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وافق على تمديد عمل لجنة التحقيق في النشاط الرياضي إلى دور االنعقاد المقبل

المجلس يقر حقوق المؤلف باإلجماع
ويرجئ تنظيم الخبرة إلى الجلسة القادمة

أح � ��ال م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال � � �ع� � ��ادي� � ��ة أم � � � ��س ع � �ل � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة
امل � �ش� ��روع ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ح �ق��وق
امل��ؤل��ف وال �ح �ق��وق امل� �ج ��اورة ب�ع��د ان
اق��ره ب��اإلج�م��اع ف��ي مداولتيه األول��ى
والثانية.
وق��ال وزي��ر االع�ل�ام وزي��ر الشباب
ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م ��ود ان ه ��ذا
القانون يساهم في ابراز وجه الكويت
ال � �ح � �ض� ��اري وال � �ث � �ق ��اف ��ي م � ��ؤك � ��دا ان
الحكومة ستعمل ج��اه��دة الستيفاء
ال �ح �ق��وق ك��اف��ة وأك� ��د رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
التعليمية النائب د .ع��ودة الرويعي
ان القانون يحفظ الحقوق الخاصة
لألفراد وأصالة النشر ويضفي على
م �ك��ان��ة وس �م �ع��ة ال �ك��وي��ت م ��ا ي�ح�ق��ق
االي � �ج� ��اب � �ي� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��االن� �ت ��اج
العلمي والثقافي والفكري.
إلى ذلك اقر املجلس املداولة االولى
لقانون بتعديل بعض احكام قانون

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة أمس

ت�ن�ظ�ي��م ال �خ �ب��رة ال� �ص ��ادر ب��امل��رس��وم
ب�ق��ان��ون رق��م  40لسنة  1980على ان
تناقش امل��داول��ة الثانية والتعديالت
عليه في جلسة  24الجاري.

وفيما واف��ق املجلس على تكليف
لجنة حماية األموال العامة التحقيق
ف��ي ت��زوي��ر رخ��ص تجارية للحصول
ع �ل��ى ح � �ي� ��ازات زراع � �ي� ��ة م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة

إحالة  19توصية بشأن تطاير الحصى
على الحكومة والعمير يتعهد تنفيذها
ف �ي �م��ا واف � � ��ق م �ج �ل��س األم � � ��ة ف��ي
ج �ل �س �ت��ه ال � �ع� ��ادي� ��ة أم� � ��س ع� �ل ��ى 19
ت��وص �ي��ة ن �ي��اب �ي��ة ب� �ش ��أن م��وض��وع
تطاير الحصى في ش��وارع الكويت
وإحالتها على الحكومة ق��ال وزي��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم��ة وزي��ر
االشغال العامة د .علي العمير إننا
سوف نبذل جهدنا لتنفيذها.
وج� � ��اء ف� ��ي م �ق ��دم ��ة ال �ت��وص �ي��ات

ت �ط �ب �ي��ق ال �خ �ل �ط��ة ال� �ج ��دي ��دة أو أي
خلطة أو أسلوب يتم التوصل إليه
ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل�خ�ت�ب��ر البريطاني
إن كانت فعال اج�ت��ازت االختبارات
وأثبتت نجاحها أو أي جهة بحثية
تقترح حال.
ك� � �م � ��ا ط � ��ال� � �ب � ��ت ب � ��ال� � �ت � ��وق � ��ف ع��ن
اس� �ت� �خ ��دام ال �خ �ل �ط��ات ال �س��اب �ق��ة أو
أي أس �ل��وب ف�ن��ي لتنفيذ وتصميم

اس � �ف � �ل� ��ت اح� � �ت� � �م � ��ال ف � �ش� �ل ��ه وع� � ��دم
استخدام هذه الخلطات او املكونات
او االس � � �ل� � ��وب م� �ن� �ع ��ا ل � �ه � ��در امل � ��ال
وتعريض املركبات للخطر.
وش � � � � � � ��ددت ال � � �ت� � ��وص � � �ي� � ��ات ع �ل ��ى
م� �ح ��اس� �ب ��ة ال� �ج� �ه ��ة امل � �س� ��ؤول� ��ة ع��ن
ت� � �ط � ��وي � ��ر واع� � � �ت� � � �م � � ��اد ال � �خ � �ل � �ط� ��ات
االسفلتية بالوزارة.

لجنة للتحقيق في عقود أنظمة المعلومات
أح��ال مجلس األم��ة تقرير لجنة
ح � �م ��اي ��ة األم� � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة ب� �ش ��أن
م �خ��ال �ف��ات ع� �ق ��ود األن� �ظ� �م ��ة اآلل �ي��ة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ال� �ت ��ي ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ب� � ��واس � � �ط� � ��ة ال � � �ش� � ��رك� � ��ة امل � �ت � �ع � �ه� ��دة
وال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ال � � � � � ��واردة ف� �ي ��ه إل ��ى
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ان ت �ق��دم ت�ق��ري��ره��ا

بشأنه في بداية دور االنعقاد املقبل.
وواف��ق املجلس على  14توصية
جاء فيها تكليف الحكومة بتشكيل
ل�ج�ن��ة م �ح��اي��دة ت �ض��م م�س�ت�ش��اري��ن
م� ��ن ال� �ف� �ت ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع وج� �ه ��از
املراقبني املاليني ومتخصصني في
نظم املعلومات الج��راء التحقيقات

ال� �ل ��ازم � � ��ة وم� � �س � ��اء ل � ��ة امل �ت �س �ب �ب�ي�ن
ف� ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب�ج�م�ي��ع
املخالفات في العقود.
ك�م��ا دع ��ت ال�ح�ك��وم��ة إل ��ى ت��زوي��د
امل �ج �ل��س ب �م��ا ان �ت �ه��ت ال� �ي ��ه أع �م��ال
ال�ل�ج�ن��ة وم��ا ات�خ��ذت��ه ال�ح�ك��وم��ة من
إجراءات حفاظا على املال العام.

العامة للزراعة والثروة السمكية قرر
بناء على طلب الحكومة تأجيل البت
ف��ي ال�ط�ل��ب ال�ن�ي��اب��ي ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
تحقيق للبحث في تداعيات اإلضراب

ملف «الدستور»
التشريعات
المنجزة في الفصول
التشريعية:
 مجلس 128 :1996تشريعا منها 17
قانونا و 95ميزانية
و 16اتفاقية
 التأمين الصحي علىاألجانب وتأسيس
شركات لالستثمار
أبرز قوانين الفصل
الثامن
تفاصيل (ص)14-12

األخ� � �ي � ��ر ل� �ل� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ال � �ش ��رك ��ات
النفطية وال�ن�ق��اب��ات العمالية والتي
تسببت بانخفاض كميات التصدير.
ك �م��ا واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج�ي��ل
ال �ب��ت ف ��ي ال �ط �ل��ب ال �ن �ي��اب��ي بتكليف
دي��وان املحاسبة التحقيق في أعمال
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب ��دال من
لجنة حماية األموال العامة البرملانية
وذل ��ك بسبب ك�ث��رة ع��دد التحقيقات
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
م�م��ا ق��د ي�ع��وق�ه��ا ع��ن ال �ت �ف��رغ ال�ك��ام��ل
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ع �ل ��ى أن ي� �ق ��دم ال� ��دي� ��وان
تقريره خالل ثالثة أشهر.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى واف � ��ق امل�ج�ل��س
ع� �ل ��ى ت� �م ��دي ��د ع� �م ��ل ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال��ري��اض��ة بصفتها لجنة التحقيق
في أسباب إيقاف النشاط الرياضي
إلى بداية دور االنعقاد املقبل.
ك �م��ا ش �ه��دت ال�ج�ل�س��ة ام ��س إق ��رار
رس��ال��ة رئيس لجنة األول��وي��ات التي

ط �ل ��ب ف �ي �ه��ا ت �ط �ب �ي��ق امل� � � ��ادة  55م��ن
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة مل�ج�ل��س األم ��ة في
ش��أن اللجان التي لم تقدم تقاريرها
عن االقتراحات ومشروعات القوانني
ال�ت��ي أح�ي�ل��ت إل�ي�ه��ا خ�ل�ال امل ��دة التي
حددتها تلك املادة.
إل� � ��ى ذل� � ��ك واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل��ى
ت ��أج� �ي ��ل ال� �ت� �ص ��وي ��ت ح� � ��ول رس ��ال ��ة
واردة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال�ح�س��اب الختامي النائب عدنان
ع �ب��دال �ص �م��د ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ت�ك�ل�ي��ف
ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة
واإلرش��اد البرملانية بصفتها لجنة
ت �ح �ق �ي��ق ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي امل� ��آخ� ��ذ ال �ت��ي
شابت مكافآت الساعات في الفصل
ال�ص�ي�ف��ي ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب خالل أسبوعني
إلى جلسة اليوم.
تفاصيل (ص )11 - 03

العلي :انفراج أزمة ارتفاع
أسعار الحديد قريبا
أك� ��د وزي � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د .ي��وس��ف ال �ع �ل��ي أن أزم� ��ة ارت �ف��اع
أس� �ع ��ار ال �ح��دي��د ف ��ي ط��ري �ق �ه��ا إل��ى
االن�ت�ه��اء بعد ق�ي��ام ش��رك��ات محلية
ب��اس�ت�ي��راد ك�م�ي��ات م��ن ال�ح��دي��د إل��ى
ال�ب�لاد م��ا ي��ؤدي إل��ى إح��داث عملية
توازن في السوق.

وأض� ��اف ال��وزي��ر ال�ع�ل��ي أم ��س أن
ت�ل��ك األزم� ��ة ل��ن ت��ؤث��ر ع�ل��ى ال�ح��رك��ة
العمرانية في الكويت الفتا إل��ى أن
الوزارة شكلت لجنة ملتابعة السوق
فيما يتعلق بمواد البناء.
تفاصيل (ص)15

الصبيح :استدعاء أصحاب 5324
ملف مساعدات متهمين بالتزوير
أع� � � �ل� � � �ن � � ��ت وزي � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��رة الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
ال �ص �ب �ي ��ح ع � ��ن اك � �ت � �ش ��اف ش �ب �ه��ات
ت� ��زوي� ��ر وت�ل��اع� ��ب ف� ��ي  5324م�ل��ف
مساعدات اجتماعية جديدة مشيرة
إل ��ى ان ��ه ج ��ار اس �ت��دع��اء اص�ح��اب�ه��ا
البالغ عددهم  51الفا و 697شخصا

م�ت�ض�م�ن��ة ت�لاع �ب��ا وه � ��در م� ��ال ع��ام
بماليني الدنانير.
وذك� ��رت ان م��ن امل �خ��ال�ف��ات 1283
ح��ال��ة ل��زوج��ات كويتيات ي��دع�ين ان
ازواج�ه��ن من املقيمني بصورة غير
قانونية وتبني أن االزواج كويتيون.
تفاصيل (ص)15
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األمير استقبل ناصر المحمد وأعضاء الملتقى
الخليجي لجمعيات وروابط االجتماعيين

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

اس�ت�ق�ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د

 ..ومستقبال هند الصبيح وأعضاء امللتقى الخليجي العاشر لجمعيات وروابط االجتماعيني بدول مجلس التعاون الخليجي

ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع��اه
ب �ق �ص ��ر ب � �ي� ��ان ص � �ب� ��اح ام� � ��س س �م��و

الشيخ ناصر املحمد واستقبل وزير
الشؤون االجتماعية والعمل ووزير

ولي العهد استقبل المحمد
والصرعاوي

سمو ولي العهد مستقبال عادل الصرعاوي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب��اح
ام��س س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر املحمد
واستقبل رئيس دي��وان املحاسبة

ب ��اإلن ��اب ��ة ع � ��ادل ال� �ص ��رع ��اوي كما
اس �ت �ق �ب��ل د .م �ح �م��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي
ح�ي��ث اه ��دى س �م��وه م�ج�م��وع��ة من
ال�ك�ت�ي�ب��ات ت�ض�م�ن��ت أه ��م االح �ك��ام
وال �ق �ض ��اي ��ا ال �ف �ق �ه �ي��ة ال� �ت ��ي ي�ح��ث

عليها ال��دي��ن اإلس�لام��ي الحنيف.
وق� � ��د ش � �ك� ��ره س � �م� ��وه م �ت �م �ن �ي��ا ل��ه
التوفيق والنجاح.

ال��دول��ة ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية
ه� �ن ��د ال �ص �ب �ي ��ح وأع� � �ض � ��اء امل �ل �ت �ق��ى

الخليجي العاشر لجمعيات وروابط
االجتماعيني ب��دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة
انعقاد امللتقى بدولة الكويت.

رئيس الوزراء يزور طوكيو
اليوم ويلتقي إمبراطور اليابان
من املقرر أن يصل سمو رئيس
مجلس الوزراء إلى طوكيو اليوم
األربعاء في زيارة تستغرق أربعة
أي� ��ام ت �ع��د األول � ��ى ل ��ه م �ن��ذ ت��ول�ي��ه
منصبه فيما من املقرر أن يجتمع
خ�ل�ال �ه��ا م ��ع إم� �ب ��راط ��ور ال �ي��اب��ان
اكيهيتو ورئيس ال��وزراء شينزو
أب � � ��ي وع � � � ��دد م� � ��ن ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات
البارزة في اليابان .وتأتي زيارة
ال �ي��اب��ان ف��ي خ �ت��ام ج��ول��ة شملت
ب� �ن� �غ�ل�ادي ��ش وف� �ي� �ت� �ن ��ام وك ��وري ��ا
الجنوبية.
ق��ال رئيس الجمعية اليابانية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ي��اس��وش��ي ك �ي �م��ورا ان
زي��ارة سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء إلى طوكيو
س� �ت� �س� �ه ��م ف� � ��ي دع� � � ��م ال � �ع�ل��اق� ��ات
الثنائية بني البلدين.
ول� �ف ��ت ك� �ي� �م ��ورا ال � � ��ذي ي�ش�غ��ل
أي � �ض� ��ا م �ن �ص��ب رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
إدارة شركة مصافي النفط (جي
اك��س) اليابانية ووح��دت�ه��ا (جي

اكس هولدينغز نيبون أويل) الى
م��ا قدمته ال�ك��وي��ت م��ن دع��م كبير
ف��ي أع �ق��اب ك��ارث��ة ت�س��ون��ام��ي في
م��ارس  2011بتبرع ق��دره خمسة
م�لاي�ين ب��رم�ي��ل م��ن ال�ن�ف��ط ال�خ��ام.
وق� ��ال :ك��م اذه �ل �ن��ي ح�ج��م ال�ت�ب��رع
ال��ذي ت�ج��اوز االس�ت�ه�لاك اليومي
ل�ل�ي��اب��ان وق� ��درت قيمته ب�ح��وال��ي
 45مليار ي��ن ( 425مليون دوالر
أمريكي).
وأع� � ��رب ك �ي �م��ورا ع ��ن أم �ل��ه في
زي� � � � ��ادة ال � �ش� ��راك� ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
م �ش �ي��دا ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد ب�خ�ط��ة
ال� �ك ��وي ��ت ال �خ �م �س �ي��ة ال �ط �م��وح��ة
للفترة ( )2020-2015التي اطلقت
في أبريل املاضي.
وأش � � ��ار ال � ��ى ت��وق �ي��ع ال �ب �ل��دي��ن
ات� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة ل � �ت � �ج � �ن� ��ب االزدواج
ال �ض��ري �ب��ي وات� �ف ��اق� �ي ��ة ل�ت�ش�ج�ي��ع
وح�م��اي��ة االس�ت�ث�م��ار إض��اف��ة إل��ى
ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ك��وي �ت��ي

ب ��وق ��ف ب��رن��ام��ج االوف � �س ��ت ال ��ذي
وصفه بأنه طاملا كان يمثل عقبة
أم � � ��ام االس� �ت� �ث� �م ��ار األج� �ن� �ب ��ي ف��ي
الكويت.
واش��اد بمناخ االستثمار الذي
ع �م �ل��ت ال� �ك ��وي ��ت ع �ل ��ى ت�ح�س�ي�ن��ه
ف� ��ي س �ب �ي��ل ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ع ��دي ��د م��ن
م � �ش� ��روع� ��ات ال �ب �ن �ي��ة األس ��اس� �ي ��ة
ال � �ع � �م �ل�اق� ��ة امل � � ��درج � � ��ة ف� � ��ي خ �ط��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة م �ع��رب��ا ع ��ن ت��وق �ع��ه أن
ي� � �ح � ��رز ال� � �ت� � �ع � ��اون االق � �ت � �ص� ��ادي
والتكنولوجي بني البلدين املزيد
من التقدم.
واع � � � ��رب ك � �ي � �م ��ورا ع � ��ن ال � �ت� ��زام
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب��االس�ت�م��رار ف��ي أن ت�ك��ون جسرا
للصداقة والتبادالت الثقافية بني
البلدين مشيرا إل��ى ان الجمعية
اح � �ي ��ت ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ال ��ذك ��رى
الخمسني لتأسيسها.
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المجلس يؤبن النائب األسبق الراحل الفي الالفي

إقرار حقوق المؤلف والملكية الفكرية
وتعديالت تنظيم الخبرة إلى  24الجاري
وافق مجلس األمة في
جلسته العادية امس
على قانون الملكية
الفكرية وحقوق
المؤلف في مداولتيه
االولى والثانية واحاله
الى الحكومة كما وافق
على تعديل قانون
تنظيم الخبرة في
مداولته االولى على ان
يتم النظر في التعديالت
المقدمة عليه خالل
اللجنة.
ووافق المجلس على
عدد من التوصيات
النيابية بشأن موضوع
تطاير الحصى في
الشوارع.
كما وافق مجلس
األمة على تقرير
لجنة حماية األموال
العامة بشأن ما أورده
ديوان المحاسبة من
مالحظات ومخالفات
بعقود األنظمة اآللية
للمعلومات التي يتم
تنفيذها بواسطة
الشركة المتعهدة
والتوصيات الواردة فيه
وأحاله إلى الحكومة.
وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم الجلسة العادية العلنية أمس
ال �ث�لاث��اء  10م��اي��و ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة
والنصف بعد أن ك��ان ق��د رفعها ملدة
ن�ص��ف س��اع��ة ل�ع��دم اك�ت�م��ال النصاب
وت �ل�ا األم�ي��ن ال �ع ��ام أس �م ��اء األع �ض��اء
ال �ح��اض��ري��ن وامل �ع �ت��ذري��ن وال�غ��ائ�ب�ين
من دون إذن أو إخطار وكذلك أسماء
األع� �ض ��اء امل �ع �ت��ذري��ن وال �غ��ائ �ب�ين عن
اج� �ت� �م ��اع ��ات ال� �ل� �ج ��ان م �ن ��ذ ال �ج �ل �س��ة
املاضية.
 الرئيس مرزوق الغانم :تلقى أهلالكويت قبل أيام ببالغ الحزن واألسى
ن� �ب ��أ وف � � ��اة أح� � ��د ال� � �ن � ��واب ال �س��اب �ق�ي�ن
ال�ع��م الف��ي ال�لاف��ي ع�ض��وا ف��ي الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ث ��ان ��ي ك � ��ان ن �م��وذج��ا
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ��ي ال � �خ � �ل ��وق وال �ش �خ �ص �ي��ة
الجامعة املتعاونة مع زمالئه النواب
وب � ��األص � ��ال � ��ة ع� �ن ��ي وب ��ال� �ن� �ي ��اب ��ة ع��ن
زم�لائ��ي ن�س��أل ال�ل��ه أن يسكنه فسيح
جناته وأن يلهم أهله وذوي��ه الصبر
والسلوان.
 س� �ل� �ط ��ان ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م :س ��أت �ق ��دمباقتراح بتسمية أحد مرافق الجهراء
باسم املرحوم الذي فقده أهل الكويت.
 ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي :رح ��م ال �ل��ه ال�ع��مالفي الالفي وأسكنه فسيح جناته.
 سعود الحريجي :أتقدم بخالصال�ع��زاء ألس��رة العم الف��ي الالفي فقد
قدم الكثير للكويت وأهلها.
 -د .ع �ل ��ي ال �ع �م �ي ��ر :وال �ح �ك��وم��ة

الغانم :الالفي كان
نموذجا للبرلماني
الخلوق والشخصية
الجامعة
المتعاونة
اللغيصم :سأتقدم
باقتراح لتسمية
أحد مرافق
الجهراء باسم
الالفي

الغانم مترئسا جلسة أمس

ب ��دوره ��ا ت �ش��اط��ر م�ج�ل�س�ك��م امل��وق��ر
تأبني العم الراحل الفي فهد الالفي
ط�ي��ب ال �ل��ه ث� ��راه ك ��ان م �ث��اال للعطاء
السياسي والحريص على مصلحة
البلد ونسأل الله له املغفرة الواسعة.

 1351ورد اس ��م ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
بالخطأ ونرجو تصحيحه ونرجو
تثبيت ك��ل م��ا ع��رض ف��ي الجلسة
من صور عرضتها الحكومة.
وصادق املجلس على املضابط.

التصديق على المضابط
نظر املجلس املضبطتني رقمي
 1351أ و ب بتاريخ  26و  27ابريل
.2016
 -د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ب��ال �ن �س �ب��ة لـ

األوراق والرسائل الواردة
انتقل املجلس ال��ى بند االوراق
والرسائل الواردة وجاءت كالتالي:
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال�خ�ت��ام��ي

الغانم يستقبل سوار الذهب

يطلب فيها تكليف لجنة ش��ؤون
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واإلرش � � � � ��اد
ب �ص �ف �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ظ��ر
ف ��ي امل ��آخ ��ذ ال �ت��ي ش��اب��ت م �ك��اف��آت
ال �س��اع��ات ع�ل��ى أن ت �ق��دم ت�ق��ري��ره��ا
في هذا الشأن الى لجنة امليزانيات
وال� � � �ح� � � �س � � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي خ �ل��ال
أسبوعني.

التتمة ص04

العمير :الالفي
كان مثاال للعطاء
السياسي والحرص
على مصلحة الوطن
تأجيل مناقشة
رسالة الميزانيات
حول تكليف
التعليمية النظر
في مكافآت هيئة
التدريس بالتطبيقي
رفض رسالة عاشور
حول االستعجال
في إقرار بعض
مقترحاته من
اللجان المختصة

اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األمة مرزوق الغانم في مكتبه
ام� ��س ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �س� ��ودان� ��ي
األس �ب��ق امل�ش�ي��ر ع�ب��د الرحمن
س ��وار ال��ذه��ب ووزي� ��ر ال��دول��ة
ال �س��ودان��ي د .م �ب��روك م�ب��ارك
ال ��رش� �ي ��دي وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارتهما البالد.
وحضر اللقاء نائب رئيس
مجلس األمة مبارك الخرينج
والنائب جمال العمر والسفير
السوداني لدى الكويت محيي
الدين سالم احمد.
رئيس مجلس األمة مستقبال املشير عبد الرحمن سوار الذهب

04

مضبطة

aldostoor

األربعاء  04شعبان  11 . 1437مايو 2016

الموافقة على تمديد عمل لجنة الشباب
والرياضة للتحقيق في أسباب إيقاف النشاط
تتمة المنشور ص03
تؤجل الى الغد (اليوم) االربعاء.
 رسالة من عضو مجلس األمةص��ال��ح اح�م��د ع��اش��ور يطلب فيها
من اللجان املختصة سرعة انجاز
تقاريرها عن االقتراحات بقوانني
املقدمة منه لعرضها على املجلس
امل��وق��ر وإن �ج��ازه��ا ق�ب��ل ن�ه��اي��ة دور
االنعقاد.
عدم موافقة  14من .34
 رسالة من رئيس لجنة الشبابوالرياضة يطلب فيها تمديد عمل
اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في
اس �ب��اب اي �ق��اف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي
الى بداية دور االنعقاد املقبل.
موافقة عامة.
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةاألول � ��وي � ��ات ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ت�ط�ب�ي��ق
امل��ادة  55من الالئحة الداخلية في
شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها
ع � ��ن االق � � �ت� � ��راح� � ��ات وم � �ش� ��روع� ��ات
ال�ق��وان�ين التي أحيلت اليها خالل
املدة التي حددتها تلك املادة.
موافقة عامة.
 ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :ال��رس��ال��ةاالول � � � ��ى م� ��ن ص� ��ال� ��ح ع� ��اش� ��ور ع��ن
سرعة انجاز اللجان تقاريرها هذا
ه ��م م �ش �ت��رك ول �ي �س��ت رغ �ب��ة ن��ائ��ب
واحد بل هي رغبة لنا جميعا كنا
ن�ت�م�ن��ى ان ي�ت�ل�ق��ى م�ك�ت��ب املجلس
ت�ق��ري��را ع��ن ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي ان�ج��زت
ل�ك��ن م�ع�ظ��م ال �ق��وان�ين ل��م ت��ر ال�ن��ور
وه� ��ي ح�ب�ي�س��ة ال �ل �ج��ان امل�خ�ت�ص��ة
فلماذا ال تخرج الى النور وملاذا لم
تحل بتقارير الى مجلس االمة ولم
ن�ج��د اج��اب��ة ش��اف�ي��ة ول �ي��س معنى
ذل��ك إال معنى واح ��دا ب��أن رؤس��اء
ال �ل �ج��ان ي�ت�ح�ك�م��ون وف �ق��ا مل��زاج�ه��م
ب��امل �ق �ت��رح��ات امل �ق��دم��ة م ��ن ال �ن��واب

الدويسان :معظم
القوانين حبيسة
أدراج اللجان ولم تر
النور

د .يوسف الزلزلة

وي�ت��م معارضتها وام��ا يتعمدون
االض ��رار بزمالئهم او لهم اه��داف
اخرى وهذا مرفوض ألننا جميعا
ف��ي ق��ارب واح��د واقتراحاتنا ملك
ل �ل �م �ج �ل��س س � � ��واء ق ��دم ��ه ب �م �ف��رده
او م �ع��ه  4ن � ��واب اخ� ��ري� ��ن .أت �م�ن��ى
م� �خ ��اط� �ب ��ة رؤس � � � � ��اء ال � �ل � �ج� ��ان ع��ن
التقارير التي لم تنجز .وبالنسبة
للرسالة الثانية م��ن رئ�ي��س لجنة
الشباب والرياضة لتمديد عملها
ف��ال�ح�ك��وم��ة ت�ب��ذل ج�ه��دا واملجلس
ك��ذل��ك ف��ي قضية ازع�ج��ت املجتمع
الكويتي كله واذا نحن ل��م نحقق
حلم شبابنا فقد قتلنا طموحاتهم
وأف �ق��دن��اه��م ث�ق�ت�ه��م ف��ي ال�ح�ك��وم��ة
وامل� � �ج� � �ل � ��س ول� � ��ذل� � ��ك ن� � �ع � ��ول ع �ل��ى
الدبلوماسية الخارجية املحترمة
ف��ي ال�خ��ارج ون�ح��وز وثقة الجميع
وأت �م �ن��ى ان ت �ت��دخ��ل إلي� �ج ��اد ح��ل
ملشكلة الرياضة فليس من املعقول
ف � �ش� ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وامل � �ج � �ل� ��س ف��ي

فيصل الدويسان

ارج � ��اع اس ��م ال �ك��وي��ت ف��ي امل�ح��اف��ل
الدولية .ما نريده هو ان نرى راية
الكويت خفاقة في املحافل الدولية
واذا ثبت ان ه�ن��اك م��ن يعمل ضد
الكويت فليقدم الى املحاكمة.
 روضان الروضان :االخ فيصلج�م��ع ك��ل رؤس ��اء ال�ل�ج��ان وأتمنى
أن ي �ح��دد ب �ع��ض ال �ل �ج��ان ال �ت��ي له
اق�ت��راح��ات فيها ون��رف��ض ان يعمم
كالمه على جميع اللجان.
 ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :اع� �ت ��ذر اذاف� �ه ��م ك �ل�ام� ��ي ع � ��ن رؤس � � � ��اء ال �ل �ج ��ان
ك �ل �ه��ا واق �ت��راح��ات��ي ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة م �ن��ذ ب� ��داي� ��ة ال �ف �ص��ل
التشريعي ولم تبحث ومنذ اليوم
االول اع ��دت ت�ق��دي��م اق �ت��راح��ات في
ف �ص ��ول ت �ش��ري �ع �ي��ة س��اب �ق��ة وع�ل��ى
ال ��رؤس ��اء ان ي�ث�ب�ت��وا ان �ه��م ن �ظ��روا
في كل االقتراحات امل��وج��ودة على
جدول اعمال اللجان.
 -د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ن �ش �ك��ر

االخ� ��وة ف��ي ق �ط��اع ال�ج�ل�س��ات على
ه � ��ذا ال �ك �ت �ي��ب ال �ج �م �ي��ل وال � ��رائ � ��ع.
بالنسبة لرسالة لجنة االول��وي��ات
ف��أرغ��ب ان اب�ين  3ن�ق��اط وه��ي اننا
ف��ي اج �ت �م��اع��ات ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات
تقدم الحكومة اولوياتها ونفاجأ
ان ه� �ن ��اك ت ��واص�ل�ا م ��ع ال �ح �ك��وم��ة
وال� � �ل� � �ج � ��ان إلي � � �ق � ��اف ب � �ع� ��ض ه� ��ذه
القوانني مثل ال�ج��وازات والشرطة
فيكون اتصال من الداخلية للجنة
ب��أن ت��وق��ف اللجنة النظر ف��ي هذه
القوانني.
وثانيا اذا هناك اقتراح بقانون
م� �ق ��دم ل �ل �ج �ن��ة ول� ��م ت �ن �ظ��ر ال�ل�ج�ن��ة
فيه وعليها ان تنظر ف��ي االسبق
فاالسبق واملادة  55واضحة يعني
ال تملك اللجنة اكثر من  3اسابيع
حتى تقدم تقريرها الى املجلس ما
لم يقرر املجلس غير ذلك واذا تأخر
ت �ق��دي��م ال �ت �ق��ري��ر ع � ��رض ال��رئ �ي��س
االم��ر على املجلس ف��ي اول جلسة

الخرينج يستقبل سوار
الذهب ومبروك الرشيدي
استقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
األمة مبارك الخرينج في مكتبه
ام � � ��س وف � � � ��دا س � ��ودان� � �ي � ��ا رف� �ي ��ع
امل �س �ت��وى ض ��م ك�ل�ا م ��ن ال��رئ�ي��س
ال � � �س� � ��ودان� � ��ي األس � � �ب� � ��ق امل� �ش� �ي ��ر
عبدالرحمن سوار الذهب ووزير
ال � ��دول � ��ة ال � �س� ��ودان� ��ي د .م� �ب ��روك
مبارك الرشيدي وذلك بمناسبة
زيارتهما البالد.
وحضر ال�ل�ق��اء اي�ض��ا كل من
ال �س �ف �ي��ر ال� �س ��ودان ��ي ل� ��دى دول ��ة

الزلزلة :كل الشكر
لرئيس المجلس
على توجيهاته
لرؤساء اللجان
لالستعجال في
إنجاز التقارير
ت��ال�ي��ة .فاملجلس ان يمنح اللجنة
اج�ل��ا ج ��دي ��دا او ي �م �ي��ل امل ��وض ��وع
ال��ى لجنة اخ ��رى او ي�ب��ت املجلس
ف� ��ي امل � ��وض � ��وع .ال� �ل� �ج ��ان ال ت �ق��وم
بدورها واسجل شكري وتقديري
ع�ل��ى اج�ت�م��اع�ن��ا ب��ك االخ ال��رئ�ي��س
وتوجيهك للرؤساء باالنتهاء من
االولويات املقررة في دور االنعقاد
الحالي حتى نستطيع ان ننتهي
منها.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :نشكرج �ه��ود وزي� ��ر ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ع �ل��ى م �ل��ف ال ��ري ��اض ��ة وف� ��ي 5/12
ه �ن ��اك م �ع��رك��ة ب�ي�ن م �ح ��ور ال�خ�ي��ر
والشر محاولة من يعبث بالرياضة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وم � �ح� ��اول� ��ة اس� �ت� �م ��رار
االي �ق��اف وم �ح��ور ي �ح��اول ان يحث
الدول املشاركة في التصويت على

التتمة ص05

الطريجي 12 :مايو
معركة بين محوري
الخير والشر حول
الملف الرياضي
العمر :اللجان تتأخر
في إنجاز بعض
التقارير بسبب
عدم وجود رؤية
للحكومة حولها
طنا :عدم رد
الوزراء على األسئلة
سيعرضهم لصعود
المنصة
عاشور :نرفض
سجن أي مواطن
بسبب تغريدة
فنحن في بلد
الحريات

الكويت محيي الدين سالم احمد
ود.إدريس سليمان والبروفسور
عبد الرحيم علي مبروك اسويلم
وع��زي��ز م�ح�س��ن ع��زي��ز ال��رش�ي��دي
ومحمد راش��د خنيفر الرشيدي
ومشعل راشد الرشيدي.
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مضبطة

تطبيق الالئحة على اللجان التي لم تنجز
التقارير المحالة إليها
تتمة المنشور ص04
رفع الظلم عن الكويت .وعملنا في
ال�ل�ج�ن��ة ن �ح��ن ن �ح �ت��اج ال ��ى ت�م��دي��د
العمل ف��ي الصيف ألن املعلومات
والوثائق التي سلمها الوزير الى
اللجنة مهمة وتثبت ان هناك من
ق� ��ام ب��إي �ق��اف ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
بفعل فاعل ول��ذل��ك نطلب التمديد
الى بداية الدور املقبل.
وف��ي لجنة امل�ي��زان�ي��ات تحملنا
امل �س��اس ب �ن��ا وب��أس��رن��ا وتحملنا
الكثير من الكلمات التي لم نتعود
عليها م��ن س��ب وق ��ذف وات�ه��ام��ات
بأننا نحاول عرقلة اعضاد هيئة
ال� � �ت � ��دري � ��س ف � ��ي ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
مكافآتهم بالعمل االضافي ورأينا
احالة االم��ر الى اللجنة التعليمية
ألن هناك خلال فاذا كان هناك خلل
في التطبيقي فيجب ان يكون هناك
ح �س��اب ول �ك��ن ال ن�ق�ب��ل ان نتحمل
مسؤولية صراع بني اعضاء هيئة
التدريس في التطبيقي والبعض
ي �ح ��اول ت �ح��ري��ك ال�ط�ل�ب��ة ب��إي�ص��ال
معلومات غير صحيحة بأن هناك
تعمدا من لجنة امليزانيات بعرقلة
امل� �ك ��اف ��آت واي � �ج� ��اد ال �ش �ع��ب خ�ل�ال
الفترة الصيفية وأتمنى ان تحقق
اللجنة التعليمية في هذا االمر.
 جمال العمر :بالنسبة لرسالةال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور ب��دأن��ا دور
االن �ع �ق��اد ب �ش �ك��ل ج �ي��د ل �ك��ن رأي �ن��ا
ت��أخ�ي��ر ال�ت�ش��ري�ع��ات وال ي�م�ك��ن ان
نكون رهن الحكومة بسبب التأخير
وال �ح �ك��وم��ة ل �ي��س ل��دي �ه��ا رأي في
ب�ع��ض ال�ت�ش��ري�ع��ات ول��ذل��ك تتأخر
اللجان فيها نتيجة ع��دم رغبتها
في هذه االقتراحات والتشريعات.
ومثل ذل��ك هيئة القياديني فهناك
 ٪65من قيادات الدولة هي سبب
مشاكلنا اآلن والخطط امل��وج��ودة
ف � ��ي م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ال ت ��وج ��د
ق�ي��ادات لتنفيذها وبعض ال��وزراء
مع االسف يعتقد ان الوزارة شركة
أبيه الخاصة لدينا ازم��ة حقيقية
في كيفية اختيار القيادات ويجب
اق��رار ق��ان��ون هيئة ال�ق�ي��ادات هناك
ق �ي��ادي��ون ي�ع�ي�ن��ون ألج ��ل مصالح
انتخابية ومصالح خاصة.
س �م��و ال��رئ �ي��س ي� ��دور م ��ن دول ��ة
الى دولة ولكن مع االسف ال يوجد
ق� �ي ��ادات ل�ت�ن�ف�ي��ذ رؤي� �ت ��ه وخ�ط�ط��ه
ويجب تفعيل املادة  55من الالئحة
الت�خ��اذ ق��رار ف��ي القواني املتأخرة
ف� ��ي ال � �ل � �ج� ��ان .ب��ال �ن �س �ب��ة ل��رس��ال��ة
امل �ي��زان �ي��ات ف��ال��وزي��ر ي��رم��ي ال �ك��رة
ف��ي م�ل�ع��ب ال�ل�ج�ن��ة وال ��وزي ��ر يقول
م��ا ع �ن��ده م�ي��زان�ي��ة وال�ل�ج�ن��ة تقول
هناك ميزانية واملشكلة قائمة وما
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العمير :نطالب
بتأجيل التصويت
على رسالة
الميزانيات حول
التطبيقي لحين
وصول العيسى

د .عبدالله الطريجي

ذنب الطلبة بالنسبة للتسجيل في
الكورس الصيفي املقبل.
 م� � �ح� � �م � ��د ط� � � �ن � � ��ا :ك� � �ث� � �ي � ��ر م ��ناالق� �ت ��راح ��ات ت �ق��دم �ن��ا ب �ه��ا ل�ك�ن�ه��ا
م � ��ازال � ��ت ح �ب �ي �س��ة االدراج وه� ��ذا
غ� �ي ��ر م� �ق� �ب ��ول وأت � �م � �ن� ��ى ع��رض �ه��ا
ع �ل��ى ال �ل �ج��ان ب��أس��رع وق ��ت ممكن
وك��ذل��ك ك�ث�ي��ر م��ن األس �ئ �ل��ة ل��م ي��رد
عليها الوزراء خالل املدة الالئحية
وه � � ��ذا س �ي �ع��رض �ه��م ال� � ��ى ص �ع��ود
املنصة وبعض الوزراء يقولون ان
السؤال غير دستوري وهذا تهرب
م ��ن ال� � � ��وزراء ألن� ��ه ال ي ��وج ��د ش��يء

صالح عاشور

يخفى على النائب وأتمنى منهم
االب� �ت� �ع ��اد ع ��ن م �ق��ول��ة إن ال� �س ��ؤال
غ�ي��ر دس� �ت ��وري .ب��ال�ن�س�ب��ة لتقاعد
ال�ع�س�ك��ري�ين ال� �ب ��دون ف �ه��و ال ي��زال
حبيس االدراج فأتمنى م��ن لجنة
االول��وي��ات االس�ت�ع�ج��ال ف��ي النظر
لهذا القانون بسرعة.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :ال� ��رس� ��ال� ��ةاالول � � ��ى ك ��ل ال � �ن� ��واب ل��دي �ه��م ن�ف��س
امل �ش �ك �ل��ة ه �ن��اك اق� �ت ��راح ��ات ك�ث�ي��رة
ل��م يتم تقديم تقرير بها واالص��ل
مناقشتها حسب ترتيب وصولها
وتأخير بعض القضايا الحساسة

ه� ��ي م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال � �ل � �ج� ��ان .ب�ع��ض
االقتراحات تجاوز السنة والنصف
داخ � ��ل ال �ل �ج �ن��ة ف �ه��ل االخ � � ��وان ف��ي
اللجان يرغبون عدم عرضها على
امل�ج�ل��س او ع�ن��ده��م رأي شخصي
فيها والقرار النهائي في املجلس.
عندما قدمت اقتراحا بقانون بعدم
الحبس في قضايا الرأي هل يعقل
في دول��ة الحريات بسبب تغريدة
ل��دي�ن��ا ن��اس ف��ي ال�س�ج��ون فلنضع
ع �ل �ي��ه غ ��رام ��ة او م �ن��ع س �ف��ر ول �ك��ن
ن ��رف ��ض س �ج �ن��ه ب �س �ب��ب ت �غ��ري��دة.
واقتراح آخر من  2014/12/8مازال

ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ح ��ول ال�ه�ب��ات
وامل � �ن ��ح وامل � �س� ��اع� ��دات ال �خ��ارج �ي��ة
ف��ال��دول��ة ت��زي��د ال��رس��وم ألن لديها
عجزا وتزيد رسوم الكهرباء واملاء
وف � ��ي ن �ف ��س ال� ��وق� ��ت ه� �ن ��اك ه �ب��ات
ي �م �ي �ن��ا وي � �س� ��ارا ل� �ل ��دول امل �ع��روف��ة
وغ �ي��ر امل� �ع ��روف ��ة ف � ��إذا ك� ��ان ل��دي�ك��م
زي � ��ادة ف �ل �م��اذا ت��رف �ع��ون ال ��رس ��وم؟
فأي مساعدة تزيد على  10ماليني
دينار ينبغي عرضها على مجلس

التتمة ص06

الروضان يقترح إنشاء قسم خاص للمعاقين
وكبار السن في العالج بالخارج
ت� � � �ق � � ��دم ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب روض � � � � ��ان
الروضان باقتراح برغبة بشأن
التسهيل على ذوي االحتياجات
الخاصة وك�ب��ار السن ف��ي إدارة
العالج بالخارج وجاء في نص
االقتراح:
ن� � �ظ � ��را ل� � �ت � ��زاي � ��د امل� ��واط � �ن�ي��ن
وال � �ت� ��زاح� ��م ال� �ي ��وم ��ي ف� ��ي إدارة
ال � � � �ع� �ل� ��اج ب � � ��ال� � � �خ � � ��ارج ل� ��وح� ��ظ
املشاكل التي يعاني منها ذوو
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة وك �ب��ار
ال�س��ن ب�ع��دم توفير قسم خاص
بهم لتسهيل اجراءاتهم للعالج
ب��ال �خ��ارج م�ط��ال�ب��ا ف��ي اق�ت��راح��ه
ب�ت��وف�ي��ر م��واق��ف خ��اص��ة خ��ارج
امل � �ب � �ن ��ى ل � � � ��ذوي االح � �ت � �ي ��اج ��ات

ال�خ��اص��ة وك �ب��ار ال �س��ن وت��وف�ي��ر
قسم خاص بمبنى ادارة العالج
ب ��ال �خ ��ارج ل � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال�خ��اص��ة وك �ب��ار ال �س��ن يختص
ب �ج �م �ي��ع االج � � � � ��راءات ال �خ��اص��ة
بهم قبل السفر وت��وف�ي��ر مكتب
مل ��ؤس � �س ��ة ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ي�خ�ت��ص ب �ح �ج��وزات
ال � �ت� ��ذاك� ��ر ل � � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة وكبار السن.

عبدالصمد:
ما يحدث في
التطبيقي ال يمكن
أن يسمى سوى
فساد مالي وإداري
العمر :الطلبة هم
المتضررون بسبب
خالفات التطبيقي
ويجب إحالة
المتجاوزين للنيابة
الزلزلة :ال يوجد
شيء اسمه نقص
شعب دراسية
بل هناك تعنت
من قبل بعض
األساتذة
مطيع :يجب توفير
الميزانية الالزمة
للتطبيقي

روضان الروضان
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إحالة تزوير  18رخصة تجارية إلى لجنة
حماية المال العام للتحقيق
تتمة المنشور ص05
االم � � ��ة .وك ��ذل ��ك ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ت�ق��اع��د
ال �ع �س �ك��ري�ين ف ��وزي ��ر ال ��دف ��اع ي�ق��در
دور ال�ع�س�ك��ري�ين غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
امل � �ش� ��ارك �ي�ن ف� ��ي ت� �ح ��ري ��ر ال �ك��وي��ت
وال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت�ش�م�ل�ه��م ب �ق��ان��ون
مكافآت التقاعد واللجنة لم تقدم
ت� �ق ��ري ��را وال� �ب� �ع ��ض م �ن �ه��م ش �ه��داء
وأسرى .وكذلك قانون تقاعد املرأة
ع �ل��ى ان ن �ع��ود ل �ل �ق��ان��ون االص �ل��ي
في  1996بأن جوازيا تقاعد املرأة
ال �ت��ي خ��دم��ت  15س �ن��ة وي �ف �ت��رض
ان ال �ل �ج��ان ت��أخ��ذ ف ��ي م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
ونحتاج موافقة املجلس عليها.
 عدنان عبدالصمد :اعتب علىب�ع��ض االخ� ��وة ب� ��إدالء آراء معينة
ب� �خ� �ص ��وص ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وه � � ��م ال
ي �ع��رف��ون ال ��واق ��ع ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة
ع�ن��دم��ا اث �ي��ر امل��وض��وع ط�ل�ب�ن��ا من
ال � ��وزي � ��ر ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق
والقضية ليست ميزانية بل فساد
م��ال��ي واداري وك��ل ه��ذا امل��وض��وع
لكي يحصلوا على ال� �ـ 6000دينار
غ �ي��ر امل�س�ت�ح�ق��ة ف �ه �ن��اك م ��ن ع��ال��ج
ع�ل�اج��ا ب��ال �خ��ارج وي �س �ج��ل ان ��ه له
دروس اضافية وم��دي��ر التطبيقي
يقول انها ازمة مفتعلة يراد منها
التكسب وبعض االساتذة يثيرون
الطلبة ودائ �م��ا ي��وه�م��ون اآلخ��ري��ن
ب ��أن ال�س�ب��ب ه��و امل �ي��زان �ي��ة وه�ن��اك
ت�ق��ري��ر م��ن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة بهذا
ال � �ش� ��أن وس� �ن ��رس� �ل ��ه ال� � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية ل�ت�ك��ون ل�ج�ن��ة م�ح��اي��دة
وب�ع��د ذل��ك تحكمون ب��ان القضية
ليست ميزانية.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :اذا ك� ��ان ه�ن��اكف�س��اد وت �ج��اوز فالطلبة مفترض
أال ي� ��دف � �ع� ��وا ث� �م ��ن ه � � ��ذا ال� �خ�ل�اف
وع�ل��ى ال��وزي��ر ات�خ��اذ ق��رار االح��ال��ة
ال� � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ل� �ك ��ن ال �ط �ل �ب��ة ف�ع�لا
متضررون.
 د .يوسف الزلزلة :كان لدي رأيفي املوضوع مل��اذا جامعة الكويت
ال تعاني ما تعانيه التطبيقي اقول
ألن هناك ادارة ج��ادة في الجامعة
وه �ن��اك ق �ص��ور ف��ي ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي .ال
ي ��وج ��د ش� ��يء اس� �م ��ه ن �ق��ص ش�ع��ب
دراس �ي��ة ب��ل ه �ن��اك ت�ع�ن��ت م��ن قبل
ب� �ع ��ض اع � �ض� ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س
االستفادة من مبلغ الـ 6000دينار.
 د .أح�م��د مطيع :اع�ض��اء هيئةالتدريس في التطبيقي وقعوا أن
ي��درس��وا ت�ط��وع��ا م�ن�ه��م وم ��ن دون
مقابل في الكورس الصيفي يجب
ان ت �ك��ون ه �ن��اك ف��ي االح �ت �ي��اج��ات
امل � ��ادي � ��ة ح� �ت ��ى ال ي �ت �ح �ج �ج��وا ك��ل
ص � �ي� ��ف ب� � �ع � ��دم وج � � � ��ود م� �ي ��زان� �ي ��ة
الكويت بها فوائض مالية ويجب

أبل :نرحب بإحالة
مكافآت التطبيقي
إلى اللجنة
التعليمية للتحقيق
الخرافي :قرار
اإلحالة إلى اللجنة
التعليمية صائب
م .عادل الخرافي

توفير جميع امليزانية للطلبة.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ع ��دم امل��واف�ق��ةت � �ع � �ن� ��ي م � � � � � � ��اذا؟ ع� � � � ��دم ال� � �ت� � �ع � ��اون
م � � ��ع ال� � � ��زم� �ل� ��اء أل� � �س� � �ت � ��م م� �ق ��دم�ي�ن
لالقتراحات؟
 الرئيس م��رزوق الغانم :ايضالدينا مدخل افضل فوفقا للمادة
 55سأطلب التقرير وسيوزع على
ك� ��ل االع � �ض� ��اء وط �ل �ب ��ك م� ��ن ض�م��ن
الرسالة الثالثة.
 د .علي العمير :وزي��ر التربيةفي مهمة رسمية مع سمو رئيس
ال � ��وزراء وس �ي �ت��واج��د ف��ي ال�ي��وم�ين
املقبلني ونرجو تأجيل التصويت
ع�ل��ى ال��رس��ال��ة ال��راب �ع��ة ح�ت��ى يبت
ف��ي ه ��ذه ال��رس��ال��ة ون �ق��در متابعة
لجنة امليزانيات لهذا امللف ونرجو
ت ��أج� �ي� �ل� �ه ��ا ل � �ح �ي�ن وص � � � ��ول وزي � ��ر

عدنان عبدالصمد

التربية ونتفق م��ع اللجنة ف��ي اي
اجراء.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :بالعكساملفترض ان من يطلب ه��ذا الطلب
ه ��و ال� ��وزي� ��ر ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي االم ��ر
املجلس واف��ق على  10ماليني قبل
فترة ولكن هناك تالعب من الهيئة
واعضاء اللجنة أكاديميون وأهل
م �ك ��ة ادرى ب �ش �ع��اب �ه��ا وي �ق ��ول ��ون
رأيهم حول هذا اللغط الثائر اآلن.
 د .خليل اب��ل :بصفتي عضوافي اللجنة التعليمية نرحب بهذه
االح��ال��ة ونعد ب��أن ننتهي م��ن هذا
االم� ��ر وال ح��اج��ة ل�لان �ت �ظ��ار لحني
وص��ول ال��وزي��ر وه��ذا االم��ر متعلق
ب �ق �ض �ي��ة ال �ب �ع �ث��ات وم ��وك� �ل ��ون م��ن
امل�ج�ل��س بالتحقيق ف��ي ه��ذا االم��ر
وف��ي الصيفي سنكون موجودين

الشيخ خالد الجراح ود .علي العمير ود .عبدالله الطريجي يتابعون الجلسة

وس �ن �س �ت �م��ر ف� ��ي ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي ه ��ذه
االحاالت وسندرج هذا التقرير في
اسرع وقت.
 ع��ادل الخرافي :هي من صالحالوزير من الناحية الفنية والهيئة
ل��دي�ه��ا رأي وال� �ق ��رار ب��إح��ال��ة االم��ر
للتعليم قرار صائب.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :دي��واناملحاسبة هو من سجل املالحظات
وال ن�ح��ن ط��رف��ا ف��ي ه��ذا امل��وض��وع
وهذه اللجنة محايدة وفي النهاية
نريد املصلحة العامة وأتمنى من
الحكومة ان توافق.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ن�ع��م القضاياال �ش ��ائ �ك ��ة ال� �ت ��ي ت �س �ب��ب ن ��وع ��ا م��ن
ت� � �س � ��اؤالت ل� �ك ��ن ن �ت �ف��ق م �ع �ه��م ف��ي
ال�ت�ح�ق�ي��ق وم �ط �ل��وب ال�ت�ح�ق�ي��ق في
هذا االم��ر لكن هذه الرسالة ألحقت

ب��ال��رس��ائ��ل ق�ب��ل الجلسة ل�ي��وم فقط
وليس لدينا تخوف حول هذا االمر.
وم� ��ا امل �ش �ك �ل��ة ف ��ي االن� �ت� �ظ ��ار ل�ح�ين
وصول الوزير ليعرف ما هي حدود
التحقيق.
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م � � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:ه� ��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ت�ك�ف�ي�ه��ا
اسبوعني؟ نعم يكفيها.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ن�ح��ن علىوشك انتهاء ال��دورة البرملانية واذا
رف �ض��ت ال �ح �ك��وم��ة ال ت �ل��وم �ن��ا على
رفض ميزانية التطبيقي.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :هناكوجهتا نظر نصوت عليهما.
 جمال العمر :اي مسؤول تجاوزعلى امل��ال ال�ع��ام نحيله ال��ى النيابة
ف �ق �ض��اي��ا ال �ف �س��اد ل ��ن ت �ت��وق��ف لكن
نريد حال حتى ال يتعطل الطلبة.
 حمدان العازمي :ما ذنب الطلبةه��ذه ال�ق�ض�ي��ة مفتعلة م�ن��ذ سنتني
وال�ل�ج�ن��ة ل��م ت�ص��دق ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ة
وتعهدوا.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ال ي �م �ك��ن انن�خ�ت�ل��ف ع�ل��ى غ��اي��ة رئ �ي��س اللجنة
وال � �ه� ��دف ال �ن �ب �ي��ل ل �ك �ن �ن��ا ن �ع �ت��رض
على االج��راء اما على وقف ميزانية
ال�ه�ي�ئ��ة ف �ه �ن��اك ت �ق��اري��ر ك �ث �ي��رة بها
ت� ��وص � �ي� ��ات وال � �ح � �ك ��وم ��ة ت� �ن� �ف ��ذ م��ا
تستطيع تنفيذه ون��رج��و اعطاءنا
فرصة البداء الرأي الفني.
 الرئيس م��رزوق الغانم :اللجنةت �ن �ت �ه��ي م ��ن ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا وس �ي��ذه��ب
التقرير الى امليزانيات ليناقش واذا
قبلتم هذا االمر كان بها.
 د .علي العمير :هذا نفس املبدأوحتى لو حققت اللجنة التعليمية
ال ي��وج��د ض �م��ان ب��أن �ه��ا ستنتهي

التتمة ص07

الطريجي :ديوان
المحاسبة هو من
يسجل المالحظات
ولسنا طرفا في
القضية
العمر :يجب إحالة
أي متجاوز على
المال العام إلى
النيابة
حمدان العازمي:
أزمة التطبيقي
مفتعلة وما
ذنب الطلبة فيما
يحدث؟
تكليف المالية
متابعة دراسة
مشروع الحلقة
النقاشية
«المبادرون
تحديات وحلول»
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تأجيل التصويت على تشكيل لجنة تحقيق
في إضراب النفط بناء على طلب الحكومة
تتمة المنشور ص06
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عاشور :اإلضراب
أحدث شلال في
القطاع النفطي

م ��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق خ�ل�ال اس �ب��وع�ي�ن كل
ما في االم��ر نعرف ح��دود التحقيق
ل �ك��ن ق�ض�ي��ة اخ �ض��اع ج �ه��از وج�ه��ة
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ل�ج�ن��ة ب��رمل��ان �ي��ة ه��ذا
نتحفظ عليه ونحن نتمسك برأينا
في التأجيل.
 الرئيس م��رزوق الغانم :نسيتفي الرسالة يوم غد (اليوم االربعاء).
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :م��وج��ودف��ي ال��رس��ال��ة ح ��دود التحقيق وه��و
ال � � �ك� � ��ورس ال� �ص� �ي� �ف ��ي وال � �س� ��اع� ��ات
االضافية فقط.
 امل �ج �ل��س ي ��واف ��ق ع �ل��ى ت��أج�ي��لالبت في الرسالة.
(موافقة عامة)
 الرئيس مرزوق الغانم :جدولنااالس� �ئ� �ل ��ة واالح � � � � ��االت وت ��وص� �ي ��ات
ت� �ط ��اي ��ر ال� �ح� �ص ��ى وت � �ق ��ري ��ر ع �ق��ود
االنظمة اآللية للمعلومات وتقرير
ح� �ق ��وق امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك ��ري ��ة وت �ق��ري��ر
ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي �ج��وز ضمة
الجنسية الكويتية وقانون البلدية
وت �ن �ظ �ي��م ال� �خ� �ب ��رة وت �ن �ظ �ي��م م�ه�ن��ة
الصيدلة وتداول االدوية.
وه � �ن� ��اك ط �ل��ب م� ��ن وزي� � ��ر ال �ع��دل
بتقديم قانون تنظيم الخبرة.
 وزي ��ر ال �ع��دل ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع:االخ ال��رئ �ي��س ب �ع��د ق ��ان ��ون ح �ق��وق
امللكية الفكرية.
 -فيصل الدويسان :تقدمنا بطلب

تشكيل لجنة او تكليف حماية املال
العام بالتحقيق في التزوير في 18
رخصة تجارية.
 قاطعه الرئيس الغانم :سوفيتم تالوتها بعد االسئلة.
طلبات المناقشة
وت� � �ل � ��ا األم � � �ي � � ��ن ال � � � �ع� � � ��ام ط� �ل� �ب ��ا
ب �ش��أن ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة ب�ع�ن��وان
(امل � � � �ب � � ��ادرون ت � �ح ��دي ��ات وح � �ل� ��ول)
وامل � � ��وض � � ��وع ض � �م� ��ن اخ� �ت� �ص ��اص
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
وال�ل�ج�ن��ة ت�ط�ل��ب تكليفها ملتابعة

ودراس� � ��ة ه ��ذا امل ��وض ��وع م ��ع ازال ��ة
املعوقات التي امام تنفيذ املشروع.
(موافقة عامة)
وت�ل��ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ط �ل��ب ش��أن
ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام
بالتحقيق ف��ي ت��زوي��ر  18رخصة
ت �ج��اري��ة ل �ش��رك��ات ل�ل�ح�ص��ول على
حيازات زراعية من الهيئة.
 ع� ��ادل ال �خ ��راف ��ي :ه �ن��اك لجنةتحقيق قائمة.
 الرئيس مرزوق الغانم :انتهتورفعت تقريرها.
 -ج �م��ال ال �ع �م��ر :ال�ل�ج�ن��ة ل��م تنه

ت� �ق ��ري ��ره ��ا وم� � ��ن ض� �م ��ن ت�ك�ل�ي�ف�ه��ا
املزارع والحيازات وغيرها فأرجو
ان تستمر اللجنة وتأتي بتقريرها
خالل  3اسابيع.
 راك ��ان ال�ن�ص��ف :اللجنة رفعتت� �ق ��ري ��ره ��ا وم� � � � ��درج ع� �ل ��ى ج � ��دول
األعمال.
 فيصل الدويسان :نريد معرفةم�س��ؤول�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة وي �ق��ال ان ه��ذه
الشركات بعد تأسيسها باسبوع
منحت حيازات زراعية.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ه� ��ذا ال�ط�ل��بل �ي��س ع �ل��ى ج� ��دول االع �م ��ال ووف��ق

ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان
ب�س��ؤال برملاني ال��ى وزي��ر االش�غ��ال د.
ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر ح ��ول وج� ��ود  18ش��رك��ة
ت��م اص ��دار ال�ت��راخ�ي��ص لها ع��ن طريق
إرف��اق ص��ور عقود إيجار و وص��والت
إي � �ج� ��ار م� � � ��زورة ف� ��ي وزارة ال �ت �ج ��ارة
ح�ي��ث ث�ب��ت ب��االع �ت��راف تهمة ال�ت��زوي��ر
وت��م تسجيل ق�ض�ي��ة رق��م ()2015/39
جنايات الصالحية بتهمة التزوير في
محررات رسمية وأوراق بنكية.
واستفسر الدويسان عن أي من هذه
الشركات لها تخصيص بأي نوع من
أن��واع الحيازات الزراعية ل��دى الهيئة
من جهة واذا كانت قد ارتبطت بعقود
مع هيئة الزراعة من جهة اخرى.
وفيما يلي ن��ص ال �س��ؤال :استنادا
إلى كتاب وزارة الداخلية الصادر من

وك �ي��ل ال � ��وزارة ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان فهد
الفهد رقم  6330بتاريخ  17أغسطس
 2015وامل��وج��ه إل��ى ال�س�ي��د م��دي��ر ع��ام
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال�س�م�ك�ي��ة وال � ��ذي ي�ف�ي��د ب��وج��ود ع��دد
 18ش��رك��ة ت��م اص ��دار ال�ت��راخ�ي��ص لها
ع��ن ط��ري��ق إرف ��اق ص��ور ع�ق��ود إي�ج��ار
و وص ��والت إي �ج��ار م ��زورة ف��ي وزارة
ال�ت�ج��ارة حيث ثبت ب��االع�ت��راف تهمة
ال� �ت ��زوي ��ر وت � ��م ت �س �ج �ي��ل ق �ض �ي��ة رق ��م
( )2015/39جنايات الصالحية بتهمة
التزوير ف��ي م�ح��ررات رسمية وأوراق
بنكية.
وق��د تضمن الكتاب كشفا بأسماء
هذه الشركات وهي:
 - 1شركة الجوري البرونزية للتجارة
العامة.

 - 2ش��رك��ة ع�ي�س��ى امل�ع�ت�م��دة للتجارة
العامة.
 - 3ش ��رك ��ة امل ��رك ��ز االي� �ط ��ال ��ي إلن �ت��اج
الزجاج.
 - 4شركة البوصلة البرونزية للتجارة
العامة.
 - 5شركة العطية والسمور للتجارة
العامة.
 - 6شركة البرحية للمقاوالت الزراعية.
 - 7ش��رك��ة ال�ب��وص�ل��ة األول ��ى للتجارة
العامة.
 - 8شركة البوصلة األهلية للتجارة
العامة.
 - 9شركة الجاذبية األهلية للتجارة
العامة.
 - 10شركة الكرامة اإلقليمية للتجارة
العامة.

 - 11ش��رك��ة امل��اه��ر ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ت�ج��ارة
العامة.
 - 12ش��رك��ة م �ج��ال ال�ت�ن�م�ي��ة ل�ل�ت�ج��ارة
العامة.
 - 13ش��رك��ة ال�ع�ن��ود امل��اس�ي��ة للتجارة
العامة.
 - 14شركة العبور املاسية للمقاوالت
العامة للمباني.
 - 15ش��رك��ة ال�ن�ج��م ال �ع��امل��ي ل�ل�ت�ج��ارة
العامة.
 - 16شركة الصخرة املتميزة للتجارة
العامة.
 - 17ش ��رك ��ة روي � � ��ال ب ��رن ��ت ل �ل��وح��ات
اإلرشادية.
 - 18شركة البوصلة الفضية للتجارة
العامة .
لذا أرجو تزويدي باآلتي:

الكندري :الوزير
الصالح تجاهل
تحذيرنا حول
إضراب النفط وما
حدث دمار
جمال العمر

فيصل الكندري

املادة  76ممكن نطلب التأجيل لكن
ت�ع��اون��ا م��ع امل�ج�ل��س ول�ي��س لدينا
مانع في قبوله لبيان الحقائق في
كل ما ذكر ونوافق على احالة امللف
الى لجنة حماية املال العام.
(موافقة عامة)
 د .عبدالله الطريجي :نتمنىان نمنح الوقت الكافي ولتكن املدة
ش �ه��را ح �ت��ى ي �ت��م دراس� �ت ��ه ون��رف��ع
تقريره للمجلس.

التتمة ص08

الدويسان يسأل عن تخصيص حيازات زراعية
لشركات وهمية
 أي م� � ��ن ه � � � ��ذه ال � � �ش � ��رك � ��ات ل �ه��ات� �خ� �ص� �ي ��ص ب� � � ��أي ن� � � ��وع م� � ��ن أن� � � ��واع
الحيازات الزراعية لدى الهيئة؟
 أي م ��ن ه ��ذه ال �ش��رك��ات ارت�ب�ط��تبعقود مع الهيئة؟
 ما تاريخ ترخيص هذه الشركاتمن قبل وزارة التجارة كما هو مثبت
ل � � ��دى ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ح �ي��ن ت� �ق ��دم ��ت ب �ط �ل��ب
للحصول على حيازات زراعية؟
 وب��أي ت��اري��خ ت��م منحها ح�ي��ازاتزراعية؟
 ت � ��زوي � ��دي ب� ��أس � �م� ��اء م �ل ��اك ه ��ذهال �ش��رك��ات امل ��ذك ��ورة ف��ي ك �ش��ف وزارة
الداخلية والتي تم تخصيص حيازات
زراعية لها؟

التدقيق على
مصانع األسفلت
المعتمدة للتأكد
من سالمتها
وصالحيتها
محاسبة الجهة
المسؤولة عن
تطوير واعتماد
الخلطات األسفلتية
وضع جدول زمني
ومحدد النتهاء
المشكلة مع
ميزانية تقديرية
لذلك
اإلفصاح بوضوح
عن أسماء
المتسببين في
مشكلة تطاير
الحصى من داخل
وزارة األشغال
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المجلس يقر  19توصية نيابية بشأن
تطاير الحصى في الشوارع
تتمة المنشور ص07
 الرئيس الغانم :اذا املدة شهر. ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :ي ��اح� �ب ��ذا ل��ون� �ض� �ي ��ف م � ��وض � ��وع ال� �ع� �م ��ال ��ة ف��ي
املزارع وبعض املزارع لديها اعداد
مهولة.
وت� �ل��ا األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ط �ل �ب��ا اق ��ر
بتشكيل لجنة تحقيق للجنة في
تداعيات االحزاب االخير للنقابات
ال �ع �م��ال �ي��ة واالت � �ح � ��ادات ال�ع�م��ال�ي��ة
ف ��ي ال �ن �ف��ط واس� �ب ��اب ��ه وت��داع �ي��ات��ه
والخسائر التي تكبدتها مؤسسة
ال�ب�ت��رول على ان ي�ك��ون التصويت
على الطلب نداء باالسم.
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :ك ��ون ��ي اح��دم�ق��دم��ي ال�ط�ل��ب ف�لاش��ك ان القطاع
النفطي اه��م ق�ط��اع وم ��ورد رئيس
الي � ��رادات ال��دول��ة ب�م��ا ي�م�ث��ل ٪ 90
ح��دث اض ��راب ش��ل ال�ق�ط��اع بنسبة
 .٪ 100واكثر من  13الف شخص
ق ��ام ��وا ب� ��االض� ��راب وك � ��ان ال �ح��دث
االول ل �ل�اخ � �ب ��ار وج� �م� �ي ��ع ال� � ��دول
ال �ع��ال��م ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال �ن �ف��ط وف��ي
نفس الوقت يطلع الوزير بالوكالة
وي�ق��ول ليش مضربني وال�ق�ي��ادات
ال �ن �ف �ط �ي ��ة ي � �ق� ��ول� ��ون ان م �ت��وس��ط
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ي�ت�ص��ل ال��ى
 6500وه��ذا غير صحيح ومن هذا
ال� �ج ��ان ��ب ن �ط �ل��ب ال �ل �ج �ن��ة ح �ت��ى ال
تتكرر مثل هذه االضرابات.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :ه ��ذا الطلبم �س �ت �ح ��ق وح� � � � ��ذرت ال� � ��وزي� � ��ر ان ��ه
س��وف يأتي االض��راب ول��م يستمع
ال��ى كالمي وم��ا ح��دث في املنشآت
النفطية دمار وخسائر للدولة غير
توقف االنتاج.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ت�ق��دي��را ل��رأياالخ� � � ��وة ول � �ك ��ن ط ��امل ��ا ان ال ��وزي ��ر
غير م��وج��ود ون�ظ��را ال��ى امل ��ادة 76
لالئحة نطلب التأجيل.
 ال��رئ �ي��س ال �غ ��ان ��م :ي �ج��اب ال��ىطلبه يؤجل الى الجلسة املقبلة.
وتال األمني العام طلبا بتكليف
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق في
اعمال الهيئة العامة لالستثمار.
 الرئيس م��رزوق الغانم :كانته �ن��اك رس ��ال ��ة واردة م ��ن ال ��دي ��وان
بخصوص ه��ذا الشأن فكان هناك
ت �ك �ل �ي��ف ل � �ل� ��دي� ��وان م� ��ن ق� �ب ��ل ف�ه��ل
ت �ف �ض �ل��ون ت��أج �ي �ل��ه ال � ��ى ال �ج �ل�س��ة
املقبلة للتأكد انه ال يوجد تضارب
م ��ع ت �ك �ل �ي��ف ال � ��دي � ��وان ون� �ب ��ت ف�ي��ه
الجلسة املقبلة.
(موافقة عامة)
 جمال العمر :دي��وان املحاسبةه� ��و م� ��ن س� �ي� �ق ��ول اذا ك� � ��ان ه �ن��اك
تضارب أم ال.
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توصيات تطاير الحصى
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى ت��وص �ي��ات
ط �ل��ب امل �ن��اق �ش��ة مل ��وض ��وع ت �ط��اي��ر
الحصى وجاء نصها كالتالي:
ن� �ت� �ق ��دم ن� �ح ��ن امل ��وق� �ع�ي�ن ادن� � ��اه
ب��ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ال �ي��ة ب�م�ن��اس�ب��ة
مناقشة امل�ج�ل��س مل��وض��وع تطاير
ال�ح�ص��ى ب �ش��وارع ال�ك��وي��ت ب��رج��اء
عرضها على مجلس األم��ة املوقر
الت � �خ � ��اذ ق � � ��رار ف � ��ي ش ��أن� �ه ��ا وه ��ي
كاآلتي:
 -1ت �ط �ب �ي��ق ال �خ �ل �ط��ة ال �ج��دي��دة
أو أي خ� �ل� �ط ��ة أو أس � � �ل � ��وب ي �ت��م
التوصل إليه بالتعاون مع املختبر
البريطاني إن كانت فعال اجتازت
االختبارات وأثبتت نجاحها أو أي
جهة بحثية تقترح حل.
 -2ال� � �ت � ��وق � ��ف ع � � ��ن اس � �ت � �خ� ��دام
ال�خ�ل�ط��ات ال�س��اب�ق��ة أو أي أس�ل��وب

محمد طنا

ف �ن ��ي ل �ت �ن �ف �ي��ذ وت �ص �م �ي��م اس �ف �ل��ت
احتمال فشله وعدم استخدام هذه
الخلطات او املكونات او االسلوب
منعا لهدر املال وتعريض املركبات
للخطر.
 -3ال � �ت� ��دق � �ي� ��ق ع � �ل� ��ى م� �ص ��ان ��ع
االس �ف �ل��ت امل �ع �ت �م��دة ل� ��دى ال � ��وزارة
للتأكد من سالمتها وصالحيتها
إلن � �ت� ��اج االس� �ف� �ل ��ت وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
مراقبة أسلوبها ومعداتها.
 -4م �ح��اس �ب��ة ال �ج �ه��ة امل �س��ؤول��ة
ع ��ن ت �ط��وي��ر واع� �ت� �م ��اد ال �خ �ل �ط��ات
االسفلتية ب��ال��وزارة ل�ع��دم قيامها
ب � ��دوره � ��ا وم� �ت ��اب� �ع ��ة م �س �ت �ج��دات
صناعة االسفلت لتطبيق االفضل
في الكويت.
 -5تقديم برنامج زمني ومالي
يوضح متى وك��م سيكلف اص�لاح
ال � �ط� ��رق ب� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع �ل ��ى أن
ي� � ��راع� � ��ى ب � ��ذل � ��ك س � ��رع � ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ

لتخفيف معاناة الشعب.
 -6تقديم ضمانات بأال يتكرر ما
حدث للطرق مع استخدام الخلطة
التي تفيد الوزارة بنجاحها.
 -7وض� � ��ع ج � � ��دول زم � �ن� ��ي واف
وم � � �ح� � ��دد الن � �ت � �ه� ��اء امل� �ش� �ك� �ل ��ة م��ع
ميزانية تقديرية لذلك.
 -8م � �ح ��اول ��ة اس � �ت � �خ� ��دام م � ��ادة
(الجير) او مادة اخرى التي تساعد
ف��ي تطوير اداء وتقوية الخلطات
االس �ف �ل �ت �ي ��ة وه� � ��ي ت �س �ت �خ ��دم ف��ي
خ� �ل� �ط ��ات اس �ف �ل �ت �ي��ة م �ع �ت �م��دة ف��ي
الواليات املتحدة االمريكية من اهم
خواصها مقاومة التطاير وتقليل
التشققات والتموجات االسفلتية
وتأخير شيخوخة الطرق.
 -9محاولة استخدام معدات نقل
امل��واد وه��ي م�ع��دات م��ن األول��وي��ات
التي تستخدم اثناء فرش االسفلت.
 -10ق �ي��ام وزارة امل��ال �ي��ة ب ��إدراج
كل عقود الصيانة مليزانية – 2016
 2017حسب الحاجة.
 -11ال�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة ال��رق��اب��ة
واإلش� � ��راف ع �ل��ى األع� �م ��ال م��ن قبل
املقاول من خالل الوزارة ومحاسبة
املقصرين من املتسلمني سابقا.
 -12اإلف � � �ص� � ��اح ب � ��وض � ��وح ع��ن
أس� � �م � ��اء امل �ت �س �ب �ب�ي�ن ع � ��ن م �ش �ك �ل��ة
تطاير الحصى م��ن داخ��ل ال ��وزارة
وج � � �ه � ��ازه � ��ا اإلش� � � ��راف� � � ��ي ال� �ت ��اب ��ع
وال� �ش ��رك ��ات وامل� �ق ��اول�ي�ن وامل �ك��ات��ب
االستشارية واملختبرات.
 -13اإلف �ص��اح ع��ن قيمة العقود
ال �ت��ي أب ��رم ��ت م ��ع ال� �ش ��رك ��ات ال�ت��ي
تسببت في مشكلة تطاير الحصى
وامل �ب��ال��غ ال �ت��ي دف �ع��ت ل �ل��دراس��ات
واالستشارات سواء داخل الكويت
أو خارجها أو أي مبالغ أو مكافآت
للجان املشكلة لتطاير الحصى.
 -14ض � � � � � ��رورة ت� ��وق � �ي� ��ع ج� � ��زاء
إداري وت� ��أدي � �ب� ��ي م � ��ع اإلف � �ص� ��اح

ع��ن أس�م��ائ�ه��م وم�ن��اص�ب�ه��م وع�ل��ى
االش� � �خ � ��اص ال� ��ذي� ��ن ت �س �ب �ب��وا ف��ي
املشكلة من الجهاز الفني.
 -15عمل جدول زمني للصيانة
ب�ص��ورة بسيطة موضحا ب��ه اسم
امل�ن�ط�ق��ة وت��اري��خ اإلن �ج��از الفعلي
للصيانة وتاريخ التسليم النهائي
لكل عقد م��ن عقود الصيانة التي
سوف تنفذها الوزارة.
 -16ع � ��دم ال� �س� �م ��اح ل �ل �ش��رك��ات
وامل �ق��اول�ين وامل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة
التي تسببت في املشكلة أو حدثت
ع�ن��ده��م املشكلة ب�ع��د التحقيق او
ث �ب��ت ت �س �ب �ب �ه��م ف ��ي ه � ��ذه امل�ش�ك�ل��ة
ال �ت �ق��دم ال� ��ى اي م �ن��اق �ص��ة خ��اص��ة
بالطرق تقدمها الوزارة.
 -17تزويد لجنة املرافق العامة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ب� �ك ��ل م � ��ا ت �ط �ل �ب��ه م��ن
مستندات خاصة بموضوع تطاير
الحصى.
 -18تكليف لجنة املرافق العامة
البرملانية التحقيق بظاهرة تطاير
ال �ح �ص��ى وامل� �ق� �ص ��ري ��ن ع �ل��ى ع��دم
االصالح واملتسبب باملشكلة.
 -19كل شحنة بيوتومني تورد
ال � ��ى م �ص��ان��ع االس� �ف� �ل ��ت ي �ج��ب ان
ي � �ص ��در م �ع �ه��ا ش � �ه� ��ادة م� ��ن ج�ه��ة
محايدة ملطابقتها املواصفات.
م �ق��دم��و االق� �ت ��راح ه ��م :د .ع��ودة
ال��روي�ع��ي وس �ع��ودن ح�م��اد وع��ادل
ال �ج��ارال �ل��ه وم �ح �م��د ال �ج �ب��ري ود.
ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة وم ��اج ��د م��وس��ى
واح �م��د الري وع �ب��دال �ل��ه التميمي
وصالح عاشور وفيصل الكندري
وف � � � � � ��ارس ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي ود.م � �ح � �م� ��د
ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة وج � � �م� � ��ال ال � �ع � �م� ��ر ود.
عبدالرحمن الجيران ود .عبدالله
ال� �ط ��ري� �ج ��ي وم � ��اض � ��ي ال� �ه ��اج ��ري
ومحمد مروي الهدية.
د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ن�ش�ك��ر االخ ��وة
ع �ل��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ات وس� � ��وف ن �ب��ذل
جهدنا لتنفيذها.
(موافقة عامة على التوصيات)
عقود األنظمة اآللية للمعلومات
انتقل املجلس الى مناقشة تقرير
لجنة حماية امل��ال العام بشأن عقود
االنظمة اآللية للمعلومات والتي يتم
تنفيذها بواسطة الشركة املتعهدة.
وواف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت �م ��دي ��د
ال�ج�ل�س��ة ح �ت��ى االن �ت �ه��اء م ��ن ق��ان��ون
تنظيم الخبرة.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ه��ذا التقريريدلل على متابعة وضع اليد على املال
ال�ع��ام ومتابعة ال �ق��رارات الحكومية
الخاصة بهذه الشركة واملشكلة في
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إحكام الرقابة المالية والمستندية
على تنفيذ العقود الحكومية
تتمة المنشور ص08
الكويت ال يوجد تنسيق بني الجهات
الحكومية وف��ي جميع ال ��دول هناك
انظمة ت��رب��ط امل��ؤس�س��ات الحكومية
واالخ � �ط� ��اء ان ه �ن ��اك م �ش��اري��ع غ�ي��ر
متكاملة وغير مرتبطة وفي ابوظبي
هناك مركز لنظم املعلومات للدولة
بأكملها وحكومة ابوظبي اقترحت
على حكومة دولة الكويت واتمنى أن
تتعاون الجهات الحكومية في هذا
الجانب.
 د .عبدالرحمن الجيران :الشركاتال �ع��امل �ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة ب �ه��ذا ال�ج��ان��ب
وه� �ن ��اك ح� ��رب ال �ك �ت��رون �ي��ة وامل� �ن ��اداة
بالحكومة االل�ك�ت��رون�ي��ة ح��ول اس��رار
الدولة مفتاح للكل وشهدنا تجاوزات
ص��ارخ��ة الم � ��وال ال ��دول ��ة اض��اف��ة ال��ى
ال �ب�ل�اات ال �ت��ي ق��دم��ت ل�ه�ي�ئ��ة مكافحة
الفساد وما ملسناه شخصيا باالخالل
ف��ي ق��واع��د ت�ط�ب�ي��ق امل �ي��زان �ي��ة ون�ح��ن
بحاجة لالنجاز العادة هيبة الدولة.
 د .خليل أبل :هناك جهاز مركزيم ��ن امل �ف �ت��رض ي �ق��وم ب � ��دوره وه �ن��اك
خلل في التعاون مع الشركة والنظام
ب �ش �ك��ل اوس � � ��ع وه � �ن� ��اك م �ن��اق �ص��ات
ت �ج��زأ وه� ��ذا ت�ل�اع��ب واض� ��ح وه �ن��اك
م� �س� �ت� �ش ��ار ف� � ��ي ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ي �ع �ط��ي
توصيات بالتعامل مع هذه الشركة
وم��ن ثم اصبح هنا املستشار مديرا
ف��ي ال�ش��رك��ة وي�ف�ت��رض تبعية جهاز
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ت�ك��ون اعلى
م� ��ن ال � � � � ��وزراء وم � ��ن اك� �ب ��ر امل �ع ��وق ��ات
الدورة املستندية.
 م��اض��ي ال� �ه ��اج ��ري :الش� ��ك ال�ك��ليهمه املحافظة على سرية املعلومات
للدولة والتقصير هو اهمال حكومي
واض��ح وال��دول��ة مرتبطة بعقود مع
ال�ش��رك��ة وال�ع�ق��د ش��ري�ع��ة املتعاقدين
ويجب على الدولة اال تظلم الشركة.
 الرئيس م��رزوق الغانم :املجلسي��رح��ب ب��امل�ش�ي��ر ع�ب��دال��رح�م��ن س��وار
الذهب رئيس الجمهورية السودانية
االس � �ب ��ق وم � �ب� ��ارك ال ��رش� �ي ��دي وزي ��ر
الدولة في السودان.
 د .ع��ودة ال��روي�ع��ي :ال��رق��م املدنييكشف السن وتاريخ امليالد وسرية
املعلومات بها اختراق واضح ولذلك
ي �ج��ب االن� �ت� �ب ��اه ل �ل��رق��م امل ��دن ��ي وف��ي
العالم ال يوجد توثيق لتاريخ امليالد
الصحيح مثلما موجود في الكويت.
 جمال العمر :تجاوز بخصوصاملعلومات الخاصة بالنظام نفسه
ووضع نظام بيد شركة بهذا الشكل
ه� ��و ام � ��ر ك� ��ارث� ��ي وه � �ن� ��اك ب �ش ��روط
ال �ت �ع��اق��د وامل � �ف� ��روض ت �ك��ون ش��رك��ة
حكومية لضمان سرية املعلومات
واحذر وزير الدولة لشؤون مجلس
االمة من السماح للشركة بالدخول
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الرويعي :اختراق
واضح في سرية
المعلومات من
خالل الرقم المدني
العمر :عقود
األنظمة اآللية
للمعلومات كارثية
خلف دميثير

ل �ت �ل��ك امل� �ع� �ل ��وم ��ات وه � ��ي م��رت �ب �ط��ة
بجهات اخرى.
 خ�ل��ف دم�ي�ث�ي��ر :م�م��ا ي��ؤس��ف لهاالخ ��وان األع �ض��اء ل��م ي �ق��رأوا تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ق� � ��راءة ج �ي ��دة ول� ��م ي �ج��دوا
تجاوزا على الشركة والعقد شريعة
امل �ت �ع��اق��دي��ن وي �ت �ك �ل��م ع ��ن م �ش��اري��ع
الدولة بمئات املاليني واللجنة بدأت
الشراكة ما عليها ش��يء وال��وزارات
والجهات الحكومية ه��ي املسؤولة
وارجو مجلس االمة ما يكون مخفر
شرطة او قاضيا ليحكم بما يعجبه
ومجلس االمة مجلس عدالة.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :ال�ح�ك��وم��ةكيف تدفع لشركة لم تنه اعمالها
والحكومة اخر من يطبق القانون
وي� �ف� �ت ��رض االح� ��ال� ��ة ل �ل �ن �ي��اب��ة وال
ت � �ج� ��رؤون ع �ل��ى امل �ح��اس �ب��ة وغ �ي��ر
معقول يتم ذكر االسباب وال يذكر
املتسبب.

حمدان العازمي

 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ه ��ذا ال�ت�ق��ري��رواضح ويحمل الحكومة مسؤولية
تقاعسها ومعظم العقود للتنفيع
ب �م�لاي�ين م ��ن ال��دن��ان �ي��ر وب �ج �ه��ات
حكومية مهمة وال�ش��رك��ة ل��م تنفذ
م ��ا ت ��م االت � �ف� ��اق ع �ل �ي��ه وم �س �ت �ش��ار
بالحكومة يقدم استقالة ويذهب
للعمل في الشركة وباالضافة يجب
ن�ب�ين ال�خ�ل��ل ب��ال�ج�ه��ات الحكومية
وال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل �ع �ل��وم��ات ت �ع��رض ع�ل�ي��ه امل�لاي�ين
ملاذا ال يقوم بدوره.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي م �ق��رر:ك �م �ي��ة ال� �ت� �ع ��اق ��دات ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة
وال �ش��رك��ة امل �خ �ت �ص��ة وال �ت �ع��اق��دات
كبيرة وباملاليني والنصيب االكبر
مع ديوان الخدمة املدنية والشركة
مستحوذة على اكثر العقود وفي
ظل الظروف االمنية هناك اختراق
ام�ن��ي وت�م�ك�ن��وا ف��ي اوق ��ات سابقة

الوزير الحمود متوسطا د .عودة الرويعي وعالم الكندري خالل مناقشة قانون امللكية الفكرية

م� ��ن اس � �ت � �خ� ��راج ع� � ��دد م� ��ن س �م��ات
الدخول.
وت� � �ب �ي��ن م� � ��ن اس� � �ت � ��دع � ��اء ب �ع��ض
ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب� � ��أن ه �ن��اك
مشاركة مسؤولني في الدولة بأنهم
ي�س�ل�م��ون م�ب��ال��غ ل�ل�ش��رك��ة رغ��م ع��دم
انجازها لألعمال ووزي��رة الشؤون
رف �ض��ت ص ��رف م �ب��ال��غ ك �ب �ي��رة رغ��م
ع��دم وج��ود عقد وال��وزي��رة ابلغتنا
انها ستحيل املوضوع الى القضاء.
وت �ب�ين ان ال�ش��رك��ة ت��دخ��ل بعدد
م��ن االس �م��اء ف��ي لجنة املناقصات
حتى ان ل��م يحز على ال��رق��م االول
يذهب الى االسم الثاني.
وطلبنا تشكل لجنة للوصول
ال ��ى امل�س��اه�م�ين ف��ي ص ��رف مبالغ
وام � � � ��وال ل �ل �ش��رك��ة م� ��ن دون وج ��ه
ح� ��ق وأن ت� �ق ��وم ال �ح� �ك ��وم ��ة ب��رف��ع
اس �م ��اء ه ��ذه ال �ش��رك��ة ح �ت��ى ينظر
املجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا.

ول� �ت� �س� �ت� �ف ��د ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة م� � ��ن ه� ��ذا
التقرير حتى يكون هناك اجراءات
احترازية واتمنى التصويت علي
التوصيات وان تقدم الحكومة في
بداية دور االنعقاد املقبل.
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه��لي��واف��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر بما
تضمنه من توصيات.
 ج � �م � ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ال� �ت ��وص� �ي ��اتواضحة لكنها لم تصل الى نتيجة
نهائية من حيث االحالة الى النيابة
او أي شيء الحكومة ال تدري سرية
هذه املعلومات وأهميتها.
 د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ط ��ري � �ج ��ي :م��نالتوصيات تكليف الحكومة تشكيل
لجنة محايدة للبحث في االمر.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ارج � ��و ازال� ��ةفقرة تكليف الحكومة وتبدأ الفقرة
بتشكيل لجنة تحقيق.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :امل�ق��رر عندمااش� � ��ار ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ل �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق فماذا كان دور اللجنة اذن؟
واقترح اضافة االحالة ال��ى النيابة
من ضمن التوصيات.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ه�ن��اكاش � � � �خ � � � ��اص م� � �ع� � �ي� � �ن � ��ون وت � � ��رك � � ��وا
م �ن��اص �ب �ه��م ون � �ث� ��ق ف� ��ي ال �ح �ك��وم��ة
ع �ن ��دم ��ا ي � �ج� ��رون ال �ت �ح �ق �ي��ق ف�ي�م��ن
ت�س�ب��ب ب �ه��در ام� ��وال ع��ام��ة م��ن دون
وجه حق وسيأتي تقرير الحكومة
سندرسه ويصوت عليه املجلس.
 د .علي العمير :فيصل الشايعه��و م��ن ق��ال وح�ب��وا ع��دل يبقى االخ
حمدان ما عنده علة إال الحكومة.
 الشيخ خ��ال��د ال �ج��راح :أن��ا راحأق �س��م إن� ��ي م ��ا ق �ل��ت وخ� ��ل ح �م��دان
يقسم انه سمع مني.
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دميثير :تقرير
اللجنة لم يتضمن
أي تجاوز على
الشركة المتعاقد
معها
حمدان العازمي:
كيف تدفع
الحكومة لشركة
لم تنه أعمالها
ويجب إحالة الملف
إلى النيابة
عاشور :معظم
العقود المليونية
توضح التقاعس
الحكومي
ومحاوالت التنفيع
الطريجي :الشركة
تدخل بعدد من
األسماء في لجنة
المناقصات حتى
تستحوذ على أغلب
العقود
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تكليف الحكومة تشكيل لجنة محايدة
للتحقيق في مخالفات أنظمة المعلومات
تتمة المنشور ص09
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ال �ل �ج �ن��ة ق��ام��تب��ال��دور امل�ط�ل��وب وال�ن�ه��اي��ة ال�ق��رار
ل �ل �م �ج �ل ��س وم � � ��ن ي � �ض ��ع اص ��اب ��ع
االت �ه��ام ه��و ال�ن�ي��اب��ة وأت�م�ن��ى آلية
التعاقد وح�ف��ظ س��ري��ة املعلومات
من خالل جهة خاصة لحفظ سرية
املعلومات.
 ع��دن��ان عبدالصمد :املوضوعال يتعلق ف�ق��ط بلجنة امل ��ال ال�ع��ام
ب��ل اي�ض��ا بلجنة امل �ي��زان �ي��ات وك��ل
ما نروح جهة حكومية نرى خلال
نجد ان��ه الخلل م��ن ش��رك��ة بشارة
نحن لسنا ضد شركة معينة.
 صالح عاشور :اعتقد انه علىال �ح �ك��وم��ة ان ت��أخ��ذ ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر
بجدية فالشركة تدخل على نظام
امل �ع �ل��وم��ات وت �غ �ي �ي��ر ف ��ي ال�ع�م��ال��ة
وال ��دع ��م ال �ف �ن��ي وال �ع �م �ل �ي��ة ليست
بسيطة.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :اذال� ��م ت �ت �خ��ذ ال �ح �ك ��وم ��ة االج � � � ��راءات
املطلوبة فسيعود املجلس ويتخذ
اجراءاته.
وواف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى اح ��ال ��ة
التقرير متضمنا التوصيات الى
الحكومة على ان تقدم تقريرها في
بداية دور االنعقاد املقبل.
وفيما يلي نص التوصيات:
ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل� �ع� �ق ��ود ي � ��وم االرب� � �ع � ��اء ب �ت��اري��خ
 23م � ��ارس  2016ب��امل��واف �ق��ة على
التوصيات التالية:
• اح� � � �ك � � ��ام ال� � ��رق� � ��اب� � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
وامل �س �ت �ن��دي��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��ود
امل� � �ب � ��رم � ��ة ل� �ل� �ت� �ح� �ق ��ق م� � ��ن س�ل�ام ��ة
اس � �ت � �خ� ��دام االع� � �ت� � �م � ��ادات امل ��ال �ي ��ة
واألغ � � � � ��راض ال� �ت ��ي خ �ص �ص��ت م��ن
أجلها.
• االل� � � � � � � �ت � � � � � � ��زام ب� � ��ال � � �ق� � ��وان �ي ��ن
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات امل��ال�ي��ة ح�ف��اظ��ا على
امل � � ��ال ال � �ع� ��ام وات� � �ب � ��اع االج � � � ��راءات
ال �س �ل �ي �م��ة وامل �ت �ع �ل �ق ��ة ب��ال �ت �ع��اق��د
وت � �س � �ل� ��م األن� � �ظ� � �م � ��ة وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا
ب�ش��أن ض ��رورة تحديد املتطلبات
واملواصفات الفنية وفقا للمعايير
العاملية من خالل جهة استشارية
م�ت�خ�ص�ص��ة وت��أه �ي��ل ال �ع��دي��د من
ال � �ش� ��رك� ��ات امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة وط � ��رح
األع �م��ال ف��ي مناقصة ع��ام��ة وع��دم
اللجوء الى التعاقد باألمر املباشر
وت � �ح� ��دي� ��د ض � ��واب � ��ط وإج� � � � � ��راءات
االخ� �ت� �ب ��ار ل�ل�أن �ظ �م��ة وت�ش�غ�ي�ل�ه��ا
بشكل دقيق وفي ظل وج��ود جهة
استشارية متخصصة.
• وض � ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع��ام��ة

وضع استراتيجية
عامة للدولة
لتنفيذ مشروعات
تكنولوجيا
المعلومات
للحكومة

النائبان مبارك الحريص وفيصل الشايع

ل � � �ل � ��دول � ��ة ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ م� � �ش � ��روع � ��ات
تكنولوجيا املعلومات للحكومة
واعتماد خطة لتنفيذها.
• ع� � � � ��دم ق� � �ص � ��ر ال� � �ت� � �ع � ��اق � ��دات
ب ��أي ��ة ج �ه��ة ب ��ال ��دول ��ة ع �ل��ى ش��رك��ة
واح ��دة وت��وس�ي��ع ق��اع��دة املشاركة
واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ت �ن��وع ال �خ �ب��رات
تحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص.
• تفعيل دور املراقبني املاليني
م � � ��ن خ � �ل� ��ال رق� ��اب � �ت � �ه� ��م امل� �س� �ب� �ق ��ة
واملتزامنة وفقا لقانون عملهم.
• ضرورة العمل على التنسيق
وال �ت �ع��اون امل �ط �ل��وب ب�ي�ن ال�ج�ه��ات
وال �ج �ه ��از امل ��رك ��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ل � �ض � �م� ��ان ت �ح �ق �ي��ق
االس �ت �ف��ادة وال �ه��دف امل��رج��و طبقا
ملرسوم إنشائه.
• ض ��رورة ح�ص��ر األع �م��ال غير
امل� �ن� �ف ��ذة وم� �ط ��ال� �ب ��ة امل� � �ق � ��اول ب�ه��ا

لقطة من جلسة أمس الثالثاء

عدم قصر
التعاقدات بأي
جهة في الدولة
على شركة واحدة

وزير العدل يعقوب الصانع متحدثا

وت �ح ��دي ��د امل �ت �س �ب��ب ف ��ي ال �ج �ه��ات
الحكومية عن سداد دفعات مالية
ع ��ن أع �م ��ال غ �ي��ر م �ن �ف��ذة م ��ا أل�ح��ق
ال �ض��رر ب ��األم ��وال ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
وتحصيل ه��ذه األم ��وال وض��رورة
إح� � � �ك � � ��ام ال� � ��رق� � ��اب� � ��ة ع � �ل � ��ى ص � ��رف
مستحقات الشركات حفاظا على
املال العام.
• ات �خ��اذ االج � ��راءات القانونية
ب�ش��أن تحصيل ك��اف��ة املبالغ التي
ت��م ص��رف�ه��ا ت�ح��ت ب�ن��د امل�س��اع��دات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة دون وج � � � ��ه ح��ق
للقصور في نظام امليكنة والبالغ
قيمتها  2.6مليون د.ك ف��ي ضوء
ما أمكن لديوان املحاسبة حصره
ع �ل��ى أن ت �ت��ول��ى ال �ح �ك��وم��ةح �ص��ر
كافة املبالغ التي تم صرفها دون
وجه حق وتحصيلها.
• ات �خ��اذ االج � ��راءات القانونية

ال�لازم��ة لتحصيل غ��رام��ة التأخير
املستحقة على العقود ومحاسبة
املتسبب عن ذلك.
• ض � � ��رورة ات� �خ ��اذ االج� � � ��راءات
ال �ل ��ازم � � ��ة ل� �ح� �م ��اي ��ة أم � � ��ن أن �ظ �م ��ة
املعلومات ملنع دخ��ول أو اختراق
ل �ك��اف��ة األن �ظ �م��ة ال �ت��ي ن �ف��ذت بعد
التسلم من قبل الجهات الحكومية
واالس � � � �ت � � � �ع� � � ��ان� � � ��ة ب� � ��اس � � �ت � � �ش� � ��اري
م �ت �خ �ص��ص ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن س�لام��ة
ذل��ك حفاظا على أم��ن ومعلومات
الدولة.
• ع ��دم ت �ج��زئ��ة أع� �م ��ال ال �ع�ق��ود
من قبل كافة الجهات بالدولة بما
ي�ض�م��ن خ�ض��وع�ه��ا ل��رق��اب��ة دي��وان
املحاسبة املسبقة.
• م � �ع ��ال � �ج ��ة أوج� � � � ��ه ال� �ض� �ع ��ف
وال� �ق� �ص ��ور ف� ��ي ص �ي ��اغ ��ة ال �ع �ق��ود
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة وال�ف�ن�ي��ة

م� � ��ع ال� � �ش � ��رك � ��ات امل � �ن � �ف� ��ذة ب �ح �ي��ث
ت�ح�ف��ظ ح �ق��وق ال ��دول ��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة
ع �ل��ى أن ت�ش�م��ل ال �ض �م��ان��ات ال�ت��ي
ت �ك �ف��ل ح �م��اي��ة ال� �ح� �ق ��وق ال �ف �ك��ري��ة
للبرمجيات والنظام.
• م� �ع ��ال� �ج ��ة أوج � � � ��ه ال� �ق� �ص ��ور
والتراخي في الجهات الحكومية
ب �ش��أن ض��واب��ط واج � � ��راءات تسلم
األنظمة اآللية من الشركة املنفذة
في ض��وء وج��ود ما يثبت اختبار
النظم اآلل�ي��ة للتأكد م��ن سالمتها
وتحقيقها لالحتياجات املطلوبة
من قبل الجهات املستفيدة في ظل
وجود جهة استشارية متخصصة
وت ��وث� �ي ��ق واع � �ت � �م� ��اد امل �س �ت �ن ��دات
الخاصة ب��إدارة ومتابعة وتنفيذ
وصيانة النظم اآللية في الجهات
الحكومية.
• ت �ك �ل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة م�ح��اي��دة ت�ض��م مستشارين
م ��ن ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش ��ري ��ع وج �ه��از
املراقبني املاليني ومتخصصني في
نظم املعلومات الجراء التحقيقات
ال�ل�ازم��ة وم �س��اء ل��ة امل�ت�س�ب�ب�ين في
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ع � ��ن ك��اف��ة
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ت ��ي ت� �م ��ت اإلش � � ��ارة
إليها سلفا من واقع تقرير ديوان
املحاسبة على أن ت��زود الحكومة
امل �ج �ل��س ب �م��ا ان �ت �ه��ت إل �ي��ه أع �م��ال
اللجنة وم��ا اتخذته الحكومة من
اجراءات حفاظا على املال العام.
 الرئيس م��رزوق الغانم :ترفعالجلسة ربع ساعة للصالة.
اس� �ت ��ؤن� �ف ��ت ال �ج �ل �س��ة ب��رئ��اس��ة
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
الساعة الواحدة والنصف.
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اتخاذ اإلجراءات
القانونية بشأن
تحصيل المبالغ
كافة التي صرفت
للمساعدات
االجتماعية من
دون وجه حق
االلتزام بالقوانين
والتعليمات المالية
حفاظا على المال
العام
اتباع اإلجراءات
السليمة المتعلقة
بالتعاقد وتحديد
المواصفات وفق
المعايير العالمية
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قوانين تجنيس الـ  4000والبلدية
وتنظيم مهنة الصيدلة في جلسة اليوم
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تتمة المنشور ص10
حقوق الملكية
وحقوق المؤلف
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
تقرير لجنة التعليم بشأن حقوق
امللكية الفكرية امل �ج��اورة وادارة
ال� �ح� �ق ��وق ال �ج �م��اع �ي��ة وم� �ش ��روع
ال�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ح�ق��وق املؤلف
والحقوق املجاورة.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ه �ن��اكات � �ف� ��اق ح� �ك ��وم ��ي  -ن� �ي ��اب ��ي ع�ل��ى
القانون وبالتالي نقترح الذهاب
الى القانون دون نقاش.
(موافقة عامة)
 د .عودة الرويعي (عن املقرر):ال �ت �ق��ري��ر ال� �خ ��اص امل� �ق ��دم ب �ش��أن
اقتراح النائب فيصل الدويسان
وم � �ش ��روع ال �ح �ك��وم��ة ون �س �ت��أذن
بعرضه على املجلس.
القانون يحتوي على  45مادة.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ي�ث�ب��تالتقرير في املضبطة؟
 ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م :ن�ع��م الحنيتقرأ التعديالت.
 د .ع � � � ��ودة ال � ��روي� � �ع � ��ي :اوالالتعديل ب��اض��اف��ة ع�ن��وان وكذلك
الحقوق املالية.
 ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :ان �ش��اءشركة خاصة باستيفاء الحقوق
الجماعية هل مخالف من يمتنع
ع��ن م�خ��ال�ف��ة ال�ح�ق��وق الجماعية
س� �ي� �ك ��ون ل� ��ه ع� �ق ��وب ��ة واي � � ��ن اج ��د
العقوبة؟
 وزي��ر االع�ل�ام الشيخ سلمانالحمود :جاءت في املادة جوازيا
ف � ��ي االن� � �ش � ��اء ول� � ��م ت� �ك ��ن ال� ��زام� ��ا
القانون يقول :يجوز.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � ��دوي � � �س� � ��ان :ن �ع��مجوازيا ولكن انا قمت مع فنانني
ب��ان �ش��اء ش��رك��ة وع �م��ل وت�ط�ب�ي��ق
ه��ذا القانون مخالفا ح��ال ال��دول
االخ � � ��رى وه � �ن� ��اك ح� �ق ��وق م��ال �ي��ة
للفنان واذا امتنعت ال ��وزارة عن
بث االغنية كيف نعاقبها؟!
 د .ع��ودة ال��روي�ع��ي :اعتبر اناالضافة في امل��ادة  36فهذا االمر
ت� ��م م �ع��ال �ج �ت��ه وف � ��ق ه � ��ذه امل � ��ادة
واذا ك��ان هناك ما يستدعي ذلك
مستقبال فمن املمكن معالجته.
 وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة د .ي��وس��فال �ع �ل��ي :ه �ن��اك خ �ل��ط ف �ف��ي ال �ب��اب
ال� � �ث � ��ال � ��ث االدارة ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة
الستيفاء الحقوق الن�ه��ا ترتبط
ب �ش �خ��ص امل ��ؤل ��ف ف��ال �ش��رك��ة لها
ال � �ح� ��ق ف � ��ي ت �ح �ص �ي��ل ح �ق��وق �ه��ا
امل� ��ال � �ي� ��ة س � � � ��واء ب ��ان� �ش ��ائ� �ه ��ا او
بتكليف شركة.

وزير االعالم الشيخ سلمان الحمود

وجرى التصويت على القانون
ف� ��ي م� ��داول � �ت� ��ه ال� �ث ��ان� �ي ��ة وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
موافقة  45الحضور.45 :
موافقة على املداولة االولى.
وجرى التصويت نداء باالسم
ع �ل��ى امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة مل �ش��روع
ال�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ح�ق��وق امللكية
الفكرية املجاورة وادارة الحقوق
ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة وك � ��ان � ��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة
كالتالي:
موافقة 47 :الحضور.47 :
اذا موافقة على القانون ويحال
الى الحكومة.

الخميس والرويعي مع الوزيرين الكندري والجراح

 د .ع� � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي :ن�ش�ك��رال �ن��واب ووزارة االع �ل�ام ون �ب��ارك
ج� �ه ��وده ��م ع �ل��ى إق � � ��رار ال �ق��ان��ون
ون� �ش� �ك ��ر االخ م � �ق� ��دم االق� � �ت � ��راح
فيصل الدويسان ونثمن جهود
املستشار حمدان فهمي ونبارك
ل�ل�ج�م�ي��ع ال �ق ��ان ��ون ال � ��ذي يحفظ
ال� � �ح� � �ق � ��وق وي � � ��رع � � ��ى االه � �ت � �م� ��ام
ب� ��ال � �ح � �ق� ��وق ال � �خ� ��اص� ��ة ل �ل��اف � ��راد
وي�ع��ال��ج حماية ال�ح�ق��وق وكذلك
االبحاث العلمية واصالة النشر
وي �ض �ف��ي ع �ل��ى م �ك��ان��ة وس �م �ع��ة
ال�ك��وي��ت ب�م��ا يحقق االي�ج��اب�ي��ات
ال � �خ � ��اص � ��ة ب � ��االن� � �ت � ��اج ال �ع �ل �م��ي

والثقافي واالدب��ي والفولكلوري
والفكري.
 فيصل ال��دوي �س��ان :بموافقةامل� �ج� �ل ��س ت� �ص� �ب ��ح ال � �ك� ��وي� ��ت م��ن
الدول الراقية في حماية املبدعني
واص � �ح� ��اب ال �ف �ك��ر ون �ت �م �ن��ى م��ن
امل �ب��دع�ي�ن ان ي �ن �ظ �م��وا ح�ق��وق�ه��م
من خ�لال االدارة الجماعية التي
اوصت املنظمات الدولية بانشاء
ادارة جماعية الستيفاء الحقوق
وهذا قانون حضاري.
 وزي��ر االع�ل�ام الشيخ سلمانالحمود :نشكر املجلس والنائب
ال ��دوي� �س ��ان وال ��رئ �ي ��س واع �ض��اء

قرارات الجلسة
 تمديد عمل لجنة الشبابوال � � ��ري � � ��اض � � ��ة ف � � ��ي ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق
ف� ��ي أس � �ب� ��اب اي � �ق� ��اف ال �ن �ش��اط
ال��ري��اض��ي إل� ��ى دور االن �ع �ق��اد
املقبل.
 رف� � � � � � ��ض ط� � � �ل � � ��ب ص � ��ال � ��حعاشور بشأن طلب استعجال
اق � �ت� ��راح� ��ات� ��ه وع� ��رض � �ه� ��ا ع �ل��ى
امل� �ج� �ل ��س ق� �ب ��ل ن� �ه ��اي ��ة ال� � ��دور
الحالي.
 إل� � ��زام ال �ل �ج��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ةب� � �ت� � �ق � ��دي � ��م ت� � � �ق � � ��اري � � ��ره � � ��ا ع ��ن
االق� � � �ت � � ��راح � � ��ات وم� � �ش � ��روع � ��ات
ال �ق��وان�ين وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  55من
الالئحة.
 ت��أج �ي��ل ال �ب��ت ف ��ي تكليفال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
م �ك��اف��آت ال �س��اع��ات وال �ك��ورس

ال �ص �ي �ف��ي ف ��ي ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي إل��ى
اليوم
 امل� �ج� �ل ��س ي � ��ؤب � ��ن ال� �ن ��ائ ��بّ
الالفي.
السابق الفي
 ت �ك �ل �ي��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال �ي ��ةم� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة دراس� � � � � � � ��ة ال� �ح� �ل� �ق ��ة
النقاشية املتعلقة باملبادرين
وإزالة املعوقات أمامهم.
 املجلس يقر طلبا بتكليفل� �ج� �ن ��ة ح � �م� ��اي� ��ة امل� � � � ��ال ال � �ع� ��ام
التحقيق في تزوير  18رخصة
تجارية للحصول على حيازات
زراعية.
 إرج � ��اء ال �ن �ظ��ر ف��ي تشكيلل� �ج� �ن ��ة ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي أس � �ب� ��اب
وإضراب االتحادات النفطية
 ت ��أج �ي ��ل ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي ط�ل��بت� �ك� �ل� �ي ��ف دي � � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة

ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي أع� � �م � ��ال ه �ي �ئ��ة
االستثمار
 امل �ج �ل��س ي ��واف ��ق ع �ل��ى 19توصية نيابية ب�ش��أن ظاهرة
تطاير الحصى في الشوارع
 امل� � �ج� � �ل � ��س ي � �ح � �ي� ��ل ع� �ل ��ىالحكومة تقرير عقود األنظمة
اآلل � �ي� ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ع� �ل ��ى أن
ت �ق��دم ت�ق��ري��ره��ا ف��ي ب��داي��ة دور
االنعقاد املقبل
 املجلس يقر املداولة الثانيةلقانون حماية امللكية الفكرية
وح �ق��وق امل��ؤل��ف ويحيله على
الحكومة
 إق � � � � ��رار امل � � ��داول � � ��ة األول � � ��ىلقانون تنظيم الخبرة

ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ل��ى ان �ج��از
ه��ذا القانون املهم الكويت كانت
ت�ت�ع��رض ل�ع�ق��وب��ات ن�ت�ي�ج��ة ع��دم
اس �ت �ي �ف��ائ �ه��ا ال� �ح� �ق ��وق وامل �ل �ك �ي��ة
ال�ف�ك��ري��ة وال �ق��ان��ون ي �ب��رز ص��ورة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �ح � �ض� ��اري� ��ة ون �ع �م��ل
جاهدين الستيفاء الحقوق.
تنظيم الخبرة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة عن
االق� �ت ��راح ��ات وم� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
بشأن تنظيم الخبرة.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ه �ن��اكات� � �ف � ��اق م� �ب ��دئ ��ي ب �ي��ن ال �ح �ك��وم��ة
وامل �ج �ل��س وم� ��ن االف� �ض ��ل ن��دخ��ل
على امل ��واد م�ب��اش��رة ث��م ن�ق��ره في
املداولة االولى.
 وزير العدل يعقوب الصانع:ن�ت�ف��ق م��ع اق � ��رار امل ��داول ��ة االول ��ى
ومن ثم ندخل الجلسة املقبلة في
التعديالت.
 الرئيس الغانم :اذا التعديالتت � � ��رك م � ��ا ب �ي��ن امل � � ��داول � � ��ة االول � � ��ى
والثانية وج��رى التصويت ن��داء
ب� ��االس� ��م ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة االول� � ��ى
ل �ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ال �خ �ب��رة وك��ان��ت
النتيجة كالتالي:
موافقة 45 :الحضور45 :
اذا موافقة على املداولة االولى.
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:ترفع الجلسة ال��ى ال�ي��وم الساعة
التاسعة صباحا.

عدم تجزئة أعمال
العقود بما يضمن
خضوعها لرقابة
ديوان المحاسبة
تحصيل غرامة
التأخير المستحقة
على العقود
حماية أمن أنظمة
المعلومات لمنع
دخول أو اختراق
لكافة األنظمة
المنفذة
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

aldostoor

االربعاء  04شعبان  11 . 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 الثامن.

استهل أعماله في  20اكتوبر  96واستمر  30شهرا

مجلس  128 :1996تشريعا
منها  17قانونا و 95ميزانية و 16اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل الثامن

 ..وموزعة على أدوار االنعقاد

%9.4

%12.5
%13.3

امليزانيات

الفصل التشريعي الثامن إقرار 53
قانونا بمعدل  ٪41.4من إجمالي
التشريعات ال �ص��ادرة ف��ي الفصل
ال �ث��ام��ن وع ��دده ��ا  128وف� ��ي دور
االن�ع�ق��اد ال�ث��ان��ي فقد ت��م إق ��رار 63
ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل  ٪49.2وف��ي دور
االن�ع�ق��اد ال�ث��ال��ث فقد ت��م إق ��رار 12
قانونا بمعدل .٪9.4
أم� ��ا ت �ص �ن �ي �ف��ات ال� �ق ��وان�ي�ن ف�ق��د
ص � � � ��در  4ت � �ش � ��ري � �ع � ��ات ل � �ك � ��ل م��ن
م��وض��وع��ات االق�ت�ص��اد وال�ت�ج��ارة
وان � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات م� �ج� �ل� �س ��ي األم � � ��ة
وال�ب�ل��دي و 3ق��وان�ين ب�ش��أن العدل
والقضاء وقانونان بشأن االدارة
والتخطيط وق��ان��ون واح��د بشأن
م ��وض ��وع ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة
والتجنيس ومكافحة الفساد.
ومن ابرز قوانني الفصل الثامن
ان� �ش ��اء م�ح�ف�ظ��ة م��ال �ي��ة ل� ��دي بنك
ال �ك��وي��ت ال�ص�ن��اع��ي ل��دع��م تمويل
ال � �ن � �ش� ��اط ال � �ح� ��رف� ��ي وامل � �ش� ��اري� ��ع
ال�ص�غ�ي��رة للكويتيني وتأسيس
ش� ��رك� ��ات ل �ل��إج � ��ارة واالس� �ت� �ث� �م ��ار
وال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي ع�ل��ى االج��ان��ب
وف� ��رض رس� ��وم م �ق��اب��ل ال �خ��دم��ات
الصحية وتعديل القانون رقم 15
لسنة  1972في شأن بلدية الكويت

%23.5

%29.4

%41.4

%74.2

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
128
95
16
17
العدد
%100
%74.2
%12.5
املعدل %13.3

ص� ��در ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الثامن الذي استهل اعماله في 20
اك�ت��وب��ر ع��ام  1996وال ��ذي استمر
عامني ونصف العام  128تشريعا
منها  17قانونا و 95قانونا بشأن
امليزانيات و 16اتفاقية.
ف � �ق � ��د ت � �ن � ��وع � ��ت ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات
ال� �ص ��ادرة ف��ي ال �ف �ص��ل ال �ث��ام��ن ما
بني  17قانونا بنسبة  ٪13.3من
إج �م��ال��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� �ص ��ادرة
ف� �ي� �م ��ا ب� �ل� �غ ��ت ع � � ��دد االت� �ف ��اق� �ي ��ات
ال� �ص ��ادرة  16ق��ان��ون��ا ب��ات�ف��اق�ي��ة
ب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪12.5م� � ��ن إج� �م ��ال ��ي
التشريعات و 95ق��ان��ون ميزانية
وحسابات ختامية بنسبة ٪74.2
من إجمالي التشريعات الصادرة
وت �ش �ي��ر االح �ص��ائ �ي��ات ب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ل �ق��وان�ين وامل��راس �ي��م ب �ق��وان�ين أن
هناك  6قوانني جديدة من بني 17
قانونا بنسبة  ٪35.3والباقي 11
تعديال على قوانني قائمة بنسبة
.٪64.7
ع �ل��ى ص �ع �ي��د أدوار االن �ع �ق��اد
ب��ال�ن�س�ب��ة 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
وامليزانيات والحسابات الختامية
فقد شهد دور االنعقاد االول من

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

%49.2

%47.1

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

االجمالي

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

االجمالي

العدد
املعدل

53
%41.4

63
%49.2

12
%9.4

128
%100

العدد
املعدل

5
%29.4

8
%47.1

4
%23.5

17
%100

واالع�ل��ان ع��ن امل �ص��ال��ح ف��ي اسهم
شركات املساهمة وتعديل بعض
اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )38لسنة
 1964ف��ي ش��أن العمل ف��ي القطاع
االهلي.
وف��ي التفاصيل أب ��رز ال�ق��وان�ين
ال �ص ��ادرة ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي
الثامن:
التأمين الصحي
ق� � ��ان� � ��ون رق� � � ��م  1ل� �س� �ن ��ة 1999
ف ��ي ش� ��أن ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي على
األج� ��ان� ��ب وف � ��رض رس � ��وم م �ق��اب��ل
الخدمات الصحية جاء فيها:
ت� � �ق � ��دم ال � � �خ� � ��دم� � ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة
ل �ل�اج� ��ان� ��ب امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ف � ��ي ال� �ب�ل�اد
بنظام التأمني الصحي والضمان
الصحي وفقا الحكام هذا القانون
وب � �م� ��ا ال ي � �ت � �ع� ��ارض م � ��ع اح� �ك ��ام
الشريعة االسالمية.
وال ي � �ج� ��وز م� �ن ��ح اإلق � ��ام � ��ة إال
ب � �ع� ��د ال� � �ح� � �ص � ��ول ع � �ل� ��ى وث� �ي� �ق ��ة
التأمني الصحي او عقد الضمان
الصحي ويسري هذا الحكم عند
ت�ج��دي��د االق��ام��ة وي�ل�ت��زم ص��اح��ب
ال �ع �م��ل ب� �س ��داد اق� �س ��اط ال �ت��أم�ين
او ال�ض�م��ان ال�ص�ح��ي وي�ب�ط��ل كل

اتفاق يخالف ذلك.
وتتولى شركات التأمني تقديم
خدمات التأمني الصحي لالجانب
امل � �ب�ي��ن ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وف �ق��ا
للشروط والضوابط التي تضعها
وزارة الصحة.
و ي� �غ� �ط ��ي ال � �ت� ��أم�ي��ن ال �ص �ح��ي
املنصوص عليه في ه��ذا القانون
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة االس��اس �ي��ة
التالية:
 - 1ال �ف �ح��ص ال �ط �ب��ي وال �ع�ل�اج
ال�ل�ازم ف��ي ال�ع�ي��ادات ل��دى االط�ب��اء
العامني واالختصاصيني.
 - 2ال � �ف � �ح� ��وص� ��ات امل� �خ� �ب ��ري ��ة
واالشعة.
 - 3ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ج��راح �ي��ة ع��دا
جراحات التجميل.
 - 4ن� �ف� �ق ��ات ال � �ع�ل��اج وال � � � ��دواء
واالق � ��ام � ��ة ف� ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ف��ي
الحاالت العادية والطارئة.
 - 5العالج العادي لالسنان.
 - 6االدوي� � � � � ��ة .وي � �ص � ��در وزي � ��ر
ال � �ص � �ح� ��ة ق � � � � ��رارا ب� �ت� �ح ��دي ��د ه� ��ذه
ال� �خ ��دم ��ات .وي� �ج ��وز ل�لاج �ن �ب��ي ان
يؤمن على خدمات صحية اخرى
اضافية اختيارية بمقابل اضافي.
وت� �ح ��دد ق �ي �م��ة وث �ي �ق��ة ال �ت��أم�ين

ل�ع�لاج املشمولني بنظام التأمني
ال� � �ص� � �ح � ��ي ل � � � � ��دى دور ال� � �ع �ل��اج
ال�ح�ك��وم�ي��ة ودور ال �ع�لاج االهلية
اس � �ت� ��رش� ��ادا ب ��أس� �ع ��ار ال �خ ��دم ��ات
الصحية االساسية التي يحددها
ق � ��رار ي� �ص ��در م ��ن وزي � ��ر ال �ص �ح��ة.
وتقوم دور العالج بتحصيل ذلك
م��ن ش��رك��ات ال �ت��أم�ين او ال�ج�ه��ات
االخرى املتعاقد معها مباشرة او
من املرضى.
وال يجوز ل��دور العالج االهلية
ت�ق��دي��م خ��دم��ات صحية لالجانب
ب � �ن � �ظ� ��ام ال� � �ت � ��أم �ي��ن ال � �ص � �ح� ��ي اال
بترخيص وبعد استيفاء الشروط
التي تضعها وزارة الصحة.
وال ي �خ �ض ��ع ل� �ن� �ظ ��ام ال �ت ��أم�ي�ن
الصحي املنصوص عليه في هذا
القانون:
أ  -االج �ن �ب �ي��ات امل �ت��زوج��ات من
كويتيني.
ب  -اوالد الكويتيات من ازواج
اجانب.
ج  -ثالثة من عمال املنازل وكذا
الحاالت الخاصة وذلك وفق القرار
ال��ذي يصدر من وزي��ر الصحة في
هذا الشأن.

إنشاء محفظة مالية لدعم
المشاريع الصغيرة
ق��ان��ون رق��م  10لسنة  1998في
ٕان� �ش ��اء م�ح�ف�ظ��ة م��ال �ي��ة ل� ��دى بنك
ال �ك��وي��ت ال�ص�ن��اع��ي ل��دع��م تمويل
ال � �ن � �ش� ��اط ال � �ح� ��رف� ��ي وامل � �ش� ��اري� ��ع
الصغيرة للكويتيني جاء فيه:
ي � � ��ؤذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف � ��ي ٕ ان � �ش� ��اء
م �ح �ف �ظ��ة م��ال �ي��ة ب �م �ب �ل��غ خ�م�س�ين
م �ل �ي��ون دي �ن��ار ل ��دى ب �ن��ك ال�ك��وي��ت
الصناعي لدعم النشاط الحرفي
وامل�ش��اري��ع الصغيرة للكويتيني.
وي �ك��ون ٕ ان �ش��اء ه��ذه املحفظة مل��دة
عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار
من مجلس الوزراء.
وتقوم الهيئة العامة االستثمار
بعد التنسيق م��ع الهيئة العامة
ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ة ب � ��االت� � �ف � ��اق م � ��ع ب �ن��ك
ال �ك��وي��ت ال �ص �ن��اع��ي ع �ل��ى ش ��روط
وأح�ك��ام ٕادارة املحفظة بما يتفق
وأح � � �ك� � ��ام ال� �ش ��ري� �ع ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ويكون للهيئة العامة لالستثمار
حق اإلشراف على املحفظة.
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إقرار  6قوانين جديدة و 11تعديال

التأمين الصحي على األجانب وتأسيس
شركات لالستثمار أبرز قوانين الفصل الثامن
االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

..والميزانيات والحسابات الختامية

%6.3

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

%8.4
%49.5

%35.3

%42.1

%93.7

دور االنعقاد

االول

الثاني

االجمالي

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

االجمالي

القوانني

العدد
املعدل

1
%6.3

15
%93.7

16
%100

العدد
املعدل

47
%49.5

40
%42.1

8
%8.4

95
%100

العدد
املعدل

تتمة المنشور ص12
وي � � ��ؤخ � � ��ذ امل� � �ب� � �ل � ��غ امل� �خ� �ص ��ص
للمحفظة م��ن االح �ت �ي��اط��ي ال�ع��ام
ل� �ل ��دول ��ة وي � �ص� ��رف ع� �ل ��ى دف� �ع ��ات
حسبما يقرره وزير املالية.
وع �ل��ى ب�ن��ك ال�ك��وي��ت الصناعي
أن ي��واف��ي ط��ال��ب ال�ت�م��وي��ل ب�ق��راره
ب��ال �ب��ري��د امل �س �ج��ل ب �ق �ب��ول ال�ط�ل��ب
وت��رت�ي��ب أول��وي�ت��ه ف��ي ال �ص��رف أو
الرفض وأسبابه وذلك خالل ثالثة
اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
تأسيس شركات
لإلجارة واالستثمار
تتمثل أهمية تأسيس شركات
االج� � � ��ارة واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف ��ي دول ��ة
الكويت ف��ي أنها تخدم القطاعني
ال �ح �ك��وم��ي وال� �خ ��اص ف��ي ال �س��وق
الكويتي واالس��واق امل�ج��اورة كما
انها تواكب التطورات العاملية في
م�ج��ال ت��وف�ي��ر اح�ت�ي��اج��ات ال�س��وق
ع � ��ن ط � ��ري � ��ق االج � � � � � ��ارة ل �ت �ن �ش �ي��ط
ال��دورة االقتصادية وزي��ادة فرص
االح�ت�ك��ام م��ع ق�ط��اع االع �م��ال على
امل �س �ت��وي�ين ال �ح �ك��وم��ي وال �خ��اص
ك �م��ا س�ي�م�ث��ل ن �ظ��ام االج� � ��ارة أداة

م�ه�م��ة ي �ت��زاي��د إق� �ب ��ال امل��ؤس �س��ات
الطالبة للتمويل على استخدامها
مل��ا يمثله عقد االج ��ارة م��ن تكلفة
مناسبة بالنظر ال��ى ان التعامل
امل�ح��اس�ب��ي م��ع ع�ق��د االج � ��ارة يتم
ب�ص��ورة تختلف ع��ن التعامل مع
م� �ص ��ادر ال �ت �م��وي��ل االخ� � ��رى ال �ت��ي
تمثل دينا على املؤسسة في حير
يعتبر االص ��ل امل�س�ت��أج��ر م��ن قبل
الشركة وااليجار ال��دوري املدفوع
ل �ل �م��ؤج��ر اح � ��د ع �ن��اص��ر ال�ت�ك�ل�ف��ة
ول� �ي ��س دي� �ن ��ا ع �ل �ي �ه��ا ب �م��ا ي�ظ�ه��ر
امليزانية بشكل م �ت��وازن ملمارسة
األن �ش �ط��ة امل��ال �ي��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة
االخرى.
وتنص م��واده على ان يرخص
ف ��ي ت��أس �ي��س ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة
ل�ل�إج ��ارة واالس �ت �ث �م��ار ب��رأس �م��ال
ك��وي�ت��ي أو أج�ن�ب��ي ك�ل��ه أو بعضه
ويكون مركزها الرئيسي في دولة
الكويت ويقوم املؤسسون بتحرير
ع � �ق� ��د ت� ��أس � �ي� ��س ن� � �ظ � ��ام أس� ��اس� ��ي
ل �ل �ش��رك��ة ت ��واف ��ق ع �ل �ي �ه �م��ا وزارة
التجارة والصناعة وبنك الكويت
امل� ��رك� ��زي وال ت �خ �ض��ع ال �ح �ص��ص
امل� �م� �ل ��وك ��ة ل �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م��ن
امل��ؤس�س�ين وامل�س��اه�م�ين لضريبة

ال � ��دخ � ��ل ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة مل � � ��دة خ �م��س
ال� � �س� � �ن � ��وات األول � � � � ��ى م� � ��ن ت� ��اري� ��خ
ت ��أس� �ي ��س ال� �ش ��رك ��ة ن� �ه ��ائ� �ي ��ا .وال
ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ال�ت��رخ�ي��ص للشركة
ام�ت�ي��از أي ام�ت�ي��از او اح�ت�ك��ار في
دولة الكويت او أي مسؤولية على
الدولة.
االعالن عن المصالح في أسهم
شركات المساهمة
ق��ان��ون رق ��م  2ل�س�ن��ة  1999في
ش � ��أن اإلع � �ل ��ان ع� ��ن امل� �ص ��ال ��ح ف��ي
أسهم شركات املساهمة جاء فيه:
يجب على كل مساهم في شركة
مساهمة مدرجة في سوق الكويت
لألوراق املالية اخطار إدارة السوق
وم �ج �ل��س ادارة ال �ش ��رك ��ة ب�ك�ت��اب
م �س �ج��ل ب �ع �ل��م ال� ��وص� ��ول ع� ��ن ك��ل
مصلحة مباشرة او غير مباشرة
ت �ك��ون ل��ه ف��ي اس �ه��م ال �ش��رك��ة متى
كانت مساهمته فيها تمثل خمسة
باملائة او اكثر من رأسمالها .كما
ي �ج��ب ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات امل �س��اه �م��ة
املدرجة في سوق الكويت لالوراق
امل� ��ال � �ي� ��ة ان ت� �ف� �ص ��ح ع � ��ن اس� �م ��اء
م �س��اه �م �ي �ه��ا ال ��ذي ��ن ت �م �ث��ل ن�س�ب��ة
مساهمتهم فيها خمسة باملائة

او اكثر من رأسمالها في أي وقت
من األوقات وكل تغيير يطرأ على
هذه النسبة.
وت� �ش� �م ��ل م �ص �ل �ح ��ة ال �ش �خ��ص
ف��ي أس�ه��م ال�ش��رزك��ة املساهمة في
ت�ط�ب�ي��ق اح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ما
يأتي
أ  -املصلحة املشتركة مع اخرين
ف � ��ي أس � �ه� ��م ال � �ش� ��رك� ��ة س� � � ��واء ك ��ان
ذل ��ك ع��ن ط��ري��ق امل�ل�ك�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة
لألسهم أو غير ذلك.
ب  -املصلحة التي تنشأ عن أي
ات �ف��اق م��ع ال�غ�ي��ر ي �ك��ون م��ن شأنه
ترتيب ال�ت��زام أو قيد على أطرافه
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ل�ك�ي�ت�ه��م ألس�ه��م
ال� �ش ��رك ��ة او اس �ت �ع �م ��ال ال �ح �ق��وق
املترتبة على ملكيتها.
د  -م � ��ا ي � �ك� ��ون ل �ل �ش �خ��ص م��ن
م �ص �ل �ح��ة ق��ائ �م��ة ت �ب �ل��غ  ٪20م��ن
رأس � � �م� � ��ال أي ج � �ه ��ة أو ش �خ��ص
اعتباري آخر إذا كان أيهما يمتلك
أسهما في الشركة.
وي� �ت ��م االف � �ص� ��اح ع ��ن امل �ص��ال��ح
ف ��ي امل ��واع� �ي ��د وب ��ال ��وس ��ائ ��ل ال �ت��ي
ي �ح��دده��ا س ��وق ال �ك��وي��ت ل�ل�اوراق
املالية وعلى ادارة السوق ان تعد
سجال يتضمن بيانا بما تتلقاه

%64.7

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
6
٪35.3

من اخطارات ويكون لذوي الشأن
ح� ��ق االط� �ل ��اع ع �ل��ى ه � ��ذا ال �س �ج��ل
طبقا للشروط التي تضعها ادارة
السوق.
ويتخذ س��وق الكويت ل�لاوراق
امالية االج��راءات الالزمة للتحقق
من صحة البيانات التي يتلقاها
من شركات املساهمة او اصحاب
املصلحة او الغير ول��ه ف��ي سبيل
ذل� � ��ك ان ي �ط �ل ��ب م � ��ن االش � �خ� ��اص
او ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ت��زوي��ده ب��أي
بيانات يرى لزومها.
ويجوز لكل ذي شأن ان يخطر
ادارة ال�س��وق ب��أي مصالح قائمة
م��ن تلك التي ك��ان يجب االفصاح
عنها بمقتضى هذا القانون.
وتعرض نتائج االجراءات التي
ت �ت �خ��ذه��ا ادارة ال� �س ��وق ف ��ي ه��ذا
ال�ش��أن على لجنة ال�س��وق التخاذ
ما ت��راه حيالها وفقا ألحكام هذا
القانون.

11
%64.7

17
%100

 4قوانين بشأن
انتخابات مجلسي
األمة والبلدي و3
للعدل والقضاء
وقانونان لإلدارة
والتخطيط
محفظة مالية
للنشاط الحرفي
والمشاريع
الصغيرة ضمن
قوانين الفصل
الثامن
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القوانين المنجزة في الفصل التشريعي الثامن
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1997بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون االث�ب��ات ف��ي امل��واد املدنية
والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون رقم ( )39لسنة 1980

1997/3/11

االول

 10قانون رقم  13لسنة  1998بإضافة فقرة جديدة الى املادة ( )33من املرسوم بالقانون
رقم ( )23لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء

1998/6/06

الثانى

2

قانون رقم  2لسنة  1997بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )38لسنة  1964في شأن
العمل في القطاع االهلي

1997/4/08

االول

3

قانون رقم  4لسنة  1997بتعديل بعض احكام القانون رقم  31لسنة  1970بتعديل
بعض احكام قانون الجزاء رقم  16لسنة 1960

1997/5/13

االول

 11ق��ان��ون رق��م  14لسنة  1998بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )35لسنة 1962م
في شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة (م��واد  4و( )41قانون انتخابات مجلس
االمة املوطن االنتخابي معالجة ظاهرة الطعون االنتخابية بخصوص النزاع حول
املوطن االنتخابي)

1998/6/06

الثانى

4

قانون رقم  5لسنة  1997بتعديل املادة ( )27من القانون رقم  15لسنة  1972في شأن
بلدية الكويت

1997/5/20

االول

 12قانون رقم  19لسنة  1998بتعديل املادة ( )25من القانون رقم ( )12لسنة 1963م في
شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة (في حال غياب العضو عن حضور الجلسات
واالجتماعات أكثر من مرتني ُينشر غيابة بالصحف على نفقته)

5

قانون رقم  10لسنة  1997بزيادة رأسمال بنك التسليف واالدخار

1997/6/03

االول

6

قانون رقم  9لسنة  1998باضافة بند جديد الى املادة  45من القانون رقم  35لسنة
1962م ف��ي ش��أن انتخابات مجلس االم��ة (ق��ان��ون انتخابات مجلس االم��ة تجريم
االنتخابات الفرعية)

1998/3/14

الثانى

7

قانون رقم  10لسنة  1998في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي
لدعم تمويل النشاط الحرفي واملشاريع الصغيرة للكويتيني

1998/5/09

الثانى

1998/6/20

الثانى

 13قانون رقم  63لسنة  1998بتعديل بعض احكام القانون رقم  41لسنة  1993في شأن
شراء الدولة بعض املديونيات وكيفية تحصيلها

1998/8/03

الثانى

 14قانون ر قم  66لسنة  1998بإلغاء النصوص املانعة من خضوع بعض الهيئات
العامة واملؤسسات العامة لرقابة ديوان املحاسبة او قانون املناقصات العامة

1998/8/05

الثالث

 15قانون رقم  73لسنة  1998بتعديل املادة  69من القانون رقم  12لسنة  1963في شأن
الالئحة الداخلية ملجلس االم��ة (نقل جلسات مجلس االم��ة على االذاع��ة املسموعة
واملرئية بنفس يوم الجلسة إن لم تكن سرية بموافقة الرئيس)

1998/11/24

الثالث

8

قانون رقم  11لسنة  1998باضافة مادة جديدة برقم  7مكرر الى املرسوم االميري
رقم  15لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

1998/5/09

الثانى

 16ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1999ف��ي ش��أن التأمني الصحي على االج��ان��ب وف��رض رس��وم
مقابل الخدمات الصحية

1998/12/29

الثالث

9

قانون رقم  12لسنة  1998بالترخيص في تأسيس شركات لالجارة واالستثمار

1998/5/16

الثانى

 17قانون رقم  2لسنة  1999في شأن االعالن عن املصالح في اسهم شركات املساهمة

1999/4/20

الثالث

االتفاقيات الصادرة بمشروعات قوانين في الفصل التشريعي الثامن
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  3لسنة  1997باملوافقة على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين
واستعمال االسلحة الكيميائية وتدمير تلك االسلحة

1997/4/29

االول

9

ق��ان��ون رق��م  8لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
اثيوبيا االتحادية الديمقراطية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

1997/12/16

الثانى

2

ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
طاجيكستان للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

1997/12/16

الثانى

10

قانون رقم  43لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في
املواد املدنية والتجارية واالحوال الشخصية بني دولة الكويت واململكة املغربية

1998/7/14

الثانى

3

قانون رقم  2لسنة  1998باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية انشاء
املنظمة العاملية للملكية الفكرية

1997/12/16

الثانى

11

ق��ان��ون رق ��م  44ل�س�ن��ة  1998ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة تنفيذ االح �ك��ام واالن��اب��ات
واالعالنات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1998/7/14

الثانى

4

ق��ان��ون رق��م  3لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
النمسا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

1997/12/16

الثانى

12

قانون رق��م  45لسنة  1998باملوافقة على امتيازات وحصانات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

1998/7/14

الثانى

5

ق��ان��ون رق��م  4لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
كرواتيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

1997/12/16

الثانى

13

ق��ان��ون رق��م  46لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية ت�ع��اون قانوني وقضائي في
املواد املدنية والتجارية والجزائية بني دولة الكويت وجمهورية تركيا

1998/7/14

الثانى

6

قانون رقم  5لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية اندونيسيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل ورأس املال

1997/12/16

الثانى

14

قانون رقم  47لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت والجمهورية
التركية لتجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس
املال

1998/7/14

الثانى

7

ق��ان��ون رق��م  6لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
اثيوبيا االتحادية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس املال

1997/12/16

الثانى

15

قانون رق��م  48لسنة  1998باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
بلغاريا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

8

قانون رقم  7لسنة  1998باملوافقة على تعديل االتفاق الخاص باملنظمة الدولية
ل�ل�م��واص�لات السلكية وال�لاس�ل�ك�ي��ة ع�ب��ر االق �م��ار الصناعية (ان�ت�ل�س��ات) وات�ف��اق
التشغيل املتعلق بها

1997/12/16

الثانى

16

ق��ان��ون رق ��م  49ل�س�ن��ة  1998ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
وحكومة جمهورية موريشيوس لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس املال

الثانى

1998/7/14

الثانى

aldostoor
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شبهات تزوير وتالعب في  5324ملف مساعدات استفاد منها  51.7الفا

الصبيح :مخالفات المساعدات
مخيفة ومثيرة لالستغراب
كشفت وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية
وال � �ع � �م� ��ل ووزي � � � � � ��رة ال � � ��دول � � ��ة ل � �ش ��ؤون
ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح
ع��ن اك �ت �ش��اف ش�ب�ه��ات ت��زوي��ر وت�لاع��ب
ف��ي  5324م �ل��ف م �س��اع��دات اج�ت�م��اع�ي��ة
جديدة جار استدعاء اصحابها البالغ
ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م�ن�ه��ا  51أل �ف��ا و697
شخصا متضمنة تالعبا وهدر مال عام
بماليني الدنانير .واوض�ح��ت الصبيح
ان االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ال� �ج ��دي ��دة امل�ت�ع�ل�ق��ة
باملخالفات مخيفة ومثيرة لالستغراب
خ �ص ��وص ��ا ان� �ه ��ا م �خ ��ال �ف ��ات م �ت �ن��وع��ة
وادخ�ل��ت ن�م��اذج ج��دي��دة للتحايل على
القانون وسلب الحقوق والتعدي على
اموال عامة.
وق � � ��ال � � ��ت ال � �ص � �ب � �ي� ��ح ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي ان العمل ج��ار من اج��ل اتخاذ
اج � � ��راءات ص ��ارم ��ة ت �ب��دأ ب��وق��ف ص��رف
املساعدات عن الحاالت الجديدة التي تم
اكتشافها م��رورا برفع دع��اوى قضائية
السترجاع االموال املصروفة دون وجه
حق وانتهاء بمعاقبة املتسببني في ذلك
ال �ه��در م��ن م��وظ�ف��ي ال � ��وزارة واح��ال�ت�ه��م
على جهات التحقيق.
وذك� ��رت ان ال �ف��ري��ق امل�ك�ل��ف م��راج�ع��ة
م �ل��ف امل �س ��اع��دات االج �ت �م��اع �ي��ة ورص ��د
املخالفات فيه م��ا ي��زال ي��واص��ل اعماله
وما يزال يكتشف العديد من املخالفات
وص ��رف امل �س��اع��دات ل�غ�ي��ر مستحقيها
س� ��واء ك ��ان ذل ��ك ب�س�ب��ب ع ��دم ال��رب��ط أو
االهمال أو ضعف املتابعة.
واض � ��اف � ��ت ان اج� �م ��ال ��ي امل �خ��ال �ف��ات

إجراءات صارمة
تبدأ بوقف صرف
المساعدات
ورفع دعاوى
قضائية ومعاقبة
المتسببين
هند الصبيح

ال� �ج ��دي ��دة ب �ل��غ  5324م �خ��ال �ف��ة س�ي�ت��م
اس �ت��دع��اء اص�ح��اب�ه��ا للتحقق م��ن ع��دم
احقيتها في الصرف.
وذك��رت ان من املخالفات  1283حالة
ل��زوج��ات كويتيات يدعني ان ازواج�ه��ن
م ��ن امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة
وتبني ان االزواج كويتيون اضافة الى
م�خ��ال�ف��ات ل �ـ  1479ح��ال��ة ل�ن�س��اء يدعني
انهن غير متزوجات.
واش� � � � � ��ارت ال � � ��ى  492ح� ��ال� ��ة ص ��رف
مساعدات ملواطنني يتقاضون معاشات
م � ��ن امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت��ام �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة و 389ح ��ال ��ة الش �خ��اص
ي �ت �ق��اض��ون م� �س ��اع ��دات م �ق��اب��ل رع��اي��ة
م�ع��اق م��ن الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون ذوي
االع��اق��ة و 360حالة ملوظفني تبني انهم
ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ج� �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة و224
شخصا م�ت��وف��ون ي�ت�ق��اض��ون مساعدة
ب �ل �غ��ت الج� �م ��ال ��ي امل� �ت ��وف�ي�ن  117ال ��ف

دينار شهريا و 105اشخاص يصرفون
مساعدات رغم انهم يعملون في القطاع
الخاص.
ول �ف �ت��ت ال � ��ى وج� � ��ود ح� � ��االت اخ ��رى
منها ان ي�ك��ون الشخص ال��ذي تصرف
له املساعدة غير كويتي او ضمن ملف
ال �ش �ي �خ��وخ��ة وال ي �ب �ل��غ ال �ع �ش��ري��ن م��ن
العمر ومطلقات تزوجن ثم تطلقن من
ج��دي��د وذوات ع�م��ل ي�ص��رف��ن م�س��اع��دة
وغ �ي��ره��ا م ��ن ال � �ح ��االت ال �ت ��ي ت�س�ت�ح��ق
صرف املساعدة.
واك ��دت ال��وزي��رة الصبيح ان��ه سيتم
استدعاء اصحاب املساعدات املشكوك
في صرفها بهدف مراجعة كل البيانات
مع املعلومات الجديدة التي تم التوصل
اليها من قبل الجهات الحكومية املعنية
وسيتم التعامل بحزم مع تلك الحاالت
من اجل استرداد املبالغ املصروفة وديا
او عن طريق القضاء.

وش��ددت على عدم وج��ود تهاون مع
اي م��وظ��ف ي�ث�ب��ت ان ل��ه ي ��دا ف��ي ص��رف
م �س��اع��دات دون وج ��ه ح ��ق م �ع��رب��ة عن
الشكر للجهات الحكومية التي سهلت
ل� ��وزارة ال �ش��ؤون مهمة ك�ش��ف االخ�ط��اء
وال �ت �ج��اوزات واظ �ه��ار ب �ي��ان��ات ج��دي��دة
س� ��اع� ��دت ف� ��ي ك �ش ��ف اوج� � ��ه ه � ��در امل� ��ال
العام ومنها الهيئة العامة للمعلومات
املدنية والتأمينات االجتماعية ووزارت
العدل والداخلية والتعليم العالي.
واعلنت عن ق��رب االنتهاء من وضع
ال� �ل� �م� �س ��ات االخ� � �ي � ��رة مل � �ش � ��روع م�ي�ك�ن��ة
ق�ط��اع امل�س��اع��دات االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رب��ط
بالجهات الحكومية حيث سيتم توقيع
ع �ق��د امل �ي �ك �ن��ة الن � �ج ��از امل � �ش� ��روع ال ��ذي
سيقضي ع�ل��ى اي س�ل�ب�ي��ات او تالعب
وس�ي�س��اه��م ف��ي رب��ط ق�ط��اع امل�س��اع��دات
االجتماعية بالجهات الحكومية ذات
ال �ع�لاق��ة مل��راج �ع��ة اي ح��ال��ة ق�ب��ل ص��رف
املساعدات لها.
وعن اجمالي املديونيات في امللفات
امل��وق��وف��ة ف��ي وق��ت سابق وال�ت��ي تقارب
ستة آالف ملف ذكرت انه تمت مراجعة
اك �ث��ر م��ن  2000م�ل��ف م�ن�ه��ا وت ��م حصر
امل��دي��ون�ي��ة باكثر م��ن  7.5م�لاي�ين دينار
وت��م اس �ت��رداد  1.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار منها
وج ��ار اس� �ت ��رداد امل �ب��ال��غ امل�ت�ب�ق�ي��ة ال�ت��ي
تزيد على  5.8ماليني دينار اما امللفات
امل �س �ت �م��رة ف ��ي ال� �ص ��رف وت �ب�ي�ن وج ��ود
ت��زوي��ر ب�ه��ا وج ��ار ال�ت�ح�ق��ق وامل��راج �ع��ة
فيها فتبلغ  5324ملفا من اصل  42الفا
و 500ملف.

الوقيان :مدينة سعد العبد اهلل
باكورة المدن الذكية في الكويت
اك��د امل��دي��ر ال �ع��ام للمؤسسة ال�ع��ام��ة
للرعاية السكنية م .بدر الوقيان اهمية
م� ��ذك� ��رة ال �ت �ف ��اه ��م امل ��وق� �ع ��ة م� ��ع ك ��وري ��ا
الجنوبية ودورها في املساهمة في حل
القضية االسكانية بالبالد.
وق� � ��ال ال ��وق� �ي ��ان ف� ��ي ب� �ي ��ان ص�ح�ف��ي
ان��ه ب�م��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة سيتم تأسيس
ش ��رك ��ة ك ��وي �ت �ي ��ة-ك ��وري ��ة ل �ل �ب �ن��اء وف �ق��ا
لنظم وقوانني الكويت لتباشر الشركة
نشاطها في تخطيط وتصميم وتنفيذ
أع�م��ال ال�ط��رق والبنية التحتية ونحو
 30الف وحدة سكنية في مدينة جنوب
سعد العبدالله.
واكد ان مدينة جنوب سعد العبدالله
ستكون باكورة املدن الذكية باستخدام

أحدث التقنيات والخبرات واملعلومات
ذات ال �ص �ل��ة ب �ت �ط��وي��ر امل � ��دن ال �ج��دي��دة
واالن �ش��اءات السكنية (امل��دن املتكاملة)
وانظمة النقل الذكية والطاقة الشمسية
وادارة وسالمة املوارد املائية.
وذك � ��ر ال ��وق� �ي ��ان وه� ��و ض �م��ن ال��وف��د
امل��راف��ق ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء سمو
الشيخ جابر امل�ب��ارك أن قانون الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة رق � ��م  47ل �س �ن��ة  1993أت ��اح
ل �ل �م��ؤس �س��ة أن ت ��ؤس ��س ب �م �ف��رده��ا أو
ت� �ش ��ارك ف ��ي ت��أس �ي��س ش ��رك ��ات ت�ت�ص��ل
بأغراضها أو تساعد ف��ي تحقيقها أو
تساهم في رأس مالها .ووقعت الكويت
وك��وري��ا الجنوبية ام��س ااالول م��ذك��رة
تفاهم في مجال املدن الذكية.

الوقيان خالل توقيع العقد

أخبار
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الصانع :قانون لتسوية
المنازعات المدنية والتجارية
من دون اللجوء إلى المحاكم
ق� � � ��ال وزي� � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي� � � ��ر
االوق � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة
ي � �ع � �ق� ��وب ال� � �ص � ��ان � ��ع ان ل �ج �ن��ة
ال �ت �ش ��ري �ع ��ات ال �ت ��اب �ع ��ة ل� � ��وزارة
ال� �ع ��دل ب �ص��دد دراس� � ��ة م �ش��روع
ق��ان��ون بشأن تسوية املنازعات
م ��ن دون ال �ل �ج��وء إل� ��ى امل �ح��اك��م
لالسراع بالفصل في املنازعات
املدنية والتجارية.
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
ال� ��وزي� ��ر ال� �ص ��ان ��ع م �م �ث�لا س�م��و
ال �ش �ي ��خ ج ��اب ��ر امل � �ب � ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء خ �ل�ال اف �ت �ت��اح
فعاليات املؤتمر السنوي الثالث
لكلية القانون الكويتية العاملية
ال ��ذي ي�ن��اق��ش ت�ح��دي��ات ال�ع��ومل��ة
وال �ت �ن �ظ �ي��م ال �ق��ان��ون��ي الس� ��واق
املال بمشاركة مفكرين وباحثني
ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن واق � �ت � �ص� ��ادي �ي�ن م��ن
داخل الكويت وخارجها.
واش� � � � � ��ار ال� � � ��ى ان ف� �ع ��ال� �ي ��ات
امل��ؤت �م��ر ت �ت �ن��اول م �ح ��ورا مهما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �م��وي��ل االس�ل�ام ��ي
معربا عن االمل في التوصل من
خ�لال��ه وم ��ن اع �م��ال وم�ش��ارك��ات
املتخصصني املخلصني لدينهم
االس�ل�ام��ي ال ��ى ت�م��وي��ل اس�لام��ي
حقيقي ال ص��وري يدفع بعجلة

يعقوب الصانع

ال �ت �ن �م �ي��ة وامل� �ش ��روع ��ات خ��اص��ة
التي يقوم بها الشباب.
من جانبه قال رئيس وعميد
كلية القانون الكويتية العاملية
د .م �ح �م ��د امل � �ق� ��اط� ��ع ف � ��ي ك �ل �م��ة
م �م��اث �ل��ة إن ال �ك �ل �ي��ة دأب � ��ت ع�ل��ى
ت �ن �ظ �ي��م ه� ��ذا امل��ؤت �م ��ر ال �س �ن��وي
ليكون مناسبة تجمع املفكرين
وال �ب��اح �ث�ي�ن م ��ن داخ� ��ل ال�ك��وي��ت
وخ ��ارج� �ه ��ا مل �ن��اق �ش��ة ال �ق �ض��اي��ا
وامل � �س � �ت � �ج� ��دات ذات األول � ��وي � ��ة
وت �ق��دي��م ال �ح �ل��ول واالج �ت �ه��ادات
القانونية والعملية للمشكالت
التي تواجهها.

العلي :أزمة أسعار الحديد
قاربت على االنتهاء
قال وزير التجارة والصناعة
د .يوسف العلي إن أزمة ارتفاع
أس � �ع� ��ار ال� �ح ��دي ��د ف� ��ي ط��ري �ق �ه��ا
إل��ى االن�ت�ه��اء بعد ق�ي��ام شركات
م�ح�ل�ي��ة ب��اس �ت �ي��راد ك �م �ي��ات من
ال �ح��دي��د إل ��ى ال �ب�ل�اد م�م��ا ي��ؤدي
إل� ��ى إح� � ��داث ع�م�ل�ي��ة ت� � ��وازن في
السوق.
وأض � � ��اف ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ل��ي ف��ي
تصريح للصحافيني امس على
هامش مؤتمر (الكويت وتنويع
ال �ق��اع��دة االق �ت �ص��ادي��ة) أن تلك
األزم� � ��ة ل ��ن ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ال �ح��رك��ة
ال �ع �م��ران �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت الف �ت��ا
إل ��ى أن خ�س��ائ��ر ب�ع��ض ش��رك��ات
الحديد العام املاضي انعكست
على قدرتها الشرائية ما منعها
م ��ن ال � �ش� ��راء وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت��أث��رت
كميات مخزون حديد التسليح.
وأوض � ��ح أن ال � � ��وزارة شكلت
ل �ج �ن ��ة مل� �ت ��اب� �ع ��ة ال� � �س � ��وق ف �ي �م��ا

د .يوسف العلي

ي �ت �ع �ل��ق ب � �م� ��واد ال� �ب� �ن ��اء وم� ��دى
احتياجه للكميات املتوافرة من
تلك امل ��واد للعمل على معالجة
أي خلل محتمل او ق��ائ��م بما ال
يؤثر على حركة البناء.
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البابطين يستعرض تجربته
األدبية في القاهرة
أكد رئيس مجلس امناء مؤسسة
عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية
الشاعر عبدالعزيز البابطني ضرورة
االه �ت �م��ام ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وال�ع�م��ل
ع�ل��ى ن�ش��ره��ا م�ب�ي�ن��ا ان ال �ش��اع��ر هو
ضمير االم��ة واللغة العربية هي ما
يجمع شعوبها.
واستعرض البابطني ف��ي حديثه
امام جمهور الصالون الثقافي الذي
اقامته سفارة الكويت ل��دى القاهرة
م�س��اء ام��س االول تجربته الشعرية
الشخصية منذ نعومة اظفاره حتى
قيامه بإنشاء مؤسسته املتخصصة
في مجاالت الشعر ونقده والجوائز
املتعلقة في هذا املجال.
وقال انه نظم اول قصيدة في سن
 11عاما وه��ي الفترة التي توسعت

جانب من الصالون الثقافي

فيها مداركه وحصيلته من مفردات
اللغة العربية.
ول� �ف ��ت ال� ��ى ان� ��ه ك� ��ان م� �ص ��را م�ن��ذ
الصغر على النجاح وحريصا على

ان يكون له بصمة في مسيرة الشعر
ال �ع��رب��ي وه� ��و م ��ا ت �ح �ق��ق م ��ن خ�ل�ال
ان�ش��ائ��ه ملؤسسة عبدالعزيز سعود
البابطني الثقافية.

نادي باسل الصباح يشارك
في بطولة أمريكية

م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت
ال� �س ��اب ��ق ل � ��دى م� �ص ��ر د .رش� �ي ��د ان
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني
ال�ث�ق��اف�ي��ة ت��وس �ع��ت ل �ت �ك��ون ح��اض�ن��ة
ل� �ل� ��أدب وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة ول � �ي� ��س ال �ش �ع��ر
فحسب.
من جهته ق��ال الشاعر واالعالمي
امل �ص��ري ف� ��اروق ش��وش��ة ان للشاعر
عبدالعزيز البابطني نبضا شعريا
دائ �م��ا الي �ف��ارق��ه ف�ه��و يكتسي طابع
السماحة والصفاء وصدق التعامل.
بدوره اعلن رئيس املكتب الثقافي
لسفارة الكويت بالقاهرة املستشار
ال��دك �ت��ور ف��ري��ح ال �ع �ن��زي ف ��ي كلمته
عن منح الشاعر عبد العزيز سعود
البابطني الرئاسة الشرفية للصالون
الثقافي للسفارة.

األحمدي األكثر تسجيال
لحوادث المرور

الهندال والخالدي :فلسطين
حاضرة في األدب الكويتي

أظ � �ه� ��رت إح� �ص ��ائ� �ي ��ة ح��دي �ث��ة
ل�ل�ادارة العامة لألدلة الجنائية
ف� ��ي وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أن ع ��دم
االن �ت �ب��اه واالن �ش �غ ��ال ب��ال�ه��ات��ف
ال �ن �ق��ال ه �م��ا ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي
ل� � � �ح � � ��وادث ال � � �ط� � ��رق ب ��ال� �ك ��وي ��ت
وبينت االحصائية ان محافظة
االح � �م� ��دي س �ج �ل��ت اك� �ب ��ر ن�س�ب��ة
م ��ن ال � �ح� ��وادث خ�ل��ال ال �س �ن��وات
الخمس املاضية تليها محافظة
ال �ج �ه��راء واوض� �ح ��ت ان ح��االت
الوفاة نتيجة حوادث السيارات
ف� � ��ي ال � � �ب �ل ��اد خ� �ل� ��ال ال � �س � �ن� ��وات
ال �خ �م��س األخ� �ي ��رة ح �ت��ى ن�ه��اي��ة
أبريل املاضي بلغ  2437حالة.
ف� ��ي س � �ي� ��اق م �ت �ص ��ل أظ� �ه ��رت
إحصائية اإلدارة العامة للمرور
أن ال �ش��ري �ح��ة ال �ع �م��ري��ة األك �ث��ر
تسجيال لحاالت الوفاة هي بني
( 21و 30سنة).
قال املدير العام لالدارة العامة
لألدلة الجنائية باإلنابة العميد

اس � � �ت � � �ع� � ��رض األدي � � � � � � ��ب ف �ه ��د
ال � �ه � �ن� ��دال وال � �ش� ��اع� ��ر اب ��راه� �ي ��م
ال �خ��ال��دي ح �ض��ور ف�ل�س�ط�ين في
األدب ال�ك��وي�ت��ي وذل ��ك ف��ي ن��دوة
(ف�ل�س�ط�ين ف��ي األدب ال�ك��وي�ت��ي)
ف��ي ق��اع��ة ال �ش��اع��ر الفلسطيني
توفيق زياد على هامش معرض
فلسطني الدولي للكتاب.
وس�ل��ط ال�ه�ن��دال ال �ض��وء على
فلسطني في األدب الكويتي من
خالل الكتابات الفلسطينية في
املجالت الكويتية وانتقل لطرح
النماذج الكويتية.
ف� �ي� �م ��ا اس � �ت � �ع� ��رض ال� �ش ��اع ��ر
ال � � �خ � ��ال � ��دي ت � �ف� ��اع� ��ل ال � �ش � �ع� ��راء
ال � � �ك � ��وي � � �ت � � �ي �ي��ن م � � � ��ع ال � �ق � �ض � �ي� ��ة
الفلسطينية عبر مراحل مختلفة
م� �ن ��ذ وع� � ��د ب� �ل� �ف ��ور م �س �ت �ش �ه��دا
ب�ش�ع��ر ع ��دد م�ن�ه��م أم �ث��ال خ��ال��د
الفرج ومحمود شوقي األيوبي
وص �ق ��ر ش �ب �ي��ب وف �ه ��د ال�ع�س�ك��ر
وفاضل خلف وغيرهم وشعراء

العميد حماد العنزي

حماد العنزي إن من أبرز أسباب
ارتفاع نسبة ح��وادث السير في
ال �ب�لاد خ�ل�ال ال �س �ن��وات الخمس
األخ�ي��رة ع��دم االنتباه وتحديدا
ب� �س� �ب ��ب اس� � �ت� � �خ � ��دام ال � �ه� ��وات� ��ف
الذكية أو ما شابه خالل القيادة
مما يشتت تركيز السائق على
الطريق وقواعده وسير اآلخرين
عليه.
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ابراهيم الخالدي

من االجيال الحالية.
وق� � � � ��ال ان ف� �ل� �س� �ط�ي�ن ك ��ان ��ت
حاضرة في الشعر الكويتي عبر
امل��راح��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة ول �ك��ل واح ��دة
سماتها وظروفها ومعطياتها.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ي �ت��وج��ه وف ��د ن� ��ادي ب��اس��ل ال�س��ال��م
الصباح لسباق السيارات والدراجات
ال�ن��اري��ة ال�ي��وم األرب �ع��اء إل��ى ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة األم ��ري �ك �ي ��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل� � �ل� � �ـ(دراغ.ري � ��س) ف��ي
ج � � ��والت (ب � � � � ��ي.دي.آر.اي � � � � ��ه) ال �ع��امل �ي��ة
لسباقات السرعة.
وق��ال رئيس لجنة ال�ـ (دراغ.ري ��س)
في ال�ن��ادي الشيخ دعيج الفهد الذي
س �ي ��رأس وف ��د ال� �ن ��ادي إل ��ى ال�ب�ط��ول��ة
إن املتسابقني سيشاركون ف��ي ثالث
ج � ��والت ال �ب �ط��ول��ة امل �ك ��ون ��ة م ��ن أرب ��ع
ج� ��والت م��ن امل �ق��رر أن ت�ن�ط�ل��ق ن�ه��اي��ة
األسبوع املقبل بوالية تكساس.
وأوض��ح أن املشاركني في البطولة
التي ستقام خالل الفترة من  18حتى
 21مايو الجاري هم املتسابقون تركي

دعيج الفهد

ال�ح�م�ي��دي وم�ح�م��د ب��وراش��د ومشعل
ال �ص �ب ��ر ب ��رف �ق ��ة ط ��اق ��م ف �ن ��ي ك��وي �ت��ي
وأمريكي كامل يقوم بتجهيز السيارة
وصيانتها ل�لان�ط�لاق��ات والسباقات
وفق أحدث الوسائل.

الوفيات
• أنوار عبدالله فهد الفهيد ،زوجة :طالل غنيمان محمد الظفيري 35 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :السرة ،ق ،3ش ،8م ،13تلفون ،98842244 :نساء :القصور ،ق .7ش،2
م ،20تلفون98824422 :
• سعد خالد شريدة الشريدة 20 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الشعب ،ق ،6ش ،62م10
تلفون ،99630088 :نساء :عبدالله املبارك ،ق ،5ش ،521م4
• عبدالله عثمان عبدالرحمن الدوسري 42 ،عاما( ،شيع) ،رجال :العمرية ،ق،2
ش ،6م ،24تلفون ،96934999 :نساء :العمرية ،ق ،2ش ،6م2
• علي فالح مفلح العويمري الرشيدي 7 ،أعوام( ،شيع) ،العزاء في املقبرة فقط
وملدة يوم واحد ،تلفون98000753 - 51115138 :
• معصومة عبدالله علي دشتي ،ارملة :محمد معتوق جابر املطيري83 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :مسجد مقامس ،الرميثية ،تلفون،66880055 - 66266774 :
نساء :الجابرية ،ق ،9ش ،16م ،34تلفون66655061 :
• راضية غلوم رضا شيرزاد ،ارملة :سامي محمد الجري 72 ،عاما( ،شيعت)،
رجال :الرميثية ،ق ،3حسينية القائم ،تلفون ،99793263 :نساء :الرابية ،ق ،4ش ،3م11
• عبيد فجري وراد مرزوق العنزي 51 ،عاما( ،يشيع بعد صالة عصر اليوم
بمقبرة صبحان) ،رجال :املنقف ،ق ،3خيمة مقابل الفحيحيل ،تلفون،99124645 :
نساء :عبدالله املبارك ،ق ،8ش  ،806م ،6تلفون65532222 :
• مريم أحمد عبدالنبي العريان 30 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :مسجد ال��وزان ،
غرب مشرف ،تلفون ،98924747 :نساء :الجابرية ،ق ،8ش ،16م14
• مرزوق عويد الصردان العازمي 69 ،عاما( ،يشيع التاسعة صباح اليوم
بمقبرة الجهراء) ،رجال :سعد العبدالله ،ق ،11ش  ،179م ،154تلفون،99799357 :
نساء :النعيم ،ق ،4ش ،20م ،83أزرق ،4تلفون99203402 :
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