل � ��دى ال �ب �ن ��وك وامل ��ؤس� �س ��ات امل��ال �ي��ة
اذا اقتضى ذل��ك كشف الحقيقة في
احدى الجرائم املنصوص عليها في
هذا القانون.
م � � ��ادة  :35ت �ع ��د ل� �ج ��ان ال �ف �ح��ص
ت�ق��ري��را ع��ن ك��ل خ��اض��ع الح �ك��ام ه��ذا
الباب يرجح ان لديه زيادة في ذمته
املالية نتجت عن كسب غير مشروع
وذلك بعد سماع اقواله.
وي� � �ح � ��ال ه� � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر ل �ل �ه �ي �ئ��ة
لترسله ال��ى النيابة العامة التخاذ
ما تراه في شأنه.
وت�ن�ظ��م ال�لائ�ح��ة التنفيذية امل��دد
ال��زم �ن �ي��ة ال �خ��اص��ة ب ��اع ��داد ال�ت�ق��ري��ر
واحالتها.
مادة  :36مع عدم االخالل باحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة  1993ب�ش��أن
حماية االم��وال العام ،يجوز للنيابة
ال�ع��ام��ة ع�ن��د م�ب��اش��رة ال�ت�ح�ق�ي��ق ،اذا
ت �ج �م �ع��ت ل ��دي �ه ��ا ادل� � ��ة ك ��اف �ي ��ة ع�ل��ى
تحقق كسب غير مشروع ،ان تتخذ
ما تراه من االجراءات التحفظية.
وي �ج��وز مل��ن ص ��در ض ��ده االج� ��راء
ان يتظلم منه الى محكمة الجنايات
باملحكمة الكلية خ�ل�ال ش�ه��ري��ن من
تاريخ ص��دوره ،وتفصل في التظلم
ع �ل��ى وج ��ه ال �س��رع��ة ام ��ا ب��رف �ض��ه او

التعاون مع
المؤسسات
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العبادة لنشر قيم
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تنسيق نيابي حكومي حول مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد

ب��ال�غ��اء االج ��راء او بتعديله وتقرير
ال� �ض� �م ��ان ��ات ال �ل��ازم � ��ة ،ان ك � ��ان ل�ه��ا
م�ق�ت�ض��ى ،وال ي �ج��وز اع� ��ادة التظلم
اال بعد مضي ستة اشهر من تاريخ
الفصل ف��ي التظلم ،وي�ج��وز للنائب
العام العدول عن االج��راء او تعديله
وفقا ملقتضيات التحقيق.
ول� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال� �خ ��اص ��ة
ب � � � ��ال � � � ��وزراء م � �ب � ��اش � ��رة االج� � � � � � ��راءات
ال�ت�ح�ف�ظ�ي��ة وف �ق��ا مل��ا ه��و منصوص
عليه في القانون رقم  88لسنة 1995
في شأن محاكمة الوزراء.
الباب الخامس:
حماية المبلغ
الفصل األول
إجراءات البالغ
مادة  :37اإلبالغ عن جرائم الفساد
واج��ب على كل شخص وحرية املبلغ
وامنه وسكينته مكفولة وفقا الحكام
ه��ذا ال�ق��ان��ون او اي ق��ان��ون آخ��ر يقرر
ض�م��ان��ات اخ ��رى ف��ي ه��ذا الخصوص
وال ي�ج��وز امل�س��اس باملبلغ ب��أي شكل
م��ن االش �ك��ال ب�س�ب��ب اإلب �ل�اغ ع��ن ه��ذه
الجرائم.
م � ��ادة  :38ي �ش �ت��رط ف ��ي ال �ب�ل�اغ في
حكم هذا القانون ان يكون املبلغ لديه
دالئ � ��ل ج��دي��ة ت �ب��رر اع �ت �ق��اده بصحة
الواقعة املبلغ عنها.
م��ادة  :39تبني ال�لائ�ح��ة التنفيذية
اج� � � ��راءات ت �ق��دي��م ال� �ب�ل�اغ م ��ع م��راع��اة
سهولة تقديمه واح��اط��ة هوية املبلغ
بالسرية الكاملة.
الفصل الثاني
برنامج الحماية
م ��ادة  :40يتمتع امل�ب�ل��غ بالحماية
من وقت تقديم البالغ وتمتد الحماية
ل ��زوج��ه واق ��ارب ��ه وس ��ائ��ر االش �خ��اص
وثيقي الصلة به عند االقتضاء.
م ��ادة  :41ت�ش�م��ل ح�م��اي��ة امل�ب�ل��غ ما
يلي:

 ت ��وف� �ي ��ر ال� �ح� �م ��اي ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ةل �ل �م �ب �ل��غ :وذل � ��ك ب �ع ��دم ك �ش��ف ه��وي�ت��ه
او م �ك��ان وج � ��وده وت��وف �ي��ر ال �ح��راس��ة
الشخصية له او محل اقامة جديد اذا
لزم االمر.
 ت � ��وف� � �ي � ��ر ال� � �ح� � �م � ��اي � ��ة اإلداري � � � � � � ��ةوالوظيفية للمبلغ :وذلك بمنع اتخاذ
اي اجراء اداري ضده وضمان سريان
راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خالل
الفترة التي تقررها الهيئة.
 توفير الحماية القانونية للمبلغ:وذل��ك ب�ع��دم ال��رج��وع عليه ج��زائ�ي��ا او
مدنيا او تأديبيا متى استكمل البالغ
ال �ش��رط امل �ب�ي�ن ف��ي امل � ��ادة  38م��ن ه��ذا
ال �ق��ان��ون وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية
وس��ائ��ل واج� � ��راءات ال�ح�م��اي��ة االخ ��رى
وانواعها.
م��ادة  :42تحدد الالئحة التنفيذية
ال� ��وس� ��ائ� ��ل ال � �ت ��ي ي � �ج ��وز ل �ل �ه �ي �ئ��ة ان
ت��وف��ره��ا للمبلغ ل�ي��دل��ي ب��اق��وال��ه على
ن �ح��و ي�ك�ف��ل ك��اف��ة ال �ض �م��ان��ات امل��ادي��ة
وامل�ع�ن��وي��ة واالداري� ��ة ل��ه وب�م��ا يضمن
سالمته.
م ��ادة  :43ت�ل�ت��زم ال��دول��ة بتعويض
امل �ب �ل��غ او ورث� �ت ��ه ع �م��ا ي �ل �ح��ق ب ��ه م��ن
اض� � � ��رار م� ��ادي� ��ة او م �ع �ن��وي��ة ن�ت�ي�ج��ة
ت �ق��دي �م��ه ال� �ب�ل�اغ م �س �ت��وف �ي��ا ال �ش��روط
املبينة ف��ي امل��ادة  38م��ن ه��ذا القانون
وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية ال�ح��واف��ز
امل��ادي��ة واملعنوية التي يجوز منحها
املبلغ وشروط املنح.
الباب السادس
العقوبات
م��ادة  :44يعفى م��ن العقاب ك��ل من
ب � ��ادر م ��ن ال �ج �ن��اة ب ��اب�ل�اغ ال �ه �ي �ئ��ة او
ال�ن�ي�ب��ة ال�ع��ام��ة او ال�ج�ه��ات املختصة
بوجود اتفاق جنائي الرتكاب احدى
ال�ج��رائ��م امل�ن�ص��وص عليها ف��ي امل��ادة
 22م��ن ه��ذا ال �ق��ان��ون وب �م��ن اش�ت��رك��وا
فيها قبل ال�ب��دء ف��ي تنفيذها ويجوز
ل�ل�م�ح�ك�م��ة االع � �ف ��اء م ��ن ال �ع �ق��وب��ة اذا
ح �ص��ل ال� �ب�ل�اغ ب �ع��د وق � ��وع ال �ج��ري �م��ة

وق �ب ��ل ال� �ب ��دء ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق اذا م�ك��ن
الجاني في اثناء التحقيق السلطات
م ��ن ال �ق �ب��ض ع �ل��ى م��رت�ك�ب��ي ال�ج��ري�م��ة
اآلخ��ري��ن او ض�ب��ط االم � ��وال م��وض��وع
ال �ج��ري �م��ة او ال �ق �ب��ض ع �ل��ى م��رت�ك�ب��ي
ج��ري�م��ة اخ ��رى مماثلة ل�ه��ا ف��ي ال�ن��وع
والخطورة.
م � ��ادة  :45ي �ع��اق��ب ب��ال �ح �ب��س م��دة
ال ت��زي��د ع�ل��ى ث�ل�اث س �ن��وات وب�غ��رام��ة
ال تقل ع��ن ال�ف��ي دي�ن��ار وال ت��زي��د على
ع�ش��رة آالف دي �ن��ار او ب��اح��دى هاتني
العقوبتني كل من يخالف احكام املواد
 15و 16و 26و 29من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
سنة او بغرامة ال تقل عن خمسمائة
دينار وال تزيد على ثالثة آالف دينار
م��ن خ��ال��ف اح �ك��ام امل � ��ادة  20م��ن ه��ذا
ال�ق��ان��ون وال ي�ج��ري حكم ه��ذه الفقرة
على الزوج او االصول او الفروع.
م��ادة  :46اذا ت��أخ��ر اح��د املذكورين
في املادة  30من هذا القانون عن تقديم
اقرار ذمته املالية خالل املدة القانونية
املنصوص عليها في املادة  33يعاقب
بالعقوبات التالية:
 اإلق � ��رار االول :غ��رام��ة ال ت�ق��ل عنخمسمائة دينار اإلقرار وال تزيد على
ث�لاث��ة آالف دي �ن��ار واذا زاد ال�ت��أخ�ي��ر
الك �ث��ر م ��ن ت�س�ع�ين ي��وم��ا ب �ع��د ان� ��ذاره
ب �ت �ق��دي��م االق � � � ��رار ج � ��از ال �ح �ك ��م ع�ل�ي��ه
بالعزل من وظيفته.
 ت �ح��دي��ث اإلق� � ��رار :غ��رام��ة ال ت��زي��دعلى ثالثة آالف دينار واذا زاد التأخير
الك �ث��ر م ��ن ت�س�ع�ين ي��وم��ا ب �ع��د ان� ��ذاره
ب �ت �ح��دي��ث االق � � ��رار ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س
مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل
ع��ن ث�لاث��ة آالف دي �ن��ار وال ت��زي��د على
ع�ش��رة آالف دي �ن��ار او ب��اح��دى هاتني
العقوبتني ويجوز الحكم عليه بالعزل
من وظيفته.
 اإلق � ��رار ال�ن�ه��ائ��ي :غ��رام��ة ال تزيدع �ل ��ى خ �م �س��ة آالف دي � �ن� ��ار واذا زاد
التأخير الكثر من تسعني يوما يعاقب
ب��ال �ح �ب��س م � ��دة ال ت ��زي ��د ع �ل ��ى ث�ل�اث

سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف
دينار وال تزيد ثالثني ألفا او باحدى
هاتني العقوبتني.
وف ��ي ج �م �ي��ع االح� � ��وال ي �ح��ال ملف
املخالفة ال��ى لجنة الفحص املختصة
من عناصر ذمته املالية.
م� ��ادة  :47اذا ق ��دم ال �خ��اض��ع اق ��رار
ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ناقصا او غير صحيح
م��ع علمه ب��ذل��ك او اذا ل��م ي�ق��دم اق ��رارا
عن احد االشخاص الدين يكون وليا
او وص�ي��ا او قيما عليهم رغ��م ان��ذاره
بتقديمه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
ع �ل��ى ث�ل�اث س �ن��وات وب �غ��رام��ة ال تقل
ع��ن ث�لاث��ة آالف دي �ن��ار وال ت��زي��د على
ث�لاث�ين ال��ف دي �ن��ار او ب��اح��دى هاتني
العقوبتني ويجوز الحكم عليه بالعزل
من وظيفته.
م � ��ادة  :48ك ��ل م ��ن ارت� �ك ��ب ج��ري�م��ة
الكسب غير املشروع يعاقب بالحبس
م � ��دة ال ت ��زي ��د ع� �ل ��ى خ� �م ��س س� �ن ��وات
وب �غ ��رام ��ة ت� �ع ��ادل ق �ي �م��ة ال �ك �س��ب غير
امل�ش��روع ال��ذي حصل عليه مع الحكم
بمصادرة الكسب غير املشروع سواء
ك ��ان ف ��ي ذم �ت��ه او ف ��ي ذم ��ة زوج � ��ة او
اوالده ال �ق �ص��ر او ال ��وص ��ي او ال�ق�ي��م
عليه.
وال يحول انقضاء الدعوى الجزائية
بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب
غير املشروع.
م� � ��ادة  :49ك ��ل ح �ك��م ب � ��اإلدان � ��ة ف��ي
الجريمة املنصوص عليها ف��ي امل��ادة
 48م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ي�س�ت��وج��ب ع��زل
املحكوم عليه م��ن وظيفته او اسقاط
ع� �ض ��وي� �ت ��ه م � ��ع ح� ��رم� ��ان� ��ه م � ��ن ت��ول��ي
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ع��ام��ة وم� ��ن ال �ت �ع �ي�ين او
الترشيح لعضوية اي هيئة نيابية ما
لم يرد اليه اعتباره.
م� � � ��ادة  :50ك � ��ل ش� �خ ��ص م � ��ن غ �ي��ر
املنصوص عليهم في املادتني  47و48
استفاد ف��ائ��دة جدية م��ن الكسب غير
املشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف
العقوبة ال��واردة في امل��ادة  48من هذا
القانون.
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م � � ��ادة  :50ك� ��ل م� ��ن ق � ��ام ب��ال �ك �ش��ف
ع ��ن ه��وي��ة امل �ب �ل��غ او م��وط �ن��ه ي�ع��اق��ب
بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات
وب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل ع��ن أل ��ف دي �ن ��ار وال
ت ��زي ��د ع �ل ��ى خ �م �س��ة آالف دي � �ن� ��ار او
باحدى هاتني العقوبتني.
م � ��ادة  :52ك ��ل م� �س ��ؤول ي �ث �ب��ت ان��ه
ق��ام ب��ات�خ��اذ اج ��راء اداري ض��د املبلغ
بسبب ابالغه عن جريمة من الجرائم
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون
ي�ع��اق��ب ب��ال �ج��زاء ال �ت��أدي �ب��ي ،ويعتبر
االجراء االداري املتخذ ضد املبلغ كأن
لم يكن.
م � ��ادة  :53م ��ع ع� ��دم االخ �ل ��ال ب��أي��ة
عقوبة اش��د ،يعاقب املبلغ ع��ن جرائم
ف� �س ��اد اذا ت �ع �م��د ت �ق��دي��م ب �ي ��ان ��ات او
معلومات ك��اذب��ة او اخفى بيانات او
معلومات او ارتكب غشا او تدليسا او
اخفى الحقيقة او ك��ان يضلل العدالة
بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات،
ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
الباب السابع
أحكام ختامية
م � � � � ��ادة  :54ال ت � �س � �ق ��ط ال � ��دع � ��وى
الجزائية ف��ي ج��رائ��م الفساد امل��ذك��ورة
ف��ي امل��ادة  22م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ،كما ال
تسقط العقوبة املحكوم بها في هذه
الجرائم بمضي املدة.
م� � � ��ادة  :55ل �ل �م �ح �ك �م��ة ان ت��دخ��ل
ف ��ي ال ��دع ��وى اي ش �خ��ص ط�ب�ي�ع��ي او
اعتباري ترى انه استفاد فائدة جدية
من الكسب غير املشروع ويكون الحكم
ب��ال��رد او ب��امل �ص��ادرة ن��اف��ذا ف��ي م��ال��ه
بقدر ما استفاد.
مادة  :56ال تمنع العقوبات الواردة
في هذا القانون من توقيع اي عقوبة
اشد تكون مقررة في قانون اخر للفعل
املرتكب.
م��ادة  :57تصدر بمرسوم الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ،ب �ن��اء على
اقتراح مجلس االمناء ،خالل شهرين
م��ن ص ��دور ه ��ذا ال �ق��ان��ون وت�ن�ش��ر في
الجريدة الرسمية.
م��ادة  :58ت��ؤول ال��ى الهيئة املنشأة
بموجب هذا القانون كافة االلتزامات
املالية والتعاقدية التي رتبتها الهيئة
التي تم حلها بناء على ابطال املرسوم
ب �ق��ان��ون رق ��م  24ل�س�ن��ة  2012وي�ن�ق��ل
ال�ي�ه��ا ك��اف��ة ال�ع��ام�ل�ين بالهيئة بنفس
اوضاعه الوظيفية واملالية.
وت� ��ؤول ال ��ى ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة م�ي��زان�ي��ة
الهيئة التي تم حلها بناء على ابطال
املرسوم بقانون رقم  24لسنة .2012
م ��ادة  :59ي�ل�غ��ى ك��ل ح�ك��م ي�ع��ارض
احكام هذا القانون.
مادة  :60على رئيس مجلس الوزراء
وال ��وزراء ك��ل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
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الخيرية العالمية تنظم
مؤتمر المانحين الرابع  28الجاري
أع � � �ل � � �ن� � ��ت ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة
االس�لام�ي��ة العاملية تنظيم املؤتمر
ال��دول��ي ال��راب��ع ل�ل�م��ان�ح�ين ال�خ��اص
باملنظمات الخيرية غير الحكومية
لدعم الوضع االنساني في سوريا
في الـ 28من يناير الجاري.
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ه �ي �ئ��ة امل�س�ت�ش��ار
ب��ال��دي��وان األم�ي��ري ومبعوث األم�ين
ال� � �ع � ��ام ل�ل��أم� ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل �ل �ش ��ؤون
االن �س��ان �ي��ة د.ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ت��وق في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام � ��س إن ه��ذا
امل ��ؤت� �م ��ر ي ��أت ��ي ف� ��ي س� �ي ��اق ج �ه��ود

ال �ك ��وي ��ت االن �س ��ان �ي ��ة وم �ش��ارك �ت �ه��ا
ف��ي رئ��اس��ة امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي ال��راب��ع
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع االنساني
ف � ��ي س � ��وري � ��ا امل � �ق � ��رر ان � �ع � �ق� ��اده ف��ي
العاصمة البريطانية لندن فبراير
املقبل.
وأض��اف انه مع استمرار املأساة
ال�س��وري��ة ووص��ول ال�ك��ارث��ة إل��ى حد
ت �ه �ج �ي��ر امل�ل��اي�ي��ن وق � �ت ��ل وح� �ص ��ار
م�ئ��ات اآلالف وتجويعهم وانتشار
ص � ��وره � ��م ف � ��ي م � ��واق � ��ع ال � �ت ��واص ��ل
االجتماعي على نحو مؤسف ومدم

ل �ل �ق �ل��ب ك � ��ان الب � ��د م ��ن ت �ن �ظ �ي��م ه��ذا
امل��ؤت�م��ر ل�ت�ع��زي��ز ف��رص االس�ت�ج��اب��ة
اإلن �س��ان �ي��ة وال �ت �ع��اط��ي االي �ج��اب��ي
ل �ل �م �ن �ظ �م��ات غ� �ي ��ر ال �ح �ك��وم �ي ��ة م��ع
الكارثة من خالل تبرعاتها السخية
امل��رج��وة خ�لال املؤتمر ال��ذي تتطلع
ال � � ��ى ن� �ت ��ائ� �ج ��ه م�ل��اي�ي��ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
واملشردين واملحاصرين.
واف ��اد ب��ان��ه م��ن امل�ق��رر أن يشارك
ف � ��ي امل� ��ؤت � �م� ��ر ع� � �ش � ��رات امل �ن �ظ �م��ات
اإلن �س��ان �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
والعربية واالسالمية املانحة.

الشيخ دعيج الفهد

احدى السيارات املشاركة في البطولة

سيشاركون في هذه البطولة عالية
املستوى وأكثر من  50متسابقا ما
ب�ين فئة ال�س�ي��ارات وف�ئ��ة ال��دراج��ات
النارية.
وأك � � � � ��د ث � �ق � �ت ��ه ب � � � �ق � � ��درات ه � � ��ؤالء
امل�ت�س��اب�ق�ين ع�ل��ى تسجيل مشاركة
اي�ج��اب�ي��ة ف��ي ه��ذا امل�ح�ف��ل االقليمي
ال �ك �ب �ي��ر وت �ش��ري��ف س �م �ع��ة ري��اض��ة
امل� �ح ��رك ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة وت� �ق ��دي ��م م��ا
ي �ع �ك��س امل �س �ت��وى ال �ح �ق �ي �ق��ي ال ��ذي
وص � �ل ��ت ال � �ي ��ه ه� � ��ذه ال� ��ري� ��اض� ��ة ف��ي
الكويت.
ولفت الى حرصه على الحضور
شخصيا ملتابعة منافسات البطولة

ع��ن ك �ث��ب وت�ح�ف�ي��ز امل�ت�س��اب�ق�ين في
هذه البطولة التي ستشهد مشاركة
أق � � � ��وى امل� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن
واالوروبيني ومن الواليات املتحدة
االمريكية.
وافاد بأن الوفد املشارك سيضم
مدير لعبة ال�ـ«دراغ.ري��س» بالنادي
خالد العجيل ومدير لجنة الفحص
اب��راه �ي��م امل�ن��اص�ي��ر ال �ل��ذي��ن ي�ب��ذالن
ج� � �ه � ��ودا ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي س� �ب� �ي ��ل دع ��م
امل�ت�س��اب�ق�ين م��ا س��اه��م ف��ي تحقيق
نتائج ايجابية.
وأع��رب الشيخ دعيج ع��ن الشكر
ل��رئ�ي��س واع �ض ��اء ال �ن ��ادي ال�ق�ط��ري

aldostoor

د.عبدالله املعتوق

للسيارات على ما بذلوه من جهود
واض � �ح� ��ة ان �ع �ك �س��ت اي� �ج ��اب ��ا ع�ل��ى
اظ �ه��ار ال�ب�ط��ول��ة ب��ال�ش�ك��ل امل�ط�ل��وب
واملأمول من قبل جميع املشاركني.
كما تقدم بالشكر للهيئة العامة
للرياضة وعلى رأسها الشيخ احمد
امل�ن�ص��ور ون��ائ�ب��ه د .ح�م��ود فليطح
على دعمهما وكذلك التعاون الدائم
بني النادي والهيئة مما ساعد على
مواصلة تحقيق النتائج االيجابية
في اتجاهات عدة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ت �م �ك ��ن ف� ��ري� ��ق ال� � �غ � ��وص ال �ت ��اب ��ع
للمبرة التطوعية البيئية من سحب
ورف � ��ع ع ��وام ��ة ب �ح��ري��ة ج��ان �ح��ة ف��ي
ج �ن��وب ج ��ون ال �ك��وي��ت ع�ن��د س��اح��ل
ش��رق ت��زن طنا واح��دا وقطرها 1.5
متر.
وق ��ال م �س��ؤول امل�ل�اح��ة ب��ال�ف��ري��ق
فيصل ال�ح��رب��ان ل�ـ «ك��ون��ا» ام��س ان

األمواج العالية دفعت بالعوامة إلى
ساحل شرق وكانت تشكل خطورة
على املالحة البحرية.
وأك� � ��د ان � ��ه س �ي �ت��م ال �ت �ح �ق �ي��ق ع��ن
املتسبب ب��وج��ود ه��ذه ال�ع��وام��ة في
ج ��ون ال �ك��وي��ت ورم �ي �ه��ا ف ��ي ال�ب�ح��ر
ما تسبب في خطورة على القوارب
والسفن.

الوفيات

دعيج الفهد :جاهزون لبطولة قطر
لسباق السرعة
أكد رئيس لجنة الـ «دراغ.ري��س»
ف ��ي ن � ��ادي ب��اس��ل ال �س��ال��م ال�ص�ب��اح
ل� �س� �ب ��اق ال� � �س� � �ي � ��ارات وال� � ��دراج � � ��ات
ال � �ش � �ي ��خ دع � �ي � ��ج ال � �ف � �ه ��د ال� �ص� �ب ��اح
جاهزية متسابقي النادي لتسجيل
مشاركة ايجابية في الجولة الثانيه
م ��ن ب �ط��ول��ة ق �ط��ر ل �س �ب��اق ال �س��رع��ة
للسيارات والدراجات اآللية.
وق ��ال ال�ش�ي��خ دع�ي��ج ال ��ذي ي��رأس
وف��د ال �ن��ادي ال��ى البطولة ل�ـ«ك��ون��ا»
ام��س إن ال�ب�ط��ول��ة امل��زم��ع انطالقها
ال �ي��وم ال�خ�م�ي��س ب�م�ش��ارك��ة واس�ع��ة
تعد من أق��وى البطوالت التي تقام
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وت �ح �ظ��ى
بحضور جماهيري غفير.
وأض � � � ��اف أن ال� �ب� �ط ��ول ��ة س �ت �ق��ام
ف ��ي م �ض �م��ار «ح �ل �ب��ة ق �ط��ر ال��دول �ي��ة
للسرعة» العاملية واملطابق ملعايير
رابطة سباقات السرعة التي تعتبر
األب ��رز ف��ي س�ب��اق��ات ال�س��رع��ة عامليا
«م��ا ي��دل ع�ل��ى ق��وة ال�ب�ط��ول��ة وش��دة
م�ن��اف�س��ات�ه��ا» الف�ت��ا ال��ى ان ت�ج��ارب
السرعة س��وف تقام الليلة وم��ن ثم
س�ي�ق��ام ال �س �ب��اق ال�ن�ه��ائ��ي ل� � �ـ«دراج.
ريس» غدا.
واوض � � ��ح أن ه� �ن ��اك ال �ع ��دي ��د م��ن
امل� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن

فريق الغوص :رفع عوامة
بحرية من جنوب جون الكويت

• شيخة ّ
دهيم محمد ،زوجة :سليمان عبدالله الدهش 65 ،عامًا( ،شيعت)،
رجال :األندلس ،ق ،3شارع  ،106م ،301تلفون ،50060066 :نساء :األندلس ،ق،13
شارع  ،16م ،9تلفون50702050 :
• فاطمة علي رحيل ،زوجة :حمد جلدو العنزي 75 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال:
الصليبية ،الخيمة خلف قطعة  ،3على الدائري الخامس ،تلفون ،99888084 :نساء:
مدينة جابر األحمد ،ق ،2ش ،224م ،743تلفون55141400 :
• موضي صالح بشر ال��روم��ي ،أرم�ل��ة :مشعان محمد بشر ال��روم��ي84 ،
عامًا( ،شيعت) ،رجال :الدعية ،ق ،2شارع راشد بن أحمد الرومي ،ديوان الرومي،
تلفون ،99852244 :نساء :الدعية ،ق ،2شارع  ،28م1أ
• أحمد عيسى يعقوب بشارة 68 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الفيحاء ،ق ،9شارع
الشهباء ،تلفون ،99705887 - 99432000 :نساء ( :)1القادسية ،ق ،8ش��ارع ،88
م ،7تلفون ،99911237 :نساء ( ،)2الرميثية ،ق ،6شارع شاهني الغانم ،م ،20تلفون:
96696852
• فهد عطية ناصر الخشتي 92 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :جنوب السرة ،ضاحية
ال��زه��راء ،ق ،6ش��ارع  ،608م ،19ت�ل�ف��ون ،66333137 :ن�س��اء :الرميثية ،ق ،1ش��ارع
الشافعي ،ج ،13م ،29تلفون25616338 :
• أحمد حمود عبيد محمد املطيري 20 ،عامًا( ،شيع) ،الفردوس ،ق ،4ج،6
م ،21تلفون99882960 - 99833359 :
• ع�ط�ي��ات ه��ان��م م�ح�م��د ح �س��ن ،أرم �ل ��ة :ح�ك��م س�ع�ي��د ج �م �ع��ان 85 ،ع��ام��ًا،
(شيعت) ،الخالدية ،ق ،3شارع  ،30م ،16تلفون99668809 - 24814255 :
• جاسم أحمد علي جاسم الهولي 55 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :العدان ،ق ،6شارع
 ،15م ،17تلفون ،99323277 - 97644451 :نساء :العارضية ،ق ،10ش األول ،ج ،3م،9
تلفون60038814 - 97500538 :
• عبدالرضا حسني عباس ال�ق�ط��ان 57 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :املنصورية،
حسينية األوحد ،ق ،1شارع  ،12تلفون ،99469963 :نساء :العدان ،ق ،7شارع  ،11م7
• عائشة حمد عبدالله الحميميدي ،أرملة :علي عبدالله منصور الرميح،
 81عامًا( ،تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق،2
ش��ارع ابن عباس ،م ،32تلفون ،97290170 :نساء :بيان ،ق ،1الشارع الثالث ،م،17
تلفون99678941 :
• عدنان جمال محمد جمال 40 ،عامًا( ،يشيع التاسعة صباح اليوم)،
رج��ال :حسينية سيد محمد ،سلوى ،تلفون ،99602232 :نساء :الرميثية ،ق ،8ش
حسن البنا ،ج ،38م18أ ،تلفون25622174 - 99649349 :
• غ��ري��ب م ��رزوق م �ب��ارك ال�ح�ص��م ال��رش �ي��دي 64 ،ع��ام��ًا( ،ي�ش�ي��ع التاسعة
صباح اليوم) ،الدوحة ،ق ،3ش الرابع ،م ،23ج ،1تلفون99587887 - 99723377 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
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العصر
املغرب
العشاء

02:51
05:11
06:32
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