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المالية :مبادرة
شبابية لتحويل
الكويت إلى عاصمة
نفطية

مجلس :1985
 104تشريعات منها
 15قانونا و 68ميزانية
و 21اتفاقية

الوقيت يكرم
أوائل خريجى دورتي
القبض وأمن
المنشآت

لضمان مكانته المعهودة وحياده واستقالليته

الغانم :متفائلون بإقرار قوانين
القضاء قبل نهاية االنعقاد الحالي
الصانع :دور رئيس مجلس األمة بارز في الخروج
بقانون يحظى بموافقة الجميع

أك��د رئ�ي��س مجلس االم ��ة م��رزوق
ال�غ��ان��م أن��ه متفائل ب��إق��رار ال�ق��وان�ين
وال �ت �ش��ري �ع��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال�س�ل�ط��ة
القضائية قبل اختتام دور االنعقاد
الحالي مشيرا إلى مشاورات حثيثة
ب � ��دأت م �ن��ذ ف �ت ��رة ط��وي �ل��ة وم ��ازال ��ت
تجري على ق��دم وس��اق م��ن مختلف
االط��راف املعنية من قضاء ومجلس
وحكومة إلق ��رار ح��زم��ة م��ن القوانني
املتعلقة بعمل السلطة القضائية بما
يضمن مكانتها املعهودة وحيادها
واستقالليتها.
وش� � � � ��دد ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح ��اف ��ي أم � ��س ع �ل ��ى أن ال �ق �ض��اء

الكويتي الشامخ وسمعته ونزاهته
ال �ت��اري �خ �ي��ة ي�س�ت�ح��ق م �ن��ا ب� ��ذل كل
ال �ج �ه��ود وال �ع �م��ل امل �ث��اب��ر م ��ن اج��ل
اق ��رار ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ت��ي تكفل قيام
ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ب�ع�م�ل�ه��ا على
أكمل وجه.
وم� � ��ن ج �ه �ت��ه أك� � ��د وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
وزي��ر األوق��اف والشؤون االسالمية
ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع أن الجميع سعى
إل� ��ى ت �ط��وي��ر ال �ق �ض ��اء وف� ��ق وج �ه��ة
ن �ظ��ره م��ردف��ا ان ال� ��دور ال �ب ��ارز ك��ان
ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ب �ت �ق��ري��ب
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر وال� �خ ��روج ب�ق��ان��ون
يحظى بموافقة جميع األطراف .

وأوض ��ح أن جلسة مجلس األم��ة
املقبلة ستشهد إق��رار التعديل على
ق��ان��ون ال �خ �ب��راء ك�م��ا ن�ع�ك��ف حاليا
ع�ل��ى ان �ه��اء م �ش��روع ق��ان��ون تنظيم
مهنة املحاماة الفتا في الوقت نفسه
إل ��ى ت�ج�ه�ي��ز ق��ان��ون ق �ض��اء مجلس
ال��دول��ة ال ��ذي ن�ص��ت عليه امل ��ادة ٧١
من الدستور قائال :سنحيله قريبا
إل��ى مجلس األم��ة ونأمل إق��راره في
دور االنعقاد املقبل.

األمير استقبل أعضاء
فريق رحلة غانم حول العالم

تفاصيل (ص)03

الميزانيات :االستثمارات المليارية
الحكومية ال تخضع لرقابة حقيقية
ش� � � � � � ��ددت ل � �ج � �ن � ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع�ل��ى ض��رورة
وجود تشريع قانوني لتقييم األداء
االس �ت �ث �م��اري ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ذات االستثمارات املليارية مشيرة
إل � ��ى أن � ��ه ال ت ��وج ��د ع �ل �ي �ه��ا رق ��اب ��ة

حقيقية وفعالة وذل��ك ملعرفة مدى
اس �ت �ح �ق��اق ال� �خ� �س ��ارة امل ��ال� �ي ��ة م��ن
عدمه.
وك � �ش � �ف ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � ��ن ت � ��رؤس
شخص واح��د ل�ـ  6مجالس إدارات
ف� � ��ي ك� � ��ل م� � ��ن ال� � � ��والي� � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة

األولويات :الالئحة التنفيذية
لقانون حماية البيئة خالل أسبوعين
ك �ش ��ف م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات
ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري ع��ن أن الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ق��ان��ون ح �م��اي��ة البيئة
س �ت �ص��در خ �ل�ال اس �ب��وع�ي�ن م�ش�ي��را
ال ��ى ان ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة ت�ع�ك��ف حاليا
على التخلص من أزمة االطارات في
منطقة رحية حيث تم ترسية األمر
لشركتني.
وأض � ��اف ان ��ه س�ي�ت��م تخصيص
اراض ل �ه �م��ا ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �س��امل��ي

بمساحة  2000متر مربع مبينا ان
االن �ت �ه��اء م��ن م�ش�ك�ل��ة االط � ��ارات في
مارس .2017
وأشار الري إلى ان هناك توجها
ل� �ط ��رح م � �ش ��روع ح��دي �ق��ة ال �ح �ي��وان
ال �ك �ب��رى وم� �ش ��روع ان �ت ��اج االع�ل�اف
واالسمدة على القطاع الخاص.
تفاصيل (ص)05

األمريكية واململكة املتحدة وقيامه
ب�ت�ح��وي��ل م��ا ي�ت�س�ل�م��ه م��ن م�ك��اف��آت
لحسابه الخاص العتبارات متعلقة
بالضريبة.
تفاصيل (ص)04

حوار «الدستور»

محمد طنا:

 الحكومة غير جادةفى ملف التجنيس
إطالقا رغم قدرتها
على حسم القضية
تفاصيل (ص)09-08

سمو أمير البالد مستقبال الطفل القطري غانم املفتاح

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د الطفلني
غ��ان��م وأح� �م ��د امل �ف �ت��اح وأع �ض��اء

فريق رحلة غانم حول العالم.
وق� � � ��ال ال� �ط� �ف ��ل غ� ��ان� ��م امل �ف �ت ��اح
إن � ��ه ت � �ش ��رف أم � ��س ب� �ل� �ق ��اء س�م��و

ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ام �ي��ر ال �س�ل�ام وام�ي��ر
االنسانية «بابا الشيخ صباح».
تفاصيل (ص)02

العمير :سنصل إلى توافق بشأن
تطاير الحصى بالشوارع
ق� � � ��ال وزي� � � � ��ر األش� � � �غ � � ��ال وزي� � ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� ��ة
د.ع�ل��ي العمير :حضرنا اجتماع
لجنة امل��راف��ق البرملانية ملتابعة
ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال� �ت ��ي ص � � ��درت إث ��ر
االس� �ت� �ج ��واب ال � ��ذي ق� ��دم ل �ل��وزي��ر
األس� �ب ��ق ع �ب��دال �ع��زي��ز االب��راه �ي��م
ب � � �ش� � ��أن ت� � �ط � ��اي � ��ر ال� � �ح� � �ص � ��ى ف��ي
الشوارع.
وأض� � � � � ��اف ال � �ع � �م � �ي� ��ر :ال� � �ن � ��واب

أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ق ��دم ��وا أس �ئ �ل��ة
ج� � � � � ��دي� � � � � ��دة وط� � � � �ل� � � � �ب � � � ��وا ب � �ع� ��ض
اإلي�ض��اح��ات وسنقــدمـها خــالل
شهر من اليوم.
وت ��اب ��ع ال �ع �م �ي��ر :ان ش� ��اء ال�ل��ه
نصل على األقل الى توافق حول
تنفيذ ك��ل ه��ذه التوصيات التي
صدرت.
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األمير استقبل ولي العهد والغانم وطفلين
قطريين وأعضاء فريق رحلة غانم حول العالم

سمو األمير مستقبال مرزوق الغانم

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بقصر بيان صباح امس سمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
الصباح كما استقبل رئيس مجلس

ومستقبال طفلني من قطر وفريق رحلة غانم

األمة مرزوق الغانم واستقبل رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب ��اإلن ��اب ��ة ووزي� ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
واستقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون

ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ح �ي��ث ق� ��دم ل �س �م��وه ال �ط �ف �ل�ين غ��ان��م
محمد املفتاح وأحمد محمد املفتاح
وأع� �ض ��اء ف��ري��ق رح �ل��ة غ��ان��م ح��ول
العالم.
وح � �ض� ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر

ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان األم � �ي� ��ري ال�ش�ي��خ
علي الجراح ووزي��ر الدولة لشؤون
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
العبدالله.
وق ��ال ال�ط�ف��ل غ��ان��م محمد املفتاح
ان��ه ت �ش��رف ب�ل�ق��اء س�م��و ام�ي��ر ال�ب�لاد

ام�ي��ر ال �س�لام وام �ي��ر االن�س��ان�ي��ة بابا
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح .واض� � � ��اف ان ه ��ذه
الزيارة لسمو امير البالد تأتي تلبية
لدعوة سموه عندما زار قطر مؤخرا
وت� �ش ��رف ��ت ب �ل �ق��ائ��ه ه� �ن ��اك ودع ��ان ��ي
سموه للقائه عندما ازور الكويت.

ولي العهد استقبل رئيسي
مجلسي األمة والوزراء باإلنابة
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه بقصر بيان
صباح ام��س رئيس مجلس األم��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م واس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الداخلية
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د واس�ت�ق�ب��ل
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزراء
ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح
كما استقبل وزي��ر اإلعل��ام ووزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ

س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ووزي� � ��ر ال��دول��ة
ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
محمد العبدالله.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

رئيس الوزراء يبدأ زيارة كوريا في إطار جولة آسيوية
وصل سمو الشيخ جابر املبارك
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال ��وف ��د
امل��راف��ق لسموه ال��ى س�ي��ؤول امس
ف� ��ي زي � � � ��ارة رس� �م� �ي ��ة ل �ج �م �ه��وري��ة
كوريا الصديقة املحطة الثالثة في
جولته اآلسيوية.
وك��ان ف��ي استقبال س�م��وه لدى
وصوله إلى قاعدة سيؤول الجوية
م �م �ث��ل ال �ح �ك��وم��ة ال� �ك ��وري ��ة وزي ��ر
امل � ��واص �ل��ات واألراض � � � ��ي وال �ب �ن �ي��ة
التحتية كانغ هو ان ووزير الدولة
لشؤون األسكان ياسر أبل وسفير

الكويت لدى كوريا جاسم البديوي
وعدد من كبار املسؤولني الكوريني
وسفراء دول مجلس التعاون لدول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة وس� �ف ��راء ال ��دول
ال�ع��رب�ي��ة امل�ع�ت�م��دي��ن ل��دى س�ي��ؤول
وج� ��رت ل �س �م��وه م��راس��م اس�ت�ق�ب��ال
رس�م�ي��ة ح�ي��ث أدى ح��رس ال�ش��رف
ال�ت�ح�ي��ة ث��م ع��زف ال �س�لام ال��وط�ن��ي
لدولة الكويت.
وأع� � � � ��رب س � �م� ��وه ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ع � ��ن اع � � �ت� � ��زازه ب� ��زي� ��ارة
ج�م�ه��وري��ة ك��وري��ا ال�ص��دي�ق��ة التي

ت��رت �ب��ط ب ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ب ��رواب ��ط
ت��اري �خ �ي��ة م �ت �ي �ن��ة م �ش �ي��را ال� ��ى أن
ال � �ع �ل��اق � ��ات ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ت �م �ث��ل
نموذجا ناجحا للتعاون.
وأك� � � � ��د ح� � � ��رص ال � �ك � ��وي � ��ت ع �ل��ى
توطيد وتطوير العالقات الثنائية
وت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع� ��اون ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
امل� � �ج � ��االت ال � �ت� ��ي ت � �خ� ��دم م �ص��ال��ح
البلدين خاصة في مجاالت الطاقة
واالستثمار والتكنولوجيا.
وأضاف سموه أن هناك العديد
من اتفاقيات التعاون بني البلدين.

رئيس الوزراء لدى وصوله إلى سيؤول

م ��ن ج �ه �ت��ه اع� � ��رب ال �ط �ف��ل أح �م��د
م�ح�م��د امل �ف �ت��اح ع��ن ف �خ��ره لتشرفه
بلقاء سمو ام�ي��ر ال�ب�لاد معبرا عن
ب��ال��غ س � ��روره ل �ه��ذا ال �ل �ق��اء األب� ��وي
لقائد االنسانية
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الغانم :متفائلون بإقرار قوانين القضاء
قبل نهاية االنعقاد الحالي

الصانع :لرئيس مجلس األمة دور بارز في تقريب وجهات النظر والخروج بقانون يتوافق عليه الجميع
أع� � ��رب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مرزوق الغانم عن تفاؤله باقرار
ال�ق��وان�ين والتشريعات املتعلقة
بالسلطة القضائية قبل اختتام
دور االنعقاد الحالي.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي :متفائل ب�ق��درة مختلف
االط � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وص��ل
قبل اختتام دور االنعقاد الحالي
ال��ى صيغة مثلى ب�ش��أن ال�ق��وان�ين
وال�ت �ش��ري�ع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بالسلطة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ت �ح �ف��ظ ل �ه��ا م�ك��ان�ت�ه��ا
واس �ت �ق�لال �ي �ت �ه��ا ن �ظ ��را اله�م�ي�ت�ه��ا
كمالذ للعدل واحقاق الحقوق.
واض ��اف ال�غ��ان��م ان م�ش��اورات
حثيثة ب ��دأت م�ن��ذ ف �ت��رة طويلة
وما زالت تجري على قدم وساق
من مختلف االط��راف املعنية من
قضاء ومجلس وحكومة الق��رار
ح ��زم ��ة م� ��ن ال � �ق ��وان �ي�ن امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �ع �م��ل ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة بما
ي� �ض� �م ��ن م� �ك ��ان� �ت� �ه ��ا امل � �ع � �ه� ��ودة
واستقالليتها.
واك� � � � ��د ال � �غ � ��ان � ��م ان ال� �ق� �ض ��اء
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال � �ش� ��ام� ��خ وس �م �ع �ت��ه
ونزاهته التاريخية يستحق منا
ب��ذل كل الجهود والعمل املثابر
م��ن اج��ل اق��رار التشريعات التي
ت�ك�ف��ل ق �ي��ام ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
ب�ع�م�ل�ه��ا ع �ل��ى اك �م��ل وج ��ه وب�م��ا
ي � �ض � �م� ��ن ح � � �ي� � ��اده� � ��ا امل � � �ع� � ��روف
واستقالليتها املعهودة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

من جانبه أكد وزير العدل وزير
األوق� � ��اف وال � �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة
ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع أن م� �ش ��روع
ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ال �ق �ض��اء اكتسب
أه �م �ي �ت��ه الق� �ت ��ران ��ه ب�ت��وج�ي�ه��ات
س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د وال� � �ق� � �ي � ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
وس�م��و رئ �ي��س ال � ��وزراء وح��رص
رئيس مجلس األم��ة على أهمية

يعقوب الصانع

ق��ان��ون تنظيم القضاء موضحا
أنه قانون يعنى بتطوير السلطة
القضائية.
وق� � ��ال ال� �ص ��ان ��ع ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
أن املشروع م� ّ�ر بمراحل وعرض
ع �ل ��ى م �ج �ل��س ال� �ق� �ض ��اء األع �ل ��ى
واملستشارين القضاة باإلضافة
إل� ��ى ال �ح �ك��وم��ة م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن

ال� �ج� �م� �ي ��ع س � �ع� ��ى إل� � � ��ى ت �ط ��وي ��ر
القضاء وف��ق وجهة نظره وكان
ال � � ��دور ال � �ب� ��ارز ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
األم � ��ة ب �ت �ق��ري��ب وج� �ه ��ات ال�ن�ظ��ر
وال �خ��روج ب�ق��ان��ون يحصل على
موافقة جميع األطراف.
وت� � ��وق� � ��ع ال� � �ص � ��ان � ��ع أن ي� ��رى
املشروع النور في دور االنعقاد
ال�ح��ال��ي وي�ح�ق��ق ش �ع��ار ال�ع��دال��ة

الناجزة ال��ذي أطلقه منذ توليه
ح�ق�ي�ب��ة وزارة ال �ع��دل الف �ت��ا إل��ى
ان ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة املقبلة
س �ت �ش �ه��د إق � � ��رار ال �ت �ع��دي��ل ع�ل��ى
ق � ��ان � ��ون ال � �خ � �ب� ��راء وه� � ��و ج �ه��از
م�ع��اون للسلطة القضائية كما
نعكف راهنا على انهاء مشروع
ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م م �ه �ن��ة امل �ح��ام��اة
ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر م��ن ض �م��ن أج�ن�ح��ة

العدالة وامل�ش��روع املعد سيكون
عصريا وم�ط��ورا ملهنة املحاماة
ون� �ج� �ه ��ز أي � �ض ��ا ق� ��ان� ��ون ق �ض��اء
مجلس الدولة الذي نصت عليه
املادة  71من الدستور وسنحيله
ق��ري�ب��ا إل��ى مجلس األم ��ة ون��أم��ل
إقراره في دور االنعقاد املقبل.
وذكر الصانع أن هناك العديد
م� ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ت �ص ��ب ف��ي
ق��ال��ب ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ف��ي وزارة
ال� � �ع � ��دل وم � � ��ن ض �م �ن �ه ��ا ق ��ان ��ون
ال � ��رس � ��وم ال �ق �ض��ائ �ي��ة وت �ط��وي��ر
العمل في ادارة الرسوم لتواكب
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ح��دي �ث��ة واآلراء
ال �ف �ق�ه�ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ب��اإلض��اف��ة
إلى قانون السجل العيني وهو
ق��ان��ون ن��وع��ي ل�ت�ط��وي��ر ال�س�ج��ل
العقاري.
وأف ��اد ال�ص��ان��ع ب��أن الحكومة
م �م �ث �ل ��ة ب� � � � � ��وزارة ال� � �ع � ��دل أق � ��رت
ق ��وان�ي�ن ن��وع �ي��ة وأص �ب �ح ��ت ف��ي
حني التنفيذ وم��ن بينها قانون
األس � � ��رة ال� � ��ذي ي �ع �ن��ى ب ��األس ��رة
وال �ط �ف��ل وإن ك ��ان ه �ن��اك ق�ص��ور
ن� �ت ��ج ع � ��ن ع � � ��دم ت �س �ل �ي��م ب �ع��ض
املباني ولكن آلية العمل بقانون
األس � ��رة ح �ق��ق ال �ف��ائ��دة امل��رج��وة
وأض ��اف أن ه�ن��اك أي�ض��ا ق��ان��ون
تعديل امل��راف�ع��ات بشأن االع�لان
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ال� � ��ذي ح� ��ل األزم � ��ة
الكبيرة في ملف اإلعالنات.
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الميزانيات :ضرورة وجود تشريع لتقييم
األداء االستثماري للجهات الحكومية
ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
والحساب الختامي النائب عدنان
ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار للسنة املالية 2017/2016
وتبني لها ما يلي-:
أوال :ك�ث��رة امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي لم
يتم تسويتها رغم موافقة مجلس
األمة في دور االنعقاد السابق على
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة بتعهد حكومي
لتصويب املالحظات املسجلة من
قبل ديوان املحاسبة إال أنه لم يتم
تسوية إال  4مالحظات فقط بشكل
كامل و 22مالحظة بشكل جزئي
فيما ال ت ��زال  53م�لاح�ظ��ة ل��م يتم
تسويتها.
وب � �ي � �ن� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة أن ك� �ث� �ي ��را
م� � ��ن امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ل� � ��م ي �ت��م
ت�س��وي�ت�ه��ا ت�ت�م�ح��ور ف��ي ال�ج��ان��ب
االس �ت �ث �م��اري وه� ��ي ب �ح��اج��ة إل��ى
م��زي��د م��ن اإلج � � ��راءات لتسويتها
نظرا لطبيعتها الخاصة املرتبطة
باملعطيات االقتصادية وض��رورة
إع ��ادة ال�ن�ظ��ر بشكل ج��اد بالئحة
االس �ت �ث �م��ار امل �ع �م��ول ب �ه��ا وال �ت��ي
ل��م يتم تطويرها منذ سنة 1989
م ��ع ت� �ف ��رق ال� � �ق � ��رارات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
ل� �ه ��ذه ال�ل�ائ �ح ��ة دون� �م ��ا أن ت �ك��ون
مجمعة في الئحة واحدة معتمدة
ح �س �ب �م��ا أف � ��اد دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بذلك وترى اللجنة ضرورة وجود

ت �ش��ري��ع ق ��ان ��ون ��ي ل �ت �ق �ي �ي��م األداء
االس�ت�ث�م��اري للجهات الحكومية
ذات االستثمارات املليارية حيث
ال ي��وج��د ع�ل�ي�ه��ا رق ��اب ��ة حقيقية
وف� � �ع � ��ال � ��ة وذل� � � � � ��ك مل� � �ع � ��رف � ��ة م � ��دى
اس �ت �ح �ق��اق ال �خ �س ��ارة امل��ال �ي��ة من
ع ��دم ��ه وت �ب �ن ��ي ت �ط �ب �ي��ق م �ع��اي �ي��ر
امل � �ح ��اس � �ب ��ة ال � ��دول� � �ي � ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة
لتوحيد املعالجات املحاسبية بني
ه��ذه الجهات وأن ه��ذه املعايير ال
ت �ت �ع��ارض م��ع ال �س��ري��ة امل�ف��روض��ة
ع �ل ��ى االس� �ت� �ث � �م ��ارات خ ��اص ��ة م��ع
تأكيد ديوان املحاسبة أن املعايير
امل �ح��اس �ب �ي��ة امل �ع �م��ول ب �ه��ا ح��ال�ي��ا
ان�ت�ق��ائ�ي��ة وال ي�م�ك��ن امل �ق��ارن��ة بني
األداء االس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري ل �ح �س ��اب
االح� � �ت� � �ي � ��اط � ��ي ال � � �ع � � ��ام وح � �س� ��اب
احتياطي األج�ي��ال القادمة وهما
ح� �س ��اب ��ان ي� � � ��داران م ��ن ق �ب��ل ج�ه��ة
واحدة.
ث��ان�ي��ا :ق�ص��ور ف��ي نظم الرقابة
الداخلية ومتابعة االستثمارات
ول��وح��ظ أن م�ح�ت��وي��ات امللفات
االس �ت �ث �م��اري��ة ال ت �ع �ط��ي ت �ص��ورا
دق �ي �ق��ا ع��ن امل �ع �ل��وم��ات املتضمنة
ف� �ي� �ه ��ا ل � �غ � �ي� ��اب ن � �ظ� ��م ال� �ف� �ه ��رس ��ة
امل ��وح ��دة وه� ��و م ��ا ق ��د ي� ��ؤدي إل��ى
اخ �ت�لاف ال�ت�ق��ري��ر امل �ع��روض على
ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة عما
هو موجود في اإلدارة املعنية في
الهيئة وفق إفادة ديوان املحاسبة.

ق��ال رئيس اللجنة املالية فيصل
ال �ش��اي��ع ان ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت ام��س
وم�ج�م��وع��ة م��ن امل �ب��ادري��ن ال�ش�ب��اب
ب��رئ��اس��ة امل �س��ؤول النفطي السابق
م .أحمد العربيد مضيفا ان��ه كانت
ع�ن��ده��م م �ب��اردة ب��أن ت�ك��ون الكويت
ع��اص �م��ة ن �ف �ط �ي��ة وت �ح ��وي ��ل ال�ن�ف��ط
م��ن االس��ود ال��ى الذهبي واملقصود
ب��ه ه��و ص �ن��اع��ات ن�ف�ط�ي��ة ت��زي��د من
اي ��رادات � �ه ��ا ال� ��ى  30م� ��رة ع �ل��ى ب�ي��ع
النفط الخام.
وت � ��اب � ��ع ال � �ش� ��اي� ��ع ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني :نشكر امل�ب��ادري��ن على
ه��ذا امل�ش��روع وه��ذا يعطي انطباعا
ج� �ي ��دا ل �ش �ب��اب �ن��ا ال �ك ��وي �ت ��ي امل �ه �ت��م

ب ��ال� �ش ��أن االق � �ت � �ص� ��ادي ف� ��ي ال� �ب�ل�اد
وامل� � ��وارد امل��ال �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت الف�ت��ا
ال��ى ان��ه ب�ع��د االط�ل�اع ع�ل��ى امل �ب��ادرة
ف�ق��د ت�ب�ين ان امل �ب��ادرة م��وج��ودة في
ال��وث�ي�ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة وف ��ي الخطة
ال �ت �ن �م ��وي ��ة اي � �ض ��ا ب � �خ �ل�اف ب�ع��ض
ال � �ن � �ق� ��اط امل� � ��وج� � ��ودة ف � ��ي امل� � �ب � ��ادرة
وع�ل��ى ذل��ك فقد ت��م االت �ف��اق على ان
ي �ت��م ارس � ��ال امل� �ب ��ادرة ال ��ى ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة وامل �ت �م �ث �ل��ة
ب� � � � ��وزارة ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي ��ة و
اح��ال �ت �ه��ا ال � ��ى ال� �ج� �ه ��ات امل�خ�ت�ص��ة
م��ؤك��دا ان��ه اذا ك��ان ه�ن��اك ش��يء فيه
ص��ال��ح ال�ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق شبابنا
فنحن اول الداعمني لهم.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

كما تبني للجنة ترؤس شخص
واح��د ل�ـ  6مجالس إدارات ف��ي كل
م��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم��ري�ك�ي��ة
واململكة املتحدة وقيامه بتحويل
م��ا يتسلمه م��ن م�ك��اف��آت لحسابه
ال � � �خ� � ��اص الع � � �ت � � �ب� � ��ارات م �ت �ع �ل �ق��ة
ب��ال�ض��ري�ب��ة وق��د ب ��ررت ال�ه�ي�ئ��ة أن
ه ��ذا ال �ت �ص��رف ك ��ان ب�ع�ل�م�ه��ا وأن
ك� �ث� �ي ��را م� ��ن م� �ج ��ال ��س إدارة ه ��ذه
الشركات هي شركات ورقية!!
وأش� � ��ار دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إل��ى
أن��ه ال ت��وج��د متابعة حقيقية من
قبل الهيئة لالنتهاء م��ن شركات
وض �ع��ت ت �ح��ت ال�ت�ص�ف�ي��ة خ��اص��ة
أن ب� �ع� �ض� �ه ��ا ي� � �ع � ��ود إل� � � ��ى ف� �ت ��رة

ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات وال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات من
ال�ق��رن امل��اض��ي وأن بعض ُمصفي
ه��ذه ال �ش��رك��ات ق��د تغير أك�ث��ر من
م � ��رة خ �ل��ال ه � ��ذه امل� � ��دد ال �ط��وي �ل��ة
وم� ��ا زال � ��ت ال �ه �ي �ئ��ة م �س �ت �م��رة ف��ي
تصفيتها إلى اليوم!!
والح � �ظ� ��ت ال �ل �ج �ن��ة أن ال �ه �ي �ئ��ة
م� ��ا زال� � ��ت ت� � ��درج ف� ��ي م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
اع � � � �ت � � � �م� � � ��ادات م � ��ال � � �ي � ��ة ل� �ل� �ف ��ري ��ق
القانوني املكلف بمتابعة قضايا
ال � � �ت � � �ج� � ��اوزات ال � �ت � ��ي ح � ��دث � ��ت ف��ي
االس �ت �ث �م��ارات االس �ب��ان �ي��ة س��اب�ق��ا
رغ� ��م وج � ��ود م�لاح �ظ��ة ف ��ي ت�ق��ري��ر
دي��وان املحاسبة تفيد ب��أن رئيس
ف��ري��ق ال�ع�م��ل ق��د ت ��رك ال�ع�م��ل منذ

سنة  2014ولم يتواجد في مكتب
لندن أصال من تلك الفترة وهو ما
ح��دا ب��ال��دي��وان أن ي�ط��ال��ب الهيئة
ب � ��اس� � �ت � ��رداد م � ��ا ُص� � � ��رف ل �ل �ف��ري��ق
ال�ق��ان��ون��ي م��ن م�ك��اف��آت دون وج��ه
حق عن تلك امل��دة والبالغة حسب
تقدير الديوان بـ  425ألف دينار.
ثالثا :رفع كفاءة إدارة التدقيق
الداخلي
ش � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
زي� � � ��ادة ف �ع��ال �ي��ة إدارة ال �ت��دق �ي��ق
ال ��داخ� �ل ��ي وت �ق��وي �ت �ه��ا ب ��ال� �ك ��وادر
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة امل� ��ؤه � �ل� ��ة ل� �ل� �ح ��د م��ن
األخطاء املالية واإلداري��ة وضمان
عدم تكرارها مستقبال السيما أن

ج�ه��از امل��راق�ب�ين املاليني ق��د سجل
 75مخالفة مالية تتمحور في عدم
االل �ت��زام ب�ق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة
وق� � ��رارات دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
وع��دم ع��رض ع�ق��ود على الجهات
الرقابية.
راب �ع��ا :االه�ت�م��ام ب��ال�ت��دري��ب في
املنظمات الدولية الخارجية.
وب� � �ي� � �ن � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ح ��رص� �ه ��ا
ع �ل��ى ت��وج �ي��ه االع �ت �م ��ادات امل��ال�ي��ة
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل � �ت� ��دري� ��ب ال� �ش� �ب ��اب
ال �ك��وي �ت��ي ف��ي امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ك� ��ال � �ب � �ن� ��ك ال � ��دول � ��ي
وص�ن��دوق النقد ال��دول��ي وغيرها
من املنظمات ملا له من أهمية في
صقل مهاراتهم العلمية والعملية
مع تأكيد اللجنة أهمية الشفافية
في ع��رض تلك الفرص التدريبية
الس �ت �ق �ط��اب ال� �ش� �ب ��اب وت��وض �ي��ح
م� ��ا ل ��دي� �ه ��ا م� ��ن ب� ��رام� ��ج ت��دري �ب �ي��ة
أخ��رى كبرنامجي املنح الدراسية
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م��اج�س�ت�ي��ر إدارة
أع �م ��ال  MBAوت ��دري ��ب وت��أه�ي��ل
الخريجني الكويتيني.

المالية :مبادرة شبابية لتحويل الكويت إلى عاصمة
نفطية بهدف زيادة اإليرادات
وف � ��ي م� ��ا ي �خ ��ص ال �ب �ن ��د ال �ث��ان��ي
م��ن االج �ت �م��اع ب �ش��أن ق��ان��ون مهنة
م ��راج� �ع�ي�ن وم ��دق� �ق�ي�ن ل �ل �ح �س��اب��ات
ذك��ر الشايع عندما وجهنا الدعوة
للحكومة بهذا الشأن فقد اوضحت
الحكومة ان لها مشروعا مقدما من
ع��ام  2007وب��ال�ت��ال��ي ه�ن��اك ق��وان�ين
ك �ث �ي��رة خ��رج��ت خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ال�ت��ي
مضت وهو ما يحتاج الى تعديالت
ع �ل �ي��ه م �ب �ي �ن��ا ان ال �ح �ك��وم��ة وع ��دت
اللجنة ان�ه��ا سترسله ال��ى املجلس
عندما تنتهي منه.
جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس
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بحثت برامج عمل وزارة الدفاع وهيئتي البيئة والزراعة

األولويات :إصدار الالئحة التنفيذية لقانون
حماية البيئة بعد أسبوعين
ناقشت لجنة االول��وي��ات البرملانية
خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ام ��س ب��رن��ام��ج عمل
وزارة ال��دف��اع والهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة
والهيئة العامة للزراعة وذلك بحضور
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي ��ر
ال ��دف ��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج ��راح ووزي ��ر
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون
مجلس االمة د .علي العمير.
واوض� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ح م� � � � � � � �ق � � � � � � ��رر ل � � �ج � � �ن� � ��ة
االول � ��وي � ��ات النائب اح �م ��د الري ف��ي
تصريح للصحافيني عقب االجتماع
ان اللجنة ن��اق�ش��ت  3م�ش��اري��ع تخص
وزارة ال� ��دف� ��اع االول م � �ش� ��روع ك�ل�ي��ة
م� �ب ��ارك ال �ع �ب��د ال �ل ��ه واك ��ادي �م �ي ��ة ع�ل��ي
ال �ص �ب ��اح ب �ك �ل �ف��ة  100م �ل �ي��ون دي �ن��ار
وم�ش��روع كتيبة ل��واء املغاوير مشيرا
إل � ��ى ان ال� ��وزي� ��ر ال � �ج� ��راح اك � ��د امل �ض��ي
ب�ه��ذه امل�ش��اري��ع ال�ث�لاث��ة رغ��م العقبات
ال�ت��ي تعترضها خصوصا م��ا يتعلق
ف��ي ب��أق��ل االس�ع��ار وال�ت��ي سيتم حلها
جذريا بالقانون الجديد للمناقصات.
وف� � �ي� � �م � ��ا ي� � �خ � ��ص ب � ��رن � ��ام � ��ج ع �م��ل
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ق ��ال الري ان��ه
وب� �ع ��د اس �ب ��وع�ي�ن س �ت �ص��در ال�لائ �ح��ة

التنفيذية لقانون حماية البيئة بما
ف�ي��ه م��ن م ��واد تتعلق ب�ف��رض غ��رام��ات
ع�ل��ى م�خ��ال�ف��ي ال�ب�ي�ئ��ة م��ن ق�ب��ل شرطة
ال �ب �ي �ئ��ة وال ��ذي ��ن ي �ب �ل��غ ع ��دد ال�ع��ام�ل�ين
فيها  70موظفا كاشفا عن ان ممثلي
هيئة البيئة الذين حضروا االجتماع
ح��رروا مخالفة تدخني في غير املكان
املخصص الحد موظفي املجلس الفتا
ال ��ى ان ه�ي�ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة اك � ��دت ج��دي�ت�ه��ا
ف��ي ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون وال� ��ذي يتضمن
مخالفات كبيرة وغرامات.
واوض� � ��ح ان� ��ه م ��ن ض �م��ن امل �ش��اري��ع
ال� �ت ��ي ع��رض �ت �ه��ا ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة رص��د
املراقبة الرادارية للبيئة البحرية وهو
مرتبط مباشرة مع االقمار الصناعية
لتطبيق ال��رص��د ال �ف��وري للمخالفات
وبعد  3اشهر سيتم تركيب  15مركز
م��راق�ب��ة (ب��وي��ه) م�ش�ي��را ال��ى ان ق��ان��ون
البيئة اعطى الهيئة صالحيات بفرض
غ ��رام ��ات ت �ب �ل��غ ن �ص��ف م �ل �ي��ون دي �ن��ار
لبعض مخالفات السفن.
وذك��ر الري أن م��ن م�ش��اري��ع الهيئة
نظام الرقابة البيئية الشاملة وال��ذي
ان� �ت� �ه ��ت م��رح �ل �ت��ه االول � � � ��ى ق� �ب ��ل س�ن��ة

جانب من اجتماع لجنة األولويات

وستنتهي امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ال�ع��ام
 2018مضيفا ان امل �ش��روع اآلخ��ر هو
ت ��وري ��د وت��رك �ي��ب وت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة
 5م �ح �ط��ات ل��رص��د ج� ��ودة ال�ب�ي�ئ��ة في
م �ن �ط �ق��ة ال �ش �ع �ي �ب��ة ب� �ه ��دف ال� �ح ��د م��ن
االن �ب �ع ��اث ��ات ال � �ص� ��ادرة م ��ن امل �ص��ان��ع
والتي تلوث البيئة.
واوض � � ��ح ان م ��ن ض �م��ن امل �ش��اري��ع
اع � ��داد ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات ش��ام �ل��ة ل��دول��ة
الكويت لرصد املخلفات كافة مشيرا

ال��ى ان الهيئة تعكف ع�ل��ى التخلص
م��ن االط ��ارات ف��ي منطقة ارح�ي��ة حيث
ت ��م ت��رس �ي��ة االم � ��ر ل �ش��رك �ت�ي�ن وس�ي�ت��م
ت �خ �ص �ي��ص اراض ل �ه �م��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
الساملي بمساحة كيلو مترين مربعني
ل � �ه� ��ذا ال� � �غ � ��رض اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى ت ��دوي ��ر
النفايات لالستفادة منها مبينا انه
سيتم االنتهاء من مشكلة االطارات في
مارس .2017
واش� � � � ��ار ال � � ��ى ان م� � �ش � ��روع ت �ن �م �ي��ة

العوضي :الطالبة جوري العازمي مثال
يحتذى في التصميم واإلرادة واإلنجاز
دع��ا النائب كامل العوضي إلى
ت�ك��ري��م ال�ط��ال�ب��ة امل�ت �ف��وق��ة الكفيفة
جوري محمد العازمي التي رفعت
اس��م الكويت عاليا وحصلت على
املركز األول في القراءة في مسابقة
مشروع تحدي القراءة العربي على
الرغم من عدم قدرتها على الرؤية
مؤكدا أن هذا اإلنجاز الكبير سوف
يسجل ب�م��اء م��ن ذه��ب ف��ي سلسلة
اإلن� � � �ج � � ��ازات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال �ك �ث �ي��رة
ال� �ت ��ي س �ج �ل �ه��ا ش� �ب ��اب ك��وي �ت �ي��ون
م� � ��ن امل � �خ � �ت� ��رع�ي��ن وال� ��ري� ��اض � �ي�ي��ن
واملوهوبني في مجاالت مختلفة.
وش��دد العوضي على ان تكريم
النوابغ من ابناء الشعب هو عادة
حميدة ملجلس االمة تم ترسيخها
ف � ��ي ع� �ه ��د رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
الحالي وبالتالي فالطالبة جوري
العازمي لن تكون اول املكرمني في
م�ج�ل��س االم ��ة ول ��ن ت �ك��ون االخ �ي��رة
خ��اص��ة وان ه� ��ذا ال �ت �ك��ري��م يشكل
حافزا للكثير من ابنائنا وبناتنا

م��ن ال �ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات ل��رف��ع اس��م
الكويت خفاقا في شتى املجاالت.
وأض � � � ��اف ال � �ع� ��وض� ��ي أن ت �م �ي��ز
ه��ذا اإلن�ج��از الوطني الكبير ال��ذي
سطرته الطالبة الكويتية املتميزة
ي �ن �ب��ع م ��ن ض �خ��ام��ة امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
ه��ذا امل �ش��روع ال��ذي أطلقه صاحب
السمو الشيخ محمد ب��ن راش��د آل
مكتوم نائب رئيس ال��دول��ة رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي حيث
شارك فيه طالب من الدول العربية
وص��ل ع��دده��م إل��ى أك�ث��ر م��ن ثالثة
ماليني ونصف املليون طالب.
كما أشار العوضي إلى أن تفوق
العازمي على  16ألف طالب كويتي
وتحقيقها امل��رك��ز األول ي ��دل بكل
وض ��وح ع�ل��ى ت�ح�ل��ي ه��ذه الطالبة
ال�لام�ع��ة ب�ن��وع خ��اص م��ن التحدي
واإلص � � � ��رار م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� ��رورة
رعاية هذه املوهبة الخاصة ألنها
ت �ش �ك ��ل م �ع �ل �م��ا ب� �ش ��ري ��ا ح �ق �ي �ق �ي��ا
يضاف إل��ى نساء ورج��ال وشباب

كامل العوضي

الكويت ال��ذي��ن مثلوا ب�لاده��م على
املستوى العاملي خير تمثيل وكان
لهم الدور البارز في سمعة الكويت
الناصعة وتاريخها املشرف.
وت � �م � �ن� ��ى ال � �ع� ��وض� ��ي ل �ل �ط��ال �ب��ة
امل��وه��وب��ة ج ��وري م�ح�م��د ال�ع��ازم��ي
أن تحقق كل طموحاتها وأمانيها
ال � �ت� ��ي ع � �ب� ��رت ع �ن �ه ��ا ف � ��ي ل � �ق� ��اءات

ص�ح�ف�ي��ة وت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ب ��أن تكمل
دراس � ��ات � � �ه � ��ا ف � ��ي م � �ج � ��ال ال� �ع� �ل ��وم
ال �س �ي��اس �ي��ة وت �ص��ل إل� ��ى م�ن��اص��ب
في وزارة الخارجية قائال :يشرفنا
أن ت�ص��ل ب�ط�ل��ة م��ن ال �ك��وي��ت ب�ه��ذه
املوهبة وهذا الطموح إلى منصب
نائب وزير الخارجية ونفتخر بها
ون��دع�م�ه��ا ون��ؤي��ده��ا وسنعمل كل
م��ا يمكننا فعله م��ن أج�ل�ه��ا ألنها
تستحق كل تأييد وبكل جدارة.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ع ��وض ��ي ت �ص��ري �ح��ه
ق ��ائ�ل�ا إن م �ج �ل��س االم � ��ة ه ��و ب�ي��ت
ك��ل االم� ��ة وه ��و امل �ك��ان ال� ��ذي يجب
ان ي�ك��رم ف�ي��ه ك��ل ال�ن�م��اذج املشرفة
مثل ج��وري العازمي وغيرها وما
اك �ث��ره��م م��ن اب �ن��اء ال �ك��وي��ت ال��ذي��ن
ي ��رف� �ع ��ون اس� �م� �ه ��ا ع ��ال� �ي ��ا خ �ف��اق��ا
ويؤكدون لنا ان مستقبل هذا البلد
ال �ط �ي��ب س �ي �ك��ون اك �ث��ر اش ��راق ��ا مع
هذه النماذج املبهرة.

السواحل يتضمن رصدا كامال ملا هو
موجود من مسنات او مراس وغيرها
على طول الساحل البحري ليتم اتخاذ
القرارات بشأن اي مخالفات أو تجاوز
للبيئة وكذلك مشروع رص��د مكونات
ال �ت �ن��وع ال �ب �ي �ئ��ي م ��ن ن �ب��ات��ات وح �ي��اة
ف �ط��ري��ة ح �ت��ى ن �ض �م��ن أج � � ��واء ب�ي�ئ�ي��ة
أف� �ض ��ل ال � ��ى ج ��ان ��ب م � �ش ��روع م��راق �ب��ة
امللوثات املنبعثة من املصادر الثابتة
وامل �ت �ح��رك��ة م��ن خ�ل�ال ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة

للبيئة التي ستقوم عبر وحدة القياس
بقصد رصد االنبعاثات امللوثة للبيئة.
ول� �ف ��ت الري ال � ��ى ان االن� �ت� �ه ��اء م��ن
م �ش �ك �ل��ة ان� �ب� �ع ��اث ��ات م �ح �ط��ة ال ��دوح ��ة
سيتم بعد اربع سنوات بشكل نهائي
بالتزامن مع تشغيل املصفاة الرابعة
النتاج الوقود البيئي وسيكون هناك
خ �ل��ال ه � ��ذه ال � �س � �ن ��وات ت �ش ��دي ��د ع�ل��ى
الرقابة بتركيب فالتر.
وح��ول م�ش��اري��ع هيئة ال��زراع��ة ذكر
الري ان ه �ن��اك م �ش��روع��ا ي�ت�ع�ل��ق في
ع ��رض امل �ن �ت �ج��ات امل�ح�ل�ي��ة ب ��االس ��واق
ل��دع��م املنتج ال��وط�ن��ي ف��ي غير اوق��ات
امل� ��واس� ��م وه� �ن ��اك م� �ش ��روع اخ� ��ر وه��و
ت�ش�ج�ي��ر ال �ط��رق م�ث��ل ط��ري��ق ال�ع�ب��دل��ي
وخ � ��ط ال� ��وف� ��رة وم �ي �ن ��اء ع �ب��دال �ل��ه ه��و
م� �ش ��روع ض �خ��م اض ��اف ��ة ال� ��ى م �ش��روع
التحريج (ح��زام اخ�ض��ر) ح��ول مدينة
علي ال�س��ال��م (ام ال�ه�ي�م��ان) ال��ذي تبلغ
ت�ك�ل�ف�ت��ه  5م�ل�اي�ي�ن و 400ال� ��ف دي �ن��ار
 ،ك��اش �ف��ا ع ��ن ت ��وج ��ه ل� �ط ��رح م �ش��روع
ح��دي �ق��ة ال �ح �ي ��وان ال �ك �ب��رى وم �ش��روع
انتاج االع�لاف واالسمدة على القطاع
الخاص.

أبل للعيسى :كم عدد
المعلمين في المدارس
الحكومية؟
تقدم النائب د .خليل ابل بسؤال
ال ��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي� ��ر التعليم
ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى ط��ال��ب فيه
ب� �ت ��زوي ��ده ب �ك �ش��ف ب� �ع ��دد امل�ع�ل�م�ين
واملعلمات من الكويتيني والوافدين
في املدارس الحكومية كل على حدة
ح�س��ب ال�ت�خ�ص��ص ال�ع�ل�م��ي وامل ��ادة
التي يدرسها كل منهم من املرحلة
ال��دراس�ي��ة ف��ي ري��اض األط�ف��ال حتى
م��رح �ل��ة ال �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع ��ام ��ة وح �ت��ى
تاريخ طرح هذا السؤال.
وك� � � ��م ت� �ب� �ل ��غ ن� �س� �ب ��ة ال � ��واف � ��دي � ��ن
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ع��دد ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي كل
ت �خ �ص��ص ع �ل �م��ي وم � � ��ادة دراس� �ي ��ة
م��ن ري��اض األط �ف��ال حتى الثانوية
ال� �ع ��ام ��ة وح� �ت ��ى ت ��اري ��خ ط � ��رح ه��ذا
ال �س��ؤال؟ متضمنة كشفا منفصال
وم� �ف� �ص�ل�ا ي� ��وض� ��ح ك � ��ل ت �خ �ص��ص
علمي وكل مادة علمية دراسية من
كال الجنسني على حدة.
وف� ��ي ح� ��ال وج � ��ود ب �ع��ض امل� ��واد
ال��دراس �ي��ة ف��ي امل � ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة

د .خليل ابل

ف��ي ال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ت��ي ف�ي�ه��ا ن��درة
م��ن املعلمني وامل�ع�ل�م��ات الكويتيني
ي ��رج ��ى ت �ح ��دي ��د امل� � � ��ادة ال ��دراس� �ي ��ة
وال� �ت� �خ� �ص ��ص ال� �ع� �ل� �م ��ي وأس � �ب� ��اب
ن � ��درة ه � ��ذا ال �ت �خ �ص��ص ل�ل�م�ع�ل�م�ين
وامل� �ع� �ل� �م ��ات ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وال �خ �ط��ة
املستقبلية املوضوعة لتفادي هذا
النقص.
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الزلزلة يسأل عن عدد الخبراء
والمستشارين في جميع الوزارات
وج��ه النائب د .يوسف الزلزلة
س� ��ؤاال ال ��ى ج�م�ي��ع ال � � ��وزراء ح��ول
ت �ع �م �ي��م دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
رق � � ��م ( )١٧ل� �س� �ن ��ة  1982ب �ش ��أن
أس � ��س وق� ��واع� ��د ت �ع �ي�ين ال �خ �ب��راء
وامل� � �س� � �ت� � �ش � ��اري � ��ن ال � � � �ص� � � ��ادر ف��ي
 1982/12/2وج� � � � ��اء ف� � ��ي ن��ص
السؤال:
ما أعداد الخبراء واملستشارين
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وغ � �ي� ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ال��ذي��ن ت��م االس�ت�ع��ان��ة بخدماتهم
وخ�ب��رات�ه��م املهنية ك��ل ف��ي مجال
تخصصه الوظيفي لدى الجهات
التابعة باإلشراف لوزارتكم وذلك
ع ��ن آخ � ��ر ع �ش��ر س � �ن ��وات ع �ل��ى أن
توضح بكشف تفصيلي األسماء
وال �ج �ن �س �ي��ات وامل ��ؤه ��ل ال ��دراس ��ي
وال�خ�ب��رات السابقة عند التعاقد
وآلية السند القانوني في التعاقد
(طبيعة ال�ت�ع�ي�ين) وم ��دة التعيني

واألج� ��ر امل �ح��دد ف��ي ع�ق��د التعيني
وم��ا انتهى اليه حتى تاريخ الرد
على ال�س��ؤال واالم�ت�ي��ازات املقررة
ب� �م ��وج ��ب ال� �ت� �ع ��اق ��د أو ال � �ق � ��رارات
الصادرة والجهات التي استعانت
بخبراته والتي ال يزال يعمل بها.
وي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب �ن �س��خ ع��ن
ك ��اف ��ة اإلع �ل��ان � ��ات ال� �ت ��ي ت �م��ت م��ن
قبل دي��وان الخدمة املدنية والتي
ت� ��م ع� �ل ��ى إث� ��ره� ��ا ت �ع �ي�ي�ن ال� �س ��ادة
املنوه عنهم في ال��رد على ما جاء
ب ��ه ال � �س� ��ؤال رق� ��م  ١وذل � ��ك اع �م��اال
ل�ل�ت�ع�م�ي��م رق� ��م ( )١٥ل �س �ن��ة ١٩٨١
ف ��ي ش� ��أن االع �ل ��ان ع ��ن ال��وظ��ائ��ف
الشاغرة.
وم� ��ا أع� � ��داد ال �ك��وي �ت �ي�ين ب�ك��اف��ة
ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال � ��ذي � ��ن ت� �ق ��دم ��وا
ب�ح�س��ب اإلع�ل�ان ��ات امل� �ش ��ار ال�ي�ه��ا
ف��ي ال��رد على ال �س��ؤال رق��م  ٢على
أن ي � ��راع � ��ى ب � �ي� ��ان االش � �ت� ��راط� ��ات

اإلح �ل�ال ب�م��ا ي �خ��دم تطبيق مبدأ
التكويت في كافة قطاعات العمل
ي��رج��ى م��واف��ات�ن��ا ب��أع��داد ال�خ�ب��راء
واملستشارين الذين تم إخضاعهم
ل�ت�ل��ك ال�س�ي��اس��ة وذل ��ك ع��ن ال�ف�ت��رة
املوضحة بالسؤال رقم .١
ويرجى بيان أعداد املستشارين
غ �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م� ��ن ب �ل ��غ ال �س��ن
ال �ق��ان��ون �ي��ة إلن� �ه ��اء ال �ت �ع��اق��د وال
ي��زال مستمرا على رأس عمله مع
ض ��رورة ذك��ر ع��دد م��رات التجديد
ل� ��ه ودواع � � � ��ي ال� �ح ��اج ��ة ف� ��ي ض ��وء
الخدمات التي يقدمها.
كما يرجى بيان أع��داد وأسماء
امل �س �ت �ش��اري��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وغ �ي��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال�ج�ه��ة
ال �خ��اض �ع��ة إلش��راف �ك��م ف ��ي ت��اري��خ
ورود ه��ذا ال �س��ؤال والعاملني في
ن �ف��س ال� ��وق� ��ت ف� ��ي ج� �ه ��ات أخ� ��رى
سواء تابعة لكم أو تابعة لجهات
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امل� ��وض� ��وع� ��ة ف � ��ي س� �ب� �ي ��ل ال� �ت� �ق ��دم
ل� �ل ��إع� �ل ��ان وق� � � ��واع� � � ��د امل � �ف ��اض � �ل ��ة
املعتمدة لديكم فيما بني املتقدمني
عند التساوي باملؤهل والخبرة.
وف� � � ��ي ض� � � ��وء ح� � � ��رص ال � ��دول � ��ة
ع �ل��ى اس� �ت� �م ��رار ت �ف �ع �ي��ل س �ي��اس��ة

المعيوف يقترح تعديل
قانون حماية األموال العامة
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
باقتراح بقانون بتعديل الفقرة (ج)
من القانون رقم  1لسنة  1993بشأن
حماية األم��وال العامة فيما تضمنه
م��ن اع �ت �ب��ار ش��رك��ات امل�س��اه�م��ة ال�ت��ي
تساهم الدولة في رأسمالها (بصورة
غ� �ي ��ر م � �ب� ��اش� ��رة) خ ��اض� �ع ��ة ألح� �ك ��ام
القانون.
وج� � ��اء ف ��ي ن ��ص االق� � �ت � ��راح :م ��ادة
أول ��ى:ت� �ع ��دل ن ��ص ال �ف �ق��رة ((ج)) من
املادة الثانية من القانون رقم  1لسنة
 1993ب�ش��أن ح�م��اي��ة األم� ��وال ال�ع��ام��ة
بحذف عبارة (أو غير مباشرة) التي
ت�ض�م�ن�ت�ه��ا ت �ل��ك ال �ف �ق��رة وامل �ق �ص��ود
بها تعريف األم��وال العامة هي التي
تمتلك فيها الدولة أو الهيئات العامة
وامل � ��ؤس � �س � ��ات ال � �ع ��ام ��ة وال � �ش ��رك ��ات
واملنشآت بنسبة ال تقل عن  ٪25من
رأسمالها بصورة مباشرة.
كما جاء في املذكرة اإليضاحية
ل�ل�اق �ت ��راح ب �ق ��ان ��ون :ت �ن��ص امل� ��ادة
الثانية م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة
 1993ب � �ش � ��أن ح � �م ��اي ��ة األم � � � ��وال
ال�ع��ام��ة( :يقصد ب��األم��وال العامة
في تطبيق أحكام هذا القانون ما
يكون مملوكا أو يقصد باألموال
ال �ع ��ام ��ة خ��اض �ع��ا الدارة إح� ��داى

ال� �ج� �ه ��ات األت � �ي� ��ة أي � ��ا ك � ��ان م��وق��ع
ت�ل��ك األم � ��وال ف��ي داخ ��ل ال �ب�ل�اد أو
خارجها:
أ -الدولة.
ب -ال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة وامل��ؤس�س��ات
العامة.
ج -ال � �ش� ��رك� ��ات وامل � �ن � �ش� ��آت ال �ت��ي
ت � �س� ��اه� ��م ف� �ي� �ه ��ا ال � �ج � �ه � ��ات امل �ب �ي �ن��ة
ب��ال�ب�ن��دي��ن ال�س��اب�ق�ين ب�ن�س�ب��ة ال تقل
ع� ��ن  ٪25م� ��ن رأس� �م ��ال� �ه ��ا ب� �ص ��ورة
م�ب��اش��رة أو غير م�ب��اش��رة ع��ن طريق
شركات أو منشآت تساهم الدولة أو
الهيئات العامة أو املؤسسات العامة
أو غ�ي��ره��ا م��ن األش �خ ��اص امل�ع�ن��وي��ة
ال �ع��ام��ة ف ��ي رأس �م��ال �ه��ا ب�ن�ص�ي��ب ما
وي�ع�ت��د ف��ي ت�ح��دي��د نسبة رأس امل��ال
املشار إليها بمجموع الحصص التي
ل�ل��دول��ة أو غيرها م��ن ك��اف��ة الهيئات
ذات الشخصية امل�ع�ن��وي��ة ال�ع��ام��ة أو
الشركات املشار إليها )
ولقد فسرت محكمة التمييز عبارة
(غ �ي��ر م �ب��اش��رة) ب �ق��ول �ه��ا (اذا ك��ان��ت
املادة الثانية من القانون رقم  1لسنة
 1993ب�ش��أن ح�م��اي��ة األم� ��وال ال�ع��ام��ة
قد حددت مفهوم املال العام بأن جاء
ف��ي نصها على أن (يقصد ب��األم��وال
العامة في تطبيق أحكام هذا القانون
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ما يكون مملوكا أو يقصد باألموال
العامة خاضعا الدارة إحدى الجهات
اآلتية أي��ا ك��ان موقع تلك األم��وال في
داخل البالد أو خارجها:
أ -الدولة.
ب -ال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة وامل��ؤس�س��ات
العامة.
ج -ال � �ش� ��رك� ��ات وامل � �ن � �ش� ��آت ال �ت��ي
ت � �س� ��اه� ��م ف� �ي� �ه ��ا ال � �ج � �ه � ��ات امل �ب �ي �ن��ة
ب��ال�ب�ن��دي��ن ال�س��اب�ق�ين ب�ن�س�ب��ة ال تقل
ع� ��ن  ٪25م� ��ن رأس� �م ��ال� �ه ��ا ب� �ص ��ورة
م�ب��اش��رة أو غير م�ب��اش��رة ع��ن طريق
شركات أو منشآت تساهم الدولة أو

الهيئات العامة أو املؤسسات العامة
أو غ�ي��ره��ا م��ن األش �خ ��اص امل�ع�ن��وي��ة
ال �ع��ام��ة ف ��ي رأس �م��ال �ه��ا ب�ن�ص�ي��ب ما
وي�ع�ت��د ف��ي ت�ح��دي��د نسبة رأس امل��ال
املشار إليها بمجموع الحصص التي
ل�ل��دول��ة أو غيرها م��ن ك��اف��ة الهيئات
ذات الشخصية امل�ع�ن��وي��ة ال�ع��ام��ة أو
الشركات املشار إليها).
ف ��إن م �ف��اد ال �ن��ص ب �ص��ري��ح لفظه
وواض � ��ح ع �ب��ارات��ه أن امل � ��ال يكتسب
صفة العمومية ب�ص��ورة مباشرة أو
ب �ص��ورة غ �ي��ر م �ب��اش��رة ف �ف��ي ال�ح��ال��ة
األول � � ��ى ي �ت �ح �ق��ق ذل� ��ك إذا ك� ��ان امل ��ال
م �م �ل��وك��ا ل �ل��دول��ة وال �ه �ي �ئ��ات ال�ع��ام��ة
واملؤسسات العامة بنسبة ال تقل عن
 25%من رأسمالها والحالة الثانية ال
تختلف ع��ن الحالة األول��ى م��ن حيث
توافر ش��رط املساهمة بنسبة ال تقل
ع��ن  % 25م��ن رأس�م��ال�ه��ا إال أن ذل��ك
ي�ت�ح�ق��ق ع��ن ط��ري��ق م�س��اه�م��ة ش��رك��ة
أو مجموعة من الشركات أو املنشآت
ال� �ت ��ي ت �س��اه��م ال� ��دول� ��ة أو ال �ه �ي �ئ��ات
العامة أو املؤسسات العامة أو غيرها
م��ن األش �خ��اص امل�ع�ن��وي��ة ال�ع��ام��ة في
رأسمالها بنصيب ما وهذا النصيب
األخ�ي��ر يتعلق بالشركات الوسيطة
التي تساهم فيها الدولة أو غيرها.

حكومية أخ��رى مع بيان مجموع
ال� ��روات� ��ب وامل� �م� �ي ��زات ال �ح��اص �ل�ين
عليها م��ع ب�ي��ان السند القانوني
ال��ذي يسمح لهم بالعمل في أكثر
من جهة.
وأشار البند رقم  ٥من التعميم
رق � � ��م ( )17ل� �س� �ن ��ة  1982ب �ش ��أن
أس � ��س وق� ��واع� ��د ت �ع �ي�ين ال �خ �ب��راء
واالستشاريني على ما يلي:
ع�ل��ى ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��زام
ال�خ�ب��راء ال�ع��ام�ل�ين ل��دي�ه��ا بتقديم
ت� �ق ��اري ��ر دوري� � � ��ة ع� ��ن م �ن �ج��زات �ه��م
سواء املتعلقة باملهام الرئيسية أو
أعداد الكوادر الكويتية وتدريبها
ح �ت��ى ي �م �ك��ن ت � ��دارك أي م �ع��وق��ات
في الوقت املناسب .وعليه يرجى
تزويدنا ب��أع��داد وأس�م��اء الكوادر
ال��وط �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت ��م اع� ��داده� ��ا م��ن
قبل الخبراء واملستشارين املنوه
عنهم ف��ي رد ع�ل��ى ال �س��ؤال رق��م ١

ع��ن ال�ف�ت��رة امل�ش��ار اليها بالسؤال
سالف الذكر تفعيال ملا جاء بالبند
رقم  ٤من التعميم والذي أشار الى
( ....أن توفر الكوادر الوطنية التي
ستعمل معه خ�لال ف�ت��رة التعاقد
ع� �ل ��ى أن ت � �ك ��ون م ��ؤه� �ل ��ه ت��أه �ي�لا
ي�م�ك�ن�ه��ا م ��ن االس� �ت� �ف ��ادة ال�ك��ام�ل��ة
من فرص التدريب املتاحة للقيام
ب��أع �م��ال �ه��م ب �ك �ف ��اءة ب �ع��د ان �ت �ه��اء
مهمة الخبير).
ك �م ��ا أش� � ��ار ال �ب �ن ��د ال� �ث ��ال ��ث م��ن
التعميم املذكور أعاله إلى أن (مدة
ال �ت �ع��اق��د ب �م��وج��ب ال �ع �ق��د ال �ث��ال��ث
ال ت�ت�ج��اوز السنتني ف�ق��ط) يرجى
توضيح أسباب التجديد للحاالت
ال ��واردة بالرد على ال�س��ؤال رق��م ٥
في ضوء هذا البند.

حماد :نثمن جهود
إطالق سراح المواطن
المختطف في العراق
ثـمن النائب س�ع��دون حماد
ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا وزارت ��ا
ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة إلط�لاق
س � � � � ��راح امل� � � ��واط� � � ��ن ال� �ك ��وي� �ت ��ي
امل� �خ� �ت� �ط ��ف ف � ��ي ال � � �ع� � ��راق م �ن��ذ
منتصف شهر م��ارس املاضي
خ ��ال ��د ال� �س ��رح ��ان ش ��اك ��را ال �ل��ه
س� �ب� �ح ��ان ��ه وت � �ع� ��ال� ��ى ع� �ل ��ى م��ا
وف � ��ق وس� � ��دد وم �ه �ن �ئ��ا ع��ائ �ل��ة
السرحان الكرام بإطالق سراح
ابنهم خ��ال��د م��ن ي��د الخاطفني
وم �ت �م �ن �ي��ا س��رع��ة ع ��ودت ��ه إل��ى
ارض الوطن.
واك � � ��د ح � �م� ��اد :ل� �ق ��د ت��اب �ع �ن��ا
ل � �ح � �ظ � ��ة ب � �ل � �ح � �ظ� ��ة م � ��وض � ��وع
امل��واط��ن امل�خ�ت�ط��ف ف��ي ال �ع��راق
إل��ى ان تم بحمد الله وتوفيقه
اط�ل��اق س��راح��ه واالف � � ��راج عنه
ح�ي��ث وق ��ع امل��واط��ن ال�س��رح��ان
أس �ي��را ف��ي ي��د ع�ص��اب��ة عراقية
م� �ن ��ذ م �ن �ت �ص��ف ش� �ه ��ر م� ��ارس
امل � ��اض � ��ي أث � �ن � ��اء ت � ��واج � ��ده ف��ي
ال �ع��راق مل�ت��اب�ع��ة ب�ع��ض االم ��ور
التجارية مضيفا :وقامت تلك
ال�ع�ص��اب��ة ب��االت �ص��ال ب��أس��رت��ه
وإب�لاغ�ه��ا بالخطف واملطالبة
ب �ف��دي��ة م��ال �ي��ة إلط �ل�اق س��راح��ه

سعدون حماد

مقدارها مليون دوالر.
وط� ��ال� ��ب ح� �م ��اد ال �خ��ارج �ي��ة
الكويتية ببذل اقصى الجهود
لسرعة ان�ه��اء اج ��راءات عودته
م ��ع ت��وف �ي��ر ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
واالمنية له لحني عودته ساملا
إلى ارض الوطن.
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الطريجي يقترح إنشاء الهيئة العامة
لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ل��ه الطريجي
ب ��االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة الكويتية ملكافحة املنشطات
واملؤثرات العقلية ونصت مواده على
ما يلي:
م� ��ادة أول � ��ى :ي �ك��ون للمصطلحات
التالية املعنى املبني قرين كل منها:
 الهيئة :الهيئة ال�ع��ام��ة الكويتيةملكافحة املنشطات واملؤثرات العقلية.
 املجلس :مجلس ادارة الهيئة. ال ��رئ� �ي ��س :رئ �ي ��س م �ج �ل��س ادارةالهيئة.
 املدير العام :مدير عام الهيئة. ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال � �ت� ��أدي � �ب � �ي� ��ة :ال �ل �ج �ن��ةالتأديبية الكويتية للنظر في الطلبات
ذات ال � �ص � �ل ��ة ب� �ق� �ض ��اي ��ا امل �ن �ش �ط ��ات
وامل �س��ائ��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ان �ت �ه��اك ق��واع��د
مكافحة املنشطات واملؤثرات العقلية.
 ل �ج �ن��ة ال �ت �ظ �ل��م :ال �ل �ج �ن��ة امل�ع�ن�ي��ةب��ال�ت�ظ�ل��م م��ن ال� �ق ��رارات ال� �ص ��ادرة من
اللجنة التأديبية.
 اللجنة االوملبية :اللجنة االوملبيةالكويتية.
 قائمة امل�ح�ظ��ورات :القائمة التيتنشر ومعتمدة م��ن ال��وك��ال��ة الدولية
ملكافحة املنشطات واملؤثرات العقلية
وت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت�ح��دي��ده��ا واع�لان�ه��ا
وتزويد االتحادات الوطنية الرياضية
الكويتية ببياناتها.
 ال �ه �ي �ئ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة :اي ج�ه��ةمحلية رياضية ف��ي الكويت بمى في
ذل��ك االع �ض��اء واالن��دي��ة وال�ج�م�ع�ي��ات
والجهات املنتسبة.
 ال�ل�اع ��ب ال ��ري ��اض ��ي :اي ش�خ��صي � � �ش � ��ارك ف � ��ي ل� �ع� �ب ��ة ري� ��اض � �ي� ��ة ع �ل��ى
امل �س �ت��وى ال ��دول ��ي او ع �ل��ى امل �س �ت��وى
امل �ح �ل��ي او امل �س �ت ��وي ��ات االدن � � ��ى ك�م��ا
ي�ش�م��ل اي ش �خ��ص ي �ش��ارك ف��ي لعبة
رياضية تحت سلطة اي جهة حكومية
او غ�ي��ر حكومية او منظمة رياضية
اخرى تقبل باملدونة العاملية ملكافحة
املنشطات واملؤثرات العقلية.
 محكمة التحكيم :محكمة التحكيملاللعاب الرياضية .CAS
 املسابقة :سباق منفرد او مباراةاو لعبة بعينها او منافسة رياضية
محددة.
 ال � � �ح� � ��دث ال� � ��ري� � ��اض� � ��ي :س �ل �س �ل��ةل �ل �م �س��اب �ق��ات وال� �ب� �ط ��والت وال � � ��دورات
التي تجري تحت اشراف هيئة واحدة
او اكثر ذات صلة وقد يكون دوليا او
وطنيا.
 املشارك :اي العب او فرد من افرادالطاقم املعاون لالعبني.
 ال��وس�ي�ل��ة امل �ح �ظ��ورة :اي وسيلةم � ��ن ال� ��وس� ��ائ� ��ل امل � ��درج � ��ة ف � ��ي ق��ائ �م��ة
املحظورات.
 العينة :اي مادة بيولوجية تؤخذالغ��راض مراقبة تعاطي املنشطات او
املؤثرات العقلية.

 امل��دون��ة :املدونة العاملية ملكافحةاملنشطات واملؤثرات العقلية.
 ال� � � �ق � � ��واع � � ��د :ق � � ��واع � � ��د م� �ك ��اف� �ح ��ةاملنشطات وامل��ؤث��رات ال�ت��ي وضعتها
الهيئة وفقا للمدونة العاملية ووفقا
للمعايير الدولية الجراء الفحوصات
وامل� �خ� �ت� �ب ��رات واالع � � �ف � ��اءات الغ� ��راض
عالجية وقائمة املحظورات وحماية
الخصوصية.
 امل �خ��در :أي م ��ادة طبيعية كانتأو اصطناعية م��ن امل��واد امل��درج��ة في
ج� � ��داول م � �خ ��درات ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة أو ق � � ��رارات وزارة ال�ص�ح��ة
الكويتية.
 املؤثرات العقلية :أي مادة طبيعيةكانت أو اصطناعية أو أي منتجات
م ��درج ��ة ف ��ي ال � �ج� ��داول ال � �ص� ��ادرة من
وزارة الصحة منظمة امل��واد املعترف
بها دوليا باعتبارها من املنشطات أو
املؤثرات العقلية.
م� � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ت �ن �ش��أ ه �ي �ئ��ة ع��ام��ة
ذات ميزانية ملحقة تسمى «الهيئة
العامة ملكافحة املنشطات وامل��ؤث��رات
ال� �ع� �ق� �ل� �ي ��ة» ي � �ك� ��ون ل� �ه ��ا ال �ش �خ �ص �ي��ة
االعتبارية وتخضع إلش��راف الوزير
املختص بشؤون الرياضة.
م��ادة ث��ال�ث��ة :تتولى الهيئة اتخاذ
االج � ��راءات ال�ل�ازم��ة ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون
واللوائح والنظم في مجال ممارسة
االنشطة الرياضية لالتحاد والنوادي
ال �ك��وي �ت �ي��ة وف� ��ي ع�لاق��ات �ه��ا ب��ال�ل�ج��ان
ال��دول�ي��ة واللجنة االومل�ب�ي��ة الكويتية
على املستويني املحلي والدولي.
وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك أن
تقوم بما يأتي:
 -1اقتراح اللوائح والنظم وقواعد
مكافحة املنشطات واملؤثرات العقلية
على ضوء الضوابط املحددة بأحكام
امل��دون��ة ال�ع��امل�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة املنشطات
واملعتمدة من الوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات (وادا).
 -2ت �ن �ف �ي��ذ ب��رن��ام��ج ال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ى
امل �ن �ش �ط ��ات ف� ��ي ال� �ب� �ط ��والت امل �ح �ل �ي��ة
واالقليمية وال��دول�ي��ة التي تقام على
أرض ال �ك��وي��ت وي �ت �ض �م��ن ال �ب��رن��ام��ج
وض��ع خطط ال�ف�ح��وص��ات واالش ��راف
ع �ل��ى ج�م�ي��ع وم �ع��ال �ج��ة ال �ع �ي �ن��ات في
ح� ��ال� ��ة ت � ��واف � ��ر م �ت �ط �ل �ب ��ات ف �ح �ص �ه��ا
وإرس ��ال� �ه ��ا ال� ��ى امل �خ �ت �ب��رات م ��ن قبل
ال��وك��ال��ة ال�ع��امل�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة املنشطات
أو امل �خ �ت �ب��رات امل�ح�ل�ي��ة امل�ع�ت�م��دة من
وزارة ال�ص�ح��ة وال�ت�ع��ام��ل م��ع نتائج
ال� �ف� �ح ��وص ��ات وإج � � � ��راء ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
وتوقيع العقوبات.
 -3ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان امل�خ�ت�ص��ة في
شأن قرارات لجنة االعفاءات ألغراض
ع�لاج �ي��ة وق ��واع ��د وش � ��روط ال�ت�ع��ام��ل
م��ع ال�ن�ت��ائ��ج ل�ج�ن��ة ت��أدي�ب�ي��ة لقضايا
املنشطات ونظام عملها.
 -4عمل برامج التوعية والتثقيف
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وت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة املنشطات
وذل� � � � � ��ك ب � ��ال� � �ت� � �ع � ��اون م � � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية املعنية بحيث تشمل جميع
الرياضيني واالجهزة االدارية والفنية
امل�ن�ت�س�ب�ين ال ��ى ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة
املحلية في دول��ة الكويت واملنتسبني
ال��ى وزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم العالي
والتعليم الخاص من طلبة ومدرسني
وإداري � � �ي � ��ن وج� �م� �ي ��ع امل �ن �ت �س �ب�ي�ن ف��ي
االندية الصحية الخاصة والحكومية
بشكل عام.
 -5الترويج لرياضة نزيهة وعادلة
م ��ن دون ت� �ن ��اول امل� � ��واد امل �ن �ش �ط��ة أو
ال � �ل � �ج ��وء ال� � ��ى اس� �ت� �ع� �م ��ال امل � ��ؤث � ��رات
العقلية.
 -6إج � � ��راء ال � ��دراس � ��ات وال �ب �ح��وث
ال�ع�ل�م�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�س�ل��وك�ي��ة
واالخ �ل ��اق � � �ي� � ��ة وال � �ط � �ب � �ي� ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �م �ك��اف �ح��ة امل� �ن� �ش� �ط ��ات وع� �ل ��ى ن�ح��و
خ��اص نبني فئات الالعبني االداري�ين
وال� �ح� �ك ��ام ف ��ي االن� �ش� �ط ��ة ال��ري��اض �ي��ة
بمختلف أنماطها.
 -7تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل
أنشطة وأعمال الهيئة.
 -8املشاركة ف��ي املحافل االقليمية
وال � ��دول� � �ي � ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة ف � ��ي م �ك��اف �ح��ة
املنشطات.
 -9ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع امل �ن �ظ �م��ات ذات
ال �ص �ل��ة ب �م��ا ي �ح �ق��ق أغ� � ��راض ال�ه�ي�ئ��ة
ويدعم نشاطها.
م��ادة راب�ع��ة :يكون للهيئة مجلس
ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء
برئاسة الوزير املختص وعضوية كل
من:
 -1مدير عام الهيئة.
 -2س�ت��ة م��ن ممثلي ال� ��وزارات ذات
ال �ص �ل��ة ي �م �ث �ل��ون ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
ال� �ت ��ي ل �ه ��ا ع�ل�اق ��ة ب � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
والرياضة في البالد ال تقل درجاتهم
عن وكيل وزارة مساعد.
 -3ث �ل ��اث � � ��ة م� � � ��ن ذوي ال � �خ � �ب� ��رة
واالختصاص.
 وملجلس االدارة أن يدعو لحضورجلساته من ي��راه من املختصني دون
أن يكون له صوت معدود.
 -وال ي � �ك � ��ون اج � �ت � �م� ��اع امل �ج �ل��س

صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه
بمن فيهم الرئيس أو من يفوضه.
 وت� �ج ��دد م� ��دة ع �ض��وي��ة امل�ج�ل��سوحاالت تجديدها أو سقوطها ونظام
ال�ع�م��ل ب��امل�ج�ل��س وق��واع��د وإج� ��راءات
وم ��واع � �ي ��د اج� �ت� �م ��اع ��ات ��ه واالغ �ل �ب �ي��ة
ال�ل�ازم ��ة إلص � ��دار ق� ��رارات� ��ه وم �ك��اف��آت
وح�ض��ور جلساته وجلسات اللجان
املتفرعة عنه بقرار يصدر من مجلس
ال � � � � ��وزراء ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ع � ��رض ال ��وزي ��ر
املختص.
م � ��ادة خ ��ام �س ��ة :م ��ع ع� ��دم اإلخ�ل��ال
ب� � ��امل� � ��ادة ال � �س ��اب � �ق ��ة ي� �ش� �ك ��ل م �ج �ل��س
االدارة ل �ج �ن��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ت �ت��ول��ى
دراس� � � � ��ة وم � ��راج � �ع � ��ة ك � ��ل م � ��ا ي �ت �ص��ل
بقواعد وإجراءات مكافحة املنشطات
واملؤثرات العقلية على ضوء القرارات
ال��دول�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة امل �ح��ددة ألن��واع�ه��ا
وط �ب �ي �ع �ت �ه��ا وح� � ��دود وم � ��دى ح ��االت
اس �ت �ع �م��ال �ه��ا .وك� ��ل م ��ا ي �ت �ص��ل ب �ه��ذه
الدراسات من وثائق وبيانات ويلحق
بها من دراسات متخصصة.
وي�ص��در ق��رار م��ن ال��وزي��ر املختص
بناء على موافقة مجلس ادارة الهيئة
بتشكيل هذه اللجنة على ان يكون من
بني اعضائها ممثل عن وزارة الصحة
ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة والهيئة العامة للشباب.
م� � ��ادة س� ��ادس� ��ة :ي �خ �ت��ص م�ج�ل��س
اإلدارة برسم السياسة العامة للهيئة
وأهدافها ضمن خطة تطوير النشاط
الرياضي وفقا للنظم الدولية املعترف
بها وله على االخص :دراسة ومتابعة
اج� � ��راءات ال �ت �ع��اون امل�ح�ل��ي وال��دول��ي
وت�ب��ادل برامج التعاون التقني فيما
ي �خ��ص االن �ش �ط��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت�ج��ري��م
ال �ت �ع��ام��ل غ �ي��ر امل� �ش ��روع ب��امل�ن�ش�ط��ات
واملؤثرات العقلية وما يتصل بها من
انشطة اخرى.
دع ��م وت �ع��زي��ز وت �ق��دي��م امل �س��اع��دات
ال �ف �ن �ي��ة وال �ع �ل �م �ي ��ة ب� �غ ��رض ��ه زي � ��ادة
ودعم املرافق العاملة لفعالية مراقبة
ومتابعة م��وارد املنشطات واملؤثرات
العقلية ب�م��ا ي�ك�ف��ل تحقيق الحماية
ضد استخدامها وانتشارها.
ت � � �ب � � ��ادل ال � � �خ � � �ب� � ��رات وال� � �ت� � �ج � ��ارب
واألب �ح��اث وال ��دراس ��ات وامل�ط�ب��وع��ات
وأي � ��ة وس ��ائ ��ل اخ � ��رى ل �ت �ح �س�ين اداء
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي م �ج��ال امل�ك��اف�ح��ة ورف��ع
كفاءاتهم.
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال� �ل� �ق ��اءات ال�ع�ل�م�ي��ة
وامل��ؤت�م��رات واالجتماعات وال�ن��دوات
وامل �ح��اض��رات ال�ت��ي تعقدها الجهات
ذات ال�ص�ل��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين املحلي
والدولي.
ت �ن �س �ي��ق األه� � � � ��داف وال� �س� �ي ��اس ��ات
وال � �خ � �ط � ��ط وال � � �ب� � ��رام� � ��ج واألن � �ش � �ط� ��ة
ال�ص�ح�ي��ة وال �ت��رب��وي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
واألمنية واإلعالمية والرياضية التي
من شأنها الحد من مشكلة استخدام

امل �ن �ش �ط ��ات وامل� � ��ؤث� � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة او
ان �ت �ش��اره��ا وال �ع �م��ل وال ��وق ��اي ��ة منها
وعالجها.
م��ادة سابعة :يتولى إدارة الهيئة
م��دي��ر ع ��ام وي �ك��ون ل��ه ن��ائ��ب أو أك�ث��ر
ي�ص��در بتعيينهم م��رس��وم ب�ن��اء على
عرض الوزير املختص.
وي �م �ث��ل امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
ع�ل�اق ��ات �ه ��ا ب��ال �غ �ي��ر وأم� � � ��ام ال �ق �ض��اء
والجهات الرياضية املحلية والدولية.
وي �خ �ت ��ص امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ب �ك ��ل م��ا
يحقق تنفيذ أحكام هذا القانون وله
ان ي �ف��وض اي م ��ن ن ��واب ��ه ف ��ي بعض
اختصاصاته.
مادة ثامنة :يقدم مدير عام الهيئة
الى مجلس اإلدارة خالل الثالثة اشهر
التالية النتهاء السنة املالية ما يلي:
 -1حساب االيرادات واملصروفات.
 -2تقرير عن اعمال الهيئة والحالة
املالية لها.
 -3تقرير عما سند إليه من الوزير
املختص او مجلس االدارة.
مادة تاسعة :موارد الهيئة املالية:
ح �ص ��ة ن �ق ��دي ��ة م� �ق ��داره ��ا م �ل �ي��ون��ا
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ي �خ ��ول وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
اداء ه� ��ا دف�ع��ة واح ��دة او ع�ل��ى دف�ع��ات
ويجوز توفير التمويل الالزم لها عن
طريق االستعانة بالجهات الحكومية
والهيئات واملؤسسات العامة.
كما يدخل في موارد الهيئة املبالغ
ال�ت��ي تخصصها ال��دول��ة لسد العجز
في ميزانيتها.
نسبة مئوية تبلغ  % 2من صافي
ارب� ��اح ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية
االقتصادية العربية.
ما يقدم إليها من معونات او هبات
توافق تحقيق اغراضها.
مادة حادية عشرة :تقدم الحكومة
ت�ق��ري��را سنويا ال��ى مجلس االم��ة عن
نشاط الهيئة وم��ا تحققه م��ن جهود
خالل مدة التقرير.
م��ادة ثانية ع�ش��رة :ي�ص��در ال��وزي��ر
امل �خ �ت��ص ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذا
القانون خالل ثالثة اشهر من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
م��ادة ثالثة ع�ش��رة :يلغى اي حكم
يخالف أحكام هذا القانون.
م��ادة راب�ع��ة ع�ش��رة :يستمر العمل
بالنظم وال�ل��وائ��ح واألح �ك��ام املنظمة
ملكافحة املنشطات وامللوثات العقلية
إل� ��ى أن ت �ص ��در ال� �ل ��وائ ��ح وال � �ق� ��رارات
املنصوص عليها به.
م ��ادة خ��ام�س��ة ع �ش��رة :ع�ل��ى رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال� � � ��وزراء ك ��ل فيما
يخص تنفيذ هذا القانون ويعمل به
من تاريخ نفاذه.

07

يجب أن تكون
الهيئة ذات
ميزانية ملحقة
يكون لها شخصية
اعتبارية وتخضع
إلشراف وزير
الرياضة
الهيئة تتولى اتخاذ
اإلجراءات الالزمة
واقتراح اللوائح
وقواعد مكافحة
المنشطات
والمؤثرات العقلية
تنفيذ برنامج
الرقابة على
المنشطات في
البطوالت المحلية
واإلقليمية
والدولية
تبادل الخبرات
والتجارب واألبحاث
لتحسين أداء
العاملين في مجال
المكافحة ورفع
كفاءاتهم
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أكد في حوار لـ «الدستور» رفضه خصخصة أي مشروع ناجح

طنا :الحكومة غير جادة فى ملف التجنيس
في القريب العاجل سيرى المواطنون ويسمعون شيئا يسرهم فيما يخص الملف الرياضي
أكد النائب محمد طنا
ان الوثيقة االقتصادية
مجرد رؤية وتصورات
كما انها قديمة
فقد كانت حاضرة في
المجالس السابقة بما
فيها مجلس 2009
وقدمت كمقترحات
بقانون وأعلن في حوار
لـ«الدستور» رفضه
خصخصة أي مشروع
ناجح.
وحول عمليات التجنيس
قال ان الحكومة غير
جادة فى هذا الملف
اطالقا وغير متعاونة
لذلك اتمنى االهتمام
بهذا الجانب.
ونفى ان تكون الزيادة
االخيرة في تعرفة
الكهرباء لها آثار سلبية
وقال اننا ال نقبل االضرار
بجيب المواطن نهائيا.
واكد طنا انه لم يطلع
على البديل االستراتيجي
لكنه شدد على انه
ضده .وحول قضية
الرياضة اكد طنا انه في
القريب العاجل سيرى
المواطنون ويسمعون
شيئا يسرهم فيما
يخص الملف الرياضي
وفيما يلي تفاصيل
الحوار:

 حصل لغط خالل الفترة املاضيةفيما يخص الوثيقة االقتصادية فهل
يمكن ان ت��وض��ح ل�ن��ا م��اه�ي��ة الوثيقة
وما الهدف منها؟
• ف � �ي � �م� ��ا ي� � �خ � ��ص ال ��وث� �ي � �ق ��ة
االقتصادية أؤك��د للجميع انها
م �ج��رد رؤي ��ة وت� �ص ��ورات وأل�ف��ت
االن �ت �ب ��اه إل� ��ى ان �ه��ا ق��دي �م��ة فقد
ك� ��ان� ��ت ح � ��اض � ��رة ف � ��ي امل �ج ��ال ��س
السابقة بما فيها مجلس 2009
وق��دم��ت ك�م�ق�ت��رح��ات ب �ق��ان��ون ال
يقل عن  21نائبا في تلك املجالس
هم الذين صوتوا عليها ونحن
في مجلسنا الحالي ال يمكن ان
يصدر شيء إال بتشريع وكل ما
يقال غير ذلك ال يمكن القبول به
ح�ت��ى ل��و ان ال�ح�ك��وم��ة ل�ه��ا رؤي��ة
م�ع�ي�ن��ة ف ��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن وك��ان��ت
مختلفة عن تطلعات النواب لن
يتم القبول بها.
 الوثيقة ستعرض على مجلساألم��ة خ�لال الجلسة بعد املقبلة فما
مطالبكم؟
• مطالباتنا ان أي ش��يء فيه
ف ��ائ ��دة ل �ل��دول��ة ول �ل �م��واط��ن واي
مشاريع ناجحة تدر عائدا على
امليزانية العامة ال يمكن ان نقبل
ب �ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا ن �ه��ائ �ي��ا ون �ح��ن
نرفض الخصخصة بشكل كامل
ألي مشروع ناجح ألن مصلحة
املواطن فوق أي اعتبار.
 وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ق � ��ال ان � ��ه س�ي�ت��مخ�ص�خ�ص��ة ب �ع��ض إدارات امل� ��دارس
فما تعليقك؟
• ال يمكن ان يخصخص شيء
م ��ن دون ال ��رج ��وع إل� ��ى م�ج�ل��س

النائب محمد طنا متحدثا في احدى الجلسات

محمد طنا

االم��ة وبتشريع من املجلس بما
فيها إدارات املدارس ألن التعليم
م � ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال� �ح� �ي ��وي ��ة ف��ي
الدولة ومرفوض بتاتا التالعب
في هذا األمر.
 اللجنة التشريعية واف �ق��ت علىم��رس��وم بتجنيس م��ا ال ي��زي��د على
 4000شخص فهل الحكومة ج��ادة
في هذا األمر؟
• ال ال� �ح� �ك ��وم ��ة غ� �ي ��ر ج � ��ادة
ف� � ��ى ه� � � ��ذا امل� � �ل � ��ف اط� �ل��اق� � ��ا وه� ��م
غ� �ي ��ر م� �ت� �ع ��اون�ي�ن ل ��ذل ��ك ات �م �ن��ى
االهتمام بهذا الجانب ملصلحة

البلد وملصلحة سمعة الكويت
ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة واق �ف��ال
ه� � � ��ذا امل� � �ل � ��ف ن � �ه ��ائ � �ي ��ا ب �ج �م �ي��ع
ح ��ذاف� �ي ��ره وب� ��اع � �ت� ��راف ال �ج �ه��از
املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني
بصورة غير قانونية وباعتراف
الحكومة نفسها .هناك ما ال يقل
عن  37ألفا يستحقون الجنسية
ول ��و ت��م ال �ب��دء بتجنيس ه��ؤالء
ال ��ذي ��ن اع �ت��رف��ت ال �ح �ك��وم��ة ب�ه��م
النتهينا من هذا امللف في اسرع
وقت ممكن.
 -بعد زيادة اسعار الكهرباء واملاء

هناك تخوفات من انعكاس هذا األمر
على جيب املواطن ما تعليقك؟
• ه� � ��ذا االم� � � ��ر غ� �ي ��ر ص �ح �ي��ح
اط�ل�اق ��ا ن �ح��ن ال ن �ق �ب��ل االض � ��رار
ب �ج �ي��ب امل ��واط ��ن ن �ه��ائ �ي��ا وق�ل�ن��ا
س��اب �ق��ا ان ج �ي��ب امل� ��واط� ��ن خ��ط
أحمر ولن نسمح ال للحكومة وال
لغيرها ان تقترب من املواطنني
ب��دل�ي��ل ان ��ه ت��م اس�ت�ب�ع��اد السكن
الخاص من هذا القانون نهائيا
إضافة إل��ى ذل��ك امل��واط��ن القاطن
في السكن االستثماري لن يدفع
شيئا لذلك املواطن تم استبعاده
م� ��ن ق� ��ان� ��ون ش� ��رائ� ��ح ال �ك �ه��رب��اء
ن �ه��ائ �ي��ا ك �م��ا ح �ث �ث �ن��ا ال �ح �ك��وم��ة
على عدم اط�لاق التجار في رفع
االس� �ع ��ار وامل� � ��واد االس�ت�ه�لاك�ي��ة
وال �ح �ك��وم��ة ت �ع �ه��دت ب��ذل��ك ام��ام
املجلس.
 ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ال ي ��زالال� �غ� �م ��وض ي �ك �ت �ن �ف��ه ف �ه��ل ي �م �ك��ن ان
تضعنا في الصورة اين وصل؟
• لألمانة البديل االستراتيجي
لم أطلع عليه حتى اآلن وانا أسمع
عنه وادع ��و الجميع ال�ن�ق��اب��ات أو
أي شخص أال يتكلم او ينجر وراء
ام��ور غير م�ع��روف��ة ماهيتها كما
انه مجرد كالم وأوهام ولكن أؤكد
ان �ن��ي ض��د ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
ال��ذي يمس مميزات وع�ل�اوات أي
ق �ط��اع ان ك ��ان ال �ص �ح��ة او ال�ن�ف��ط
أو غيرهما من القطاعات فتضرر
هذه القطاعات غير مقبول.
 ه��ل م��ن املمكن ان ي�ك��ون البديلمشروع أزمة بني الحكومة واملجلس؟
• نعم أتوقع في حال املساس
ب� �م� �م� �ي ��زات امل� ��وظ � �ف �ي�ن س �ي �ك��ون
مشروع ازمة.
 يقال ان دور امل��رأة تراجع خاللالسنوات املاضية فما ردك؟
• اب ��دا ف��امل��رأة ل�ه��ا دور م�س��او
ل ��دور ال��رج��ل وامل�ج�ت�م��ع الكويتي
منفتح وديمقراطي وامل��رأة تأخذ
دورها بالكامل ولكن هناك بعض
األمور يجب ان تنصف املرأة فيها.
على سبيل امل�ث��ال امل��رأة املتزوجة
م � � ��ن غ � �ي� ��ر ك� ��وي � �ت� ��ي ات � �م � �ن� ��ى م��ن
الحكومة انصافها وادعو اخواتي
إل � � ��ى ح� �س ��ن اخ � �ت � �ي� ��ار ال �ج �ن �س �ي��ة
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ألوالده � � � � ��ا إذا رغ �ب��ت
ال � � ��زواج م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي وأؤك� ��د
انني أرى ان ح��ق امل��رأة ف��ي إط��اره
الطبيعي ول�ك��ن لدينا مالحظات
فيما يخص حقوق ابنائها.

التتمة ص09

أتمنى توحيد
الجنسية الكويتية
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المرأة تتمتع بدور
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إطالقا رغم قدرتها على حسم القضية
أنا ضد البديل االستراتيجي الذي يمس مميزات وعالوات أي قطاع رغم أنني لم أطلع عليه
تتمة المنشور ص08
 واين دور لجنة شؤون املرأة فأنتمال��ذي��ن ي�ج��ب ان ت�ق��دم��وا االق �ت��راح��ات
لتعزيز دورها؟
• ن� �ح ��ن ق ��دم� �ن ��ا اق � �ت� ��راح� ��ات
بالقوانني وانا شخصيا تقدمت
ب� ��اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون مل� �ن ��ح اب� �ن ��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ول �ك��ن ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ان ت��أخ��ذ
ه��ذه االق�ت��راح��ات بقوانني املقرة
م � ��ن م �ج �ل ��س األم� � � ��ة وت �ف��اع �ل �ه��ا
لصالح املرأة.
 فيما يخص قانون منع االختالطفي حال لم يطبق وزير التربية حكم
املحكمة الدستورية بمنع االختالط ما
توقعاتكم؟
• سبق أن أكدنا ان��ه في حال
ل��م يطبق ال��وزي��ر فإنه سيساءل
سياسيا.
 ه��ل م��ن املمكن ان ي�ك��ون محوراستجواب ضد العيسى؟
• نعم هذا غير مستبعد ولقد
اع �ل �ن��ا ع �ن��ه ف��ي وق ��ت س��اب��ق وال
ن��زال عند كالمنا ل��ن نقبل بهذا
املوضوع اطالقا.
 فيما يخص املشاريع االسكانيةالتي ظهرت فيها أخطاء من املساءل
عن هذا االمر؟
• ن� � � �ح � � ��ن ك� � � � � �ن � � � � ��واب ق � �م � �ن� ��ا
ب �م �س��ؤول �ي��ات �ن��ا وك �ل �م �ن��ا وزي� ��ر
االس �ك ��ان ي��اس��ر أب ��ل وه ��و ي�ق��وم
ب� � � ��دوره ع �ل ��ى أك� �م ��ل وج � ��ه وه ��و
يحاسب ويراقب مراقبة ممتازة
واشكره على ذلك.
 ه ��ل ت �م��ت إح� � ��االت إل� ��ى ال �ن �ي��اب��ةالعامة؟
• هناك حاالت كثيرة وسيتم
ايضا احالة مقاولني آخرين الى
النيابة العامة نتيجة تسببهم
ف ��ي ه � ��ذه األخ � �ط� ��اء ف ��ي امل��دي �ن��ة
الجديدة.
 كيف ترى مشاركة الكويت فيتحالفات دول�ي��ة مثل عاصفة الحزم
ورعد الشمال؟
• ك � � ��ل م � ��ا ت � �ت � �خ� ��ذه ال � �ق � �ي� ��ادة
السياسية في ه��ذا الشأن سواء
م �ح��ارب��ة داع ��ش أو ال �ت��دخ��ل في
اليمن ضد الحوثيني امر ممتاز
ونؤيدها تأييدا مطلقا في هذا
الجانب.
 تم خ�لال الفترة املاضية خطفوق�ت��ل اك�ث��ر م��ن ش�خ��ص ك��وي�ت��ي في
ال �خ��ارج فهل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة تقوم
بدورها؟
• وزارة ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ت �ق��وم
ب��دوره��ا ع�ل��ى أك�م��ل وج��ه و لكن

جانب من اجتماع سابق للجنة الشؤون الخارجية

ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن االه �ت �م��ام اك�ث��ر
وال� �ح ��رص ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��م اث �ن��اء
وجودهم خارج البالد خصوصا
البالد التي فيها بعض املخاطر
ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��م ع�ل�ي�ه��م االن �ت �ب��اه
ل �ك��ي ال ي �ك��ون��وا ف��ري �س��ة س�ه�ل��ة
ألصحاب النفوس الضعيفة.
 امل� ��واط� ��ن ي �ت �س��اءل م �ت��ى س�ي�ت��مرف��ع االي �ق��اف ع��ن ال�ن�ش��اط الرياضي
الكويتي؟
• ب� � � � ��اذن ال� � �ل � ��ه ف� � ��ي ال� �ق ��ري ��ب
ال � �ع ��اج ��ل س � �ي � ��رون وي �س �م �ع��ون
شيئا يسرهم فيما يخص امللف
ال� ��ري� ��اض� ��ي وج� �م� �ي ��ع م� ��ن ي� ��ؤزم
امل �ل��ف ال ��ري ��اض ��ي وي �ت �س �ب��ب في
احراج الكويت من خالل االيقاف
ستتخذ ضده االجراءات الالزمة.
 ما تقييمك لكثرة االستجواباتخ �ل�ال ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ح��ال��ي
ه ��ل ه ��ي ت �ف �ع �ي��ل ل �ل��رق��اب��ة او مل �ج��رد
التكسبات االنتخابية؟
• االستجواب ح ��ق م �ش��روع
ل�ل�ن��ائ��ب وج�م�ي��ع االس�ت�ج��واب��ات
خالل الفصل التشريعي الحالي
استجوابات مستحقة وممتازة
ول�ي�س��ت ألج��ل ال�ت��أزي��م ك�م��ا ك��ان
يحصل ف��ي ال�س��اب��ق م�ج��رد رفع
أوراق غ� �ي ��ر ح �ق �ي �ق �ي��ة وم� �ج ��رد
ك� � �ل� ��ام م� � ��رس� � ��ل وك� � �ل� � ��ام ي � �س� ��يء
ل �ل �ن��ائ��ب ول� �ل ��وزي ��ر ون� �ح ��ن ض��د
هذا االسلوب وال نعمل ذلك الن
استجواباتنا للمصلحة العامة.
 كنت صاحب أحد االستجوابنياملقدمني لوزيرة الشؤون هند الصبيح
فهل ترى انها غيرت من أدائها؟
• أرى ان � �ه� ��ا ع� ��دل� ��ت ب �ع��ض
االمور ولكن هناك امورا مازالت

ع�ل��ى ح��ال�ه��ا وأن ��ا اراق ��ب وأت��اب��ع
وال ب��د م��ن ت�ع��دي�ل�ه��ا خصوصا
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات في
وزارة ال �ش��ؤون ف�ه�ن��اك ان ��اس ال
يستحقون ومتى ما رأيت تعيني
أح� � ��د ه � � ��ؤالء س� �ي� �ك ��ون م� �ش ��روع
استجواب للوزيرة.
 ت� ��ردد ان ��ك ان�س�ح�ب��ت م��ن ك�ت��ابطرح الثقة في االستجواب الذي قدمه
النائب صالح عاشور فما صحة ذلك؟
• ه� � ��ذا غ� �ي ��ر ص �ح �ي��ح وأح� ��د
ال �ن��واب ه��و م��ن ق��ام ب�ه��ذا العمل
والهدف من ه��ذا العمل معروف
ل � � ��ي ش� �خ� �ص� �ي ��ا وم � � �ث � ��ل ه � � ��ؤالء
ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي ال �ح �ق��د وال �ح �س��د
وأن � � � � ��ا ل� � ��م أش� � �ط � ��ب اس� � �م � ��ي م��ن
ك� �ت ��اب ط � ��رح ال� �ث� �ق ��ة وه � � ��ذا غ�ي��ر
صحيح وغ�ي��ر حقيقي وان��ا من
م ��ؤي ��دي االس� �ت� �ج ��واب وت�ك�ل�م��ت
ض��د ال ��وزي ��رة وان ��ا اع ��رف ن�ي��ات
ال � �ن ��ائ � �ب �ي�ن ال � �ل� ��ذي� ��ن وراء ه ��ذه
اإلش ��اع ��ة وس �ي �ك��ون ح�س��اب�ه�م��ا
عند رب العاملني عسيرا جدا.
 رأينا تصريحا للواء مازن الجراحقال فيه النواب مناديب لناخبيهم فما
تعليقك على ذلك؟
• أن� � ��ا أرب� � � ��أ ب ��ال� �ش� �ي ��خ م � ��ازن
ال � �ج� ��راح ب �م �ث��ل ه � ��ذا ال �ت �ص��ري��ح
وه��ذه التصاريح ومن املفترض
ان يبتعد عن مثل هذه التصاريح
التي فيها اإلساءة.
 م��ا ردك ع�ل��ى ال �ت��دخ��ل االي��ران��ياملستمر في دول املنطقة؟
• ال� � � �ت � � ��دخ� �ل ��ات اإلي� � ��ران � � �ي� � ��ة
م � ��وج � ��ودة ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة وغ �ي��ر
مرغوب فيها ونتمنى من ايران
عدم التدخل في شؤون الداخلية

ألن دول ال �خ �ل �ي��ج ك ��ل م�ت�ك��ام��ل
ت�ت�ك��ات��ف وال ن�ق�ب��ل ال �ت��دخ��ل في
ش��ؤون�ن��ا ال��داخ�ل�ي��ة ال م��ن اي��ران
وال من غيرها ونحن مع القيادة
السياسية ف��ي ك��ل م��ا يتخذونه
وأؤك � ��د ان اي � ��ران خ �ط��ر ع �ل��ى كل
دول ال�خ�ل�ي��ج وي �ج��ب ان تبتعد
ع��ن دول الخليج وجميع ال��دول
العربية.
 م��ا رأي� ��ك ف��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�ت��يقررت خالل املجلس الحالي؟
• املجلس ال�ح��ال��ي م��ن أفضل
املجالس ال�ت��ي شهدتها الحياة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ول �ل��ه
الحمد والحكم للشعب الكويتي.
 ه� �ن ��اك ق ��وان�ي�ن اق ��ره ��ا امل �ج �ل��سالحالي لم تنفذها الحكومة؟
• فيما ي�خ��ص ه��ذه ال�ق��وان�ين
سبق أن قلنا ان على الحكومة
ان تعمل بهذه القوانني ونتمنى
املزيد من الحكومة في اقرار هذه
القوانني.
 وفيما يخص توحيد الجنسية؟• ات �م �ن��ى ت��وح �ي��د ال�ج�ن�س�ي��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة وه � � ��ذه رغ � �ب ��ة س�م��و
االم � �ي� ��ر ال � ��راح � ��ل ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
االحمد.
 سمو االمير عبر عن رغبته بأنتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا
فهل مدينة الحرير ستكون احد هذه
االسباب؟
• ات��وق��ع إذا ارادت الحكومة
ت �ن �ف �ي��ذ رغ� �ب ��ة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
األم� �ي ��ر امل �ف �ت��رض ان ي �ت��م ال �ب��دء
ف��ورا ف��ي مدينة الحرير وإحياء
الجزر الكويتية وجعلها جاذبة
للمستثمر من الخارج.

 هل بات من الضروري استثمارالجزر الكويتية؟
• ال� � �ج � ��زر ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ي �ج��ب
اس �ت �ث �م��اره��ا واس �ت �غ�ل�ال �ه��ا ف��ي
مشاريع استثمارية كبرى علما
ان كل املؤهالت التي تهيئ اجواء
ص �ح �ي��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار م ��وج ��ودة
س��واء من الجانب املالي إضافة
إل��ى ال�ع�ق��ول وال �ك �ف��اءات الشابة
الكويتية والذي ينقص اآلن فقط
االرادة ال �ج��ادة ف��ي التنفيذ كما
يجب استغالل الواجهة البحرية
ف� � ��ي االس � �ت � �ث � �م � ��ار وق� � � ��د اخ� � ��ذت
طريقها نحو التنفيذ
 ما دوركم في مواجهة الهدر فيالدوائر الحكومية؟
• ن� �ح ��ن ن� �ط ��ال ��ب ال �ح �ك ��وم ��ة
ب � ��وق � ��ف ال � � �ه� � ��در ال� � �ح � ��اص � ��ل ف��ي
م � ��ؤس� � �س � ��ات ال � � ��دول � � ��ة وع �ل �ي �ه ��ا
ان ت �ت �خ��ذ االج � � � � ��راءات ال� ��رادع� ��ة
ل��وق��ف م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي ال�ج�ه��ات
الحكومية.
 ما تعريف التنمية الشاملة ومتىستبدأ بها الكويت؟
• التنمية الشاملة ه��ي ث��ورة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ع � �ل ��ى ك� ��اف� ��ة ال �ص �ع��د
ال �ع �م��ران �ي��ة وال �ب �ش��ري��ة وامل��ال �ي��ة
والتنمية الشاملة تبدأ بالقرار
ال�س�ل�ي��م وع� ��دم وض ��ع ال�ع��راق�ي��ل
ان ك��ان في ال��دورة املستندية أو
غ �ي��ره��ا ف ��ي أس � ��رع وق� ��ت م�م�ك��ن
وع �ل �ي �ن��ا ان ن �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة
االنسان قبل كل شيء ألن املكون
البشري اهم امر يمكن االستثمار
فيه ويجب ان يكون أولوية لدى
ال�ج�م�ي��ع ول��ذل��ك ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
اس �ت �ث �م��ار ال� �ط ��اق ��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة
ألنها مستقبل الكويت.

لم أنسحب من
استجواب عاشور
لوزيرة الشؤون
وأنا أعرف من وراء
هذه اإلشاعة
وزير اإلسكان
يقوم بمراقبة
ممتازة ويؤدي
دوره على أكمل
وجه
االستجوابات في
المجلس الحالي
مستحقة وليست
من أجل التأزيم
كما كان سابقا
يجب تنمية
الجزر الكويتية
واستغاللها في
مشروعات كبرى
أقولها مجددا
إذا لم يطبق وزير
التربية قانون
منع االختالط
فسيساءل
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 23اقتراحا برغبة قدمها  7نواب
على جدول أعمال جلسة الغد
 23اقتراحا برغبة
قدمها  7نواب وادرجت
على جدول أعمال جلسة
غد الثالثاء.
وتضمنت تلك الرغبات
اقتراحات فيما يخص
الشأن الصحي والتعليمي
والبيئي والخدماتي
وغيره وتنوعت ما
بين تسمية شوارع
وإنشاء حدائق عامة
وتنفيذ إطار تشجيري
وإنشاء مطبات صناعية
وعمل لوحات إرشادية
مرورية تطوير وتحديث
المراكز الحدودية
البرية وتوسعة شوارع
وانشاء مراكز للعالج
الطبيعي وفروع للنادي
العلمي في بعض
المحافظات ومظالت
واستراحات انتظار
للطلبة والطالبات في
المدارس كافة وزيادة
المخصصات المالية
للطلبة الدارسين في
بريطانيا وايرلندا وغيرها
وفيما يلي التفاصيل:

 ق��دم ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة 9اق�ت��راح��ات برغبة ف��ي ش��أن ان�ش��اء فرع
للنادي العلمي في محافظة االحمدي
وآخ��ر ف��ي محافظة م�ب��ارك الكبير مع
ت�خ�ص�ي��ص ارض ل �ك��ل ف ��رع ب�م�س��اح��ة
كافية القامة انشطة النادي واستيعاب
االعداد املتوقعة النتساب الشباب في
النادي ويحق لكل مواطن العالج في
مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية
ب �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع��ن ال�ت�ب�ع�ي��ة االداري � ��ة
مل �ق��ر س �ك �ن��ه وان � �ش ��اء م �ظ�ل�ات واق ��ام ��ة
استراحات انتظار للطالب والطالبات
في جميع م��دارس املحافظات وانشاء
مركز للعالج الطبيعي في كل محافظة
لتغطية ال�ن�ق��ص ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال بما
يضمن تغطية الكبر عدد من الحاالت
املرضية مع تزويد تلك املراكز بالكوادر
واالج � �ه� ��زة ال �ط �ب �ي��ة ال �ل�ازم� ��ة وان �ش ��اء
االندية واملالعب في االراض��ي الفضاء
بمحافظتي االح�م��دي وم�ب��ارك الكبير
وت�ج�ه�ي��زه��ا ب �م��ا ي �ل��زم وان �ش ��اء جسر
م �ش��اة ام � ��ام ك ��ل م ��درس ��ة م ��ن امل � ��دارس
ال��واق�ع��ة ع�ل��ى ال �ش��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة في
ك��ل م��ن محافظتي االح �م��دي وم�ب��ارك
الكبير وان�ش��اء قسم لجراحة االطفال
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ع ��دان وي �ت��م ت��زوي��ده
باملستلزمات والكوادر الطبية الالزمة
والعمل على توسعة طريق الفحيحيل
وزي��ادة ع��دد ال�ح��ارات فيه مع توسعة
م� ��داخ� ��ل ج� �س ��ور ط ��ري ��ق ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل
وجسر أب��و حليفة الرقة وجسر نادي
الساحل وجسر الصباحية الفحيحيل
ف��ي ات �ج��اه ال�ج�ن��وب وع�م��ل اس �ت��دارات
للجسور ال�ت��ي ال ت��وج��د بها اس�ت��دارة
ب��االض��اف��ة ال ��ى دراس � ��ة رب ��ط امل�ن��اط��ق
ال�س�ك�ن�ي��ة ب��ال �ج �س��ور م ��ع زي � ��ادة ع��دد
امل�خ��ارج وامل��داخ��ل للمناطق السكنية
ال��واق �ع��ة ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ن�ف�س��ه ل�ت�ف��ادي
االختناقات املرورية.
القاعدة النورانية
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي 6اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش � ��أن ان ي�ت��م
تدريس القاعدة النورانية لالطفال في
املراحل اآلتية:
امل ��رح� �ل ��ة االول � � � ��ى :ي� �ب ��دأ ت��دري �س �ه��ا
م��ن س��ن  4س �ن��وات ف��ي م��رح�ل��ة ري��اض
االط� �ف ��ال وي �ت��م ف �ي �ه��ا ت ��دري ��س نصف
م� �ن� �ه ��ج ال� � �ق � ��اع � ��دة ال � �ن� ��وران � �ي� ��ة ح �ت��ى
يستطيع ال�ط��ال��ب ف��ي ن�خ��اي��ة املرحلة
من تهجئة الكلمات املحركة بالحركات
وال �ت �ن��وي��ن م �ث�لا أح ��د وك� �ف ��ؤا وه �م��زة
وعبرة.
املرحلة الثانية :املرحلة االبتدائية
في السنتني االولى والثانية يتم اكمال
ما تبقى من دروس القاعدة النورانية
ح �ت��ى ي �س �ت �ط �ي��ع ال� �ط ��ال ��ب ف ��ي ن �ه��اي��ة
املرحلة قراءة أي آية في القرآن الكريم
ع��ن طريق التهجي م��ع تطبيق احكام
التجويد كافة.

د .محمد الحويلة
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د .خليل أبل

واتخاذ االج��راءات الالزمة الضافة
بند ج��دي��د الغ��راض ان�ش��اء الصندوق
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ب�م��ا يتيح ت�ق��دي��م امل�س��اع��دات
وامل � �ع ��ون ��ات م �ح �ل �ي��ات ل �ب �ع��ض ف �ئ��ات
امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي وان� �ش ��اء ص �ن��دوق
ي�ت�ب��ع ل�ل�م��ؤس�س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية تتكون م��وارده من هبات
مالية سنوية من الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية على ان
يقوم الصندوق بما يلي:
 تحديد املحالني للتقاعد سنوياوفق قوائم معدة ومجهزة بما يحقق
تقدير التكلفة املالية للمنحة السنوية
لهم ومنح جميع املتقاعدين وبصفة
موحدة راتب سنتني كامال واستبدال
رص� �ي ��د االج � � � � ��ازات ال � ��زائ � ��د ع� ��ن ال �ح��د
املسموح به والخاص باملتقاعدين بما
يماثل قيمته النقدية والتكفل ماديا
بارسال املرضى من املتقاعدين للعالج
بالخارج شريطة ان يكونوا من ذوي
الحاالت املستعصية التي تتوافر فيها
ش � ��روط ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال� �خ ��ارج وزي � ��ادة
املخصصات املالية للطلبة ال��دارس�ين
في اململكة املتحدة وجمهورية ايرلندا
وإع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال ��زي ��ادة االخ �ي��رة
ملخصصات مبتعثي التعليم العالي
ب �ج �م �ه��وري��ة اي ��رل� �ن ��دا ح �ي��ث ان ه��ذه
ال ��زي ��ادة وال �ت��ي ت �ق��در ب �ـ  ٪15ال تلبي
اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ع �ل �م��ا ب� ��أن دب �ل��ن ال�ت��ي
يدرس بها ما يفوق  700طالب كويتي

تعتبر م��ن اغ �ل��ى م ��دن اوروب� ��ا وإق ��رار
ن�ظ��ام البعثات امل�م�ي��زة ف��ي جمهورية
اي ��رل� �ن ��دا وم � �س� ��اواة م�ب�ت�ع�ث��ي ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي مع مبتعثي
جامعة الكويت تطبيقا لقرار مجلس
الخدمة املدنية الصادر في  21يونيو
 2006وص� ��رف امل �ك��اف��أة اإلك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة
لطلبة الطب وإقرارها لطلبة الصيدلة
ب��ال�س�ن��ة األخ� �ي ��رة م� �س ��اواة ب��زم�لائ�ه��م
طلبة كلية الصيدلة بجامعة الكويت.

وال�ع�م��ل ب��إن�ش��اء م�ب�ن��ى واح ��د متعدد
االدوار ي�ض��م ج�م�ي��ع ج�م�ع�ي��ات النفع
ال �ع��ام ال�ت��ي ل��م ي�ت��م تخصيص م��واق��ع
لها أو التي سحبت مواقعها ألي سبب
ك��ان ع�ل��ى أن ي�ض��م امل�ب�ن��ى م�ق��را لعمل
الندوات وغيره ما يستلزم من مرافق
ت�خ��دم الجمعيات امل�ش�ه��رة واملعتمدة
وي � �ك� ��ون امل� �ب� �ن ��ى ت� �ح ��ت إدارة وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل تنظيميا
وماليا وتقليص املدة الواردة في القرار
رق ��م  81ل�ن�س��ة  2006ف��ي ش ��أن ق��واع��د
إدارة واستشعار املحفظة املالية لدى
بنك االئتمان لتمويل توسعة وترميم
السكن الخاص ال��ى عشرة اع��وام بدال
من خمسة عشر عاما.

تكنولوجيا المعلومات
ال �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ك ��وي ��ت امل �ل �ح �ق �ي��ات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ف ��ي ل �ن ��دن و دب �ل ��ن وزي � ��ادة
أع ��داد ال�ع��ام�ل�ين فيها ل�خ��دم��ة األع ��داد
الكبيرة من الطالب وتخصيص ادارة
متخصصة بمعهد الكويت لألبحاث
العلمية لتقديم االستشارات املجانية
حول انشطة املواطنني وتأسيس مركز
م�ت�خ�ص��ص ف ��ي أب� �ح ��اث ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ي� �ت� �ب ��ع م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لألبحاث العلمية وذلك لعمل وتطوير
األب �ح ��اث وت �ق��دي��م االس �ت �ش��ارات ال�ت��ي
ت �خ��ص ه� ��ذا امل� �ج ��ال امل �ه ��م وال �ح �ي��وي
وي �ك��ون اب ��رز م �ه��ام ه ��ذا امل��رك��ز تقديم
االس� �ت� �ش ��ارات ال ��ى م��ؤس �س��ات ال��دول��ة
ووزاراتها ال سيما ما يخص الحكومة
االل �ك �ت��رون �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م االل �ك �ت��رون��ي
وإدارة املعرفة اضافة الى تصميم نظم
للمعلومات تضاهي التقنيات العاملية
وأن تقوم وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية

 ...واقتراحان بقانون
ألبل والظفيري
ت� �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب��ل
ب � ��اق � � �ت � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل
ب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 28
ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن م�ن��ح ب��دالت
وم� � �ك � ��اف � ��آت ألع � � �ض� � ��اء ال �ه �ي �ئ ��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ب� ��وزارة
ال � �ت � ��رب � �ي � ��ة ووزارة األوق � � � � ��اف

والشؤون اإلسالمية.
كما تقدم النائب د .منصور
ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ب � ��اق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق � � ��م  47ل� �س� �ن ��ة  1993ب� �ش ��أن
الرعاية السكنية.

مركز لعالج اإلدمان
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .خ� �ل� �ي ��ل أب � � ��ل 3اقتراحات برغبة بتحويل مركز الشيخ
جابر االحمد للطب النووي والتصوير
الجزيئي الى قسم تابع لوزارة الصحة
وااليعاز لجهات االختصاص بإنشاء
مركز ملعالجة اإلدم ��ان وفصله تماما
ع��ن م��رك��ز ال �ك��وي��ت ل�ل�ص�ح��ة النفسية
اداريا وماليا وعالجيا لتحقيق افضل
ال �ن �ت��ائ��ج ف ��ي ن� �ش ��اط ع �ل��اج امل��دم �ن�ين
وم�ك��اف�ح��ة اإلدم � ��ان وت �ط��وي��ر ال �ك��وادر
ال �ط �ب �ي��ة وت �ح �ل �ي��ل وت ��وص� �ي ��ف امل � ��واد
املتعلقة باملخدرات واملؤثرات العقلية
وإع ��داد ال��دراس��ات ف��ي م�ج��ال التوعية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ل�ل�ح��د م ��ن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
االقتراحات برغبة المدرجة
على جدول أعمال جلسة الثالثاء
عدد االقتراحات
النائب
د .محمد الحويلة

9
6
3

د .عبدالرحمن الجيران

2

أحمد القضيبي

1
1
1

املجموع

23

عسكر العنزي
د .خليل أبل

راكان النصف
مبارك الخرينج

ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي وص� � ��وال ال��ى
ن �ت��ائ��ج م��رض �ي��ة ون��اج �ع��ة وي�س�ت�ح��ق
امل��وظ��ف امل�ب�ت�ع��ث ال� ��ذي ي��رع��ى م�ع��اق��ا
اعاقة شديدة او متوسطة راتبا كامال
م��ن غ�ي��ر خ�ص��م ألي ب ��دالت ب �ش��رط ان
ي �ك ��ون امل� �ع ��اق م ��راف �ق ��ا ل�ل�م�ب�ت�ع��ث ف��ي
بلد ال��دراس��ة ويتحمل دي��وان الخدمة
املدنية ال��رس��وم الدراسية للمعاق من
سن  3سنوات حتى سن  18سنة.
 قدم النائب د .عبدالرحمن الجيراناق�ت��راح�ين برغبة ف��ي ش��أن الترخيص
ل�ل�ات �ح��اد ال �ك��وي �ت��ي ل �ت �ج��ارة األع �ل�اف
ب �ب �ي��ع األع� �ل� ��اف م� ��ن خ �ل��ال امل ��رك �ب ��ات
امل�ت�ح��رك��ة ف��ي ط��رق ال�س�ف��ر ال�خ��ارج�ي��ة
وت �ح ��دي ��دا م �ن��اط��ق ال�ص�ل�ي�ب�ي��ة وك�ب��د
وال��وف��رة واالح�م��دي والجهراء وميناء
ع �ب ��دال �ل ��ه وط� ��ري� ��ق ال� �س ��امل ��ي وات ��اح ��ة
الفرصة ل�ل��دراس��ات ف��ي دورات الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي لحفظ القرآن
ال �ك��ري��م وت �ج ��وي ��ده ال �ح ��اص�ل�ات ع�ل��ى
ت�ق��دي��ر ام �ت �ي��از الس�ت�ك�م��ال دراس��ات �ه��ن
ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي ه� ��ذا امل� �ج ��ال ب��ال�ت�ح�ض�ي��ر
لدرجات املاجستير والدكتوراه.
ملعب دولي
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب أح � �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ياق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب �ت �خ �ص �ي��ص أرض
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ب ��ر ك��اظ �م��ة ش �م��ال ال �ب�لاد
وطرحها بنظام الشراكة بني القطاعني
ال� � �ع � ��ام وال � � �خ � ��اص وذل� � � ��ك ل�ل��أغ� ��راض
التالية:
ان � �ش� ��اء م �ل �ع��ب دول� � ��ي ل� �ك ��رة ال �ق ��دم
يحمل اسم صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد يتسع لـ  65ألف
متفرج وإنشاء مالعب تنس خارجية
تقام عليها بطوالت محلية وإقليمية
وع��امل�ي��ة وص� ��االت ألل �ع��اب ك ��رة السلة
والطائرة واليد وإقامة مركز رياضي
ط �ب��ي ع��امل��ي م�ج�ه��ز ب��أح��دث األج �ه��زة
امل � �ت � �ط � ��ورة وم � ��رك � ��ز ت ��أه� �ي ��ل ع�ل�اج ��ي
وم� ��واق� ��ف س � �ي� ��ارات م �ت �ع��ددة األدوار
ت �ت �ن��اس��ب م� ��ع ال �ح �ج��م االس �ت �ي �ع��اب��ي
للمشروع وم��راف��ق خدمية وترفيهية
وتجارية.
 قدم النائب راكان النصف اقتراحابرغبة بتسمية كل القاعات واملسارح
ودور العرض باملراكز الثقافية الستة
ال � �ج � ��اري ان� �ش ��اؤه ��ا ف� ��ي امل �ح��اف �ظ��ات
الست بأسماء أع�لام كويتية فنية من
ش�ع��راء وملحنني وممثلني ومطربني
وم�خ��رج�ين م��ن ن�س��اء ورج ��ال الكويت
ال��ذي��ن س �ط��روا ت��اري��خ ال�ك��وي��ت الفني
بأعمالهم الفنية الخالدة.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م � �ب� ��ارك ال �خ��ري �ن��جاقتراحا برغبة بإطالق اسم املغفور له
بإذن الله تعالى فؤاد الشطي على أحد
مسارح دولة الكويت.
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 48سؤاال جديدا من  17نائبا على جدول أعمال الجلسة غدا

مشروع غرب الصليبيخات والمجلس
األولمبي اآلسيوي محورا أسئلة النواب
أدرج ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
ي��وم غ��د ال �ث�لاث��اء  48س ��ؤاال ج��دي��دا
م��ن  17ن��ائ �ب��ا ال ��ى  12وزي � ��را حيث
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
 10اسئلة يليه النائب د .خليل ابل
حيث قدم  9اسئلة ثم النائب فيصل
الكندري بـ 5أسئلة وقد قدم النواب
ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ود .م �ح �م��د
الحويلة وفيصل الدويسان ومبارك
ال �ح��ري��ص وم�ح�م��د ط�ن��ا ود .ع��ودة
الرويعي واحمد القضيبي كل منهم
سؤاال واحدا.

ك� �م ��ا وج� � ��ه س � ��ؤال �ي��ن ال� � ��ى وزي � ��ر
امل��واص�لات والبلدية ع��ن الشكاوى
وال �ت �ظ �ل �م��ات ال �ت��ي ق��دم��ت م ��ن قبل
م ��وظ� �ف�ي�ن ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل �خ��دم��ات ال �ط �ي��ران  KASCOبشأن
التجاوزات في التعيينات.
ووج ��ه س ��ؤاال ال ��ى وزي ��ر االع�ل�ام
وال � �ش � �ب� ��اب ع � ��ن اس � �م � ��اء ال �ع��ام �ل�ي�ن
ب ��ال� �ش ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
وغير الكويتيني باملجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب والعاملني
بمكتب األمني العام للمجلس.

المشاريع البيئة
وج��ه النائب د .عبدالله الطريجي
 10اس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا  7أس�ئ�ل��ة ال ��ى وزي��ر
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ع��ن اس �م��اء م��وظ�ف��ي
م �ك �ت��ب ت �س��وي��ة امل��دي��ون �ي��ات وح�ج��م
ان � �ج� ��از امل� �ش ��اري ��ع ال �ب �ي �ئ �ي��ة امل �ن �ف��ذة
وال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة ب��ال�ن�س�ب��ة للمبالغ
املخصصة لهذه املشاريع وتاريخ بيع
حصص شركة كي اي سي للوساطة
امل��ال �ي��ة امل �م �ل��وك��ة ل�ل�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ال�ت��اب�ع��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار وال ��رات ��ب ال �ش �ه��ري ال��ذي
ي�ت�ق��اض��اه امل �س �ت �ش��ارون وال�ب��اح�ث��ون
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ون م� ��ن غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين
م� ��ن امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االجتماعية والغاء مناقصة االنابيب
النفطية رقم .2013041
ووجه سؤاال الى وزير املواصالت
وال �ب �ل��دي��ة ع ��ن س �ب��ب اس �ت �م��رار منح
امل� ��ؤس � �س� ��ة ت� �س� �ه� �ي�ل�ات ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن
املتقاعدين بنسبة  ٪ 10م��ن املقاعد
ونسخة ع��ن ك�ت��اب التجديد لرئيس
مجلس االدارة.

المجلس األولمبي اآلسيوي
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وف
 5أس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا  3أس�ئ�ل��ة ال ��ى وزي��ر
العدل واألوق��اف عن كافة الشكاوى
والتظلمات املقدمة من العاملني في
االمانة العامة لألوقاف على شخص
امل��رش��ح وك �ش��ف ت�ف�ص�ي�ل��ي بجميع
املكافآت التي يتقاضاها املستشار
سواء على بند التكليف أو اي بنود
أخ� ��رى واس �ب ��اب ال �ت��أخ��ر ف��ي اع�ل�ان
ن�ت��ائ��ج اخ �ت �ب��ارات امل�ت�ق��دم�ين لشغل
وظيفة خبير في ادارة الخبراء.
ووج��ه س��ؤال�ين ال��ى وزي��ر االع�لام
والشباب عن اقامة مهرجان املسرح
ال�ع��رب��ي ال�ث��ام��ن ف��ي ال�ك��وي��ت وقيمة
ال ��دع ��م ال �س �ن ��وي ال � ��ذي ي �ت��م م�ن�ح��ه
للمجلس االوملبي االسيوي سنويا
م �ن��ذ ع ��ام  2006وح �ت��ى ع ��ام 2015
وال�س�ن��د ال�ق��ان��ون��ي ف��ي ص��رف ه��ذه
امل �ب��ال��غ وم �س��اح��ة االرض ال �ت��ي تم
م�ن�ح�ه��ا الس �ت �ض��اف��ة م �ق��ر امل�ج�ل��س
األوملبي اآلسيوي.

مشروع غرب الصليبيخات
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د .خ� �ل� �ي ��ل أب � � ��ل 9
أسئلة منها  3أسئلة لوزير التربية
والتعليم العالي ع��ن اس�م��اء اعضاء
ك � ��ل ل� �ج� �ن ��ة م � ��ن ل � �ج� ��ان ال� �ت� �ع ��اق ��دات
ال �خ��ارج �ي��ة وم�س�م�ي��ات�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة
وآلية اختيار املعلمني واملعلمات.
ووج��ه سؤالني ال��ى وزي��ر االسكان
ع ��ن ن �ت��ائ��ج ف �ح��ص ال �ت��رب��ة مل �ش��روع
غرب الصليبيخات السكني ونسخة
من العقد املبرم مع املكتب الهندسي
ال� � � � � ��ذي ق � � � ��ام ب � �ع � �م� ��ل امل � �خ � �ص � �ص ��ات
ال �ه �ن��دس �ي��ة ل �ل �ب �ن��اء وص �ح ��ة إع �ط��اء
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
قروض ترميم الصحاب بيوت مدينة
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال �س �ك �ن �ي��ة الع �م ��ال
الترميم واالص�لاح وجعل املواطنني
اص � �ح� ��اب ت �ل ��ك ال� �ب� �ي ��وت ي �ت �ح �م �ل��ون
اقساط قروض الترميم مع تحميلهم
قيمة التسديد الشهري للبيوت.

الترقيات
وج��ه ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري 4
أس �ئ �ل��ة ج�م�ي�ع�ه��ا ال ��ى وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
وال �ن �ف��ط ع ��ن ال �ت��رق �ي��ات وال �ت��دوي��ر
واالح � ��ال � ��ة ل �ل �ت �ق��اع��د ف� ��ي م �ن��اص��ب
ال� ��رؤس� ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين واالع� �ض ��اء
امل �ن �ت��دب�ي�ن ف� ��ي م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لها
م �ن ��ذ ع � ��ام  2013واس � �ب� ��اب اي �ق ��اف
عمل لجنة التحقيق املشكلة بقرار
م ��ن وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ال �س��اب��ق د .ع�ل��ي
العمير رقم  2015/12للتحقيق في
املالحظات واملخالفات التي وردت
ف��ي ت�ق��ري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة للسنة
امل��ال�ي��ة  2014/2013وت�ق��ري��ر جهاز
متابعة االداء الحكومي.
المدارس الخاصة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
 3أس �ئ �ل��ة م�ن�ه��ا س � ��ؤاالن ال ��ى وزي ��ر
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي ع��ن

بعبارات ذات طبيعة سياسية وغير
س�ي��اس�ي��ة م�ن��ذ ي�ن��اي��ر  2013وحتى
تاريخ ورود هذا السؤال.

جانب من احدى الجلسات

االج� � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال� ��وزارة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي في جامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي واملدارس
الخاصة وكشف يوضح املباني في
كل من الكليات واملعاهد وامل��دارس
ال �خ��اص��ة ال �ت��ي ت��ؤك��د وج� ��ود م�ب��ان
م�ن�ف�ص�ل��ة ل �ك��ل م ��ن ال�ط�ل�ب��ة واخ ��رى
للطالبات.
مشروع المترو
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
س��ؤال�ي�ن ال ��ى وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وال�ن�ف��ط
ع��ن ط�ل��ب االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس
االع�ل��ى للتخطيط والتنمية سحب
م �ش��روع امل �ت��رو وس�ك��ك ال�ح��دي��د من
وزارة امل��واص�لات وآخ��ر ال�ت�ط��ورات
بالنسبة ل�ل��رب��ط الخليجي للسكك
من حيث البرنامج الزمني لكل دولة
والوضع الحالي لدولة الكويت.
مؤسسة الموانئ الكويتية
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
س� ��ؤال�ي��ن م �ن �ه �م��ا س � � ��ؤال ال � ��ى وزي� ��ر
امل��واص�لات والبلدية عن صحة طلب
مؤسسة املوانئ الكويتية من ديوان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ب��دل

سكن للمستشارين القانونيني غير
الكويتيني واس �ب��اب ل�ج��وء املؤسسة
الختيار مستشارين من خارج البالد
وع � � ��دد امل ��وظ� �ف�ي�ن ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع�ل��ى
عقوبات ادارية مع تزويدي باالسماء
والعقوبات وت��اري��خ توقيع العقوبة
لكل منهم وعدد من حرم من املكافأة
السنوية عن السنة املالية 2015/2014
والسنة املالية  2016/2015واسباب
الحرمان لكل موظف على حدة.
مرض البروسيال
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب راك� � � � ��ان ال �ن �ص��ف
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي ��ر
ال �ص �ح��ة ع��ن ع ��دد ح� ��االت االص��اب��ة
ال � �س � �ن � ��وي � ��ة وال� � �ش� � �ه � ��ري � ��ة ب� �م ��رض
البروسيال املسجلة بمراكز الصحة
ال � �ع� ��ام� ��ة ب ��ال� �ك ��وي ��ت وع� � � ��دد ال �ع �ق��ر
امل �س �ج �ل��ة ب �م��راك��ز ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة
ون �س �خ��ة م ��ن م �ح��اض��ر اج �ت �م��اع��ات
ل �ج �ن��ة االم � � ��راض امل �ش �ت��رك��ة ووج ��ه
س��ؤاال ال��ى وزي��ر الداخلية ع��ن عدد
القضايا امل��رف��وع��ة م��ن قبل ال ��وزارة
على عمر العريمان بحاالت االعتداء
ع �ل��ى رج � ��ال االم � ��ن وع � ��دد ال �ح��االت
التي رصدتها ال ��وزارة بالكتابة او
ال��رس��م ع�ل��ى ج ��دران امل��راف��ق العامة

 31جوابا جديدا لـ  9وزراء
أدرج ف � ��ي ك � �ش� ��ف األج � ��وب � ��ة
ال� � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح� � ��االت على
جدول أعمال جلسة الثالثاء 10
مايو  31جوابا جديدا لـ  9وزراء
منها  14ج��واب��ا ل��وزي��ر الشؤون
االجتماعية والعمل والتخطيط
هند الصبيح و 8أج��وب��ة لوزير
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط أن� ��س ال �ص��ال��ح

وج� � � ��واب� � � ��ان ل � �ك� ��ل م� � ��ن وزي� � � ��ري
االشغال وشؤون االمة والتربية
والتعليم العالي وج��واب واحد
لكل من وزراء الداخلية والصحة
والدولة لشؤون مجلس الوزراء
و املواصالت والبلدية واالع�لام
والشباب .

المحالت التجارية
وجه النائب د .عبدالرحمن الجيران
سؤالني منهما س��ؤال الى وزي��ر العدل
واالوق ��اف ع��ن تجديد التعاقد م��ع 19
مستشارا عربيا رغ��م بلوغهم سن 70
وذلك لشغل ثالثة مناصب في املكتب
الفني لوزير العدل ومثلهم في مكتب
رئيس محكة التمييز.
واج� � ��راءات ال � ��وزارة ت �ج��اه امل�ح�لات
ال �ت �ج��اري��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي امل�ل�اب��س
بشأن اسلوب عرض املالبس النسائية
واماكن عرضها.
شرائح الكهرباء والماء
وج ��ه ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي ��ر
االس� � � �ك � � ��ان ع� � ��ن اس� � � ��م ال� � �ش � ��رك � ��ة او
ال� �ش ��رك ��ات امل �ن �ف��ذة مل� �ش ��روع ب �ي��وت
ش�م��ال غ��رب الصليبيخات وكشف
ب ��أس �م ��اء ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى امل� �ش ��روع
م� ��ن م ��دي ��ر امل� � �ش � ��روع وامل �ه �ن��دس�ي�ن
واملشرفني وبيان خبراتهم.
ووج� ��ه س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
والنفط عن اجراءات الحكومة للحد
م��ن ال �ت��أث �ي��رات ال�س�ل�ب�ي��ة ع�ل��ى ذوي
ال��دخ��ل امل�ح��دود واملتوسط م��ن رفع
ت �س �ع �ي��رة ش ��رائ ��ح ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
س��واء بشكل مباشر او غير مباشر
واج� �م ��ال ��ي امل �ب �ل ��غ ال � � ��ذي س �ت��وف��ره
ال��دول��ة م��ن رف��ع ت�س�ع�ي��رة ال�ك�ه��رب��اء
وامل � � � ��اء وف� � ��ق امل� � �ش � ��روع ال �ح �ك��وم��ي
املحال الى املجلس.
الوظائف اإلشرافية
وج ��ه ال �ن ��واب ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د
ومحمد الحويلة وفيصل الدويسان
ومبارك الحريص ود .عودة الرويعي
ومحمد طنا واحمد القضيبي سؤاال
واح ��دا ل�ك��ل منهم ف�س��أل عبدالصمد
وزير االسكان عن الشركة التي قامت
بتنفيذ البيوت الحكومية في منطقة
ش� �م ��ال غ� ��رب ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات وس ��أل
الحويلة وزير االسكان عن املالحظات
واملخالفات االنشائية بمشروع شمال
غرب الصليبيخات االسكاني وسأل
الدويسان وزي��ر العدل واالوق��اف عن
املكافآت وامل�م�ي��زات املالية والعينية
ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا اع � �ض ��اء ال �ن �ي��اب��ة
العامة اثناء الخدمة وسأل الرويعي
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي عن
الوظائف االشرافية بالوزارة.

األسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  10مايو
م

النائب

عدد األسئلة

1

عبدالله الطريجي

10

2

خليل أبل

9

3

عبدالله معيوف

5

4

فيصل الكندري

4

5

حمود الحمدان

3

6

يوسف الزلزلة

2

7

صالح عاشور

2

8

عبدالرحمن الجيران

2

9

سعود الحريجي

2

10

راكان النصف

2

 11عدنان عبدالصمد

1

12

محمد الحويلة

1

1

فيصل الدويسان

1

14

مبارك الحريص

1

15

محمد طنا

1

16

عودة الرويعي

1

17

احمد القضيبي

1

االجمالي

48

االجوبة المدرجة على
جدول أعمال جلسة  10مايو
الوزارة

اجمالي
االجوبة

1

الشؤون
والتخطيط

14

2

املالية والنفط

8

3

التربية والتعليم

2

4

االشغال
وشؤون االمة

2

5

الدولة لشؤون
مجلس الوزراء

1

6

الصحة

1

7

الداخلية

1

8

االعالم والشباب

1

9

املواصالت
والبلدية

1

م

االجمالي

31

12

ملف
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في الفصل السادس.

«الدستور» تسلط الضوء على إنجازاته التشريعية

مجلس  104 :1985تشريعات منها
 15قانونا و 68ميزانية و 21اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل السادس

..و موزعة على أدوار االنعقاد

%14.4
%65.4

%26.9

%28.6

%20.2

%71.4

%73.1
امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
104
68
21
15
العدد
% 100
%65.4
%20.2
املعدل %14.4

ص ��در ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي
ال� �س ��ادس ال� ��ذي اس �ت �ه��ل اع�م��ال��ه
ف � ��ي  9م� � � ��ارس  1985واس� �ت� �م ��ر
ع��ام�ي�ن ت �ق��ري �ب��ا  104ت�ش��ري�ع��ات
م �ن �ه��ا  15ق��ان��ون��ا و 68ق��ان��ون��ا
ب �ش��أن امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب��ات
ال �خ �ت ��ام �ي ��ة و 21ات� �ف ��اق� �ي ��ة ف�ق��د
تنوعت التشريعات الصادرة ما
بني  15قانونا بنسبة  ٪14.4من
إج �م��ال��ي ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ص��ادرة
ب�ي�ن�ه��م م ��رس ��وم ض� � ��رورة واح ��د
و 14ق ��ان ��ون ��ا ف �ي �م��ا ب �ل �غ��ت ع��دد
االتفاقيات ال�ص��ادرة  21قانونا
ب��ات �ف��اق �ي��ة ب �ن �س �ب��ة  ٪20.2م��ن
إجمالي التشريعات و 68قانون
م �ي ��زان �ي ��ة وح� �س ��اب ��ات خ �ت��ام �ي��ة
ب �ن �س �ب ��ة  ٪65.4م � ��ن إج� �م ��ال ��ي
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال � �ص� ��ادرة وت�ش�ي��ر
االحصائيات بالنسبة للقوانني
واملراسيم بقوانني إلى أن هناك 6
قوانني جديدة من بني  15قانونا
بنسبة  ٪40والباقي  9تعديالت
على قوانني قائمة بنسبة .٪60
ع �ل��ى ص�ع �ي��د أدوار االن �ع �ق��اد
بالنسبة للتشريعات ال�ص��ادرة
املتعلقة بالقوانني واالتفاقيات
وامل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات وال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

الختامية فقد شهد دور االنعقاد
االول م� ��ن ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
السادس إقرار  28قانونا بمعدل
 ٪26.9م��ن إجمالي التشريعات
ال� � � �ص � � ��ادرة ف � ��ي ال � �ف � �ص� ��ل االول
وعددها  104وفي دور االنعقاد
ال�ث��ان��ي فقد ت��م إق ��رار  76قانونا
بمعدل .٪73.1
أم � � � ��ا ت� �ص� �ن� �ي� �ف ��ات ال � �ق� ��وان�ي��ن
ف �ق��د ص� ��در  4ت �ش��ري �ع��ات ب �ش��أن
االق�ت�ص��اد وال�ت�ج��ارة و 3قوانني
ب� � � �ش � � ��أن ال� � �ج� � �ي � ��ش وال� � �ش � ��رط � ��ة
وق� � � ��ان� � � ��ون� � � ��ان ب� � � �ش � � ��أن االدارة
والتخطيط.
م ��ن أب � ��رز ال �ق ��وان�ي�ن ال� �ص ��ادرة
ف � ��ي ال � �ف � �ص� ��ل ال � � �س � � ��ادس اب � � ��دال
الدينار بالروبية وتنظيم اعمال
ال�ب��ري��د والتخطيط االق�ت�ص��ادي
واالج�ت�م��اع��ي وتنظيم الهيئات
وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة واالدارات
امل � �س � �ت � �ق � �ل� ��ة وان � � � �ش� � � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
ال �خ� �ي ��ري ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
وج��رائ��م امل�ف��رق�ع��ات والتخطيط
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي.
وف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل أب� ��رز ال �ق��وان�ين
الصادرة في الفصل السادس

دور االنعقاد

االول

الثاني

االجمالي

دور االنعقاد

االول

الثاني

االجمالي

العدد

28

76

104

العدد

4

10

14

املعدل

%26.9

%73.1

% 100

املعدل

%28.6

%71.4

% 100

إبدال الدينار بالروبية
ق � ��ان � ��ون رق� � ��م  9ل �س �ن ��ة 1985
ب ��اب ��دال ال��دي �ن��ار ب��ال��روب �ي��ة ج��اء
فيه:
م� � ��ادة أول � � ��ى :ت �س �ت �ب��دل ك�ل�م��ة
دينار بكلمة روبية اينما وردت
ف � ��ي ال � �ق� ��وان �ي�ن وت � �ع � ��دل امل �ب��ال ��غ
املقدرة فيها على اساس الدينار
وذل� ��ك ب �م �ع��دل خ�م�س��ة وس�ب�ع�ين
فلسا للروبية الواحدة.
وفي التفاصيل أب��رز القوانني
ال�ص��ادرة في الفصل التشريعي
السادس:
التخطيط االقتصادي
واالجتماعي
ق ��ان ��ون رق � ��م  60ل �س �ن��ة 1986
ف��ي ش��أن التخطيط االقتصادي
واالج �ت �م��اع��ي ج ��اء ف �ي��ه :ت��وض��ع
خ� �ط ��ة ق ��وم� �ي ��ة ش ��ام� �ل ��ة ط��وي �ل��ة
االج � � ��ل ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة ت� ��رت � �ك� ��ز ع �ل��ى
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
وت � �ت � �ض � �م� ��ن اه � � ��داف � � ��ا رئ �ي �س �ي ��ة
م� �ح ��ددة ي �م �ت��د ب �ع��ده��ا ال��زم �ن��ي
ال��ى امل��دى الطويل وتنقسم هذه

ال� �خ� �ط ��ة ال� � ��ى خ� �ط ��ط م �ت��وس �ط��ة
االجل تتفرع منها خطط سنوية
ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل �ك��ل م �ن �ه��ا اه��داف �ه��ا
امل��رح�ل�ي��ة وس �ي��اس��ات تحقيقها
وتعبأ لها جميع امل��وارد املالية
وال �ب �ش��ري��ة وت �ت��وف��ر ل�ه��ا امل��رون��ة
ال �ك��اف �ي��ة مل ��واج� �ه ��ة م ��ا ي �ج��د م��ن
م�ت�غ�ي��رات او ت �ط ��ورات تقتضي
تعديل االه��داف املبتغاة وتحدد
االه� � � � � ��داف ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ل �ل �خ �ط��ة
ال� �ق ��وم� �ي ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة وال� �ب ��رام ��ج
ال��زم �ن �ي��ة امل�ش�ت�م�ل��ة ع�ل�ي�ه��ا ب�ن��اء
ع � �ل� ��ى اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات االق � �ت � �ص� ��اد
ال ��وط� �ن ��ي وام � �ك� ��ان� ��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذ
امل � �خ � �ت � �ل � �ف� ��ة امل� � � ��ادي� � � ��ة وامل � ��ال � �ي � ��ة
وال � �ب � �ش� ��ري� ��ة ووف� � � � ��ق اول� � ��وي� � ��ات
ت�ت�ف��ق وامل �ع �ط �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة
واالجتماعية والثقافية واالم��ن
القومي.
وي ��راع ��ى ف ��ي اع � ��داد امل�ي��زان�ي��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة او ف ��ي ت �ع��دي��ل
االعتمادات الواردة فيها االلتزام
ب� ��أه� ��داف ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة وال
ي �ج��وز االرت � �ب� ��اط او ت �م��وي��ل اي
م� �ش ��روع ��ات ت �ت �ع �ل��ق ب��ال�ت �ن �م �ي��ة
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة
باملخالفة لذلك او بما يخرج عن

ن �ط��اق م �ش��روع��ات ال�خ�ط��ة م��ا لم
يستدع تعديل الخطة وبالتالي
تعديل مكونات برامجها الزمنية
وع�ل��ى ك��اف��ة ال� ��وزارات والهيئات
العامة واملؤسسات العامة اتخاذ
االج � � � � � ��راءات ال �ل��ازم � ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
اه��داف الخطة في الوقت املحدد
لها وي��راع��ى االهتمام بتشجيع
القطاع الخاص على االسهام في
تنفيذ ما يخصه من مشروعات
ال�خ�ط��ة وف��ق اس��س معتمدة من
الجهات املسؤولة وتتولى وزارة
التخطيط اع��داد مشروع االط��ار
العام لخطة التنمية الشاملة في
ض��وء االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وااله ��داف
العامة بعيدة املدى للدولة.
وي � � �ع� � ��رض م � � �ش� � ��روع ال �خ �ط ��ة
السنوية بعد اق��راره من املجلس
االع �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط م ��ع م �ش��روع
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ع�ل��ى
مجلس الوزراء العتماده تمهيدا
الح��ال �ت��ه ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ة قبل
ابتداء السنة املالية بشهرين على
االق� ��ل الق� � ��راره وت �ص ��در ب�ق��ان��ون
وت� � �ق � ��دم ال � � � � � � ��وزارات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
ال�ع��ام��ة وامل��ؤس�س��ات ال�ع��ام��ة الى
وزارة التخطيط ت�ق��اري��ر دوري��ة

ك��ل ث�لاث��ة اش�ه��ر واخ ��رى سنوية
وت �ت �ض �م��ن ه� ��ذه ال �ت �ق��اري��ر سير
ال�ع�م��ل ف��ي تنفيذ م��ا ي�خ��ص كل
وزارة او هيئة عامة او مؤسسة
ع��ام��ة م��ن ال�خ�ط��ة وم ��دى ال�ت�ق��دم
ف��ي تحقيق اه��داف�ه��ا وبيانا عن
انشطة القطاع الخاص املرتبطة
بالخطة وي�ق��دم وزي��ر التخطيط
الى مجلس االمة تقرير املتابعة
ال� � �س� � �ن � ��وي ب � �ع� ��د ع � ��رض � ��ه ع �ل��ى
امل � �ج � �ل� ��س االع � � �ل� � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
واعتماده من مجلس الوزراء.
جرائم المفرقعات
ق ��ان ��ون رق � ��م  35ل �س �ن��ة 1985
ف��ي ش��أن ج��رائ��م امل�ف��رق�ع��ات ج��اء
فيه :يعاقب باالعدام او الحبس
امل��ؤب��د ك��ل م��ن استعمل او شرع
ف��ي اس�ت�ع�م��ال م�ف��رق�ع��ات بقصد
ق �ت��ل ش �خ��ص او اش ��اع ��ة ال��ذع��ر
او ت �خ��ري��ب امل �ب��ان��ي او امل ��راف ��ق
التابعة للدولة او املؤسسات او
الهيئات العامة او الشركات التي
تساهم فيها ال��دول��ة بنصيب او

التتمة ص13
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في الفصل السادس.

إقرار جرائم المفرقعات وإنشاء الهيئة الخيرية اإلسالمية

التخطيط االقتصادي واالجتماعي وإبدال
الدينار بالروبية أبرز قوانين الفصل السادس
الميزانيات والحسابات الختامية

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

تصنيف القوانين

%6.7

%35.3

%40

%64.7

%60

%93.3

دور االنعقاد

االول

الثاني

االجمالي

تصنيف القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

القوانني

القوانني الجديدة

العدد

24

44

68

العدد

14

1

15

العدد

6

املعدل

%35.3

%64.7

% 100

املعدل

%93.3

%6.7

% 100

املعدل

%40

تتمة المنشور ص12
ال�ج�م�ع�ي��ات ذات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام او
غ�ي��ره��ا م��ن امل �ن �ش��آت او امل�ب��ان��ي
او امل �ص��ان��ع او دور ال �ع �ب��ادة او
االم � ��اك � ��ن امل � �ع� ��دة ل�ل�اج �ت �م��اع��ات
ال�ع��ام��ة او الرت �ي��اد ال�ج�م�ه��ور او
ال� �ت ��ي ي �ت �ج �م��ع ف �ي �ه��ا ال �ج �م �ه��ور
ب��امل �ص��ادف��ة ول� ��و ل ��م ت �ك��ن م�ع��دة
لذلك او اي مكان مسكون او معد
للسكني وتكون العقوبة االعدام
اذا نتج عن ذلك موت شخص.
ويعاقب بالحبس املؤقت الذي
ال ت �ق��ل م��دت��ه ع��ن ث�ل�اث س �ن��وات
ك� ��ل م� ��ن اس �ت �ع �م��ل او ش � ��رع ف��ي
اس�ت�ع�م��ال امل�ف��رق�ع��ات استعماال
يعرض حياة الناس او اموالهم
للخطر.
واذا أح � ��دث االن �ف �ج��ار ض ��ررا
ب� �ه ��ذه األم� � � ��وال ت� �ك ��ون ال �ع �ق��وب��ة
ال � �ح � �ب� ��س ال � � � ��ذي ال ت � �ق� ��ل م ��دت ��ه
ع � ��ن س� �ب ��ع س� � �ن � ��وات واذا ن �ت��ج
ع ��ن ال �ج��ري �م��ة ج� ��رح ش �خ��ص او
اص��اب �ت��ه ب � ��أذى ت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة
ال �ح �ب��س ال� ��ذي ال ت �ق��ل م��دت��ه عن
ع �ش��ر س� �ن ��وات ف � ��اذا ن �ت��ج ع�ن�ه��ا
م � ��وت ش �خ ��ص ت� �ك ��ون ال �ع �ق��وب��ة

ال � �ح � �ب� ��س امل � ��ؤب � ��د وف � � ��ي ج �م �ي��ع
االح � � ��وال ي �ح �ك��م ع �ل��ى ال�ج��ان�ب��ي
بدفع قيمة األش�ي��اء التي أتلفها
االنفجار.
ويعفى م��ن العقوبات امل�ق��ررة
ل �ل �ج��رائ��م امل �ش ��ار ال �ي �ه��ا ف ��ي ه��ذا
القانون كل من ب��ادر من الجناة
ب��إب�لاغ السلطات قبل ال�ب��دء في
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ج��ري �م��ة أو ب��اخ �ب��اره��ا
ب ��وق ��وع ال �ج��ري �م��ة وب �م��ن س��اه��م
ف� �ي� �ه ��ا ق� �ب ��ل ق� �ي ��ام� �ه ��ا ب��ال �ب �ح��ث
والتفتيش فإذا وقع االبالغ بعد
بدء البحث أو التفتيش تعني أن
ي� ��ؤدي ف �ع�لا ال ��ى ض �ب��ط ال�ج�ن��اة
اآلخ � ��ري � ��ن او ض� �ب ��ط امل��رت �ك �ب�ي�ن
ل�ج��ري�م��ة اخ ��رى م�م��اث�ل��ة ل�ه��ا في
النوع والخطورة.
إنشاء الهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية
ق ��ان ��ون رق � ��م  64ل �س �ن��ة 1986
في ش��أن إنشاء الهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية جاء فيه:
تنشأ في الكويت هيئة خيرية
إسالمية تسمى الهيئة الخيرية
اإلس�ل�ام �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة ت �ك��ون لها
ال�ش�خ�ص�ي��ة االع �ت �ب��اري��ة وي�ك��ون

م �ق��ره��ا دول � ��ة ال �ك��وي��ت ول �ه��ا ان
تنشئ فروعا لها خارج الكويت
وت�ب��اش��ر نشاطها وف�ق��ا ألح�ك��ام
ال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي ال� ��ذي ي�ص��در
ب� � �م � ��رس � ��وم وت � �خ � �ض� ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
ل �ل �ق��وان�ين ال �س��اري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ويصدر قرار من مجلس الوزراء
بتحديد ال ��وزارة املختصة التي
تتولى اإلشراف على هذه الهيئة.
تنظيم الهيئات
والمؤسسات العامة
ق� � � � ��ان� � � � ��ون رق� � � � � � ��م  62ل� �س � �ن ��ة
 1986ب� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م ال �ه �ي �ئ��ات
وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة واإلدارات
املستقلة جاء فيه:
ي� �ج ��وز ال� �ن ��ص ف� ��ي ال� �ق ��وان�ي�ن
ال �ت��ي ت �ص��در ب��إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ات
وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة واإلدارات
املستقلة ع�ل��ى أن ي�ك��ون تحديد
ت �ب �ع �ي �ت �ه��ا واإلش� � � � � � ��راف ع �ل �ي �ه��ا
ل �ل��وزي��ر امل�خ�ت��ص ال ��ذي ي�خ�ت��اره
م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � �ن� � � � � ��وزراء وي � �ل � �غ ��ى
املرسوم بالقانون رق��م  17لسنة
 1981ب� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م ال �ه �ي �ئ��ات
وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة واإلدارات
املستقلة.

الهيئة العامة لإلسكان
ق ��ان ��ون رق � ��م  61ل �س �ن��ة 1986
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� � ��م  15ل �س �ن��ة  1974ب��إن �ش��اء
الهيئة العامة لإلسكان جاء في
املذكرة االيضاحية ما يلي:
ي� �ت� �ض� �م ��ن ال� � �ق � ��ان � ��ون ت �ع ��دي ��ل
امل��ادة االول��ى من القانون بحيث
يشرف على هذه الهيئة ويتولى
رئ��اس��ة م�ج�ل��س ادارت� �ه ��ا ال��وزي��ر
ال� ��ذي ي �خ �ت��ارخ م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وك ��ذل ��ك ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة
إلض ��اف ��ة االخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ت��ي
تتوالها وزارة\ اإلسكان بموجب
امل ��رس ��وم ال � �ص ��ادر ف ��ي  7ي�ن��اي��ر
 1979ف��ي ش��أن ه��ذه ال ��وزارة الى
ب��اس�ت�ح��داث ال �ن��ص ع�ل��ى تعيني
مساعدين للمدير ال�ع��ام للهيئة
ت� �ب� �ع ��ا وم � �س� ��اع� ��دي� ��ه ب� �م ��رس ��وم
وي� �ت� �ن ��اول امل � �ش� ��روع ب��ال �ت �ع��دي��ل
اي� �ض ��ا ال� �ف� �ق ��رة خ �ل��ال ال �س �ن��وات
اإلح� � ��دى ع �ش��رة ال �س��اب �ق��ة وذل ��ك
بالنص على ان تخصص املبالغ
ال�ل�ازم��ة للهيئة ض�م��ن ميزانية
الوزارات واإلدارات الحكومية.
كما ان املشروع ينص في املادة

ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى اض��اف��ة ب�ن��د جديد
ال ��ى امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة م��ن ق��ان��ون
الهيئة التي تحدد اختصاصات
مجلس ادارت�ه��ا ويتضمن البند
امل� � �ض � ��اف اخ � �ت � �ص� ��اص م �ج �ل��س
االدارة باعتماد وتعديل التكلفة
ال �ك �ل �ي��ة ل �ل �م �ش��اري��ع االن �ش��ائ �ي��ة
وذلك بيانا للجهة املختصة في
ه ��ذا ال �ش��أن ب �م��ا ي�ح�ق��ق امل��رون��ة
الالزمة في اعمال هذه الهيئة.
وي�ن��ص م�ش��روع ه��ذا القانون
ف��ي امل� ��ادة ال�ث��ال�ث��ة ع�ل��ى االح �ك��ام
االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة ال �ل ��ازم� � ��ة ألي� �ل ��ول ��ة
اختصاصات الوزارة الى الهيئة
ون �ق��ل م��وظ �ف �ي �ه��ا ال �ي �ه��ا وك��ذل��ك
ع�ل��ى اس �ت �م��رار ال�ع�م��ل ب��ال�ل��وائ��ح
وال �ن �ظ��م وال � �ق� ��رارات ال �ت��ي ك��ان��ت
م�ط�ب�ق��ة ف��ي وزارة االس �ك��ان ال��ى
ان ي �ق ��رر م �ج �ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ة
تعديلها.

تعديالت
على القوانني
9

15

%60

% 100

االجمالي

 4قوانين
بشأن االقتصاد
والتجارة و3
للجيش والشرطة
وقانونان لإلدارة
والتخطيط
 6قوانين جديدة
و 9تعديالت
 15قانونا منجزا
منها مرسوم
ضرورة واحد

14

ملف

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

aldostoor

االثنين  02شعبان  09 . 1437مايو 2016

أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في الفصل السادس.

القوانين المنجزة في الفصل التشريعي السادس
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  8لسنة  1985باضافة مادة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت
وتنظيم الصيدليات ومخازن االدوية والوسطاء ووكالء مصانع وشركات االدوية

1985/5/07

االول

8

قانون رقم  59لسنة  1986بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية

1986/5/06

الثاني

2

قانون رقم  9لسنة  1985بابدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليها في
القوانني

1985/5/07

االول

9

قانون رقم  60لسنة  1986في شأن التخطيط االقتصادي واالجتماعي

1986/6/05

الثاني

3

قانون رق��م  34لسنة  1985بتعديل الفقرة االول��ى من امل��ادة الثانية من القانون
رقم  49لسنة  1982في شأن زيادة مرتبات املوظفني املدنيني والعسكريني وزيادة
املعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة املدنية

1985/7/09

االول

10

ق��ان��ون رق��م  61لسنة  1986بتعديل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  15لسنة 1974
بانشاء الهيئة العامة لالسكان

1986/5/13

الثاني

11

4

قانون رقم  35لسنة  1985في شأن جرائم املفرقعات

1985/8/04

االول

قانون رق��م  62لسنة  1986بشأن تنظيم الهيئات واملؤسسات العامة واالدارات
املستقلة

1986/5/13

الثاني

12

5

قانون رقم  53لسنة  1986بتعديل بعض احكام القانون رقم  1لسنة  1970في شأن
تنظيم اعمال البريد

1986/4/15

الثاني

قانون رقم  63لسنة  1986باضافة مادة جديدة إلى املرسوم بقانون رقم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية

1986/5/27

الثاني

13

قانون رقم  64لسنة  1986في شأن انشاء الهيئة الخيرية االسالمية العاملية

1986/6/03

الثاني

6

قانون رقم  57لسنة  1986بتعديل املادة  23من القانون رقم  3لسنة  1961باصدار
قانون املطبوعات والنشر

1986/4/22

الثاني

14

7

قانون رقم  74لسنة  1986بتعديل املرسوم بالقانون رقم  102لسنة  1980في شأن
الخدمة االلزامية واالحتياطية

1986/6/17

الثاني

قانون رقم  58لسنة  1986بتعديل املادة ( )79من قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم  16لسنة 1960

1986/4/22

الثاني

15

مرسوم بالقانون رقم  77لسنة  1986في شأن تنظيم الهيئات واملؤسسات العامة
واالدارات املستقلة

1995/5/13

الثاني

االتفاقيات المنجزة في الفصل التشريعي السادس
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  1لسنة  1986باملوافقة على اتفاق النقل البري الدولي للركاب والبضائع
بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان

1986/1/28

الثاني

 11ق��ان��ون رق��م  11لسنة  1986ب��امل��واف�ق��ة على ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي ادخ�ل��ت على اتفاقية
املنظمة الدولية للمالحة البحرية لعام 1979

1986/1/28

الثاني

2

قانون رق��م  2لسنة  1986باملوافقة على اتفاق بني حكومة دول��ة الكويت ومنظمة
املدن العربية بشأن املقر

1986/1/28

الثاني

 12قانون رق��م  12لسنة  1986باملوافقة على اتفاق تجاري بني حكومة دول��ة الكويت
وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا االشتراكية

1986/2/11

الثاني

3

قانون رق��م  3لسنة  1986باملوافقة على االتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد
الخليج

1986/1/28

الثاني

 13ق��ان��ون رق��م  13لسنة  1986ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ب��روت��وك��ول ت�ع��دي��ل م�ع��اه��دة شيكاغو
للطيران املدني

1986/2/11

الثاني

4

قانون رقم  4لسنة  1986باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت إلى اتفاقية مدونة
قواعد السلوك التحادات الخطوط البحرية

1986/1/28

الثاني

 14قانون رقم  14لسنة  1986باملوافقة على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون
لدول الخليج العربية

1986/2/11

الثاني

5

ق��ان��ون رق��م  5لسنة  1986باملوافقة على اتفاقية تشجيع وض�م��ان ح��رك��ة رؤوس
االم� ��وال واالس �ت �ث �م��ارات ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة ج�م�ه��وي��ة باكستان
االسالمية

1986/1/28

الثاني

1986/2/11

الثاني

1986/2/11

الثاني

6

قانون رقم  6لسنة  1986باملوافقة على االتفاق بني حكومة دول��ة الكويت واملركز
العربي للوثائق واملطبوعات الصحية بشأن املقر

1986/1/28

الثاني

1986/2/11

الثاني

7

ق��ان��ون رق��م  7لسنة  1986باملوافقة على ب��روت��وك��ول ب�ش��ان ام�ت�ي��ازات وحصانات
املنظمة الدولية البحرية لالقمار الصناعية (انمارسات)

1986/1/28

الثاني

8

قانون رقم  8لسنة  1986باملوافقة على البروتوكولني االضافيني رقمي  2 1لسنة
 1975املعدلني التفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي املوقعة في وارسو
سنة ( 1929صدر القانون في أعداد  1652و 1771واستدراك علية بالعدد )1773

1986/1/28

الثاني

9

15

16

17

قانون رقم  15لسنة  1986باملوافقة على اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار
قانون رقم  16لسنة  1986باملوافقة على االتفاقية العربية لحماية حقوق املؤلف
قانون رقم  17لسنة  1986باملوافقة على اضافة مادة مستقلة في دستور منظمة
العمل العربية

 18قانون رقم  18لسنة  1986بشأن املوافقة على اتفاقية االتحاد العربي لالتصاالت
السلكية والالسلكية

1986/2/11

الثاني

19

قانون رق��م  55لسنة  1986باملوافقة على اتفاق تجاري بني حكومة دول��ة الكويت
وحكومة اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية

1986/4/15

الثاني

ق��ان��ون رق��م  9لسنة  1986ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام االس��اس��ي للمنظمة االس�لام�ي��ة
للتريية والعلوم والثقافة

1985/1/28

الثاني

 20قانون رقم  56لسنة  1986باملوافقة على التعديالت التي ادخلت على بعض احكام
اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية

1986/4/22

الثاني

 10قانون رقم  10لسنة  1986باملوافقة على النظام االساسي لالتحاد الدولي للمحافظة
على الطبيعة واملوارد الطبيعية

1986/1/28
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في الملتقى الدولي للعمل اإلنساني الذي تنظمه لجنة الرحمة العالمية

الخالد :مؤسساتنا الخيرية تحتل الريادة
في خريطة العمل اإلنساني
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزراء
ب��االن��اب��ة ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ان ال� �ك ��وي ��ت اول� ��ت
العمل ال�خ�ي��ري واإلن�س��ان��ي ك��ل دعم
ورع��اي��ة ح�ت��ى أض �ح��ت مؤسساتها
الخيرية الحكومية واألهلية تحتل
م��وق��ع ال� ��ري� ��ادة ف ��ي خ��ري �ط��ة ال�ع�م��ل
اإلنساني.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمته ال�ت��ي القاها
ن� �ي ��اب ��ة ع� �ن ��ه وزي� � � ��ر ال � �ع � ��دل ووزي� � ��ر
االوق � � � � � ��اف وال � � � �ش � � ��ؤون االس �ل�ام � �ي� ��ة
يعقوب الصانع ف��ي افتتاح امللتقى
ال��دول��ي للعمل االنساني ال��ذي يقام
ب��رع��اي �ت��ه وت �ن �ظ �م��ه ل �ج �ن��ة ال��رح �م��ة
ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة لجمعية االص�ل�اح
االج�ت�م��اع��ي ت�ح��ت ع �ن��وان (ال�ش��راك��ة
قوة واستدامة) على مدى يومني.
وأك��د الخالد أن وزارة الخارجية
ت �ع �م��ل ف� ��ي ه � ��ذا اإلط� � � ��ار ع� �ل ��ى دع ��م
وم �س ��ان ��دة ت �ل��ك األن �ش �ط��ة ال�خ�ي��ري��ة
تعبيرا عن اهتمام الوزارة بالقضايا
اإلنسانية في العالم وذلك بمساندة
ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري ال�ح�ك��وم��ي واأله�ل��ي

صورة جماعية للمشاركني في امللتقى

ل � � ��دور ال� �ك ��وي ��ت ال � ��رائ � ��د ف� ��ي ج�م�ي��ع
امل � � �ج� � ��االت اإلغ � ��اث� � �ي � ��ة وال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة
واإلنسانية
ب � ��دوره ق� ��ال ال��رئ �ي��س ال �س��ودان��ي
االس �ب��ق امل�ش�ي��ر ع�ب��دال��رح�م��ن س��وار
ال� � ��ذه� � ��ب ف� � ��ي ك� �ل� �م ��ة ال � �ض � �ي � ��وف ان
ال �ك��وي��ت ج �س��دت ن �م��وذج��ا م�ت�م�ي��زا

ل �ل �ع �م��ل اإلن� �س ��ان ��ي وال� �خ� �ي ��ري ف�ه��ي
دائ �م��ا س�ب��اق��ة ف��ي ن�ج��دة املحتاجني
دون تمييز بني دين أو عرق أو لون
م��ا جعلها م��رك��زا للعمل اإلن�س��ان��ي
واس �ت �ح��ق س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ل�ق��ب
(قائد العمل اإلنساني).
وذك � ��ر أن ال� �ش ��راك ��ة ال �ف��اع �ل��ة ب�ين

امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة أص �ب �ح ��ت
ضرورة ملحة في ظل التحديات التي
ت��واج��ه ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري واإلن �س��ان��ي
وهذا يتطلب جهودا جماعية وبناء
ش��راك��ات إن�س��ان�ي��ة حقيقية تنهض
ب��ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي ال �ج �م��اع��ي لسد
الحاجات اإلنسانية امللحة.

برنامج متخصص يوصي بتعميم دليل
الرقابة على قطاع النفط والغاز خليجيا
أوص� ��ى ب��رن��ام��ج ال �ت��دق �ي��ق على
القطاع النفطي ال��ذي نظمه ديوان
امل�ح��اس�ب��ة أخ �ي��را بتعميم ت�ج��ارب
رق� ��اب� ��ة دواوي� � � � ��ن امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع�ل��ى
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ب � � ��دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ب� �ه ��دف ن�ق��ل
ال � �خ � �ب� ��رات وت� � �ب � ��ادل األف� � �ك � ��ار ذات
الصلة.
وق � � � ��ال دي � � � � ��وان امل � �ح ��اس � �ب ��ة ف��ي
ب �ي ��ان ص �ح �ف��ي ان ال �ب��رن��ام��ج دع��ا
ف � ��ي ت ��وص� �ي ��ات ��ه ال � � �ص� � ��ادرة ام ��س
ال��ى االس �ت �م��رار ف��ي تنظيم ب��رام��ج
تدريبية متخصصة في هذا املجال
ت �ش �م ��ل ال� �ت ��دق� �ي ��ق ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ات
االس� �ت� �ك� �ش ��اف وال� �ح� �ف ��ر واالن � �ت� ��اج
وال � �ت � �ك ��ري ��ر وال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات
والنقل والتسويق.
ون�ق��ل ال�ب�ي��ان ع��ن ع�ض��و الهيئة
ال�ت��دري�ب�ي��ة امل��دق��ق امل �ش��ارك ب ��إدارة
ال � ��رق � ��اب � ��ة ع � �ل� ��ى االس � �ت � �ك � �ش� ��اف� ��ات
والتكرير في القطاع النفطي خالد
الصفي ق��ول��ه إن البرنامج أوص��ى
بضرورة تطبيق دليل الرقابة على

الحضور في البرنامج التدريبي

قطاع النفط والغاز لألجهزة العليا
للرقابة واملحاسبة ب��دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��ي م�م��ارس��ة
أع � �م� ��ال ال� �ت ��دق� �ي ��ق ع� �ل ��ى ال �ج �ه��ات
املشمولة بالرقابة.
وأض � ��اف أن ال �ت��وص �ي��ات أك ��دت
ض� � � ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي�ن ال ��رق ��اب ��ة
النظامية ورقابة األداء في عمليات

ال �ت ��دق �ي ��ق ع �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وم ��واص� �ل ��ة ع� ��رض ت� �ج ��ارب رق��اب��ة
األداء ض �م��ن ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وال �ت��وس��ع ف ��ي ع��رض
ح��االت عملية واقعية من عمليات
التدقيق على القطاع النفطي.
وأوض � � ��ح أن ال� �ب ��رن ��ام ��ج ط��ال��ب
ب��زي��ادة االه�ت�م��ام ب��ال��رق��اب��ة املالية

وت� �ض� �م�ي�ن ال � �ب� ��رام� ��ج ال �ت ��دري �ب �ي ��ة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ك�ي�ف�ي��ة ال�ت��دق �ي��ق على
ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ل �ش��رك��ات ال�ن�ف��ط
وال � �غ� ��از وف �ق ��ا ل�لأه �م �ي��ة ال�ن�س�ب�ي��ة
بهدف الحكم على صحة وسالمة
البيانات املالية.

من جهته قال االمني العام املساعد
للشؤون االنسانية في منظمة العمل
االنساني السفير هشام يوسف في
ك �ل �م �ت��ه ان ال �ك ��وي ��ت ق ��ام ��ت ب�ج�ه��ود
إنسانية ضخمة على م��دى السنني
م�ن�ه��ا اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا م��ؤت �م��رات دع��م
سوريا واملشاركة في رعاية املؤتمر
ال ��راب ��ع ف��ي ل �ن��دن وت �ق��دي��م م��ا ي�ق��رب
م��ن  1٫6م�ل�ي��ار دوالر ل��دع��م الشعب
السوري.
وأش � � ��ار ي ��وس ��ف ال � ��ى ان امل�ل�ت�ق��ى
يعقد ف��ي وق��ت ي��واج��ه ف�ي��ه ال�ق��ان��ون
ال� ��دول� ��ي اإلن� �س ��ان ��ي ت� �ح ��دي ��ات غ�ي��ر
مسبوقة خ��اص��ة ف��ي منطقة الشرق
االوس ��ط حيث يتم اس�ت�خ��دام سالح
ال�ت�ج��وي��ع م��ن خ�ل�ال ال �ح �ص��ار ال��ذي
ض � ��رب ع �ل��ى م �ض��اي��ا وال� �ع ��دي ��د م��ن
امل�ن��اط��ق ال�س��وري��ة وك��ذل��ك ح��ول تعز
ف��ي اليمن وم��ؤخ��را ف��ي الفلوجة في
ال� �ع ��راق األم � ��ر ال � ��ذي أدى إل ��ى م��وت
املئات جوعا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال رئ� �ي ��س ج�م�ع�ي��ة
ال � �ه �ل��ال االح � �م � ��ر د .ه �ل ��ال ال �س ��اي ��ر

ف��ي ك�ل�م��ة أل�ق��اه��ا ن�ي��اب��ة ع��ن ال�ح��رك��ة
الدولية للصليب االحمر ان منطقتنا
العربية تتعرض الى اشرس االزمات
االن �س ��ان �ي ��ة ق� �س ��اوة م �ن��ذ ع� �ق ��ود م��ا
ي� �ح� �ت ��م ع �ل �ي �ن��ا ك� ��أع � �ض� ��اء ل �ل �ح��رك��ة
الدولية للصليب والهالل االحمر ان
ن�ت�ك��ات��ف ون �ع��زز ال�ج�ه��ود ون�ح��رص
على فتح قنوات الحوار بيننا.
وقال االمني العام للرحمة العاملية
يحيى العقيلي إن استضافة الكويت
ممثلة بجمعية االصالح االجتماعي
(ال� ��رح � �م� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة) ه� � ��ذا امل �ل �ت �ق��ى
ب �ت��وص �ي��ة م� ��ن امل �ل �ت �ق��ى اإلن� �س ��ان ��ي
الدولي الـ  3داللة من دالالت عدة على
تبوؤ الكويت أميرا وحكومة وشعبا
وامل ��ؤس� �س ��ات ال �خ �ي��ري��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
واأله �ل �ي��ة م��وق��ع ال ��ري ��ادة ف��ي العمل
ال�خ�ي��ري واإلن �س��ان��ي وش �ه��ادة على
أص��ال��ة ه��ذا ال�ع�م��ل امل �ب��ارك وت�ج��ذره
في قلوب أبناء هذا الشعب.

المبعوث األممي:
المشاورات اليمنية مستمرة
أك� � ��د م� �ب� �ع ��وث االم� � � ��م امل �ت �ح ��دة
ال��ى ال�ي�م��ن اس�م��اع�ي��ل ول��د الشيخ
أحمد استمرار م�ش��اورات السالم
اليمنية التي تستضيفها الكويت
ب��رع��اي��ة االم� ��م امل �ت �ح��دة م��ن خ�لال
م�ج�م��وع��ة ج��دي��دة م��ن ال�ج�ل�س��ات
ستعقدها االطراف اليمنية.
وق��ال املبعوث االممي في بيان
ص�ح��اف��ي إن ال�ج�ل�س��ات املشتركة
ض��روري��ة ل�ط��رح ال�ق�ض��اي��ا العامة
وإش � ��راك ال�ج�م�ي��ع ف��ي معالجتها
م� ��ؤك� ��دا ال �ت �ص �م �ي��م ع �ل ��ى ال �ت �ق��دم
ب� � ��ال� � ��رغ� � ��م م � � ��ن ك � � ��ل ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات
والصعوبات.
ودع��ا ف��ي ه��ذا ال�ص��دد األط��راف
امل �ع �ن �ي��ة ال � ��ى ال �ت �ح �ل��ي ب ��ال �ه ��دوء
واالحتكام للعقل ووضع مصلحة
الشعب اليمني فوق كل اعتبار.
وش� ��دد ع �ل��ى ان االم� ��م امل�ت�ح��دة
تبذل قصارى جهودها للم الشمل
اليمني ومساعدة اليمنيني على
ال �ت��وص��ل ال ��ى ح ��ل ت��واف �ق��ي فيما
ي�ب�ق��ى ع �ل��ى األط � ��راف أن�ف�س�ه��م ان
يسمعوا ن��داء الشعب ويتحملوا
مسؤولياتهم.
وكان مصدر مقرب من مبعوث
االم � ��م امل �ت �ح ��دة اك� ��د ل �ك��ون��ا ام��س

االول ان مشاورات السالم اليمنية
مستمرة ول��م يجر تعليقها وذلك
ردا على ما تناقلته بعض وسائل
االع� �ل ��ام ب� �ش ��أن ت �ع �ل �ي��ق امل �ب �ع��وث
ل � �ل � �م � �ش� ��اورات اث� � ��ر خ �ل��اف � ��ات ب�ين
االط� ��راف اليمينة ح��ول القضايا
املدرجة على جدول االعمال.
وق � � ��ال ول� � ��د ال� �ش� �ي ��خ اح � �م� ��د ان
األطراف اليمنية عقدت أمس األول
جلسات عامة ت�ن��اول املجتمعون
خاللها جملة من القضايا تتعلق
بالتطورات امليدانية وبحث كيفية
ت �ث �ب �ي��ت وق� ��ف األع � �م� ��ال ال �ق �ت��ال �ي��ة
وت �ف �ع �ي��ل دور ال� �ل� �ج ��ان امل �ح �ل �ي��ة
مشيرا ال��ى ع�ق��ده ك��ذل��ك مجموعة
ل � �ق � ��اءات ل �ش �خ �ص �ي��ات س �ي��اس �ي��ة
ودبلوماسية.
واوض� � � ��ح ان � ��ه ت �س �ل��م م� ��ن وف ��د
الحكومة اليمنية الئحة بأسماء
األس � � � ��رى وامل� �ح� �ت� �ج ��زي ��ن ق �س��ري��ا
ب� �ه ��دف م �ن��اق �ش �ت �ه��ا م� ��ع ال �ل �ج��ان
ال� �ف ��رع� �ي ��ة م � ��ؤك � ��دا أه� �م� �ي ��ة ع��ام��ل
الوقت وضرورة التوصل إلى حل
سياسي شامل باعتباره املدخل
الحقيقي للوقف الكامل والشامل
لألعمال القتالية.
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الوفد الثقافي برئاسة وزير اإلعالم
اختتم زيارته إلى رام اهلل
اختتم الوفد الثقافي الكويتي
ب ��رئ ��اس ��ة وزي � � ��ر اإلع � �ل� ��ام ووزي� � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ورئ�ي��س
املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
زي ��ارت ��ه إل� ��ى م��دي �ن��ة رام ال �ل��ه في
فلسطني عقب املشاركة في افتتاح
معرض فلسطني الدولي للكتاب.
وال � � �ت � � �ق� � ��ى ال� � � ��وف� � � ��د ال � �ث � �ق� ��اف� ��ي
واإلع� � �ل� ��ام� � � � ��ي ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي خ �ل��ال
زي��ارت��ه التي بدأها ي��وم الخميس
امل� ��اض� ��ي رئ� �ي ��س دول � � ��ة ف�ل�س�ط�ين
م �ح �م��ود ع �ب��اس ف ��ي م �ق��ر إق��ام�ت��ه
ب� ��ال � �ع� ��اص � �م� ��ة األردن� � � � �ي � � � ��ة ع� �م ��ان
ح �ي��ث ب �ح��ث ال �ج��ان �ب��ان ال�ك��وي�ت��ي
والفلسطيني ال�ع�لاق��ات الثنائية
وسبل تطويرها مع التركيز على
القضية الفلسطينية.

تجديد االعتراف
ببنك الدم المركزي
ج� � � � � ��ددت م � �ن � �ظ � �م� ��ة ب � �ن� ��وك
ال � � ��دم األم ��ري� �ك� �ي ��ة االع � �ت� ��راف
بمختبرات بنك وأمراض الدم
واملناعة ليتم بذلك بنك الدم
املركزي  27سنة من حصوله
على هذا االعتراف.
وبينت مدير إدارة خدمات
نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم
ال��رض��وان ف��ي تصريح لكونا
ان ف��ري��ق ت�ف�ت�ي��ش ع��امل �ي��ا من
املنظمة زار بنك الدم املركزي
م��دة ثالثة اي��ام لتقييم األداء
وال � �ج� ��ودة ت �م �ه �ي��دا ل�ت�ج��دي��د
االعتراف الدولي به.
واض ��اف ��ت ان ال �ج��دي��د ف��ي
ه ��ذا ال�ت�ق�ي�ي��م ه��و أن منظمة
بنوك الدم األمريكية اعتمدت
م�خ�ت�ب��رات ال�ف�ح��ص الجيني
ل� �ف� �ص ��ائ ��ل ال � � � ��دم ف � ��ي ق��ائ �م��ة
االع �ت��راف��ات لتصبح الكويت
ثالث مركز يحتوي على مثل
هذه املختبرات على مستوى
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة وال �ع��ال��م
اجمع.

الحمود خالل افتتاح معرض الكتاب في رام الله

وع � �ل ��ى ه ��ام ��ش ه� � ��ذه ال� ��زي� ��ارة
التقى الشيخ سلمان وزير الدولة
لشؤون االع�لام األردن��ي د .محمد
املومني حيث أكدا تميز العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال��راس �خ��ة ب�ي�ن ال�ك��وي��ت

واألردن وشددا على أهمية تطوير
ال� �ع�ل�اق ��ات ودف �ع �ه ��ا ن �ح��و االم� ��ام
م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون ف��ي امل �ج��االت
املختلفة سيما الثقافة واإلعالم.
وعقب الوصول إل��ى مدينة رام

ال �ل��ه ف ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ت��وج��ه
الوفد الكويتي إلى مدينة القدس
ل� �ل� �ص�ل�اة ف � ��ي امل� �س� �ج ��د األق� �ص ��ى
قبل افتتاح امل�ع��رض مساء اليوم
السبت.
وك��ان ف��ي وداع ال��وف��د الكويتي
سفير الكويت لدى األردن د .حمد
ال��دع �ي��ج ال� ��ذي راف� ��ق ال��وف��د خ�لال
زيارته إلى مدينة رام الله.
وت �ع��د ه ��ذه امل� ��رة األول � ��ى ال�ت��ي
ت � � �ش� � ��ارك ف� �ي� �ه ��ا دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
بمعرض فلسطني الدولي للكتاب
كما أنها مشاركة كويتية نوعية
ف � ��ي م� �ل� �ت� �ق ��ى ث � �ق ��اف ��ي دول � � � ��ي ف��ي
ال � �خ� ��ارج ت ��واك ��ب إع �ل��ان ال �ك��وي��ت
عاصمة للثقافة اإلس�لام�ي��ة لعام
.2016

الوقيت يكرم أوائل خريجى دورتي
القبض وأمن المنشآت

ت� �س� �ت� �ض� �ي ��ف ال � � �ك � ��وي � ��ت ال� � �ي � ��وم
ن� ��دوة خ�ل�ي�ج�ي��ة ب �ع �ن��وان (األح � ��داث
ال �ج��ان �ح��ون ب�ي�ن م�س��ؤول�ي��ة ال��دول��ة
واألسرة واملجتمع املدني) في مركز
تنمية املجتمع بمنطقة اليرموك.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة إدارة ال �ع�ل�اق��ات
العامة واإلع�ل�ام في وزارة الشؤون
االجتماعية عفيفة أكبر في تصريح
صحافي امس إن الندوة التي تقام
برعاية وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل ووزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
ت �ت �ن��اول م �ن��اق �ش��ة س �ل��وك األح � ��داث
امل �ن �ح��رف�ين وامل �ع��رض�ي�ن ل�لان �ح��راف
وك�ي�ف�ي��ة ت�ع��دي��ل ال �س �ل��وك امل�ن�ح��رف
بما يوافق القيم املجتمعية ووفقا

ك� � ��رم األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام امل� �س ��اع ��د
ل� � �ش � ��ؤون ح � � ��رس م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ال � �ل ��واء خ ��ال ��د ال��وق �ي��ت ع � ��ددا م��ن
أف � ��راد ح ��رس امل �ج �ل��س بمناسبة
ت �خ��رج �ه��م م� ��ن دورت� � � ��ي ال �ق �ب��ض

والسيطرة وأم��ن املنشآت اللتني
اقيمتا في إدارة مكافحة الشغب
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل ��إدارة ال �ع��ام��ة ل �ق��وات
األمن الخاصة.
ك � �م� ��ا ق� � � ��ام ال � ��وق � �ي � ��ت ب �ت �ك��ري��م

ال �خ��ري �ج�ي�ن ب �م �ن��اس �ب��ة ت �ف��وق �ه��م
وح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى درع ال �ت �ف��وق
الرياضي وكذلك حصولهم على
املراكز األوائ��ل في الترتيب العام
بدورة القبض والسيطرة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

لديننا الحنيف .وأضافت أن الندوة
ال �ت��ي ت�س�ت�م��ر ي��وم�ي�ن ت�ع�ن��ى أي�ض��ا
ببحث األسباب التي تدفع األحداث
نحو االن �ح��راف ع�ل�اوة على إيجاد
ال� �ح� �ل ��ول ال � �ج ��ذري ��ة ل �ي �ت �س �ن��ى ل�ه��م
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ن �ف��س واالن ��دم ��اج
داخل املجتمع.
وأشارت أكبر إلى أن هذه الندوة
ت��أت��ي ت�ن�ف�ي��ذا ل �ق��رار م�ج�ل��س وزراء
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل لدول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ف��ي
دورت � ��ه ال� �ـ ( )32مل �ن��اق �ش��ة ال�ق�ض��اي��ا
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ج��ان �ح�ين وامل �ع��رض�ين
لالنحراف من األحداث.
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