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وصل إلى بغداد لترؤس وفد الكويت في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون اإلسالمي

الغانم :السلطات اللبنانية تعمل على حل
جريمة اختطاف المواطن الكويتي
اك��د رئ �ي��س االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال � �ع ��رب ��ي رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م��رزوق الغانم أن رئيس مجلس
ال�ن��واب اللبناني نبيه ب��ري وعد
ب �م �ت��اب �ع��ة م �ل��ف ق �ض �ي��ة امل ��واط ��ن
الكويتي الذي تم اختطافه مؤخرا
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ب �ق��اع م �ش �ي��را إل��ى
أن ال�س�ل�ط��ات االم �ن �ي��ة اللبنانية
ت �ع �م��ل ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق ل�ك�ش��ف
خيوط هذه الجريمة والعمل على
اي�ج��اده وإع��ادت��ه ال��ى بلده وأهله
ساملا.
وأض � ��اف ال �غ��ان��م ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي أمس عقب اختتام زيارة
قصيرة لبيروت زار خاللها مقر
االت� �ح ��اد ان م �ب��اح �ث��ات��ه ورئ �ي��س
مجلس النواب اللبناني نبيه بري
تناولت العديد من امللفات امللحة
وع �ل��ى رأس �ه��ا ن�ش��اط��ات االت �ح��اد

ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي وأج� �ن ��دت ��ه
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وال �ت �ع ��اون ال�ث�ن��ائ��ي
بني البرملانني الكويتي واللبناني
إض��اف��ة إل��ى أه��م ال �ت �ط��ورات على
ال �س��اح �ت�ين اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة
واصفا اياها بانها كانت مثمرة
وبناءة.
ول �ف��ت ال �غ��ان��م إل� ��ى أن� ��ه وب ��ري
بحثا سبل تنسيق امل��واق��ف بني
ال �ب��رمل��ان�ين ال �ل �ب �ن��ان��ي وال�ك��وي�ت��ي
ف��ي املحافل البرملانية اإلقليمية
والقارية والدولية مشيرا إلى أن
ال�ج��ان�ب�ين أك� ��دا دع�م�ه�م��ا ل�ك��ل ما
يرسخ ويعزز التعاون والتعاضد
العربي.
وك � ��ان ال �غ��ان��م ق ��د وص� ��ل أم��س
ال� ��ى ال �ع��اص �م��ة ال �ع��راق �ي��ة ب �غ��داد
ل� �ت ��رؤس وف� ��د ال �ك ��وي ��ت ال �ن �ي��اب��ي
خ�لال اجتماعات اتحاد مجالس

تلفزيون المجلس

الدول االعضاء بمنظمة التعاون
االسالمي.
وك��ان في استقبال الغانم لدى
وص ��ول ��ه ع �ل��ى رأس وف� ��د ن�ي��اب��ي
كويتي ال��ى م�ط��ار ب�غ��داد ال��دول��ي
رئيس البرملان العراقي د .سليم
ال � �ج � �ب� ��وري وع� � � ��دد م � ��ن ال � �ن� ��واب
ال �ع��راق �ي�ين واع� �ض ��اء ف��ي ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة مل��ؤت�م��ر ال�ب��رمل��ان��ات
االسالمية.
وم ��ن امل �ق��رر أن ي �ت��رأس ال�غ��ان��م
ف ��ي ب� �غ ��داد اج �ت �م��اع��ا ت�ن�س�ي�ق�ي��ا
ل� �ل� �م� �ج� �م ��وع ��ة ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ل �ب �ح��ث
املوضوعات امل��درج��ة على جدول
أع� � �م � ��ال اج � �ت � �م� ��اع� ��ات امل� �ج ��ال ��س
االسالمية.
تفاصيل (ص)03
الغانم لدى وصوله إلى بغداد وفي استقباله د .سليم الجبوري

حماد يطالب بإعادة
طرح مناقصة مطار
الكويت بشفافية

م .عادل الخرافي:
 األمير قادر علىالوصول بالكويت
إلى بر األمان وسط
األمواج العاتية
د .عبداهلل الطريجي:

 عالقتي برئيسيالسلطتين متميزة
وفي حدود الدستور
والقانون
تفاصيل (ص)14

ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب س� �ع ��دون
ح�م��اد وزي��ر االش �غ��ال العامة
د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر إع � ��ادة ط��رح
م� �ن ��اق� �ص ��ة م � � �ش � ��روع إن � �ش ��اء
وإن � �ج� ��از وت ��أث� �ي ��ث وص �ي��ان��ة
مبنى الركاب الجديد بمطار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي وف �ت��ح ب��اب
التأهيل أمام جميع الشركات
العاملية بشفافية ووضوح.
وأضاف حماد :اننا نطالب
وزي ��ر االش �غ��ال س��رع��ة إع ��ادة
ط��رح مناقصة مطار الكويت
ال ��دول ��ي ال �ج��دي��د م ��رة اخ ��رى
وذلك بعد معالجة التجاوزات
املالية في التكلفة التقديرية
للمشروع ومعالجة االخطاء
ف��ي ال�ت�ص�م�ي��م وف ��ي امل�خ�ط��ط
الهيكلي للمشروع.
تفاصيل (ص)06

الزلزلة والفريق الحكومي يجتمعان
لبحث الدعومات
ي � �ج � �ت � �م� ��ع ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب د .ي� ��وس� ��ف
الزلزلة مساء اليوم مع ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال� � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
وال� �ف ��ري ��ق ال �ح �ك ��وم ��ي امل �ش �ك ��ل بشأن
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال ��دع ��وم ��ات وذلك بناء
ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف م�ك�ت��ب املجلس ل�ل�ن��ائ��ب

د .ي � ��وس � ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة ل �ل �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ال�ح�ك��وم��ة ح ��ول ال �ي��ة ت�ع��ام��ل الحكومة
مع الدعومات بحيث ال يتأثر املواطن
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب ��ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
الجديدة واملرتبطة بالدعومات.
وم��ن امل �ق��رر ان يطلع ال��زل��زل��ة على

توجهات الحكومة بهذا الصدد على
ان يرتب اجتماعا بعد ذلك مع مكتب
املجلس لتقديم تقرير متكامل حول
قضية الدعومات ملجلس األمة للنظر
فيه.

تقرير األولويات على جدول أعمال
جلسة الثالثاء
ت�ض�م��ن ج� ��دول أع �م ��ال ج�ل�س��ة بعد
غ��د ال �ث�ل�اث��اء ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
بشأن تكليف املجلس متابعة اص��دار
الحكومة اللوائح التنفيذية لعدد من
القوانني التي أقرها املجلس.
ال��ى ذل ��ك ،تجتمع  4ل�ج��ان برملانية
ال �ي��وم ح�ي��ث ت�ن��اق��ش لجنة األول��وي��ات

ب � ��رن � ��ام � ��ج ع � �م� ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل �ل �ف �ص��ل
التشريعي الرابع عشر وتناقش اللجنة
املالية مشروع قانون باالذن للحكومة
ف ��ي اخ� ��ذ م �ب �ل��غ م ��ن امل � ��ال االح �ت �ي��اط��ي
ال�ع��ام اض��اف��ة ال��ى مناقشة االقتراحات
بقوانني بتعديل احكام القانون رقم 6
لسنة  2008في شأن تحويل الكويتية

الى شركة مساهمة ومناقشة مشروع
القانون واالقتراحات بقوانني في شأن
املناقصات العامة والتعديالت املقدمة
ع �ل �ي��ه وت �ن ��اق ��ش ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
مجموعة من االقتراحات بقوانني.
جدول األعمال (ص)13-07
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يترأس وفد الكويت في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون اإلسالمي ببغداد اليوم

الغانم :مباحثاتي وبري تناولت الملفات
الثنائية واإلقليمية

رئيس مجلس األمة مرزق الغانم خالل لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

وصل رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم والوفد املرافق له الى العاصمة
ال�ع��راق�ي��ة ب �غ��داد وذل ��ك ل �ت��رؤس وف��د
مجلس االمة الكويتي في اجتماعات
ات �ح��اد م�ج��ال��س ال ��دول االع �ض��اء في
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع ��اون االس�ل�ام ��ي امل �ق��رر
عقده غدا األحد.
وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه ع �ل��ى ارض
املطار رئيس مجلس النواب العراقي
د .س �ل �ي��م ال � �ج � �ب ��وري وال� � �ن � ��واب ف��ي
مجلس النواب العراقي آال الطلباني
وع� � �ب � ��اس ال� �ب� �ي ��ات ��ي وع �ب��دال �ع �ظ �ي��م
ال � �ع � �ج � �م� ��ان وم � �ح � �م� ��د ال �ح �ل �ب ��وس ��ي
والسفير الكويتي لدى العراق غسان
ال��زواوي ونائب األم�ين العام ملجلس
النواب العراقي د .بادع الجبوري.
وت� � � ��رأس ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ب � �غ� ��داد ف��ي
وق ��ت الح ��ق أم ��س ال �س �ب��ت اج�ت�م��اع��ا
تنسيقيا للمجموعة العربية بصفته
رئ �ي �س��ا ل�لات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي
ل �ب �ح��ث امل ��وض ��وع ��ات امل� ��درج� ��ة ع�ل��ى
ج ��دول أع �م��ال اج �ت �م��اع��ات امل�ج��ال��س
االسالمية.
وي�ض��م ال��وف��د امل��راف��ق ل�ل�غ��ان��م كال
م��ن وكيل الشعبة البرملانية النائب
ف�ي�ص��ل الشايع وأم�ي�ن س��ر الشعبة
البرملانية النائب د .ع��ودة الرويعي

وأم �ي�ن ص �ن��دوق ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال � �ن ��ائ ��ب ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور وع� �ض ��وا
الشعبة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب د .خليل
أب��ل وس�ي��ف ال�ع��ازم��ي و األم�ي�ن العام
ملجلس األمة عالم الكندري.
وك� � ��ان ال� �غ ��ان ��م ق ��د غ� � ��ادر وال ��وف ��د
امل ��راف ��ق ل ��ه ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
م �ت��وج �ه��ا إل� ��ى ال �ع��اص �م��ة ال �ع��راق �ي��ة
ب � �غ ��داد وذل� � ��ك ع �ق��ب اخ� �ت� �ت ��ام زي � ��ارة
ق �ص �ي��رة ل �ب �ي��روت زار خ�ل�ال �ه��ا م�ق��ر
االتحاد والتقى على هامشها رئيس
مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وك��ان في وداع��ه على ارض املطار
ال �س �ف �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي ل ��دى ل �ب �ن��ان عبد
العال القناعي وأركان السفارة.
وق��ال الغانم في تصريح صحفي
قبيل م�غ��ادرت��ه ان مباحثاته الليلة
قبل املاضية ورئيس مجلس النواب
اللبناني نبيه ب��ري تناولت العديد
م ��ن امل� �ل� �ف ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
واص� �ف ��ا اي ��اه ��ا ب��ان �ه��ا ك��ان��ت م�ث�م��رة
وبناءة.
وأض� ��اف ال�غ��ان��م ان ��ه ت �ط��رق خ�لال
اجتماعه مع بري الى قضية املواطن
الكويتي الذي تم اختطافه مؤخرا في
منطقة البقاع مؤكدا ان الرئيس بري
وع ��د ب�م�ت��اب�ع��ة امل �ل��ف وان السلطات

الغانم لدى وصوله إلى بغداد

االم �ن �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى ق��دم
وس��اق لكشف خ�ي��وط ه��ذه الجريمة
وال �ع �م��ل ع�ل��ى اي �ج ��اده وإع ��ادت ��ه ال��ى
بلده وأهله ساملا.
واختتم الغانم تصريحه قائال إن
زيارته القصيرة للبنان تركزت على
متابعة عمل االمانة العامة لالتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ال �ت��ي ت �ت �خ��ذ من
بيروت مقرا لها.
وك ��ان ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ق��د اجتمع
والوفد املرافق له مع رئيس مجلس
النواب اللبناني نبيه بري وذلك على
هامش زيارته ملقر االتحاد البرملاني
العربي في بيروت.
وق��ال الغانم في تصريح صحفي
عقب االجتماع إن مباحثاته ودول��ة
ال ��رئ� �ي ��س ب� � ��ري ت� �ن ��اول ��ت ع � � ��ددا م��ن
امللفات امللحة وعلى رأسها نشاطات
االت�ح��اد البرملاني العربي وأجندته
املستقبلية وال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي بني
البرملانني الكويتي واللبناني إضافة
إل��ى أه��م ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى الساحتني
اإلقليمية والدولية.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م :أب� � ��دى ال �ج��ان �ب��ان
ال �ل �ب �ن��ان��ي وال �ك ��وي �ت ��ي ك ��ل ال �ح��رص
وااله� �ت� �م ��ام إلن� �ج ��اح ع �م��ل االت� �ح ��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي وأه �م �ي��ة ال�س�ع��ي

ال� � ��دؤوب ل �ك��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه ت��وط�ي��د
ع �ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن ال �ب��رمل��ان��ات
العربية.
وذك � � ��ر ال� �غ ��ان ��م أن � ��ه وب � � ��ري ب�ح�ث��ا
سبل تنسيق املواقف بني البرملانني
ال �ل �ب �ن��ان��ي وال �ك ��وي �ت ��ي ف ��ي امل �ح��اف��ل
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال � �ق� ��اري� ��ة
وال��دول �ي��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن ال�ج��ان�ب�ين
أك��دا دعمهما لكل م��ا ي��رس��خ ويعزز
التعاون والتعاضد العربي.
وك � ��ان ق ��د وص� ��ل رئ �ي��س االت �ح��اد
البرملاني العربي رئيس مجلس االمة
ال�ك��وي�ت��ي م� ��رزوق ال �غ��ان��م ع�ل��ى رأس
وف��د برملاني أم��س االول ال��ى بيروت
وذل� ��ك ل ��زي ��ارة م �ق��ر االت �ح ��اد ع �ل��ى ان
يتوجه عقبها الى العاصمة العراقية
ب �غ��داد ل �ح �ض��ور اج �ت �م��اع��ات ات �ح��اد
مجالس ال��دول االع�ض��اء ف��ي منظمة
التعاون االسالمي.
وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه ع �ل��ى ارض
املطار وممثل رئيس مجلس النواب
اللبناني النائب علي ب��زي والسفير
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل� � ��دى ل� �ب� �ن ��ان ع �ب ��دال �ع ��ال
ال�ق�ن��اع��ي ورئ�ي�س��ة مصلحة امل��راس��م
ف ��ي م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ال �ل �ب �ن��ان��ي روال
بري.
واط �ل��ع ال �غ��ان��م خ�ل�ال زي��ارت��ه ملقر

االتحاد البرملاني العربي في بيروت
ال � � ��ذي ي� �ت ��ول ��ى رئ ��اس� �ت ��ه ع� �ل ��ى ع�م��ل
االمانة العامة الجديدة لالتحاد التي
ت�س�ل�م��ت م�ه��ام�ه��ا م��ؤخ��را واألج �ن��دة
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ن �ش��اط��ات
االتحاد.
يذكر ان رئيس االتحاد البرملاني
العربي رئيس مجلس االمة الكويتي
م ��رزوق ال�غ��ان��م ق��د ت��وج��ه ع�ل��ى رأس
وف� � ��د ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� � ��ى ب� � �ي � ��روت وذل � ��ك
ل��زي��ارة مقر االت�ح��اد على ان يتوجه
عقبها الى العاصمة العراقية بغداد
لحضور اجتماعات ات�ح��اد مجالس
ال��دول االع�ض��اء ف��ي منظمة التعاون
االسالمي.
وك��ان في وداع��ه على ارض املطار
ك ��ل م ��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ووزي� � ��ر األش �غ ��ال
العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس
األم� � � ��ة د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر وال �س �ف �ي��ر
اللبناني لدى دولة الكويت د .خضر
حلوي والقائم باالعمال في السفارة
ال�ع��راق�ي��ة ل��دى دول ��ة ال�ك��وي��ت ياسني
ال� �ج� �ب ��وري واألم �ي ��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
لقطاع ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة واملنظمات
مهدي املطيرات.

بري وعد بمتابعة
ملف المواطن
الكويتي والسلطات
األمنية تعمل
على قدم وساق
لكشف الجريمة
الجانبان الكويتي
واللبناني أكدا
دعمهما لكل
ما يرسخ ويعزز
التعاون والتعاضد
العربي
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أكدوا أن الظروف الحالية تتطلب من الجميع التصدي لمثيري الفتن والحفاظ على وحدة الصف

نواب :األمير وجه بعدم المساس بمتطلبات
المواطنين المعيشية واألساسية
أشاد عدد من النواب بحديث حضرة صاحب السمو الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح أمير البالد وتوجيهاته السامية
السديدة لرؤساء تحرير الصحف المحلية بحديث االب
البنائه معتبرين حديث سموه بمثابة خارطة طريق آمن
للعبور بالكويت واهلها الى بر االمان في ظل ظروف
واحداث اقليمية عاصفة تتطلب من الجميع التحلي بروح
الوطنية والمسؤولية والتصدي لمثيري الفتن والحفاظ
على وحدة الصف ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
وأك� � � ��د ال � � �ن � ��واب ان اس �ت �ح �ق ��اق ��ات
امل ��رح � �ل ��ة ال� ��راه � �ن� ��ة ت �ت �ط �ل��ب ت �ح��رك��ا
ع��اج�لا م��ن ال ��وزراء املعنيني لتشديد
الرقابة على األسعار ووقف الهدر في
الوزارات املختلفة انسجاما مع توجه
الدولة الرامي إلى تحصني االقتصاد
الكويتي من تداعيات الوضع العاملي
في ظل هبوط أسعار النفط.
وأش ��اد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس االم��ة
م � �ب� ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج ب �ح ��دي ��ث ح �ض��رة
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
االح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح أم�ي��ر البالد
وت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه ال� �س ��ام� �ي ��ة ال� �س ��دي ��دة
ل� ��رؤس� ��اء ت �ح��ري��ر ال �ص �ح��ف امل�ح�ل�ي��ة
بحديث االب البنائه مناشدا جميع
وس��ائ��ل االع�ل�ام امل �ق��روءة واملسموعة
وامل��رئ �ي��ة واالل �ك �ت��رون �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذه
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �س��ام �ي��ة ح �ف��اظ��ا على
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وت��رس �ي�خ��ا ل��دول��ة
امل��ؤس�س��ات وح�م��اي��ة الم��ن واس�ت�ق��رار
الكويت من عبث العابثني.
وق � � � � ��ال ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح �ف ��ي :إن س �م ��و االم � �ي� ��ر ك �ع��ادت��ه
وب��اع �ت �ب��اره وال� ��د ال�ج�م�ي��ع ورب ه��ذا
ال �ب �ي ��ت ت� �ح ��دث م� ��ع رؤس� � � ��اء ت �ح��ري��ر
الصحف املحلية بروح االب الحريص
ع �ل��ى اوالده امل��واط �ن�ي�ن وامل��واط �ن��ات
م �س �ت �ش �ع��را م ��ا ي� �ل ��وح ف ��ي االف � ��ق م��ن
م�خ��اط��ر إقليمية وت �ه��دي��دات داخلية
بسبب التأجيج البغيض م��ن بعض
األط� ��راف ح�ي��ث ط��ال��ب س�م��وه رؤس��اء
ال�ت�ح��ري��ر ب �ض��رورة إدراك املسؤولية
ال �ك �ب �ي ��رة امل� �ل� �ق ��اة ع �ل ��ى ع��ات �ق �ه��م ف��ي
معالجة القضايا التي تتعلق بالشأن
امل �ح �ل��ي وك �ي �ف �ي��ة ت �ن��اول �ه��ا وض� ��رورة
ع ��دم إت��اح��ة ال �ف��رص��ة ل�ك��ائ��ن م��ن ك��ان
الستغالل املنصات اإلعالمية لتأجيج
امل �ش��اع��ر واث � � ��ارة ال �ن �ع��رات وال �ش �ح��ن
الطائفي واالب�ت�ع��اد ع��ن اإلس ��اءة ألي
ف �ئ��ة م ��ن م �ك��ون��ات امل �ج �ت �م��ع الن ذل��ك
يدمر الجميع.
واع� �ت� �ب ��ر ال �خ��ري �ن��ج ح ��دي ��ث س�م��و
االم� �ي ��ر ب �م �ث��اب��ة خ ��ارط ��ة ط ��ري ��ق آم��ن
ل �ل �ع �ب��ور ب��ال �ك��وي��ت واه �ل �ه ��ا ال � ��ى ب��ر

االمان في ظل ظروف واحداث اقليمية
عاصفة تتطلب م��ن الجميع التحلي
بروح الوطنية واملسؤولية والتصدي
مل �ث �ي��ري ال �ف�تن وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى وح��دة
الصف ووض��ع مصلحة الكويت فوق
كل اعتبار.
واش � � ��اد ال �خ��ري �ن��ج ب �ت��أك �ي��د س�م��و
االم�ي��ر على ض ��رورة اح �ت��رام القضاء
واح � �ك ��ام ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة وع ��دم
التعرض لهما وبالتالي على الجميع
ع� � ��دم ال � �ت � �ع ��رض وع � � ��دم امل � �س � ��اس أو
التشكيك بالقضاء الكويتي الشامخ
والنزيه السيما ان القضاة هم حراس
ال � �ع ��دال� ��ة وي �ت �م �ت �ع ��ون ب� �ك ��ل اح � �ت ��رام
وتقدير وثقة من كافة السلطات ومن
امل��واط �ن�ين جميعا واح �ت��رام االح�ك��ام
القضائية يرسخ دولة املؤسسات.
واكد الخرينج ان ما تناوله سموه
االم �ي��ر ب��أه�م�ي��ة ال�ج��ان��ب االق�ت�ص��ادي
ف � � ��ي ال� � � �ب� �ل ��اد م � �س � �ت � �ش � �ع ��را م� �خ ��اط ��ر
ان�خ�ف��اض أس�ع��ار النفط حيث طالب
بالبدء باملعالجة االقتصادية الجادة
ووض� � ��ع ال� �ب ��رام ��ج ال� �ه ��ادف ��ة ل�ت�ن��وي��ع
مصادر الدخل وتخفيض املصروفات
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة م��ع تأكيد ع��دم املساس
ب� ��ال � �ح � �ي� ��اة ال � �ك� ��ري � �م� ��ة ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
واح�ت�ي��اج��ات�ه��م األس��اس �ي��ة وال�ح�ف��اظ
عليها وما هذا القول اال اهتمام بالغ
من سموه بالحالة االقتصاديه للبالد
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ح �م��اي��ة امل��واط �ن�ي�ن من
ه ��ذه االزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ب�م��ا يحقق
ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ال �ح �ي��اة ال �ك��ري �م��ة وع ��دم
اث�ق��ال كاهلهم بما يحقق االس�ت�ق��رار
لكل االسر الكويتية.
ولفت الخرينج ال��ى اش��ادة سموه
االم� � �ي � ��ر خ� �ل ��ال ال � �ل � �ق� ��اء ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات
االخ ��وي ��ة ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي مؤكدا سموه اهمية تعزيز
م �س �ي��رة ال �ع �م��ل ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت��رك
ودف��ع مسيرته الخيرة نحو التكامل
وال�ت�ك��ات��ف ف��ي مختلف امل �ج��االت بما
ي �ح �ق��ق اه� � � ��داف وت� �ط� �ل� �ع ��ات ش �ع��وب
دول امل�ج�ل��س وب �م��ا ي�ك�ف��ل ازده��اره��ا
ونماءها وامنها واستقرارها منطلقا

مبارك الخرينج
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سموه من مبدأ املصير املشترك لدول
الخليج العربية.
وت � �م � �ن� ��ى ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج م� � ��ن ج �م �ي��ع
اف� ��راد امل�ج�ت�م��ع وم ��ن وس��ائ��ل االع�ل�ام
االل � �ت� ��زام ب �ت��وج �ي �ه��ات وال � ��د ال�ج�م�ي��ع
وت �ن �ف �ي��ذه��ا ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال��وح��دة
الوطنية واح �ت��رام القضاء والتمسك
بالعمل الخليجي امل�ش�ت��رك ملواجهة
التحديات الداخلية والخارجية ومن
اج��ل الحفاظ على الكويت ووحدتها
الوطنية ملزيد من االستقرار واالم��ان
ح �ف��ظ ال �ل ��ه ال �ك��وي��ت واه �ل �ه��ا م ��ن ك��ل
مكروه تحت القيادة الحكيمة لسمو
االمير الشيخ صباح االحمد الجابر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ورع � ��اه وس �م��و ول��ي
ع �ه��ده االم�ي��ن ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د
الجابر الصباح حفظه الله.

ش ��ام� �ل ��ة ل� �ب� �ن ��ود امل� �ي ��زان� �ي ��ة وآل � �ي� ��ات
الصرف وأولويات املشاريع ال سيما
في ظل التوجه للحزم في املصروفات
غير األساسية وترشيد اإلنفاق.
وط� ��ال� ��ب ال� �ص ��ال ��ح ب ��ال �ت ��وق ��ف ع��ن
الصرف على املشاريع التمويلية التي
ال تصب في تحقيق التنمية املستدامة
وإج � � � � ��راء دراس � � � � ��ات مل� � ��واء م� � ��ة األداء
االحكومي في الشأن االقتصادي مع
التطورات الحاصلة.
ون� � ��وه إل � ��ى أن إل � ��ى اس �ت �ح �ق��اق��ات
امل ��رح � �ل ��ة ال� ��راه � �ن� ��ة ت �ت �ط �ل��ب ت �ح��رك��ا
ع��اج�لا م��ن ال ��وزراء املعنيني لتشديد
الرقابة على األسعار ووقف الهدر في
الوزارات املختلفة انسجاما مع توجه
الدولة الرامي إلى تحصني االقتصاد
الكويتي من تداعيات الوضع العاملي
في ظل هبوط أسعار النفط.

ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م � ��ع ب �ع �ض �ه��م ال �ب �ع��ض
مطالبا إي��اه��ا ب��االل �ت��زام بتوجيهات
سموه بعدم اتاحة الفرصة الستغالل
امل �ن �ص ��ات االع�ل�ام� �ي ��ة ل �ش��ق ال ��وح ��دة
الوطنية او استغالل ظ��روف املنطقة
ال� �ب ��ال� �غ ��ة ال� ��دق� ��ة ل �ل �ش �ح��ن ال �ط��ائ �ف��ي
وتأجيج املشاعر واثارة النعرات.
وأك� � � ��د ال � �ه� ��اج� ��ري أن� � ��ه إذا ق��ام��ت
ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ ت �ل��ك ال�ت��وج�ي�ه��ات
ال �س��ام �ي��ة ف �ل��ن ت �ك ��ون ه �ن ��اك م�ش�ك�ل��ة
ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن س�م��وه
اك ��د ض� ��رورة ت�ض��اف��ر ال �ج �ه��ود للبدء
ب �م �ع��ال �ج��ات وخ � �ط � ��وات اق �ت �ص��ادي��ة
ل �خ �ف��ض ب� �ن ��ود امل �ي��زان �ي��ة وم �ع��ال �ج��ة
النقص في موارد الدولة وأن يتحمل
الجميع مسؤولياته لترشيد االنفاق.
وت� ��وج� ��ه ب��ال �ش �ك��ر ل �س �م��و األم� �ي ��ر
ح �ي��ث إن س �م��وه ش ��دد ع �ل��ى ال�ح�ف��اظ
ع �ل��ى ال� �ح� �ي ��اة ال �ك��ري �م��ة ل �ل �م��واط �ن�ين
وعدم املساس بمتطلباتهم املعيشية
واألس��اس �ي��ة مثمنا ال �ه��اج��ري تأكيد
س �م��وه ح �ي��ادي��ة ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
وض � � ��رورة اح� �ت ��رام ال �ق �ض��اء واح �ك��ام
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة وع� ��دم ال�ت�ع��رض
لهما.
وأك ��د ال �ه��اج��ري ض� ��رورة ال��وق��وف
خ� �ل ��ف س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ف � ��ي س �ي��اس �ت��ه
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��ال إع�ج��اب العالم
أجمع ملا لها من اتزان وحيادية مشيدا
ب �ت��أك �ي��د س �م ��وه ب� ��أن ال �ك��وي��ت ض�م��ن
نسيج منظومة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وتأكيده دفع مسيرة
العمل الخليجي املشترك.
وش � ��دد ال �ه ��اج ��ري ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
ب � �ض� ��رورة وض � ��ع ت �ل ��ك ال �ت��وج �ي �ه��ات
ال �س��ام �ي��ة م��وض��ع ال �ت �ن �ف �ي��ذ م ��ن ه��ذه
اللحظة للحيلولة دون دخول الكويت
في أزمة مالية واقتصادية.

أقالم فتنة
وم��ن جانبه ق��ال ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف
د.ال ��زل ��زل ��ة ان م ��ا ص� ��رح ب ��ه ص��اح��ب
ال �س �م��و االم �ي��ر ل�ل�ص�ح��ف وط �ل �ب��ه من
رؤس��اء التحرير بعدم اتاحة الفرصة
ل �ك��ائ��ن م��ن ك ��ان الس �ت �غ�لال امل�ن�ص��ات
االع�ل�ام �ي��ة ل�ت��أج�ي��ج امل �ش��اع��ر واث� ��ارة
النعرات والشحن الطائفي واالبتعاد
ع ��ن االس � � ��اءة الي ف �ئ��ة م ��ن م �ك��ون��ات
املجتمع لهو دليل قاطع على قناعة
س�م��وه ان ه�ن��اك اق�ل�ام فتنة وكتابات
ن�ش��ازا ت��ري��د ال�س��وء ببلدنا م��ن خالل
ما تبثه من سموم لدق اسفني الفرقة
ب�ين اب�ن��اء البلد ال��واح��د متسائال هل
تلتزم الصحف ووس��ائ��ل االع�لام بما
ام��ره��م ب��ه ص��اح��ب ال�س�م��و ام تستمر
بعض وسائل االعالم كعادتها باثارة
الفنت هنا يأتي دور وزارة الداخلية
ووزارة االع �ل�ام مل�ت��اب�ع��ة م��ن ي��ري��د ان
يجرم بحق البلد وتطبيق الجزاءات
الرادعة بحقه.
ترشيد اإلنفاق
وب��دوره قال النائب خليل الصالح
إن واق��ع ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي ال��راه��ن
ي��وج��ب ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة إع� ��ادة تقييم

وحدة الصف
وم ��ن ج �ه �ت��ه ث �م��ن ال �ن��ائ��ب م��اض��ي
ال � �ه� ��اج� ��ري ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال �س��ام �ي��ة
ل� �ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ف��ي
حديثه إل��ى رؤس ��اء تحرير الصحف
املحلية مؤكدا أن سموه رسم خارطة
ط��ري��ق وم�ن�ه�ج��ا ت�س�ي��ر ع�ل�ي��ه جميع
السلطات بما فيهم السلطة الرابعة
في جميع مجاالت الحياة سواء كانت
اقتصادية او سياسية أو اجتماعية.
وق� � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص� �ح ��اف ��ي إن س � �م ��وه وك � �م ��ا ع ��ودن ��ا
دائما يقوم بإيجاد الحلول الناجحة
لجميع امل�ش��اك��ل ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ب�لاد
م �ش �ي ��دا ب �ت��رك �ي��ز س� �م ��وه ع �ل ��ى أرب� ��ع
ق�ض��اي��ا رئ�ي�س�ي��ة منها ت��أك�ي��د سموه
أهمية دور وسائل االع�لام في وحدة
ال�ص��ف وم�ش��ارك��ة الحكومة والشعب
في معالجة النقص في املوارد املالية
وض � � � ��رورة اح � �ت� ��رام أح � �ك� ��ام ال �ق �ض��اء
وت �ع ��زي ��ز م �س �ي��رة ال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي
املشترك.
وق � ��ال ال �ه ��اج ��ري إن س �م��وه ي ��درك
أه �م �ي��ة وس ��ائ ��ل االع �ل��ام ف ��ي ال�ح�ف��اظ
على الوطن وأمنه واستقراره ووحدة

وضوح وشفافية
وع�ل��ى صعيد متصل ق��ال النائب
د.ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران إن مضمون
رس��ال��ة صاحب السمو لخفض بنود
امليزانية يتضمن الوضوح والشفافية

امل � �ع � �ه ��ودة م� ��ن س� �م ��وه واس� �ت� �ش ��راف
املستقبل وتحصني املجتمع واحترام
القضاء.
ووجه رسالة إلى ممثلي ال��وزارات
بمن فيهم الوكالء واملدراء واملراقبون
ورؤس � � ��اء االق� �س ��ام وغ �ي��ره��م ان� ��ه م��ن
غ �ي ��ر امل� �ق� �ب ��ول اس� �ت� �م ��رارك ��م ب��ال �ه��در
الالمسؤول ونطالبكم بوضع برامج
تهدف ال��ى الترشيد بالتعاون الجاد
م ��ع وزارة امل��ال �ي��ة وج� �ه ��از امل��راق �ب�ين
امل ��ال� �ي�ي�ن ودي � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة وت� ��رك
االس� �ل ��وب ال �ق��دي��م ب�ت�ج��اه��ل ال �ق��ان��ون
وال��رت��اب��ة والنمطية ل�خ��دم��ة وتمرير
مصالح املتنفذين.
وش ��دد ع�ل��ى ان امل�س��ؤول�ي��ة كبيرة
وه��ذه ام��ان��ة فأنتم بموقع مسؤولية
وستغادرون مواقعكم عاجال او آجال
وستحاسبون على تجاوزكم.
وت � � ��اب � � ��ع :واذا ات � �ج � �ه� ��ت ال � ��دول � ��ة
ل��رف��ع ال ��دع ��م ع ��ن امل ��واط ��ن وات�ج�ه�ت��م
مل �ص��ال �ح �ك��م ب��اس �ت �م��رار ال� �ه ��در ف �ه��ذا
تناقض ال ينسجم مع رسالة صاحب
السمو للمرحلة املقبلة وما فيها من
تحديات امنية واقتصادية وسياسية
الب ��د ان ت�س�ت��وع�ب��وه��ا وت �ص �ح��وا من
نومكم.
المسؤولية المشتركة
وم ��ن ج��ان�ب��ه ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب اح�م��د
الري ال�ج�م�ي��ع االم �ت �ث��ال ل�ت��وج�ي�ه��ات
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 حفظه الله
ورع� ��اه ف��ي ل�ق��ائ��ه م��ع رؤس� ��اء تحرير
الصحف اليومية املحلية داعيا ومن
ب��اب املسؤولية املشتركة ك��ل مواطن
مخلص وحريص على امن واستقرار
الكويت ان يقرأ اللقاء بدقة وتمعن.
واض � � � ��اف الري :ون� �ش� �ك ��ر س �م��وه
ع �ل��ى م ��ا ورد ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ب�خ�ص��وص
االع � � �ض � � ��اء امل � �ع � �ت� ��ذري� ��ن ع � ��ن ج �ل �س��ة
ي ��وم االرب �ع ��اء امل��واف��ق 2016 /1 /13
وندعو العلي القدير ان يحفظه ذخرا
للكويت واه�ل�ه��ا ف�ه��و ص�م��ام االم ��ان،
وان ي�ع�ي�ن�ن��ا ع�ل��ى ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة
الثقيلة والحساسة في هذه الظروف
العصيبة التي تمر بها املنطقة.
وق ��ال الري ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
«ان كلمات سموه تمثل بوصلة طريق
ل�ن��ا جميعا خ�ص��وص��ا ف��ي ال�ع�لاق��ات
الخارجية امل�ت��وازن��ة للكويت وتأكيد
الوحدة الوطنية والتآلف االجتماعي
بني مكونات املجتمع الكويتي.
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اقترح إطالق اسم بهبهاني على أحد الشوارع

الزلزلة يسأل عن تعديل أوضاع الشركات
رغم انتهاء المهلة القانونية لها
ق��دم النائب د .يوسف الزلزلة
س � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
والصناعة د.يوسف العلي.
وجاء في نص السؤال:
 تم ضم إدارة التموين وكذلكوك��ال��ة ال��رق��اب��ة ال �ت �ج��اري��ة لعمل
وك �ي��ل ال � ��وزارة م��ا ي�ج�ع��ل إدارت ��ه
أك�ث��ر م��رك��زي��ة .م��ا األس �ب��اب التي
جعلت مركزية األعمال لدى وكيل
الوزارة؟
 ل��وح��ظ ص� ��دور ق� ��رار وزاريي �ت��رأس ال�ل�ج�ن��ة ف�ي�ه��ا م�س�ت�ش��ار
ال� ��وزي� ��ر م ��ا ي �ث �ي��ر ال� �ت� �س ��اؤل ه��ل
م��ن ص�لاح �ي��ة امل �س �ت �ش��ار ت��رؤس
ل �ج��ان أم أخ ��ذ رأي ��ه ودخ��ول��ه في
عضويتها؟ ل��ذا ي��رج��ى تزويدنا
بالسند القانوني لذلك؟
 -منذ ص��دور قانون الشركات

رق ��م  25ل�س�ن��ة  2012وت�ع��دي�لات��ه
الالحقة ق��ام��ت ال ��وزارة بمخالفة
أح �ك��ام��ه .ف �م��ا ال �س �ن��د ال �ق��ان��ون��ي
لألمور التالية:
 ان � �ت � �ه� ��اء امل � � � ��دة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ةل �ت �ع��دي��ل أوض� � ��اع ال� �ش ��رك ��ات ف��ي
شهر أكتوبر  2014إال أن��ه م��ازال
ه �ن��اك ت �ع��دي�لات م��ن ق �ب��ل بعض
الشركات؟
 حددت املادة ( )237مدة ثالثةأش�ه��ر لعقد الجمعيات وتقديم
ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل ��ال� �ي ��ة ب �ع ��د ان �ت �ه��اء
السنة املالية ل��دى الشركة إال أن
ال ��وزارة ل��م تتقيد بتنفيذ أحكام
املادة وتنظيمها؟
 ح � � � ��ددت امل� � � � ��ادة ( )238ف��يحالة مخالفة امل��ادة ( )237تلتزم
ال� � � ��وزارة م �ت��اب �ع��ة ال �ش��رك��ة لعقد

د .يوسف الزلزلة

ج �م �ع �ي �ت �ه��ا خ �ل��ال خ �م �س��ة ع�ش��ر
يوما وإذا لم توجه تقوم الوزارة
بتحديدها مهلتها.
ما الشركات التي قامت الوزارة

ب ��دع ��وة ج �م �ع �ي��ات �ه��ا؟ ومل � � ��اذا ل��م
تطبق على شركات أخرى؟
 ل� � ��وح� � ��ظ ت� � �ج � ��دي � ��د رخ � �ص ��ةاح ��دى ال �ش��رك��ات ع�ل��ى ال��رغ��م من
مخالفتها ألحكام السابقة للبند
( .)23ما السند القانوني للوزارة
ل � �ع� ��دم م� �خ ��ال� �ف ��ة ال � �ش� ��رك� ��ة ح �ت��ى
تاريخه؟
 وجود لجنة شكلت لالهتمامب � � ��أوض � � ��اع ال � � �ش� � ��رك� � ��ات .ي ��رج ��ى
تزويدنا بالقرار والسيرة الذاتية
ل�لأع�ض��اء م��ع امل�ح��اض��ر ال�ت��ي تم
مصادقتها؟
 ه��ل ص��درت تعاميم م��ن قبلالوكيل بشأن الشركات املساهمة؟
يرجى تزويدنا بنسخة منها.
 ص��در ق��رار وزاري رق��م ()346ل�س�ن��ة  2015ب �ش��أن ل�ج�ن��ة ال�ق�ي��د

ال � �خ ��اص ب �م��راق �ب��ي ال �ح �س��اب��ات
ب� ��رئ� ��اس� ��ة وك � �ي� ��ل ال� � � � � � ��وزارة .ف �م��ا
أسباب صدور مثل هذا القرار؟
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ق� � ��ال ال �ن��ائ��ب
د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ان امل��رح��وم العم
ال� �ك� �ب� �ي ��ر م� �ح� �م ��د ص � ��ال � ��ح ي ��وس ��ف
ب�ه�ب�ه��ان��ي ق��ام��ة اق �ت �ص��ادي��ة ك�ب�ي��رة
اف� �ت� �خ ��ر ب ��ال� �ك ��وي ��ت ف ��اف� �ت� �خ ��رت ب��ه
وواجبنا االن بعد رحيله الى بارئه
ان نحفظ ذل��ك االس��م ال�ش��ام��خ على
مر االي��ام باطالقه على احد شوارع
العاصمة.
وم��ن جهة أخ��رى أض��اف الزلزلة
ان� ��ه ن �ظ ��را ل �ل�أوض ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
ال� �س� �ي� �ئ ��ة ال � �ت� ��ي ي� �م ��ر ب� �ه ��ا ال� �ع ��ال ��م
وان � � �ع � � �ك� � ��اس ذل � � � ��ك ع � �ل � ��ى ال � ��وض � ��ع
االق�ت�ص��ادي املحلي وال��ذي سينتج
ع� � �ن � ��ه م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن ال � � � �ق� � � ��رارات

الحكومية املالية ون�ظ��را النعكاس
ذل��ك على املواطنني بصورة سلبية
ف��ان��ه مطلوب م��ن الحكومة مراقبة
أس �ع��ار ال�س�ل��ع ف��ي ال�ك��وي��ت والعمل
على تخفيض بعضها التي ارتفعت
نتيجة لجشع بعض التجار.
وتابع :ايضا على الحكومة منع
اصحاب العقارات من رفع االيجارات
ال�س�ك�ن�ي��ة خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رة حتى
ال ي��ؤث��ر ذل ��ك س�ل�ب��ا ع �ل��ى ام �ك��ان��ات
املواطنني ويجب أيضا أن يفعل دور
ادارات حماية املستهلك النقاذ البلد
م��ن جشع بعض مستغلي االح��وال
االقتصادية املتردية.

دعا إلى تغليظ العقوبة على المتاجرين باألدوية المزورة

الحويلة :نتمنى أن ترى وثيقة الشباب النور في قمة
القادة العرب المقبلة في تونس
أش ��اد ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
ع� �ض ��و ال � �ب� ��رمل� ��ان ال � �ع ��رب ��ي وع �ض��و
لجنة الشباب باإلنجاز ال��ذي حققه
ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي ب��امل �ص��ادق��ة على
وث�ي�ق��ة ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي ف��ي دورت ��ه
األخ � �ي ��رة ال �ت ��ي ع �ق ��دت ف ��ي ال �ق��اه��رة
وذل� ��ك ب �ع��د م��ا ت��م إق ��راره ��ا م��ن قبل
اللجنة باإلجماع وت��م عرضها على
ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي
وال��ذي قام باملصادقة عليها مشيرا
ال � ��ى ان اق � ��راره � ��ا ي ��أت ��ي ف ��ي ظ ��روف
أستثنائية تمر بها املنطقة العربية
وأكد الحويلة أنه سيتم رفع الوثيقة
لقمة القادة العرب القادمة في تونس
في شهر أكتوبر كي يقرها القادة.
ولفت الحويلة الى ان اللجنة قامت
ب� �ط ��رح اس �ت �ب ��ان ��ات ت ��م ع��رض �ه��ا ع�ل��ى
ال �ش �ب��اب ف ��ي ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وك��ذل��ك
ال�ع��دي��د م��ن م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
ض � �م� ��ت ك � ��ل ت� �ط� �ل� �ع ��ات واه � �ت � �م� ��ام� ��ات
واحتياجات الشباب العربي.
وأض� � � ��اف ال� �ح ��وي� �ل ��ة أن م� �ش ��روع

وث �ي �ق��ة ال �ش �ب��اب ي��أت��ي ان �ط�ل�اق��ا من
إي� �م ��ان ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي ب �ض ��رورة
ت�ن�م�ي��ة ال �ش �ب��اب وض �م ��ان ح�ق��وق�ه��م
وأداء واجباتهم على أسس من العدل
واملساواة وإدراكا بأن االستثمار في
الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم
وط ��اق ��ات� �ه ��م ي �ع ��د رك � �ي� ��زة أس��اس �ي��ة
ف��ي ب �ن��اء ال��دول��ة ال�ح��دي�ث��ة امل�ت�ق��دم��ة
ويعد من الوثائق املهمة التي تضع
آل�ي��ة للحفاظ ع�ل��ى ال�ش�ب��اب العربي
وت��وف �ي��ر ال �س �ب��ل ال �ك �ف �ي �ل��ة ل�ت�ح�س�ين
مستواه في املجاالت كافة وبتنمية
الحس الوطني والقومي.
وزاد الحويلة أن وثيقة الشباب
ت� ��أت� ��ي اع � � �ت � � ��زازا ب� �م� �ك ��ان ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وحقوقهم وحرياتهم املسؤولة كما
ت �ه ��دف ال��وث �ي �ق��ة إل� ��ى وض� ��ع ت�ن�م�ي��ة
ال �ش �ب��اب ض �م��ن األه � � ��داف ال��وط�ن�ي��ة
األس ��اس� �ي ��ة وح � ��ث ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
ع�ل��ى إع� ��داد اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات وطنية
ش��ام�ل��ة ل�ل�ش�ب��اب وت�ك�ث�ي��ف ال�ج�ه��ود
لالرتقاء برعاية الشباب وتنميتهم

د .محمد الحويلة

م�ع��رف�ي��ا وم �ه��اري��ا وق�ي�م�ي��ا وت�ع��زي��ز
ف� � ��رص ال � �ش � �ب ��اب مل� �ع ��رف ��ة ح �ق��وق �ه��م
ومسؤولياتهم وواجباتهم وتعزيز
مشاركتهم االجتماعية والسياسية
وال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ع ت�ن�ش�ئ��ة
ال � �ش � �ب� ��اب ال � �ع� ��رب� ��ي ع� �ل ��ى االع� � �ت � ��زاز
ب ��ان �ت �م ��ائ �ه ��م ال� ��وط � �ن� ��ي وه��وي �ت �ه��م
العربية.

واخ� �ت� �ت ��م ال� �ح ��وي� �ل ��ة م �ت �م �ن �ي��ا أن
ت��رى وث�ي�ق��ة ال�ش�ب��اب ال�ع��رب��ي ال�ن��ور
وي� �ت ��م اق � ��راره � ��ا ف� ��ي ال� �ق� �م ��ة امل �ق �ب �ل��ة
ل �ت �ك ��ون م��رج �ع �ي��ة مل� �ت� �خ ��ذي ال� �ق ��رار
ب �ش��أن ال �ش �ب��اب وق �ض��اي��اه��م مثمنا
مجهودات الزمالء النواب في اللجنة
وم ��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن ج�ه��د م�ت�م�ي��ز من
أجل إعداد هذه الوثيقة.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ق� ��دم ال �ن��ائ��ب
د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة
قال فيه إن األدوي��ة املزيفة توجد
ف ��ي ك ��ل م� �ك ��ان ف ��ي ال� �ع ��ال ��م وه��ي
ت� �ت ��راوح ب�ي�ن ال �خ �ل �ي��ط م ��ن امل ��واد
السامة والضارة وبني التركيبات
غ�ي��ر ال�ف�ع��ال��ة وب�ع�ض�ه��ا يحتوي
على م�ك��ون معلن وف �ع��ال ويبدو
مماثال للمنتج األصلي إلى الحد
ال ��ذي ي �خ��دع امل�ه�ن�ي�ين الصحيني
واملرضى ولكن في كل حالة يكون
م �ص��در ال � � ��دواء امل ��زي ��ف م�ج�ه��وال
وم �ح �ت��واه ال ي�م�ك��ن ال ��وث ��وق فيه
واألدوي� ��ة امل��زي�ف��ة ه��ي دائ �م��ا غير

م�ش��روع��ة ويمكن أن تتسبب في
ف �ش ��ل ال � �ع �ل�اج أو ال� ��وف� ��اة أي �ض��ا
ويعد القضاء عليها من املشكالت
ال � �ك � �ب � �ي� ��رة ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال� �ص� �ح ��ة
العمومية.
وأض� � � � � � ��اف :إن ال� � �ت � ��زوي � ��ر ف��ي
ال �ص �ن��اع��ات ال ��دوائ� �ي ��ة وال �ط �ب �ي��ة
ي ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع �ل ��ى ص �ح ��ة اف � ��راد
امل � �ج � �ت � �م� ��ع وع� � �ل � ��ى اق� � �ت� � �ص � ��ادات
ال��دول ف��إن الغش ال��دوائ��ي اصبح
م �س �ت �ف �ح�لا وس� �ب ��ب ال� �ع ��دي ��د م��ن
املشكالت للمرضى والتي تؤدي
إل � � ��ى امل � � � ��وت أح � �ي� ��ان� ��ا وي �ص �ن��ف
منتجو االدوي ��ة املهربة واملزيفة
ح �س ��ب ت �ق ��ري ��ر م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية على ال�ق��درة الفائقة في
الخداع وإقناع املرضى بشفائهم
بها مع أنها قد تزيد من مرضهم
وت� �ع ��رض ح �ي��ات �ه��م ل �ل �خ �ط��ر ف��إن
تجارة االدوية املزيفة تمثل %10
م ��ن إج �م��ال��ي ص �ن��اع��ات األدوي � ��ة
عامليا.

وجاء في نص االقتراح:
 تغليظ العقوبات على االعالنواالت� � �ج � ��ار ف� ��ي األدوي � � � ��ة امل� � ��زورة
ال� �ف ��اس ��دة ل �ت �ك��ون ع �م �ل �ي��ة ال� ��ردع
أك �ث��ر واك �ب��ر س ��واء ع�ل��ى مستوى
ال� ��وس� ��ائ� ��ل امل ��رئ� �ي ��ة وامل �س �م��وع��ة
ومواقع التواصل االجتماعي.
 ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة م�ش�ت��رك��ة بنيال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وم�ن�ه��ا وزارات
ال �ص �ح��ة وال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة واإلع � �ل ��ام وال �ب �ل��دي��ة
والجمارك لتفعيل الدور الرقابي
وض�ب��ط االدوي ��ة امل��زي�ف��ة وغيرها
وت �ك �ث �ي��ف ال �ح �م�ل�ات ال�ت�ف�ت�ي�ش�ي��ة
ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب �ه��ا وزارة ال�ص�ح��ة
حاليا.
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ويسأل وزير المالية عن أوجه صرف أموال الضريبة على الشركات

الجيران يطالب باالستعجال للرد على سؤاله
بشأن القضايا المحالة لمكافحة الفساد
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال � �ج � �ي� ��ران ب �ط �ل ��ب اس� �ت� �ع� �ج ��ال رد
ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال ب� ��رمل� ��ان� ��ي ق � � ��ال ف �ي ��ه:
س�ب��ق أن وج�ه��ت س ��ؤاال إل��ى وزي��ر
ال �ع��دل ووزي� ��ر األوق � ��اف وال �ش��ؤون
اإلس�لام �ي��ة ب�ت��اري��خ 2015/12/06
يحمل رقم  2015-KNA-40672نود
إحاطتكم علما ب��أن ال��وزي��ر لم يرد
على السؤال حتى اآلن.
وج ��اء ف��ي ن��ص ال �س��ؤال :ايمانا
ب ��دور ال��دول��ة ف��ي تطبيق ال�ق��ان��ون
وم�ح��اس�ب��ة امل �ت �ج��اوزي��ن وال�ق�ض��اء
على الفساد واملحسوبية وتسهيل
املعامالت.
وطالب إفادته بما يلي:
 ع � ��دد ال �ق �ض ��اي ��ا امل� �ح ��ال ��ة إل ��ىال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة م��ن ق�ب��ل ال� ��وزارات
ل �ع��ام 2015-2014 / 2014-2013
م ��ع ب �ي��ان ع ��دد ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي تم
االنتهاء من التحقيق فيها.
 ع � ��دد ال �ق �ض ��اي ��ا امل� �ح ��ال ��ة إل ��ىال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وه � ��ل ت� ��م ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� �ي� �ه ��ا؟ وه ��ل
توجد معوقات؟ إذا كانت اإلجابة
بااليجاب فيرجى ذكر األسباب.

من جهة أخرى ،تساءل النائب
د.عبدالرحمن الجيران عن أوجه
ص��رف االم� ��وال ال�ت��ي سنجمعها
ضريبة على الشركات وعلى أي
مشروع او خدمات عامة؟ مضيفا:
إذا ك � ��ان ال� � �ج � ��واب ع� �ل ��ى ال� �ط ��رق
والصحة واالس�ك��ان واملواصالت
فنقول لهذه الخدمات ميزانيات
م�ل�ي��اري��ة ول�ك�ن�ه��ا الت �ص��رف وف��ق
قواعد تنفيذ امليزانية!
وت��اب��ع ال�ج�ي��ران :كما ان امل��ادة
 ١٨من الدستور اشترطت في نزع
امل��ال التعويض فأين التعويض
وما آليته؟ مستطردا :واملادة ٢٤
من املقومات االساسية للمجتمع
وض�ع��ت اس��اس��ا ل�ل�ض��رائ��ب وه��و
العدالة االجتماعية والسؤال االن
اين هي؟
وم ��اه ��و ن �ط��اق �ه��ا ح �ت��ى ن�ب�ن��ي
عليها فلسفة الضرائب؟
وأردف ال �ج �ي��ران :ام��ا ع��ن حكم
ال�ض��رائ��ب ف��ي االس�ل�ام فقد انعقد
االج � �م� ��اع ع �ل��ى ت �ح��ري��م اخ� ��ذ م��ال
امل �س �ل��م ب �غ �ي��ر رض � � ��اه ن ��ص ع�ل��ى
ذلك العز بن عبدالسالم والقرافي

د.عبدالرحمن الجيران

وغ � �ي� ��ره � �م� ��ا والي� � � �ج � � ��وز ال� �ل� �ج ��وء
ألخ��ذ ال �ض��رائ��ب إال ف��ي ال �ض��رورة
ال �ق �ص��وى ك��أن ي��ده��م ال �ع��دو ب�لاد
االس �ل��ام وال ي��وج��د ل �ل �ح��اك��م م��ال
ف �ي �ف��رض ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ت �ج��ار
لحماية بيضة االس�ل�ام ث��م ت��زول
الضريبة اذا زال السبب.
أك ��د ال �ج �ي��ران ان ��ه وف ��ي ت��اري��خ
االس � �ل � ��ام ال � �ط� ��وي� ��ل ل � ��م ي� �ع ��رف ��وا
الضرائب اللهم إال في عهد الدولة
ال�ع�ب��اس�ي��ة وت �ح��دي��دا ف��ي اس��واق

العراق في عهد املنتقي العباسي
سنه  ٣١٣هجرية الستمرار الظلم
هناك وجاء في الحديث الشريف:
اليدخل الجنة صاحب مكس وهو
العشار أي ال��ذي يأخذ الضريبة
وال �ل��ه ت�ع��ال��ى ي �ق��ول :والت �ع��اون��وا
ع �ل��ى االث � ��م وال � � �ع � ��دوان وي� �ق ��ول:
والتأكلوا اموالكم بالباطل.
وأش ��ار إل��ى ان ال ��دول الغربية
ل � �ج� ��أت ال � � ��ى ال � �ض� ��رائ� ��ب الن � � ��ه ال
ي �ه �م �ه��م ال� �ح�ل�ال وال ال � �ح� ��رام ب��ل
غايتهم فقط الدنيا وتحصيلها
بأي وجه كان فزاد الظلم وظهرت
االنانية وارهقوا الناس بساعات
ال� �ع� �م ��ل وج� �ع� �ل ��وه ��م ي �ت �ح��رك��ون
ك��ال��دم��ى م��ن اج��ل تحصيل (اإلن
كم ) لدفع الضريبة الفتا إلى انه
االولى بوزارة املالية وهي تعرف
م��واط��ن ال�خ�ل��ل وال �ه��در ان تلتزم
بالقانون وتوقف التالعب وتحد
من نفوذ املتنفذين فهل يستطيع
الوزير؟

أشاد بمنع إصدار أذونات عمل للنساء في المقاهي

مطيع يقترح زيادة قيمة دفعات القرض
اإلسكاني ألهالي مدينة صباح األحمد
أث� �ن ��ى ال� �ن ��ائ ��ب د.أح � �م� ��د م�ط�ي��ع
ال�ع��ازم��ي على ق��رار الهيئة العامة
ل� �ل� �ق ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة ب� �م� �ن ��ع اص � � ��دار
اذون ��ات عمل للنساء ف��ي الجهات
التي تقدم خدماتها للرجال فقط
كاملقاهي وكذلك منع اذونات عمل
ال ��رج ��ال ف ��ي ال �ج �ه��ات ال �ت ��ي ت �ق��دم
خدماتها للنساء فقط.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب إن ه ��ذه ال�خ�ط��وة
املوفقة جاءت بعد انتشار الرذيلة
وال� �ف� �س ��اد ف ��ي امل �ق��اه��ي وال� �ت ��ي ت��م
الكشف عنها في الحمالت املتكررة
لرجال الداخلية والبلدية مؤكدا أن
الهدف من هذه األماكن هو افساد
ال �ش �ب��اب ال ��ذي ��ن ي�م�ث�ل��ون ب��دوره��م
نواة املجتمع وركيزة نهضته.
وتمنى النائب أن يتبع هذا القرار
إجراءات بعقوبات مشددة على من

يتجاوزه ويتهاون في تطبيقه من
التجار أو أص�ح��اب النفوذ تتمثل
في سحب ترخيص الجهة املخالفة
إض��اف��ة إل��ى تغريمها م�ش��ددا على
أن قيم مجتمعنا وعاداته وأخالقه
هي خط أحمر لن نسمح لكائن من
كان أن يتجاوزه.
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى ت �ق��دم ال�ن��ائ��ب
د.أح �م��د م�ط�ي��ع ال �ع��ازم��ي ب��اق�ت��راح
ل��رئ��اس��ة م�ج�ل��س األم ��ة ي�ط�ل��ب فيه
م ��راع ��اة ق��اط �ن��ي امل �ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة
وخصوصا مدينة صباح األحمد
وذل��ك بزيادة قيمة دفعات القرض
اإلس �ك��ان��ي وتقليل ع��دده��ا وذل��ك
مل �ع��ان��اة ق��اط �ن��ي ه ��ذه امل �ن��اط��ق من
ارتفاع تكلفة نقل املواد اإلسكانية
وكذلك أجور العاملني وذلك للبعد
الجغرافي لهذه املناطق.

د.أحمد مطيع

وج� � � � ��اء ن� � ��ص االق � � � �ت� � � ��راح :وف� � ��ق
ال �ق��ان��ون رق � ��م( )47لسنة  1993في
ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية ي�ق��وم بنك
االئتمان بتقديم قروض ملستحقي

ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل �ب �ن��اء امل�س��اك��ن
أو شرائها أو زي ��ادة االن�ت�ف��اع بها
بالتوسعة أو التعلية أو إصالحها
أو ترميمها وتسلم ه��ذه القروض
ب��دف�ع��ات ت�ت�ف��اوت ف��ي قيمتها وقد
تتجاوز عشر دفعات ونظرا ملعاناة
قاطني املناطق البعيدة مثل مدينة
ص �ب��اح األح �م��د م��ن ارت �ف��اع تكلفة
ت ��رح� �ي ��ل امل� � � ��واد ون� �ف� �ق ��ات وأج � ��ور
ال�ع�م��ال ال��ذي��ن ي�ن��در وج��وده��م في
تلك املناطق خاصة النائية منها
كمدينة ص�ب��اح األح�م��د ولتحقيق
هذه األعباء .
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العدواني :ما خطة
الحكومة لمعالجة الوضع
المالي للدولة؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب عبدالله ال�ع��دوان��ي
س ��ؤاال إل ��ى وزي ��ر االش �غ��ال ال�ع��ام��ة
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم��ة
د.ع� � �ل � ��ى ال� �ع� �م� �ي ��ر وج� � � ��اء ف � ��ي ن��ص
السؤال:
 ما خطة وزارة األشغال العامةب� �ش ��أن ط ��ري ��ق أم � �غ ��رة ال� ��واق� ��ع ب�ين
م��دي �ن��ة س �ع��د ال �ع �ب��د ال �ل��ه وم�ن�ط�ق��ة
كبار املقاولني ال سيما أن��ه يعاني
من سوء الخدمة؟
 م � ��ا خ� �ط ��ة ال� � � � � � ��وزارة ل �ت��أه �ي��لالخدمات الخاصة برصف وتبليط
امل �ن �ط �ق��ة امل �ح �ي �ط��ة ب �م��دي �ن��ة س�ع��د
ال �ع �ب��دال �ل��ه وامل �ش ��اري ��ع امل�خ�ص�ص��ة
لهذا الغرض؟
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ق� ��دم ال �ن��ائ��ب
عبدالله العدواني سؤاال إلى نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية
وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وجاء في نص السؤال:
 م ��ا خ �ط��ة ال �ح �ك��وم��ة مل�ع��ال�ج��ةال � ��وض � ��ع امل � ��ال � ��ي ل � �ل� ��دول� ��ة ب �س �ب��ب

عبدالله العدواني

ان� �خ� �ف ��اض اس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط؟ وه ��ل
توجد نية في املساس بمكتسبات
املواطنني؟
 ك ��م ي �ب �ل��غ ح �ج��م ال ��دع ��م امل �ق��دمل�ل�م��واط�ن�ين ول�ل�ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة؟
يرجى بيان ذلك بالتفصيل.

الصالح :نقل هاشم
من منصبه عقوبة مبطنة
وترضيات
اعتبر النائب خليل الصالح أن
نقل املدير التنفيذي لشركة KOC
ه��اش��م ه��اش��م م��ن منصبه الحالي
إل��ي شركة ج��دي��دة قيد اإلن�ش��اء ما
ه ��و إال ع �ق��وب��ة م�ب�ط�ن��ة ح �ي��ث ك��ان
املطلوب هو ازاحة هاشم هاشم من
شركة نفط الكويت نعم انها حسبة
س �ي��اس �ي��ة م� ��ن م � �ب ��دأ ال �ت��رض �ي��ات
وعنوانها ال غالب وال مغلوب.
وق � � � ��ال ال � �ص� ��ال� ��ح ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي إن ه ��اش ��م دف � ��ع ض��ري �ب��ة
اإلص� � � � � � � ��رار ع � �ل � ��ى ع � � � ��دم ت �س �ي �ي��س
امل��ؤس �س��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة وال� ��ذي ح��ذرن��ا
م � �ن� ��ه م� � ��ؤك� � ��دا ان س � �ج � �ل ��ه ح ��اف ��ل
ب��اإلن �ج��ازات ومل��ا ال وه��و م��ن أب��رز
الكفاءات الوطنية التي احتضنها
القطاع النفطي.
وأثنى الصالح على النجاحات
غير املسبوقة ف��ي إن�ج��از املشاريع
والتي شهدتها شركة نفط الكويت
خ�ل�ال وج ��وده ع�ل��ى رأس �ه��ا مشيرا
إل��ى أن هاشم ق��ادر على أن يسطر
نجاحات جديدة في املرحلة املقبلة.
وأوض� � � � ��ح أن � � ��ه ب� ��ال� ��رغ� ��م م � ��ن أن
م �ع��رف �ت �ن��ا ب �ه��ذا ال ��رج ��ل ك��ان��ت في
ف �ت��رة ق�ص�ي��رة م��ن ح�ي��ث ال��زم��ن اال
ان �ه��ا ط��وي�ل��ة م��ن ح�ي��ث االن �ج��ازات
التي حققها في القطاع النفطي في
شركة نفط الكويت  KOCال سيما
وقد اتسم أداؤه بالحرفية واملهنية
العالية.

خليل الصالح

وأض� � � � ��اف ال � �ص� ��ال� ��ح :ي �ك �ف ��ي ان
نشهد لهذا الرجل انه خالل الفترة
امل��اض �ي��ة وال �ق �ص �ي��رة ارت �ف��ع ان�ت��اج
النفط إلى  ٣ماليني برميل مضيفا:
وزادن� ��ي اع�ج��اب��ا ق��ول��ه ان �ن��ي اعمل
لوطني من اي موقع نعم ادرك انكم
ك �ن �ت��م خ �ص �م��ا س �ي��اس �ي��ا ل�ل�س��اس��ة
بفضل تمسككم ب��امل �ب��ادئ والقيم
االخالقية في اهم شركة نفطية.
وأع� � ��رب ال �ص��ال��ح ع ��ن ت�م�ن�ي��ات��ه
ب ��ال �ت ��وف �ي ��ق ل �ل ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
الجديد لشركة نفط الكويت جمال
جعفر وأن يواصل مسيرة االنجاز
ب�م��ا ي�ن��اس��ب اس�ت�ح�ق��اق��ات املرحلة
الراهنة.
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بعد رفضها من ديوان المحاسبة لكثرة الشبهات والتجاوزات

حماد :إعادة طرح
مناقصة مطار الكويت

المقترعون  81ألفا و 218ناخبا وناخبة

 49مرشحا ومرشحة
يخوضون تكميلية الثالثة
أسماء المرشحين في  10أيام من فتح باب التسجيل

ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب س� � �ع � ��دون ح �م��اد
وزي��ر االشغال العامة د .علي العمير
بإعادة طرح مناقصة مشروع إنشاء
وإن � �ج � ��از وت ��أث� �ي ��ث وص� �ي ��ان ��ة م�ب�ن��ى
الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي
(امل �ب �ن��ى  )IIم� ��رة أخ � ��رى وف �ت ��ح ب��اب
التأهيل أمام جميع الشركات العاملية
بشفافية ووض ��وح ل�ل��وص��ول للسعر
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�م�ن��اق�ص��ة وال � ��ذي سيقل
ع��ن األس�ع��ار ال�ت��ي ت��م عرضها والتي
ت� �ج ��اوزت ق�ي�م�ت�ه��ا (1.312.000.000
مليارا وثالثـمائة واثني عشر مليون
دي � �ن ��ار ك ��وي �ت ��ي) ك ��ان ��ت س �ت �ه��در م��ن
األموال العامة للدولة.
واك� ��د ح �م��اد أن ��ه س �ب��ق أن ح��ذرن��ا
وزي � � � ��ر االش � � �غ� � ��ال ال � �ع� ��ام� ��ة ال� �س ��اب ��ق
وال �ح ��ال ��ي م� � ��رارا وت � �ك� ��رارا م ��ن ح�ج��م
ال�ش�ب�ه��ات وال �ت �ج��اوزات ال �ت��ي شابت
ت �ل��ك امل �م��ارس��ة وال �ت ��ي اك ��ده ��ا ت�ق��ري��ر
دي��وان املحاسبة في كتابه رق��م -333
 9/5/3/452ب �ت��اري��خ 2016/1/14
واملوجه لوكيل وزارة االشغال العامة
وال �خ��اص ب��دراس�ت��ه للممارسة رق��م :
ه �ـ م خ 214/إن �ش��اء وإن �ج��از وتأثيث
وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ( امل �ب �ن��ى  )IIحيث
اف��اد تقرير دي��وان املحاسبة بأنه قد
شابت املمارسة موضوع البحث عدة
م�لاح�ظ��ات اتضحت خ�لال دراس ��ة ما
توفر من مستندات وهي كالتالي:
 ارت �ف��اع سعر امل�م��ارس��ة موضوعال �ب �ح��ث ب��ال��رغ��م م ��ن ت �ق��دي��م ال� � ��وزارة
لتسهيالت أدت إلى تخفيف املخاطر
ع�ل��ى امل �ق��اول�ين م��ع إل �غ��اء ع��دة اع�م��ال
وال �ت ��ي م ��ن امل �ف �ت��رض أن ت �س��اه��م في
حصول الوزارة على سعر افضل ولم
تقدم ال��وزارة مبررات مقنعة الرتفاع
السعر وحيث ان ارتفاع السعر هو من

سعدون حماد

األس �ب��اب الرئيسية إلل�غ��اء املناقصة
السابقة فإن مبرر اإللغاء مازال قائما
ولم تستخدم الوزارة األدوات املتاحة
لها والتي من شأنها أن تقلل التكلفة
مثل مراجعة التصميم وتفعيل بند
الهندسة القيمية قبل طرح املمارسة
باإلضافة إل��ى امكانية تضخم قيمة
املشروع الحتمال زي��ادة قيمة البنود
االح �ت �ي��اط �ي��ة ع ��ن ت �ق ��دي ��رات ال� � ��وزارة
بسبب تخفيض قيمتها ع��ن تسعير
املمارس الفائز باملناقصة امللغاة.
 ع��دم اخ��ذ ال ��وزارة بعني االعتبارع� �ن ��د ت �ص �م �ي��م امل� � �ش � ��روع وامل �خ �ط��ط
ال�ه�ي�ك�ل��ي ك�ي�ف�ي��ة ال ��وص ��ول ال ��ى ع��دة
م � ��راف � ��ق ق ��ائ� �م ��ة ب� �ع ��د االن � �ت � �ه� ��اء م��ن
امل �ش��روع وه��ي مبنى ال �ط �ي��ران ال�ع��ام
التابع للمستثمر برج املطار.
 عدم قيام ال��وزارة بتقديم موازنةت �ث �م �ي �ن �ي��ة ت� ��وض� ��ح ب� �ن ��د ال �ت �ش �غ �ي��ل
وال�ص�ي��ان��ة مل��دة سنتني م��ن االس�ت�لام
االب� � �ت � ��دائ � ��ي وب� � �ي � ��ان ط ��ري� �ق ��ة ص ��رف
الدفعات للمقاول عن هذا البند.
لذا وبناء على ما تقدم يرى ديوان
املحاسبة عدم املوافقة على املمارسة
موضوع البحث.

وزاد ح� �م ��اد :ل �ق��د اث �ب �ت��ت دراس� ��ة
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة مل �م��ارس��ة م �ش��روع
مطار الكويت ال��دول��ي الجديد صحة
وص��دق ودق��ة ما سبق وتطرقنا إليه
من ارتفاع شديد وغير مبرر لألسعار
بمبالغ تتجاوز قيمتها  600مليون
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ع��ن ال�س�ع��ر الحقيقي
للممارسة باإلضافة إل��ى العديد من
امل�خ��ال�ف��ات وال �ت �ج��اوزات ال�ت��ي اك��ده��ا
دي��وان املحاسبة والخاصة بتصميم
امل� �ش ��روع وامل �خ �ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي وع ��دم
االل �ت��زام ب��االش �ت��راط��ات وامل��واص �ف��ات
الفنية وغ�ي��اب م��وازن��ة بند التشغيل
والصيانة لو أن وزير االشغال العامة
السابق اخذ برأينا منذ البداية وقام
ب��ال�غ��اء املناقصة وإع ��ادة طرحها ملا
خسرنا كل ذلك الوقت.
وأض��اف حماد  :اننا نطالب وزير
االشغال بسرعة إعادة طرح مناقصة
م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ال �ج��دي��د م��رة
اخرى وذلك بعد معالجة التجاوزات
املالية في التكلفة التقديرية للمشروع
ومعالجة االخطاء في التصميم وفي
املخطط الهيكلي للمشروع واستبدال
ال �ت �ص �م �ي ��م ال � �خ ��رس ��ان ��ي ب �ت �ص �م �ي��م
ه�ي�ك�ل��ي ح��دي��دي ك�م��ا ه��و ال �ح��ال في
م �ع �ظ��م م� � �ط � ��ارات ال � �ع ��ال ��م ال �ح��دي �ث��ة
كمطار دبي الدولي باإلضافة إلى ما
سيشكله الهيكل الحديدي من سرعة
ف��ي اإلن �ج��از وج �م��ال امل�ن�ظ��ر وتقليل
التكلفة الس�ي�م��ا ف��ي ظ��ل االن�خ�ف��اض
ال� �ع ��امل ��ي امل� �ل� �ح ��وظ ألس � �ع� ��ار ال �ن �ف��ط
واس �ت �ج��اب �ت��ا ل�ل�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة
ل�ص��اح��ب ال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد حفظه
ال� �ل ��ه ب �ت��رش �ي��د وت �خ �ف �ي��ض االن� �ف ��اق
وتقليل املصروفات.

الكندري يسأل عن إلغاء لجنة التحقيق
في مخالفات القطاع النفطي
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
س ��ؤاال ال��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر املالية وزي��ر النفط
بالوكالة أنس الصالح وجاء في
نص السؤال:
ق � � ��ام وزي � � � ��ر ال � �ن � �ف� ��ط ال� �س ��اب ��ق
بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة
ع �ب��دال �ل��ه امل ��دي ��رس ل�ل�ن�ظ��ر فيما
س �ط ��ره دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ح��ول
م�ل�اح �ظ��ات وم �خ��ال �ف��ات ال �ق �ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي وم� ��ا اش � ��ار ال �ي��ه ت�ق��ري��ر
متابعة اداء الجهاز الحكومي لذا

يرجى ت��زوي��دي بجميع النتائج
وم� � �ح � ��اض � ��ر اج� � �ت� � �م � ��اع ال �ل �ج �ن ��ة
واملراسالت التي تمت بني اللجنة
وشركات القطاع النفطي؟
م��ا أس �ب��اب إل �غ��اء ال�ل�ج�ن��ة قبل
استكمال اعمالها؟

أغ � � � �ل� � � ��ق ب � � � � � ��اب ال� � �ت � ��رش � ��ح
ل �ل�ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة
ملجلس األمة أمس األول على
ت�ق��دم  49م��رش�ح��ا للمنافسة
ع � �ل� ��ى امل � �ق � �ع� ��د ال� � �ش � ��اغ � ��ر ف��ي
الدائرة الثالثة بينهم امرأتان
بينما تنازل ثالثة مرشحني
عن طلب ترشحهم.
م��ن جانبه ق��ال مدير ادارة
ش � ��ؤون االن �ت �خ��اب��ات ص�لاح
ال � �ش � �ط ��ي ان ب � � ��اب ال � �ت � �ن ��ازل
س �ي �ك��ون م �ف �ت��وح��ا ح �ت��ى 12
ف�ب��راي��ر امل�ق�ب��ل واالق� �ت ��راع في
 20م��ن الشهر نفسه مضيفا
أن��ه يمكن للمرشحني ال��ذي��ن
ل��م يحالفهم الحظ ف��ي الفوز
اس� �ت ��رج ��اع ق �ي �م��ة ال �ت��رش �ي��ح
ش� ��ري � �ط� ��ة ح � �ص� ��ول � �ه� ��م ع �ل��ى
 % 10من مجموع االص��وات
في دائرتهم.
وذك� � � � ��ر ال � �ش � �ط� ��ي ان ع� ��دد
الناخبني في ال��دائ��رة الثالثة
ي �ب �ل��غ  81ال �ف��ا و 218ن��اخ�ب��ا
وناخبة الذكور منهم  37ألفا
و 278ناخبا واالن��اث  43ألفا
و 940ناخبة موزعني على 84
لجنة  45منها ل�ل�ن�س��اء و39
لجنة للرجال في  20مدرسة
موزعة مناصفة.
وردا ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن دف��ع
الرسوم عبر الكي نت أوضح
الشطي أن��ه ال يمكن تطبيق
ذلك االن اال بعد دراسة وافية
مع الشركة املختصة والبنوك
املتعاونة معها للتخلص من
كلفة الرسوم التي تؤخذ على
عملية الدفع الكي نت.
وك� ��ان� ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
اع� �ل� �ن ��ت ف� �ت ��ح ب � ��اب ال �ت��رش��ح
ل �ل�ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة
ل �ع �ض��وي��ة م�ج �ل��س األم� ��ة عن
ال ��دائ ��رة االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة
في  13يناير الجاري.
وجاء االعالن وفقا ألحكام
القانون رقم ( 35لسنة )1962
ب � �ش� ��أن ان � �ت � �خ ��اب ��ات اع� �ض ��اء
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وال � �ق� ��وان�ي��ن
امل�ع��دل��ة ل��ه وب�ن��اء على ال�ق��رار
ال� � � � � ��وزاري رق� � ��م ( 112ل�س �ن��ة
 )2016ب � ��دع � ��وة ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن
ل �ل�ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة
ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س األم � ��ة في
الدائرة االنتخابية الثالثة.

األيام

املرشحون

اليوم األول

اسامة الطاحوس
جاسم الكندري
طاهر الفيلكاوي
عبدالعزيز السمحان
حسني العصيمي
خالد الحمد
رسلي بورسلي
سليمان الكوح
علي الحداد
وليد الشراح

اليوم الثاني

خالد العتيبي
عبداللطيف الشمري
عمار أسيري
مشعل العتيبي

اليوم الثالث

بدر املويزري

1

اليوم الرابع

أحمد نبيل الفضل
عبدالله مطلق الضويحي
علي عبدالله الخميس
فؤاد عبدالرحمن الهاشم
نجيب سعيد العوضي

5

اليوم الخامس

عبدالله الكندري
فوزي الصقر
فيصل السليسل
مزيد املعوشرجي
عيسى عبدالله
فهيد العجمي
أحمد الطيار
خالد الهاجري

8

اليوم السادس

سامي الشريدة
خليفة الخده
أماني الصالح
خالد الديحاني
فرج الخضري

5

اليوم السابع

هشام البغلي
عبدالكريم الهندال
علي الزنكي

3

اليوم الثامن

خالد ابراهيم العتيبي
عبدالوهاب األمير
فهد مطلق الشريعان
يوسف العوضي

4

اليوم التاسع

جراح السلطان
عبداملنعم الفزيع
مشعل الطويل
وليد غلوم

4

اليوم العاشر

جمال الحويدي
حسن الجعفر
صالح التمار
عبداألمير االبراهيم
منى العطار

5

اإلجمالي

عدد املرشحني
10

4

49

المتنازلون

فيصل الكندري

جابر غزاي شقير املطيري
عيد شريم العتيبي
عبدالله اسماعيل األنصاري

3
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 25تقريرا للجان على جدول أعمال
جلسة بعد غد الثالثاء
تضمن جدول أعمال جلسة بعد
غد الثالثاء  34بندا باإلضافة إلى
ب�ن��د م��ا ي�س�ت�ج��د م��ن أع �م��ال منها
ال� �ت� �ص ��دي ��ق ع� �ل ��ى امل� �ض ��اب ��ط و25
ت �ق��ري��را ل �ل �ج��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة م�ن�ه��ا
ال � ��وك � ��االت ال� �ت� �ج ��اري ��ة وال �ف �ح��ص
ال �ط �ب��ي وم �ن��ع ال �ت �ع��ام��ل ال �ت �ج��اري
في وقت صالة الجمعة و 6رسائل
واردة ت� �ض� �م� �ن ��ت ت � �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة
األول��وي��ات ب�ش��أن تكليف املجلس
متابعة إص��دار الحكومة اللوائح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل � �ع ��دد م� ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن
ال �ت��ي أق��ره��ا امل�ج�ل��س و 3ك�ت��ب من
الحكومة وفيما يلي التفاصيل:
ال �ب �ن��د األول :ال �ت �ص��دي��ق ع�ل��ى
املضبطتني التاليتني:
*(/1344أ) بتاريخ 2016/1/12م
*(/1344ب) بتاريخ 2016/1/13م
ال �ب �ن��د ال� �ث ��ان ��ي :ك �ش��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البند الثالث :األسئلة
(وت� �ن� �ظ ��ر ح �س��ب ت��رت �ي �ب �ه��ا ف��ي
كشف األس�ئ�ل��ة امل�ت��وق��ع أن يأتيها
ال � � ��دور امل � � ��وزع م ��ع ج� � ��دول أع �م��ال
الجلسة)
البند الرابع :اإلحاالت (حسبما
هو وارد في الكشوف املرفقة)
البند الخامس :تقارير اللجان
عن املراسيم بقوانني واملشروعات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
ال �ت �ق��ري��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
املرأة واألسرة عن االقتراح بقانون
ب �ش��أن إض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة برقم
( 2م �ك��ررا) إل��ى ال�ق��ان��ون رق��م ()31
لسنة 2008م بشأن الفحص الطبي
ل �ل��راغ �ب�ين ف ��ي ال� � ��زواج ق �ب��ل إت �م��ام
الزواج.
التقرير الثاني للجنة الشؤون
املالية واالقتصادية عن:
 -1م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب�ت�ن�ظ�ي��م
الوكاالت التجارية.
 -2ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل امل� � �ق� � �ت � ��رح ع �ل��ى
مشروع القانون بتنظيم الوكاالت
التجارية واملقدم من الحكومة.
 -3ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل امل� � �ق� � �ت � ��رح ع �ل��ى
مشروع القانون بتنظيم الوكاالت
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وامل � � �ق� � ��دم م � ��ن ب �ع��ض
األعضاء.
التقرير الرابع والثمانون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
بشأن منع التعامل التجاري وقت
صالة الجمعة.
التقرير السابع للجنة الشؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االت �ف��اق �ي��ة امل�ع��دل��ة
للتعاون العربي في مجال تنظيم
وتيسير عمليات اإلغاثة.
التقرير الثامن للجنة الشؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ان� �ض� �م ��ام دول� ��ة
ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى م� �ع ��اه ��دة ال �ت �ع��اون

احدى جلسات مجلس األمة

بشأن البراءات (.)PCT
البند السادس:
أ -ط � �ل� ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة م � �ق � ��دم م��ن
بعض األع�ض��اء بشأن التعيينات
وال�ت��رق�ي��ات ال�ت��ي اعتمدها السيد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
التجارة والصناعة في الفترة التي
ع ��اص ��رت االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم من
النائب د .عبدالله محمد الطريجي
الستيضاح سياسة الحكومة في
شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب -ك �ت��اب ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال ��وزراء وزي��ر التجارة والصناعة
م� � ��رف� � ��ق ب � � ��ه ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � � � � ��رد ع �ل��ى
ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب �ج �ل �س��ة
االستجواب املوجه من العضو د.
عبدالله محمد الطريجي.
ج  -ك � � �ت � ��اب وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب � �ش� ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
وال� �ت ��رق� �ي ��ات أو ال �ت �ن �ق�ل�ات خ�ل�ال
ال� �ف� �ت ��رة ال �س ��اب �ق ��ة م� �ب ��اش ��رة ع�ل��ى
اس� �ت� �ق ��ال ��ة ال� �س� �ي ��د ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
والصناعة السابق د .عبداملحسن
مدعج املدعج.

د -ك � �ت ��اب وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط وزي� ��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة بشأن
التعيينات والترقيات أو التنقالت
خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة م �ب��اش��رة
على استقالة السيد نائب رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
والصناعة السابق.
ال �ع��ود للبندالخامس :تقارير
ال� �ل� �ج ��ان ع� ��ن امل� ��راس � �ي� ��م ب �ق��وان�ي�ن
واملشروعات بقوانني واالقتراحات
بقوانني:
ال �ت �ق��ري��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واإلرش � � � � ��اد
وامل � � ��درج ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال في
شأن االقتراحني بقانونني بتعديل
ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ()4
لسنة 2012م في شأن جامعة جابر
األحمد.
(ف� ��ي ج �ل �س��ة  2015/6/17ق��رر
املجلس إعادة التقرير إلى اللجنة
م ��ع اح �ت �ف��اظ��ه ب� � ��دوره ف ��ي ج ��دول
األعمال حتى دور االنعقاد املقبل).
ال�ت�ق��ري��ر ال�س��اب��ع للجنة حماية
األم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة وامل� � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )1ل �س �ن��ة 1993م ب �ش��أن ح�م��اي��ة
األموال العامة.
ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ال� � � �ث � � ��ال � � ��ث ل� �ل� �ج� �ن ��ة
ش� ��ؤون اإلس� �ك ��ان وامل� � ��درج بصفة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف� ��ي ش � ��أن إن � �ش� ��اء م ��دي �ن ��ة ص �ب��اح
األحمد املتطورة.
ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ال � � � � ��راب � � � � ��ع ل� �ل� �ج� �ن ��ة
ش� ��ؤون اإلس� �ك ��ان وامل� � ��درج بصفة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف ��ي ش� ��أن ت��وف �ي��ر وح� � ��دات وش�ق��ق
سكنية في املناطق الحضرية.
التقرير الثاني وال�ث�لاث��ون بعد
امل�ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال � �ق � ��ان � ��ون � �ي � ��ة وامل� � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )53ل�س�ن��ة 2001م ب �ش��أن اإلدارة
العامة للتحقيقات.
ال �ت �ق��ري��ر ال �خ��ام��س واألرب� �ع ��ون
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة إل ��ى امل ��ادة
( )180من القانون رقم ( )12لسنة

 5شكاوى واردة
ت �ض �م��ن ك �ش ��ف ال �ع ��رائ ��ض
وال �ش �ك ��اوى ال � � ��واردة ملجلس
األم� � � � � ��ة  5ش� � � �ك � � ��اوى ج � � ��اءت
كالتالي:
 م� � �ق � ��دم � ��ة م� � � ��ن م � ��واط � ��ني� �ت� �ض ��رر م� ��ن ع� � ��دم ح �ص��ول��ه
على املعاش التقاعدي لوالده
وذل��ك نتيجة لتقاعس وزارة
املواصالت واملؤسسة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة عن
ال�ق�ي��ام ب��دوره �م��ا ب��ال��رغ��م من
م��راج �ع��ات��ه امل �ت �ك��ررة ل�ك��ل من
ال��وزارة واملؤسسة على مدى
سنوات.
 مقدمة م��ن موظفة تعملب��امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة

وال� �ف� �ن ��ون واآلداب ب��وظ�ي�ف��ة
رئيس قسم تتضرر م��ن ق��رار
املجلس ال �ص��ادر بحقها رقم
( )2015/175وال� ��ذي يترتب
عليه ضياع أقدميتها بالقسم
وحرمانها من فرص الترقية
مستقبال.
 مقدمة م��ن م��واط��ن يعملف� ��ي وزارة اإلع � �ل ��ام ي �ت �ض��رر
م��ن ال �ق��رارات التعسفية التي
ص� � ��درت ب �ح �ق��ه ودون ع�ل�م��ه
مما يتسبب ف��ي ض�ي��اع حقه
األدبي واملالي.
 م � � �ق� � ��دم� � ��ة م � � � ��ن رئ� � �ي � ��سم� �ك� �ت ��ب ت � � �ب � ��ادل امل� �ع� �ل ��وم ��ات
االستخبارية باإلدارة العامة

للجمارك يتضرر من حرمانه
م��ن الترقية للوظيفة األعلى
ومنحها ل�غ�ي��ره وف�ق��ا للقرار
ال� � � �ص � � ��ادر م� � ��ن اإلدارة رق� ��م
 2015/9723دون وجه حق.
 م� � �ق � ��دم � ��ة م� � � ��ن م � ��واط � ��ني � �ت � �ض� ��رر م � ��ن رف � � ��ض وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ش� �غ� �ل ��ه وظ �ي �ف��ة
م � �ل � �ح� ��ق دب� � �ل � ��وم � ��اس � ��ي رغ � ��م
انطباق جميع الشروط عليه
وح �ص��ول��ه ع �ل��ى أع �ل��ى نسبة
بني جميع املتقدمني.

جدول األعمال

1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� ��راب� ��ع ع �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
في شأن إنشاء مطار دولى خارج
حدود املناطق السكنية.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ع �ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة
وامل � � ��درج ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال عن
املرسوم بالقانون رقم ( )12لسنة
 2008م ب �ت �ع��دي��ل ب �ع ��ض أح �ك ��ام
ق��ان��ون ال �ج��زاء ال �ص��ادر بالقانون
رقم ( )16لسنة 1960م.
التقرير الثامن عشر التكميلي
للتقرير ال�ع��اش��ر للجنة ال �ش��ؤون
ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة وامل� � � � � � � � ��درج ب �ص �ف ��ة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب �ش��أن ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال�ك�ي��ان
الصهيوني.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س� ��اب� ��ع وال� �س� �ت ��ون
التكميلي للتقرير الخامس عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة وامل� � ��درج
ب�ص�ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ع ��ن امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( )119لسنة 2013م
ف��ي ش��أن ت��أج�ي��ل تشكيل املجلس
البلدي.
التقرير األول للجنة امليزانيات
وال� � � � �ح� � � � �س � � � ��اب ال� � � �خ� � � �ت � � ��ام � � ��ي ع ��ن
م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ت�ع��دي��ل
االع � � �ت � � �م� � ��ادات ف� �ي� �م ��ا ب �ي��ن أب � � ��واب
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة املالية
.2016/2015
التقرير الثالث والستون للجنة
ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع عن
االق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق ��وان�ي�ن (وع ��دده ��ا
خ �م �س��ة) ف ��ي ش ��أن ت �ح��دي��د ال �ع��دد
ال� � � ��ذي ي � �ج� ��وز م� �ن� �ح ��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية سنة  2014م.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس ع�ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن االق �ت��راح
بقانون في شأن التزام األشخاص
االع� �ت� �ب ��اري ��ة ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
واألج � �ن � �ب � �ي� ��ة ف � ��ي دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ب��أح�ك��ام ال �ق��ان��ون ال��دول��ي لحقوق
اإلنسان.
ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح� ��ادي وال �ث �م��ان��ون
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب�ش��أن إن�ش��اء هيئة ع��ام��ة مستقلة
ل��رؤي��ة ه�لال شهر رم�ض��ان وه�لال
شهر شوال.
ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع ل�ل�ج�ن��ة ش��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 -1التقرير الحادي عشر للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة
ع � ��ن االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 -2االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 -3االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أن
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حفظة القرآن الكريم.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ع �ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن االق �ت��راح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ال�ت�ص��دي��ق على
املعاهدات واالتفاقيات األمنية.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ت ��اس ��ع واألرب � �ع� ��ون
للجنة املرافق العامة عن االقتراح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء وإدارة
وت � �ش � �غ � �ي� ��ل امل� � �ن� � �ش � ��آت ال � �ن� ��ووي� ��ة
لألغراض السلمية.
التقرير السابع والعشرون بعد
امل�ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف��ي ش ��أن ت�ج��ري��م م �م��ارس��ة أع�م��ال
السحر والشعوذة.
التقرير الثامن والستون للجنة
املرافق العامة عن:
 -1االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ي�ن ف��ي
شأن عدم جواز قطع املياه والتيار
الكهربائي ع��ن املشتركني إال بعد
صدور حكم قضائي.
 -2االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م��ادة جديدة برقم ( 3مكررا ) إلى
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )48ل�س�ن��ة 2005م
ب �ش��أن ت �س��وي��ة امل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة
ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن �ي�ن امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع�ل��ى
استهالكهم الكهرباء واملاء.
ال �ت �ق��ري��ر األول ل �ل�ج �ن��ة امل��راف��ق
ال �ع��ام��ة ع��ن االق �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
بشأن إنشاء الهيئة العامة إلدارة
األزمات والكوارث.
ال �ب �ن��د ال� �س ��اب ��ع :ت �ق��ري��ر دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف مجلس
األم� � ��ة ل� �ل ��دي ��وان ب ��إح ��ال ��ة ت �ق��اري��ر
اللجان عن طلبات التحقيق التي
تتضمن اإلحالة للنيابة إلى ديوان
املحاسبة.
ال� �ب� �ن ��د ال � �ث � ��ام � ��ن :ك � �ت� ��اب وزي � ��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق
ح��ول تكرار ح��االت وفيات العمال
ف��ي م�ش��روع مدينة صباح السالم
الجامعية (الشدادية).
كتاب وزي��ر النفط وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة م ��رف ��ق ب��ه
تقرير عقد محطة الزور الشمالية
املرحلة األولى.
كتاب وزي��ر النفط وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة م ��رف ��ق ب��ه
رد الحكومة بشأن تقريري لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ت � � �ج� � ��اوزات ه�ي�ئ��ة
أسواق املال رقمي (.)1،2
ال�ب�ن��د ال �ت��اس��ع :م��ا يستجد من
األعمال.
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األحد  14ربيع اآلخر  24 . 1437يناير 2016

تقرير «األولويات» عن تأخر اللوائح التنفيذية لبعض القوانين على جلسة الثالثاء

تقاعس التجارة عن إصدار الالئحة
التنفيذية لقانون حماية المستهلك
أن � � �ج � ��زت ل� �ج� �ن ��ة األول� � ��وي� � ��ات
ت� �ق ��ري ��ره ��ا األول ع � ��ن م �ت��اب �ع��ة
إص � � � � � ��دار ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال � �ل� ��وائ� ��ح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ع��دد م ��ن ال �ق��وان�ين
ال �ت��ي أق��ره��ا امل �ج �ل��س وج� ��اء في
التقرير ما يلي:
وحدد القرار مهمة اللجنة في
اآلتي:
 - 1مراجعة القوانني املذكورة
في الطلب مع امكانية اضافة أي
قوانني اخرى تراها اللجنة.
 - 2إع � � � ��داد ت� �ق ��ري ��ر م �ت �ك��ام��ل
يشتمل على سير تنفيذ القانون
ح� �س ��ب امل� � � ��دة امل � � �ق � ��ررة وك� � ��ل م��ا
يتعلق ب��ذل��ك ورف �ع��ه ال��ى مكتب
املجلس.
 - 3ي� � �ق � ��وم م� �ك� �ت ��ب امل �ج �ل ��س
ب�ت�ح��دي��د ج�ل�س��ة مل�ن��اق�ش��ة م��ا تم
ف��ي ال�ط�ل��ب امل��ذك��ور ب�ع��د ت��وزي��ع
تقرير اللجنة على األعضاء.

 هذا وقد رأت اللجنة استناداال � � ��ى ق� � � ��رار م� �ك� �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س ان
ت�ض�ي��ف ال ��ى ال �ق��وان�ين امل��ذك��ورة
القوانني التي لم تصدر لوائحها
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي لم
تصدر لها قرارات حتى االن على
النحو املبني في الجدول رقم .2
وق � ��ام � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب �ت �ص �ن �ي��ف
ال � � �ق� � ��وان �ي ��ن ح � �س � ��ب ال� � � � � � � ��وزارات
امل �ن��اط ب �ه��ا ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ث��م ق��ام��ت
ب�ت��وج�ي��ه ك�ت��ب ل� �ل ��وزارات تطلب
فيها تزويدها بما قامت به كل
وزارة من اجراء إلصدار اللوائح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن م��ع
ت �ح��دي��د ج� � ��دول زم� �ن ��ي ي��وض��ح
م� ��راح� ��ل اص� � � ��دار ه � ��ذه ال� �ل ��وائ ��ح
وت��اري��خ االن �ت �ه��اء م��ن اص��داره��ا
وب �ي ��ان ال �ع �ق �ب��ات  -إن وج� ��دت -
التي حالت دون اصدارها.
وق� � � ��د ع� � �ق � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ل� �ه ��ذا

أوال :وزارة المالية

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

ال� � �غ � ��رض اج� �ت� �م ��اع�ي�ن ب� �ت ��اري ��خ
 20و 2015/12/27اس�ت�غ��رق��ا 8
س��اع��ات ال �ق��ت خ�لال�ه��ا ب� ��وزارات
امل ��ال� �ي ��ة وال � �ت � �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة

وال� � �ص� � �ح � ��ة وال � � � �ع� � � ��دل ووزارة
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
وال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � ��اء وال � �ش� ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل واالس �ك��ان

واالش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة وال��داخ �ل �ي��ة
واملواصالت والتربية.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ردود ك ��ل وزارة
حول القوانني املتعلقة بها:

 - 1رق��م  23لسنة  2015بشأن
ان �ش��اء ج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين:
ت� � ��م إع � � � � ��داد م � � �ش� � ��روع ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية واحيلت ال��ى مجلس
الوزراء بتاريخ  2015/12/3وقد
وافق مجلس الوزراء في جلسته
امل�ع�ق��ودة ب�ت��اري��خ 2015/12/14
ع �ل��ى ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل��ذل��ك
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون وج� � � � � ��ار اص � � ��داره � � ��ا
بمرسوم في القريب العاجل.
 - 2رق��م  29لسنة  2015بشأن
ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ب� �ت ��أس� �ي ��س ش��رك��ة
م� �س ��اه� �م ��ة ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�ات� �ج ��ار
ف��ي امل ��واش ��ي :ت��م ت�ش�ك�ي��ل لجنة
تأسيسية إلنشاء الشركة بتاريخ
 2015/8/20وع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة 6

التتمة ص09

جدول رقم ()1
رقم القانون

السنة

تاريخ النشر

م

موضوع القانون

قانون رقم  68لسنة  2015بشأن العمالة املنزلية
 1ق��ان��ون رق��م  69لسنة  2015ب�ش��أن إن �ش��اء ش��رك��ة مساهمة مقفلة
الستقدام وتشغيل العمالة املنزلية

68
69

2015

2015 /8 /1

 2قانون رقم  12لسنة  2015باصدار قانون محكمة األسرة

12

2015

2015/3/22

م

موضوع القانون

رقم القانون

السنة

تاريخ النشر

ال�ق��ان��ون رق��م  28لسنة  2014بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
 51لسنة  2010بشأن انشاء صندوق ملعالجة اوض��اع املواطنني
6
املتعثرين في سداد القروض االستهالكية تجاه البنوك وشركات
االستثمار.

28

2014

2014 /3/30

 7قانون رقم  39لسنة  2014بشأن حماية املستهلك

39

2014

2014 / 6 /8

ال�ق��ان��ون رق��م  29لسنة  2015ب�ش��أن الترخيص بتأسيس شركة
8
مساهمة كويتية لالتجار في املواشي.

29

2015

2015 /6/14

ق��ان��ون رق��م  19لسنة  2015ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 39 9لسنة  2010بتأسيس ش��رك��ات كويتية مساهمة تتولى بناء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية املياه في الكويت.

19

2015

2015 / 5 /10

ال�ق��ان��ون رق��م  2لسنة  2015بتعديل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م
 39 10لسنة  2010بتأسيس ش��رك��ات كويتية مساهمة تتولى بناء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية املياه في الكويت.

2

2014

2014 / 2 / 2

القانون رقم  2لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم 39
 11لسنة  2013بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

10

2015

2015 / 3/31

 12قانون رقم  67لسنة  2015بشأن الديوان الوطني لحقوق االنسان

67

2015

2015 / 7/26

قانون رقم  37لسنة  2014بانشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية
13
املعلومات.

37

2014

2014 / 5/18

115
3

القانون رقم ( )113لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم
 47لسنة  1993ب�ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية وال�ق��ان��ون رق��م  27لسنة
 1995ب�ش��أن اس�ه��ام ن�ش��اط القطاع ال�خ��اص ف��ي تعمير االراض��ي
الفضاء اململوكة للدولة الغراض الرعاية السكنية
امل��واد  3و 4و 5و 6و 7و 9و 11و 27مكررا ز و 34و 10مكررا و11
و 12م��ن ق��ان��ون ( )47ل�س�ن��ة ( 1993ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ف�ن�ي��ة ملتابعة
تنفيذ املشاريع للموسسة العامة للرعاية السكنية واجراء جميع
االع �م��ال وش��رك��ات وت�م��وي�ل�ه��ا وح��ق مجلس ادارة امل��ؤس�س��ة في
3
اص ��دار ال�ل��وائ��ح الخاصة باملؤسسة ومنحه صالحيات مجلس
الخدمة املدنية ودي ��وان الخدمة وج ��واز ق�ي��ام املؤسسة بتسليم
أراض لها لشركات القطاع الخاص النشاء لجنة فنية متخصصة
وملدير املوسسة ان يطلب اي بيانات من اي جهة حكومية والغاء
باب املدن السكنية الثالث مكررا)
(امل��واد  2و 5و 9من القانون  27لسنة  1995انجاز  50الف وحدة
خالل سنة طرح االراضي بني الشركات املحلية او العاملية وجواز
بيع القسائم الزائدة).

113

2015

2014 /8/17

القانون رقم 19لسنة  2014باضافة م��ادة جديدة برقم  28مكررا
 4الى القانون رقم  47لسنة  1993بشأن الرعاية السكنية (املادة 28
مكررا د) (قرض مواد البناء  30ألف دينار).

19

2014

2014/2/16

القانون رقم  2لسنة  2015باضافة مادة جديدة برقم  29مكررا الى
 5القانون رقم  47لسنة  1993بشأن الرعاية السكنية املادة  29مكررا
توفير السكن ملن باع بيته بااليجار.

ق��ان��ون رق��م  115لسنة  2014ب�ش��أن ان�ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة للطرق
والنقل البري.
14
قانون رقم  3لسنة  2015بتعديل بعض احكام القانون رقم 115
لسنة  2014بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

2

2015

2015 /2/15

قانون رقم  114لسنة  2014بشأن التأمني الصحي على املواطنني
15
املتقاعدين.

114

2014
2015
2015

2014 /8/17
2015 / 2/15
2014 / 8 /17

aldostoor

األحد  14ربيع اآلخر  24 . 1437يناير 2016

جدول األعمال

09

الصحة أنهت الالئحة التنفيذية للتأمين على المتقاعدين قبل الوقت المحدد لها

تأخير إصدار الئحة الحج والعمرة يترتب
عليه رفع دعاوى قضائية
تتمة المنشور ص08
اجتماعات من تاريخ تأسيسها
بهدف اختيار شركة استشارية
لتقوم بأعمال تأسيس الشركة
وق��ام��ت باستجالب ع��روض من
امل� �ك ��ات ��ب االس� �ت� �ش ��اري ��ة وف � ��ازت
اح��دى ال�ش��رك��ات بعد حصولها
ع � �ل � ��ى اع � � �ل� � ��ى ت� �ق� �ي� �ي ��م م � � ��ن ب�ي�ن
العروض املقدمة وقامت اللجنة
التأسيسية بتوقيع العقد معها
بتاريخ .2015/11/18
 امل� ��وع� ��د امل� �ت ��وق ��ع ل�لان �ت �ه��اءم ��ن إع � ��داد دراس � ��ة ال� �ج ��دوى مع
االس� �ت� �ش ��اري ه ��و ن �ه��اي��ة ي�ن��اي��ر
.2016
 امل� ��وع� ��د امل� �ت ��وق ��ع ل�لان �ت �ه��اءم ��ن اج � � ��راءات ت��أس �ي��س ال�ش��رك��ة
ف��ي ح� ��دود م�ن�ت�ص��ف ع ��ام 2016
ف��ي ح��ال��ة امل��واف �ق��ة ع �ل��ى دراس ��ة
الجدوى التي سيتم إعدادها.
ثانيا :وزارة التجارة والصناعة:
 -1رق� � ��م  13ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى
قانون نظام العالمات التجارية
ل� � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل� ��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة :ص ��در ال �ق��رار
ال � � ��وزاري رق ��م  500ل�س�ن��ة 2015
باملوافقة على الالئحة التنفيذية
لذلك القانون.
 -2رق��م  39لسنة  2014بشأن
ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك :م��ن امل�س��ائ��ل
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب � � ��اص � � ��دار ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية لذلك القانون تشكيل
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ل� �ح� �م ��اي ��ة
امل �س �ت �ه �ل��ك وق� � ��د ت� ��م ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا
وع � � �ق � ��دت خ� �م� �س ��ة اج� �ت� �م ��اع ��ات
وج ��ار اإلع� ��داد الص ��دار الالئحة
التنفيذية.
 -3رق��م  2لسنة  2014بتعديل
ب � �ع� ��ض اح � � �ك� � ��ام ال� � �ق � ��ان � ��ون رق� ��م
 98ل �س �ن��ة  2013ب� �ش ��أن إن �ش��اء
ال � �ص � �ن � ��دوق ال� ��وط � �ن� ��ي ل ��رع ��اي ��ة
وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة :ص� � ��درت ال�لائ �ح��ة
التنفيذية ف��ي ب��داي��ة  2015وب��دأ
العمل بها في .2015/10/27
وت �ن��وه ال�ل�ج�ن��ة ال ��ى م��ا ذك��ره
وزي� � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن ��اع ��ة
بخصوص امل��واف�ق��ة على قانون
ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ل��دول
مجلس ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة ب� � � ��اص� � � ��دار الئ� �ح� �ت ��ه
التنفيذية عمل على عدم تسجيل
العالمات التجارية خ��ارج دولة
الكويت كما ان تحديد الرسوم
ع� �ل ��ى ال �ت �س �ج �ي��ل ب �ن �س �ب��ة ٪40

يساعد على تسجيل العالمات
التجارية داخل الكويت.
 ك � �م� ��ا ت� �ش� �ي ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� ��ىت� �ق ��اع ��س ال� � � � � ��وزارة ع � ��ن اص� � ��دار
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل� �ق ��ان ��ون
ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ال � ��ذي ي�م��س
ح�ي��اة امل��واط�ن�ين واحتياجاتهم
ال� �ض ��روري ��ة مل�ع�ي�ش�ت�ه��م وال��ذي��ن
اض� � �ح � ��وا ي � �ع� ��ان� ��ون م � ��ن ل �ه �ي��ب
االس � �ع� ��ار وارت� �ف ��اع� �ه ��ا ب �ص��ورة
فاحشة باتوا من مغرمها مثقلني
وض � �ج� ��وا ب ��ال� �ش� �ك ��وى م� ��ن غ�ل�اء
ال �س �ل��ع االس��اس �ي��ة ال� ��ذي زاده ��م
نفورا من بطء الوزارة في اصدار
الالئحة التنفيذية لذلك القانون
وتهيب اللجنة بالوزير ان يعمل
ح� �ث� �ي� �ث ��ا ع � �ل ��ى ص� � ��دوره� � ��ا ل �ك��ي
ي �ض��ع ع��ن امل�س�ت�ه�ل�ك�ين اص��ره��م
ويحد من ارت�ف��اع االس�ع��ار الذي
يستنزف اموالهم.
ثالثا :وزارة الصحة
 -1رقم  114لسنة  2014بشأن
التأمني الصحي على املواطنني
امل�ت�ق��اع��دي��ن :اق� ��رار ال �ق��ان��ون رق��م
 114بشأن التأمني الصحي على
امل��واط �ن�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن ب�ت��اري��خ
.2014/7/23
 نشر القانون رقم  114لسنة 2014ب �ش��أن ال �ت��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
ع � �ل ��ى امل � ��واط� � �ن �ي��ن امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن
بجريدة الكويت اليوم الرسمية
بتاريخ .2014/8/17
 ت �ش �ك �ي��ل ال �ل �ج �ن��ة امل�خ�ت�ص��ةبوضع ش��روط التأهيل وتأهيل
ش��رك��ات التأمني وإع ��داد ش��روط
ومناقصة التأمني الصحي على
امل��واط �ن�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن ب�ت��اري��خ
.2014/10/20
 م�خ��اط�ب��ة ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��اتامل��رك��زي��ة ل �ط��رح ت��أه�ي��ل ش��رك��ات
ال � � �ت� � ��أم� �ي��ن ال� � �ص� � �ح � ��ي ب � �ت� ��اري� ��خ
.2014/11/16
 إع� � � � � � ��ادة م � �خ� ��اط � �ب� ��ة ل �ج �ن��ةاملناقصات املركزية لطرح تأهيل
ش��رك��ات ال �ت��أم�ين ال �ص �ح��ي بعد
ت�ع��دي��ل ب�ع��ض ال �ش��روط بتاريخ
.2014/12/22
 ص ��دور ال�لائ �ح��ة التنفيذيةللقانون رقم  114لسنة  2014في
ج��ري��دة ال�ك��وي��ت ال�ي��وم الرسمية
بتاريخ .2015/2/1
 ط � � ��رح ال � �ت� ��أه � �ي� ��ل ب� �ج ��ري ��دةالكويت اليوم الرسمية بتاريخ
.2015/3/22
 م�خ��اط�ب��ة ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��اتامل��رك��زي��ة ل�ل��رد على استفسارات

على ان هناك تنفيذا وانجازا في
الحكومة لكن الجهاز االعالمي
ي�غ�ف��ل ذل ��ك وت�ت�م�ن��ى ال�ل�ج�ن��ة ان
تقوم ادارة االع�لام في ال��وزارات
بدورها حتى يطلع الناس على
م��ا تقوم ب��ه الحكومة م��ن انجاز
وتنفيذ.
رابعا :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية

جانب من احدى الجلسات

ال � �ش� ��رك� ��ات امل� �ت� �ق ��دم ��ة ل �ل �ت��أه �ي��ل
بتاريخ .2015/4/20
 إق � � �ف � ��ال ال � �ت� ��أه � �ي� ��ل وت �س �ل ��مال� � � �ع� � � �ط � � ��اءات م � � ��ن ق� � �ب � ��ل ل �ج �ن��ة
امل�ن��اق�ص��ات ال��رم��رك��زي��ة ب�ت��اري��خ
.2015/5/21
 م�خ��اط�ب��ة ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��اتاملركزية بنتيجة التأهيل بتاريخ
.2015/6/14
 املوافقة على نتيجة التأهيلمن قبل لجنة املناقصات املركزية
ونشرها بجريدة الكويت اليوم
ال ��رس� �م ��ي وق � ��د ت ��أه �ل ��ت ث �م��ان��ي
ش��رك��ات م��ن اص ��ل ت�س��ع تقدمت
للتأهيل بتاريخ .2015/7/12
 االج �ت �م��اع ال�ت�م�ه�ي��دي االولم ��ع ش ��رك ��ات ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي
ال �ت��ي ت��م تأهيلها وق��د حضرت
ال� � �ش � ��رك � ��ات ال � �ث ��ان � �ي ��ة امل� �ت ��أه� �ل ��ة
بتاريخ .2015/7/14
 مخاطبة الفتوى والتشريعإلع��داد شروط املناقصة بتاريخ
.2015/7/22
 م�خ��اط�ب��ة ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��اتاملركزية لطرح املناقصة بتاريخ
.2015/7/23
 -م��واف �ق��ة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع

ع�ل��ى ش ��روط امل�ن��اق�ص��ة ب�ت��اري��خ
2014/7/22
 طرح املناقصة من قبل لجنةامل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ب �ج��ري��دة
الكويت اليوم الرسمية بتاريخ
.2015/8/30
 االجتماع التمهيدي الثانيللرد على استفسارات الشركات
امل ��ؤه� �ل ��ة وال � �ت� ��ي ق ��ام ��ت ب� �ش ��راء
ك ��راس ��ة امل �ن��اق �ص��ة ق ��د ح �ض��رت
خمس م��ن اص��ل ثماني شركات
بتاريخ .2015/9/13
 اق � �ف� ��ال امل� �ن ��اق� �ص ��ة ب �ت��اري��خ.2015/10/18
 ت��م ت �م��دي��د اق �ف��ال امل�ن��اق�ص��ةملدة ثالثة اسابيع من قبل لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة وذل��ك بناء
على طلب الشركات املتأهلة.
 م��وع��د اق �ف��ال امل�ن��اق�ص��ة بعدالتمديد بتاريخ .2915/11/8
 ت � ��م ت� �س� �ل ��م ال� � �ع� � �ط � ��اءات م��نق�ب��ل ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة
بتاريخ .2015/11/15
 ت��م تشكيل لجنة ف��ي وزارةال� �ص� �ح ��ة ل� � ��دراس� � ��ة ال � �ع � �ط� ��اءات
والترسية على الشركة الفائزة
وم� � � � ��ا زال� � � � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ت � � ��درس

ال�ع�ط��اءات املقدمة م��ن الشركات
حيث تم قبول عطاءات شركتني
م� � ��ن ق � �ب� ��ل ل � �ج � �ن ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات
املركزية وس��وف تنتهي اللجنة
م � ��ن ال� � ��دراس� � ��ة ق ��ري� �ب ��ا ب� �ت ��اري ��خ
.2015/1/22
 وت � � �ن� � ��وه ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � ��ى انال� � ��وزارة ق��ام��ت ب��ات �خ��اذ ال�ع��دي��د
م��ن االج� ��راءات ال�لازم��ة لتطبيق
القانون املذكور والعمل بالئحته
التنفيذية وذلك من خالل تحديد
ش ��روط ت��أه�ي��ل ش��رك��ات التأمني
واس � �ت� ��دراج ع � ��روض م �ن �ه��ا وق��د
تمت ترسية املناقصة ومخاطبة
ل� �ج� �ن ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات امل� ��رك� ��زي� ��ة
وال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة الت �خ��اذ ما
ي� �ل ��زم ن �ح��و ات� �م ��ام ال �ت �ع��اق��د م��ع
الشركة الفائزة.
وت� � �ن � ��اش � ��د ال � �ل � �ج � �ن� ��ة دي � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ول �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
امل ��رك ��زي ��ة س ��رع ��ة االن � �ت � �ه ��اء م��ن
االج� ��راءات ال�لازم��ة الب��رام العقد
م ��ع ال �ش��رك��ة ال �ت��ي رس ��ت عليها
املناقصة.
وم ��ن ال �ج��وان��ب االي�ج��اب �ي��ة ان
الوزارة انهت الالئحة التنفيذية
قبل ال��وق��ت امل�ح��دد لها مما يدل

القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى اآلن  -جدول رقم ()2
1

قانون رقم  42لسنة  2014بشأن إصدار قانون حماية البيئة

1192
2014/7/13

خالل سنة من تاريخ العمل به

2

قانون رقم  13باملوافقة على قانون نظام العالمات التجارية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1228
2015/3/22

غير محدد املدة إلصدارة الالئحة

3

قانون رقم  18بإصدار قانون نظام مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1230
2015/4/5

غير محدد املدة إلصدار الالئحة

4

قانون رقم  21لسنة  2015بشأن حقوق الطفل.

1235
2015/5/10

يعمل به بعد  6اشهر من تاريخ النشر

 -1رق ��م  1ل�س�ن��ة  2015ب�ش��أن
تنظيم ح�م�لات ال�ح��ج وال�ع�م��رة:
تم االنتهاء من مشروع الالئحة
التنفيذية لذلك القانون بتاريخ
 2015/10/11وقد وافقت اللجنة
ال �ع �ل �ي ��ا ل �ل �ح��ج وال � �ع � �م� ��رة ع�ل��ى
ع��دد م��ن م ��واد م �ش��روع الالئحة
التنفيذية ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ال��ذي
ع� �ق ��د ب � �ت� ��اري� ��خ 2015/12/16
واج �ل��ت مناقشة امل ��واد املتعلقة
ب ��وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة الى
ح �ي�ن ع� �ق ��د اج� �ت� �م ��اع م� ��ع وزارة
ال� �ت� �ج ��ارة ف ��ي  2015/1/5وم��ن
امل �ت��وق��ع ان ي �ت��م اق� � ��رار ال�لائ �ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون ف��ي ن�ه��اي��ة
ش� �ه ��ر ف� �ب ��راي ��ر  2016وأش � � ��ارت
ال� � ��وزارة ال ��ى ان �ه��ا واج �ه��ت ع��دة
ع� �ق� �ب ��ات خ �ل��ال اع� � � ��داد ال�ل�ائ �ح��ة
التنفيذية للقانون ادت لتأخير
صدور الالئحة.
 -2رقم  38لسنة  2014بتعديل
ب �ع��ض اح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 5
ل�س�ن��ة  1982ب �ش��أن إن �ش��اء بيت
ال ��زك ��اة :ص ��در ال �ق��ان��ون امل��ذك��ور
ف� ��ي ش� �ه ��ر  6ل �س �ن��ة  2014وت ��م
اتخاذ الخطوات الالزمة الع��داد
ال�لائ �ح��ة االداري � � ��ة ل�ب�ي��ت ال��زك��اة
وتم ارسالها الى دي��وان الخدمة
املدنية وكذلك تم اع��داد الالئحة
املالية وارسلت الى وزارة املالية.
واف � � ��اد م ��دي ��ر ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ب��ان
املؤسسة في انتظار رد الجهات
الحكومية ذات العالقة.
وب � � � � �خ � � � � �ص � � � ��وص ال� �ل ��ائ� � � �ح � � ��ة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل � �ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م
ح �م�ل�ات ال �ح��ج وال �ع �م��رة عقبت
ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م ��ا ذك� � ��ره م�م�ث�ل��و
ال ��وزارة ب��أن التأخير في اص��دار
ال�ل�ائ �ح��ة ق ��د ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه رف��ع
دع� ��اوى ت�ع��وي��ض ام� ��ام ال�ق�ض��اء
لتأخر االدارة في تنفيذ القانون
باعتبار ذلك خطأ مرفقيا يمكن
ان يرتب مسؤولية ال��وزارة وقد
الح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة ان ب�ي��ت ال��زك��اة

التتمة ص10

10

جدول األعمال

aldostoor

األحد  14ربيع اآلخر  24 . 1437يناير 2016

عدم إصدار اللوائح التنفيذية
يعتبر امتناع عن تنفيذ أوامر البرلمان
تتمة المنشور ص09
كمؤسسة حكومية يلقى بتبعة
التأخير في اصدار اللوائح على
الجهات االخرى وهو امر ال يتفق
م��ع اع �ت �ب��ار ال� � ��وزارة ف��ي ال�ن�ظ��ام
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي وح� � � ��دة م �ت �ض��ام �ن��ة
وهيئة جماعية واحدة.
خامسا :وزارة العدل
 -3رق��م  12لسنة  2015بشأن
اص � ��دار ق ��ان ��ون م�ح�ك�م��ة االس ��رة
تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
ف��ي  :2015/3/22اس�ن��د القانون
ال��ى م�ع��ال��ي وزي ��ر ال �ع��دل اص��دار
ق� ��رارات وزاري� ��ة بتنظيم مكاتب
ل �ل �ت��وث �ي �ق��ات ال �ش��رع �ي��ة وم ��راك ��ز
تسوية امل�ن��ازع��ات االس��ري��ة بكل
م�ح�ك�م��ة م�ح�ك�م��ة اس ��رة وق��واع��د
اخ�ت�ي��ار االخ�ص��ائ�ي�ين املستعان
ب� ��رأي � �ه� ��م ف � ��ي م � �ح� ��اك� ��م االس � � ��رة
ومراكز التسوية وكذلك لتنظيم
ادارة التنفيذ بمحكمة األس��رة
وه��ذه ال �ق��رارات ي�ج��ري اع��داده��ا
حاليا فضال عن الئحة صندوق
ت ��أم�ي�ن االس� � ��رة ال� �ت ��ي ت �ص��دره��ا
ال� ��وزارة بالتنسيق م��ع املجلس
االعلى للقضاء.
 وترعى اللجنة أن رد الوزارةاح �ت��وى ع �ل��ى ع� �ب ��ارات ان�ش��ائ�ي��ة
وف�ض�ف��اض��ة ول��م ي�ح��دد تاريخا
الص��دار الالئحة التنفيذية مما
يخل باملبادئ امل�ق��ررة في وزارة
ال� �ع ��دل وال� �ت ��ي اس �ت �ق��رت عليها
امل�ح��اك��م ف��ي ال�ت�م�س��ك ب��امل��واع�ي��د
كاجراء جوهري لقبول الدعاوى
او رف� �ض� �ه ��ا ف �ك �ي ��ف ب� �ه ��ا وه ��ي
ال � �ق� ��وام� ��ة ع� �ل ��ى ال� � �ع � ��دل وآج� � ��ال
ال��دع��اوى اال تعبأ تاريخ اص��دار
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل� �ق ��ان ��ون
يتعلق بمحاكم االس��رة واساس
املجتمع ه��و االس��رة وفقا لنص
امل � � ��ادة  9م� ��ن ال ��دس� �ت ��ور وال �ت��ي
يحفظ ال�ق��ان��ون كيانها ويقوي
اواص � ��ره � ��ا وي� �ح� �م ��ي ف� ��ي ظ�ل�ه��ا
االمومة والطفولة.
سادسا :وزارة الدولة لشؤون
مجلس الوزراء
 -1رق��م  67لسنة  2015بشأن
ال � � � ��دي � � � ��وان ال � ��وط� � �ن � ��ي ل� �ح� �ق ��وق
االن � � �س � ��ان :أع� �ل ��ن وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال �ت��زام
ال��وزارة بتسمية رئيس الديوان
ونائبه قبل جلسة مجلس االمة
امل �ق��رر ل �ه��ا ت��اري��خ 2016/1/12
وب �ع ��د م��واف �ق��ة دي� � ��وان امل�ج�ل��س
ع �ل��ى ال�ت�س�م�ي��ة ت �ح �ت��اج ال � ��وزارة
الس � �ب� ��وع �ي�ن ل �ت �س �م �ي��ة اع� �ض ��اء
مجلس ادارة الديوان.

وبعد ذلك يتم اصدار الالئحة
التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون ف��ي غضون
اربعة اشهر.
-2رق� ��م  37ل�س�ن��ة  2014ب�ش��أن
ان�ش��اء هيئة تنظيم االت�ص��االت
وت� �ق� �ن� �ي ��ة امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات :ب �ي��ن رد
ال� � � � ��وزارة ت �ب �ع �ي��ة ه �ي �ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م
االت� �ص ��االت وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
مل �ع ��ال ��ي وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
مجلس ال��وزراء كما تضمن الرد
ت�ع�ه��د ال� � ��وزارة ب�ت�ق��دي��م ل�لائ�ح��ة
التنفيذية للهيئة ح��ال وروده��ا
اليها وسوف نوضح في تعقيب
اللجنة على رد وزارة املواصالت
م��ا ذك��رت��ه ال� � ��وزارة ق �ب��ل وص��ول
رد وزارة الدولة لشؤون مجلس
الوزراء.
تعقيب اللجنة :ذك��ر االعضاء
ل ��وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
ال� � � � � ��وزراء ان س �ل �ط��ة ال �ح �ك��وم��ة
ف��ي اص � ��دار ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وان ك ��ان ��ت ف� ��ي االص � � ��ل س�ل�ط��ة
ت� �ق ��دي ��ري ��ة ل� �ك ��ن ه � � ��ذه ال �س �ل �ط��ة
تتحول الى سلطة مقيدة عندما
يكلفها املشرع باصدار الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون خ�ل�ال م��دة
م� �ع� �ي� �ن ��ة م � �م� ��ا ي� � �ف � ��رض ع �ل �ي �ه��ا
ال �ت��زام��ا ب��اص��دار ال�لائ�ح��ة خ�لال
امل ��دة ل�ه��ا ب��اع�ت�ب��ار ذل ��ك ضمانة
ل�ل�اف ��راد ض��د ت�ع�س��ف ال�ح�ك��وم��ة
في استعمال سلطتها التقديرية
في اصدار اللوائح التنفيذية او
تعطيل القوانني وهو امر حظره
ال� ��دس � �ت� ��ور ف � ��ي امل � � � ��ادة  72م �م��ا
ي�س�ت�ل��زم اع �م��ال م �ب��دأ التنسيق
الوزاري لتحقيق رغبة املشرع.
س��اب��ع��ا :وزارة ال��ك��ه��رب��اء
والماء
 -1رق� � � � ��م  19ل � �س � �ن� ��ة 2015
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق ��م  39ل�س�ن��ة  2010ب�ت��أس�ي��س
ش � � ��رك � � ��ات ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة م� �س ��اه� �م ��ة
ت �ت��ول��ى ب �ن��اء وت �ن �ف �ي��ذ م�ح�ط��ات
ال � �ق� ��وى ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة وت �ح �ل �ي��ة
امل� �ي ��اه ف ��ي ال �ك��وي��ت :اف � ��اد وك�ي��ل
وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء ب � ��أن ال � � ��وزارة
ب ��دأت ف��ي االج � ��راءات التنفيذية
ل �ت��أس �ي��س ال �ش ��رك ��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل �س��اه �م��ة وه� ��ي اآلن ف ��ي ط��ور
ال � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة وب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ه �ي �ئ��ة ال � �ش� ��راك� ��ة ب �ي��ن ال �ق �ط ��اع
العام والخاص كان في القانون
م� ��ادة ت�ق�ي��د ال � � ��وزارة ب �ع��دد 500
ميجاوات وتم التغلب على هذا
العدد.
وتجدر االشارة الى ان اللجنة
ق��د سألت وكيل وزارة الكهرباء
ع� �م ��ا اذا ك ��ان ��ت ه � �ن ��اك ع �ق �ب��ات
ق��ان��ون �ي��ة ف� ��ي اص � � ��دار ال�ل�ائ �ح��ة

متابعة حكومية ملجريات الجلسة

التنفيذية ام ان االمور تسير في
طريقها نحو اص��داره��ا فأجاب
ب��ال�ن�ف��ي وان ال � ��وزارة ت�ن�س��ق مع
القطاع الخاص الصدار الالئحة
التنفيذية.
 كما تعهدت الحكومة بأنهاستقوم ببناء محطات وان هناك
موقعا مخصصا في النويصيب
الن � �ش ��اء م �ح �ط��ة ب �ط��اق��ة (6000
م�ي�ج��اوات) وم��ن امل�ق��رر االنتهاء
منها عام 2022م.
ث���ام���ن���ا :وزارة ال���ش���ؤون
االجتماعية والعمل
 -1رق��م  21لسنة  2015بشأن
ح� � �ق � ��وق ال� � �ط� � �ف � ��ل :ان ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل��ذل��ك ال �ق��ان��ون ل��دى
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب� �ع ��د ان �ت �ه��اء

الفتوى والتشريع من مراجعتها
وانه بعد موافقة مجلس الوزراء
ع � �ل � �ي � �ه ��ا س� � �ت� � �ص � ��در ب � �م� ��رس� ��وم
ومتوقع له تاريخ 2015/12/30
الن الالئحة كان يجب اصدارها
في  2015/11/9وسبب التأخير
اشتراك خمس وزارات مع وزارة
الشؤون في اعدادها.
 -2رق ��م  119ل�س�ن��ة  2014في
ش� ��أن اص� � ��دار ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
لعام  2015/2014وم��ا ت��م بشأن
انشاء شركات مساهمة عامة في
املجاالت التنموية قانون رقم 10
لسنة  2015بشأن اصدار الخطة
السنوية لعام  2016/2015قانون
رقم  11لسنة  2015بشأن اصدار
ال� �خ� �ط ��ة االن� �م ��ائ� �ي ��ة ل �ل �س �ن��وات
 2010/2019-2016/2015أوال:

القوانين التي لم تصدر لها قرارات حتى اآلن

ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون رق� � ��م 119
لسنة  2014بشأن اصدار الخطة
السنوية لعام  2015/2014وما
تم بشأن انشاء شركات مساهمة
عامة باملجاالت التنموية فقد تم
اتخاذ االجراءات اآلتية:
أ -اص � � � ��دار ت � �ق ��اري ��ر م �ت��اب �ع��ة
دورية.
ب -ال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ت� �ع ��اون مع
ج�ه��از م�ت��اب�ع��ة االداء الحكومي
ف��ي م�ت��اب�ع��ة م �ش��روع��ات الخطة
وت �ط��وي��ر ن �ظ��ام امل �ت��اب �ع��ة اآلل ��ي
ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي تنفيذ
مشروعات الخطة.
ج -اس�ت�ك�م��ال ان �ش��اء ش��رك��ات
م �س��اه �م��ة ع ��ام ��ة ف� ��ي امل � �ج ��االت
التنموية الواردة بخطة التنمية
السنوية.

جدول رقم ()3
املدة املحددة إلصدار
الالئحة التنفيذية

م

القانون

تاريخ النشر
وعدد الجريدة

1

قانون رقم  23لسنة  2014تعديل بعض احكام القانون رقم 6
لسنة  2008بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
الى شركة مساهمة وتعديل املرسوم بالقانون رقم  22لسنة
 2012بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم  6لسنة 2008
بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة
مساهمة

1173
2015 /3 / 2

2

1186
قانون رقم  38لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم 5
2014 / 6 / 1
لسنة  1982بشأن إنشاء بيت الزكاة

3

غير محدد املدة إلصدار يعمل به بعد  6أشهر
1197
قانون رقم  115لسنة  2014بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق
من تاريخ النشر
القرارات
2014 / 8 / 17
والنقل البري.

4

غير محدد املدة إلصدار يعمل به من تاريخ
1223
قانون رقم  1لسنة  2015بشأن تنظيم حمالت الحج والعمرة
النشر
القرارات
2015 / 2 / 15

5

قانون رقم  2لسنة  2015باضافة مادة جديدة برقم  29مكررا
الى القانون رقم  47لسنة  1993بشأن الرعاية السكنية من
باع بيته.

6

1246
قانون رقم  69بشأن انشاء شركات مساهمة مقفلة الستقدام
2015 / 7 / 26
وتشغيل العمالة املنزلية

مالحظات

غير محدد املدة إلصدار يعمل به من تاريخ
1223
النشر
القرارات
2015 / 2 / 15
يعمل به من تاريخ
النشر

د -ت� � � � ��م ت � � ��أس� � � �ي � � ��س ش � ��رك � ��ة
مستشفيات الضمان الصحي.
ث� ��ان � �ي� ��ا :ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ل �ق��ان��ون
رق� � � ��م  10ل� �س� �ن ��ة  2015ب� �ش ��أن
اص� � ��دار ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة ل�ع��ام
 2016/2015تم اتخاذ العديد من
االجراءات وهي:
 تطوير نظام املتابعة اآلل��يل �ل �ج �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
مشروعات خطة .2016/2015
 ال �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت � �ع � ��اون م��عج�ه��از م�ت��اب�ع��ة االداء الحكومي
في متابعة مشروعات الخطة.
 اص � � � � ��دار ت � �ق� ��اري� ��ر م �ت��اب �ع��ةشهرية للمتطلبات التشريعية
وامل� ��ؤس � �س � �ي� ��ة ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
الجهات املعنية.
د -اص� � � ��دار ت� �ق ��اري ��ر م �ت��اب �ع��ة
ش� � � � �ه � � � ��ري � � � ��ة ل� � � �ل� � � �م� � � �ش � � ��روع � � ��ات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
الجهات املعنية.
ه � �ـ -اص � � ��دار ت� �ق ��اري ��ر م�ت��اب�ع��ة
دورية.
ث��ال�ث��ا :بالنسبة للقانون رقم
 11لسنة  2015ب��اص��دار الخطة
االنمائية للسنوات 2016/2015
  2020/2019ف �ق��د ت ��م اص� ��دارت�ق��اري��ر متابعة دوري ��ة للخطط
السنوية تتضمن تنفيذ ما ورد
في ذلك القانون.
ت� �ع� �ق� �ي ��ب ال � �ل � �ج � �ن� ��ة :اش � � � ��ارت
ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي م� �ع ��رض ت�ع�ق�ي�ب�ه��ا
ع� �ل ��ى ردود ال � � ��وزي � � ��رة ال � � ��ى ان
مصدر التزام الحكومة باصدار
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ي �ك �م��ن ف��ي
ن� � ��ص ال � � �ق � ��ان � ��ون ال� � � �ص � � ��ادر م��ن
ال� �ب ��رمل ��ان وال� � ��ذي ي �ت �ض �م��ن ام ��را
م �ل��زم��ا واج � ��ب االت� �ب ��اع ف � ��اذا ما
ام �ت �ن �ع��ت ال �ح �ك��وم��ة ع ��ن اص� ��دار
الالئحة التنفيذية او تأخرت في
اصدارها فان ذلك يعتبر مجرد
امتناع عن تنفيذ اوامر اللبرملان
وم �ح��اول��ة لتعطيل سلطته في
ال �ت �ش��ري��ع وم ��ن ث ��م ي �ت �ح��ول ال��ى
مجرد مجلس استشاري وتبدو
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ك ��أن� �ه ��ا م �م �ث��ل االم� ��ة
ال��وح �ي��دة امل �س �ت �ق��ل ،االم� ��ر ال��ذي
ي��دف��ع بالبرملان ف��ي ه��ذه الحالة
الى تحريك املسؤولية السياسية
الع �ض��ائ �ه��ا ع ��ن ه � ��ذا ال�ت�ع�ط�ي��ل
او ال�ت��راخ��ي ف��ي اص ��دار اللوائح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وه � � ��ذه امل �س��ؤول �ي��ة
ال ت �ك �ف��ي ل �ج �ب��ر االض� � � ��رار ال �ت��ي
ت � �ل � �ح� ��ق ب � ��امل � ��واط� � �ن �ي��ن ن �ت �ي �ج��ة
ام �ت �ن ��اع ال �ح �ك��وم��ة او ت��أخ��ره��ا
ف��ي اص � ��دار ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ف��ي ال��وق��ت امل�ع�ق��ول اذ ال ش��ك ان

التتمة ص11

aldostoor

األحد  14ربيع اآلخر  24 . 1437يناير 2016

جدول األعمال

لجنة األولويات رفضت رد المواصالت
واعتبرته محاولة للتنصل من المسؤولية
تتمة المنشور ص10
ه ��ذا االم �ت �ن��اع او ذل ��ك ال�ت��أخ�ي��ر
يعتبر خطا يمكن ان يكون محال
ل ��دع ��وى ال� �غ ��اء ال � �ق� ��رار ال�س�ل�ب��ي
املتمثل في عدم اصدار الحكومة
ل �ت �ل��ك ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ت ��ي ي��رف�ع�ه��ا
املتضررون من موقف الحكومة
مما يعني ان املسؤولية قانونية
ك� � ��ذل� � ��ك اي م � �ن � �ه� ��ا م� �س ��ؤول� �ي ��ة
مزدوجة سياسية وقانونية.
تاسعا :وزارة االسكان
 -1رقم  2لسنة  2015باضافة
م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م  29م �ك��ررا
ال��ى القانون رق��م  47لسنة 1993
ف ��ي ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة م ��ن ب��اع
بيته :ص��در ال �ق��رار ال ��وزاري رقم
 14ل�س�ن��ة  2015ب �ش��أن ال�ق��واع��د
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون امل ��ذك ��ور
موضحا به الشروط واالوض��اع
التي يتم الحصول وفقا لها على
املسكن املالئم للمخاطبني بهذا
ال �ق��ان��ون وت� ��م اع �ل��ان امل��واط �ن�ين
ال��ذي��ن ت�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��م ال �ش��روط
الواردة في القرار الوزاري للتقدم
ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية.
 -2رق� � � ��م  113ل� �س� �ن ��ة 2014
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� � � ��م  47ل� �س� �ن ��ة  1993ب� �ش ��أن
الرعاية السكنية وال�ق��ان��ون رقم
 27ل �س �ن��ة  1995ب� �ش ��أن اس �ه��ام
ن � �ش � ��اط ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص ف��ي
تعمير االراضي الفضاء اململوكة
للدولة الغراض الرعاية السكنية
ت ��م ص� ��دور ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل �ل �ق��ان��ون ب �ت��اري��خ 2014/4/12
وت �ض �م �ن ��ت ش � � ��روط وض� ��واب� ��ط
ب�ي��ع االراض ��ي ال�ف�ض��اء اململوكة
للدولة ب��امل��زاد العلني الغ��راض
الرعاية السكنية وتم اعداد دليل
للمستثمرين.
 -3امل ��واد  3و 4و 5و 6و 7و9
و 11و 27مكررا ز و 34و 10مكررا
و 11و 12م ��ن ق ��ان ��ون  47لسنة
 1993تشكيل لجنة فنية ملتابعة
ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش� ��اري� ��ع ل �ل �م��ؤس �س��ة
ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية اج��راء
ج �م �ي��ع االع � �م � ��ال اع� � � ��ادة ال �ع �م��ل
باملادتني  6و 7الخاصتني بمنح
امل ��ؤس � �س ��ة ص�ل�اح� �ي ��ة ت��أس �ي��س
ش��رك��ات وتمويلها ح��ق مجلس
ادارة املؤسسة في اصدار اللوائح
ال� �خ ��اص ��ة ب ��امل ��ؤس� �س ��ة وم �ن �ح��ه
ص�ل��اح � �ي� ��ات م� �ج� �ل ��س ال� �خ ��دم ��ة
املدنية وديوان الخدمة جاز قيام
امل ��ؤس� �س ��ة ب �ت �س �ل �ي��م اراض ل�ه��ا
لشركات القطاع الخاص النشاء
ق �س ��ائ ��م ت �ق ��دي ��م ت� �ق ��اري ��ر ن�ص��ف

س �ن��وي��ة مل �ج �ل��س االم � ��ة وان �ش ��اء
ل�ج�ن��ة ف�ن�ي��ة متخصصة ومل��دي��ر
املؤسسة ان يطلب اي بيانات من
اي جهة حكومية الغاء باب املدن
السكنية الثالث مكرر :تم اصدار
الئ�ح��ة التعاقد امل�ب��اش��ر بتاريخ
 2014/11/13ب��ال �ق��رار ال� ��وزاري
رقم  146لسنة  2014في العقود
ال� �ت ��ي ت �ق��ل ق �ي �م �ت �ه��ا ع� ��ن ع �ش��رة
م�لاي�ين دي �ن��ار ك�م��ا ص��در ال�ق��رار
االداري رق ��م  1706ل�س�ن��ة 2014
ب�ت��اري��خ  2014/11/23بتشكيل
لجنة التعاقد املباشر.
 قامت املؤسسة بالتعاقد معمكتب استشاري عاملي بتاريخ
 2015/2/22ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ات
ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي واالس �ت��رات �ي �ج��ي
والجدوى االقتصادية لتأسيس
الشركات او تمويلها.
 ت ��م اص � ��دار ال� �ق ��رار ال � ��وزاريرق � ��م  31ل �س �ن��ة  2015ب �ت��اري��خ
 2015/8/23ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
اع �ت �م��اد امل�خ�ط�ط��ات التنظيمية
وك ��ذل ��ك اص � ��دار الئ �ح��ة ال�ت�ع��اق��د
امل � �ب� ��اش� ��ر ل� �ل� �ع� �ق ��ود ال� � �ت � ��ي ت �ق��ل
قيمتها عن عشرة ماليني دينار
كويتي واللوائح والقرارات ذات
الصلة بالقرار ال��وزاري رقم 146
لسنة .2014
املواد  9 - 5 - 2من القانون 27
لسنة ( 1995إنجاز  50ألف وحدة
خ�لال سنة وط��رح االراض ��ي بني
ال� �ش ��رك ��ات امل �ح �ل �ي��ة او ال �ع��امل �ي��ة
وجواز بيع القسائم الزائدة).
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � �ق � �ي� ��ام امل� ��ؤس� ��ة
بتسليم بعض اراضيها للقطاع
الخاص النشاء قسام وتم تحديد

لقطة عامة من احدى الجلسات

االط � ��ر ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت �ع��اق��دي��ة
لذلك بموجب الالئحة التنفيذية
ل �ل �ق��ان��ون امل ��ذك ��ور ال �ت��ي ص��درت
بتاريخ .2015 /4 / 12
 ت � � � � ��م ت� � �ش� � �ك� � �ي � ��ل ال � �ل � �ج � �ن� ��ةاملتخصصة ل��دراس��ة وم��راج�ع��ة
ك � ��ل م � ��ا ي� �ت� �ص ��ل ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة ب �ت �ن �ف �ي ��ذ امل � �ش� ��اري� ��ع
االس �ك��ان �ي��ة ،وت ��م ص� ��دور ال �ق��رار
ال � � � ��وزاري رق � ��م  13ل �س �ن��ة 2015
ب�ت�ح��دي��د اخ �ت �ص��اص��ات اللجنة
وقواعد واجراءات عملها.
 جار اعداد الئحة االستثمارملشاريع الشراكة ب�ين القطاعني
العام والخاص.
 - 4القانون رقم  19لسنة 2014
ب��اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م 28
مكرر ال��ى القانون رق��م  47لسنة
 1993ب �ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية
(امل��ادة  28مكررا د) (قرض مواد
ال �ب �ن��اء ب�ق�ي�م��ة  30أل ��ف دي �ن ��ار):

ت��م ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��ان��ون ع�ل��ى جميع
املخاطبني بأحكامه وفق شروط
اس �ت �ح �ق��اق امل � ��واد امل��دع��وم��ة في
ح ��دود امل�ب�ل��غ امل �ح��دد ب��ال�ق��ان��ون
وهو  30الف دينار كويتي.
ت�ع�ق�ي��ب ال�ل�ج�ن��ة :رأت اللجنة
في رد ال��وزارة املكتوب انه اقرب
ال ��ى ال �ج ��دول امل �ق ��ارن لنصوص
االقتراحات او املشاريع بقوانني
دون اعداد جدول زمني يتضمن
تقسيمات تحتوي على التواريخ
والزمن املتوقع الص��دار اللوائح
ك�م��ا ان ال ��رد ال�ك�ت��اب��ي ل��م ي��راج��ع
ول � ��ذل � ��ك اح� � �ت � ��وى ع� �ل ��ى اخ� �ط ��اء
مطبعية ع��دي��دة وع ��دت ال ��وزارة
بتصحيحها وارس��ال �ه��ا للجنة
وق��ام��ت ف�ع�لا ب��ارس��ال �ه��ا للجنة
بعد تصحيحها.
عاشرا :وزارة المواصالت
 - 1رق � � � ��م  23ل � �س � �ن� ��ة 2014

ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رقم  6لسنة  2008بشأن تحويل
م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ��ى ش��رك��ة م�س��اه�م��ة
وتعديل امل��رس��وم بالقانون رقم
 22ل �س �ن��ة  2012ب �ش ��أن ت�ع��دي��ل
ب �ع��ض اح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 6
ل� �س� �ن ��ة  2008ب� � �ش � ��أن ت �ح ��وي ��ل
م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ��ى ش��رك��ة مساهمة:
الجهة املناط بها اصدار الالئحة
التنفيذية للقانون ه��ي مجلس
ال��وزراء ومن ثم يخرج عن مهام
واع �م��ال م�ج�ل��س ادارة مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية وقد
ق��ام وزي��ر امل��واص�لات بمخاطبة
رئيس الفتوى والتشريع العداد
ال� �ص� �ي� �غ ��ة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل�ل�ائ �ح��ة
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون وق ��ام ��ت
الفتوى بارسال مشروع الالئحة
ل��وزي��ر امل��واص�لات لعرضه على

نتائج التقرير
بعد اطالع اللجنة على ردود
ال � � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات ال �ت��اب �ع��ة
لها بشأن سير تنفيذ القوانني
املتعلقة بها حسب امل��دة املقررة
الصدار اللوائح التنفيذية لتلك
ال�ق��وان�ين ت��وص�ل��ت ال��ى النتائج
اآلتية:
 - 1ت � �ش � �ع� ��ب م � ��وض � ��وع � ��ات
ب �ع��ض ال� �ق ��وان�ي�ن ب�ي�ن اك� �ث ��ر م��ن
وزارة او ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة وع��دم
التنسيق والتعاون بينها لعقد
االج �ت �م��اع��ات امل �ش �ت��رك��ة الع ��داد
اللوائح التنفيذية لتلك القوانني.
 - 2ال � �ق� ��اء ب� �ع ��ض ال � � � ��وزارات
ب �ت �ب �ع��ة ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ف � ��ي اص � � ��دار
اللوائح التنفيذية على مجلس
ال� � � � ��وزراء او وزارات اخ� � ��رى او
ج � �ه� ��ات ح� �ك ��وم� �ي ��ة ت ��اب� �ع ��ة ل �ه��ا

م�ث��ل ب�ي��ت ال ��زك ��اة وادارة ال�ح��ج
وال �ع �م ��رة ب � � ��وزارة االوق � � ��اف مع
ان ال��وزارة في النظام البرملاني
وحدة واحدة متضامنة.
 - 3اص � ��دار ب �ع��ض ال� � ��وزارات
للوائح التنفيذية للقوانني ذات
ال �ع�لاق��ة ب�ن�ش��اط�ه��ا وع� ��دم ق�ي��ام
ادارة االع�ل�ام ف��ي ت�ل��ك ال� ��وزارات
ب� ��اب� ��راز ه � ��ذا االن � �ج� ��از ك �م��ا ه��و
الحال في وزارة الصحة.
 - 4ب �ع��ض ال� � � � ��وزارات ذك ��رت
ان ال�لائ�ح��ة التنفيذية ف��ي طور
االعداد او الصياغة لدى الفتوى
والتشريع والبعض اآلخ��ر ذكر
انه تم رفعها الى مجلس الوزراء
الصدارها.
 - 5ان ق�ي�م��ة ال �ق��وان�ين تكمن
ف��ي ان ت �ب��ث ف�ي�ه��ا روح ال�ح�ي��اة

وت � � �ب� � ��رز ل� ��وائ � �ح � �ه� ��ا ال� � � ��ى ح �ي��ز
ال��وج��ود ول�ي��س الي وع��د مهما
عظم وال ألي امل مهما سما من
اث��ر في النفوس واستيالء على
القلب ما يفوق تطبيق القوانني
وتنفيذها.
 - 6ام� �ت� �ن ��اع ب �ع��ض ال � � ��وزراء
ع��ن ح�ض��ور اج�ت�م��اع��ات اللجنة
م� ��ا ي �ش �ك��ل ع� � ��دم ت� �ق ��دي ��ر م�ن�ه��م
للمجلس ح��ق ق��دره ول�ي��س لهم
ف��ي االم �ت �ن��اع ع��ن ال �ح �ض��ور اي
ع��ذر ب��ه ي�ع�ت��ذرون او ح�ج��ة بها
يحتجون.
 - 7ع � � � ��دم اك � � � �ت� � � ��راث ب �ع��ض
ال � � � � ��وزارات ب ��امل ��دة امل � �ح� ��ددة ف��ي
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون الص � � � � � ��دار ال �ل�ائ � �ح ��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وغ��ال �ب �ي �ت �ه��ا ت�ط�ل��ب
امهاال وارجاء وتسويفا.

 ت� �ف ��اوت ��ت ردود ال � � � ��وزاراتت �ف��اوت��ا واض �ح ��ا ف ��ي ال� ��رد على
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� � �ش � ��أن ع � � ��دم اص � � ��دار
اللوائح التنفيذية واغلبها قدم
اعذارا وهمية واهية.
 - 8وج ��دت ال�ل�ج�ن��ة ان ال�ب��ون
ش��اس ��ع ب�ي�ن م ��ا ي ��ري ��ده ال �ن��واب
م ��ن ف�ع��ال�ي��ة ف ��ي س��رع��ة تطبيق
ال�ق��ان��ون وب�ين ال�ت��راخ��ي وال�ب��طء
من الحكومة في تنفيذ القانون
رغ ��م ح��ق ال�ش�ع��ب ف��ي ان يعرف
ممثلوه تاريخا م�ح��ددا لتنفيذ
القانون حتى يكونوا على دراية
بأعمال الوزارات ومدى انجازها
لتلك اللوائح التنفيذية.
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مجلس ال��وزراء عن طريق وزير
ال��دول��ة لشؤونه وح�ت��ى تاريخه
ل��م يتم اعتماد م�ش��روع الالئحة
التنفيذية امل��زم��ع اص��داره��ا من
مجلس الوزراء املوقر.
 - 2رق��م  37لسنة  2014بشأن
ان�ش��اء هيئة تنظيم االت�ص��االت
وتقنية املعلومات :بينت الوزارة
انها شاركت في اعداد القانون اال
انها ليست هي الجهة املختصة
بوضع الالئحة التنفيذية ،حيث
انه وفق لقوانني انشاء الهيئات
فان مجالس الهيئات هي الجهة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب� � ��اع� � ��داد وم �ت ��اب �ع ��ة
اع � �ت � �م� ��اد ال � �ل� ��وائ� ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
للقوانني واصدارها.
ت� �ع� �ق� �ي ��ب ال � �ل � �ج � �ن� ��ة :رف� �ض ��ت
اللجنة رد ال��وزارة النه يعبر عن
محاولة للتنصل من املسؤولية
عن التأخير في اص��دار الالئحة
ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذي ��ة ل� � �ق � ��ان � ��ون ان � �ش� ��اء
ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت �ص��ال وتقنية
امل �ع �ل ��وم ��ات الن ال� �ق ��ان ��ون ح��دد
ف��ي م ��ادة ال �ت �ع��ارف ال � ��واردة فيه
ال � ��وزارة امل�خ�ت�ص��ة وان �ه��ا وزارة
امل��واص�لات ثم ان ال��رد يتعارض
مع ك��ون ال ��وزارات وح��دة واح��دة
م �ت �ض��ام �ن��ة ف ��ي امل �س��ؤول �ي��ة ع��ن
اعمالها ،وبذلك تتغافل ال��وزارة
ع� �م ��ا ه� ��و م � �ع� ��روف م� ��ن م� �ب ��ادئ
اس ��اس� �ي ��ة م � �ق� ��ررة ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون
االداري اهمها خضوع الهيئات
ال�ع��ام��ة ل�ل��وص��اي��ة االداري� ��ة التي
تباشرها الحكومة عليها ومن
م�ظ��اه��ر ه ��ذه ال��وص��اي��ة ال��رق��اب��ة
واالش ��راف واملتابعة ،وحيث ان
ال ��وص ��اي ��ة االداري� � � ��ة ل �ل��دول��ة من
اس � ��س ال �ت �ن �ظ �ي��م االداري ال �ت��ي
تباشرها على الهيئات.
ح��ادي عشر :وزارة األشغال
العامة
 -1رق��م  42لسنة  2014بشأن
ق ��ان ��ون اص � � ��دار ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة
ال�ب�ي�ئ��ة :ص ��در ال �ق��ان��ون ب�ت��اري��خ
 2015/6/29ودخ � � � ��ل ال� �ن� �ف ��اذ
ب� �ت ��اري ��خ  2015/10/12وذل� ��ك
اس�ت�ن��ادا ال��ى امل��ادة رق��م  181من
الباب التاسع االحكام الختامية
وال � �ت� ��ي ن� �ص ��ت ع� �ل ��ى ان � � ��ه :ع�ل��ى
رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء
ك� ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذا
القانون ويعمل به بعد انقضاء
ثالثة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
 وح� ��ول ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ةفقد نصت امل��ادة  179م��ن الباب
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سلطة الحكومة مقيدة بتكليف المشرع
إصدار اللوائح التنفيذية
تتمة المنشور ص11
ال �ت��اس��ع ف��ي االح �ك��ام الختامية
من قانون حماية البيئة على ان
يصدر الوزير املختص القرارات
واللوائح واالنظمة الالزمة وذلك
خالل سنة من تاريخ العمل به.
 وع �ل �ي��ه ف ��ان ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ةل�ل�ب�ي�ئ��ة م ��ا زال � ��ت ض �م��ن ال �ف �ت��رة
امل � �ح� ��ددة ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون الص� ��دار
الالئحة التنفيذية.
 اك��دت الهيئة العامة للبيئةان � �ه� ��ا ح ��ال� �ي ��ا م � ��ن خ �ل ��ال ف��ري��ق
م� � �ك � ��ون م� � ��ن االدارات ال �ف �ن �ي��ة
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة امل �خ �ت �ص��ة ل��دي �ه��ا
ت �ق��وم ب ��اع ��داد امل� �س ��ودة االول �ي��ة
لالئحة التنفيذية واملقرر رفعها
ال��ى مجلس ادارة الهيئة العامة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ف��ي ن �ه��اي��ة ش�ه��ر يوليو
.2015
 -2رقم  115بشأن انشاء الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل ال �ب��ري:
ت��م االن �ت �ه��اء م��ن اع� ��داد ال�لائ�ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع وال �خ��اص��ة
بالهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق والنقل
البري وقد تم ارسال الالئحة الى
م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل��وق��ر ب�ت��اري��خ
 2015/11/1العتمادها واتمام
االجراءات.
الثاني عشر :وزارة الداخلية
 -1القانون رقم  78لسنة 2015
بشأن البصمة الوراثية :تم اعداد
م � �ش� ��روع ق � � ��رار ب� �ش ��أن ال�ل�ائ �ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وارس � ��ل ال ��ى م�ع��ال��ي
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س

ال � � � ��وزراء ب� �ت ��اري ��خ 2015/11/2
ل �ع��رض��ه ع �ل��ى م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
امل��وق��ر حيث تنص امل��ادة  12من
ال�ق��ان��ون على ان ي�ص��در مجلس
ال��وزراء بناء على ع��رض الوزير
املختص الالئحة التنفيذية لهذا
ال �ق��ان��ون خ�ل�ال ث�لاث��ة اش �ه��ر من
تاريخ العمل به.
 -2ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  68ب �ش��أن
العمالة املنزلية :ص��در القانون
رقم  68لسنة  2015بشأن العمالة
املنزلية بتاريخ .2015/7/15
 امل� � � ��ادة  52ت� �ن ��ص ع� �ل ��ى أن:ي�ص��در وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ل��وائ��ح
وال � �ن � �ظ� ��م وال � � � �ق � � � ��رارات ال�ل��ازم� ��ة
لتنفيذ هذا القانون وذلك خالل
ستة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
 اخر موعد لالنتهاء من اعدادال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون
 2015/68في .2016/1/14
 صدر القرار رقم 2015/3494ب � �ت� ��اري� ��خ  2015/10/6ب �ش��أن
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ب ��رئ��اس ��ة ال� �ل ��واء
ط�ل�ال م�ع��رف��ي م��دي��ر ع��ام االدارة
العامة ل�ش��ؤون االق��ام��ة تختص
ب� � ��اع� � ��داد ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
والنظم القرارات الالزمة لتنفيذ
القانون رقم .2015/68
 للجنة االستعانة بمن ت��راهالن � �ج� ��از ع �م �ل �ه��ا ع �ل ��ى ان ت �ق��دم
ت� �ق ��ري ��ره ��ا خ� �ل ��ال ش� �ه ��ري ��ن م��ن
تاريخ صدور هذا القرار.
 تم االستعانة بالسيد فالحالهبيدة مدير ادارة التراخيص
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة م� �م� �ث�ل�ا ع � ��ن وزارة
التجارة والصناعة.

حديث حكومي نيابي

 تم االنتهاء من اعداد الالئحةوعقود االستقدام وعقود العمل
ال �ث �ن��ائ �ي��ة وال� �ث�ل�اث� �ي ��ة ف� ��ي اخ ��ر
اج� �ت� �م ��اع وذل� � ��ك ي � ��وم ال�خ�م�ي��س
املوافق .2015/12/3
 ت� ��م اع� � � ��داد ت� �ق ��ري ��ر ب��اع �م��الال �ل �ج �ن��ة ورف � �ع� ��ه ل �ل �س �ي��د وك �ي��ل
ال� � ��وزارة م��ن ق �ب��ل ال �س �ي��د رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ت �م �ه �ي��دا ل �ع��رض��ه ع�ل��ى
معالي وزي��ر الداخلية للموافقة
ع �ل��ى م ��ا ج ��اء ف ��ي م �ش ��روع ق ��رار
ال �ل�ائ � �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ت �م �ه �ي��دا
ل� �ن� �ش ��ره ب ��ال � �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة
والعمل به.
 ي� � � ��وم االرب � � � �ع� � � ��اء امل� ��واف � �ق� ��ة 2015/12/16ق �ض��ت امل�ح�ك�م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ف��ي ال�ط�ع��ن رق ��م 25
ل �س �ن��ة  2015ب� �ع ��دم دس �ت ��وري ��ة
اشتراط قانون استقدام العمالة
امل�ن��زل�ي��ة ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ش�ه��ادة
الثانوية العامة الصدار وتجديد

 4توصيات
ب �ع��د دراس � ��ة ردود ال � ��وزارات
وال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة
ل �ه��ا وف �ح��ص امل �س �ت �ن��دات ال�ت��ي
ت��م ت��زوي��د ال�ل�ج�ن��ة ب �ه��ا ت��وص��ي
اللجنة باآلتي:
 - 1س � ��رع � ��ة االن � � �ت � � �ه� � ��اء م��ن
تعديالت قانون املناقصات من
قبل اللجنة املالية واالقتصادية
وع��رض��ه ع �ل��ى امل �ج �ل��س الق� ��راره
ح� � �ت � ��ى ت� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ال � � � � � � � ��وزارات
وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة اع� � ��داد
اللوائح التنفيذية للقوانني ذات
الصلة بقانون املناقصات.
 - 2ض� ��رورة اع� ��داد ال � ��وزارات
وال�ج�ه��ات التابعة لها ل�ج��داول
واض �ح ��ة ت �ب�ين ال �ف �ت��رة ال��زم�ن�ي��ة

تعقيب اللجنة :قبلت اللجنة
اع �ت��ذار وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ع��ن عدم
ح �ض ��ور االج� �ت� �م ��اع ل �ع ��ذر طبي
ورأت ان الرد املكتوب من الوزارة
ه��و اق� ��رب ال � ��ردود ال ��ى امل�ط�ل��وب
من ال ��وزارات حيث احتوى على
ج��داول دون��ت فيها رقم القانون
وت ��اري ��خ ال�ن �ش��ر وامل� ��دة امل �ح��ددة
الص��دار الالئحة والنص ال��وارد
في القانون بخصوص الالئحة
التنفيذية وتستنهض اللجنة
ه �م��ة ال � � ��وزارة الص � ��دار ال �ل��وائ��ح
الالزمة لتنفيذ القوانني ومضاء
انجازها في غير هوادة او ابطاء.
ترخيص مزاولة انشاط استقدام
العمالة املنزلية من الخارج.
 ورد لوزارة الداخلية بتاريخ 2015/12/14كتاب معالي وزير
ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون التخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة رق � ��م mosal-38462
 - 2015امل � � ��ؤرخ 2015/12/13
امل � ��وج � ��ه مل� �ع ��ال ��ي ن� ��ائ� ��ب رئ �ي ��س
مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
وامل� �ن� �ت� �ض� �م ��ن ان م� ��رك� ��ز اي � � ��واء
ال� �ع� �م ��ال ��ة ال � � ��واف � � ��دة ب� �م ��ن ف �ي �ه��ا
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة امل� �ش ��ار ال�ي�ه��ا
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  68ل �س �ن��ة 2015
ب �ش��أن ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة يخضع
الش � ��راف ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
العاملة وان اختصاص تحديد
ش � � � ��روط وض � � ��واب � � ��ط اس� �ت� �ق� �ب ��ال
العمالة املنزلية حديثة الوصول
وال �ت��ي ل��م ي�ت��م تسلمها م��ن قبل
اص �ح��اب ال�ع�م��ل ف��ي دار االي ��واء

يدخل ضمن عمل الهيئة املشار
ال� �ي� �ه ��ا ول� �ي ��س وزارة ال� �ش ��ؤون
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل وت �ط �ل��ب
ال � � � � ��وزارة امل � ��ذك � ��ورة م � ��راع � ��اة م��ا
سلف بيانه عند اع��داد الالئحة
التنفيذية للقانون رقم 2015/68
سالف الذكر علما بانه جار اعداد
ال ��رد ع�ل��ى م��ا ج��اء ب�ك�ت��اب وزارة
ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
املشار اليه اع�لاه من قبل االدارة
العامة للشؤون القانونية.
 امل � � � ��رس � � � ��وم ب � � �ق� � ��ان� � ��ون رق � ��م 2015/116ب � �ش� ��أن ال �ت �ن �ـ �ظ �ي��م
االداري وتحديد االختصاصات
والتفويض فيها  5و 7و.8
 امل� � � ��رس� � � ��وم االم � � � �ي� � � ��ري رق � ��م 1959/17بقانون اقامة االجانب.
 القانون رقم  2015/69بشأنان� �ش ��اء ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة م�ق�ف�ل��ة
الس � �ت � �ق� ��دام وت �ش �غ �ي��ل ال �ع �م��ال��ة
املنزلية.

الثالث عشر :وزارة التربية
رق ��م  25ل�س�ن��ة  2014بتعديل
ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 11
ل� �س� �ن ��ة  1965ب � �ش� ��أن ال �ت �ع �ل �ي��م
االل��زام��ي :تطبيق ال��وزارة جميع
م� ��واد ق��ان��ون ال�ت�ع�ل�ي��م االل��زام��ي
ب��اس �ت �ث �ن��اء امل � � ��ادة  8امل �ن ��درج ��ة
ت�ح��ت امل� ��ادة االول� ��ى ال �ت��ي تنص
ع � �ل� ��ى :ي� �ل� �ت ��زم امل � �س � ��ؤول � ��ون ع��ن
ق �ي��د امل ��وال� �ي ��د ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل ��دن� �ي ��ة ب��اخ �ط��ار
وزارة التربية بقوائم تشمل كافة
البيانات واملعلومات ذات الصلة
ب �ع �ن��اوي��ن االط � �ف� ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ين
امل �ق �ي �م�ي�ن ل��دي �ه��ا ق �ب��ل ب �ل��وغ �ه��م
ال �س��ن ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ل�ال��زام بسنة
وذل��ك في ميعاد ال يجاوز شهر
يونيو حيث ما زالت املخاطبات
مستمرة م��ع ال�ج�ه��ات املختصة
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
املدنية.

 6رسائل واردة
ل�ل�ان �ت �ه��اء م ��ن اص� � ��دار ال �ل��وائ��ح
التنفيذية للقوانني التي تتعلق
ب �ن �ش��اط �ه��ا وت� ��اري� ��خ ص ��دوره ��ا
وت� ��اري� ��خ ال �ن �ش ��ر ف� ��ي ال �ج ��ري ��دة
ال��رس �م �ي��ة ورق� � ��م ال� �ع ��دد وامل � ��دة
امل � �ق � ��ررة ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون الص � ��دار
الالئحة وذكر نص املادة الواردة
ب��ال �ق��ان��ون امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال�لائ �ح��ة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ب � � ��دال م � ��ن ال � �س ��رد
ال � �ع� ��ادي ل � �ل� ��ردود وخ �ل ��وه ��ا م��ن
تلك الجداول وقد احسنت وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ف ��ي ع � ��رض ردوده� � ��ا
من خ�لال ج��دول استوفى غالب
ال�ع�ن��اص��ر ول �ي��س ك��ل ال�ع�ن��اص��ر
املطلوبة في رد الوزارة.
 - 3ق �ي��ام ال� � � ��وزارات ب��اص��دار

اللوائح التنفيذية ف��ي املواعيد
ال � �ت ��ي ح� ��دده� ��ا ال � �ق� ��ان� ��ون ح�ت��ى
ت� �ت� �ف ��ادى ال � ��دع � ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ة
التي قد ترفع عليها لعدم اصدار
ال �ل��وائ��ح اص�ل�ا او ال �ت��أخ �ي��ر في
اص��داره��ا وم��ا يترتب على ذلك
م��ن آث ��ار ت��ؤث��ر ف��ي س�ي��ر امل��راف��ق
ال�ع��ام��ة او على ميزانية ال��دول��ة
وم � ��رف � ��ق ت� ��وض � �ي� ��ح ب ��ال� �ج ��ان ��ب
القانوني في املوضوع.
 - 4ال� �ت ��زام ال� � ��وزراء ل�ح�ض��ور
اج�ت�م��اع��ات ل �ج��ان امل�ج�ل��س واال
ع��د ذل��ك بمثابة استهانة بقوة
االرادة الشعبية التي يعبر عنها
النواب في املجلس.

ت� � �ض� � �م � ��ن ك � � �ش� � ��ف األوراق
والرسائل ال��واردة ملجلس األمة
بجلسته امل �ع �ق��ودة ص �ب��اح ي��وم
الثالثاء امل��واف��ق ،2016 /1 / 26
 6رسائل واردة جاءت كالتالي:
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ةال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا ت � �م� ��دي� ��د امل� �ه� �ل ��ة
امل� � �م� � �ن � ��وح � ��ة ل � �ل � �ج � �ن� ��ة إلن� � �ج � ��از
ت�ق��ري��ره��ا ع��ن امل �ش ��روع ب�ق��ان��ون
بشأن املناقصات العامة.
ق ��رار م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ب�ع��رض
التقرير األول للجنة األول��وي��ات
ع ��ن م �ت��اب �ع��ة اص� � ��دار ال �ح �ك��وم��ة
ل� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل� �ع ��دد م��ن
ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي اق ��ره ��ا امل�ج�ل��س

ضمن بند الرسائل الواردة.
 رس ��ال ��ة م ��ن ع �ض��و م�ج�ل��ساالم� ��ة س �ع��دون ح �م��اد العتيبي
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا اس �ت �ع �ج��ال ل�ج�ن��ة
امل��راف��ق ال�ع��ام��ة الن�ه��اء تقريرها
ال� � �خ � ��اص ب � ��االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون
بتعديل نص البند (أ) من املادة
الثالثة من القانون رقم  5لسنة
 2015بشأن بلدية الكويت.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ةح �م��اي��ة االم� � ��وال ال �ع��ام��ة يطلب
فيها من املجلس الزام الحكومة
ب � �ت � �ق� ��دي� ��م امل � � �س � � �ت � � �ن � ��دات ال � �ت� ��ي
ي�ط�ل�ب�ه��ا دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف��ي
ش � ��أن امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
بيع األس�ه��م ال�خ��اص��ة بالشركة

ال �ك��وي �ت �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�خ��دم��ات
العقارية.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ةح �م��اي��ة االم� � ��وال ال �ع��ام��ة يطلب
ف �ي �ه��ا اع � � � ��ادة ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
(ب �ص �ف �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق) ف��ي
دراس��ة بعض املوضوعات التي
سبق تكليف اللجنة بدراستها.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ةالشؤون الداخلية والدفاع يطلب
فيها رد التقرير الثالث والستني
للجنة ملزيد من ال��دراس��ة (عمال
ب �ن ��ص امل� � � ��ادة  59م� ��ن ال�ل�ائ �ح��ة
الداخلية).
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جدول األعمال

اللجنة التشريعية تقر حظر التدخين
في وسائل النقل واألماكن العامة
أحالت لجنة الشؤون التشريعية
ع �ل��ى م �ج �ل��س األم � ��ة ت �ق��ري��ره��ا عن
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادة
ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ( 125م � �ك� ��ررا) ال��ى
ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  42ل� �س� �ن ��ة 2014في
شأن إصدار قانون حماية البيئة.
وقد أحال رئيس مجلس األمة على
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
االق�ت��راح�ين بقانونني امل�ش��ار اليهما
األول ب �ت��اري��خ  2015/4/9وال�ث��ان��ي
ب �ت��اري��خ  2015/11/18ل��دراس�ت�ه�م��ا
وتقديم تقرير بشأنهما الى املجلس.
وتبني للجنة ان االقتراح بقانون
االول ن��ص ف��ي م��ادت��ه األول ��ى على
ان:
ت�ض��اف م��ادة ج��دي��دة ب��رق��م 125
م �ك��ررا ال��ى ال �ق��ان��ون رق��م  42لسنة
 2014املشار إليه نصها اآلتي:
ي� �ع ��اق ��ب ب� �غ ��رام ��ة خ �م �س��ة آالف
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ك ��ل م ��ن أل �ق��ى على
الشواطئ أو في مياه البحر مواد
ض��ارة بالبيئة أو ملوثة لها مثل
ال�ق�ن��ان��ي ال �ف��ارغ��ة أي ��ا ك ��ان نوعها
وأك �ي��اس ال�ب�لاس�ت�ي��ك وغ�ي��ره��ا من
امل� ��واد ال �ض��ارة ب��ال�ص�ح��ة وال�ب�ي�ئ��ة
ويعاقب بغرامة عشرة آالف دينار
كويتي ك��ل م��ن أل�ق��ى ه��ذه األش�ي��اء
امللوثة على الجزر.
ك� �م ��ا ي� �ع ��اق ��ب ب� � � ��ذات ال �ع �ق ��وب ��ة
ص��اح��ب ال� �ق ��ارب ال� ��ذي ي�ل�ق��ي ه��ذه
امل� ��واد ال �ض��ارة ب��ال�ص�ح��ة وال�ب�ي�ئ��ة
ع�ل��ى ال�ش��اط��ئ أو ف��ي م �ي��اه البحر
أو ع �ل��ى ال� �ج ��زر وت� �ك ��ون ال�ع �ق��وب��ة
ل �ل �ق��وارب ال �ص �غ �ي��رة خ�م�س��ة آالف
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي وف� ��ي ح� ��ال ال �ع��ود
خ � �م � �س� ��ة آالف دي� � � �ن � � ��ار ك ��وي� �ت ��ي
وم � �ص� ��ادرة ال� �ق ��ارب أم� ��ا ل �ل �ق��وارب
امل �ت��وس �ط��ة ال �خ��اص��ة وال �ت �ج��اري��ة

ف�ت�ك��ون ال�ع�ق��وب��ة خمسة وعشرين
الف دينار كويتي وفي حال العود
خمسة وعشرين الف دينار كويتي
وم � �ص ��ادرة ال� �ق ��ارب ام ��ا اذا ك��ان��ت
باخرة كبيرة تجارية او سياحية
او ناقلة للبترول فتكون العقوبة
اول م � ��رة خ �م �س �م��ائ��ة ال � ��ف دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي وف ��ي ح ��ال ال �ع��ود تصبح
العقوبة مليوني دينار كويتي.
وي �ه��دف االق �ت��راح ب�ق��ان��ون على
النحو املتقدم  -وحسبما ورد في
م��ذك��رت��ه االي�ض��اح�ي��ة  -ال��ى توقيع
غرامة تتراوح من خمسة آالف الى
مليوني دينار كعقاب جزائي على
كل من يلقي على الشواطئ او في
مياه البحر او على الجزر أي مواد
ض��ارة بالصحة ال�ع��ام��ة او البيئة
سواء كان فردا او صاحب قارب او
سفينة او ناقلة بترول.
 - 2ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ال �ث��ان��ي ن ��ص ف ��ي م��ادت��ه
االولى على ان:
ي�س�ت�ب��دل ب �ن��ص امل � ��ادة  138من
القانون رقم  42لسنة  2014املشار
اليه النص التالي:
ي � �ع� ��اق� ��ب ب � �غ� ��رام� ��ة ال ت � �ق� ��ل ع��ن
خمسني دينارا وال تزيد على مائة
دينار كل من خالف حكم املادة (56
ف�ق��رة اول ��ى /ف�ق��رة ث��ان�ي��ة) م��ن ه��ذا
القانون.
وي� �ع ��اق ��ب ب� �غ ��رام ��ة ال ت� �ق ��ل ع��ن
خمسني ال��ف دي�ن��ار وال تزيد على
م��ائ �ت��ي ال ��ف دي �ن��ار ك��ل م��ن خ��ال��ف
حكم املادة ( 56فقرة ثالثة) من هذا
القانون كما يعاقب املدير املسؤول
ع��ن املنشأة املخالفة لحكم الفقرة
ال ��راب� �ع ��ة م ��ن امل � � ��ادة امل� �ش ��ار ال�ي�ه��ا
ب�غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن ال��ف دي �ن��ار وال
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تزيد على خمسة آالف دينار.
وي � � �ه� � ��دف االق � � � �ت � � � ��راح ب � �ق ��ان ��ون
 ح � �س � �ب � �م ��ا ورد ف � � ��ي م� ��ذك� ��رت� ��هااليضاحية  -الى افراد عقوبة لكل
مخالفة بحسب جسامتها.
عرض عمل اللجنة
 - 1االقتراح بقانون االول:
رأت ان فكرته جيدة بالنظر الى
ض� � ��رورة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ص�ح��ة
العامة وفقا ملا نص عليه الدستور
ف��ي امل� ��ادة  15م�ن��ه إال ان ال�ق��ان��ون
رقم  42لسنة  2014بإصدار قانون
ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ق ��د ح �ق��ق ال �غ��اي��ة
ال�ت��ي استهدفها االق �ت��راح بقانون
املعروض اذ نص هذا القانون في
املادة  33منه على أنه :يحظر إلقاء
القمامة او املخلفات ايا كان نوعها
إال في الحاويات املخصصة لذلك
وذل ��ك ب�ع��د ان ح�ظ��ر ف��ي امل� ��ادة 32
منه إلقاء النفايات البلدية الصلبة
إال في املرافق املخصصة لذلك.
كما نظم هذا القانون في الفصل

االول من الباب الرابع منه حماية
البيئة البحرية من التلوث وتناول
في امل��واد  77-70منه التلوث الذي
يحدث من السفن واملصادر البرية
وحظرت املادة  72منه على السفن
اي��اك��ان��ت ج�ن�س�ي�ت�ه��ا ت �ص��ري��ف او
إل �ق��اء ال��زي��ت أو م�خ�ل�ف��ات��ه أو غير
ذل��ك من امل��واد ال�ض��ارة في املنطقة
امل� � �ح� � �ظ � ��ورة وأل� ��زم � �ت � �ه� ��ا ب �ت �ف��ري��غ
امل�خ�ل�ف��ات وال�ن�ف��اي��ات ال�ت��ي تسبب
التلوث في مرافق االستقبال.
وق� � � ��د ن � �ص� ��ت امل � � � � � ��ادة  133م��ن
القانون املشار اليه على ان يعاقب
بغرامة ال تقل عن خمسني دينارا
وال تزيد على خمسمائة دينار كل
م��ن خ��ال��ف ح�ك��م امل ��ادة  33م��ن ه��ذا
القانون.
كما نصت امل ��ادة  141منه على
ان :ي�ع��اق��ب بالحبس م��دة ال تزيد
على ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن
خمسني ال��ف دي�ن��ار وال تزيد على
مائتي الف دينار أو بإحدى هاتني
ال �ع �ق��وب �ت�ي�ن ك ��ل م ��ن اح� � ��دث ع �م��دا

ح��ال��ة ت�ل��وث ف��ي امل�ن��اط��ق البحرية
امل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل� � ��ادة 68
من هذا القانون باملخالفة ألحكام
املواد 72و73و74و75و.76
وف��ي ض��وء م��ا ت�ق��دم ف��إن قانون
حماية البيئة املشار اليه قد حقق
ذات االغ � � ��راض ال �ت��ي ي��رن��و ال�ي�ه��ا
االقتراح بقانون االول مع اختالف
ال �ع �ق��وب��ة ف ��ي ك ��ل م�ن�ه�م��ا وه ��و ما
يخضع للسلطة التقديرية للمشرع
في ضوء جسامة الجريمة.
 - 2االقتراح بقانون الثاني:
ت�ب�ين للجنة ان��ه ج��اء ف��ي ض��وء
ما تضمنته امل��ادة  56من القانون
املشار اليه بعد تعديله بالقانون
رق��م  99لسنة  2015إذ نصت على
ان:
ي� �ح� �ظ ��ر ال � �ت� ��دخ �ي�ن م �ط �ل �ق ��ا ف��ي
وسائل النقل العام.
كما يحظر التدخني في االماكن
ال �ع��ام��ة امل�غ�ل�ق��ة وش �ب��ه امل�غ�ل�ق��ة إال
ف��ي األم��اك��ن املخصصة لذلك وفقا
ل�ل�اش� �ت ��راط ��ات وال � �ض� ��واب� ��ط ال �ت��ي
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ت�ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة التنفيذية لهذا
القانون.
ك� �م ��ا ي� �ح� �ظ ��ر م �ط �ل �ق��ا ال ��دع ��اي ��ة
واالع� �ل� ��ان ع ��ن ال �س �ج��ائ��ر وان� � ��واع
التبغ ومشتقاته ولوازمه في اقليم
دولة الكويت.
وتلتزم جميع الجهات باتخاذ
ك ��اف ��ة االج � � � � ��راءات ال �ك �ف �ي �ل��ة ب�م�ن��ع
التدخني في هذه االماكن على نحو
يكفل منع االضرار باآلخرين.
ورأت ال�ل�ج�ن��ة ان ال �ف �ك��رة ج�ي��دة
ح� �ي ��ث ي� �ل ��زم ت� �ن ��اس ��ب ع� �ق ��وب ��ة ك��ل
جريمة م��ع جسامتها والعقوبات
ال ��واردة ب��االق�ت��راح بقانون الثاني
وال � �ت� ��ي ت �ت �م �ث��ل ك �ل �ه��ا ف� ��ي غ ��رام ��ة
تتفاوت بحسب جسامة كل جريمة
م �ن��اس �ب��ة مل �ث��ل ه � ��ذه ال � �ح� ��االت م��ن
ال�ج��رائ��م وال تشوبها أي مخالفة
دستورية.
رأي اللجنة (التصويت)
 - 1االقتراح بقانون االول:
انتهت اللجنة ال��ى ع��دم املوافقة
عليه بإجماع آراء الحاضرين من
اعضائها.
 - 2االقتراح بقانون الثاني:
ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ��ى امل ��واف� �ق ��ة
عليه بأغلبية آراء الحاضرين من
اعضائها (.)1:4
رأي االقلية
وانبنى رأي االقلية غير املوافقة
على االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ال�ث��ان��ي الى
ع��دم ال�ح��اج��ة ال��ى ال�ت�ع��دي��ل ال ��وارد
بهذا االقتراح.

 ..وترفض اقتراحا بإنشاء الهيئة العامة للسياحة
أح� � � � ��ال� � � � ��ت ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال � � � �ش � � � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع �ل��ى م �ج �ل��س األم ��ة
ت �ق��ري��ره��ا ع ��ن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �س �ي��اح��ة وامل� � �ق � ��دم م� ��ن ال �ن��ائ��ب
سعدون حماد وقد انتهت اللجنة
ال ��ى ع ��دم امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق �ت ��راح
ب � �ق� ��ان� ��ون ح� �ي ��ث إن � �ه� ��ا رأت ع ��دم
مالءمته في ضوء سياسة الدولة
وقد قامت اللجنة بدراسة االقتراح
وتبني لها أن��ه يهدف ال��ى تطوير
السياحة ملسايرة التطور العاملي
وت�ن�م�ي��ة م �ص��ادر ال��دخ��ل وإي �ج��اد
فرص عمل جديدة ومتنوعة األمر

ال� � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب ت �ط��وي��ر االن �ش �ط��ة
االق�ت�ص��ادي��ة وال�خ��دم�ي��ة املرتبطة
بالنشاط السياحي.
وت �ن �ظ��م م� ��واد االق� �ت ��راح إن �ش��اء
ه � �ي � �ئ� ��ة ع� � ��ام� � ��ة ذات ش �خ �ص �ي ��ة
اعتبارية تنقل لها اختصاصات
وزارة اإلع �ل�ام ف��ي ش��أن االش ��راف
ع � �ل ��ى ال � �س � �ي ��اح ��ة وال � �ع � �م� ��ل ع �ل��ى
ت �ش �ج �ي �ع �ه��ا وي � �ق� ��وم ع� �ل ��ى ادارة
الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير
االع �ل��ام وت �ك��ون ل�ل�ه�ي�ئ��ة م�ي��زان�ي��ة
ملحقة بميزانية وزارة االعالم كما
يسند االق�ت��راح للهيئة مسؤولية
االش��راف والتخصيص والتوزيع

ل�ل�اراض ��ي وامل �ش��اري��ع ال�س�ي��اح�ي��ة
وأحال االقتراح لالئحة التنفيذية
االحكام التفصيلية لتنفيذ احكام
ال �ق��ان��ون وال �ت ��ي اوج� ��ب االق� �ت ��راح
ص��دوره��ا خ�ل�ال ث�لاث��ة اش �ه��ر من
ت��اري��خ نشر القانون ف��ي الجريدة
ال��رس �م �ي��ة .واظ� �ه ��رت ال ��دراس ��ة ان
ف �ك��رة االق� �ت ��راح ت�ت�س��ق م��ع اح�ك��ام
ال��دس �ت��ور وان ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة من
الناحية التشريعية يتم بموجب
ق ��ان ��ون ط �ب �ق��ا ل �ل �م��ادة ( )133م��ن
دستور الكويت.
ك�م��ا ت�ع��رض��ت ال�ل�ج�ن��ة ملناقشة
س �ي��اس��ة ال ��دول� ��ة ك �م��ا ع �ب��ر ع�ن�ه��ا

خ �ط��اب ال�ن�ط��ق ال �س��ام��ي االم �ي��ري
ام� � ��ام م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي اف �ت �ت��اح
دور االن � �ع � �ق� ��اد ال� � �ع � ��ادي ال� ��راب� ��ع
ل�ل�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع عشر
والتي ال تشجع على قيام هيئات
ومؤسسات عامة جديدة للظروف
االقتصادية الراهنة في البالد.
واق � �ت � �ص� ��رت م �ن��اق �ش��ة ال �ل �ج �ن��ة
ل� � � �ل � � ��رأي ال� � �ق � ��ان � ��ون � ��ي امل � � �ع� � ��روض
ع �ل��ى ج��ان��ب م �ش��روع �ي��ة االق �ت��راح
م � ��ن ح � �ي ��ث ان � �ت � �ف� ��اء ش� �ب� �ه ��ة ع ��دم
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف� �ض�ل�ا ع� ��ن س�ل�ام��ة
ال �ص �ي��اغ��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل�لاق �ت��راح
ب��وج��ه ع� ��ام ب �م��ا ال ي �ت �ع��ارض مع

اح� � �ك � ��ام ال� ��دس � �ت� ��ور او ال� �ق ��وان�ي�ن
السارية.
وبناء على ما تقدم رأت اللجنة
ان االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ي �ه��دف ال��ى
توسيع النشاط السياحي وزيادة
ك� � �ف � ��اءة ادارة ق � �ط� ��اع ال �س �ي��اح��ة
واالش � ��راف ع�ل�ي��ه ب�ح�ي��ث ي�ت��م نقل
االخ � � �ت � � �ص� � ��اص وال� � �ص �ل��اح� � �ي � ��ات
ال� ��ى ه �ي �ئ��ة ع ��ام ��ة ذات ش�خ�ص�ي��ة
اعتبارية تتوافر لها االستقاللية
واملرونة والكفاءة االدارية.
وانتهت اللجنة ال��ى مشروعية
االق�ت��راح ولكن رأت ع��دم مالءمته
في ض��وء سياسة ال��دول��ة حسبما

عبر عنها الخطاب االميري املشار
اليه.
وب � �ن� ��اء ع �ل �ي��ه ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة
بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين
ال ��ى ع ��دم امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ( )1:3ل�لاس�ب��اب ال�س��ال��ف
ذك��ره��ا واح��ال�ت��ه للجنة املختصة
وانبنى رأي االقلية املوافقة على
االقتراح بقانون الى نبل ووجاهة
الفكرة.
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خالل لقائه في برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس

الخرافي :األمير قادر على الوصول بالكويت
إلى بر األمان وسط األمواج العاتية
ق��ال أم�ين س��ر مجلس األم��ة م .ع��ادل
الخرافي إن مجلس األمة ال يملك حلوال
ملواجهة انخفاض أس�ع��ار النفط وأن��ه
دور السلطة التنفيذية وأن املجلس
ي � �ق� ��وم دوره ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��م ك � ��ل س �ب��ل
التعاون مع الحكومة إليجاد الحلول
املناسبة.
وأوض� ��ح ال �خ��راف��ي خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه في
ب��رن��ام��ج ن�ب��ض ال�ل�ج��ان ع�ل��ى تلفزيون
املجلس أن األوضاع اإلقليمية والدولية
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال� �ح ��ال ��ي ي �ش��وب �ه��ا ت��وت��ر
واضح حتى على صعيد العالقات بني
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة وروس�ي��ا
والتي ساهمت الصراعات الخفية فيما
بينهما ع�ل��ى ت��أج �ي��ج األوض � ��اع على
الصعيدين اإلقليمي وال��دول��ي مشددا
على أن تلك األوضاع املعقدة تستدعي
ت �م��اس��ك ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ل �ض �م��ان
ع� ��دم ال �ت ��أث ��ر ب �م��ا ي �ح ��دث ف ��ي اإلق �ل �ي��م

وف ��ي ال � ��دول امل� �ج ��اورة م�ط��ال�ب��ا جميع
الكويتيني بالتحلي بالروح التي كانت
م��وج��ودة إب��ان ال�غ��زو العراقي الغاشم
والذي قدم من خاللها الكويتيون أروع
ص��ور ال�ت�لاح��م وال�ت�م��اس��ك والتعاضد
وت�م�ك�ن��ت ال �ك��وي��ت ب�ف�ض��ل ت �ل��ك ال ��روح
الوطنية ألبنائها من اس�ت��رداد الوطن
وكسب تعاطف املجتمع ال��دول��ي الذي
وقف مع الحق الكويتي.
وط ��ال ��ب ال �خ��راف��ي ف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد
ب� �ض ��رورة أن ي�ع�م��ل ال �ك��وي �ت �ي��ون على
ت�ج�ن��ب ال �ص��راع��ات ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت��ي ال
تتحملها دولة صغيرة بحجم الكويت
وأن ي�ج�ت�ه��دوا ل �ل �ع��ودة إل ��ى م��ا ك��ان��وا
عليه ف��ي السابق م��ن ت�لاح��م وتماسك
اذهل العالم أجمع إبان الغزو الغاشم.
وأك��د الخرافي أن الشباب الكويتي
يحتاج إلى التوجيه السليم وتصحيح
األخ� � �ط � ��اء ال � �ت� ��ي ي� �ق ��ع ف �ي �ه ��ا ال �ب �ع��ض

م .عادل الخرافي

ب��داف��ع ال �ع �ن �ف��وان ال �ش �ب��اب��ي م��ؤك��دا أن
اح � �ت� ��واء ال� �ش� �ب ��اب م �س��ؤول �ي��ة ال ��دول ��ة
م��ن خ�ل�ال التعليم واإلع �ل�ام ومختلف
الجهات املعنية مشددا على أن جميع
الكويتيني عليهم دور في بناء الوطن

وعدم استغالل مساحة الحرية الكبيرة
ال�ت��ي ت�ن�ع��م ب�ه��ا ال�ك��وي��ت واستغاللها
استغالال خاطئا.
وت � ��اب � ��ع أن امل � �ح ��اك ��م اآلن ت �م �ت �ل��ئ
ب��ال�ق�ض��اي��ا ال�س�ي��اس�ي��ة وق�ض��اي��ا ال��رأي
متسائال عن أسباب الوصول إلى تلك
امل��رح �ل��ة ف��ي ظ��ل األوض � ��اع السياسية
ال �ع �ص �ي �ب��ة ال � �ت� ��ي ت� �م ��ر ب� �ه ��ا امل �ن �ط �ق��ة
واألوض � � � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ف � ��ي ظ � ��ل ان � �خ � �ف� ��اض أس � � �ع � ��ار ال �ن �ف��ط
وع�ل�ي�ن��ا ج�م�ي�ع��ا أن ن�ن�ح��ي ال�خ�لاف��ات
ال�ش�خ�ص�ي��ة ج��ان�ب��ا وأن ن �ح��رص على
العمل الجماعي لتخطي تلك األوضاع
الحرجة بأمان.
وت ��اب ��ع م��وج �ه��ا رس ��ال �ت ��ه ل�ل�ش�ب��اب
ق� � ��ائ �ل ��ا :ك � ��ون � ��وا م � ��ن أه � � ��ل (ال � �س � �ن ��ع)
وح��ري��ة ال� ��رأي وال�ت�ع�ب�ي��ر م�ك�ف��ول��ة لكم
ف��اس�ت�غ�ل��وه��ا اس�ت�غ�لاال صحيحا كما
أقول لهم لنختلف مع بعضنا في الرأي

لكن ذلك ال يجب ان يخرجنا عن مسار
الوطنية وح��ب البلد ال�ت��ي نعيش في
كنفها وتقوم برعايتنا.
وأض��اف الخرافي نحن محظوظون
بوجودنا تحت قيادة أميرنا صاحب
ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ونحن
ع�ل��ى ث�ق��ة ك�ب�ي��رة م��ن ق ��درة س�م��وه على
الوصول بالكويت إلى بر األمان وسط
هذه األمواج العاتية واملتالطمة والتي
جرفت العديد م��ن ال��دول املحيطة إلى
ح� � ��روب أه �ل �ي��ه ق �ض��ت ع �ل��ى األخ �ض��ر
وال�ي��اب��س ول�ك��ن سمو األم�ي��ر ل��دي��ه من
ال� �ق ��درة م ��ا س�ي�م�ك�ن�ن��ا ب �ح��ول ال �ل��ه من
الوصول إلى بر األمان.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � � � ��أداء ال �ح �ك��وم��ة
ق ��ال ال �خ��راف��ي ه �ن��اك ض�ع��ف ف��ي االداء
الحكومي وبعض القوانني التي أقرت
م ��ن م �ج �ل��س األم� � ��ة ل ��م ت �ق��م ال �ح �ك��وم��ة
باتخاذ خطوات جادة لتنفيذها كاشفا

عن أن املجلس سيقوم خالل الجلسات
املقبلة بمناقشة الحكومة ف��ي أسباب
عدم تفعيل تلك القوانني.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ان �خ �ف��اض اس �ع��ار
ال� �ن� �ف ��ط أك� � ��د ال � �خ� ��راف� ��ي ع� �ل ��ى ام� �ت�ل�اك
ال�ك��وي��ت للعديد م��ن ال�ح�ل��ول ش��ري��ط ة
ع�ل��ى ان ي�ق��وم ع�ل��ى تنفيذها أص�ح��اب
الكفاءات من املختصني مثمنا في هذا
ال �ص��دد ت��وج�ي�ه��ات س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ف�ي�م��ا يتعلق بقضية ت��رش�ي��د اإلن�ف��اق
الحكومي مطالبا ب�ت�ع��اون السلطتني
الجتياز تلك املرحلة وتفعيل املشاريع
االستثمارية ذات العوائد املالية.
كما طالب الخرافي بتحديد نسبة
العمالة الوافدة مشيدا في هذا الصدد
ب�خ�ط��وة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب�ت��رح�ي��ل 10
آالف وافد مخالف للقوانني.

استضافه برنامج «بال حصانة» على تلفزيون المجلس

الطريجي :عالقتي برئيسي السلطتين متميزة
وفي حدود الدستور والقانون
اس�ت�ض��اف ب��رن��ام��ج ب�لا حصانة
ال�ن��ائ��ب د .عبدالله الطريجي ال��ذي
تحدث عن العديد من القضايا التي
ت �ش �ه��ده��ا ال �س��اح��ة وم �ن �ه��ا ق�ض�ي��ة
ال �ت �ج �ن �ي��س وان� �س� �ح ��اب ��ه م� ��ن ك�ت�ل��ة
األغ �ل �ب �ي��ة امل �ب �ط �ل��ة ورؤي� �ت ��ه للملف
األمني .وفي التفاصيل:
قال النائب الطريجي في إجابته
ع �ل ��ى س� � ��ؤال ب �خ �ص ��وص إم �ك��ان �ي��ة
ترشيحه ملنصب وزاري إن��ه يخدم
ال �ك��وي��ت م ��ن أي م��وق��ع ي��وج��د فيه
غير ان��ه يجد دوره أك�ث��ر تميزا في
الجانب التشريعي مؤكدا انه املوقع
ال ��ذي يمتلك ف�ي��ه ق ��درة ك�ب�ي��رة على
األداء وأن� ��ه ع �ن��دم��ا ت��رش��ح ملجلس
األمة لم تكن لديه النية في الوصول
إل� ��ى ك��رس��ي ال � � ��وزارة الف �ت��ا إل� ��ى ان
امل �ن �ص��ب ال � � ��وزاري ف ��ي ه� ��ذا ال��وق��ت
م �ن �ص��ب ط � � ��ارد وأن ت � � ��ردي األداء
ال �ح �ك��وم��ي ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ال� � ��وزارات
والهيئات ال يشجع على الرغبة في
تقلد منصب وزاري.

التجنيس السياسي
وأم� � � � � ��ا م� � ��اس � � �م� � ��اه ب ��ال� �ت� �ج� �ن� �ي ��س
السياسي فأوضح الطريجي أن بند
األعمال الجليلة في قانون الجنسية
ف� �ت ��ح ال � �ب� ��اب ع� �ل ��ى م � � ��دار ح �ك��وم��ات
متعاقبة للتالعب واالس �ت �ف��ادة منه
م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض ال �س �ي��اس �ي�ين ال��ذي��ن
اس � �ت � �غ � �ل ��وا ه � � ��ذا ال � �ب � �ن ��د ل �ت �ج �ن �ي��س
أقربائهم بدليل أن كثيرا ممن منح
ال�ج�ن�س�ي��ة ف ��ي ال �س��اب��ق ت ��م سحبها
م�ن��ه الف�ت��ا إل��ى أن��ه ق��دم ت�ع��دي�لا على
ق ��ان ��ون ال�ج�ن�س�ي��ة إلي �ق ��اف ال�ت�لاع��ب
ف ��ي ب �ن��د ال �خ��دم��ات ال�ج�ل�ي�ل��ة م�ع��رب��ا
ع��ن رف�ض��ه لتجنيس م��ن ال يستحق
الجنسية وق ��ال إن ال�ج�ه��از امل��رك��زي
لتعديل اوضاع املقيمني بصورة غير
ق��ان��ون �ي��ة ق��د ت��وص��ل ب �ع��د التحقيق
وال �ت��دق �ي��ق إل ��ى أح�ق�ي��ة  500إل ��ى600
ش �خ ��ص ل �ل �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م��ن
امل �ل �ف��ات ال �ت��ي ف�ح�ص��وه��ا ح �ت��ى اآلن
والتي وصل عددها إلى  23ألفا من
أص ��ل  34م�ل�ف��ا ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة العليا

د .عبدالله الطريجي

للتدقيق بفحصها وت��وق��ع ف��ي ه��ذا
ال� �ص ��دد إال ي ��زي ��د ال� �ع ��دد امل�س�ت�ح��ق
للتجنيس في امللفات الباقية عن 600
شخص كاشفا عن وجود عدد كبير
ت��م ال�ت��وص��ل إل��ى أوراق �ه��م الثبوتية
وت�ب�ين انتماؤهم إل��ى بلد آخ��ر وفقا
لتصريحات امل�س��ؤول�ين م�ش�ي��را إل��ى
أن التركيز حاليا البد أن ينصب من

ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ت�ق��دي��م خ��دم��ات
ل �ت �ل��ك ال� �ف� �ئ ��ة وت� �ح� �س�ي�ن أوض ��اع� �ه ��م
املعيشية وأعرب عن اعتقاده بأن هذا
ال يسعى إليه البعض من فئة البدون
وال��ذي��ن ي��رك��زون على الحصول على
الجنسية ملميزاتها ول�ي��س حبا في
الوطن.
وعن عالقته برئيسي السلطتني
أوضح الطريجي أنها عالقة متميزة
ف��ي ح��دود ال��دس�ت��ور وال�ق��ان��ون وأن
ع�لاق �ت��ه ب �ه �م��ا ك��ان��ت م �ت �م �ي��زة قبل
دخ ��ول ��ه إل� ��ى ال �ب ��رمل ��ان ح �ي��ث ك��ان��ت
ع�لاق�ت��ه بسمو رئ�ي��س ال� ��وزراء منذ
ان ك ��ان ض��اب �ط��ا ب� � ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
وع�ل�اق� �ت ��ه ب ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
ب��دأت من خالل وج��وده في النشاط
ال��ري��اض��ي وت ��وط ��دت ب �ع��د رئ��اس�ت��ه
ل �ن��ادي ال�س��امل�ي��ة ف��ي ع � ��ام 2008غير
أن��ه أش��ار إل��ى أن تكون تلك العالقة
امل �ت �م �ي ��زة ب��رئ �ي �س��ي ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ال
تصل به إلى حد النائب املدلل كما
ي��دع��ي ال �ب �ع��ض وأن� ��ه ال دل �ي��ل على

تحقق ذلك على أرض الواقع.
وت� � �ح � ��دث ال� �ط ��ري� �ج ��ي ع � ��ن وزي � ��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
م �ق��ارن��ا ب�ي�ن ف �ت��رت��ي ت��ول �ي��ه ح�ق�ي�ب��ة
ال � � ��وزارة ق ��ائ�ل�ا :إن ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة
أف �ض��ل م��ن ح�ي��ث األداء ال ��ذي ن�ج��ده
أك� �ث ��ر ت � �ط� ��ورا م� ��ن ال� �س ��اب ��ق ك��اش �ف��ا
ع��ن وج ��ود ن�ي��ة خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد
ال� �س ��اب ��ق ل ��دي ��ه ب �ت �ق��دي��م اس �ت �ج��واب
ل �ل ��وزي ��ر ال �خ ��ال ��د غ �ي��ر أن ن �ق��اش��ات��ه
وع ��رض ��ه خ�ل��ال ال �ج �ل �س��ات األم �ن �ي��ة
إض��اف��ة إل��ى نجاحه ف��ي التعامل مع
العديد من القضايا ومنها القضايا
اإلره��اب �ي��ة ع�ل�اوة ع�ل��ى اإلص�ل�اح��ات
التي يقوم بها داخ��ل ال��وزارة جعلته
يصرف النظر عن تقديم االستجواب
معتبرا أن وزي��ر الداخلية يعمل في
الطريق الصحيح.
وش��دد الطريجي م��ن جهة أخ��رى
ع �ل��ى اس� �ت� �م ��راره ع �ل��ى ن �ف��س ال�ن�ه��ج
وال� � �خ � ��ط ال� �س� �ي ��اس ��ي ال � � � ��ذي رس �م ��ه
لنفسه منذ دخوله مجلس األمة وأن

عرضه لم يختلف عما كان عليه أيام
وج ��وده ض�م��ن األغ�ل�ب�ي��ة امل�ب�ط�ل��ة في
 2012وإن ك� ��ان ال ��وض ��ع ال�س�ي��اس��ي
مختلفا لتناقص عدد املعارضة في
املجلس الحالي مشيرا إلى ان عالقته
باألغلبية املبطلة ك��ان��ت ت�ق��وم على
أس��اس وج��ود توافق في العديد من
القضايا وأن انسحابه ج��اء بسبب
بيان األغلبية ال��داع��م لخطاب مسلم
ال �ب��راك وال� ��ذي رف ��ض ال�ت��وق�ي��ع عليه
معتبرا أنه ال يمثله.
وع� � � � ��ن ق � �ض � �ي� ��ة ال � � ��ري � � ��اض � � ��ة ق � ��ال
ال�ط��ري�ج��ي إن ال��ري��اض��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
تراجعت كثيرا منذ أن هيمن عليها
غ �ي��ر امل�خ�ت�ص�ين ب��ال �ش��أن ال��ري��اض��ي
واس� �ت� �خ ��دم ��وه ��ا وس� �ي� �ل ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
م �ص��ال �ح �ه��م ال �ش �خ �ص �ي��ة م ��ؤك ��دا أن
إق� � ��رار خ�ص�خ�ص��ة األن ��دي ��ة سينهي
الكثير من املشاكل التي تعاني منها
الرياضة الكويتية.
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الخالد شارك في االجتماع
الوزاري الخليجي األمريكي
ش � � ��ارك ال � �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س
مجلس ال � ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ف��ي اجتماع
وزراء خارجية دول مجلس التعاون
ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة امل �ش �ت��رك
م��ع نظيرهم االم��ري�ك��ي ج��ون كيري
ون��اق��ش االج�ت�م��اع ال ��ذي ع�ق��د ام��س
في مطار قاعدة امللك سلمان الجوية
ب ��ال ��ري ��اض ع � ��ددا م ��ن امل��وض��وع��ات
املتعلقة ب��ال�ع�لاق��ات ب�ين الجانبني

ف��ي إط� ��ار ال �ش��راك��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
القائمة بينهما اضافة الى القضايا
ذات االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك وت �ط��ورات
األوض� � � ��اع ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال �ج �ه��ود
الدولية ملكافحة اإلرهاب
وض � � ��م ال � ��وف � ��د امل� � ��راف� � ��ق ل �ل �ش �ي��خ
ص �ب��اح ال�خ��ال��د امل �ش��ارك ف��ي اع�م��ال
االج� �ت� �م ��اع ك �ل�ا م ��ن م �س��اع��د وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ش��ؤون م�ك�ت��ب ال�ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير

الخارجية السفير الشيخ د .احمد
ناصر املحمد وسفير دولة الكويت
ل� ��دى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
الشيخ ثامر الجابر ومساعد وزير
الخارجية لشؤون مجلس التعاون
لدول الخليج العربية السفير ناصر
الحجي وع��ددا من مسؤولي وزارة
الخارجية.
صباح الخالد خالل مشاركته في االجتماع الوزاري الخليجي األمريكي

تتضمن  3محاور وبرنامجا زمنيا ومؤشرات لقياس األداء

ديوان المحاسبة يدشن خطته االستراتيجية
2020 - 2016
أع �ل��ن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ت��دش�ين
م� � �ش � ��روع خ �ط �ت ��ه االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
ال��راب �ع��ة ل�ل�س�ن��وات ()2020 - 2016
ال� �ت ��ي ت ��رت �ك ��ز ع �ل ��ى ث�ل�اث ��ة م �ح ��اور
أولها تفعيل اإلدارة االستراتيجية
وال� � �ث � ��ان � ��ي ت � � �ن � ��اول دع � � ��م وت �ن �م �ي��ة
ال � �ق� ��درات امل��ؤس �س �ي��ة ف ��ي ح�ي�ن رك��ز
املحور الثالث على تطوير وسائل
التواصل وزيادة املعرفة والخبرات.
و تتميز الخطة بوجود مؤشرات
ل�ق�ي��اس األداء وت�ت�ض�م��ن ب��رن��ام�ج��ا
زمنيا
وق� � ��ال وك� �ي ��ل دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
إس� � �م � ��اع� � �ي � ��ل ال � � �غ� � ��ان� � ��م ف� � � ��ي ب � �ي� ��ان
ص�ح��اف��ي ام ��س إن م �ش��روع الخطة
االستراتيجية الجديدة نتاج عمل
مكثف تم من خالل ممثلي قطاعات
ال� ��دي� ��وان امل �خ �ت �ل �ف��ة وال �ع �م ��ل ت�ح��ت
ضغط كبير للخروج بهذه النتيجة
املشرفة.
ودع � ��ا ال �غ ��ان ��م ج �م �ي��ع م�ن�ت�س�ب��ي

دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة إل � ��ى امل� �ش ��ارك ��ة
ف��ي إب� ��داء اآلراء وامل �ق �ت��رح��ات ح��ول
ال�خ�ط��ة ال �ق��ادم��ة م��ن خ�ل�ال ال�ب��واب��ة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل �ل��دي��وان م��وض�ح��ا أن
مشاركة املوظفني في وضع أهداف
الخطة االستراتيجية هي نهج ملزم
لجميع من يعمل في هذه املؤسسة
وتنفيذها على أرض ال��واق��ع ينقل
ال � ��دي � ��وان ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ف ��ي ال �ع �م��ل
الرقابي.
وأض � � � � � � � � � � � ��اف أن ال� � �ت� � �خ� � �ط� � �ي � ��ط
االس�ت��رات�ي�ج��ي ه��و ج�ه��ود تراكمية
ينتهجها الديوان على مدى سنوات
وص ��وال إل��ى ال�خ�ط��ة ال�ج��دي��دة التي
ت �ع �ك��س م �ف �ه��وم ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي
ل�ل�ق�ط��اع��ات ح�ي��ث ك��ان ل�ك��ل ف��رد في
ال��دي��وان بصمته في الخطة منوها
بجهود كل فرق العمل التي ساهمت
في إعداد هذه الخطة وإنجازها بما
يناسب طموحات العاملني في هذه
املؤسسة.

إسماعيل الغانم

من جانبها قالت عضوة اللجنة
الرئيسية إلع��داد مقترحات الخطة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وك�ب�ي��رة امل��دق�ق�ين ف��ي إدارة ال��رق��اب��ة
املسبقة للخدمات االقتصادية خولة
ال �ح��ذران إن ك��ل خطة استراتيجية
ب�ن�ي��ت ع�ل��ى إن� �ج ��ازات ال�خ�ط��ة ال�ت��ي
س�ب�ق�ت�ه��ا وص � ��در ع ��ن ت �ل��ك ال�خ�ط��ط

العديد من اإلن�ج��ازات ونظم العمل
التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية
ف��ي ع�م��ل ال��دي��وان وتحقيق التميز
املهني والعمل املؤسسي.
وأض� ��اف� ��ت ال� � �ح � ��ذران أن ال �خ �ط��ة
االستراتيجية الجديدة ارتكزت على
ث�لاث��ة م�ح��اور أول�ه��ا تفعيل اإلدارة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة
والثاني تناول دعم وتنمية القدرات
امل� ��ؤس � �س � �ي� ��ة ل � � ��دي � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
والقدرات املهنية للعاملني في حني
رك� ��ز امل� �ح ��ور ال �ث ��ال ��ث ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل وتشجيع تبادل
وزيادة املعرفة والخبرات.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق ��ال ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
واملدقق املساعد في إدارة املؤسسات
امل��ال�ي��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة عمر الكوس
إن ال�خ�ط��ة ال�ح��ال�ي��ة تتميز ب��وج��ود
م��ؤش��رات ل�ق�ي��اس األداء وتتضمن
ب��رن��ام �ج��ا زم �ن �ي��ا ي��وض��ح ال �ف �ت��رات
ال��زم�ن�ي��ة امل �ح��ددة إلن �ج��از ك��ل ه��دف

إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ت � �ح� ��دي� ��د األط � � � � ��راف
امل�س��ؤول��ة ع��ن تنفيذ ج�ه��ود الخطة
لدعم املساءلة وتحقيق الشفافية.
ب� ��دوره� ��ا ق ��ال ��ت ع� �ض ��وة ال�ل�ج�ن��ة
ومستشارة إدارة ال�ش��ؤون اإلداري��ة
نادية العلي إن الخطة التفصيلية
اش �ت �م �ل��ت ع �ل��ى ع� ��دة م ��راح ��ل وه��ي
ت� �ص� �م� �ي ��م خ � �ط� ��ة ال � �ع � �م� ��ل وت �ق �ي �ي��م
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات وص � �ي ��اغ� ��ة ال� ��رؤي� ��ة
والرسالة والقيم إضافة إلى تحديد
امل �س��ائ��ل االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة واأله� ��داف
ال� ��رئ � �ي � �س � �ي� ��ة وال� � �ف � ��رع� � �ي � ��ة ووض � � ��ع
م ��ؤش ��رات األداء وإع � ��داد مصفوفة
التنفيذ إل��ى ج��ان��ب ت��وث�ي��ق الخطة
وت �ن �ف �ي��ذه��ا وامل� �ت ��اب� �ع ��ة وال �ت �ق �ي �ي��م
واالبالغ عن األداء.
يذكر أن دي��وان املحاسبة سيقيم
اح �ت �ف��ال �ي��ة ك �ب��رى ب �م �ن��اس �ب��ة م ��رور
خ �م �س�ي�ن ع ��ام ��ا ع� �ل ��ى إن� �ش ��ائ ��ه ف��ي
العاشر من شهر فبراير املقبل.

اإلفراج عن مواطن كويتي بعد احتجازه في تنزانيا
أع�ل�ن��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ام��س
االف � ��راج ع��ن م��واط��ن ك��وي�ت��ي ك��ان
م �ح �ت �ج��زا ف� ��ي ت �ن ��زان �ي ��ا م �ن ��ذ 23
ي ��ون� �ي ��و امل � ��اض � ��ي وع � ��ودت � ��ه ال ��ى
ال� � � �ب� �ل ��اد وق� � � � ��ال م � �س� ��اع� ��د وزي� � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل �ش��ؤون ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة
ال� � ��وزي� � ��ر امل� � �ف � ��وض س � ��ام � ��ي ع �ب��د
العزيز الحمد في تصريح لكونا
ان املواطن كان محتجزا ملخالفته
ال � �ق� ��وان �ي�ن ال� �ت� �ن ��زان� �ي ��ة ال �خ ��اص ��ة
بتصدير بعض انواع الحيوانات
وال� �ت ��ي ي �ط �ب��ق ب �ش��أن م��رت�ك�ب�ي�ه��ا
ع� �ق ��وب ��ات م � �ش� ��ددة ت� � �ت � ��راوح ب�ين

غرامة مالية كبيرة والسجن ملدة
تصل الى  20عاما.
واض � ��اف ان ه ��ذا االف� � ��راج ج��اء
نتيجة ج�ه��ود متواصلة بذلتها
ال �س �ف��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ت�ن��زان�ي��ا
ب �ت �ع �ل �ي �م��ات م � ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب االول
ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
وتكللت بالنجاح.
واوض � ��ح ان وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
ت � �ه � �ي� ��ب ب � ��امل � ��واط� � �ن �ي��ن ض � � � ��رورة
االل �ت��زام ب��ال�ق��وان�ين ع�ن��د م �غ��ادرة
ال� ��دول وع ��دم اخ� ��راج ال�ح�ي��وان��ات

او اعضاء منها والتقيد بقوانني
ال �ص �ي��د ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا ك��ل دول��ة
واتخاذ الحيطة والحذر والتأكد
م��ن ص �ح��ة ال �ت��راخ �ي��ص ال�خ��اص��ة
ب ��ال �ص �ي ��د ت �ج �ن �ب��ا ألي م �خ��ال �ف��ة
للقوانني تضعهم تحت مساء لة
ت �ط �ب �ي��ق ع� �ق ��وب ��ات اي ع �ق��وب��ات
عليهم.
كما تشدد على ضرورة احترام
امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ق��وان�ي�ن
ال �خ��اص��ة ب��ال �ب �ل��د امل �ض �ي��ف ال ��ذي
ي �ت��واج��دون ف �ي��ه وال� �ح ��رص على
ت�م�ث�ي��ل ال �ك��وي��ت ب �ص��ورة م�ش��رف��ة

في الخارج.
ومن جهة اخرى وفيما يتعلق
باملواطن الكويتي املخطوف في
لبنان يوم االح��د املاضي محسن
ب��راك العجمي أكد الحمد اهتمام
وزارة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ب ��امل ��وض ��وع
وحرصها على عودته ساملا الى
البالد بأسرع وقت ممكن.
واف��اد ب��أن سفير دول��ة الكويت
ف � ��ي ل � �ب � �ن ��ان ب� ��اش� ��ر ع � �ل ��ى ال � �ف ��ور
االت � �ص� ��ال ب��ال �ج �ه��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
املختصة وعلى اعلى املستويات
مطالبا اياها بالبحث والتحري

وال ��وص ��ول ال ��ى ال �ج �ن��اة وت�ح��ري��ر
امل� ��واط � ��ن امل� �خ� �ط ��وف وم �ح��اس �ب��ة
امل� �ج ��رم�ي�ن م� ��ؤك� ��دا ان ال� �ت ��واص ��ل
م� � � � � � ��ازال م � �س � �ت � �م� ��را ب� �ي ��ن وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة والسلطات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�ع�ي��ا إلن �ه��اء م��أس��اة
خ�ط��ف ه ��ذا امل��واط��ن ال ��ذي ن��رج��و
سرعة عودته الى اهله وذويه.

الكويت رئيسا
للمجموعة
العربية
في اليونسكو
  ت � � �ت� � ��وي � � �ج� � ��ا ل� � �ج� � �ه � ��وده � ��ا
االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ت�س�ل�م��ت
ال � �ك� ��وي� ��ت رئ � ��اس � ��ة امل �ج �م ��وع ��ة
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ف � ��ي م �ن �ظ �م ��ة االم � ��م
امل � �ت � �ح� ��دة ل� �ل� �ت ��رب� �ي ��ة وال � �ع � �ل ��وم
والثقافة اليونسكو لعام 2016
واك ��د امل �ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت ب��امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة د.
م �ش �ع��ل ح �ي ��اة ح� ��رص ال �ك��وي��ت
على تدعيم التعاون والتنسيق
العربي داخل منظمة اليونسكو
خ�ل�ال ف �ت��رة رئ��اس�ت�ه��ا ال��دول�ي��ة
للمجموعة العربية التي تضم
اث�ن�ت�ين وع �ش��ري��ن دول ��ة واش ��ار
ال ��ى اه�م�ي��ة ال� ��دور ال ��ذي تلعبه
ال� � �ك � ��وي � ��ت ب� �ص� �ف� �ت� �ه ��ا رئ� �ي� �س ��ة
للمجموعة ف��ي اي�ص��ال االف�ك��ار
ووجهات النظر العربية لالمانة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ي��ون�س�ك��و داع �ي��ا ال��ى
استغالل اهمية وثقل املجموعة
بمواقف تهم املجموعة العربية
في العديد من املجاالت

برنامج تدريبي
لأللعاب التمثيلية
لرياض األطفال
تطلق وزارة التربية اليوم
ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ل�لأل�ع��اب
ال� �ت� �م� �ث� �ي� �ل� �ي ��ة مل� ��رح � �ل� ��ة ري� � ��اض
األط� �ف ��ال ب �م �ش��ارك��ة  60معلمة
وي� �س� �ت� �م ��ر ح� �ت ��ى  28ال � �ج� ��اري
وي � �ع� ��د األول م � ��ن ن� ��وع� ��ه ع �ل��ى
امل�س�ت��وى ال�ع��رب��ي .وق��ال رئيس
ق � �س� ��م امل � � �س� � ��رح امل � � ��درس � � ��ي ف��ي
الوزارة عباس مراد في تصريح
ص�ح��اف��ي ام ��س إن ��ه ت��م ترشيح
 60معلمة م��ن معلمات ري��اض
األط�ف��ال ب��واق��ع  10معلمات من
ك��ل منطقة تعليمية لاللتحاق
بالبرنامج.
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بيت ديكسون متحف ومركز إشعاع
ثقافي في الكويت
يعتبر ب�ي��ت دي�ك�س��ون ش��اه��د حي
على حقبة مهمة م��ن ت��اري��خ الكويت
الحديث بكل م��ا يحفل ب��ه م��ن رمزية
رافقت أحداثا مهمة بدأت مع اتخاذه
م��ن قبل املقيم السياسي البريطاني
ف��ي ال�ك��وي��ت ه��ارول��د دي�ك�س��ون سكنا
ل��ه ع ��ام  1929وي�ن�س��ب إل �ي��ه .وأن�ش��ئ
ال �ب �ي ��ت ب � ��داي � ��ات ال � �ق� ��رن ال � � � �ـ 19وك� ��ان
مملوكا للتاجر ال�ك��وي�ت��ي محمد بن
علي العصفور وهو مبني من أحجار
ال�ب�ح��ر املحلية (ال��دب��ش) وب�ع��د وف��اة
الكولونيل ديكسون ع��ام  1959ظلت
زوجته فيوليت (أم سعود) مستأجرة
ل��ه ح�ت��ى ع��ام  1990وب�ع��د وف��ات�ه��ا تم
ض�م��ه إل��ى امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب وافتتح في  23يناير
ع � ��ام  2001ل �ي �ك��ون م �ت �ح �ف��ا وم ��رك ��زا
لالشعاع الثقافي في الكويت.

مقعد لالستراحة في فناء البيت

انتشال عوامة
جانحة من نقعة الشمالن
تمكن فريق الغوص الكويتي من
انتشال ورفع عوامة بحرية جانحة
ت��زن طنا واح��دا م��ن نقعة الشمالن
إضافة الى رفع مخلفات بالستيكية
وخشبية وش�ب��اك صيد مهملة من
حوض النقعة زنتها طنان.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل
ل �ك ��ون ��ا إن ال �ف ��ري ��ق اس �ت �ط ��اع رف��ع

ع ��وام ��ة ج��ان �ح��ة ف ��ي س ��اح ��ل ش��رق
ف��ي ج��ون ال�ك��وي��ت ح��دي��دي��ة الصنع
وي�ع�ت�ق��د أن �ه��ا ت�ت�ب��ع أح ��د امل�ش��اري��ع
البحرية في الجون موضحا أنه تم
اس�ت�خ��دام راف�ع��ة م��ن بلدية الكويت
وس � � �ي� � ��ارة ن � �ق ��ل الس� � �ت� � �خ � ��راج ه ��ذه
القطعة نظرا إلى وزنها الثقيل.

النادي العلمي
اختتم دورته الربيعية
اخ �ت �ت��م ال� �ن ��ادي ال �ع �ل �م��ي دورت� ��ه
ال�ع�ل�م�ي��ة ال��رب�ي�ع�ي��ة ال �ت��ي خصصت
للمرحلة العمرية من  8إلى  17عاما
شملت أق�س��ام الكيمياء وال��روب��وت
والفيزياء والطاقة البديلة وبرامج
ت �ص��ام �ي��م ال �ك �م �ب �ي��وت��ر وال� �خ ��راط ��ة
واإللكترونيات.
واوضح النادي في بيان امس أنه
يعد دورات متطورة وبرامج جديدة
متنوعة في إدارات��ه وأقسامه خالل

ف�ت��رت��ي ال��رب �ي��ع وال �ص �ي��ف وال�ك�ث�ي��ر
من الورش العلمية املجهزة بأحدث
ال ��وس ��ائ ��ل ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ب �ح �ث �ي��ة
لتلبية ح��اج��ات ومتطلبات البحث
العلمي التجريبي.
وأوض � � ��ح أن ال� � � ��دورة ال��رب �ي �ع �ي��ة
اشتملت على برامج علمية جديدة
ت �ج �م��ع ب�ي�ن ال �ت �ع �ل �ي��م وامل� � ��رح وه��و
األسلوب الجديد الذي يركز النادي
على تطبيقه في أنشطته العلمية.

شرفة بيت ديكسون

اقبال كبيرة على جناح الكويت
في المعرض الدولي للسياحة
ي� �ش� �ه ��د ال � �ج � �ن � ��اح ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ف��ي
امل�ع��رض ال��دول��ي للسياحة بإسبانيا
(ف�ي�ت��ور  )2016اق�ب��اال كبيرا ف��ي راب��ع
أي��ام املعرض ال��ذي تستضيفه مدريد
بمشاركة  165دولة.
ق� ��ال� ��ت م � ��دي � ��رة إدارة ال �س �ي��اح��ة
ف��ي ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة ب � ��وزارة االع�ل�ام
م��اج��دة بهبهاني ان ال�ق�ط��اع بصدد
ت �ط��وي��ر أج� �ن ��دة س �ي��اح �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ك�م��ا أن��ه ب�ص��دد إن �ش��اء وح ��دة قياس
وتخطيط ومتابعة إلع ��داد التقارير سفيرا الكويت وقطر في جناح الكويت
اإلح �ص��ائ �ي��ات ال ��دوري ��ة ل�ت�ك��ون بذلك
لبنة قطاع السياحة.
بهبهاني التي تترأس الوفد الكويتي
وق��ال��ت ان ذل��ك سيتم باالستفادة املشارك في املعرض الدولي للسياحة
م��ن خ�ب��راء منظمة السياحة العاملية ب ��إس� �ب ��ان� �ي ��ا (ف � �ي � �ت� ��ور  )2016ال � ��ذي
وال �ت �ع��اون م��ع خ�ب��رائ�ه��ا لتنمية ه��ذا تستضيفه مدريد بمشاركة  165دولة
القطاع مشيرة في سياق متصل إلى ان الكويت تسعى للنهوض بصناعة
ان ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة ال�ت��ي ال �س �ي ��اح ��ة واالرت � � �ق� � ��اء ب �ه ��ا ل �ت �ن��وي��ع
تقام اليوم في دولة الكويت على أيدي م �ص��ادر ال��دخ��ل ال�ق��وم��ي الس�ي�م��ا في
شباب وشابات كويتيني تساهم في هذه اللحظات الحساسة التي تشهد
دف ��ع ع�ج�ل��ة االق �ت �ص��اد وت �س��اه��م في ف �ي �ه��ا أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ه �ب��وط��ا ك�ب�ي��را
تنمية القطاع السياحي .واوضحت وي�ض��م ال��وف��د الكويتي ف��ي مشاركته
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال �س��اب �ع��ة ب��امل �ع��رض ال ��دول ��ي رئ�ي�س��ة
ق �س��م ال �ت �س��وي��ق ال �س �ي��اح��ي ب �ق �ط��اع
السياحة بالوزارة سندس الحمر.
وي�ش�ه��د ال �ج �ن��اح ال�ك��وي�ت��ي ت��واف��د
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ه �ن �ي�ين وأص �ح ��اب
ال �ش ��رك ��ات ال ��راغ �ب�ي�ن ف ��ي االس �ت �ع�ل�ام
ع��ن م�ع��ال��م دول ��ة ال�ك��وي��ت الحضارية
وع� ��روض � �ه� ��ا ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة ال �خ ��اص ��ة
وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا وخ��اص��ة
للسياح األوروبيني.
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