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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير عزى نائب رئيس الوزراء البحريني
بوفاة والدته

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة
البحرين عبر فيها سموه ع��ن خالص تعازيه وص��ادق مواساته بوفاة
امل�غ�ف��ور لها ب��إذن ال�ل��ه تعالى وال��دت��ه س��ائ�لا س�م��وه امل��ول��ى أن يتغمدها
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

اتفاقية الشراكة مع كوريا تهدف إلنشاء  30ألف وحدة سكنية في جنوب سعد العبداهلل

المبارك :تأسيس أول مدينة ذكية
وصديقة للبيئة في الكويت
أك��د سمو رئيس مجلس ال��وزراء
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك أن ات �ف��اق �ي��ة
ال� � �ش � ��راك � ��ة ب �ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت وك � ��وري � ��ا
الجنوبية ب�ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية
ستسهم في حل القضية اإلسكانية
وذل��ك باإلسراع في تنفيذ الوحدات
ال�س�ك�ن�ي��ة وت�ق�ل�ي��ل ف �ت��رات االن�ت�ظ��ار
للمواطنني بالدرجة األولى.
وقال املبارك في تصريح صحافي
أم ��س ع �ق��ب ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ع ��دد من
االت �ف��اق �ي��ات وم ��ذك ��رات ال �ت �ف��اه��م إن
االت�ف��اق�ي��ة تتضمن ت��أس�ي��س شركة
ب �ي��ن ح �ك ��وم� �ت ��ي ال� ��دول � �ت�ي��ن إلق ��ام ��ة
وإنشاء مدينة جنوب سعدالعبدالله
ال�ت��ي ت�ض��م أك�ث��ر م��ن  30أل��ف وح��دة
سكنية وتمتد على نطاق جغرافي

يصل إلى  59كيلومترا مربعا.
وأض� � � � � � � ��اف أن م � ��دي� � �ن � ��ة ج � �ن� ��وب
س�ع��دال�ع�ب��دال�ل��ه س�ت�ك��ون أول مدينة
ذك �ي��ة وص��دي �ق��ة للبيئة ف��ي ال�ك��وي��ت
ومتماشية مع املعايير العاملية وهو
ما يثبت التزام دولة الكويت باتفاقية
املناخ الدولية التي تم التوقيع عليها
في األمم املتحدة الشهر املاضي.
واعتبر املبارك الشراكة الكويتية
ال�ك��وري��ة املعنية بالرعاية السكنية
أن � �ه ��ا س� �ت� �ك ��ون ن� �م ��وذج ��ا ط �م��وح��ا
مشيرا إلى أن الكويت ستعمل على
إنجاحه واعتماده تأكيدا لرغبتها
بتنويع مصادر الدخل غير النفطية
واالن �ت �ق ��ال إل ��ى م��رح �ل��ة اق �ت �ص��ادي��ة
تضمن االس�ت�م��رار واالس�ت��دام��ة بما

الميزانيات :إنتاج برميل النفط
يكلف الدولة ملياري دينار
طالبت لجنة امليزانيات والحساب
الختامي ب��إع��ادة النظر بشكل جاد
في عناصر تكاليف إنتاج البرميل
واالستناد إلى تفسير مهني ملعرفة
املكونات الحقيقية للتكلفة مشيرة
إل��ى ان ه��ذه التكاليف وامل�ق��درة بما
يقارب ملياري دينار تحمل أعباءها
على امليزانية العامة للدولة وباتت

ت �ش �ك��ل ف� ��ي ظ� ��ل ان� �خ� �ف ��اض أس �ع ��ار
النفط نحو  % 30من جملة اإليرادات
النفطية.
وأك� � ��دت ان ت��رش �ي��ده��ا س�ي�س�ه��م
ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ف ��ي ت �ق �ل �ي��ل ال�ع�ج��ز
املقدر في امليزانية.
تفاصيل (ص)04

الصحية :الحبس  3سنوات
ألصحاب العمل المخالفين
واف �ق��ت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون الصحية
على تعديل  4مواد من قانون العمل
في القطاع االهلي.
وذك � � � ��ر م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
س �ع��دون ان ال�ت�ع��دي��ل امل �ق �ت��رح على
امل ��ادة  138ينص على ان��ه :م��ع عدم
االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها
اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة

ال ت� �ج ��اوز ث �ل�اث س� �ن ��وات وب �غ��رام��ة
عن كل عامل ال تقل عن الفي دينار
وال تزيد على عشرة اآلف دينار او
ب��اح��دى ه��ات�ين العقوبتني ع�ل��ى كل
صاحب عمل يخالف اح�ك��ام الفقرة
الثانية من املادة العاشرة.
تفاصيل (ص)04

يعود باملنفعة على املواطن الكويتي
بالدرجة األول��ى ويرفع من مستوى
معيشته.
وك��ان سمو الشيخ جابر املبارك
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ق� ��د ع�ق��د
ج�ل�س��ة م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة ورئ �ي��س
وزراء ج� �م� �ه ��وري ��ة ك� ��وري� ��ا ه ��وان ��غ
ك �ي��و آن ح ��ول س �ب��ل دع ��م ال �ع�لاق��ات
الثنائية ب�ين البلدين وتعزيز آف��اق
ال � �ت � �ع� ��اون ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت
وخ ��اص ��ة االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة
واالستثمارية ال�ت��ي ت�خ��دم مصالح
الشعبني الصديقني.
تفاصيل (ص)02
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة

ملف «الدستور»
التشريعات
المنجزة في الفصول
التشريعية:
 مجلس :1992 817تشريعا منها
 199قانونا
و 530ميزانية
و 88اتفاقية
 الخطة اإلنمائيةالخمسية
ومحاكمة الوزراء
أبرز قوانين الفصل
السابع
تفاصيل (ص)14-10

مكتب المجلس :قوانين القضاء
في جلسة  7يونيو
كلف مكتب املجلس ف��ي اجتماعه
أم ��س ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ل �ج �ن��ة االول � ��وي � ��ات
متابعة مدى إنجاز اللجان البرملانية
أعمالها وإح��ال��ة ت�ق��اري��ر شهرية إلى
املجلس حول أعمالها.
وأوض� ��ح رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االول��وي��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة أن � ��ه ت��م

االت� � �ف � ��اق ع� �ل ��ى أن ي� �ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س
ميزانيات الجهات املستقلة وامللحقة
ف��ي جلسات خ��اص��ة تعقد ف��ي الفترة
م��ن  13ح �ت��ى  16ي��ون�ي��و امل �ق�ب��ل على
أن يتم الح�ق��ا تحديد م��وع��د مناقشة
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ل ��دول ��ة .وأش � ��ار
إل � ��ى ت �خ �ص �ي��ص ال �ج �ل �س��ة ال� �ع ��ادي ��ة
امل�ق��رر عقدها ف��ي ال�س��اب��ع م��ن يونيو

املقبل لقوانني القضاء األرب�ع��ة وهي
تنظيم القضاء واملحكمة الدستورية
وال � ��رس � ��وم ال �ق �ض ��ائ �ي ��ة وم �خ��اص �م��ة
القضاء مشيرا إلى أن الحكومة وعدت
ب��إح��ال��ة ه ��ذه ال �ق��وان�ي�ن إل ��ى امل�ج�ل��س
األسبوع الجاري.
تفاصيل (ص)03

مجلس الوزراء يوافق على استكمال
التعاقد في مناقصة المطار الجديد
واف��ق مجلس ال ��وزراء على طلب
وزارة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة اس�ت�ك�م��ال
إج � ��راءات ال�ت�ع��اق��د مل �م��ارس��ة إن�ش��اء
وإن� �ج ��از وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة مبنى
ال� ��رك� ��اب ال��رئ �ي �س��ي ال �ج ��دي ��د مل �ط��ار

ال�ك��وي��ت ال��دول��ي مبنى  2م��ع شركة
ليماك التركية صاحبة أقل األسعار.
وأوض� � � � ��ح وزي� � � ��ر اإلع� � �ل� ��ام وزي � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
سلمان الحمود ان املشروع يعد من

امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت�س�ت��وج��ب ض ��رورة
إن � �ج� ��ازه� ��ا ب � ��أس � ��رع وق� � ��ت ت �ق ��دي ��را
لحاجتها.
تفاصيل (ص)03
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األمير استقبل سوار الذهب
وعزى آل خليفة
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األح�م��د الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر بيان
صباح أمس املشير عبدالرحمن
س ��وار ال��ذه��ب رئ�ي��س جمهورية
السودان األسبق وذلك بمناسبة
زي ��ارت ��ه ال� �ب�ل�اد .وب �ع��ث ح �ض��رة

ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل ��ى أخ �ي��ه سمو
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ب � ��ن م � �ب � ��ارك آل
خ �ل �ي �ف��ة ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
وزراء مملكة البحرين الشقيقة
ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع ��ن خ��ال��ص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة
امل �غ �ف��ور ل �ه��ا ب � ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى

وال � ��دت � ��ه س ��ائ�ل�ا س� �م ��وه امل ��ول ��ى
أن ي �ت �غ �م��ده��ا ب� ��واس� ��ع رح �م �ت��ه
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم
س�م��وه وأس��رت��ه ال�ك��ري�م��ة جميل
الصبر وحسن العزاء.
سمو األمير مستقبال سوار الذهب

ولي العهد استقبل العبداهلل
ويرعى بطولة الكاراتيه
استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله في قصر بيان صباح امس وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
محمد العبدالله واستقبل وزير العدل
ووزي��ر األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع .وب �ع��ث س �م��و ول��ي
العهد ببرقية تعزية إل��ى أخيه سمو
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ب��ن م �ب��ارك آل خليفة

ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س وزراء مملكة
ال�ب�ح��ري��ن الشقيقة ع�ب��ر فيها سموه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ب��وف��اة امل�غ�ف��ور ل�ه��ا ب ��إذن ال�ل��ه تعالى
والدته سائال سموه املولى تعالى أن
يتغمدها ب��واس��ع رح�م�ت��ه ويسكنها
فسيح جناته.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى ي �ش �م��ل س�م��و
ولي العهد برعايته بطولة سمو ولي

ال �ع �ه��د ال �ث��ال �ث��ة وال �ع �ش��ري��ن ال�ش��ام�ل��ة
ل �ل �ك ��رات �ي ��ه ال � �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا االت � �ح ��اد
ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�ك��رات�ي��ه وق��د أن ��اب سموه
ال �ف��ري��ق أول م �ت �ق��اع��د ال �ش �ي��خ أح�م��د
النواف محافظ حولي لحضور حفل
ختام البطولة الساعة الخامسة مساء
اليوم الثالثاء بمقر االتحاد الكويتي
للكراتيه.
سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد العبدالله

شهد توقيع اتفاقية إلنشاء أول مدينة ذكية وصديقة للبيئة في الكويت

رئيس الوزراء يسلم رسالة خطية من أمير البالد
إلى رئيسة كوريا الجنوبية
التقى سمو الشيخ جابر املبارك
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ف��ي القصر
ال ��رئ ��اس ��ي (ال� �ب� �ي ��ت األزرق) ام ��س
رئيسة جمهورية ك��وري��ا الصديقة
بارك كون هيه حيث سلمها رسالة
خطية م��ن ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
تتعلق بالعالقات الثنائية املتميزة
بني الصديقني وسبل تطويرها في
شتى املجاالت.
ون � � �ق� � ��ل س � � �م� � ��وه خ � �ل� ��ال ال � �ل � �ق� ��اء
تحيات وتمنيات ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد وس� �م ��و ول��ي
العهد لجمهورية ك��وري��ا وشعبها
ال � � �ص� � ��دي� � ��ق امل � � ��زي � � ��د م � � ��ن ال � �ت � �ق� ��دم
واالزده ��ار .وم��ن ناحية اخ��رى عقد
سمو الشيخ جابر امل�ب��ارك في مقر
رئ ��اس� ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ب��ال �ع��اص �م��ة
ال�ك��وري��ة س�ي��ؤول جلسة مباحثات
رسمية مع رئيس وزراء جمهورية
كوريا هوانغ كيو آن.
وت��رك��زت امل�ب��اح�ث��ات ح ��ول سبل

دعم العالقات الثنائية بني البلدين
وتعزيز آف��اق التعاون في مختلف
امل� � �ج � ��االت وخ� ��اص� ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وال �ت �ج ��اري ��ة واالس �ت �ث �م ��اري ��ة ال �ت��ي
تخدم مصالح الشعبني الصديقني.
وع� � � �ق � � ��ب ج � �ل� � �س � ��ة امل� � �ب � ��اح� � �ث � ��ات
وب� �ح� �ض ��ور س �م��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ورئ �ي��س وزراء جمهورية
ك ��وري ��ا ال �ص��دي �ق��ة اح �ت �ف��ل ال �ب �ل��دان
بالتوقيع على عدد من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم.
وق ��د وق ��ع وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
اإلس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر أب � ��ل ع �ل��ى م��ذك��رة
ت� �ف ��اه ��م ف� ��ي م � �ج� ��ال امل � � ��دن ال��ذك �ي��ة
ووقعها عن الجانب ال�ك��وري وزير
األراض ��ي والبنية التحتية والنقل
كانج هوين .وأكد سمو الشيخ جابر
املبارك أن اتفاقية الشراكة واملتعلقة
بالرعاية السكنية تتضمن تأسيس
شركة بني حكومتي الدولتني بشكل
مباشر بهدف إقامة وإنشاء مدينة
ج �ن��وب س�ع��دال�ع�ب��دال�ل��ه ت�ض��م أكثر

سمو رئيس مجلس الوزراء يسلم رسالة خطية من سمو األمير إلى رئيسة كوريا الجنوبية

م��ن  30أل ��ف وح ��دة سكنية وتمتد
على ن�ط��اق ج�غ��راف��ي يصل إل��ى 59
كيلومترا مربعا .وأضاف أن مدينة
جنوب سعدالعبدالله ستكون أول
م��دي�ن��ة ذك �ي��ة وص��دي �ق��ة للبيئة في
ال �ك��وي��ت وم �ت �م��اش �ي��ة م ��ع امل�ع��اي�ي��ر
العاملية

وأك� � � ��د أن ال � �ش� ��راك� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
الكورية املعنية بالرعاية السكنية
ستكون نموذجا طموحا ستعمل
ال �ك��وي��ت ع �ل��ى إن �ج��اح��ه واع �ت �م��اده
ت��أك �ي��دا ل��رغ�ب�ت�ه��ا ب�ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
الدخل غير النفطية واالنتقال إلى
مرحلة اقتصادية تضمن االستمرار

واالستدامة بما يعود باملنفعة على
امل��واط��ن الكويتي ب��ال��درج��ة األول��ى
ويرفع من مستوى معيشته.
ك�م��ا وق ��ع وك �ي��ل وزارة الصحة
د .خ��ال��د ال �س �ه�ل�اوي ع �ل��ى م��ذك��رة
ت �ف��اه��م ب �ش ��أن ال� �خ ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة
وال� �خ� �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ب��رن��ام��ج

الكوري للتدريب الطبي ووقعهما
عن الجانب ال�ك��وري رئيس معهد
تنمية كوريا لصناعة الصحة لي
يونغ.
ووق� � � ��ع ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
اإلدارة وال � ��رئ� � �ي � ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي
ملؤسسة البترول ن��زار العدساني
ع�ل��ى م��ذك��رة ت�ف��اه��م ل�ل�ت�ع��اون بني
كوريا غاز ومؤسسة البترول كما
وق��ع وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي د .بدر العيسى على مذكرة
تفاهم في املجال التربوي وقعها
ع��ن الجانب ال �ك��وري ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر التربية لي
جون سك.
وأق � ��ام رئ �ي��س وزراء ج�م�ه��وري��ة
ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ه ��وان ��غ ك �ي��و آن
م ��أدب ��ة غ� � ��داء رس �م �ي��ة ع �ل��ى ش��رف
سمو الشيخ جابر امل�ب��ارك والوفد
املرافق.
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تخصيص جلسة السابع من الشهر المقبل لقوانين القضاء األربعة

األولويات :جلسات خاصة
لمناقشة الميزانيات من  13حتى  16يونيو
أعلن رئيس لجنة االول��وي��ات
ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة عن
اج �ت �م��اع ع �ق��ده م �ك �ت��ب امل�ج�ل��س
برئاسة رئيس املجلس م��رزوق
الغانم وبحضور رؤساء اللجان
الدائمة ملناقشة أوجه القصور
ال �ت��ي ح��دث��ت ف��ي ب�ع��ض ال�ل�ج��ان
والقوانني املفترض إقرارها قبل
فض دور االنعقاد الجاري.
وأض� � � � ��اف ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح إل ��ى
ال �ص �ح��اف �ي�ين أن� ��ه ب �ع��د ال �ن �ق��اش
امل �س �ت �ف �ي��ض ت� ��م االت� � �ف � ��اق ع �ل��ى
تكليف لجنة االولويات متابعة
جميع ال�ل�ج��ان وم ��دى إن�ج��ازه��ا
ت � �ق� ��اري� ��ره� ��ا وأن ت � �ق � ��وم ل �ج �ن��ة
االولويات بإحالة تقارير شهرية
إلى املجلس حول أعمال اللجان
للتأكد من قيامها بدورها على
النحو املطلوب .
وأوض ��ح أن��ه ت��م االت �ف��اق على

أن ي �ن��اق��ش امل �ج �ل��س م �ي��زان �ي��ات
ال�ج�ه��ات املستقلة وامل�ل�ح�ق��ة في
جلسات خاصة تعقد في الفترة
م ��ن  13ح �ت��ى  16ي��ون �ي��و امل�ق�ب��ل
على أن يتم الحقا تحديد موعد
مناقشة امليزانية العامة للدولة.
وأض � � � � � ��اف أن ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
ال�ت��ي ت�خ��ص اللجنة التعليمية
وت ��م االت� �ف ��اق ع �ل��ى إق ��راره ��ا في
دور االن� � �ع� � �ق � ��اد ال� � � �ج � � ��اري ه��ي
الجامعات الحكومية والتعليم
الخاص واتحاد الطلبة وتعديل
ق��ان��ون ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي الف �ت��ا ال ��ى ان
التشريعات التي تخص اللجنة
التشريعية ه��ي ق��وان�ين تنظيم
ال �ق �ض��اء وامل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
والرسوم القضائية ومخاصمة
القضاء وكذلك تجريم الجماعات
االره��اب �ي��ة وت�ن�ظ�ي��م االض��راب��ات
في الدولة .

وأش��ار إل��ى أن ق��ان��ون البلدية
من القوانني ذات االولوية حيث
أحالته لجنة املرافق إلى املجلس
ك �م��ا ت ��م االت � �ف ��اق ع �ل��ى أن ت �ق��دم
اللجنة املالية قوانني املناقصات
وم �ح �ف �ظ��ة ال� �ط ��ال ��ب وال �خ �ط��وط
الكويتية.
وأوضح أنه سيتم تخصيص
الجلسة العادية املقرر عقدها في
السابع من يونيو املقبل لقوانني
ال�ق�ض��اء األرب �ع��ة م�ش�ي��را إل��ى أن
ال �ح �ك��وم��ة وع � ��دت ب��إح��ال��ة ه��ذه
ال�ق��وان�ين إل��ى امل�ج�ل��س األس�ب��وع
الجاري.

رئيس مجلس األمة مستقبال فهد الظفيري

الغانم يستقبل السفير الكويتي لدى بروناي
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مكتبه امس سفير دولة الكويت لدى سلطنة بروناي فهد
الظفيري.

وجه بإنجاز المشروع في أسرع وقت تقديرا للحاجة إليه

مجلس الوزراء يوافق على استكمال التعاقد
مع شركة ليماك النشاء مبنى المطار الجديد
واف � ��ق م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع �ل��ى ط�ل��ب
وزارة األش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة اس �ت �ك �م��ال
إج� � � � ��راءات ال �ت �ع ��اق ��د مل� �م ��ارس ��ة إن �ش ��اء
وإن � � �ج � ��از وت ��أث � �ي ��ث وص � �ي ��ان ��ة م �ب �ن��ى
الركاب الرئيسي الجديد ملطار الكويت
ال� ��دول� ��ي م �ب �ن��ى  2م ��ع ش ��رك ��ة ل �ي �م��اك
التركية صاحبة أقل األسعار وأوضح
ان امل� �ش ��روع ي �ع��د م ��ن امل �ش��اري��ع ال�ت��ي
ت�س�ت��وج��ب ض� ��رورة إن �ج��ازه��ا ب��أس��رع
وقت تقديرا لحاجتها كما قرر املجلس
تكليف جامعة الكويت تطوير قنوات
التواصل والتنسيق دوريا مع املجلس
األع �ل��ى للتخطيط لتحديث البيانات
الخاصة بمراحل تنفيذ مشروع مدينة
صباح السالم الجامعية في الشدادية
وك� � � ��ان م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ق � ��د ع �ق��د
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر امس في
قاعة مجلس ال ��وزراء  -ف��ي قصر بيان
برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
وبعد االجتماع قال وزير اإلعالم ووزير
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان

الحمود ان املجلس اط�ل��ع ف��ي مستهل
اجتماعه على الرسالة الجوابية التي
تلقاها حضرة صاحب السمو األمير
م ��ن خ � ��ادم ال �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان ب��ن عبدالعزيز آل س�ع��ود ملك
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة الشقيقة
وال� �ت ��ي ج � ��اءت ض �م��ن إط � ��ار ال �ت �ش��اور
املستمر بني قيادتي البلدين الشقيقني
في كل ما يخدم مصالحهما املشتركة
وك� ��ل م ��ا م ��ن ش ��أن ��ه ت �ح �ق �ي��ق األه � ��داف
السامية ملجلس التعاون لدول الخليج
ال �ع ��رب �ي ��ة وف � ��ي إط� � ��ار ال �س �ع ��ي ال �ج ��اد
لتأمني مقومات السالم واالستقرار في
املنطقة .و اط�ل��ع مجلس ال� ��وزراء على
ال��رس��ال��ة ال�ت��ي تلقاها ح�ض��رة صاحب
السمو األم�ي��ر م��ن سمو الشيخ محمد
ب��ن راش��د آل مكتوم نائب رئيس دول��ة
اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ال�ش�ق�ي�ق��ة
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب��ي
املتعلقة بدعوة دولة الكويت للمشاركة
في معرض أكسبو  C.Cدبي.
وأطلع أيضا على الرسالة املوجهة

الشيخ صباح الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

ل � �ح � �ض� ��رة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و األم � �ي� ��ر
م ��ن ال ��رئ� �ي ��س م �م �ن��ون ح �س�ي�ن رئ �ي��س
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ب� ��اك � �س � �ت� ��ان اإلس�ل��ام � �ي� ��ة
ال� � �ص � ��دي� � �ق � ��ة وامل � �ت � �ض � �م � �ن� ��ة ال� � ��دع� � ��وة
لحضور ال��دورة الخامسة عشرة لقمة
م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع ��اون اإلس �ل�ام ��ي ل�ل�ع�ل��وم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ك��وم �س �ت �ي��ك وامل� �ق ��رر
ع�ق��ده��ا ف��ي ال�ع��اص�م��ة إس�ل�ام آب ��اد في
أواخر الشهر الجاري.
كما اطلع على الرسالة التي تلقاها
حضرة صاحب السمو األمير من تون

م��وس��ى ه �ي �ت��ان رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
مؤسسة املنتدى االقتصادي اإلسالمي
ن��ائ��ب رئ �ي��س وزراء م��ال �ي��زي��ا األس �ب��ق
املتضمنة دع��وة سموه للمشاركة في
املنتدى االقتصادي اإلسالمي العاملي
الثاني عشر ال��ذي سيعقد في جاكرتا
في شهر أغسطس القادم تحت شعار
ال م��رك��زي��ة ال �ن�م��و ت�م�ك�ين األع �م ��ال في
املستقبل .واض��اف ان مجلس ال��وزراء
واف � ��ق ع �ل��ى ت��وص �ي��ة ل �ج �ن��ة ال �خ��دم��ات
ال �ع��ام��ة ب �ش ��أن ط �ل��ب وزارة األش �غ ��ال

ال �ع��ام��ة الس�ت�ك�م��ال إج� � ��راءات ال�ت�ع��اق��د
مل � �م ��ارس ��ة إن � �ش � ��اء وإن� � �ج � ��از وت ��أث �ي ��ث
وص� �ي ��ان ��ة م �ب �ن��ى ال � ��رك � ��اب ال��رئ �ي �س��ي
الجديد ملطار الكويت الدولي مبنى 2
وذلك مع شركة ليماك التركية صاحبة
أق� ��ل األس � �ع ��ار وي �ع �ت �ب��ر ه� ��ذا امل �ش ��روع
م��ن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي تستوجب ض��رورة
إنجازها بأسرع وقت تقديرا لحاجتها
وب�م��ا ي�س�ه��م ف��ي تسهيل ح��رك��ة النقل
ال� �ج ��وي وم ��واج �ه ��ة ال� ��زي� ��ادة ال �ك �ب �ي��رة
ألع ��داد امل�س��اف��ري��ن م��ن ال�ك��وي��ت وإليها
وي �ن �س �ج��م م ��ع ت ��وص �ي ��ات دف� ��ع ع�ج�ل��ة
النشاط االقتصادي في البالد.
ث � ��م اط � �ل� ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
توصية اللجنة التعليمية والثقافية
واالجتماعية والصحية بشأن تقرير
امل�ج�ل��س األع �ل��ى للتخطيط والتنمية
عن متابعة البرنامج اإلنشائي ملشروع
م��دي�ن��ة ص �ب��اح ال �س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة في
ال � �ش � ��دادي � ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع ج��ام �ع��ة
ال�ك��وي��ت ع��ن ش�ه��ر ف�ب��راي��ر  2016وق��رر
مجلس الوزراء تكليف جامعة الكويت

ت �ط��وي��ر ق �ن��وات ال �ت��واص��ل وال�ت�ن�س�ي��ق
دوري � ��ا م ��ع األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجلس
األع�ل��ى للتخطيط والتنمية لتحديث
ال �ب �ي��ان ��ات ال �خ ��اص ��ة ب �م ��راح ��ل ت�ن�ف�ي��ذ
ه��ذا امل �ش��روع ال�ح�ي��وي واوض ��ح وزي��ر
اإلع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب
إن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء اع �ت �م��د م �ش��روع
م��رس��وم بتعيني ط�ل�ال ن��اي��ف الشمري
أمينا عاما مساعدا في األمانة العامة
للمجلس األع�ل��ى للتخطيط والتنمية
بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وأض� � ��اف ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ف��ي تصريح لكونا عقب االج�ت�م��اع ان
املجلس اعتمد مشروع مرسوم بتعيني
حمود العنزي أمينا عاما مساعدا في
األمانة العامة للمجلس األعلى لشؤون
املحافظات بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ث��م ب�ح��ث م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال �ش��ؤون
السياسية في ض��وء التقارير املتعلقة
بمجمل التطورات الراهنة في الساحة
ال�س�ي��اس�ي��ة ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن ال�ع��رب��ي
والدولي.
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الميزانيات :تكاليف إنتاج البرميل
تحمل ميزانية الدولة ملياري دينار
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع� ��دن� ��ان ع�ب��د
الصمد إن اللجنة اجتمعت ملناقشة
م�ي��زان�ي��ة م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول الكويتية
للسنة املالية  2017/2016وتبني لها
ما يلي:
أوال :ارت � � �ف� � ��اع ع � � ��دد امل �ل�اح � �ظ ��ات
املسجلة
ارتفع عدد املالحظات املسجلة من
ق�ب��ل دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى مؤسسة
البترول الكويتية وشركاتها التابعة
من  251مالحظة إلى  320مالحظة في
حني تراجعت نسب تسوية املالحظات
ب �ش �ك��ل م �ل �ح��وظ ع ��ن ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة
وظلت  153مالحظة دون تسوية في
حني تم تسوية  66مالحظة بشكل تام
و 101مالحظة بشكل جزئي.
والح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة وب �ت��وص �ي��ة من
املؤسسة تغير تبعية إدارة التدقيق
ال� ��داخ � �ل ��ي إل � ��ى ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي

مباشرة بعدما كانت تبعيته سابقا
إل ��ى م�ج�ل��س اإلدارة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��رار
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء م � ��ؤك � ��دة ض � � ��رورة
إل�ح��اق تبعيته م�ج��ددا بأعلى سلطة
إشرافية ليكون لديه الحيادية التامة
في ممارسة اختصاصاته وأال تعمد
امل� ��ؤس � �س� ��ة إل � � ��ى ت �ف �س �ي��ر ال� �ض ��واب ��ط
الرقابية وفق منظورها الخاص.
ثانيا :تحليل أرباح املؤسسة
وت�ب�ين أن مساهمة اإلي� ��رادات غير
التشغيلية ف��ي صافي رب��ح املؤسسة
أع� �ل ��ى ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن م �س��اه �م��ة ص��اف��ي
اإلي � � � � ��رادات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ح �ي��ث ت �ق��در
اإلي ��رادات غير التشغيلية للمؤسسة
والناتجة م��ن االستثمار ف��ي األوراق
املالية وإيرادات الفوائد بـ  656مليون
دي �ن��ار ف��ي ح�ي�ن أن ص��اف��ي ال�خ�س��ائ��ر
التشغيلية ي�ق��در ب �ـ 225مليون دينار
وذل��ك بالرغم من الدعم ال��ذي تتحمله
م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة وال � ��ذي ي �س��اه��م في

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

خ � �ف ��ض ت� �ك ��ال� �ي ��ف إن � � �ت � ��اج ال � �ب � �ت ��رول
ل �ل �م��ؤس �س��ة ح �ي��ث ال ت � ��زال امل�ن�ت�ج��ات
ال�ب�ت��رول�ي��ة وال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ة وال�ن�ق��ل
ال �ب �ح��ري وال�ن�ت��ائ��ج امل��ال �ي��ة ل�ل�ش��رك��ات
ال�ت��اب�ع��ة وال��زم�ي�ل��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة تحقق
خ�س��ائ��ر تشغيلية ول ��و ت��م اس�ت�ب�ع��اد
ت�ل��ك ال ��دع ��وم ل�ك��ان��ت أرب� ��اح امل��ؤس�س��ة
أق��ل بكثير مما هي عليه وق��د تتحول
إل ��ى خ �س��ائ��ر ف ��ي م �ث��ل ه ��ذه ال �ظ��روف

االقتصادية.
ثالثا :تغيير األسس املحاسبية
وت � � �س� � ��اء ل� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع � � ��ن م � ��دى
م �ه �ن �ي��ة ت �غ �ي �ي��ر امل� ��ؤس � �س� ��ة وب �ش �ك��ل
مفاجئ لألسس املحاسبية الخاصة
ب��اس �ت �ه�لاك األص � ��ول ل �ت �ق��در ف ��ي ه��ذه
ال �س �ن��ة ب �ـ  356م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ب�ع��دم��ا
ك ��ان ��ت ف� ��ي ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة ال �س��اب �ق��ة
 648م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار خ ��اص ��ة أن ه��ذا

الصحية :تغليظ العقوبات على المخالفين
قانون العمل في القطاع االهلي
ن��اق�ش��ت لجنة ال �ش��ؤون الصحية
واالج � � �ت� � �م � ��اع � � �ي � ��ة وال � � �ع � � �م� � ��ل خ �ل��ال
اجتماعها ام��س التعديالت املقدمة
ع �ل��ى ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  6ل �س �ن��ة 2010
بشأن العمل في القطاع االهلي وذلك
بحضور ممثلني عن وزارة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وغ��رف��ة ت�ج��ارة
وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت ون�ق��اب��ة العاملني
ف��ي القطاع ال�خ��اص وات�ح��اد العمال
الكويتيني.
وذكر مقرر اللجنة النائب سعدون
ح �م��اد ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني ان
ال�ل�ج�ن��ة واف �ق��ت ع�ل��ى ت�ع��دي��ل  4م��واد
م��ن ال �ق��ان��ون م�ش�ي��را ال ��ى ان اللجنة
س�ت�ص��وت ع�ل��ى ال �ت �ع��دي�لات امل�ق��دم��ة
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا املقبل
وسترفع تقريرها للمجلس.
وأوض ��ح ان ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم على
امل��ادة االول��ى ينص على ان يستبدل
ب �ن �ص��وص امل � � ��واد ( 57و138و140
و )142من القانون النصوص التالية
وهي:
امل � � � � ��ادة  57وال � � �ت� � ��ي ت � �ن� ��ص ب �ع��د
التعديل على أن يتعني على صاحب
ال�ع�م��ل ال ��ذي ي�س�ت�خ��دم ع�م��ال��ة اليقل
عددها عن خمسة عمال وفقا الحكام
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ان ي��دف��ع م�س�ت�ح�ق��ات
ال�ع��ام�ل�ين ل��دي��ه ف��ي حساباتهم ل��دى
امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة املحلية وللهيئة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ان ت�ط�ل��ب
ص��ورة من كشوف التحويل املرسلة

جانب من اجتماع اللجنة الصحية أمس

لتلك املؤسسات املالية.
وت � �ن � ��ص ن � �ف� ��س امل � � � � ��ادة ع � �ل� ��ى أن
ي� �ص ��در ق � � ��رار م� ��ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ب �ن��اء ع �ل��ى ع� ��رض وزي � ��ري ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل واملالية بتحديد
امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة وق��واع��د املعاملة
الخاصة بهذه الحسابات م��ن حيث
املصروفات والعموالت واالج��راءات
التنظيمية في هذا الشان.
كما تنص ذات املادة على أن يجوز
بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض
االنشطة من تحويل العمالة الوافدة
الى املؤسسات املالية املحلية.
واض��اف ان التعديل املقترح على
املادة  138ينص على اآلتي مع عدم
االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها
اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة
الت � �ج� ��اوز ث �ل��اث س � �ن ��وات وب �غ��رام��ة

ع��ن ك��ل ع��ام��ل الت�ق��ل ع��ن أل�ف��ي دي�ن��ار
والت��زي��د ع�ل��ى ع�ش��رة آالف دي �ن��ار او
ب��اح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين ع�ل��ى كل
ص��اح��ب عمل يخالف اح�ك��ام الفقرة
الثانية من املادة العاشرة وفي حالة
التحاق العامل بالعمل لدى صاحب
ع �م��ل آخ ��ر ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام امل ��ادة
( )10ف�ق��رة ( )2امل �ش��ار ال�ي�ه��ا يعاقب
االخ �ي��ر ب� ��ذات ال �ع �ق��وب��ة ال� � ��واردة في
الفقرة السابقة من ه��ذه امل��ادة وذلك
دون اخ�لال بحق الجهة االداري��ة في
ابعاد العامل املخالف.
واوض��ح ان التعديل املقترح على
امل� ��ادة  140ي�ن��ص ع�ل��ى أن ��ه م��ع ع��دم
االخ � �ل� ��ال ب� � ��أي ع� �ق ��وب ��ة اش� � ��د ي�ن��ص
عليها اي قانون اخر يعاقب بغرامة
الت �ق��ل ع ��ن  500دي �ن ��ار والت ��زي ��د عن
 1000دينار كل من لم يمكن املوظفني

امل�خ�ت�ص�ين ال��ذي��ن ي �ح��دده��م ال��وزي��ر
من اداء واجبهم املنصوص عليه في
امل��ادت�ين  133و 134م��ن ه��ذا القانون
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وذك ��ر ح�م��اد ان ال�ت�ع��دي��ل املقترح
ع� �ل ��ى امل � � � � ��ادة  142ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى أن
يعاقب بالحبس مدة التقل عن شهر
والتجاوز  6اشهر وبغرامة التقل عن
 500دينار وال تزيد عن ألفي دينار
او ب��اح��دى هاتني العقوبتني ك��ل من
يخالف امر الوقف او الغلق الصادر
عمال بأحكام امل��ادة  135دون تالفي
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي اع�ل�ن��ه ب�ه��ا املفتش
املختص.
واشار الى ان املادة الثانية تتعلق
باضافة ن��ص ال��ى امل ��ادة  146وه��و
واذا ت�ب�ين للمحكمة تعنت صاحب
العمل في صرف مستحقات العامل
فلها ان تقضي له بتعويض يساوي
 1باملئة من قيمة تلك املستحقات عن
شهر تأخير في صرفها اعتبارا من
ت��اري��خ تقديم الطلب امل�ش��ار اليه في
الفقرة االولى ويسري في شأن املبلغ
املحكوم ب��ه ن��ص امل��ادة  145م��ن هذا
القانون وذلك مع عدم االخ�لال بحق
العامل في املطالبة امام ذات املحكمة
بأي تعويضات اخرى.

التغير املفاجئ في املعيار املحاسبي
ساهم بشكل واض��ح ج��دا ف��ي تجميل
ال�ن�ت��ائ��ج النهائية للمؤسسة لتظهر
أن ل��دي�ه��ا ص��اف��ي رب��ح س�ي�ق��در ب �ـ 236
م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ف� ��ي ظ� ��ل االن �خ �ف ��اض
ال �ح��اد ف��ي اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ح��ال�ي��ا ول��و
ل��م ي�ت��م ه��ذا التغيير ل�ك��ان��ت النتائج
امل��ال�ي��ة التقديرية للمؤسسة خاسرة
علما أن هناك توصيات منذ سنوات
طويلة سواء من قبل اللجنة أو ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ت��دع��و امل��ؤس �س��ة ل �ض��رورة
إعادة تقييم نسبة استهالك األصول.
رابعا :ضرورة إعادة النظر في آلية
التحاسب
والب��د م��ن إع��ادة النظر بشكل جاد
ف��ي ع�ن��اص��ر ت�ك��ال�ي��ف إن �ت��اج البرميل
واالس�ت�ن��اد إل��ى تفسير مهني ملعرفة
املكونات الحقيقية للتكلفة إذ إن هذه
التكاليف واملقدرة بما يقارب ملياري
دي�ن��ار تحمل أع�ب��اء ه��ا على امليزانية

ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وب��ات��ت تشكل ف��ي ظل
انخفاض أسعار النفط نحو  % 30من
جملة اإلي ��رادات النفطية وترشيدها
س �ي �س �ه��م ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ف ��ي ت�ق�ل�ي��ل
ال�ع�ج��ز امل �ق��در ف��ي امل �ي��زان �ي��ة وال ت��رى
اللجنة ضبطا حقيقيا ف��ي نمو هذه
التكاليف.
ك� �م ��ا اس� �ت� �غ ��رب ��ت ال �ل �ج �ن��ة ت ��راج ��ع
وزارة امل��ال�ي��ة غ�ي��ر امل �ب��رر م��ن موقفها
السابق ف��ي ع��دم تضمني املصروفات
التشغيلية لشركة نفط الخليج ضمن
امل � �ص� ��روف� ��ات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة امل �ج �م �ع��ة
ل�ل�م��ؤس�س��ة خ��اص��ة أن �ه��ا ك��ان��ت ت��رى
ض��رورة دمجها وه��و م��ا حصل فعال
ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ال�س��اب�ق��ة وم ��ن خفضت
ه � ��ذه امل� �ص ��اري ��ف ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ب � �ـ 78
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب�ع��د امل�س�ت�ج��دات التي
طرأت على توقف عمليات االنتاج في
املنطقة املشتركة.

التعليمية تقر تعديل
قانون مكافآت المعلمين

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

ن��اق�ش��ت لجنة ش ��ؤون التعليم
وال �ث �ق ��اف ��ة واالرش � � � ��اد ال �ب��رمل��ان �ي��ة
امس التعديل املقدم على القانون
رق ��م  28ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن منح
ب ��دالت وم�ك��اف��آت الع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� � ��وزارة
التربية ووزارة االوقاف والشؤون
االسالمية.
وأوض ��ح م�ق��رر ال�ل�ج�ن��ة النائب
ح � �م� ��ود ال � �ح � �م� ��دان ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل � �ل � �ص � �ح� ��اف � �ي�ي��ن ع� � �ق � ��ب ان � �ت � �ه � ��اء
االج�ت�م��اع ان اللجنة واف�ق��ت على
التعديل امل�ق��دم على ال�ق��ان��ون رقم
 28ل �س �ن��ة  2011ب �ش��أن امل�ع�ل�م�ين
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ب� � ��وزارت� � ��ي ال �ت��رب �ي��ة
واالوق ��اف وس�ت��رف��ع تقريرها الى
مجلس االمة.
وبني ان املادة املعدلة في القانون
ت �ت �ع �ل��ق ب ��اض ��اف ��ة ف � �ق ��رة ج ��دي ��دة

ل� �ل� �م ��ادة ال �خ��ام �س��ة م ��ن ال �ق��ان��ون
والتي تنص على أن يستثنى من
ش��رط م�ض��ي م��دة ال�خ��دم��ة امل�ش��ار
اليها بالفقرة السابقة املعلمون
املعاقون واملكلفون برعاية معاق
وف�ق��ا للقانون رق��م  8لسنة 2010
ف��ي ش��أن ح�ق��وق االش �خ��اص ذوي
االعاقة.
واوض � ��ح ال �ح �م��دان ان ال�ل�ج�ن��ة
ن��اق �ش��ت اي �ض��ا االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
في شأن قانون تنظيم الجامعات
وال �ك �ل �ي��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وامل �ع��اه��د
الحكومية مشيرا ال��ى ان اللجنة
بحثت هذا القانون عدد من عمداء
جامعة الكويت كما التقت اللجنة
امل �ت �ق��دم�ين ل�ش�غ��ل وظ ��ائ ��ف عميد
ب�ع�ث��ة ف��ي امل�ع�ه��د ال �ع��ال��ي للفنون
املسرحية.
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الخرينج يدعو مسؤولي الجامعة العربية
ومجلس التعاون إلى زيارة الالجئين السوريين
دع � ��ا ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
وع � �ض � ��و ال� � �ب � ��رمل � ��ان ال � �ع� ��رب� ��ي م � �ب ��ارك
الخرينج م�س��ؤول��ي الجامعة العربية
واالمانة العامة ملجلس التعاون لدول
ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ال��ى ال�ق�ي��ام ب��زي��ارات
ميدانية ال��ى املناطق وال��دول املتواجد
ب �ه��ا ال�ل�اج� �ئ ��ون ال� �س ��وري ��ون ل�ل�اط�ل�اع
ع� �ل ��ى اح� ��وال � �ه� ��م وم� �ع ��رف ��ة م �ش��اك �ل �ه��م
ع��ن ق��رب أس ��وة ب��امل�س��ؤول�ين وال� ��وزراء
األورب � �ي �ي�ن م �ث��ل امل �س �ت �ش��ارة األمل��ان �ي��ة
أنجلينا ميركل وغيرها ال��ذي��ن قاموا
ب��زي��ارة ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين واالل�ت�ق��اء
بهم مباشرة واالط�لاع على معاناتهم
والعمل على حلها.
وق� � � � � ��ال ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي :اننا نتمنى ونحن على أبواب
شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك ان ن��رى زي��ارات
م �م ��اث �ل ��ة ل�ل�اج� �ئ�ي�ن ال � �س� ��وري �ي�ن ي �ق��وم
ب�ه��ا امل �س��ؤول��ون ال �ع��رب والخليجيون
أس� ��وة ب ��زي ��ارات ال � � ��وزراء وامل �س��ؤول�ين
األوروبيني ونتمنى ان تكون اول زيارة
ل�لام�ين ال �ع��ام ال�ج��دي��د ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول
ال�ع��رب�ي��ة اح�م��د اب��و ال�غ�ي��ط ه��ي القيام
بزيارة الالجئني السوريني في مناطق
تواجدهم وكذلك نتمنى ان يقوم االمني
ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج

العربية معالي د .عبداللطيف الزياني
ب� ��زي� ��ارة ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن وع ��دم
االك �ت �ف��اء ب ��إرس ��ال امل �س ��اع ��دات امل��ال�ي��ة
واإلنسانية العربية والخليجية اليهم
دون القيام بزيارتهم على الطبيعة.
وأوض��ح الخرينج ان الدعم العربي
والخليجي ل�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين يجب
اال ي �ك��ون ف�ق��ط ف��ي ص ��ورة دع ��م م��ادي
ب ��ال� �ت� �ب ��رع ��ات امل ��ال� �ي ��ة او امل� �س ��اع ��دات
اإلنسانية فقط بل يجب ان يكون هناك
ايضا دعم معنوي لالجئني السوريني
من خ�لال القيام بزيارتهم في مناطق
ت ��واج ��ده ��م وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى ه�م��وم�ه��م
ومشاكلهم عن ُق��رب وإج��راء اتصاالت
مباشرة مع مسؤولي ال��دول املتواجد
ع�ل��ى اراض �ي �ه��ا ال�لاج �ئ��ون ال �س��وري��ون
ل �س��رع��ة ح ��ل أي � ��ة ع �ق �ب��ات او م �ش��اك��ل
تعوقهم للتخفيف من معاناتهم.
وأشار الخرينج الى ان دول مجلس
التعاون الخليجي لم تأل جهدا في دعم
القضية ال�س��وري��ة وت�ق��دي��م امل�س��اع��دات
االن�س��ان�ي��ة ال��ى ال�ش�ع��ب ال �س��وري وال��ى
الالجئني السوريني وكان للكويت دور
كبير في التخفيف من معاناة الالجئني
السوريني من خالل استضافة العديد
من املؤتمرات الدولية للمانحني لدعم

الشعب السوري انسانيا.
ونثمن دور دول��ة الكويت واميرها
ق��ائ��د اإلن�س��ان�ي��ة س�م��و ال�ش�ي��خ صباح
االح � �م� ��د ع �ل ��ى م� ��ا ق � ��ام ب� ��ه س� �م ��وه م��ن
دع ��م وم �س��ان��دة ل�ل�ش�ع��ب ال� �س ��وري من
خ�ل�ال اس�ت�ض��اف��ة ال �ك��وي��ت ال �ع��دي��د من
املؤتمرات الدولية للمانحني ملساعدة
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ودع� � ��م ال �ش �ع��ب
السوري والتخفيف من معاناتهم.
ون � �ث � �م� ��ن دور امل � �م � �ل � �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال � �س � �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق ��ة ودور خ � ��ادم
ال �ح��رم�ين ال �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك س �ل �م��ان بن
عبدالعزيز لتقديمه مساعدات إنسانية
في العراق واليمن وسوريا لكن هذا ال
يقلل من ض��رورة قيام كبار املسؤولني
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي�ي�ن وال � � �ع � � ��رب ب � ��ال � ��زي � ��ارات
امليدانية الى االماكن التي يتواجد بها
الالجئون السوريون في مختلف دول
ال �ع��ال��م ف �ه��م ي �ع��ان��ون م��ن ال �ه ��روب من
جحيم بشار االس��د ويلقون بأنفسهم
في البحر بحثا عن األمن واالم��ان لهم
وألطفالهم ونسائهم و نتمنى أن تجد
م �ن��اش��دت��ي أذن � ��ا ص��اغ �ي��ة واس �ت �ج��اب��ة
م��ن كبار املسؤلني ال�ع��رب والخليجني
بالوقوف مع الالجئني السوريني قلبا
وقالبا.

الجبري :وضع خريطة طريق لوقف
المجازر الوحشية للنظام السوري
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان العربي
عضو مجلس االم��ة الكويتي محمد
الجبري أم��س أهمية ات�خ��اذ خطوات
عملية لحل االزم��ة السورية وحماية
امل��دن�ي�ين م��ن امل �ج��ازر ال��وح�ش�ي��ة التي
يقوم بها النظام السوري.
ج � ��اء ذل � ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ج�ب��ري
ل � � �ـ ك � ��ون � ��ا ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش االج � �ت � �م� ��اع
ال �ط ��ارئ ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
والسياسية واألم��ن القومي للبرملان
العربي الذي دعا إليه لبحث تطورات
االزم� ��ة ال �س��وري��ة الس�ي�م��ا م��ا تعانيه
مدينة حلب.
وث� �م ��ن ال� �ج� �ب ��ري ف� ��ي ه � ��ذا االط � ��ار
االستجابة من جانب البرملان العربي
لطلبه عقد االجتماع الطارئ إزاء ما
يحدث من مجازر في سوريا واآلن في
حلب مشددا على أن النظام السوري
ضرب بكل االتفاقيات الدولية عرض
الحائط.
وأوضح أن اجتماع مكتب البرملان
ال �ع��رب��ي ول�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
والسياسية واالم��ن القومي للبرملان

محمد الجبري

ي � �ه� ��دف ال� � ��ى اص � � � ��دار ب � �ي� ��ان ووض � ��ع
خ � ��ارط � ��ة ط� ��ري� ��ق الت� �ب ��اع� �ه ��ا ول �ح ��ث
املجتمع الدولي على وقف االنتهاكات
التي يقوم بها النظام السوري.
وشدد الجبري في هذا االطار على
ان النظام السوري اخترق كل االعراف
واملواثيق الدولية خاصة قرار مجلس
االمن رقم  2254الذي يحث على وقف
اطالق النار وحماية املدنيني.

ك�م��ا ش ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة ان ت�ك��ون
هناك وقفة للبرملان العربي كممثلني
للشعوب العربية وعمل ممنهج وفق
ال �ق �ن��وات ال��رس �م �ي��ة ك �ن ��واب ل�ل�ب��رمل��ان
العربي في ظل االنتهاكات التي يقوم
بها النظام السوري في سوريا.
وأكد كذلك على ضرورة وضع آلية
عمل ممنهجة للضغط على املجتمع
الدولي بشأن تطبيق ق��رارات مجلس
االمن وكذلك قرارات مؤتمري جنيف 1
وجنيف  2ازاء النظام السوري سعيا
اليجاد حل سياسي لالزمة السورية.
واش��ار الجبري ف��ي ال��وق��ت نفسه الى
دور دول � ��ة ال �ك��وي��ت مل �ع��ال �ج��ة االزم� ��ة
ال� �س ��وري ��ة م �ن��ذ ان ��دالع� �ه ��ا م ��ن خ�ل�ال
استضافتها ث�لاث��ة م��ؤت�م��رات دول�ي��ة
للمانحني لدعم الوضع االنساني في
س��وري��ا دع��ا إل�ي�ه��ا س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
من أجل إغاثة الشعب السوري اضافة
الى مشاركة سموه في رئاسة املؤتمر
ال ��راب ��ع ال ��ذي ان�ع�ق��د ب �ه��ذا ال �ش��أن في
اململكة املتحدة.

مبارك الخرينج

وت��اب��ع الخرينج :رغ��م ك��ل م��ا قدمته
دول ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي م ��ن م �س��اع��دات
إن�س��ان�ي��ة ل�لاج�ئ�ين ال �س��وري�ين اال انها
ال تغني عن زيارة الالجئني السوريني
ف��ي امل �ن��اط��ق وال � ��دول امل �ت��واج��دي��ن بها
مل��ا ل�ت�ل��ك ال ��زي ��ارات م��ن اث ��ر ط�ي��ب على
ن �ف��وس وق� �ل ��وب ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س��وري�ين
وم� �س ��اع ��دت� �ه ��م ف � ��ي ح � ��ل اي م �ش �ك �ل��ة
تواجههم ف��ي ال ��دول امل�ت��واج��دي��ن على
ارضها.
واض � ��اف :ون�ت�م�ن��ى أن ت �ك��ون ه�ن��اك
زيارات ميدانية لكبار املسؤولني العرب

والخليجيني الى املناطق املتواجد بها
ال�لاج�ئ��ون ال�س��وري��ون س��واء ف��ي ال��دول
العربية او األوروبية ليكون املسؤولون
العرب والخليجيون قريبني من هموم
ومشاكل الالجئنيالسوريني وقد رأينا
ع��ددا م��ن املسؤولني وال ��وزراء ف��ي دول
أوروب � �ي ��ة ي �ق��وم��ون ب ��زي ��ارة ال�لاج �ئ�ين
السوريني في املناطق التي يتواجدون
ب �ه��ا ون �ت �م �ن��ى ق �ي ��ام ك �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن
ال�ع��رب والخليجيني ب��زي��ارات مماثلة
خ ��اص ��ة ون � �ح ��ن ع� �ل ��ى م � �ش� ��ارف ش�ه��ر
رمضان الكريم لذلك يجب التواصل مع
الالجئني السوريني مباشرة وال�ن��زول
اليهم على أرض ال��واق��ع وزيارتهم في
الدول املتواجدين بها ملعرفة مشاكلهم
واح �ت �ي ��اج ��ات �ه ��مس � � ��واء ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة او
القانونية.
وت � ��اب � ��ع ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج :ه � � ��ذه رس ��ال ��ة
مناشدة أتمنى أن تصل إل��ى أصحاب
ال � �س � �ع� ��ادة م� ��ن ك � �ب ��ار امل � �س� ��ؤول �ي�ن ف��ي
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وف ��ي مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي .ون�ت�م�ن��ى ان ن��رى
في املرحلة املقبلة قيام كبار املسؤولني
العرب والخليجيني ب��زي��ارات ميدانية
ل �ل �م �ن��اط��ق امل � �ت ��واج ��د ب� �ه ��ا ال�ل�اج �ئ�ي�ن
السوريني فنحن على االق��ل أمة عربية

واح ��دة وع�ل�ي�ن��ا أن ن�ق��ف م��ع الالجئني
ال � �س� ��وري�ي��ن ف ��دع �م �ه ��م ال ي � �ك ��ون ف�ق��ط
ب ��امل �س ��اع ��دات وال �ت �ب ��رع ��ات امل��ال �ي��ة ب��ل
دع�م�ه��م يتطلب اي�ض��ا ال��دع��م املعنوي
والسياسي والضغط على ال��دول التي
تحارب الالجئني ان تسمح بدخولهم
الى اراضيها.
ف��ي س�ي��اق متصل ش ��ارك الخرينج
ام��س ف��ي االج�ت�م��اع ال�خ��اص بالبرملان
ال�ع��رب��ي ف��ي ال �ق��اه��رة ل�ب�ح��ث ت��داع�ي��ات
ال �ق �ص��ف ال��وح �ش��ي ال �ت��ي ت �ت �ع��رض له
مدينة حلب وباقي امل��دن السورية من
نظام الطاغية بشار األسد.
وأك � � ��د ال� �خ ��ري� �ن ��ج أه� �م� �ي ��ة اج �ت �م��اع
ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي الت� �خ ��اذ االج � � ��راءات
ال �ل�ازم� ��ة ل ��دف ��ع امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ال��ى
التدخل الي�ق��اف امل��ذاب��ح التي يتعرض
لها الشعب السوري على أيدي النظام
ال�ب�ع�ث��ي امل �ج ��رم وإج� �ب ��ار ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
ال��دم��وي ع�ل��ى تطبيق ق� ��رارات مجلس
األمن وخاصة القرار رقم  ٢٢٥٤الرامي
إلى وقف اطالق النار وحماية املدنيني
وال�ت��ي انتهكها ه��ذا النظام وأدى إلى
مقتل الكثير م��ن األب��ري��اء م��ن األط�ف��ال
والنساء والشيوخ.

الحريجي :اعتماد األعمدة الحديدية
في الكهرباء خطوة إيجابية
ثمن النائب سعود الحريجي
ت �ب �ن��ي وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
مقترحه بشأن استبدال األعمدة
ال� �خ� �ش� �ب� �ي ��ة ب� � ��أخ� � ��رى ح ��دي ��دي ��ة
خ��اص��ة بالخطوط ال�ه��وائ�ي��ة من
أجل ضمان إنارة الطرق الحيوية
وفي مقدمتها طريق الساملي.
وأع� ��رب ال�ح��ري�ج��ي ع��ن ش�ك��ره
ل� ��وزي� ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء أح �م��د
الجسار والوكيل املساعد للوزارة
م �ش �ع��ان ال �ع �ت �ي �ب��ي ل�لاس �ت �ج��اب��ة
مل �ط��ال �ب �ن��ا ف� ��ي ه � ��ذا ال �خ �ص��وص
مشيرا إلى أنه سبق وأن أجريت
ات�ص��االت ع��دة م��ع أرك��ان ال��وزارة
من أجل تسريع اتخاذ الخطوات
الكفيلة بحفظ األرواح وتهيئة
طريق الساملي.
وأض � � � � � � � ��اف :وك � � ��ان � � ��ت ق �ض �ي��ة
تعرض االع�م��دة للسرقات تمثل
أزم � ��ة ك �ب �ي��رة ح �ي��ث ك��ان��ت ك��ان��ت
ت��ؤدي احيانا الى انقطاع التيار
ع��ن ال�ش��ال�ي�ه��ات وامل� ��زارع وإن ��ارة
ال �ط��رق وت �ج �ع��ل ط��ري��ق ال�س��امل��ي

سعود الحريجي

يغرق في ظالم دامس.
واع �ت �ب��ر ال �ح��ري �ج��ي أن ال �ب��دء
بطريق الساملي في تنفيذ عملية
اس � �ت � �ب� ��دال األع� � �م � ��دة ال �خ �ش �ب �ي��ة
ب� � ��أخ� � ��رى ح� � ��دي� � ��دة خ� � �ط � ��وة ف��ي
االت �ج��اه الصحيح ن�ظ��را ألهمية
هذا الطريق فضال عن الحوادث
العديدة التي شهدها وتسببت
في إزهاق األرواح.

وأوض � � � � ��ح أن ه � � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
ظ �ل��ت م �ح��ل م �ت��اب �ع��ة ح�ث�ي�ث��ة من
ق �ب �ل �ن��ا خ�ل��ال ال� �ف� �ت ��رات امل��اض �ي��ة
ووجهنا أكثر من س��ؤال برملاني
إل ��ى ال � ��وزراء امل�ع�ن�ي�ين الف �ت��ا إل��ى
أن ت �ج��اوب وزارة ال�ك�ه��رب��اء أم��ر
يستحق التقدير.
وط � � ��ال � � ��ب ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي وزي � � ��ر
األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم� � ��ة د .ع�ل��ي
ال� �ع� �م� �ي ��ر ب � �ت � �ج ��اوب م� �م ��اث ��ل م��ع
مطالبنا املتواصلة بشأن تطوير
طريق الساملي الذي يعد ضرورة
ملحة ال سيما ف��ي ض��وء مضي
ع �ش��رات ال�س�ن�ين ع�ل��ى تصميمه
وما يعانيه من اختالالت فنية.
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الزلزلة :نتمنى أن تكلل جهود الكويت
إلنهاء األزمة اليمنية بالنجاح
رحب النائب د .يوسف الزلزلة
ب�ض�ي��وف ال �ك��وي��ت م��ن اه ��ل اليمن
امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي م � �ش ��اورات ال �س�لام
بني وفد الحكومة اليمنية الحالية
وان�ص��ار الله الحوثي مؤكدا مدى
ارتباط الشعبني الكويتي واليمني
االخ � ��وي م�ت�م�ن�ي��ا ن �ج��اح ال �ج �ه��ود
ال � �ت� ��ي ت �ب ��ذل �ه ��ا ال� �ك ��وي ��ت الن� �ج ��اح
م �ش��اورات ال�س�لام وان �ه��اء ال�ص��راع
الدائر في اليمن الشقيق.
واض��اف الزلزلة في كلمة له في
دي� ��وان� ��ه م �س ��اء ام� ��س االول خ�ل�ال
اس�ت�ق�ب��ال ال��وف��د االع�لام��ي اليمني
امل �ش��ارك ف��ي م �ش ��اورات ال �س�لام ان
اليمنيني املقيمني ف��ي الكويت هم
اهل امن وامان حتى انهم يتبوأون
ال��وظ��ائ��ف االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي البنوك
ل� �ش� �ع ��ور امل � ��واط � �ن �ي��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
بأمانة اليمنيني.
واشار الزلزلة الى املكانة اليمنية
ف ��ي ال �ت��اري��خ ال �ع��رب��ي واالس�ل�ام ��ي
الف �ت��ا ال ��ى ال� �ت ��راث ال �ي �م �ن��ي يشكل
ج ��زءا ك�ب�ي��را م��ن ح �ض��ارات ال�ع��رب
وامل� �س� �ل� �م�ي�ن االم � � ��ر ال � � ��ذي ي�ص�ع��ب
ف ��ك ال �ي �م��ن ع ��ن ك ��ل م ��ا ه ��و ج�م�ي��ل
وسعيد ق��ائ�لا :لذلك نسمي اليمن
باليمن السعيد مستذكرا زياراته
ال ��ى ال�ي�م��ن واالس �ت �م �ت��اع ب��أج��وائ��ه

الزلزلة متحدثا في ديوانه مساء أمس األول

الخالبة.
ون � �ق� ��ل ال� ��زل� ��زل� ��ة ت� ��أث� ��ر ص��اح��ب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ب��ال�ح��ال��ة التي
تمر بها اليمن وتأكيد سموه اخوة
ال�ش�ع��ب اليمني للشعب الكويتي
االم � � ��ر ال � � ��ذي ت ��رج� �م ��ه س � �م� ��وه ف��ي
استضافة البالد لتصبح محط حل
ك��ل االزم ��ات ال�ت��ي يمر بها الشعب
اليمني الشقيق معربا عن سعادة
جميع اه��ل الكويت بهذه الخطوة
مؤكدا ان الشعب اليمني بمختلف
توجهاته وافكاره واختالفاته يظل
ب �ل ��دا ح �ب �ي �ب��ا م�ت�م�ن�ي��ا ح ��ل ج�م�ي��ع
املشاكل التي وصلت الى هذا الحد

املأساوي الذي وصل اليه اليمن.
واش��ار الزلزلة ال��ى ان السياسة
ت��ؤك��د ان� ��ه ال ي��وج��د ص��دي��ق دائ ��م
او ع ��دو دائ� ��م م � ��رددا ف �ع��دو ال �ي��وم
صديق الغد والعكس مشددا على
ان االس �ت �ق��رار ف��ي ال�ي�م��ن اس�ت�ق��رار
االم��ة العربية واالسالمية وجميع
دول املنطقة ودول الوطن العربي
في مقدمتها الدول الخليجية.
وقال الزلزلة سمعت من صاحب
ال�س�م��و ان ��ه ب�ع��د ع ��ودة االس �ت �ق��رار
ال ��ي ال �ي �م��ن وح ��ل ج�م�ي��ع ق�ض��اي��اه
ستساهم الكويت في اع��ادة اعمار
ال �ي �م��ن واع� ��ادت� ��ه اف �ض ��ل م �م��ا ك��ان

م�ت�م�ن�ي��ا ان ي �ع��ود ال �ي �م��ن للعيش
ف � � ��ي ج � � ��و اخ � � � � ��وي س � �ع � �ي ��د ي ��رب ��ط
ش�ع�ب��ه داع �ي��ا ال �ل��ه ان ي�ع�ي��د االم��ن
واالس� �ت� �ق ��رار ال� ��ى ال �ي �م��ن ال�ش�ق�ي��ق
خ��اص��ة ون �ح��ن ن�ع�ي��ش اي� ��ام شهر
ش�ع�ب��ان امل �ق��دس��ة متمنيا م��ن الله
أن يؤلف بني قلوب املؤمنني حتى
ي��رج��ع اليمن ال��ى جميع اليمنيني
في تعايش وامن وسالم.
وت� ��اب� ��ع ال� ��زل� ��زل� ��ة ق� ��ائ�ل��ا :ان� � ��ه ال
يوجد بلد ال يختلف مواطنوه في
افكارهم واطيافهم وطوائفهم لكن
االن� �س ��ب ه ��و ال �ت �ع��اي��ش ف ��ي ال�ب�ل��د
ال� ��واح� ��د م � � ��رددا ام � ��ا ان ن�ت�ع��اي��ش
ون � �ظ ��ل ج �م �ي �ع��ا ن �ب �ن��ي ب� �ل ��دن ��ا او
ن�خ�ت�ل��ف ون �ع �م��ل ع �ل��ى ه ��دم ب�ل��دن��ا
م� � �ش � ��ددا :ف� ��ي ف � �ت� ��رة م� ��ن ال� �ف� �ت ��رات
وص �ل �ن��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت ب��االخ �ت�لاف
ال�س�ي��اس��ي وك �ن��ا ن�خ�ش��ى ان نصل
ال��ى وض��ع سياسي م��أس��اوي لوال
حكمة ص��اح��ب السمو ال�ت��ي كانت
سببا بعد الله في استقرار الحالة
السياسية وت��راج��ع م��ن ك��ان يريد
ال �س��وء ب��ال�ك��وي��ت وي�ب�ت�ع��د وتبقى
ال� �ك ��وي ��ت ب �ل��د االم� � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار
السياسي.

القضيبي يسأل الخالد والصالح والعلي
عن شركات االستثمار الخاصة
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
س� � ��ؤاال ال � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد جاء فيه:
ظهرت بعض الشركات التي تقوم
باستقطاب االموال من املستثمرين
مقابل وعدهم بتحقيق عوائد عالية
على هذه االستثمارات ومن املتوقع
ان تكون عمليات تالعب ل��ذا يرجى
تزويدي وافادتي باآلتي:
 ما دور ادارة الجرائم االلكترونيةفي متابعة هذه الشركات خصوصا
وان اغلب اعالناتها تتم عبر املواقع
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وم � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي؟ وم � ��ا م � ��دى م �ط��اب �ق��ة
وم��واء م��ة ه��ذه ال �ع��روض واالن�ظ�م��ة
وال� � �ق � ��وان �ي��ن ال � �خ� ��اص� ��ة ب� � ��ال� � ��وزارة
وه ��ل ق��ام��ت ال � ��وزارة ب�م�ت��اب�ع��ة ه��ذه
ال� � �ش � ��رك � ��ات وال� � �ت � ��أك � ��د م � ��ن س�ل�ام ��ة
م��وق �ف �ه��ا ال� �ق ��ان ��ون ��ي ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
باالعالنات عن هذه املنتجات؟ وهل
هناك تنسيق بني الوزارة والجهات

وال� � � � � � � ��وزارات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة االخ � � ��رى
ملتابعة هذا امللف؟
ك�م��ا وج ��ه ال�ق�ض�ي�ب��ي س ��ؤاال ال��ى
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
امل��ال�ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان��س
الصالح جاء فيه :ما مدى رقابة بنك
الكويت املركزي على هذه الشركات؟
خ� �ص ��وص ��ا وأن� � �ه � ��ا ت� �ح� �ت ��وي ع �ل��ى
دع ��وات لالستثمار وادارة االع�م��ال
وه� ��ذا م��ا ي�ع�ت�ب��ر م��ن اخ�ت�ص��اص��ات
وصالحيات الترخيص بنك الكويت
املركزي؟ وهل تعتبر الشركات ذات
املسؤولية املحدودة مرخصة للقيام
ب� ��دع� ��وات اس �ت �ث �م��ار وادارة ام� ��وال
ال �غ �ي��ر؟ وم ��ا االج� � ��راءات ال �ت��ي ي�ق��وم
ب�ه��ا ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ف��ي مثل
هذه الحاالت؟ وتقوم هذه الشركات
ب��دع��وات العمل لعمل انظمة تقاعد
ف �م��ا م � ��دى م�ل�اء م ��ة ه � ��ذه ال ��دع ��وات
للقانون؟
ووج��ه القضيبي س��ؤاال آخ��ر الى
وزير التجارة والصناعة د .يوسف

احمد القضيبي

العلي جاء فيه تقوم بعض الشركات
ب �ع �م �ل �ي��ات اس �ت �ق �ط��اب االم � � ��وال م��ن
املستثمرين مقابل وعدهم بتحقيق
ع��وائ��د على ه��ذه االس�ت�ث�م��ارات كما
انها تقوم بتقديم انظمة تقاعد.
ل � ��ذا ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي واف� ��ادت� ��ي
باآلتي:
م ��ا اج � � � ��راءات ال � � � ��وزارة ال �خ��اص��ة

ب�م�ت��اب�ع��ة ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة؟ وم ��ا م��دى
م ��واء م ��ة ه ��ذه ال� �ع ��روض واالن �ظ �م��ة
والقوانني الخاصة بالوزارة؟
وما اج��راءات التوعية التي تقوم
ب �ه��ا ال� � � ��وزارة مل �ن��ع ت� �ك ��رار ع�م�ل�ي��ات
ال � �ت �ل�اع ��ب ال � �ت� ��ي ت �ظ �ه ��ر ب �ي��ن ف �ت��رة
واخ� � ��رى م ��ن خ�ل��ال ع � ��روض ب�ع��ض
الشركات؟ وما دور الرقابة التجارية
في متابعة االعالنات التي تنشرها
ه��ذه ال�ش��رك��ات ف��ي وس��ائ��ل االع�ل�ام؟
وهل تعتبر الشركات ذات املسؤولية
امل �ح��دودة مرخصة للقيام بدعوات
استثمار جماعي؟
وه� ��ل ق��ام��ت ال� � � ��وزارة ب�م�خ��اط�ب��ة
هذه الشركات؟ وما اجراءات الوزارة
عند ورود شكاوى من عمالء لهذه
الشركات؟ وه��ل قامت هيئة اس��واق
امل� � � ��ال ب �م �خ ��اط �ب ��ة ه� � ��ذه ال� �ش ��رك ��ات
فيما يتعلق بدعواتها لالستثمار
الجماعي؟

الدويسان يسأل عن شركة
جي فور اس
ت �ق��دم ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي�س��ان
ب� �س ��ؤال ال� ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة أنس الصالح عن مساهمة
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت ��أم �ي �ن ��ات
االجتماعية في شركة جي فور اس
ال �ش��ري��ك ال��رئ �ي �س��ي ف��ي ش��رك��ة امل�لا
لخدمات الحراسة.
وطالب الدويسان باالطالع على
عقد مساهمة مؤسسة التأمينات
ف� � ��ي ال � �ش� ��رك� ��ة وت � � ��اري � � ��خ ال� �ت� �ع ��اق ��د
م�س�ت�ف�س��را ع��ن ال �ش ��روط ال�ج��زائ�ي��ة
ف��ي حالة ت��م فسخ التعاقد م��ع هذة
الشركة.
وفيما يلي نص السؤال :نمى الى
علمنا معلومات تشير إلى مساهمة
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت ��أم �ي �ن ��ات
االجتماعية في شركة جي فور اس
ال �ش��ري��ك ال��رئ �ي �س��ي ف��ي ش��رك��ة امل�لا
لخدمات الحراسة وتشغل املؤسسة
املساهم رق��م  39ف��ي كشف الجهات
املساهمة في شركة جي فور اس.
وح � �س� ��ب امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل� �ت ��وف ��رة
لدينا ان الشركة متورطة في جرائم
ب �م��وج��ب ال �ف �ص��ل  76م ��ن ات �ف��اق �ي��ة
جنيف الرابعة كما ان الشركة قامت
بتوقيع عقد مع مصلحة السجون
االس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ف� � ��ي ال � � �ع� � ��ام 2007

فيصل الدويسان

لتزويدها أنظمة وخ��دم��ات خاصة
ب��ال�س�ج��ون ال �ت��ي ت�ق��ع داخ ��ل ح��دود
 1948والتي يقبع داخلها املعتقلون
ال �س �ي��اس �ي��ون ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ل��ذا
ن��رج��و ت��زوي��دن��ا ب �ص ��ورة م ��ن عقد
م�س��اه�م��ة م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات في
الشركة وتاريخ التعاقد.
وه��ل ق��ام��ت م��ؤس�س��ة التأمينات
ب��ال �ت �ح��ري وال� �ت ��دق� �ي ��ق ع ��ن ت��اري��خ
وسمعة الشركة؟ وما العائد املادي
والربحي من املساهمة في الشركة؟
وما الشروط الجزائية في حالة تم
فسخ التعاقد مع هذة الشركة؟

الكندري :إجراءات بنك االئتمان
سهلت على المواطنين
أش � ��اد ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
ب��ال �ط �ف��رة ال �خ��دم �ي��ة ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي
ح �ق �ق �ه��ا ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان ف ��ي اآلون � ��ة
األخ �ي��رة ك��ون��ه امل��ؤس�س��ة الحكومية
االولى والوحيدة التي اطلقت خدمة
مركبة الكترونية مع جهات الدولة
م��ن اج��ل تقديم ال �ق��روض املواطنني
بسهولة ويسر ودون عناء.
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح ��اف ��ي ان م �ت��اب �ع �ت �ن��ا ل�ل�ق�ض�ي��ة
االس�ك��ان�ي��ة تحتم علينا ال�ن�ظ��ر إل��ى
ك��ل االج� � ��راءات وال � ��دورة املستندية
للمعامالت التي يحتاجها املواطن
م �ن��ذ ال �ت �ق��دي��م ح �ت��ى ح �ص��ول��ه على
امل� �ن ��زل واالس � �ت � �ف� ��ادة م ��ن ال� �ق ��روض
اضافة الى القروض االسكانية التي
تمنح للترميم مشيرا الى ان مايقدمه
ال�ب�ن��ك م��ن اج � ��راءات ج��دي��دة بسيطة
ق�ل�ل��ت ال� � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة وال��روت�ي�ن
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي ال � � � � ��ذي ي � �ع � �ط ��ل ب �ع��ض
امل �ع��ام�لات ب��ل ق�ض��ت عليها اض��اف��ة
ال��ى قيامه بعملية ال��رب��ط ب�ـ  42جهة
حكومية من اج��ل تحصيل االقساط
وتوفير خدمة الدفع الكترونيا عبر
بوابته االلكترونية.
واوضح الكندري ان بنك االئتمان
ق� � ��د ح � �ص� ��د ج� � ��وائ� � ��ز دول � � �ي� � ��ة ع� ��دة
ف�ي�م��ا ي�خ��ص ال �ت �ط��ور واالس �ت �خ��دام
اإللكتروني كما حصل على شهادات

فيصل الكندري

ال� �ج ��ودة ال �ع��امل �ي��ة وب��ال �ت��ال��ي نحث
الجهات الحكومية كافة اإلقدام على
ت�ط�ب�ي��ق م�ع��اي�ي��ر ال �ج ��ودة ال�خ��اص��ة
بمعاملة الجمهور مقتدين بتجربة
بنك االئتمان .وبني الكندري ان دور
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ب�ن��ك اإلئ �ت �م��ان ص�لاح
املضف والقياديني واملوظفني كبير
ج ��دا ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ق��دم
ال �ت ��ي ش �ه��ده��ا ال �ب �ن��ك م ��ن ال �ت �م��اس
ض��رورة الربط اآلل��ي بالجهات ذات
العالقة تسهيال على املواطنني إلى
التفكير ال�ج��دي باالبتكار الشهري
ل� �خ ��دم ��ات ج ��دي ��دة ت� �ق ��دم م��وض �ح��ا
ان ح��ث امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى التميز عمل
يحتاج اإلشادة.
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 4نواب يقترحون قانونا لرعاية الموهوبين
ت�ق��دم ال �ن��واب د .ع ��ودة ال��روي�ع��ي
ود .خليل أب��ل ود .محمد الحويلة
وسلطان اللغيصم باقتراح بقانون
في شأن رعاية املوهوبني جاء فيه:
الفصل األول
تعريفات
م � � � � ��ادة  :1ي � �ق � �ص� ��د ب ��ال� �ك� �ل� �م ��ات
وال� �ع� �ب ��ارات ال �ت��ال �ي��ة امل �ع �ن��ى امل�ب�ين
قرين كل منها:
 الوزير :وزي��ر التربية والتعليمالعالي.
 الوزارة :وزارة التربية والتعليمالعالي.
املوهوب :أي شخص لديه مهارة
أو إب � ��داع ف ��ي م �ج��ال م �ع�ين ب��درج��ة
ت � �ف� ��وق ال� �ش� �خ ��ص ال� � �ع � ��ادي أو أي
شخص بلغ من الذكاء نسبة عالية
 140 - 120وفقا ملا تحدده الالئحة
التنفيذية.
مادة  :2تطبق أحكام هذا القانون
ع�ل��ى أي ش�خ��ص م��وه��وب ب ��أي من
املراحل الدراسية.
الفصل الثاني
اكتشاف الموهوبين
م� � � ��ادة  :3ع� �ل ��ى ك � ��ل م � ��درس � ��ة أن
ت�ك�ت�ش��ف ال�ط�ل�ب��ة امل��وه��وب�ين لديها
وت� � �ح � ��دد ن � ��واح � ��ي إب� ��داع� ��ات � �ه� ��م أو
ت� �ف ��وق� �ه ��م وت� �خ� �ط ��ر ب� ��ذل� ��ك اإلدارة
التعليمية املختصة وكذلك الكليات
واملعاهد على أن تخطر الوزارة.

مادة  :4تتولى اإلدارة التعليمية
املختصة وال ��وزارة دراس��ة الحالة
االجتماعية والعلمية للموهوب
بالتنسيق م��ع ول��ي أم ��ره وتعمل
على توفير االح�ت�ي��اج��ات ال�لازم��ة
لتنمية موهبته وتوجيهها ال��ى
االت� �ج ��اه ال �ع �ل �م��ي ال� ��ذي ي�ت�ن��اس��ب
وقدراته املميزة.
م��ادة  :5تشرف ال��وزارة على ما
تتخذه االدارة التعليمية املختصة
م ��ن ق� � ��رارات ف ��ي ش� ��أن امل��وه��وب�ين
ول �ه��ا ان ت�ض�ي��ف ال�ي�ه��ا او تجري
ت �ع��دي�لات ع�ل�ي�ه��ا وف �ق��ا مل��ا يحقق
صالح ذي املوهبة.
الفصل الثالث
رعاية الموهوبين
م� ��ادة  :6ي �ج��وز ل �ل �م��دارس ب��أي
م ��رح� �ل ��ة دراس � � �ي� � ��ة ان ت �خ �ص��ص
فصوال دراسية للطلبة املتفوقني
دراسيا او لذوي املواهب الخاصة.
مادة  :7توفر الدولة االعتمادات
املالية ال�لازم��ة لرعاية املوهوبني
وامل � �ت � �ف� ��وق�ي��ن دراس � � �ي� � ��ا وت ��دب� �ي ��ر
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال �ل��ازم � ��ة ل�ت�ن�م�ي��ة
ق��درات �ه��م واالب ��داع �ي ��ة ب �م��ا يحقق
االستفادة الكاملة من امكانياتهم
في التنمية االجتماعية.
م ��ادة  :8تنظم ال � ��وزارة سنويا
تكريم اصحاب املواهب واملتفوقني
دراس� �ي ��ا ي �م �ن �ح��ون ف �ي��ه ش �ه��ادات
تقدير وحوافز ادبية ومادية وفقا

د .محمد الحويلة

د .عودة الرويعي

سلطان اللغيصم

ملا تبينه الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.
مادة  :9على املؤسسات العلمية
والبحثية واالنتاجية والصناعية
بالدولة قبول ان�خ��راط املوهوبني
ف � ��ي امل� � �ج � ��االت امل �خ �ت �ل �ف ��ة ل��دي �ه��ا
واط�لاع �ه��م ع�ل��ى س�ي��ر ال�ع�م��ل بها
وف�ق��ا مل��ا ت�ق��دره ال� ��وزارة وحسبما
تبينه الالئحة التنفيذية.

ث�ل�اث ��ة اش� �ه ��ر م ��ن ت ��اري ��خ ال�ع�م��ل
بأحكامه.
م� ��ادة  :12ي�ن�ش��ر ه ��ذا ال�ق��ان��ون
ب��ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة وي �ع �م��ل به
م��ن ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ل �ت��اري��خ ن�ش��ره
وعلى ال ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه
 تنفيذه.وج ��اء ف��ي امل��ذك��رة االيضاحية
ل�ل�اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن رع��اي��ة
املوهوبني :اذا ك��ان الله سبحانه
وت�ع��ال��ى ق��د س ��اوى  -ع�ل��ى لسان
نبيه عليه الصالة والسالم  -بني
ال�ب�ش��ر ف��ي ال �ح �ق��وق وال��واج �ب��ات
وس � � ��ارت ال ��دس ��ات� �ي ��ر وال� �ق ��وان�ي�ن
جميعها ع�ل��ى ذات ال�ن�ه��ج اال ان
ال �ل��ه ج��ل ج�لال��ه ق��د ف �ض��ل بعض
البشر على بعض سواء في العلم
او الرزق او غير ذلك من الصفات

الشخصية ول ��ذا ف��ان�ن��ا ن�ج��د في
ك��ل مجتمع ع��ددا م��ن االش�خ��اص
امل � �م � �ت� ��ازي� ��ن ال� � ��ذي� � ��ن ي �خ �ت �ل �ف��ون
ع ��ن ال � �س� ��واد االع� �ظ ��م م ��ن ال�ب�ش��ر
ب��اب��داع��ات�ه��م واف �ك��اره��م الخاصة
ال �ت��ي ت �ق��ود امل�ج�ت�م��ع ال ��ى ال�ت�ق��دم
في امل�ج��االت املختلفة وتنبير له
الطريق للعلوم التي تساهم في
ح��ل امل�ش�ك�لات االج�ت�م��اع�ي��ة التي
يواجهها املواطنون في حياتهم
وه��ؤالء هم الثروة البشرية التي
يجب ان تتوالها الدولة بالرعاية
والعناية لتحقيق االستفادة من
اب��داع��ات�ه��م ومواهبهم ف��ي خدمة
املجتمع ورس��م الخطط املتعلقة
بالتنمية االجتماعية الشاملة.
ومل��ا كانت ه��ذه العقول الذكية
وامل� � � ��واه� � � ��ب ال � � �ف� � ��ذة ل� � ��م ت � �ن� ��ل م��ا

الفصل الرابع
أحكام عامة
م��ادة  :10ك��ل م��وظ��ف يتقاعس
ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ اح� �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون
يسأل اداريا وتأديبيا دون اخالل
باملسؤولية املدنية او الجزائية.
مادة  :11يصدر الوزير الالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون خ�لال

أبل يسأل عن مشروعات
الزراعات التجميلية
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب د .خليل اب��ل بسؤال
الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح جاء فيه:
ما املشاريع املنفذة والعقود املبرمة
بشأن الزراعات التجميلية والتحريج
ف � ��ي ك� ��اف� ��ة امل� �ح ��اف� �ظ ��ات وب �م �خ �ت �ل��ف
امل�ن��اط��ق ال �ت��ي ت �ش��رف عليها الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال � �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة
خ�لال العشر سنوات املاضية وحتى
تاريخ طرح هذا السؤال؟ مع تزويدي
بكشف تفصيلي ل�ك��ل محافظة على
ح� ��دة م� �ح ��دد ف �ي��ه امل ��وق ��ع وامل �س��اح��ة
واسم الشركة املقاول الرئيسي وقيمة
العقد.
وم� ��ا امل� �ش ��اري ��ع ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي
ك��ان من املفترض تنفيذها ول��م تنفذ
حتى ت��اري�خ��ه؟ م��ع بيان أس�ب��اب عدم
ت�ن�ف�ي��ذه��ا أو أس �ب ��اب ت��أخ��ره��ا حتى

د .خليل ابل

تاريخ طرح هذا السؤال.
وم� ��ا امل� �ش ��اري ��ع امل �ن �ف��ذة وال �ع �ق��ود
امل �ب��رم��ة ال �ت��ي ت �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال � �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة
الستزراع أنواع األسماك والحيوانات

ال �ب �ح��ري��ة وم �ص��اي��د األس� �م ��اك خ�ل�ال
ال� �ع� �ش ��ر س� � �ن � ��وات امل� ��اض � �ي� ��ة وح �ت ��ى
تاريخ طرح هذا السؤال؟ مع تزويدي
بكشف تفصيلي لكل مواقع استزراع
األس � � �م � ��اك وال � �ح � �ي� ��وان� ��ات ال �ب �ح��ري��ة
وم �ص ��اي ��د األس � �م� ��اك واس� � ��م ال �ش��رك��ة
املقاول الرئيسي وقيمة العقد.
وم��ا املشاتل التي أقامتها الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث ��روة السمكية؟
وأي ��ن ت�ق��ع وم ��ا اس ��م ال �ش��رك��ة امل �ق��اول
ال��رئ�ي�س��ي؟ وف��ي ح��ال ل��م ت�ق��م الهيئة
ب��إن �ش��اء م �ش��ات��ل زراع � �ي ��ة ح �ت��ى اآلن
فما أسباب التأخير في إقامتها وما
املوانع؟
وم��ا أس�ب��اب ت��أخ��ر إن�ش��اء وإن�ج��از
مشروع حديقة الحيوان الكبرى وما
العوائق ومبررات التأخير؟ ومتى من
املتوقع إنجازها؟

ت �س �ت �ح��ق م ��ن ع �ن��اي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة
واهتمام رسمي م��ن ال��دول��ة وهو
م��ا ي �ح��رم ال ��دول ��ة م��ن االس �ت �ف��ادة
م� ��ن االم� �ك ��ان� �ي ��ات ال� �ت ��ي م�ن�ح�ه��ا
ال �ل��ه ل �ه��ذه ال �ع �ق��ول ف �ق��د اع ��د ه��ذا
االق�ت��راح بقانون لينظم االعتناء
ب �ه��ذه امل ��واه ��ب وال �ع �ق��ول ال��ذك�ي��ة
م�ن��ذ ال�ص�غ��ر ح�ت��ى تستثمر ه��ذه
ال � � �ق� � ��درات ال� �ب� �ش ��ري ��ة ع� �ل ��ى ن �ح��و
ص� �ح� �ي ��ح ل� �ت� �س� �ه ��م ف� � ��ي ت� �ط ��وي ��ر
امل� �ج� �ت� �م ��ع ف � ��ي ك � ��اف � ��ة ال � �ن� ��واح� ��ي
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وق ��د
ت �ض �م��ن ه � ��ذا االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ف ��ي ال �ف �ص��ل االول م �ن��ه ت �ع��ري��ف
املصطلحات الخاصة به وسريان
أح�ك��ام��ه ك�م��ا ت�ض�م��ن ف��ي الفصل
الثاني االحكام املتعلقة باكتشاف
امل ��وه ��وب�ي�ن ب ��امل ��راح ��ل ال��دراس �ي��ة
املختلفة وت��وج�ي��ه امل��وه��وب ال��ى
ال ��دراس ��ة ال �ت��ي ت �ن��اس��ب ج��وان�ب��ه
االبداعية.
وت �ض �م��ن ال �ف �ص��ل ال �ث ��ال ��ث م��ن
االقتراح بقانون تنظيم الحوافز
االدب� � �ي � ��ة وامل� � ��ادي� � ��ة ل �ل �م��وه��وب�ين
ت �ش �ج �ي �ع��ا ل� �ه ��م ع� �ل ��ى االج� �ت� �ه ��اد
والعطاء لوطنهم.

المعيوف :لم نصل إلى المكسيك
حتى نطرد من اجتماعات الفيفا
اوضح النائب عبدالله املعيوف
ان� � ��ه ق� � ��رر االن � �ض � �م� ��ام ال� � ��ى ال ��وف ��د
الكويتي الشعبي ال��ذي سيسافر
ال ��ى م�ك�س�ي�ك��و س�ي�ت��ي مل�ت��اب�ع��ة ما
ي � �ح� ��دث ف � ��ي اج � �ت � �م� ��اع ال �ج �م �ع �ي��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لات�ح��اد ال��دول��ي لكرة
القدم الذي سيعقد يومي الخميس
وال �ج �م �ع��ة ل �ل �ت �ص��دي��ق ع �ل��ى ق ��رار
ايقاف النشاط الرياضي الكويتي
ال��ذي يحتاج الى  53صوتا لرفعه
وح �ت��ى ال ن �ت��رك امل �ج��ال ل�ل��داع�م�ين
لقرار االيقاف للعبث ضد مصلحة
ال��ري��اض �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ول�ك�ش��ف
ال� �ح� �ق ��ائ ��ق ك ��ام� �ل ��ة ام� � � ��ام ال �ش �ع��ب
الكويتي.
واك� � ��د امل� �ع� �ي ��وف ان � ��ه س �ي �ح��اول
م ��ع اخ ��وان ��ه اع� �ض ��اء ال ��وف ��د حشد
ال � �ط� ��اق� ��ات ل �ك �س ��ب ت ��أي� �ي ��د ال� � ��دول
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة إلزال � ��ة ه��ذه

عبدالله املعيوف

ال � �غ � �م� ��ة ال� � �ت � ��ي أمل� � � ��ت ب ��ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية متمنيا ان تكلل مساعي
الوفد بالنجاح ويتم رفع االيقاف
ل �ت �ع��ود ك� ��رة ال� �ق ��دم ال� ��ى ن�ش��اط�ه��ا
الطبيعي.

وش� � ��دد رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى ان
التحقيق سيستمر مع املتسببني
ف� ��ي االي� � �ق � ��اف ال � � ��ذي ت� �ع ��رض ��ت ل��ه
الكويت حتى وان تم رفع االيقاف
النه يجب ان يحاسب كل من اضر
بالشباب والرياضة الكويتية.
وردا على ما يثار من شائعات
حول طردنا من اجتماع كونغرس
الفيفا ق��ال امل�ع�ي��وف :ل��م نصل الى
املكسيك حتى يتم طردنا وال نيه
ل�ن��ا ل��دخ��ول اج�ت�م��اع��ات كونغرس
ال �ف �ي �ف��ا الن � ��ه م �خ �ص��ص الع �ض ��اء
ال �ف �ي �ف��ا ف �ك �ي��ف ل ��م ن �ع��ط ت �ص��ري��ح
دخ � � � � ��ول .ول � � ��ن ن� �ف� �ص ��ح ع � ��ن آل� �ي ��ة
تواصلنا م��ع رؤس��اء ال��وف��ود ومن
يريد أن يكذب فهذه مشكلته.
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العمير يؤكد أن إحالة القضايا لمجلس الوزراء تكريس لمبدأ الشفافية

نواب لـ «الدستور» :المجلس لن يقبل
التعدي على المال العام
ت ��وال ��ت ردود االف� �ع ��ال ال�ن�ي��اب�ي��ة
ت �ج ��اه ت �ق��ري��ر وزارة ال� �ع ��دل ب �ش��أن
ق�ض��اي��ا امل� ��ال ال �ع��ام وال� ��ذي اح��ال�ت��ه
ال��ى املجلس وتضمن ما يقارب من
 200قضية م��ال ع��ام ض��د الجهات
الحكومية.
وتعليقا على التقرير ق��ال وزي��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم��ة وزي��ر
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة د .علي العمير ان
كل جهة ترسل ما لديها من قضايا
تتعلق باملال العام مشيرا الى ان كل
جهة ات�خ��ذت اج��راءات�ه��ا تجاه هذه
القضايا ام��ا ب��االح��ال��ة ال��ى النيابة
ال� �ع ��ام ��ة وإم � � ��ا ب � ��إج � ��راء ال �ت �ح �ق �ي��ق
بشأنها؟
واع� �ت� �ب ��ر ال �ع �م �ي ��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لـ«الدستور» احالة كل جهة القضايا
ال �خ��اص��ة ب��امل��ال ال �ع��ام ال ��ى مجلس
الوزراء تكريسا ملبدأ الشفافية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م��اج��د
موسى ان املجلس ال يمكن ان يقبل
ب� �ه ��ذا ال �ف �س ��اد ون� �ح ��ن ع��دل �ن��ا ع�ل��ى
ق��ان��ون مكافحة ال�ف�س��اد واصبحت
الهيئة اآلن دستورية وهي بدورها

ماجد موسى

محمد الهدية

محمد طنا

ق � � ��ادرة ع �ل ��ى ك �ب ��ح ج� �م ��اح ال �ف �س��اد
وال� �ت� �ق� �ل� �ي ��ل م� �ن ��ه ب� � �ص � ��ورة ك �ب �ي��رة
واض � ��اف ان ان� �ش ��اء امل �ج �ل��س هيئة
املراقبني املاليني يعتبر قفزة نوعية
ف��ي ال�ح��د م��ن ال�ت�ج��اوزات وخ�ط��ورة
تحسب ملجلس .2013
وبدوره اكد النائب محمد الهدية
ان ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ق �ض��اي��ا ال �ف �س��اد
م ��ن اخ �ت �ص��اص��ات ه �ي �ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
ال� �ف� �س ��اد وك� ��ذل� ��ك ج� �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن

املاليني متوقعا باملستقبل القريب
انخفاض معدل الفساد.
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل اع �ت �ب��ر
ال�ن��ائ��ب د .عبدالرحمن ال�ج�ي��ران ان
حجم القضايا الكبيرة مؤشر على
م ��دى ت�غ�ل�غ��ل ال �ف �س��اد ف��ي االج �ه��زة
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ت��راخ��ي ف��ي تطبيق
ال� �ق ��ان ��ون وي �م �ك��ن ان ي� �ك ��ون ب��داي��ة
صحوة ضمير.
وت � ��اب � ��ع :ل� �ك ��ن االح � ��ال � ��ة ل �ل �ن �ي��اب��ة

العامة للتحقيق ه��ل يعتبر نهاية
امل � �ط� ��اف اق � � ��ول ال الن� � ��ه ل� ��و ن �ظ��رن��ا
لالحكام النهائية وفق االحصاءات
املنشورة مؤخرا تبني ارتفاع نسبة
ح� �ف ��ظ ال� �ق� �ض ��اي ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ع��ام
املاضي.
واستطرد أن حفظ القضية ليس
نهاية املطاف النه يجرنا الى مسألة
اخ��رى وه��ي م��دى استيفاء القضية
م ��ن ب��داي �ت �ه��ا ش��روط �ه��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة

الجيران يدعو إلى منع مظاهر التعري
بالشواطئ العامة
دع ��ا ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د ال��رح�م��ن
ال� �ج� �ي ��ران ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد ال�خ��ال��د مل��راق�ب��ة الشواطئ
ال �ع��ام��ة وامل�ن�ت�ج�ع��ات السياحية
وخاصة بعد توارد الشكاوى من
االه��ال��ي ب�ش��أن ال�ت�ع��ري الفاضح
ال ��ذي خ��دش ال�ح�ي��اء ال �ع��ام وذل��ك
ل�ل�ح��د م��ن م�ظ��اه��ر ال �خ��روج على
االداب العامة.
وأض � � ��اف ال� �ج� �ي ��ران ق ��ائ �ل�ا :ان
ال �ق �ي��م ال� �ت ��ي رس �خ �ه��ا ال��دس �ت��ور
بمواده كاملادة الثانية التي تؤكد
أن دي ��ن ال ��دول ��ة االس �ل��ام وامل� ��ادة
ال �ث��ام �ن��ة ال� �ت ��ي ت �ح �ي��ط دع ��ام ��ات
املجتمع بمزيد م��ن الحماية من
جانب الدولة واملادة التاسعة في
دع��م اس�ت�ق��رار االس ��رة اجتماعيا
ون �ف �س �ي��ا وامل� � � ��ادة ال� �ع ��اش ��رة ف��ي
ح �م��اي��ة ال� �ن ��شء م ��ن االس �ت �غ�ل�ال
وس��د ذريعة االن�ح��راف السلوكي
تدعو الخالد الى تطبيق القانون
وت �ف �ع �ي��ل م � � ��واد ق� ��ان� ��ون ال� �ج ��زاء

ك ��امل ��ادة  ٢٠٠وامل � � ��ادة  ١٩٨بحق
املخالفني.
كما وجه النائب د .عبدالرحمن
ال� �ج� �ي ��ران س � ��ؤاال ل ��وزي ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء الشيخ
محمد العبد الله ج��اء ف��ي نصه:
ت �ع��وي�ل�ا ع �ل��ى االن� � �ج � ��ازات ال �ت��ي
ح �ق �ق �ه��ا ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي دور
االن � �ع � �ق ��اد ال� �ح ��ال ��ي واس �ت �ك �م��اال
ل �ل �م �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة وامل� �ص ��ال ��ح
العليا للبالد والتي يتولى سمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء رعايتها
وتحقيقا للشفافية التي ينشدها
الجميع أرجو إفادتي بما يلي:
أص � � � � � ��در م � �ج � �ل� ��س األم � � � � � ��ة ف ��ي
دورت � � � ��ه ال� �ح ��ال� �ي ��ة ع� � ��دة ق ��وان�ي�ن
وبعضها ت��م احالته إل��ى ال��وزي��ر
املختص بصفته إلصدار اللوائح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن فكم
ع ��دد ال �ق��وان�ين ال �ت��ي أح�ي�ل��ت إل��ى
ك��ل وزي��ر على ح��ده وع�ه��دت إليه
إص ��دار ل��وائ�ح�ه��ا التنفيذية ول��م
ي� �ص ��دره ��ا م �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة امل �ج �ل��س

د .عبد الرحمن الجيران

ال� �ح ��ال ��ي وح� �ت ��ى ت ��اري� �خ ��ه؟ وم ��ا
أس � �ب� ��اب ع � ��دم إص� � ��داره� � ��ا؟ وه ��ل
أدى ذل��ك إل��ى تفريغ القوانني من
م�ض�م��ون�ه��ا؟ وان ك��ان��ت اإلج��اب��ة
بنعم فهل اتخذت الوزارة املعنية
ال� �ت ��داب� �ي ��ر وال � � � �ق � � ��رارات ال �ل�ازم� ��ة
ملعالجة ه��ذا الوضع؟ وإذا كانت
اإلج��اب��ة ال ف��أرج��و ت��وض�ي��ح ه��ذا
الوضع قانونيا.

وهل ترتب على تعطيل العمل
ب �ه��ذه ال �ق ��وان�ي�ن أو ع� ��دم إص� ��دار
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل� �ه ��ا إل ��ى
ال �ت �ع��دي ع �ل��ى أم �ل��اك ال� ��دول� ��ة أو
األموال العامة؟
وم � ��ا ال� ��وض� ��ع ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل�ك��ل
م��ن خ��ال��ف ه��ذه ال �ق��وان�ين بسبب
عدم ص��دور لوائحها التنفيذية؟
وم � � �ت� � ��ى س � �ي � �ت� ��م االن � � �ت � � �ه� � ��اء م��ن
ال � �ل ��وائ� ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل� �ك ��ل ه ��ذه
ال�ق��وان�ين السابقة حيث إن أكثر
ه � � ��ذه ال� � �ق � ��وان �ي��ن م �س �ت �ح �ق ��ة ف��ي
ظ��ل وض ��ع ال �ك��وي��ت ال �ح��ال��ي كما
أن� �ه ��ا ت �م��س م �ص��ال��ح امل��واط �ن�ي�ن
ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر س�ل�ب��ا أو إي�ج��اب��ا
إض��اف��ة إل��ى صلتها املوضوعية
بالتنمية البشرية وتحقيق األمن
واالستقرار؟

واج � ��راءات� � �ه � ��ا وه � ��ل االدل� � � ��ة ك��اف �ي��ة
لالحالة للنيابة.
واردف :وه��ذا يتطلب النظر في
آلية التشريعات والدورة املستندية
ل�لاح��ال��ة ل�ل�ن�ي��اب��ة الن ��ه ال ي�م�ك��ن ان
تنتهي القضية بالحفظ ألن عددها
ك �ب �ي��ر وي �ث �ي��ر ت � �س� ��اؤالت وال �ش �ع��ب
الكويتي يتطلع ان يطبق القانون
على كل من تثبت إدانته بالتجاوز
على املال العام.
وف��ي السياق نفسه ش��دد النائب
م�ح�م��د ط�ن��ا ع�ل��ى ان م�ل��ف ال�ت�ع��دي
ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام ت�ض�خ��م ل��درج��ة ال
تطاق الفتا الى ان احصائية وزارة
ال �ع ��دل ال ��ى ال �ب��رمل��ان ت�ش�ي��ر ال ��ى ان
قضايا التعدي على املال العام خالل
اش �ه��ر ب�س�ي�ط��ة ت �ع��دت  199قضية
مردفا ان ذلك يؤكد ان الوضع سيئ
للغاية واض��اف في تصريح خاص
لـ «الدستور» أنه ال امل لديه في ان
الحكومة ستحاسب اي مسؤول او
تاجر او متنفذ تسبب ف��ي التعدي
على املال العام النها لن تستطيع.
وق ��ال ط�ن��ا ان ال�ت�ع��دي ع�ل��ى امل��ال

ال� �ع ��ام ام� ��ر ق ��دي ��م ول�ل�اس ��ف م ��ا زال
م �س �ت �م��را وس� �ب ��ق وأن ح ��ذرن ��ا م��ن
هذه املمارسات داعيا الى تحصيل
امل �س �ت �ح �ق��ات امل� ��ادي� ��ة ل �ل ��دول ��ة ع�ل��ى
ش��رك��ات وم��ؤس�س��ات حكومية ول��م
يتم تحصيلها الى هذه اللحظة.
واك��د طنا ان كل ه��ذه املمارسات
وال� �ت� �ج ��اوزات ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع��ام من
أوج ��ه ال �ه��در ال ��ذي ي�ج��ب ان ي��وق��ف
وي �ض��ع ل ��ه ح ��د ف ��ي ظ ��ل امل �ط��ال �ب��ات
الحكومية باتباع سياسة الترشيد.
وشدد طنا على ضرورة الضرب
ب�ي��د م��ن ح��دي��د ع�ل��ى امل�ع�ت��دي��ن على
امل��ال ال�ع��ام وتحويلهم ال��ى النيابة
مل �ح��اس �ب �ت �ه��م ح �ت��ى ي �ك ��ون ��وا ع �ب��رة
لغيرهم.
ورأى طنا ان الحكومة لن تحاسب
احدا وانه فاقد االمل بأنها ستتقدم
خطوة في ه��ذا امللف وتكرس مبدأ
املحاسبة على املخطئني.

عسكر :ال لسحب البيوت
من أسر العسكريين البدون
ناشد النائب عسكر العنزي نائب
رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ع ��دم س�ح��ب ال�ب�ي��وت
ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ال�ص�ل�ي�ب�ي��ة
وت � � �ي � � �م � ��اء م � � ��ن أس � � � ��ر ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن
ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين وال� � �ب � ��دون ف�م�ع�ظ�م�ه��م
أرامل وأوالد وبنات عسكريني وأبناء
ش �ه��داء م��ن ال�ع�س�ك��ري�ين الخليجيني
وال� �ب ��دون ال��ذي��ن أف �ن��وا ح�ي��ات�ه��م في
س �ب �ي��ل ال� ��دف� ��اع ع ��ن أم� ��ن واس �ت �ق ��رار
الكويت وأهلها.
وقال عسكر في تصريح صحافي:
ان أس � � � ��ر وع � � ��ائ � �ل ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن
ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن وال � � �ب � � ��دون ال �ع��ام �ل�ي�ن
ب � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��وج �ئ��وا ب�ص��دور
ق � ��رار م ��ن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب�س�ح��ب
ال �ب �ي��وت ال�ش�ع�ب�ي��ة م�ن�ه��م وإن ��ذاره ��م
باالخالء رغم انه ال توجد لهم أماكن
أخ��رى تأويهم وت��أوي نساء واطفال
العسكريني الخليجيني والبدون رغم
م��ا ق��دم��وه م��ن تضحيات للدفاع عن
حدود الكويت وأمنها.
واض� � � ��اف ع �س �ك ��ر :ان� �ن ��ا ن �ث ��ق ف��ي
إن � �س� ��ان � �ي ��ة ال � � ��وزي � � ��ر ال � �خ� ��ال� ��د وان � ��ه
س � �ي � �س � �ت � �ج � �ي� ��ب مل � � � �ن� � � ��اش� � � ��دات أس� � ��ر

عسكر العنزي

ال �ع �س �ك��ري�ين ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وال� �ب ��دون
ويوقف قرار تشريد أسرهم الفتا إلى
انهم خدموا وزارة الداخلية والكويت
لسنوات طويلة واف�ن��وا حياتهم في
خدمة الكويت والدفاع عن أراضيها
وح � �ف� ��ظ األم � � � ��ن واالس � � �ت � � �ق� � ��رار وم ��ن
الواجب علينا ان نرد لهم الجميل ال
ان يتم اخراجهم من البيوت الشعبية
ال � �ت� ��ي ح� �ص� �ل ��وا ع �ل �ي �ه��ا م � ��ن وزارة
الداخلية
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سأل الوزير عن أسباب استمرار الظاهرة

الطريجي :الفاقد في النفط كلف الدولة
 122مليون دينار والصالح لم يحرك ساكنا
دع � � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � � �ب� � ��د ال� �ل ��ه
ال�ط��ري�ج��ي ال�ح�ك��وم��ة إل ��ى تنفيذ
خ �ط �ط �ه��ا وت��وج �ه��ات �ه��ا ال��رام �ي��ة
إل��ى تقليل ال�ه��در وال�ح�ف��اظ على
األم��وال العامة ك��ي ال تكون هذه
الخطوة مجرد ش�ع��ارات وأق��وال
فقد كبر مقتا عند الله أن تقولوا
م��ا ال تفعلون م�ش�ي��را إل��ى أن ما
ت� �ق ��وم ب ��ه ال �ح �ك��وم��ة ب �ش �ك��ل ع��ام
ون� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� � � � � ��وزراء وزي� ��ر
املالية وزير النفط بالوكالة أنس
ال �ص��ال��ح ع �ل��ى وج ��ه ال�خ�ص��وص
ي �ت �ع��ارض م��ع ت�ع�ه��دات�ه�م��ا أم��ام
مجلس األمة.
وأض��اف في تصريح صحافي
أن ال��وزي��ر ال�ص��ال��ح ت�ح��دث م��رارا
وت � �ك� ��رارا ع ��ن ض �ب��ط امل �ص��اري��ف
وت �ق �ل �ي ��ل ال � �ه� ��در وأمل � � ��ح أح �ي��ان��ا
وص� � � ��رح اح � �ي� ��ان� ��ا أخ� � � ��رى ب �م��س
مكتسبات ال�ع��ام�ل�ين ف��ي القطاع
ال�ن�ف�ط��ي وغ �ي ��ره ب�ح�ج��ة ت��رش�ي��د
ال �ن �ف �ق��ات وت �ن��اس��ى ال �ص��ال��ح أو
غض الطرف عن الكثير من أوجه
ال �ه��در ف��ي ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��اب�ع��ة له
ومنها استمرار الفاقد من النفط
ف� ��ي ش� ��رك� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال��وط �ن �ي��ة
وال � � � ��ذي ي �ك �ل ��ف ال � ��دول � ��ة م�ل�اي�ي�ن
ال��دن��ان �ي��ر ط�ب�ق��ا ل �ت �ق��اري��ر دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة م��ن دون ت �ح��رك ج��دي
م ��ن ال� ��وزي� ��ر ال �ص ��ال ��ح وق �ي��ادي��ي
القطاع النفطي.
وأوض � � � ��ح أن ت� �ق ��اري ��ر دي� � ��وان
املحاسبة أك��دت أن ال�ه��در املثبت
ف��ي شركة البترول الوطنية بلغ
 122م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ج � � ��راء ه ��ذا
الفاقد ،باإلضافة إلى  152مليونا
في موازنة الدولة متسائال أيعقل
ي ��ا وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ان ي�س�ت�م��ر ه��ذا
الفاقد مع ما يشكله من خسائر
ب� ��امل �ل�اي �ي�ن م � ��ن دون أن ت �ح ��رك
ساكنا؟
وش � � � ��دد ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ع � �ل� ��ى أن
اس � �ت � �م � ��رار ال� � �ه � ��در ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع
النفطي يؤكد التقصير املتعمد
ف� ��ي م �ع��ال �ج �ت��ه وه � ��و م� ��ا ي�ع�ط��ي
م � �ج � �ل� ��س األم � � � � � ��ة ح � � ��ق ت� �ح ��ري ��ك
املساءلة السياسية للحفاظ على
األم � ��وال ال �ع��ام��ة وال �ت��ي انتهكها
من لم يكن على ق��در ثقة القيادة
السياسية به ومنهم الوزير أنس
الصالح.
وأوض� � � � ��ح ال� �ط ��ري� �ج ��ي أن ك��ل
م � � �ح� � ��اوالت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل �ت �ع��زي��ز
ميزانية الدولة من جيب املواطن
س� �ت ��واج ��ه ب ��رف ��ض ن �ي��اب��ي ك�ب�ي��ر
خ �ص��وص��ا م��ع م��ا ن� ��راه م��ن ع��دم
ت � �ص� ��دي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ل� �ه ��در ف��ي

ال ��وزارات والقطاعات الحكومية
والتي هي أول��ى بضبط النفقات
من الذهاب على جيب املواطن.
وق� ��ال إن امل �ج �ل��س أك ��د وق��وف��ه
إل��ى جانب املواطن عندما رفض
زي � � � ��ادة رس� � � ��وم ال � �ك � �ه ��رب ��اء ع �ل��ى
السكن الخاص مؤكدا أن املجلس
م �س �ت �م��ر ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ت ��وج ��ه ول��ن
يقبل ب��أي خطوة ق��د تمس دخل
امل��واط��ن وام �ت �ي��ازات ومكتسبات
املوظفني.
ف � � � ��ي ال� � � �س� � � �ي � � ��اق ذات � � � � � � ��ه وج� � ��ه
الطريجي سؤاال الى نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير املالية وزير
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان ��س ال�ص��ال��ح
جاء فيه :في ضوء ظاهرة الفاقد
ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي خ ��اص ��ة
ف ��ي ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة و
ال��ذي يمثل إه ��دارا مل��وارد الدولة
وتكبدها خسائر مالية ضخمة
وف� ��ي ظ ��ل اس �ت �م��راره��ا ل �س �ن��وات
طويلة وإدراج �ه��ا بتقرير دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة دون ت�لاف �ي �ه��ا ط�ي�ل��ة
ه��ذه ال�س�ن��وات مما يعكس مدى
اإله �م��ال والتقصير املتعمد في
م �ع��ال �ج��ة أس �ب ��اب ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
ويناقض مع استراتيجية الدولة
وم ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى م��وارده��ا من
ال �ه��در وال �ض �ي��اع وي�ت�ن��اق��ض مع
ما تدعيه الحكومة من تطبيقها
إج ��راءات لترشيد االن �ف��اق للحد
م ��ن ال �ع �ج��ز امل ��رت� �ف ��ع ب��امل �ي��زان �ي��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة ح� �ي ��ث ت �ك �ب��دت
امليزانية ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة خسائر
ب ��اه� �ظ ��ة ب �ل �غ��ت خ �ل��ال ال �س �ن �ت�ين
املاليتني 2015/2014 2014/2013
م ��ا ق�ي�م�ت�ه��ا  152م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ك ��وي� �ت ��ي و  122م �ل �ي��ون دي �ن��ار
كويتي بشركة البترول الوطنية
وذل� ��ك وف ��ق إف � ��ادة رئ �ي��س ش��رك��ة
البترول الوطنية خ�لال مناقشة
امل �ي��زان �ي��ات ال �ت �ق��دي��ري��ة ل�ل�ق�ط��اع
النفطي  2016/2015فضال عما
أورده دي��وان املحاسبة بتقاريره
خ�ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل ��ال �ي ��ة امل �ش��ار
إليها من أوج��ه القصور والخلل
في أنظمة الرقابة الداخلية وعدم
صالحية ع ��دادات ال�ق�ي��اس اآلل��ي
للتصدير ،لذا ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا
بالتالي:
م� ��ا ك �م �ي��ة وق �ي �م ��ة ال� �ف ��اق ��د ف��ي
ال�ق�ط��اع النفطي وبصفة خاصة
ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة و ذل��ك
خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة م ��ن 2006/2005
حتى 2016/2015؟
وم � ��ا أس � �ب� ��اب اس � �ت � �م� ��رار ه ��ذه
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الظاهرة التي تهدد وتبدد موارد
ال � ��دول � ��ة؟ وم � ��ا اإلج � � � � ��راءات ال �ت��ي
ق��ام��ت بها الشركة ملواجهة هذه
الظاهرة؟
وم� � � � ��ا أس� � � �ب � � ��اب ع� � � � ��دم ت �ل�اف� ��ي
أوج ��ه ال�ق�ص��ور وال�خ�ل��ل بأنظمة
ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة س� ��واء الفنية
أو امل��ال�ي��ة واملحاسبية واألمنية
ال �ت��ي أورده� � ��ا دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بتقاريره ط��وال السنوات املشار
إليها والتي ترتب عليها الفاقد؟
وم� � � ��ا أس � � �ب� � ��اب ع� � � ��دم ص� �ي ��ان ��ة
أج� � �ه � ��زة ال � �ق � �ي� ��اس وم� �ع ��اي ��رت �ه ��ا
لسنوات طويلة وظهور فروقات
ضخمة ف��ي اس�ت�لام��ات املصافي
والتسويق املحلي بلغت كميتها
ف ��ي ب �ع��ض ال �ش �ه��ور  2.7م�ل�ي��ون
لتر و ذل��ك وف��ق ما أورده دي��وان
املحاسبة بتقريره؟
وم��ا أس�ب��اب تأخر الشركة في
تنفيذ م �ش��روع ع� ��دادات القياس
ال ��دق� �ي� �ق ��ة ل� �خ� �ط ��وط ال� �ن� �ق ��ل ب�ين
امل �ص��اف��ي وامل �ن �ت �ج��ات ولقيامها
ب�ه��دف ال�ح��د م��ن ال�ف��اق��د وإح�ك��ام
الرقابة كميات النفط واملنتجات؟
وم � � � ��ا أس� � � �ب � � ��اب ع � � � ��دم ات � �خ � ��اذ
اجراءات بشأن تحديد املسؤولية
ع � ��ن اس � �ت �ل��ام ع� � � � ��دادات ال �ق �ي ��اس
اآلل � ��ي ال �ت ��ي ت ��م ت��رك �ي �ب �ه��ا ض�م��ن
م� �ش ��روع رص� �ي ��ف ال ��زي ��ت وث �ب��ت
عدم صالحيتها لالستخدام منذ
تسلم امل �ش��روع ف��ي 2005/5/20
رغم أهميتها في حساب الكميات
امل �ص��درة ل�ل�خ��ارج وب�ل�غ��ت تكلفة
ه��ذه ال �ع ��دادات  18م�ل�ي��ون دوالر
أميركي؟
ك �م��ا أف � ��ادت ال �ش��رك��ة بقيامها
ب��دراس��ة م�ش��روع تبديل ع��دادات
القياس اآللية لعمليات التصدير
بدال من العدادات التي ثبت عدم
ص�لاح�ي�ت�ه��ا واالن �ت �ه ��اء م ��ن ه��ذا
املشروع في  2012لذا نود تزودنا
بخطة الشركة واس�ت��رات�ج�ي�ت�ه��ا

ف��ي تنفيذ امل �ش��روع وامل�ي��زان�ي��ات
ال�ت��ي ت��م اع�ت�م��اده��ا لتنفيذ كافة
مشروعات عدادات القياس اآللي
وإرف � � ��اق ن �س �خ��ة م ��ن امل �س �ت �ن��دات
املؤيدة.
وم� � � ��ا ال � �ج � �ه� ��ة االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة
ال �ت��ي ق��ام��ت ب ��ال ��دراس��ة وط��ري�ق��ة
التعاقد معها وتكلفتها ونسخة
م ��ن ال� ��دراس� ��ة ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة؟
وم� ��ا إج� ��راءات ت��أه �ي��ل ال �ش��رك��ات
املنفذة للمشروع؟
وم� � ��ا اج� � � � � ��راءات ال � �ط � ��رح ع �ل��ى
الشركات املؤهلة وقيمة ترسية
امل � � � �ش� � � ��روع وال � � �ش� � ��رك� � ��ة امل � �ن � �ف� ��ذة
والجدول الزمني للتنفيذ األصلي
واملوقف التنفيذي الفعلي وذلك
في حالة ما إذا تمت هذه الخطوة
يرجى تزويدنا بنسخة من كافة
امل �س �ت �ن��دات وامل ��واف� �ق ��ات وك�ش��ف
تفريغ األس �ع��ار وت�ق��ري��ر التقييم
الفني.
وف � � ��ي ح� ��ال� ��ة ع � � ��دم ال� � �ب � ��دء ف��ي
تنفيذ امل �ش��روع .يرجى تزويدنا
بأسباب ذلك.
وم��ا اإلج ��راءات التي اتخذتها
م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
وشركة البترول الوطنية ملعالجة
ه��ذه ال�ظ��اه��رة ال�ت��ي ت�ه��دد م��وارد
ال��دول��ة خ��اص��ة ف��ي ظ��ل االع�ت�م��اد
الكلي على اي ��رادات النفط للحد
م ��ن ال �ع �ج��ز امل ��رت� �ف ��ع ب��امل �ي��زان �ي��ة
العامة للدولة؟
ك �م��ا وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ال �ط��ري �ج��ي
س � � ��ؤاال آخ� � ��ر ال� � ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس الوزراء وزير املالية وزير
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
جاء فيه:
ص� � ��رح م� ��دي� ��ر ع� � ��ام امل ��ؤس �س ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وال� �ع� �م ��ل ح� �م ��د ال �ح �م �ي �ض��ي ف��ي
جريدة الراي بأن املؤسسة بصدد
رد امل� �ب ��ال ��غ ال� �ت ��ي اس�ت�ق�ط�ع�ت�ه��ا
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ع � ��ن األج � � � ��ر ال � ��ذي
ي � �خ� ��ص دع � � ��م ال � �ع � �م� ��ال� ��ة وال � �ت� ��ي
يتسلمها العامل الكويتي تنفيذا
لألحكام القضائية وهذا االجراء
ي �خ �ف ��ض ال� � ��روات� � ��ب ال �ت �ق��اع��دي��ة
للعاملني الكويتيني ف��ي القطاع
ال� �خ ��اص ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ق��ري��ب
م �م��ا ي�ع�ن��ي ه �ج��رة م�ع��اك�س��ة من
القطاع الخاص الى القطاع العام
ب� ��ل س� �ي� �ك ��ون ه � �ن ��اك ع � � ��زوف م��ن
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال �ق��ادم�ين ل�ل�ع�م��ل في
القطاع الخاص وبالتالي تكون
الفرص الوظيفية املستقبلية في
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ه��ي ل�ل��واف��دي��ن
وه� � � ��ذا االج � � � � ��راء ي� �ن ��اق ��ض خ �ط��ة

ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ االص �ل��اح
املالي الذي يمنح القطاع الخاص
دورا اك� �ب ��ر ف ��ي امل ��رح �ل ��ة امل�ق�ب�ل��ة
وال� � ��دور امل �ط �ل��وب م �ن��ه ف ��ي خلق
فرص وظيفية للكويتيني.
وقد بينت امل��ادة  55من قانون
ال �ع �م��ل رق ��م  6ل�س�ن��ة  2010ال�ت��ي
تنص على التالي:
ي �ق �ص��د ب ��األج ��ر م ��ا ي�ت�ق��اض��اه
العامل من اجر اساسي أو ينبغي
ل��ه يتقاضاه لقاء عمله وبسببه
م� �ض ��اف ��ا ال � �ي� ��ه ك� ��اف� ��ة ال �ع �ن��اص��ر
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ال�ع�ق��د او
لوائح العمل او صاحب العمل.
ودون اإلخ � � �ل� � ��ال ب� ��ال � �ع�ل��اوة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وع � �ل� ��اوة االوالد
امل�ق��ررت�ين وف�ق��ا ل�ل�ق��ان��ون رق��م 19
ل�س�ن��ة  2000امل� �ش ��ار ال �ي��ه ي��دخ��ل
ف��ي ح �س��اب االج� ��ر م��ا ي�ت�ق��اض��اه
العامل بصفة دورية من عالوات
او م �ك��اف��أة او ب ��دالت او م�ن��ح او
هبات او مزايا نقدية.
كما جاء في املذكرة االيضاحية
في تفسير املادة  66التالي:
ك� �م ��ا ي� �ش� �م ��ل االج� � � ��ر ال � �ع�ل��اوة
االجتماعية وعالوة االوالد وفقا
ل�ل�ق��ان��ون رق��م  19لسنة  2000او
أي م��زاي��ا مالية تمنحها ال��دول��ة
للعامل بصفة دوري��ة ل��ذا يرجى
افادتي باآلتي:
 ه � � � ��ل ت� � �ح� � �س � ��ب امل � ��ؤس� � �س � ��ةل� � �ل� � �ت � ��أم� � �ي� � �ن � ��ات االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة
االشتراكات التي يدفعها العامل
وص� ��اح� ��ب ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اس� ��اس
م��ا يتسلمه ال�ع��ام��ل م��ن صاحب
العمل او مضافا اليه ما يتسلمه
العامل الكويتي من دعم للعمالة
من الحكومة تنفيذا للقانون رقم
 19لسنة  2000بشأن قانون دعم
العمالة؟
 ه��ل نسقت امل��ؤس�س��ة العامةل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة م��ع
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة االخ � � ��رى
للوصول الى فهم مشترك للمادة
 55من قانون العمل رقم  6لسنة
2000؟ اذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة بنعم
ف �ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب ��ال ��رأي ال�ت��ي
ت��وص �ل��ت ال �ي��ه امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للتأمينات بهذا الشأن.
وي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب ��ال �ق ��رارات
ال � �ص� ��ادرة م ��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت��ي
ت �ن �ظ��م اس� �ت� �ق� �ط ��اع االش � �ت ��راك ��ات
ال �ش �ه��ري��ة ال �ت��ي ي��دف�ع�ه��ا ال�ع��ام��ل
الكويتي وصاحب العمل.

كل محاوالت
الحكومة لتعزيز
ميزانية الدولة
من جيب المواطن
ستواجه برفض
نيابي كبير
استمرار الهدر
في القطاع
النفطي يعطي
مجلس األمة حق
تحريك المساءلة
السياسية للحفاظ
على األموال
العامة
ما تقوم به
الحكومة
والصالح على وجه
الخصوص يعارض
تعهداتهما أمام
مجلس األمة
نطالب بتزويدنا
بقرارات التأمينات
االجتماعية
حول استقطاع
االشتراكات
الشهرية للعاملين
في القطاع الخاص
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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 السابع.

 107مراسيم ضرورة صدرت في الفصل التشريعي السابع

مجلس  817 :1992تشريعا منها
 199قانونا و 530ميزانية و 88اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل السابع

التشريعات موزعة على أدوار االنعقاد

%10.9
%11.6

%24.3
%10.8

%64.9

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
817
530
88
199
العدد
٪100
٪64.9
٪10.8
املعدل ٪24.3

ص� � � ��در ف� � ��ي ال � �ف � �ص� ��ل ال� �ت �ش ��ري� �ع ��ي
السابع الذي استهل أعماله في 1992
واستمر  4سنوات  817تشريعا منها
 199ق��ان��ون��ا و 530ق��ان��ون��ا ف��ي ش��أن
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
و 88اتفاقية وه��ذا ال�ع��دد الضخم من
القوانني كان بسبب حل مجلس األمة
وتعليق ال�ح�ي��اة البرملانية ف��ي 1986
حيث ص��درت ف��ي فترة غيبة البرملان
هذه القوانني بمراسيم.
فقد تنوعت التشريعات ال�ص��ادرة
م ��ا ب�ي�ن  199ق��ان��ون��ا ب�ن�س�ب��ة ٪24.3
م ��ن إج �م��ال��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� �ص ��ادرة
ب �ي �ن �ه��م  107م ��راس �ي ��م ض � � ��رورة و92
ق��ان��ون��ا ف�ي�م��ا ب�ل�غ��ت ع ��دد االت�ف��اق�ي��ات
ال �ص ��ادرة س ��واء ب�م�ش��روع��ات ق��وان�ين
أو مراسيم ضرورة  88قانونا بنسبة
 ٪10.8من إجمالي التشريعات و530
ق��ان��ون م�ي��زان�ي��ة وح �س��اب��ات ختامية
ص��ادرة س��واء بمشروعات ق��وان�ين أو
م��راس �ي��م ض� ��رورة ب�ن�س�ب��ة  ٪64.9من
إجمالي التشريعات الصادرة وتشير
االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن
وامل��راس �ي��م ب�ق��وان�ين إل��ى أن ه �ن��اك 89
ق��ان��ون��ا ج��دي��دا م��ن ب�ي�ن  199ق��ان��ون��ا
بنسبة  ٪44.7الباقي  110تعديال على
قوانني قائمة بنسبة .٪55.3

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

على صعيد أدوار االنعقاد بالنسبة
ل� �ل� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال� � � �ص � � ��ادرة امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��ال�ق��وان�ين واالت �ف��اق �ي��ات وامل�ي��زان�ي��ات
والحسابات الختامية فقد شهد دور
االنعقاد االول من الفصل التشريعي
ال �س ��اب ��ع إق � � ��رار  521ق ��ان ��ون ��ا ب�م�ع��دل
 ٪63.8م � ��ن إج � �م ��ال ��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات
ال �ص ��ادرة ف��ي ال�ف�ص��ل االول وع��دده��ا
 817وف ��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ان��ي فقد
ت��م إق ��رار  112ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل ٪13.7
وفي دور االنعقاد الثالث فقد تم إقرار
 95ق��ان��ون��ا ب �م �ع��دل  ٪1.6وف� ��ي دور
االنعقاد الرابع فقد تم إقرار  89قانون
بمعدل ٪10.9
أم��ا تصنيفات ال�ق��وان�ين فقد صدر
 49تشريعا بشأن االقتصاد والتجارة
و 20قانونا بشأن الرعاية االجتماعية
و 16ق��ان��ون��ا ب�ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية
و 31قانونا بشأن القضاء واملحاكم 24
قانونا بشأن انتخابات مجلسي االمة
وال �ب �ل��دي و 12ق��ان��ون��ا ب �ش��أن االدارة
والتخطيط و 16قانونا للمالية.
وم ��ن أب� ��رز ال �ق��وان�ي�ن ال� �ص ��ادرة في
ال �ف �ص��ل ال� �س ��اب ��ع ال �خ �ط��ة اإلن �م��ائ �ي��ة
ال�خ�م�س�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام وت�ن�ظ�ي��م
سوق النقل الجوي بالكويت ومزاولة
م� �ه� �ن ��ة ال� � �ط � ��ب ال � �ب � �ي � �ط� ��ري وت �ن �ظ �ي��م
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اج � ��راءات دع� ��اوى ال�ن�س��ب وتصحيح
االس� � �م � ��اء وال � �س � �م� ��اح مل ��واط� �ن ��ي دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ب�ت�م�ل��ك االس �ه��م في
ش��رك��ات املساهمة الكويتية وتنظيم
ال �ق �ض��اء وم�ح��اك�م��ة ال� � ��وزراء وان �ش��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ق��دي��ر ال�ت�ع��وي�ض��ات
عن الخسائر العدوان العراقي وانشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ون �ظ ��ام ال �ت��ام�ي�ن ال�ت�ك�م�ي�ل��ي وح�م��اي��ة
االم� � ��وال ال �ع��ام��ة وال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
وال�ج��رائ��م املتعلقة بسالمة الطائرات
وامل�ل�اح��ة ال �ج��وي��ة وت�ن�ظ�ي��م اس�ت�غ�لال
االراض��ي الفضاء وإل�غ��اء محكمة أمن
ال ��دول ��ة وم �ح��اك �م��ة ال � � � ��وزراء وان �ش ��اء
ف� � �ص � ��ول خ � ��اص � ��ه ل� �ل� �ط� �ل� �ب ��ة ب �ط �ي �ئ��ي
ال�ت�ع�ل��م وت��أس �ي��س ش��رك��ات ل�خ��دم��ات
االت�ص��االت الالسلكية وتنظيم مهنة
ال �ص �ي��دل��ة وت � � ��داول األدوي � � ��ة ورع ��اي ��ة
امل� �ع ��اق�ي�ن وق � ��ان � ��ون ال� �ص� �ن ��اع ��ة .وف ��ي
التفاصيل ابرز القوانني الصادرة في
الفصل التشريعي السابع:
حماية االموال العامة
ق ��ان ��ون رق� ��م  1ل �س �ن��ة  1993ب�ش��أن
حماية األموال العامة جاء فيه:
ل�لأم��وال ال�ع��ام��ة ح��رم��ة وحمايتها
ودع �م �ه��ا وال � � ��ذود ع �ن �ه��ا واج � ��ب على

ك��ل م��واط��ن وي�ق�ص��د ب��األم��وال العامة
ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق أح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون ما
ي �ك��ون م �م �ل��وك��ا أو خ��اض �ع��ا ب �ق��ان��ون
إلدارة إح��دى ال�ج�ه��ات اآلت�ي��ة أي��ا كان
موقع تلك األم��وال في داخ��ل البالد أو
خارجها ونصت املادة الثانية إخطار
دي � ��وان امل�ح��اس �ب��ة ك �ت��اب��ة ب�م��ا ت�ج��ري��ه
م� ��ن ع �م �ل �ي��ات أو ت� �ص ��رف ��ات ت�ت�ع�ل��ق
ب��اس �ت �ث �م��ار م ��ا ل��دي �ه��ا م ��ن أم � ��وال في
داخ��ل ال�ب�لاد أو خارجها وم��ا تتخذه
م��ن ق ��رارات ف��ي ه��ذا ال �ش��أن وم��ا يطرأ
ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ت �ع��ديل��ات وي �ج��ب أن يتم
اإلخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام
من تاريخ إج��راء العملية أو التصرف
أو ص� ��دور ال� �ق ��رار ول��رئ �ي��س ال ��دي ��وان
أن يصدر ق��رارا بتحديد ميعاد يزيد
ع�ل��ى ذل ��ك ب�م��ا ال ي �ج��اوز ش�ه��ري��ن في
ال �ح��االت ال�ت��ي تقتضي ذل��ك ول��دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة اس�ت�ي�ف��اء م��ا ي ��رد إل �ي��ه من
ب�ي��ان��ات واالط �ل�اع ع�ل��ى م��ا ي��رى ل��زوم
االط�ل��اع ع�ل�ي��ه م��ن دف��ات��ر أو س�ج�لات
أو أوراق أو م�س�ت�ن��دات أو ح�س��اب��ات
وي� �ج ��ب ع �ل ��ى ت �ل ��ك ال� �ج� �ه ��ات م ��واف ��اة
ال� ��دي� ��وان ب �م��ا ي �ط �ل �ب��ه م ��ن م �ع �ل��وم��ات
أو م �س �ت �ن��دات خ �ل�ال أس �ب��وع�ي�ن على
األك �ث ��ر م ��ن ت ��اري ��خ ال �ط �ل��ب ول �ل��دي��وان
ح��ق التعقيب على التصرفات املشار

إل�ي�ه��ا ب��ال�ف�ق��رة األول ��ى وإب�ل�اغ الجهة
املعنية بمالحظاته عليها وتوصياته
ف��ي شأنها وعلى الجهة املعنية ال��رد
ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات ال��دي��وان وتوصياته
في شأنها خالل ميعاد أقصاه خمسة
عشر يوما من تاريخ ورودها إليها.
وع � �ل� ��ى رئ � �ي� ��س ال � � ��دي � � ��وان ت �س �ل �ي��م
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ن�س�خ��ة م��ن ه��ذا
ال�ت�ق��ري��ر وم�لاح�ظ��ات��ه ع�ل�ي��ه ف��ي خ�لال
م��دة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ
وصول التقرير إليه.
وتشكل بمجلس األمة لجنة تسمى
ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال ال �ع��ام��ة ت�ك��ون
مهمتها دراس��ة التقارير املشار إليها
في املادة السابقة .وتتألف هذه اللجنة
م ��ن س �ب �ع��ة أع� �ض ��اء ت �خ �ت��اره��م لجنة
ال�ش��ؤون املالية واالقتصادية ولجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة من
بني أعضاء كل منها ،أربعة من اللجنة
األول ��ى وال�ب��اق��ون م��ن اللجنة األخ��رى
وتستثنى العضوية فيها من الحظر
امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي��ه ف ��ي امل � � ��ادة  45م��ن
ال �ق��ان��ون رق ��م  12ل�س�ن��ة  1963امل�ش��ار
إليه.
ويعاقب بالحبس املؤبد أو املؤقت
ال��ذي ال تقل مدته ع��ن خمس سنوات
كل موظف ع��ام أو مستخدم أو عامل

اختلس أم��واال أو أوراق ��ا أو أمتعة أو
غ�ي��ره��ا م�س�ل�م��ة إل �ي��ه ب�س�ب��ب وظيفته
وت� �ك ��ون ال �ع �ق��وب��ة ال �ح �ب��س امل ��ؤب ��د أو
امل ��ؤق ��ت ال� ��ذي ال ت �ق��ل م��دت��ه ع ��ن سبع
سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية
أخرى ارتباطا ال يقبل التجزئة.
محاكمة الوزراء
قانون رقم  88لسنة  1995في شأن
م �ح��اك �م��ة ال � � � ��وزراء ج� ��اء ف� �ي ��ه :ت �س��ري
اح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ك ��ل وزي ��ر
ع �ض��و ف��ي م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف��ي ش��أن
م ��ا ي �ق��ع م �ن��ه م ��ن ج ��رائ ��م ورد ال�ن��ص
عليها حتى ولو ترك الوزير وظيفته
بعد وق��وع الجريمة الي سبب س��واء
بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة
اخ� ��رى او ك ��ان وق ��ت وق� ��وع ال�ج��ري�م��ة
وزي��را ب��االن��اب��ة فيها ويعاقب ال��وزي��ر
بالعقوبات امل�ق��ررة قانونا اذا ارتكب
ف��ي ت��أدي��ة اع�م��ال وظيفته جريمة من
الجرائم االتية.
أ  -ج ��رائ ��م ام ��ن ال ��دول ��ة ال �خ��ارج��ي
والداخلي والجرائم املتعلقة بواجبات
الوظيفة العامة.
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إقرار  89قانونا جديدا و 110تعديالت

الخطة اإلنمائية الخمسية ومحاكمة
الوزراء أبرز قوانين الفصل السابع
االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

تصنيف القوانين في الفصل السابع

%15.9
%12.5

%46.2

%6.8

%64.8

%44.7

%53.8

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

القوانني

العدد
املعدل

57
%64.8

6
%6.8

11
%12.5

14
%15.9

88
%100

العدد
املعدل

92
٪46.2

107
%53.8

199
%100

العدد
املعدل

تتمة المنشور ص10
ب  -ج� ��رائ� ��م امل ��وظ� �ف�ي�ن وامل �ك �ل �ف�ين
ب�خ��دم��ة ع��ام��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
قانون الجزاء.
ج  -الجرائم املنصوص عليها في
قانون االنتخاب رقم  35لسنة .1962
د  -الجرائم املتعلقة بسير العدالة
او التأثير عليها املنصوص عليها في
قانون الجزاء.
هـ  -الجرائم املنصوص عليها في
ق��ان��ون ح�م��اي��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة رق��م 1
لسنة .1993
وت �ش �ك��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق م ��ن ث�لاث��ة
م��ن املستشارين الكويتيني بمحكمة
االستئناف تختارهم الجمعية العامة
ل�ل�م�ح�ك�م��ة مل� ��دة س �ن �ت�ين ك �م��ا ت�خ�ت��ار
اث �ن�ين آخ��ري��ن ك�ع�ض��وي��ن احتياطيني
الكمال تشكيل اللجنة ويعتبر الوزير
ف��ي اج � ��ازة ح�ت�م�ي��ة ب �م��رت��ب ك��ام��ل من
تاريخ ابالغه بقرار املحكمة باملوافقة
على طلب لجنة التحقيق بذلك وعلى
ال�ل�ج�ن��ة اخ �ط��ار ال ��وزي ��ر ك �ت��اب��ة ب �ق��رار
امل�ح�ك�م��ة خ�ل�ال ث �م��ان وارب �ع�ي�ن ساعة
من يوم صدوره على االكثر.
ال ت�ن�ت�ه��ي االج � � ��ازة اال ب �ص �ي��رورة
ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ف��ي ال��دع��وى ب��ات��ا او

ب �ص��دور ام ��ر بحفظها او انقضائها
الي سبب قبل صدور الحكم فيها.
قانون الصناعة
قانون رقم  56لسنة  1996في شأن
اص � � ��دار ق ��ان ��ون ال �ص �ن��اع��ة ج� ��اء ف �ي��ه:
املنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون
غ��رض�ه��ا االس��اس��ي ت�ح��وي��ل ال�خ��ام��ات
او امل ��واد االول �ي��ة ال��ى منتجات كاملة
الصنع او نصف مصنعة او وسيطة
او تحويل املنتجات نصف املصنعة
او ال��وس �ي �ط��ة ال � ��ى م �ن �ت �ج��ات ك��ام �ل��ة
الصنع وتمنح التراخيص الصناعية
مل �ش��اري��ع ال �ص �ن��اع��ات ال �ن��وع �ي��ة ال�ت��ي
ت� �ث� �ب ��ت ج� � ��دواه� � ��ا او ال � �ت� ��ي ت� �ق ��رره ��ا
الجهات املختصة في القطاع النفطي
وال ي�ج��وز اق��ام��ة اي م�ن�ش��أة او حرفة
صناعية ج��دي��دة او اح��داث اي اج��راء
ع �ل��ى ال �ق��ائ��م م�ن�ه��ا س� ��واء ب�ت�ط��وي��ره��ا
او ادخ� ��ال ت �ع��دي�لات ع�ل��ى س�ع�ت�ه��ا او
ح�ج�م�ه��ا او ت�غ�ي�ي��ر ان �ت��اج �ه��ا ك �م��ا او
ن��وع��ا او دم �ج��ا ف ��ي م �ش ��روع اخ ��ر او
تجزئتها الكثر من مشروع او تغيير
م��وق �ع �ه��ا اال ب �ت��رخ �ي��ص ف ��ي ذل� ��ك من
الهيئة العامة للصناعة اما بالنسبة
ل �ل �م �ن �ش��آت امل �ش �ت �غ �ل��ة ب��ال �ص �ن��اع��ات
ال�ن�ف�ط�ي��ة امل �م �ل��وك��ة ب��ال �ك��ام��ل ل �ل��دول��ة

فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد
التي يصدر بها قرار من وزير التجارة
والصناعة باالتفاق مع وزير النفط.
وي �ج��ب ال �ب��ت ف��ي ط�ل��ب الترخيص
خالل ستني يوما من تاريخ استيفاء
الطلب للشروط .
رعاية المعاقين
ق��ان��ون رق ��م  49ل�س�ن��ة  1996ب�ش��أن
رعاية املعاقني جاء فيه :تقدم الخدمات
امل �ن �ت �ظ �م��ة وامل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة وامل �س �ت �م ��رة
ل�ل�أش� �خ ��اص امل� �ع ��اق�ي�ن ف� ��ي امل� �ج ��االت
الطبية وتشمل اإلرش��اد ال��وراث��ي قبل
ال��زواج وقبل الحمل والعالج النفسي
واالجتماعية والتربوية والثقافية في
جميع املراحل الدراسية بما يتناسب
م��ع ق� ��درات امل �ع��اق ال�ب��دن�ي��ة والعقلية
وال��ري��اض �ي��ة وال �ت��أه �ي �ل �ي��ة واإلس �ك ��ان
واملواصالت والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الجهة املختصة
بعد موافقة املجلس األعلى استحداث
مجاالت أو إلغاء القائم منها بحسب
الحاجة.
وتؤمن الدولة لألشخاص املعاقني
الخدمات العالجية الطبية املستمرة
ب � ��داخ � ��ل ال� � �ب �ل��اد أو خ� ��ارج � �ه� ��ا ع �ن��د
الضرورة والخدمات الوقائية بصورة

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
89
%44.7

110
%55.3

199
%100

تصنيف االتفاقيات

مناسبة.
وت�ع�م��ل ال��دول��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر م��راك��ز
ال� �ت ��أه� �ي ��ل وال � � � � ��ورش ودور اإلي� � � ��واء
ل � �ل � �ح ��االت ال� � �ض � ��روري � ��ة ل�ل�أش �خ ��اص
امل�ع��اق�ين وت ��زاد ال �ع�ل�اوة االج�ت�م��اع�ي��ة
امل� �ق ��ررة ق��ان��ون��ا ل �ل��أوالد ب �م��ا ي� ��وازي
نسبة ( )% 50من قيمتها األصلية عن
كل ولد من األوالد املعاقني.
التعليم العام
م � ��رس � ��وم ب � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  5ل �س �ن��ة
 1987ف��ي ش ��أن ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام تنص
م� ��واده ع�ل��ى ان ال�ت�ع�ل�ي��م ح��ق لجميع
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ت �ك �ف �ل��ه ال � ��دول � ��ة ح �م��اي��ة
ل�ل�ن��شء م��ن االس�ت�غ�لال وات �ق��اء ل��ه من
االهمال االدبي والجسماني والروحي
وت �ش �ج �ي �ع��ا ل�ل�ب�ح��ث ال �ع �ل �م��ي ودع �م��ا
لتقدم املجتمع.
ويهدف التعليم الى اتاحة الفرص
مل � �س ��اع ��دة ال � �ط �ل��اب ل �ل �ن �م��و ال �ش ��ام ��ل
املتكامل روحيا وفكريا وجسديا الى
اق �ص��ى م ��ا ت �س �م��ح ب ��ه اس �ت �ع��دادات �ه��م
وامكاناتهم ف��ي اط��ار م�ب��ادئ االس�لام
وال �ت��راث ال�ع��رب��ي وال�ث�ق��اف��ة امل�ع��اص��رة
وط�ب�ي�ع��ة امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي وع��ادات��ه
وتقاليده وغرس روح املواطنة والوالء
للوطن واالمير.

%55.3

%39.8

%60.2

تصنيف
االتفاقيات

االتفاقيات
بمشروعات قوانني

االتفاقيات
بمراسيم ضرورة

االجمالي

العدد
املعدل

35
%39.8

53
%60.2

88
%100
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القوانين المنجزة في الفصل التشريعي السابع
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

1

قانون رقم  1لسنة  1993بشأن حماية االموال العامة

1993/1/19

االول

2

قانون رقم  2لسنة  93باعادة العمل ببعض احكام قانون بلدية الكويت

1993/3/09

االول

3

قانون رقم  5لسنة  1993باضافة فقرة جديدة الى املادة االولى من املرسوم بالقانون
رق��م  20لسنة  1992ب�ش��أن االع �ف��اء م��ن ق ��روض ب�ن��ك التسليف واالدخ� ��ار واق�س��اط
البيوت الحكومية

1993/7/11

االول

4

ق��ان��ون رق��م  10لسنة  1993ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االك�ت�ت��اب ف��ي زي ��ادة رأس �م��ال مؤسسة
التمويل الدولية

1993/7/13

االول

5

قانون رقم  12لسنة  1993بتعديل بعض مواد القانون رقم  24لسنة  1962في شأن
االندية وجمعيات النفع العام

1993/7/13

االول

6

قانون رقم  21لسنة  1993بتعديل املادة  29من القانون رقم  32لسنة  1967في شأن
الجيش

1993/7/27

االول

7

قانون رقم  22لسنة  1993بتعديل املادة الثالثة من القانون رقم  15لسنة  1972في
شأن بلدية الكويت

1993/7/27

االول

 .30قانون رقم  44لسنة  1994باضافة فقرة جديدة الي املادة ( )7من املرسوم االميري
رقم  15لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

8

قانون رق��م  23لسنة  1993بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  14لسنة
 1992بمنح زيادة في العالوة االجتماعية واملعاشات التقاعدية واملساعدات العامة

1993/8/03

االول

 31قانون رقم  46لسنة  1994بتعديل بعض احكام القانون رقم  40لسنة 1972م بشأن
حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته

9

قانون رقم  41لسنة  1993في شأن شراء الدولة بعض املديونيات وكيفية تحصيلها

1993/8/31

االول

 10قانون رقم  40لسنة  1993بتعديل املادة رقم ( )1من املرسوم بالقانون رقم  133لسنة
 1977بانشاء املؤسسه العامة للموانئ

1993/8/10

االول

 11قانون رقم  43لسنة  1993في شأن اعفاء املواطنني من اقساط السيارات الخاصة

1993/8/21

االول

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

 26قانون رقم  14لسنة  1994بتعديل بعض احكام القانون رقم  24لسنة  1962في شأن
االندية وجمعيات النفع العام

1994/5/03

الثاني

 27ق � � � � � ��ان � � � � � ��ون رق � � � � � � � ��م  16ل� � � �س� � � �ن � � ��ة  1994ب � � � �ت � � � �ع � � ��دي � � ��ل امل� � � � � � � � � � � � ��ادة ( )33م� ��ن
ال � � � �ق � � � ��ان � � � ��ون رق � � � � � ��م  47ل� � �س� � �ن � ��ة 1993م ف� � � � ��ي ش � � � � � ��أن ال � � � ��رع � � � ��اي � � � ��ة ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة
(استثناء املواطنني الذين اسقطت عنهم اقساط البيوت من شرط املدة)

1994/5/10

الثاني

 28قانون رقم  17لسنة  1994بتعديل بعض احكام القانون رقم  23لسنة  1968بشأن
قوة الشرطة
 29قانونرقم 43لسنة 1994بتعديلبعضاحكامالقانونرقم 12لسنة 1963فيشأنالالئحة
الداخلية ملجلس األمة (املادة  )170والقانون رقم  30لسنة  1964بانشاء ديوان املحاسبه
(تحديد م��دة الحسابات الختامية والتقرير السنوي لديوان املحاسبة املقدم في
موعد أقصاه شهر يناير التالي للسنة املالية)

1994/5/10

الثاني

1994/8/09

الثاني

1994/6/25

الثاني

1994/6/21

الثاني

 32قانون رقم  47لسنة  1994بتعديل بعض احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية

1994/6/21

الثاني

قانون رقم  49لسنة  1994بتعديل بعض احكام القانون رقم  11لسنة  1965في شأن
التعليم االلزامي

1994/7/12

الثاني

 34قانون رقم  50لسنة  1994بتنظيم استغالل االراضي الفضاء

1994/7/02

الثاني

 12قانون رق��م  44لسنة  1993في ش��أن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون
وغير كويتيني

1993/8/21

االول

 35قانون رقم  51لسنة 1994ف��ي شأن تعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية
رقم  15لسنة 1960

1994/7/05

الثاني

 13قانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية

1993/8/24

الثاني

 36قانون رقم  102لسنة  1994بتعديل بعض احكام القانون رقم  41لسنة  1993في
شأن شراء الدولة بعض املديونيات وكيفية تحصيلها

1994/8/06

الثاني

 14قانون رقم  50لسنة  1993بتعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم  17لسنة 1959
بقانون اقامة االجانب

1993/8/31

االول

 37قانون رقم  103لسنة  1994بتعديل املادة ( )8من القانون رقم ( )1لسنة  1993بشأن
حماية االموال العامة

1994/8/09

الثاني

 15قانون رقم  39لسنة  1993بتعديل بعض احكام القانون رقم  15لسنة  1972في شأن
بلدية الكويت

1993/9/12

االول

 38قانون رقم  104لسنة  1994بتعديل بعض احكام قانون التامينات االجتماعية

1994/8/09

الثاني

 16قانون رقم  52لسنة  1993بتعديل احكام املرسوم بالقانون رقم  42لسنة  1988بشأن
تصفية االوضاع الناشة عن معامالت االسهم باالجل

1993/12/07

الثاني

 39قانون رقم  105لسنة  1994باضافة فقرة ثالثة الى املادة ( )17من القانون رقم 11
لسنة  1962في شأن جوازات السفر

1994/8/09

الثاني

 17قانون رقم  1لسنة  1994باضافة مادة جديدة الى قانون التوثيق

1994/1/11

الثاني

 40قانون رقم  106لسنة  1994بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم  16لسنة 1960م

1994/8/06

الثاني

 18قانون رقم  2لسنة  1994باضافة فقره ثانيه الى املادة ( )8من القانون رقم ( )1لسنة
 1993بشأن حمايه االموال العامة

1994/1/11

الثاني

 41قانون رقم  107لسنة  1994في شأن تعديل املادة  4من القانون رقم  63لسنة 1982م
بانشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1994/11/22

الثالث

 19قانون رقم  3لسنة  1994بتعديل بعض احكام قانون الجزاء

1994/1/25

الثاني

 20قانون رقم  4لسنة  1994بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية

1994/2/08

الثاني

 42قانون رق��م  2لسنة  1995في ش��أن البيع باالسعار املخفضة والدعاية والترويج
للسلع والخدمات

1994/12/13

الثالث

 21قانون رقم  6لسنة  1994في شأن الجرائم املتعلقة بسالمة الطائرات واملالحة الجوي

1992/12/28

الثاني

 43قانون رقم  5لسنة  1995بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  23لسنة 1980
في شأن االشراف والرقابه على املعادن الثمينة واالحجار ذات القيمة

1995/7/25

الثالث

33

 22قانون رقم  7لسنة  1994بشأن تعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  46لسنة
 1992بزيادة املبالغ املخصصه لتعزيز الدفاع عن البالد

1994/3/22

الثاني

 44قانون رقم  8لسنة  1995باضافة مادة جديده الى االمر االميري بالقانون رقم 61
لسنة  1976باصدار قانون التامينات االجتماعية

1995/8/01

الثالث

 23قانون رقم  8لسنة  1994بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  35لسنة 1978
في شأن ايجار العقارات

1994/4/05

الثاني

 45قانون رق��م  9لسنة  1995بتعديل امل��ادة  32من القانون رق��م  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية (اصدار وثيقة التملك باسم الزوج اآلخر في حالة وفاة أي من الزوجني)

1995/8/06

الثالث

 24قانون رقم  9لسنة  1994بتعديل بعض احكام قانون اآلثار

1994/4/12

الثاني

 25قانون رقم  12لسنة  1994بتعديل بعض احكام القانون رقم  32لسنة  1969بشأن
تنظيم تراخيص املحالت التجارية

1994/5/03

الثاني

 46قانون رقم  10لسنة  1995في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب

1995/2/19

الثالث

 47قانون رقم  11لسنة  1995بشأن التحكيم القضائي في املواد املدنية والتجارية

1995/2/07

الثالث

aldostoor
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي
م

ملف

13

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 السابع.
اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

 48ق � � � � � � ��ان � � � � � � ��ون رق� � � � � � � � � ��م  12ل � � � �س � � � �ن� � � ��ة  1995ب� � � � �ت� � � � �ع � � � ��دي � � � ��ل ب � � � � �ع� � � � ��ض اح � � � � �ك� � � � ��ام
ال� � � � �ق � � � ��ان � � � ��ون رق� � � � � � ��م  47ل � � �س � � �ن� � ��ة  1993ف� � � � ��ي ش� � � � � � ��أن ال � � � ��رع � � � ��اي � � � ��ة ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة
(امل ��واد ( )29 - 28 - 2رأس �م��ال امل��ؤس�س��ة  500مليون دي�ن��ار  -ي�ق��وم بنك التسليف
واالدخار بتقديم القروض  -البنك هو الذى يصدر قرار بالقواعد والشروط للقرض)

1995/3/14

الثالث

 49قانون رقم  13لسنة  1995بتعديل بعض احكام القانون رقم  74لسنة  1983في شأن
مكافحة املخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها

1995/4/25

الثالث

 50قانون رق��م  14لسنة  1995بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  40لسنة
 1980باصدار قانون تنظيم الخبرة

1995/5/02

الثالث

 51قانون رقم  15لسنة  1995في شأن مكافحة التدخني

1995/5/02

الثالث

 52قانون رق��م  17لسنة  1995بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  31لسنة
 1978بقواعد اعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

1995/5/02

الثالث

 53قانون رقم  18لسنة  1995بتعديل بعض احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية

1995/5/02

الثالث

 54قانون رقم  19لسنة  1995بتعديل بعض مواد القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس األمة (مواد 27و  36و( )39قانون انتخابات مجلس األمة
قواعد تنظيم اللجان األصلية والفرعية وعملية الفرز)

1995/6/11

الثالث

 55ق��ان��ون رق��م  20لسنة  1995بتعويض م��ن ت �ض��ررت مساكنهم ال�خ��اص��ة م��ن ج��راء
العدوان العراقي

1995/4/29

الثالث

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

 70ق��ان��ون رق��م  90لسنة  1995ب��اض��اف��ة ب�ن��د ج��دي��د ب��رق��م  8ال��ى امل ��ادة  17م��ن ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية

1995/12/31

الرابع

 71قانون رقم  4لسنة  1996بانشاء فصول خاصة للطلبة بطيئي التعلم

1995/12/26

الرابع

 72قانون رقم  5لسنة  1996بتعديل الجدول املرافق للمرسوم بالقانون رقم  99لسنة
 1980باعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضويه مجلس األمة

1996/1/30

الثالث

 73قانون رقم  6لسنة  1996باضافة مادة جديدة برقم  104مكررا لقانون االج��راءات
واملحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم  17لسنة 1960م

1996/1/20

الرابع

 74ق��ان��ون رق��م  8لسنة  1996تعديل القانون رق��م  1لسنة 1993ب �ش��أن حمايه االم��وال
العامة

1996/2/13

الرابع

 75قانون رقم  9لسنة  1996باضافة مادة جديدة للقانون رقم ( )31لسنة  1970املعدل
لبعض احكام قانون الجزاء رقم ( )16لسنة 1960

1996/2/13

الرابع

 76ق��ان��ون رق��م  10لسنة  1996بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون تنظيم القضاء ال�ص��ادر
باملرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة 1990

1996/3/02

الرابع

 77قانون رق��م  13لسنة  1996باضافة م��ادة جديده ال��ى امل��رس��وم بالقانون رق��م ()68
لسنة  1980بإصدار قانون التجارة

1996/4/09

الرابع

 78قانون رق��م  15لسنة  1996بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بقانون رق��م ( )67لسنة
 1980باصدار القانون املدني

1996/5/07

الرابع

 56قانون رقم  21لسنة  1995بانشاء الهيئة العامة للبيئة

1995/6/02

الثالث

 79قانون رقم  16لسنة  1996بتعديل بعض احكام القانون رقم  21لسنة  1995بانشاء
الهيئة العامة للبيئة

1996/6/11

الرابع

 57قانون رقم  22لسنة  1995بالغاء البند الخامس من املادة  32من املرسوم بالقانون
رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية

1995/6/10

الثالث

 80قانون رقم 18لسنة  1996في شأن زياده القدرة االستيعابية للحرس الوطني

1996/6/25

الرابع

 58قانون رقم  26لسنة  1995بشأن املناطق الحرة

1995/7/20

الثالث

 81قانون رقم  19لسنة 1996بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )4لسنة  1963بتحديد
مكافآت اعضاء مجلس األمة

1996/6/25

الرابع

 59قانون رقم  27لسنة  1995في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير االراضي
الفضاء اململوكة للدولة الغراض الرعاية السكنية

1995/6/12

الثالث

 82قانون رقم  24لسنة  1996بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في املدارس الخاصة  -منع االختالط

1996/7/02

الرابع

 60قانون رقم  28لسنة  1995بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية

1995/7/04

الثالث

 61قانون رقم  30لسنة  1995بتعديل بعض احكام القانون رقم  38لسنة  1964في شأن
العمل في القطاع االهلي

1995/7/11

الثالث

 83قانون رقم  25لسنة  1996في شأن الكشف عن العموالت التي تقدم في العقود التي
تبرمها الدولة

1996/7/09

الرابع

 84قانون رقم  26لسنة  1996بتأسيس شركات لخدمات االتصاالت الالسلكية

1996/8/13

الرابع

 62قانون رقم  31لسنة  1995في شأن االعفاء من القروض العقاريه املقدمة من بيت
التمويل الكويتي للمواطنني الغراض السكن الخاص

1995/7/11

الثالث

 63ق��ان��ون رق��م  32لسنة  1995بتعديل بعض اح�ك��ام امل��رس��وم االم�ي��ري رق��م  15لسنة
 1959بقانون الجنسيه الكويتيه (امل��ادة  .)6والقانون رقم  35لسنة  1962في شأن
ان�ت�خ��اب��ات اع �ض��اء مجلس األم ��ة (امل� ��ادة ( )1ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات مجلس األم ��ة حق
االنتخاب للمتجنس بعد م��رور  20سنة من تجنسه ولالبناء من تاريخ حصول
والدهم على الجنسية)

1995/7/11

الثالث

 85قانون رقم  27لسنة  1996بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )27لسنة  1995في
ش��أن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير االراض��ي اململوكة للدولة الغ��راض
الرعاية السكنية

1996/8/13

الرابع

 64قانون رقم  55لسنة  1995بإلغاء محكمة أمن الدولة

1994/4/12

الثاني

 65ق��ان��ون رق ��م  56ل�س�ن��ة  1995ب�ت�ع��دي��ل ال �ب �ن��د  5ل �ل �م��ادة  17م��ن ق��ان��ون ال�ت��ام�ي�ن��ات
االجتماعية الصادر باالمر االميري رقم  61لسنة 1976

1995/12/05

الرابع

 86قانون رقم  28لسنة 1996في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول األدوية

1996/8/06

الرابع

 87قانون رقم  49لسنة  1996بشأن رعاية املعاقني

1996/8/20

الرابع

 88قانون رقم  50لسنة  1996بتعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم ( )36لسنة
 1960بقانون السفن الصغيرة

1996/8/27

الرابع

 66قانون رقم  57لسنة  1995في شأن السماح الصحاب القسائم املخصصه الغراض
ال�س�ك��ن ال �خ��اص ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ت��م تنظيمها ف��ي ب�ن��اء مساكنهم وت��زوي��د تلك
املناطق باملرافق والخدمات

1995/8/01

الثالث

 89قانون رقم  56لسنة  1996في شأن اصدار قانون الصناعة

1996/8/27

الرابع

 67ق��ان��ون رق��م  79لسنة  1995ف��ي ش��أن ال��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ه م�ق��اب��ل االن�ت�ف��اع
باملرافق والخدمات العامة

1995/8/16

الثالث

 90قانون رقم  61لسنة  1996بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )51لسنة  1984في
شأن االحوال الشخصية

1996/9/10

الرابع

 68قانون رقم  80لسنة  1995بتعديل بعض احكام القانون رقم  41لسنة  1993في شأن
شراء الدولة بعض املديونيات وكيفية تحصيلها

1995/8/27

الثالث

 91قانون رقم  62لسنة  1996بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )42لسنة  1964في
شأن تنظيم مهنة املحاماة امام املحاكم

1996/8/27

الرابع

 69قانون رقم  88لسنة  1995في شأن محاكمة الوزراء

1995/8/22

الثالث

 92قانون رقم  67لسنة  1996بتعديل تسمية ديوان املوظفني الى ديوان الخدمة املدنية
واضافة اختصاصات اخرى

1996/10/01

الرابع

14

ملف

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي
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الثالثاء  03شعبان  10 . 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 السابع.

االتفاقيات المنجزة في الفصل السابع
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

ق��ان��ون رق ��م  6ل�س�ن��ة  1993ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ال�ن�ق��ل ال �ب��ري ال��دول��ي ل�ل��رك��اب
والبضائع بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية

1993/6/29

االول

 18ق��ان��ون رق��م  25لسنة  1995ب��امل��واف�ق��ة على ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي ادخ�ل��ت على اتفاقية
املنظمة الدولية للمالحة البحرية لعام 1993

1995/7/20

الثالث

2

قانون رقم  7لسنة  1993باملوافقة على اتفاق املقر بني حكومة دولة الكويت ومكتب
التربيه العربي لدول الخليج في شأن امتيازات وحصانات املركز العربي للبحوث
التربويه لدول الخليج

1993/6/29

االول

 19قانون رقم  29لسنة  1995باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت وروسيا االتحادية
للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

1995/7/04

الثالث

3

قانون رقم  8لسنة  1993باملوافقة على االتفاق التجاري بني حكومة دولة الكويت
وحكومة رومانيا

1993/6/29

الثاني

 20قانون رقم  81لسنة  1995باملوافقة على اتفاق انشاء منظمة التجارة العاملية

1995/8/08

الثالث

4

قانون رقم  24لسنة  1993باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية تأسيس
مجلس التعاون الجمركي

1993/8/03

االول

5

قانون رقم  25لسنة  1993باملوافقة على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

1993/8/03

االول

6

قانون رق��م  48لسنة  1993باملوافقة على تعديل ميثاق املنظمة البحرية الدولية
لالقمار الصناعية (انمارسات) واتفاق التشغيل املتعلق بها

1993/9/01

االول

7

ق��ان��ون رق��م  51لسنة  1993باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة ال�ك��وي��ت وجمهوريه
بولندا لتشجيع وحماية االستثمارات

1993/11/30

الثاني

8

قانون رقم  10لسنة  1994باملوافقة على االتفاقية املبرمة بني دولة الكويت ورومانيا
لتجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال

1994/4/12

الثاني

 25قانون رقم  3لسنة  1996باملوافقة على تعديل اتفاقية املنظمة الدولية للمواصالت
السلكية والالسلكية عبر االقمار الصناعية (انتلسات) واتفاقية التشغيل املتعلقة
بها

9

ق��ان��ون رق��م  13لسنة  1994ب��امل��واف�ق��ة على ت�ع��دي�لات ل�ن��دن سنة  1990وتعديالت
كوبنهاجن سنة  1992على ب��روت��وك��ول مونتريال بشأن امل��واد املستنفدة لطبقة
االوزون لعام 1987

1994/5/03

الثاني

 26قانون رقم  7لسنة  1996املوافقة على اتفاقية بني دول الكويت وجمهوريه مالطا
لتشجيع وحماية االستثمارات

 10ق��ان��ون رق ��م  15ل�س�ن��ة  1994ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة امل��ؤس�س��ة االس�لام �ي��ة لتأمني
االستثمار وائتمان الصادرات واالكتتاب في رأسمال املؤسسة

1994/5/03

الثاني

 11قانون رقم  45لسنة  1994باملوافقة على البروتوكولني االضافيني رقمي  3،4املعدلني
التفاقية توحيد قواعد النقل الجوي الدولي املوقعة في وارسو سنة 1929

1994/6/25

الثاني

 12قانون رقم  1لسنة  1995باملوافقة على االنضمام الى اتفاقية منع جريمه االبادة
الجماعية واملعاقبة عليها

1994/12/23

الثالث

 13قانون رق��م  3لسنة  1995باملوافقة على االنضمام ال��ى اتفاقية ع��دم تقادم جرائم
الحرب والجرائم املرتكبة ضد االنسانية

1994/12/13

الثالث

 14قانون رقم  4لسنة  1995بشأن اسقاط دي��ون دول��ة الكويت تجاه جمهورية مصر
العربية والجمهورية العربية السورية والغاء الفوائد املتراكمه على دي��ون دولة
الكويت تجاه الدول النامية

1995/1/03

الثالث

 15ق��ان��ون رق��م  6لسنة  1995باملوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة االت�ج��ار غير
املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية

1995/1/17

الثالث

 16قانون رقم  7لسنة  1995باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت وجمهورية املانيا
االتحادية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

1995/1/17

الثالث

 17قانون رقم  16لسنة  1995باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية العربية السورية بشأن تنظيم النقل ال�ب��ري للبضائع ب�ين الدولتني
وعبر اراضيهما

1995/5/02

الثالث

 21قانون رقم  82لسنة  1995باملوافقة على وثائق االتحاد البريدي العاملي املنعقد في
سيئول سنة 1994

1995/8/08

الثالث

قانون رقم  89لسنة  1995باملوافقة على تعديل بعض احكام دستور منظمة العمل
العربية

1995/11/28

الرابع

22

 23قانون رقم  1لسنة  1996باملوافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
املعاملة او العقوبة القاسية او الال انسانية او املهينة

1995/12/26

الرابع

 24ق��ان��ون رق��م  2لسنة  1996ب��امل��واف�ق��ة على تعديل ميثاق املنظمة ال��دول�ي��ة لالقمار
الصناعية (انمارسات) واتفاق التشغيل املتعلق بها

1995/12/26

الرابع

1995/12/26

1996/1/30

الرابع

الرابع

 27قانون رقم  11لسنة  1996باملوافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

1996/1/30

الرابع

 28قانون رقم  12لسنة  1996باملوافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية

1996/1/30

الرابع

 29قانون رقم  14لسنة  1996باملوافقة على دستور واتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت
والبروتوكول امللحق بهما

1996/4/23

الرابع

 .30ق��ان��ون رق��م  22لسنة 1996ب �ش ��أن امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ات �ف��اق ت �ج��اري ب�ين دول ��ة الكويت
وحكومة الجمهورية االسالمية االيرانية

1996/7/02

الرابع

 31قانون رقم  23لسنة  1996باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت والصندوق
ال �ع��رب��ي ل�لان �م��اء االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي ب �ش��أن م�ق��ر امل��رك��ز االق�ل�ي�م��ي لتطوير
البرمجيات

1996/7/02

الرابع

 32ق��ان��ون رق��م  45لسنة  1996باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول الكويت والجمهورية
التشيكية لتشجيع وحماية االستثمارات

1996/8/13

الرابع

 33ق��ان��ون رق��م  46لسنة  1996باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة ال�ك��وي��ت وجمهوريه
فنلندا لتشجيع وحماية االستثمارات

1996/8/13

الرابع

 34قانون رقم  47لسنة 1996باملوافقة على اتفاق للتعاون التجاري بني حكومة دولة
الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية

1996/8/13

الرابع

 35ق��ان��ون رق��م  48لسنة  1996ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق ت�ع��اون وم�ق��ر ب�ين ح�ك��وم��ة دول��ة
الكويت واملفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني

1996/8/13

الرابع

aldostoor

الثالثاء  03شعبان  10 . 1437مايو 2016

ديوان المحاسبة شارك
في اجتماع اإلنتوساي بالبرازيل
ش� � ��ارك دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف��ي
أع �م��ال االج�ت�م��اع ال� �ـ 25ملجموعة
عمل اإلنتوساي املعنية بتدقيق
تكنولوجيا املعلومات الذي عقد
في البرازيل أخيرا.
وق� � � � � ��ال ال � � � ��دي � � � ��وان ف � � ��ي ب � �ي ��ان
ص�ح��اف��ي ام ��س إن وف ��د ال��دي��وان
ق ��دم خ�ل�ال االج �ت �م��اع ورق ��ة عمل
ل � � ��دراس � � ��ة ق� � �ي � ��اس أث� � � ��ر ت �ط �ب �ي��ق
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات ع�ل��ى
العمل ال��رق��اب��ي ون�ق��ل ال�ب�ي��ان عن
رئيس وف��د ال��دي��وان اختصاصي
أول تقنية املعلومات بإدارة تقنية
املعلومات سمية الغرير قولها إن
االج �ت �م��اع اع �ت �م��د م �ج �م��وع��ة من
ال�ت��وص�ي��ات أه�م�ه��ا ض ��رورة دع��م
األدوات التقنية مما يساهم في
توفير الوقت والجهد ويرفع من
ج� ��ودة ال �ع �م��ل وأه �م �ي��ة ال �ت��دري��ب
ع� �ل ��ى ب ��رن ��ام ��ج (إي� � ��دي� � ��ا) ع�م�ل�ي��ا
م �م��ا ي�ض�م��ن اس �ت �م��راري��ة ال�ع�م��ل
ف� ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج ورف � � ��ع م �س �ت��وى
ال �ت �ح �ف �ي��ز الس� �ت� �خ ��دام ال��وس��ائ��ل

البيئة تسلم
موقع ردم نفايات
القرين للبلدية
سلمت الهيئة العامة للبيئة
ل �ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت ام � ��س م��وق��ع
ردم ال�ن�ف��اي��ات بمنطقة ال�ق��ري��ن
ب�ع��د م�ع��ال�ج��ة ك��اف��ة االن�ب�ع��اث��ات
الخطرة الناتجة منه وتحويله
إل� ��ى ح��دي �ق��ة ع��ام��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
واملقيمني.
وق� � � ��ال ن� ��ائ� ��ب امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
لشؤون الرقابة البيئية بالهيئة
د .م �ح �م��د األح � �م� ��د إن ال �ه �ي �ئ��ة
ت� � �ن � ��وي ال � �ت � �ع� ��اق� ��د م � � ��ع م �ك �ت��ب
اس � �ت� � �ش � ��اري أمل � ��ان � ��ي م � ��ن ذوي
الخبرة لدراسة الوضع الخاص
ب �ن �ف ��اي ��ات ال� �ك ��وي ��ت ع �ل ��ى م ��دى
أربع سنوات مقبلة .وأض��اف أن
هناك مواقع تؤثر على املشاريع
التنموية في ال��دول��ة السيما ان
ه �ن��اك م � ��رادم م�ت��اخ�م��ة ل�ل�م�ط��ار
وأخرى قريبة من ميناء عبدالله
وغ�ي��ره��ا ول�ه��ا قيمة اقتصادية
مرتفعة مشيرا إلى سعي الهيئة
إلى إعادة أراضي املرادم للدولة.
وأع � � � ��رب األح � �م� ��د ع� ��ن األم� ��ل
في أن تكون هناك بنية تحتية
للرقابة البيئية املعنية باملرادم
مؤكدا سيطرة الهيئة واللجنة
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة امل �ش �ك �ل ��ة م� ��ن ق�ب��ل
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع� �ل ��ى إدارة
ت �ل��ك امل � � ��رادم وإع � � ��ادة ت��أه�ي�ل�ه��ا
والسيطرة على االنبعاثات.

لقطة جماعية للمشاركني في االجتماع

التكنولوجية في أعمال التدقيق.
وذك � ��رت أن ال �ت��وص �ي��ات حثت
ع� � �ل � ��ى زي� � � � � � ��ادة وع� � � � ��ي امل� ��دق � �ق�ي��ن
ب ��أس ��ال � �ي ��ب وأدوات ال� �ت ��دق� �ي ��ق
ب � � ��اس� � � �ت� � � �خ � � ��دام ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا
املعلومات وال�ت��وق��ف ع��ن تطبيق
األس� �ل ��وب ال� �ي ��دوي ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
الفحص والتدقيق باإلضافة إلى

التركيز على تطوير النظم اآللية
التي تحقق احتياجات املدققني.
وأس� � �س � ��ت امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ل�لأج�ه��زة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة
العامة واملحاسبة (اإلنتوساي)
ع � � ��ام  1953ك �م �ن �ظ �م��ة م ��رك ��زي ��ة
للرقابة املالية الخارجية العامة
وت �ق��دم ل�لأج�ه��زة ال�ع�ل�ي��ا للرقابة

م� �ن ��ذ  50س� �ن ��ة إط � � � ��ارا وه �ي��اك��ل
م��ؤس�س��ات�ي��ة ل �ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات
وال� � �خ� � �ب � ��رات م � ��ن أج � � ��ل ت �ح �س�ين
وت �ط��وي��ر ال��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��ام��ة
على املستوى الدولي.

رئيس األركان :معرض الصناعات الدفاعية
باألردن ملتقى لتعزيز األمن القومي
أكد رئيس هيئة األرك��ان العامة
ل �ل �ج �ي��ش ال� �ف ��ري ��ق ال� ��رك� ��ن م�ح�م��د
ال �خ �ض ��ر أم � ��س أه �م �ي ��ة امل �ش ��ارك ��ة
ف��ي م�ع��رض سوفكس للصناعات
الدفاعية باألردن باعتباره ملتقى
لتعزيز األمن القومي واألمن العام.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح أدل � ��ى
ب ��ه ال �ف��ري��ق ال �خ �ض��ر ل �ـ ك��ون��ا على
هامش مشاركته والوفد العسكري
ال �ك��وي �ت��ي امل� ��راف� ��ق ل ��ه ب �ف �ع��ال �ي��ات
ال � � � ��دورة ال � � � �ـ 11مل� �ع ��رض س��وف �ك��س
امل� �خ� �ت ��ص ب� � �ش � ��ؤون ال� �ص� �ن ��اع ��ات
ال ��دف ��اع� �ي ��ة وم� � �ع � ��دات ال �ع �م �ل �ي��ات
الخاصة واألجهزة األمنية.
وق� � � ��ال ال� �خ� �ض ��ر إن ل �ل �م �ع��رض
أه� �م� �ي ��ة ك� �ب� �ي ��رة ع� �ل ��ى امل �س �ت��وي�ي�ن
اإلقليمي والدولي إذ يعد املعرض
األك� �ب ��ر ف ��ي ال �ع��ال��م وال ��وح� �ي ��د ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة امل �ت �خ �ص��ص ف� ��ي م �ج��ال
معدات العمليات الخاصة واالمن
القومي.
وأشار إلى أن املعرض يعد كذلك
املنصة األمثل لعرض مستلزمات
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ق� � ��وات ال �ع �م �ل �ي��ات
ال �خ��اص��ة وال �ت �ج �ه �ي��زات ال��دف��اع�ي��ة
األكثر تطورا وتقدما.
وأض� � � ��اف أن ال� �ك ��وي ��ت ت� �ش ��ارك
ف��ي امل�ع��رض ب��وف��د عسكري واس��ع
ل�ل�اس �ت �ف��ادة م ��ن ت ��واج ��د امل�ع�ن�ي�ين

الوفد العسكري الكويتي مشاركا في معرض الصناعات الدفاعية باألردن

واملختصني والخبراء العسكريني
وال �ت��واص��ل م�ع�ه��م وال� �ح ��وار فيما
ي �خ ��ص ت �ع ��زي ��ز األم � �ن �ي�ن ال �ق��وم��ي
والعام.
وأوض � � � � � � ��ح ف � � ��ي ه� � � � ��ذا ال� � �ص � ��دد
أن ال � �ت� ��واج� ��د ف� ��ي األردن ف��رص��ة
س �ن �ن �ت �ه��زه��ا ل �ت �ن �س �ي��ق ال �ج �ه��ود
ومناقشة محاور التعاون املشترك
في إطار استكمال املسيرة املتميزة
ل� �ل� �ت� �ع ��اون ال� �ك ��وي� �ت ��ي  -األردن� � � ��ي
وف�ق��ا ل�ت��وج�ه��ات ورؤى القيادتني
السياسيتني العليني في البلدين.
وت� �ش ��ارك ال �ك��وي��ت ف ��ي م�ع��رض
سوفكس  2016بوفد عسكري رفيع
املستوى برئاسة الفريق الخضر
وعضوية كل من آمر القوة الجوية
وآمر القوات الخاصة وآمر اإلمداد
والتموين ومدير العمليات ومدير

م�ك�ت��ب ال��رئ �ي��س وم��دي��ر ال�خ��دم��ات
الطبية بالجيش.
ك �م��ا ي� �ش ��ارك ف ��ي امل� �ع ��رض وف��د
كويتي آخ��ر مكون من  23ضابطا
من وزارة الداخلية ووفد مكون من
ستة ض�ب��اط ف��ي ال�ح��رس الوطني
الكويتي.
وان� � �ط� � �ل� � �ق � ��ت ام � � � ��س ف � �ع ��ال � �ي ��ات
امل�ع��رض املختص بجميع ش��ؤون
وم � � �ع� � ��دات ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ال� �خ ��اص ��ة
وق��وات حفظ السالم والتجهيزات
ال ��دف ��اع � �ي ��ة وم � � �ج � ��االت ال� �ت ��دري ��ب
والتنظيم ومستلزمات العمليات
الخاصة واألجهزة األمنية.

أخبار

15

الشؤون :توفير الرعاية
لألحداث الجانحين
أك � � � � � � � ��دت وزي � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ووزي � � ��رة
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند الصبيح حرص الكويت على
ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة لكل
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع الس�ي�م��ا األح ��داث
الجانحني إيمانا منها بضرورة
تأهيلهم ورعايتهم وايجاد السبل
الكفيلة لتمكينهم م��ن االن��دم��اج
مع املجتمع وال�ع��ودة إليه كأفراد
صالحني.
جاء ذلك في كلمة للصبيح في
اف �ت �ت��اح ال� �ن ��دوة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ح��ول
األحداث الجانحني بني مسؤولية
ال��دول��ة واألس��رة واملجتمع املدني
التي انطلقت ام��س بالتعاون مع
امل �ك �ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�ل��س وزراء
الشؤون االجتماعية لدول الخليج
العربية وألقاها نيابة عنها وكيل
الوزارة مطر املطيري.
وق � ��ال � ��ت ال� �ص� �ب� �ي ��ح إن وزارة
ال � �ش � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ع �م��ل
ومن حرصها لتنفيذ هذا التوجه
اه �ت �م ��ت ب � ��اع � ��داد ك� � � ��وادر م��ؤه �ل��ة
ل �ت �ق��دي��م ال ��دع ��م ل� �ه ��ؤالء األح � ��داث
ت � ��وع � ��وي � ��ا ودي � �ن � �ي � ��ا وإرش � � ��ادي � � ��ا
ونفسيا واجتماعيا.

هند الصبيح

وش� � ��ددت ع �ل��ى أه �م �ي��ة ح�م��اي��ة
الحدث املعرض لالنحراف بسبب
ظ� ��روف� ��ه االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة
وال��ذات�ي��ة ف��ي س��ن مبكرة وإب�ع��اده
ع� ��ن أي م� ��ؤث� ��رات ت� � ��ؤدي ب� ��ه إل ��ى
االن � �ح ��راف واخ �ض��اع��ه ل�ل�ت��وج�ي��ه
امل �ط �ل��وب ل �ي �ك��ون وأق� ��ران� ��ه ال�خ��ط
االول ف � ��ي م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ج ��ري� �م ��ة
باعتبارهم ال�ن��واة األول��ى للثروة
البشرية التي تعد عماد التنمية
في البلدان.

بدء اختبارات نهاية العام
للصف الخامس والمتوسطة

جانب من اختبارات نهاية العام

أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة ع ��ن ب��دء
اخ� �ت� �ب ��ارات ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال ��دراس ��ي
للصف الخامس االبتدائي واملرحلة
امل �ت��وس �ط��ة ام� ��س ب��ان �س �ي��اب �ي��ة ب�ع��د
توفير أفضل السبل وتهيئة األجواء
املناسبة للطلبة وتطبيق االختبار
امل��ري��ح .وأك ��دت امل��دي��ر ال �ع��ام ملنطقة
العاصمة التعليمية بدرية الخالدي
انه لدى اإلدارات املدرسية تعليمات
واض� �ح ��ة ب �ت �ط �ب �ي��ق آل� �ي ��ة االخ �ت �ب��ار
امل � ��ري � ��ح وت� �ط� �ب� �ي ��ق ن � �ظ� ��م ول � ��وائ � ��ح
وزارة التربية فيما يخص املراقبة
واالش � ��راف مل�ن��ع أي ظ��واه��ر سلبية
وغير تربوية.
وأوضحت انه تم اعطاء تعليمات
الدارة ال�ش��ؤون الهندسية بصيانة
ال �ت �ك �ي �ي��ف وت ��وف� �ي ��ر ب� � � ��رادات امل �ي��اه
وجميع مستلزمات الطلبة في كافة

امل� ��دارس .م��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��رة
م��درس��ة األح �م��دي��ة االب�ت��دائ�ي��ة بنني
ل �ي �ل��ى ح �م��زة ق �م �ب��ر إن ��ه ت ��م تطبيق
االختبار املريح للطالب وأوضحت
أن ��ه ت�م��ت ت�ه�ي�ئ��ة األج � ��واء ال��داخ�ل�ي��ة
للمسرح من إضاءة وأدوات مكتبية
وكذلك ترتيب ال�ط��اوالت والكراسي
ب��أس �م��اء ال�ت�لام�ي��ذ ح�س��ب ال�ف�ص��ول
وت � ��م ن �ش ��ر ال � �ع � �ب� ��ارات ال �ت��رح �ي �ب �ي��ة
والتشجيعية املبهجة وكذلك تجهيز
وج� �ب ��ات ص �ح �ي��ة وف ��واك ��ه م�ت�ن��وع��ة
لالفطار قبل وبعد االختبار.
وأش��ارت ال��ى انهم ملسوا ف��ي أول
يوم الثقة العالية في نفوس الطلبة
وال �س �ع ��ادة واالن� �ط�ل�اق ل��دي �ه��م مما
أك ��د أه�م�ي��ة االخ �ت �ب��ار امل��ري��ح وأث ��ره
االيجابي املتوقع.
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الكويت تعرض مواقفها الداعمة
للقضية الفلسطينية بالصور وطوابع البريد
لقي معرضان كويتيان للصور
والطوابع ضمن فعاليات مصاحبة
مل �ع��رض ف�ل�س�ط�ين ال ��دول ��ي ل�ل�ك�ت��اب
الذي افتتح في رام الله يوم السبت
امل ��اض ��ي اس �ت �ح �س��ان ال � � ��زوار ح�ي��ث
أل �ق �ي��ا ال� �ض ��وء ع �ل��ى ت ��اري ��خ وع�م��ق
ال �ع�ل�اق��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة الفلسطينية
وأب ��رز امل��واق��ف ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�س��ان��دة
للقضية الفلسطينية
وت � � �ض � � �م� � ��ن م � � � �ع� � � ��رض ال � � �ص� � ��ور
ال �ف ��وت ��وغ ��راف �ي ��ة وم � �ع ��رض ط��واب��ع
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة ال� � �ل � ��ذان
افتتحهما وزير الثقافة الفلسطيني
اي� �ه ��اب ب �س �ي �س��و ب �ح �ض��ور رئ �ي��س
وف � ��د ال� �ك ��وي ��ت م �ن �ص ��ور ال �ع �ن �ي��زي
م� �س ��اء أم � ��س االول م �ج �م��وع��ة م��ن
ال�ص��ور ال�ت��ي تعكس عمق ال��رواب��ط
التاريخية ب�ين البلدين والشعبني
ال�ش�ق�ي�ق�ين والس �ي �م��ا ال �ص ��ور ال�ت��ي
تجمع بني سمو امير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ورئ� �ي ��س ال�س�ل�ط��ة

جانب من املعرض الكويتي في رام الله

الفلسطينية محمود ع�ب��اس وكما
ت �ض �م��ن م� �ع ��رض ط� ��واب� ��ع ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية مجموعة واس �ع��ة من

إنجاز  % 43من الجزء الغربي
من شارع جمال عبدالناصر
أع �ل��ن ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
هندسة الطرق في وزارة األشغال
العامة م .أحمد الحصان إنجاز 43
في املئة من مشروع إنشاء وإنجاز
وصيانة الطرق والتقاطعات على
ال �ج��زء ال �غ��رب��ي م��ن ش� ��ارع ج�م��ال
عبدالناصر.
وقال الحصان إن هذا املشروع
ال��ذي تبلغ تكلفته  34.934مليون
دي �ن��ار وي�ش�م��ل أع �م��ال ط ��رق ع��دة
تتضمن تنفيذ طريق بطول 6.502
كيلومتر وعرض  32مترا ويتكون
من  3حارات في كل اتجاه اضافة
ال ��ى ح � ��ارات ال� �ط ��وارئ وت�ن�ف�ي��ذ 3
جسور بطول  1.650كيلو متر تمر
من اعلى التقاطعات الرئيسية.
واش� ��ار ال ��ى ان امل �ش��روع يسير
وفقا للمواعيد التعاقدية بفضل
ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن جميع

لكونا إن ال�ص��ور تعبر ع��ن العالقة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ب�ين
ال�ك��وي��ت وف�ل�س�ط�ين وذك ��ر أن��ه طلب
من رئيس الوفد الكويتي أن يستمر
معرض الصور والطوابع البريدية
إل� � ��ى أن ي �خ �ت �ت��م م � �ع ��رض ال �ك �ت��اب
إلت��اح��ة امل�ج��ال أم��ام ال��زوار لإلطالع
عليها.
من جانبه قال رئيس وفد الكويت
ان الطوابع البريدية الكويتية تعد
رم � ��زا ل �ت �ض��ام��ن ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا
م��ع القضية الفلسطينية وذك ��ر ان
ال �ج �ن��اح ال �ك��وي �ت��ي ي �ت �ض �م��ن ك��ذل��ك
م �ج �م��وع��ة واس � �ع� ��ة م� ��ن اص� � � ��دارات
املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
واآلداب ومجلة العربي واملؤسسات
الحكومية االخرى.
طوابع البريد التي اصدرتها ادارة
ال �ب��ري��د ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب�ش��أن
مذبحة دي��ر ي��اس�ين وي��وم فلسطني

واليوم الدولي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني وانتفاضة األقصى.
وق��ال وزي��ر الثقافة الفلسطيني

فرع للتبرع بالدم في الشويخ السكنية
اف �ت �ت �ح��ت وزارة ال �ص �ح ��ة ام ��س
االثنني فرعا للتبرع بالدم في مركز
حمد الحميضي وشيخة السديراوي
الصحي بمنطقة الشويخ السكنية
ضمن خطتها االستراتيجية لتوفير
أف��رع ج��دي��دة ف��ي ك��ل منطقة صحية
وزيادة املخزون العام للدم.
وق � � ��ال وك � �ي ��ل ال� � � � � ��وزارة امل �س��اع��د
ل�ش��ؤون ال�خ��دم��ات الطبية املساندة
د .ج � �م� ��ال ال � �ح� ��رب� ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح

للصحافيني على هامش االفتتاح ان
بنك الدم املركزي واالفرع التابعة له
يجمع سنويا نحو  75ألف كيس دم
وثمانية آالف كيس صفائح دموية
مبينا أن اف�ت�ت��اح ف��رع ال ��دم الجديد
س � ��وف ي �س ��اه ��م ف� ��ي زي� � � ��ادة ال ��دخ ��ل
اليومي للتبرع ب��ال��دم بنسبة  5في
امل �ئ��ة م �ش �ي��را ال ��ى خ �ط��ة مستقبلية
الف � �ت � �ت� ��اح ف � � ��رع ل � �ل � ��دم ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
الشويخ يخدم مستشفيات منطقة

الصباح الصحية ألن  40في املئة من
استهالك اكياس ال��دم يأتي من تلك
املنطقة الصحية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت م ��دي ��رة ادارة
خدمات نقل الدم د .ريم الرضوان إن
فرع مركز حمد الحميضي وشيخة
السديراوي يحتوي على ستة أسرة
ليبلغ عدد األسرة بشكل عام في كل
االفرع  36سريرا.

صدور عدد جديد من مجلة العلوم االجتماعية
م .أحمد الحصان

االطراف املعنية الفتا إلى املتابعة
ال �ح �ث �ي �ث��ة ل� �ك ��ل م� �ش ��اري ��ع ال� �ب�ل�اد
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى آخ ��ر مستجداتها
وإزال ��ة التحديات ال�ت��ي تواجهها
بالتعاون مع الجهات الحكومية
املعنية باملشروع.

أصدر مجلس النشر العلمي في
جامعة الكويت ال�ع��دد األول لعام
 2016من مجلة العلوم االجتماعية
الفصلية املحكمة متضمنا ثمانية
ب �ح��وث ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وب�ح�ث�ين
باللغة اإلنكليزية.
وت � � �ط� � ��رق ال � �ب � �ح� ��ث االول ال� ��ى
م � ��ؤش � ��رات ال� �ع� �ن ��ف ال �ه �ي �ك �ل��ي ف��ي
التركيبة السكانية ملجتمع الكويت

aldostoor

املعاصر.
وه � � � ��دف ال� �ب� �ح ��ث ال � �ث� ��ان� ��ي ال ��ى
ال � �ت � �ع� ��رف ع � �ل ��ى ن ��وع � �ي ��ة ال� �ح� �ي ��اة
ل ��دى س �ك��ان امل�ن��اط��ق ال�ص�ح��راوي��ة
وسعى البحث الثالث الى تحديد
الشكاوى واالعراض النفسية التي
تعانيها عينة من املسنني واظهر
ال �ب �ح��ث ال� ��راب� ��ع ات� �ج ��اه ��ات ط�ل�ب��ة
ج��ام �ع��ة ال � �ق� ��دس امل �ف �ت��وح��ة ن�ح��و

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االع �ت �ق��اد ب �ع��دال��ة ال �ع��ال��م وخ�ل��ص
ال� �ب� �ح ��ث ال � �خ� ��ام� ��س ال� � ��ى ان ل ��دى
الطلبة في غزة مستوى متوسطا
م ��ن ال �ت �ط��رف ح �ي��ث ج ��اء ال�ت�ط��رف
االج � �ت � �م ��اع ��ي ف � ��ي اع � �ل� ��ى امل� ��رات� ��ب
يليه التطرف االس��ري ثم التطرف
السياسي واخيرا التطرف الديني.
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