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السيسي يشيد بدور األمير تجاه مصر
أشاد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي بمواقف سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد تجاه مصر وشعبها.
وق��ال املتحدث باسم الرئاسة املصرية السفير ع�لاء يوسف في بيان
أمس إن السيسي طلب خالل لقائه وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع نقل تحياته إلى سمو أمير البالد.
تفاصيل (ص)02

وافق على تجنيس البدون في المداولة األولى وإدراج قانون البلدية في الجلسة المقبلة

المجلس يقر دعم األندية الرياضية باإلجماع

المعيوف :دعم عربي وإفريقي وآسيوي لرفع اإليقاف عن الكويت
واف���ق مجلس األم���ة ف��ي جلسته
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة أم����س ب���االج���م���اع على
م�����ش�����روع ق�����ان�����ون ف�����ي ش�������أن دع����م
االن�����دي�����ة ال���ري���اض���ي���ة ب���م���داول���ت���ي���ه
األول���������ى وال����ث����ان����ي����ة وأح�����ال�����ه ع��ل��ى
الحكومة بعد زيادة الدعم من 500
أل���ف إل���ى م��ا ال ي��زي��د ع��ن  750أل��ف
دينار.
وقال وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل���ش���ؤون ال���ش���ب���اب ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان
الحمود في مداخلة خالل الجلسة
إن هذا القانون يهدف إلى ترشيد
امل�����ال ال���ع���ام وت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة دع��م
االن��دي��ة وف��ق نشاطاتها موضحا
أن االن����دي����ة ال��ش��ام��ل��ة ي��ص��ب��ح لها
دعم موحد أما األندية املتخصصة
فتحصل على دعم وفق نشاطها.
وأض�����اف ال��ح��م��ود ان ال��ح��ك��وم��ة
ت���ق���دم���ت ب����م����ش����روع دع������م االن����دي����ة
ال��ري��اض��ي��ة بمبلغ  500ال��ف دينار
س��ن��وي��ا م��ش��ي��را ال����ى أن���ه���ا واف��ق��ت
على زيادة الدعم بما ال يزيد على
 750الف دينار بالتوافق مع لجنة
الشباب والرياضة.
وأك��������د ح������رص ال���ح���ك���وم���ة ع��ل��ى
دع���م ال��ش��ب��اب واالن���دي���ة الرياضية
إذ إن ال����ق����ان����ون ي���ح���ق���ق ال���ع���دال���ة
وامل���س���اواة لجميع االن��دي��ة معربا
عن امله برفع االيقاف عن النشاط

المبارك :الكويت تتطلع
إلى اليابان كشريك اقتصادي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة أمس

الرياضي الكويتي دوليا.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال رئ���ي���س ال��وف��د
ال����ب����رمل����ان����ي ال�����ري�����اض�����ي ال��ش��ع��ب��ي
ال�����ن�����ائ�����ب ع����ب����دال����ل����ه امل�����ع�����ي�����وف ان
ال���وف���د ال��ش��ع��ب��ي ال��ت��ق��ى م��ج��م��وع��ة
م���ن رؤس�����اء االت����ح����ادات االف��ري��ق��ي��ة
وتحدث معهم عن ايقاف النشاط
ال���ري���اض���ي ح��ي��ث ت��ف��ه��م��وا امل��وق��ف
الكويتي ووعدوا بالتصويت برفع
االيقاف.
وتابع :كما التقى الوفد الشعبي
رؤساء االتحادات اآلسيوية أيضا

مشيرا إلى أنهم وعدوا بالدفاع عن
قضية الكويت العادلة بالتصويت
ع���ل���ى ق������رار االي�����ق�����اف ف����ي ي�����وم غ��د
 ١٣مايو الحالي.
واك���د امل��ع��ي��وف اس��ت��م��رار ال��دع��م
الخليجي والعربي لرفع االيقاف
حيث اب��دوا التزامهم املطلق برفع
االيقاف.
وم�����ن ج���ان���ب اخ�����ر أق�����ر امل��ج��ل��س
االقتراحات بقانون بشأن تحديد
العدد الذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية في املداولة األولى.

العبيدي :ال تقصير حكوميا في تطبيق
قانون التأمين الصحي للمتقاعدين
ش��������دد وزي���������ر ال����ص����ح����ة د.ع����ل����ي
ال���ع���ب���ي���دي ع���ل���ى أن�����ه أول������ى إن���ج���از
وت��ن��ف��ي��ذ ق���ان���ون ال��ت��أم�ين الصحي
للمتقاعدين كل االهتمام والعمل
ع����ل����ى اس����ت����ك����م����ال ك������ل اج�������راءات�������ه
القانونية.
وأض�������������اف ال��������وزي��������ر ال����ع����ب����ي����دي
ردا ع����ل����ى س����������ؤال ب�����ش�����أن م���وع���د
ت��ن��ف��ي��ذ ق����ان����ون ال���ت���أم�ي�ن ال��ص��ح��ي
للمتقاعدين أن��ه أنشأ ف��ي ال���وزارة
ج���ه���ازا مل��ت��اب��ع��ة ه����ذا ال���ق���ان���ون في
جميع مراحله الزمنية والقانونية
م��س��ت��ط��ردا :ول��ك��ن األم���ر وق���ف عند

وص�������ل س����م����و ال����ش����ي����خ ج���اب���ر
امل���ب���ارك رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء
وال��������وف��������د امل��������راف��������ق ام���������س إل�����ى
العاصمة اليابانية طوكيو في
زيارة رسمية تستغرق عدة أيام
امل��ح��ط��ة ال���راب���ع���ة واألخ����ي����رة في
جولته اآلسيوية.
وأك���د امل��ب��ارك ح���رص الكويت
وال��ي��اب��ان ع��ل��ى تنمية ال��ع�لاق��ات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��ز
آف����اق ال��ت��ع��اون ليشمل مختلف

ديوان املحاسبة لسبب يعنيهم.
وت������اب������ع :ل���ي���س ه����ن����اك ت��ق��ص��ي��ر
ح����ك����وم����ي ف�����ي ت���ط���ب���ي���ق ال����ق����ان����ون
والحل ان ننتظر رد ال��دي��وان على
كتابنا االخير أو ننتظر امليزانية
القادمة.
وذكر أن قانون التأمني الصحي
ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن م���ن ال���ق���وان�ي�ن ال��ت��ي
ي���ف���ت���خ���ر ب����إن����ج����ازه����ا م�����ع أع���ض���اء
م��ج��ل��س األم����ة وال��ل��ج��ن��ة الصحية
ف����ي ش���ه���ر ي���ول���ي���و م����ن ع�����ام 2014
م��ب��ي��ن��ا أن������ه وج������ه ك���ت���اب���ا ل��رئ��ي��س
مجلس األم���ة يفيد ف��ي��ه بانتهائه

م��ن التسلسل ال��زم��ن��ي والقانوني
ملراحل تنفيذ القانون.
وب������س������ؤال������ه ع������ن م���س���ت���ش���ف���ي���ات
الضمان الصحي أوضح أنها تتبع
الهيئة العامة لالستثمار والتتبع
وزارة الصحة واملطلوب من وزارة
الصحة تسهيل اإلجراءات لتمكني
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل�ل�اس���ت���ث���م���ار م��ن
ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا ال���ق���ان���ون م��ش��ي��را إل��ى
وج��������ود ث���ل���اث أراض م��خ��ص��ص��ة
لبناء ثالثة مستشفيات للضمان
الصحي في ثالث مناطق مختلفة.

ك������م������ا واف���������������ق امل������ج������ل������س ع���ل���ى
س��ح��ب امل��ش��روع ب��ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ال���ت���ع���دي�ل�ات امل���ق���دم���ة ع���ل���ى ق���ان���ون
بلدية الكويت م��ن ج���دول االع��م��ال
بناء على طلب لجنة املرافق العامة
البرملانية وذل��ك ملزيد من الدراسة
ع��ل��ى أن ي����درج ع��ل��ى ج����دول أع��م��ال
الجلسة املقبلة.

تفاصيل (ص )10 - 03

ملف «الدستور»
التشريعات
المنجزة في الفصول
التشريعية:

 مجلس :1999 337تشريعا منها
 50قانونا و213
ميزانية و74
اتفاقية
تفاصيل (ص)15-11

امل����ج����االت ال���ت���ي ت���خ���دم م��ص��ال��ح
الشعبني الصديقني.
وأوض������ح أن ال���ك���وي���ت تتطلع
إل���ى ال��ي��اب��ان ك��ش��ري��ك اق��ت��ص��ادي
متميز مشيرا إل��ى وج��ود فرص
اس��ت��ث��م��اري��ة واع����دة ف��ي ال��ك��وي��ت
خ�����اص�����ة ف������ي م������ج������االت ال���ب���ن���ي���ة
التحتية والطاقة التكنولوجية
والصناعات النفطية.

العمير :سنذهب إلى أبعد
مدى في الحيازات الزراعية
ك��ش��ف وزي�����ر األش����غ����ال ال��ع��ام��ة
ووزي�������ر ال����دول����ة ل����ش����ؤون م��ج��ل��س
األم�����ة د.ع���ل���ي ال��ع��م��ي��ر ع���ن أن����ه لم
يثبت ب��أن رئ��ي��س مجلس اإلدارة
وامل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة
للزراعة والثروة السمكية السابق
خصص له أي حيازات إنما ورث
من والده حيازات زراعية.
وأك����������د ال����ع����م����ي����ر ف������ي ال���ج���ل���س���ة
ال���ت���ك���م���ي���ل���ي���ة أم������س ال����ت����ع����اون م��ع

املجلس إلى أبعد مدى مضيفا :أي
تخصيص تم باملخالفة القانونية
فسوف نتخذ فيه إج���راءات تمتد
إل���ى االح��ال��ة ع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ة العامة
لصيانة املال العام والحفاظ على
األراض��ي التي تخصصها الهيئة
للقيام ب��االغ��راض التي خصصت
من اجلها.

مشاورات السالم اليمنية:
تشكيل لجان لحصر المعتقلين
اتفقت اللجان الفرعية ملشاورات
ال������س���ل��ام ال���ي���م���ن���ي���ة ع����ل����ى ت��ش��ك��ي��ل
ل��ج��ان محلية م��ن ال��ط��رف�ين تشرف
ع���ل���ي���ه���ا األم���������م امل����ت����ح����دة وال�����ه��ل��ال
األح��م��ر اليمني ومنظمة الصليب
األح�����م�����ر ال�����دول�����ي م�����ن أج������ل ح��ص��ر
جميع املعتقلني واملخفيني قسريا
ف����ي ك���ش���وف ش���ام���ل���ة وال���ك���ش���ف ع��ن
أعدادهم ومصيرهم.
ون�����اق�����ش�����ت ال����ل����ج����ن����ة امل���خ���ت���ص���ة

ب��ال��س��ج��ن��اء واالس�������رى وامل��ع��ت��ق��ل�ين
وامل��ح��ت��ج��زي��ن ت��ع��س��ف��ي��ا وامل��خ��ف��ي�ين
قسريا وامل��وض��وع�ين تحت االقامة
الجبرية خ�لال جلستها مقترحات
ب���االف���راج أو ت���ب���ادل ع���دد أو نسبة
من االسرى في غضون فترة زمنية
ق��ص��ي��رة ك��ب��ادرة ح��س��ن ن��ي��ة اض��اف��ة
ال�����ى م��ع��اي��ي��ر اخ���ت���ي���ار االش���خ���اص
امل��ط��ل��وب اط��ل�اق س��راح��ه��م وآل��ي��ات
التنفيذ املناسبة.
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األمير استقبل ولي العهد ورئيس مجلس
األمة ونائب رئيس الحرس الوطني

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح .ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال �ح��رس

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح ام� ��س س�م��و

ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل األح �م��د.
واس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
باإلنابة ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد كما استقبل حضرة

ولي العهد استقبل الغانم
واألحمد والخالد والعلي والجراح

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ مشعل األحمد

اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
صباح امس رئيس مجلس األمة
م ��رزوق ال �غ��ان��م .واس�ت�ق�ب��ل نائب
رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط�ن��ي الشيخ
م �ش �ع ��ل األح� � �م � ��د ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ب��اإلن��اب��ة
ووزي��ر الخارجية الشيخ صباح
ال �خ��ال��د واس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س

م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال��دف��اع
ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح واستقبل
سمو ول��ي العهد وزي��ر التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
وال� � ��وك � � �ي� � ��ل امل� � �س � ��اع � ��د ل � �ش� ��ؤون
امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة وال� �ت� �ج ��ارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ن �م��ر ال �ف �ه��د
ح �ي��ث ق��دم��ا ل �س �م��وه ت �ق��ري��را عن
ال � ��دورة األول� ��ى مل �ع��رض ال�ك��وي��ت
ال� �ت� �ج ��اري ال� ��دول� ��ي وال� � ��ذي أق �ي��م

خ�لال الفترة م��ن  27 - 21فبراير
 .2016واس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س مجلس
اإلدارة املدير العام لوكالة األنباء
الكويتية (ك��ون��ا) ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
الدعيج.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص � �ب� ��اح األح � �م� ��د وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة د .ي � ��وس � ��ف ال �ع �ل��ي
والوكيل املساعد لشؤون املنظمات

ال� ��دول � �ي� ��ة وال � �ت � �ج� ��ارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
ال� �ش� �ي ��خ ن� �م ��ر ال� �ف� �ه ��د ح� �ي ��ث ق��دم��ا
لسموه ت�ق��ري��را ع��ن ال ��دورة األول��ى
مل�ع��رض ال�ك��وي��ت ال�ت�ج��اري ال��دول��ي

وال ��ذي أق�ي��م خ�ل�ال ال�ف�ت��رة 27 - 21
فبراير .2016

السيسي يشيد بمواقف
سمو األمير تجاه مصر وشعبها
أش� � � � � � � ��اد ال � � ��رئ � � � �ي � � ��س امل � � �ص� � ��ري
عبدالفتاح السيسي بمواقف سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
تجاه مصر وشعبها.
وق ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة
امل� �ص ��ري ��ة ال �س �ف �ي��ر ع �ل��اء ي��وس��ف
ف��ي ب�ي��ان إن السيسي ط�ل��ب خ�لال
لقائه وزي��ر العدل ووزي��ر األوق��اف
وال � � �ش � � ��ؤون اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
ال �ص��ان��ع ن �ق��ل ت �ح �ي��ات��ه إل ��ى سمو
أمير البالد.
وش � � � � � ��دد ال � �س � �ي � �س � ��ي ع� � �ل � ��ى أن
ع�ل�اق ��ات م �ص��ر ب��ال �ك��وي��ت ت�ت�م�ي��ز
بالخصوصية إضافة إلى ما يربط
ال �ش �ع �ب�ي�ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن م� ��ن ت ��اري ��خ
مشترك ومصير واحد.
وأش� � � � � � � ��ار امل � � �ت � � �ح� � ��دث إل � � � � ��ى أن
ال �ل �ق��اء ت� �ن ��اول امل ��وض ��وع ��ات ال�ت��ي
س� �ي� �ن ��اق� �ش� �ه ��ا اج� � �ت� � �م � ��اع امل� �ك� �ت ��ب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �ل��س وزراء ال �ع��دل
ال� �ع ��رب ب �ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا ت�ف�ع�ي��ل آل �ي��ات تنفيذ
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �خ��اص ��ة
بمكافحة اإلرهاب وتجفيف منابع
تمويله
وش � ��دد ال��رئ �ي��س امل� �ص ��ري على
أه � �م � �ي � ��ة ال� � �ت� � �ص � ��دي الس � �ت � �خ � ��دام

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال وزير العدل يعقوب الصانع

اإلره ��اب �ي�ي�ن امل ��واق ��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة
وش �ب �ك��ات ال �ت��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
للترويج ألفكارهم املتطرفة وجذب
العناصر الجديدة اليهم.
م��ن جانبه نقل ال��وزي��ر الصانع
ت �ح �ي ��ات س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد إل ��ى
ال��رئ�ي��س امل �ص��ري م �ش��ددا ع�ل��ى ما
ت�ك�ن��ه ال �ك��وي��ت ق �ي��ادة وش �ع �ب��ا من
م� ��ودة وت �ق��دي��ر مل �ص��ر ب��اع�ت�ب��اره��ا
الركيزة األساسية ألمن واستقرار
الوطن العربي.
وأك � ��د وق � ��وف ال �ك��وي��ت ب�ج��ان��ب

م � �ص� ��ر وح� ��رص � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى ت �ع��زي ��ز
الجهود العربية ال��رام�ي��ة ملكافحة
االره� � � � ��اب وال � �ت � �ط� ��رف م� �ع ��رب ��ا ع��ن
خالص تعازيه في شهداء الحادث
اإلره � � ��اب � � ��ي ال� � � ��ذي وق � � ��ع ب� �ح� �ل ��وان
مؤخرا.
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سحب قانون البلدية وإعادته إلى لجنة المرافق مع إبقائه على جدول أعمال الجلسة المقبلة

إقرار قانون تجنيس ما ال يزيد عن 4000
في المداولة األولى
وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس
باالجماع على مشروع قانون في شأن دعم االندية
الرياضية بمداولتيه األولى والثانية وأحاله على
الحكومة بعد تعديل الدعم من  500ألف إلى  750ألف
دينار.
ومن جهة أخرى وافق المجلس على تكليف اللجنة
التعليمية بصفتها لجنة للتحقيق والنظر في المآخذ التي
شابت مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالل أسبوعين بعد
أن تأجل التصويت عليها في جلسة أمس األول.
كما وافق المجلس على سحب المشروع بقانون في
شأن التعديالت المقدمة على قانون بلدية الكويت
من جدول االعمال بناء على طلب لجنة المرافق العامة
البرلمانية وذلك لمزيد من الدراسة وإلى التفاصيل:
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

اف �ت �ت��ح أم�ي�ن س ��ر امل �ج �ل��س ال�ن��ائ��ب
م .ع��ادل الخرافي الجلسة التكميلية
ال� �ع� �ل� �ن� �ي ��ة ف� � ��ي 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
الحاضرين واملعتذرين والغائبني من
دون إذن أو إخطار.
بند األسئلة
أس �ئ �ل��ة ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
أبل لوزير الصحة لتزويده بالتكلفة
السنوية لعالج املواطن الكويتي.
 د .خليل أبل :وجهت السؤال لوزيرالصحة ف��ي ه��ذا ال��وق��ت لهدف رقابي
وأس � �ع� ��ى ل �ك �ش��ف م� �م ��ارس ��ة خ��اط �ئ��ة
أو ت�ش��وب�ه��ا ش�ب�ه��ة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة أو
حتى ننبه ال��وزراء أن��ه من خ�لال هذه
املعلومات نحطط بشكل أفضل أريد
معرفة كلفة املريض للعالج بالخارج
ح�ت��ى ن�ع��رف ه��ل ك��ان م��ن األج ��در بنا
بناء مراكز صحية في الكويت أو أن
نأتي باألطباء ذوي الخبرة أو نأتي
بأفضل استشاري في تخصصه فهل
الكلفة أفضل أم أسوأ؟
ووص�ل�ن��ي ك�ت�ي��ب ك��ام��ل يتكلم عن
موقع الكويت وديموغرافية املجتمع
ال �ك ��وي �ت ��ي وال �ك �ت �ي ��ب م� ��ن  2010ال ��ى
 2011ون �ح ��ن اآلن ف ��ي  2016ف �م��اذا
أس�ت�ف�ي��د م�ن��ه وأع � ��داد امل��رض��ى نفس
ع��دده��م ف��ي  2011و  .2010نتمنى أال
ي�ك��ون التعامل م��ع ال�س��ؤال البرملاني
ب �ه ��ذا ال �ش �ك��ل ألن �ن ��ي أوج � ��ه امل�ج�ل��س
وال � �ح � �ك ��وم ��ة ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط م � ��ن خ�ل�ال
األرق � ��ام ن�ص��ف م�ل�ي��ار دوالر ت�ص��رف

على العالج في أميركا وأنا أدعي هذا
الرقم فمن يقول إن هذا الرقم صحيح
أم خطأ؟ كيف يتم التخطيط واألرقام
امل ��وج ��ودة ل��دي �ن��ا م �ن �ق��وص��ة وغ��ائ�ب��ة
وقديمة وغير صحيحة وأش�ك��ر االخ
ال��وزي��ر ووع��دن��ي بتقديم ه��ذه االرق��ام
متى ما اكتملت واألرقام قبل ان تكون
ل��ي فهي ل��ك اط�ل��ع االخ ال��وزي��ر متلثم
متخفي ودش العالج بالخارج وترى
الفوضى اإلدارية في االدارة اذهب الى
مستشفى مبارك قسم الطوارئ وانظر
ال��ى االط �ف��ال وال�ع�ج��ائ��ز والكويتيني
كيف هم متبهدلون؟
 وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي العبيدي:هذا السؤال أرى فيه بعدا استراتيجيا
غير االسئلة االخرى فهو يعطي مجاال
للوزارة لاللتفات للتكلفة الصحيحة
وج ��اء ال �س��ؤال ع��ن ال�ت�ك�ل�ف��ة السنوية
ل �ع�ل�اج امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي وت��وض�ي��ح
ط��ري �ق��ة اح �ت �س ��اب ال �ت �ك �ل �ف��ة واخ ��ذن ��ا
ع�ل�اج امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ال�ك��وي��ت.
ن �ت �م �ي��ز ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت ب ��أن� �ن ��ا وح � ��دة
تكاليف صحية لم تكن موجودة منذ
ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ت��رص��د ت�ك�ل�ف��ة امل��واط��ن
والطبيب وال�س��ري��ر وعندما اصدرنا
هذا الكتيب ليس سنويا ولكن كل  3أو
 5سنوات .وبهذه الكتيبات تفاصيل
اإلنفاق الحكومي على الصحة وكذلك
نصيب الفرد من املصروفات الصحية
وال �ت �ف��اص �ي��ل ك �ث �ي��رة ل �ت �ب �ي��ان ت�ك�ل�ف��ة
الخدمات الصحية والسرير واالدوية
وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات وه� ��ذا ك ��ان امل�ق�ص��ود
ب ��االج ��اب ��ة ول� ��م ن �ك��ن ن �ع �ل��م امل �ق �ص��ود
بالسؤال أنه عن العالج بالخارج.
 -د .خ �ل �ي��ل أب � � ��ل :ال � �ع�ل��اج م�ح�ل��ي

وخ��ارج��ي وعندما اري��د معرفة عالج
املواطن نريد معرفة كل شيء وأخص
كلفة امل��ري��ض وم�ع��دل�ه��ا وق��د يتطلب
االم��ر الدخول ال��ى شرائح اخ��رى بعد
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ع �ل��ى امل �ت �ق��اع��دي��ن
ف �ل �ك��ي ن� �ع ��رف ال �ت �ك �ل �ف��ة ع �ل��ى ال ��دول ��ة
ل �ت��أم�ين امل �ت �ق��اع��د ه ��ل ه ��ي صحيحة
أم ال وح�ت��ى ن�ع��رف م�س��ارن��ا الصحي
ال�ص�ح�ي��ح وس ��أوج ��ه س� ��ؤاال م�ب��اش��را
مرة اخرى.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م ��ر :وق� � ��ت االس �ئ �ل ��ةن �ص��ف س��اع��ة ول �ي��س ع �ن��دن��ا ن�ص��اب
ل �ت �م��دي��د وق ��ت االس �ئ �ل��ة وأت �م �ن��ى من
النواب والوزراء الرد بعد انتهاء وقت
االسئلة حفاظا على وقت النواب.
 -ف �ي �ص��ل ال � �ك � �ن� ��دري :أت� �م� �ن ��ى م��ن

د .علي العبيدي

وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ان ي � �ق ��ول ل� �ن ��ا م�ت��ى
سيتم تطبيق التأمني الصحي على
املتقاعدين؟
س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ل��وزي��ر امل��واص�لات والبلدية لتزويده
بكل املراسالت بني الجهات الرسمية
وال � � �خ � � �ط� � ��وط ال� � �ج � ��وي � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
بخصوص إخالء مبنى الكويتية.
 د .يوسف الزلزلة :كل يوم نبتليب �ق �ض �ي��ة ت �خ ��ص ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية وال توجد م��واق��ف لحلحلة
ه� ��ذه ال �ق �ض��اي��ا ه �ن ��اك م �ك �ت��ب خ��اص
ل �ل �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ل� �ن ��دن وي � �ق ��وم ه �ن��اك
ش�خ��ص واف ��د وي�ص��ر ع�ل��ى الكويتية
ان تغير مكتبها م��ن العاصمة لندن
ال��ى مكتب صغير في هيثرو .وحتى

يراجع مكتب الكويتية اآلن وبعد ان
اق�ت��رح على الكويتية تغيير مكتبها
واجبرت على تلبية طلب هذا الوافد
وامل��واط��ن يعاني من الذهاب واالي��اب
ال � ��ى ه � ��ذا امل �ك �ت��ب وك� �ن ��ت ات �م �ن��ى م��ن
ال � ��وزي � ��ر ان ي� �ق ��وم ب ��واج� �ب ��ه وي �س ��أل
الشركة ملاذا فعلت ذلك؟ لكن الى اآلن
ل �ي��س ه �ن��اك وض � ��وح ف ��ي االج� � ��راءات
تجاه ذلك االمر .وهناك قضايا اخرى
ل ��م ي� ��أت وق �ت �ه��ا ح �ت��ى ي �ك��ون ال��وزي��ر
على املنصة وفي كل قضية للكويتية
لدينا فيها مشكلة ألن اج��راءات�ه��ا ال
ت�ك��ون حسب النظم وال�ق��وان�ين دائما
ه� �ن ��اك ت � �ج� ��اوزات وم �ن �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ة
كانت تريد تغيير نظم املعلومات بها
ف��أج��رت ب �ع��ض ال �ت �غ �ي �ي��رات امل�خ��ال�ف��ة
وهناك لجنة قدمت تقريرها للوزير
وقالت نعم هناك مخالفات وضربت
باللوائح ع��رض الحائط وال��وزي��ر لم
يتحرك يعني الحكومة تقول له هناك
م �خ��ال �ف��ات ب � �ـ 13م �ل �ي��ون دي �ن ��ار وال ��ى
اليوم لم تؤخذ اجراءات بحقها وكلها
ام� � ��ور س � ��وف ت �ت �ج �م��ع ح �ت��ى ال ��وزي ��ر
يحلها واذا لم يحلها فسيحني الوقت
ملحاسبته.
س� � ��ؤال ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
ل��وزي ��ر ال �ن �ف��ط ل �ت��زوي��ده ب�ن�س�خ��ة من
القرار الصادر رقم  2003/24الصادر
م��ن م�ج�ل��س ادارة م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية.
 ف �ي �ص��ل ال � �ك � �ن� ��دري :ب �ن��ات �ن��ا ف��يامل �خ��اف��ر ب�ت�ه�م��ة ال �ت��زوي��ر ف��ي امل�خ�ف��ر
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تلويح باستجواب وزير النفط
إذا لم ينه خدمات وافد في البترول
تتمة المنشور ص03
م ��ن  8ص �ب��اح��ا ال� ��ى  9م �س ��اء ب�س�ب��ب
وافد مصري تم انهاء خدماته بسبب
م�خ��ال�ف��ات��ه واف� ��د م��وب��وء م��ا يفحص
ودائ � �م� ��ا ي �س �ق��ط اس� �م ��ه م ��ن ال �ق��ائ �م��ة
وغ � �ي ��روا اس �م ��ه م ��ن وزارة ن �ف��ط ال��ى
مؤسسة البترول هذه القيادات فاشلة
واالض� ��راب ك��ان خ�ي��ر دل�ي��ل ويعطون
معلومات حق القيادة السياسية غير
ص�ح�ي�ح��ة 13 .ال ��ف ش�خ��ص اض��رب��وا
ب �س �ب��ب ت �ع �ن��ت ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
والوزير متعاون والرئيس التنفيذي
م� �ت� �ع� �ن ��ت واح� � � �ك � � ��ام ص � � � � ��ادرة ب ��اس ��م
صاحب السمو لم ينفذها ويجب ان
ي�ك��ون ه�ن��اك م��وق��ف م��ن امل�ج�ل��س .هذا
املستشار ال��واف��د درج�ت��ه مقبول وتم
ان �ه ��اء خ��دم��ات��ه م ��ن ال ��وزي ��ر ال�س��اب��ق
وم �ش �ت �ك��ي ع �ل��ى ب �ن��ات �ن��ا وال �ش �ك ��وى
م � � � ��زورة وس� ��أل� ��ت ول� � ��م أج� � ��د ع�ل�ي�ه��ن
شيئا .وم��ا ينقل للقيادة السياسية
ك��ذب ونحتاج تعاونكم يا اخ��وان اذا
م��ا ت�ح��رك ال��وزي��ر م��ع ه��ذا ال��واف��د أن��ا
سأصعده املنصة.
س��ؤال النائب ماجد موسى لوزير
ال� �ن� �ف ��ط ع� �م ��ا اذا ق � ��د ح� �ص ��ل رئ �ي��س
مجلس االدارة واملدير العام السابق
ل�ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة أو أح ��د اق ��ارب ��ه على
حيازات زراعية أو حظائر ماشية.
 م ��اج ��د م� ��وس� ��ى :ج �م �ي��ع م �ل �ف��اتال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة ت��م اخ�ف��اؤه��ا
لكن لم يتوقعوا ان نأتي بها من جهة
اخ��رى وح�ف��اظ��ا على اس�م��اء العوائل
سأسلمها ل�ل��وزي��ر ي��دا ب�ي��د 8 .م��زارع
ل��رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة وأق ��ارب ��ه م��ن ال��درج��ة

الوزير د .علي العمير والنائب أحمد الري

االول� ��ى وردوا ع�ل�ي�ن��ا ب��أن�ه��ا إرث من
والدهم لكن املساحات  700الف وفوق
املليون متر ه��ذا م��و إرث وأتمنى أن
يتخذ فيها اجراء.
 د .علي العمير :االخ م��اج��د سألإن ك ��ان امل��دي��ر ال �ع��ام ال �س��اب��ق حصل
ع�ل��ى ح �ي��ازات زراع �ي��ة أم ال واالج��اب��ة
ج��اءت بأنه ل��م يثبت ل��دى الهيئة انه
لم يتم التخصيص له ولكنه كان إرثا
م��ن وال� ��ده وب��ال�ن�س�ب��ة ألق��ارب��ه فأكيد
ل�ي��س ل��دي�ن��ا م�ع�ل��وم��ات تمتد ألق��ارب
املدير العام من الدرجة الثالثة فليس
ل ��دي �ن ��ا م �ع �ل ��وم ��ة .وس� �ن� �ت� �ع ��اون م�ع��ه
ال� ��ى أب �ع��د م� ��دى وأي ت�خ�ص�ي��ص ت��م
دون االج� ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة فسنتخذ
اج� � ��راءات ت�م�ت��د ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ص�ي��ان��ة ل�ل�م��ال ال �ع��ام ول�ل�ح�ف��اظ على
اراضي الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية.

 م ��اج ��د م ��وس ��ى :اذا ك� ��ان رئ �ي��سالهيئة السابق ورث من أبيه نعم لكن
هل يحق ألبنائه أن يرثوا من جدهم؟
وسأسلم األوراق للوزير ويتخذ فيها
اج � � ��راءات وال� �ش ��رع ال ي �ج �ي��ز ت��وري��ث
الحفيد.
 د .علي العمير :ما خصص ألبناءمدير الهيئة السابق على األخ ماجد
ان ي��زودن��ا باألسماء وال��وق��ائ��ع أو قد
ي �ك��ون ق� ��ام ب� �ش ��راء ال �ح �ي ��ازة ف�م�ج��رد
وج � ��ود ق �س �ي �م��ة زراع � �ي� ��ة ب ��اس ��م اح��د
اب �ن��ائ��ه ف�س�ن�ب�ح�ث��ه م ��ع ال �ن��ائ��ب ل�ك��ن
الهيئة ال تمتلك اس�م��اء اق��ارب املدير
العام من الدرجة الثانية والثالثة وما
دون في اسماء املدير من اراض زراعية
نرى ان كانت نقال او تخصيصا.
 م � ��اج � ��د م � ��وس � ��ى :ك � �ن ��ت أت �م �ن��ىاع�ط��ائ��ي ع �ق��ودا ل�ك��ن امل�ل�ف��ات اخفيت
ونعلم ان الوزير اتخذ اجراءات ولكن

امل �ل �ف ��ات ق �ب��ل ان ي �ض��ع ال� ��وزي� ��ر ي��ده
عليها.
س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب س �ل �ط��ان اللغيصم
لوزير النفط إلفادته عن عدد الحدائق
وامل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة ف ��ي م��دي �ن��ة س�ع��د
العبدالله.
 س � �ل � �ط� ��ان ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م :ت �ع �ت �ب��رم��دي�ن��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه م��ن امل�ن��اط��ق
ال �ح �ي��وي��ة ف ��ي ال �ج �ه��راء وذات ك�ث��اف��ة
سكانية عالية وتفتقر ال��ى الحدائق
العامة وكلنا ام��ل ف��ي ال��وزي��ر العمير
وثقتنا فيه كبيرة بحل ه��ذه املشكلة
وأستغرب هذا التغيير غير املبرر.
 د .علي العمير :الحدائق العامةتعطي ج��وا ليس فقط ترويحيا لكن
البيئة الجيدة ايضا وع��دد الحدائق
العامة  13موقعا تم تحديدها لتكون
ح��دائ��ق ف��ي املنطقة وامل��دي�ن��ة ه��ي من
امل ��دن ال�ح��دي�ث��ة وت��م ان �ج��از  3ح��دائ��ق

وج � ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى ب ��اق ��ي ال �ح��دائ��ق
وه� ��ذا ال �ع ��ام ت ��م ت�ص�ي�م�ي��م  5ح��دائ��ق
ونحن جادون لتخصيص امليزانيات
املناسبة والالزمة لها ونأمل أن نوفق
في انجازها.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :أع �ت �ق��د ان وق��تاالس�ئ�ل��ة ط��اف وع �ن��دي ن�ص��ف ساعة
وعليك ان ترفع الجلسة لعدم اكتمال
النصاب وأال ترسخ مخالفة لالئحة.
س ��ؤال ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري ل��وزي��ر
االش � �غ ��ال ل �ت ��زوي ��ده ب ��اس ��م امل �ه �ن��دس
امل �ش ��رف ع �ل��ى ع �ق��د اع �م ��ال ال�ت�ش�غ�ي��ل
وال �ص �ي��ان��ة مل�ب�ن��ى وزارت� � ��ي االش �غ��ال
والكهرباء واملاء.
 أحمد الري :اجابة ال��وزارة مخلةوف�ي�ه��ا اس�ت�خ�ف��اف ب��امل�ج�ل��س ق�ب��ل ان
ت �ك��ون اس�ت�خ�ف��اف��ا ب��ال�ع�ض��و ي�ج��ب ان
تصل االجابة شافية.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ال� �ج ��واب ال ��ذيوص��ل للنائب ج ��دول ي�ب�ين ج ��زءا من
االجابة وال يبني كل االجابة فال اعلم
ان�ه��ا سقطت ام ان ه�ن��اك ع�م��دا لعدم
وصول االجابة واعده اني سأرسل له
االجابة بأسرع وقت ممكن.
 فيصل الكندري :نتمنى من وزيرال �ص �ح��ة ان ي �ح ��دد ل �ن��ا وق �ت ��ا وي�ب�ين
ب ��وض ��وح ت�ط�ب�ي��ق ال �ت��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
على املتقاعدين ويروحوا يتعالجون
ف� ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� �خ ��اص ��ة ومل � ��اذا
ال ��واف ��دون ه��م م�س�ت�ح�ل��و االس � � ّ�رة في
املستشفيات.
 -د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي :ف�ي�م��ا يخص
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النصف :فساد المساعدات يحتاج إلى جهود لمواجهته
أش � � ��اد ال � �ن ��ائ ��ب راك � � � ��ان ال �ن �ص��ف
بجهود وزي��رة الشؤون االجتماعية
والعمل وزي��رة التخطيط والتنمية
ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح وف��ري �ق �ه��ا ف ��ي كشف
ح � � ��االت ال � �ت� ��زوي� ��ر ل �ل �ح �ص ��ول ع�ل��ى
املساعدات االجتماعية الفتا الى ان
حجم التالعب يؤكد ان حجم الفساد
ب��امل�ل��ف ع ��ال وان االم ��ر ي�ح�ت��اج ال��ى
جهود حثيثة ملواجهة ه��ذا الفساد
املستشري وال��ذي اظهر وج��ود هدر
ف��ي امل� ��ال ال �ع��ام وت ��زوي ��ر م�س�ت�ن��دات
وت � �ل� ��اع � � � ��ب وص � � � � � � ��رف م � � �س� � ��اع� � ��دات
اج �ت �م��اع �ي��ة ب �م��ا ي � �ق ��ارب  8م�لاي�ين
دينار.
وق � � � � ��ال ال � �ن � �ص � ��ف ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح

ص �ح ��اف ��ي ام � ��س ان اع� � � ��ادة ت��رت �ي��ب
امل �س��اع��دات االج �ت �م��اع �ي��ة م��ن ش��أن��ه
رفع الظلم عن املستحقني ومحاسبة
من حصل على األموال العامة بطرق
غير قانونية مستغال ضعف الرقابة
الحكومية وتواطؤ بعض املوظفني
الفتا الى أن احالة حاالت التزوير الى
القضاء خطوة في االتجاه الصحيح
ليكون الفصل تحت محراب العدالة.
واش ��ار ال�ن�ص��ف ال��ى ان م��ا يدعو
ل�ل�ق�ل��ق واالس �ت �غ ��راب ف��ي ه ��ذا امل�ل��ف
ان اجمالي اع��داد ملفات املساعدات
االجتماعية يزيد على  50الف ملف.
وطالب النصف الوزيرة الصبيح
بالعمل الجاد ملتابعة امللف لكشف

ال �ق �ي��ادي�ين وامل��وظ �ف�ين م�م��ن سهلوا
وش � � ��ارك � � ��وا ف � ��ي ح � �ص� ��ول ع �م �ل �ي��ات
التزوير محذرا في الوقت نفسه من
أي ض �غ��وط ق��د ت �م��ارس ل�ط��ي امللف
والتستر على الفاسدين م��ؤك��دا انه
سيتابع كل االج��راءات لحماية املال
ال �ع ��ام م �ط��ال�ب��ا ب� �ض ��رورة ال�ت�ح�ق�ي��ق
لكشف تفاصيل ه��ذا التالعب وهذا
االستهتار وهذه الفوضى التي ادت
ال ��ى ض �ي��اع االم � ��وال ال �ع��ام��ة م��ؤك��دا
ان ال � ��وزي � ��رة س� �ت� �ك ��ون ع� �ل ��ى امل �ح��ك
وستتحمل مسؤوليتها السياسية
ان ت��راخ��ت ف��ي م��واج �ه��ة ه ��ذا امل�ل��ف
الخطير.

راكان النصف

الكندري :تعنت
الرئيس التنفيذي
في القطاع النفطي
السبب الرئيس
لإلضراب
موسى :جميع
الملفات المخالفة
في هيئة الزراعة
تم إخفاؤها
العمير :ليس لدينا
معلومة عن
أقارب المدير العام
لهيئة الزراعة من
الدرجة الثالثة
اللغيصم :منطقة
سعد العبداهلل
تفتقر إلى الحدائق
العامة
الزلزلة :ديوان
المحاسبة السبب
الرئيسي وراء
عرقلة قانون
التأمين الصحي
للمتقاعدين
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رفض نيابي لتحميل ديوان المحاسبة
مسؤولية تأخر القوانين
تتمة المنشور ص04
قانون التأمني الصحي للمتقاعدين
ف �ه��ذا م��ن ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي اف�ت�خ��ر بها
وف � ��ي ش �ه��ر ي��ول �ي��و  2014اف �ت �خ��رن��ا
ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون واع�ط�ي��ت ك��ل االهتمام
ب � �ه � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون وان� � �ش � ��أن � ��ا ج � �ه ��ازا
خ��اص��ا وت��اب �ع �ت��ه ع ��ن ق� ��رب وب �ع��دم��ا
تأهلت ال�ش��رك��ات ورس��ت على إح��دى
ال�ش��رك��ات ال�ف��ائ��زة وذه ��ب ال��ى دي��وان
املحاسبة ووق��ف هناك ألم��ر يعنيهم
وك�ت�ب��ت ك�ت��اب��ا ق�ل��ت ف�ي��ه ان��ي انتهيت
م��ن م��راح��ل التفنيذ إال ان��ه يقف عند
الديوان والتقيت باالخوان في اللجنة
وامل�ج�ل��س وم�ن�ه��م د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
وسهل االجتماع مع ديوان املحاسبة
ووزارة امل ��ال� �ي ��ة وال � � � � ��وزارة وأب �ل �غ��ت
امتعاضي من تأخر هذا القانون.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ب��ال�ن�س�ب��ة مل��ؤس�س��ةال � �ب � �ت� ��رول ف� �ف ��ي اس � �ت � �ج� ��واب وزي� � ��رة
ال� � � �ش � � ��ؤون ت� �ك� �ل� �م ��ت ع� � ��ن امل� �س� �ت� �ش ��ار
ال��واف��د ومخالفاته في هيئة املعاقني
وال� � � ��وزي� � � ��رة ان � �ه� ��ت خ� ��دم� ��ات� ��ه وب �ع ��د
اسبوعني تعني في مؤسسة البترول
ب � �ـ  2500وع� �ل� �ي ��ه م�ل�اح� �ظ ��ات ام �ن �ي��ة
والوزير يعرف وهو من حزب مشهور
في مصر.
 د .يوسف الزلزلة :بناء على طلباملجلس كلفت لجنة االولويات معرفة
اس�ب��اب تأخير تنفيذ ق��ان��ون التأمني
ال �ص �ح��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن واج �ت �م �ع �ن��ا
م��ع ع��دة ج�ه��ات ووج��دن��ا ان اج��راءات
وزارت� ��ي ال�ص�ح��ة وامل��ال �ي��ة ق��ام�ت��ا بها
 ٪100وانتهت وكذلك لجنة املناقصة
لكن املشكلة في ديوان املحاسبة فهم

م .عادل الخرافي مترئسا جزءا من جلسة أمس ويبدو النائب روضان الروضان

ي ��دع ��ون أن ه �ن��اك ق� � ��رارا ي �ل��زم �ه��م أال
ت �ص��رف امل�ي��زان�ي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ه��ذا
العام وانما العام املقبل.
ج �م �ي��ع م �س �ت �ش��اري م �ج �ل��س االم ��ة
ق��ال��وا ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة إن اج��راء ك��م
غير صحيح وهو يصر على ان قراره
ص �ح �ي��ح وق �ل �ن��ا ل ��ه ه �ن��اك ت�خ��ري�ج��ة
ول�ك�ن��ه ي�ص��ر وات�ف�ق�ن��ا ع�ل��ى ان��ه خ�لال
اس� �ب ��وع ي �ح��ل ه� ��ذا امل� ��وض� ��وع وم �ن��ذ
 10اب��ري��ل ل��م ي�ح��ل االم ��ر ف�م��ن تسبب
ف��ي ع��رق�ل��ة ه ��ذا امل��وض��وع ه��و دي ��وان
املحاسبة ومن يحل هذا املوضوع هو
ديوان املحاسبة.
 مبارك الحريص :حضرت جانبام ��ن ه � ��ذا االج� �ت� �م ��اع ول� �ك ��ن امل� �س ��ؤول
ام��ام �ن��ا ه ��و ال � � ��وزراء ه ��م امل �س��ؤول��ون
امامنا وأحمل املسؤولية للوزراء قبل
ديوان املحاسبة.

 د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي وزي ��ر الصحة:ل��م نختلف على امل�س��اء ل��ة السياسية
ولكن فيصل الكندري سأل سؤاال عن
م��وع��د ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ول �ك��ن ردي��ت
بما يمليه علي ضميري واستشهدت
ب��ال �ن��واب ال �ح��اض��ري��ن ف��ي االج �ت �م��اع
واملسألة متى القانون يطبق وديوان
امل �ح��اس �ب��ة ي �ت �ب��ع امل �ج �ل��س وال ي�ت�ب��ع
وزارة الصحة.
الجنسية الكويتية
انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقرير
لجنة الداخلية والدفاع بشأن تحديد
ال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز م�ن�ح��ه الجنسية
الكويتية ع��ام  2016بما ال يزيد على
 4000شخص.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ال ي �ص �ي��ر دي� ��وانامل �ح��اس �ب��ة ال �ش �م��اع��ة ال �ت ��ي ت�ع�ل�ق��ون

ع �ل �ي �ه��ا ت ��أخ� �ي ��رك ��م روح � � � ��وا مل �ج �ل��س
الوزراء واتخذوا قراركم.
 د .علي العبيدي :ال نريد ان يتكلماح��د عن تقصير حكومي في تطبيق
ال �ق��ان��ون وال �ح ��ل ن�ن�ت�ظ��ر رده� ��م على
ك�ت��اب�ن��ا االخ �ي ��ر او ن�ن�ت�ظ��ر امل�ي��زان�ي��ة
املقبلة.
 س�ل�ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م (م �ق��رر لجنةال ��داخ� �ل� �ي ��ة) :ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون س�ي�س�ه��م
ف � ��ي ح � ��ل ج � � ��زء م � ��ن ق� �ض� �ي ��ة ال � �ب� ��دون
والجنسية الكويتية ط��ال انتظارها
واالم��ل معقود على املجلس والنواب
والحكومة.
 محمد طنا :القضية شائكة وهلي��ري��دون ت��وري�ث�ه��ا ل�لاج �ي��ال ال�ق��ادم��ة
ومن خلق مشكلة البدون الحكومات
وامل � � �ج� � ��ال� � ��س ال � �س� ��اب � �ق� ��ة وال � �ق � �ب� ��ائ� ��ل
خ �ص��وص��ا ال �ش �م��ال وه �ن ��اك م��رس��وم

ص � � ��ادر ف� ��ي ع � ��ام  67ي �ج �ي��ز ل �ق �ب��ائ��ل
الشمال الدخول دون جوازات واتوسم
خيرا بالرجل الشجاع محمد الخالد
وال �ج �ه��از امل��رك��زي ل��م ي�ن�ف��ذ اي ش��يء
ووج � ��ود ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي م ��ن ع��دم��ه
واح��د .واآلن مشكلة أبناء املتجنسني
وه � � ��ل ي� �ع� �ق ��ل ش � �خ� ��ص ك � ��ل اخ � ��وان � ��ه
ك��وي�ت�ي��ون اال ه��و ب ��دون وال�ت�خ��وي��ف
م��ن ازدواج �ي��ة الجنسية غ�ي��ر مقبول
واي� � ��ن امل � ��زدوج � ��ون ال ��ذي ��ن ي �ح �م �ل��ون
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة واالم �ي ��رك �ي ��ة وال� �ب ��دون
بحاجة لقرار شجاع.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :اط �ل��ب ت��أج�ي��لاملوضوع لحني وجود وزير الداخلية.
 س � �ل � �ط ��ان ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م «م� � �ق � ��رر»:تعمد بالجلسة وه ��ذا واض ��ح وق��رار
الحكومة وقرار وزير الداخلية مثبت
وهم موافقون على القانون.
 ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي :وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ةم� ��واف� ��ق ع �ل ��ى ال � �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة
ويرجى يكملون النصاب ويحضرون
الحني.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى انال �ق��ان��ون ي�م�ش��ي ف�ف�ع�لا ه �ن��اك ت��واف��ق
وال��وزي��ر م��واف��ق وس�ن�ص��وت م��ن دون
اي تعديل.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ن �ت �ك �ل��م ع��نقضية انسانية بحتة اناس يتصلون
بالكويتيني مباشرة والتعامل معهم
ينبغي ان يكون انسانيا بحثا ونحن
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن دي �ن �ن��ا االس� �ل ��ام واالم � ��ر
الطبيعي ان نلتزم بكل ما يقره القرآن
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الدويسان يسأل عن المتورطين في جرائم إلكترونية
اس � �ت � �ن � �ك� ��ر ال� � �ن � ��ائ � ��ب ف �ي �ص��ل
ال��دوي�س��ان م��ا وصفه بعشعشة
ال � � �ف � � �ئ� � ��ران ون � � �ش � ��ر ط ��اع ��ون� �ه ��م
الطائفي على منصات املغردين
وامل ��دون�ي�ن ال �ش��رف��اء ف��ي م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي معتبرا
التغريدات املسيئة لألشخاص
وخ ��اص ��ة امل �ح �م �ل��ة ب��ال �ط��ائ �ف �ي��ة
ال � �ب � �غ � �ي � �ض� ��ة ب � �م � �ث� ��اب� ��ة ط �ع �ن ��ة
مسمومة في ظهر الوطن.
وط��ال��ب ال��دوي�س��ان م��ن وزارة
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة وك� � ��اف� � ��ة ال � �ج � �ه ��ات
الرقابية بتفعيل دورها الرقابي
للتصدي ملثل هؤالء مشددا على
ض��رورة محاسبة كل من تسول

ل��ه نفسه للعبث ب��أم��ن الكويت
ووح��دت �ه��ا ال��وط �ن �ي��ة ب��اإلس��اءة
ألي م��ن م�ك��ون��ات�ه��ا او رم��وزه��ا
ال ��وط �ن �ي ��ة م �ه �م��ا ك � ��ان م�ن�ص�ب��ه
م �ش��ددا ع�ل��ى ان ال�ك��راس��ي زائ�ل��ة
والوطن باق ولو كره الكارهون.
ال� � ��ى ذل� � ��ك ت � �ق� ��دم ال ��دوي � �س ��ان
ب � � �س� � ��ؤال ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� � � ��ى ن ��ائ ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
ب �ش��أن ت�ف�ع�ي��ل ق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة
ج��رائ��م تقنية امل�ع�ل��وم��ات وع��دد
املتورطني فيها منذ بدء التفعيل
من الكويتيني وغير الكويتيني
وط��ال��ب ف��ي س��ؤال��ه ب�ت��زوي��ده

ب ��ال � �ت ��ال ��ي :ك � ��م ع� � ��دد ال �ق �ض��اي��ا
ال �ت��ي ت��م اح��ال�ت�ه��ا ال ��ى ال�ج�ه��ات
امل �خ �ت �ص��ة وك � ��م ع � ��دد امل�ت�ه�م�ين
م��ن املواطنني واالت�ه��ام��ات التي
وجهت اليهم وكم عدد املتهمني
م � � ��ن غ� � �ي � ��ر امل� � ��واط � � �ن �ي ��ن ح �س��ب
ج�ن�س�ي��ات�ه��م واالت� �ه ��ام ��ات ال�ت��ي
وجهت اليهم وكم عدد االحكام
ال� �ت ��ي ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا وف� �ق ��ا ل �ه��ذا
القانون؟

فيصل الدويسان
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طنا :حل قضية غير
محددي الجنسية
تحتاج إلى قرار
شجاع
الزلزلة :قضية
إنسانية بحتة
وكلنا مساءلون
عليها
الهاجري :منح
الجنسية لمن
شارك في الحروب
والخدمات الجليلة
وإحصاء 65
عاشور :هناك قوة
مضادة لمجلس
األمة ال ترغب في
حل القضية
الطريجي:
المستندات تثبت
أن هناك أشخاصا
يحملون جنسيات
أخرى
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دعوات نيابية بعدم التمييز بين مستحقي
الجنسية من جميع الفئات
تتمة المنشور ص05
الكريم.
املجتمع عندما يحتوي الشخص
ال��ذي ليس من نفس البلد يعني اننا
يجب ان نتعامل مع اي انسان تعامال
انسانيا بحتا ايعقل الن هذا الشخص
ليس له اج��ازة قيادة او شهادة زواج
ينّ
او عالج هذا ظلم ب وواض��ح وكلنا
س �ن �ح��اس��ب ع �ل �ي��ه ن �ع��م ه� �ن ��اك اف � ��راد
ي � ��ري � ��دون ه � ��ذا ال �ظ �ل ��م ع �ل ��ى ال� �ب ��دون
ولكننا جميعا محاسبون ويجب ان
يكون تعاملنا انسانيا بحتا لنجعله
ي �ع �ي��ش ح� �ي ��اة ك��ري �م��ة ون �ش �ع ��ره ان��ه
يعيش بني اخ��وان��ه .كثير من البدون
اباؤهم لم يقدموا اوراقهم للجنسية
وت �ق��اع �س��وا وك �ث �ي��ر م�ن�ه��م ك ��ان ��وا في
الكويت قبل كثير من الكويتيني الذي
ت�ج�ن�س��وا ون�ش�ك��ر االخ� ��وان ف��ي لجنة
الداخلية وال��دف��اع ال��ذي��ن عملوا على
رف��ع ه��ذا الظلم وك��ل شخص مكتوب
على بطاقته غير م�ح��ددي الجنسية
يجب ان يشعر انه يعيش انسانا على
ه��ذه االرض حتى يشعروا انهم بشر
يعيشون على ارض الكويت.
 م ��اض ��ي ال � �ه� ��اج� ��ري :ك� ��ل ال �ش �ك��رلالخوان على هذا الجهد هناك الكثير
م� ��ن غ �ي��ر م � �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة وه ��ذا
ق��ان��ون م�ن��ح الجنسية مل��ن ش ��ارك في
الحروب ومن عمل في القطاع النفطي
ف��ي االربعينات يستحق وم��ن قدموا
خدمات جليلة وبعض التخصصات
النادرة فهو ملف كامل يشمل الكثير.
ومن خالل هذه الجلسة يجب اقرار
ال �ق��ان��ون ف��ي م��داول�ت�ي��ه الن ��ه حساس
م��ن يستحق يمنح الجنسية وم��ن ال
يستحق فعلى الحكومة التعامل معه
بما يستحق ه��ذا االنسان من حقوق
مثل الصحة والتعليم والزواج.
وك� ��ل م ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه ال� �ب ��دون م��ن
عراقيل يجب ان ي��زال وهناك تعسف
ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة واح ��ث
ال � �ن� ��واب ع �ل ��ى ال �ت �ص ��وي ��ت ع �ل �ي��ه ف��ي
مداولتيه حتى تحل هذه القضية.
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :م ��ن ي �ع �ت �ق��د انال �ح �ك��وم��ة س ��وف ت �ح��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة
ف��ان��ه يعيش ف��ي س ��راب فالحكومات
ل �ي��س ل��دي �ه��ا ال �ن �ي��ة ف ��ي ح ��ل م�ش�ك�ل��ة
ال � �ب � ��دون وس � �ت ��واف ��ق ع �ل �ي��ه م� ��ن ب ��اب
املسؤولية ولكنه لن يحل املشكلة حل
املشكلة ليس م��ن خ�لال ه��ذا القانون
ال� � ��ذي ص � ��در  10م� � ��رات م ��ن امل �ج �ل��س
ق��دم��ت ه��ذا ال�ق��ان��ون ووض�ع��ت شرطا
لالربعة آالف على ان يكونوا من غير
م� �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ي �ع �ن��ي ال �ق��ان��ون
س�ي�ع�ط��ي ال �ح��ق ل�ل�ح�ك��وم��ة تجنيس
م��ن ت�ش��اء مثل القريبني م��ن الشيوخ
وال � �ن� ��واب وغ �ي��ره��م ول �ك ��ن ه �ن ��اك 32
ال�ف��ا يستحقون وس ��وف ن�ج��د ان من
يستحق الجنسية لم يتم تجنيسه.

البراك :ال بد أن
تحدد الحكومة
أولوية األشخاص
المستحقين
للتجنيس

سلطان اللغيصم

ه��ذا االسلوب لن يحل املشكلة الن
م��ن تجنسوا ليسوا كلهم ب��دون فمن
تجنس هم خدمات جليلة واصحاب
املتنفذين يجب ان يكون هناك ايمان
واض��ح م��ن السلطة بحل املشكلة في
ع ��ام  1959ك ��ان ه �ن��اك  550شخصا
يستحقون واليوم  130الفا وأصدرنا
ق��وان�ين وال ��ى اآلن ل��م ت�ح��ل وبالتالي
ه �ن��ا ال �ق��ان��ون ب �ح��ل م�ش�ك�ل��ة ال�ب�ع��ض
وليس الكل.
مثلما هناك قوة ورغبة من النواب
ال ��ذي ��ن ي �ش �ع��رون ب��ال �ق �ض �ي��ة االم �ن �ي��ة
واس � �ت � �ق� ��رار ال �ب �ل ��د ول� ��ذل� ��ك ت �ح �ك �م��وا
امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ت�ق��دي��م ال�ق��ان��ون يجب
ان نفهم ان ه�ن��اك ق��وة م�ض��ادة اق��وى
م��ن م�ج�ل��س االم ��ة وه ��ي ال ت��رغ��ب في
تجنيس البدون وال ترغب في تعديل
اوض ��اع� �ه ��م وال ت ��رغ ��ب ف ��ي ت�ج�ن�ي��س
املستحق عنهم.
ال ن �ق��ول ت�ج�ن�ي��س ال �ج �م �ي��ع ول�ك��ن
ع � �ل ��ى االق � � � ��ل ت� �ج� �ن� �ي ��س ال� � � �ـ  31ال� �ف ��ا

النائبان عبدالله التميمي وعسكر العنزي

محمد البراك

امل �س �ت �ح �ق�ين ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال
ي �س �ت �ط �ي �ع��ون الن اص � �ح ��اب ال �ن �ف��وذ
ال�ح�ك��وم��ة ت�ه��اب�ه��م ي�ن�ب�غ��ي ان ت�ع��رف
الحكومة ان التجنيس هو هدفه المن
الوطن وليس ملصالح البعض.
 م � �ح � �م ��د ال � � � �ب � � � ��راك :ه� � ��ي ق �ض �ي��ةت �ق��دم ف �ي �ه��ا ال �ح �ل��ول وق ��ت ال �ح �م�لات
االنتخابية فقط منذ  2007لم نتقدم
بأي حل لهذه املشكلة واليوم امامنا ما
ال يزيد عن  4000مفترض تجنيسهم
هناك  100ألف نسمة جزء منهم يعمل
والجزء االخر ال يعمل وروات��ب الذين
ي �ع �م �ل��ون م �ت��دن �ي��ة وال � �س ��ؤال م ��ن اي��ن
ي �ص��رف��ون ف� ��اذا ل ��م ن�ت�ك�ف��ل ب �ه��م وف��ق
الشروط فماذا سيحدث؟!
وم � �ن � �ه� ��م م � ��ن ح� �م� �ل ��ة ال � �ش � �ه� ��ادات
وال �خ��دم��ات ال�ج�ل�ي�ل��ة وم�ن�ه��م م��ن هو
متزوج من كويتية وفي العادة تكون
قريبته يعني امتدادا لهم واقارب لهم
ول�لاس��ف اكثرهمخ طلقوا زوجاتهم
لالستفادة من قانون تجنيس االرامل

واملطلقات.
البد ان نعرف األولوية للتجنيس
مل ��ن؟ واذا اق ��ر ف�ع�لا ف�ه��ل ف�ع�لا س��وف
يكون هناك مستفيدون من القانون؟
وي � �ج� ��ب ان ن� �ق ��ر ال � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ه ��ذه
الجلسة.
 أح�م��د الري :م��ن ح�ي��ث امل �ب��دأ معه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ح �ت��ى ن �س��اه��م ب �ج��زء
بسيط من املسؤولية تجاه هذه الفئة
املظلومة في املجتمع واسأل الحكومة
س��ؤاال ع��ن الشريحة التي بلغت 130
ال��ف واف��د وب�ع�ض��ه م��ن ال�ج�ي��ل ال��راب��ع
ويجب ان نعطي هذا املوضوع اولوية
ألن ه�ن��اك نقطة غير مضيئة تسجل
علينا خاصة ان الحلول ممكنة فهل
هي اولى بالتعيينات ام من الخارج؟!
ف �ه ��ي ق �ض �ي��ة ان �س ��ان �ي ��ة ح �ق��وق �ي��ة
واي��ن خارطة الطريق اآلن واملجالس
ال�س��اب�ق��ة ت �ش��ارك امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ع��دم
ح��ل املشكلة صرنا  ٪ 25م��ن تركيبة
ه� ��ذا ال �ب �ل��د ف �م��ا امل �ش �ك �ل��ة ل ��و نضيف
عليهم الـ  100ألف التركيبة السكانية
اختربت وخالص.
وكنا قدمنا طلبا على اساس الحد
االدن� � ��ى واالخ� � � ��وان ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة رأوا
وضع الحد االقصى وهناك أولويات
للتجنيس البد ان نعرفها.
 س� �ع ��دون ح� �م ��اد :ب �م��ا ان ه �ن��اكتوافقا حكوميا نيابيا اقترح الدخول
في التصويت مباشرة.
قدمت اقتراحا بما ال يقل عن 4000
وت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة خ� ��رج ب �م��ا ال ي��زي��د
فمن املمكن ان يعيش  1او  2او ثالثة
وه� ��ذا رأي ال�ل�ج�ن��ة وب �ع��ض االخ� ��وان
لديهم خلط بني تجنيس احصاء 65
وتجنيس االرام ��ل واملطلقات وهناك
تضارب في االرق��ام والشروط وهناك
ف ��رق ب�ي�ن  32ال �ف��ا و 100ال ��ف وي�ج��ب
ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن  65واالع� �م ��ال الجليلة
حتى ص��ارت هناك اخطاء في سحب
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ات ع� �ل ��ى ب� �ن ��د ال� �خ ��دم ��ات
الجليلة وال �ق��رار ص��در بالخطأ وفق

احصاء  65وتم سحب الجنسية بناء
على ذلك وعليه قدمت اقتراح ال يجوز
منح الجنسية اال بقانون.
ن � �ح� ��ن م � � ��ع ت� �ج� �ن� �ي ��س امل� �س� �ت� �ح ��ق
فتجنيس ابناء االرامل واملطلقات هذا
«بروحه» ال يحتاج قانونا وارجو ان
تدخل في التصويت.
 د .محمد الحويلة :قضية البدونم��ن ال�ق�ض��اي��ا امل�ه�م��ة ال�ت��ي ل��م تتحقق
املعالجة السليمة لهذا امللف السابق
ال � ��ذي ت �م��ت م �ن��اق �ش �ت��ه ف ��ي امل �ج��ال��س
ال �س��اب �ق��ة ول ��م ت �ت��م م�ع��ال�ج�ت��ه ج��ذري��ا
وتحديد من يستحق شرف الجنسية
الكويتية.
ه � ��ذا امل� �ل ��ف ل� ��ه ج� ��وان� ��ب ان �س��ان �ي��ة
ودول � � � �ي � � ��ة وي � �ن � �ب � �غ� ��ي ال� � �ت� � �ص � ��دي ل��ه
ومعالجته معالجة ج��ذري��ة واذا كان
ه�ن��اك ت�ع��اون او ات�ف��اق ب�ين الحكومة
وامل�ج�ل��س ي�ف�ت��رض ان يتحقق ه��دف
ك �ب �ي��ر ع �ل ��ى ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ال �ق �ض �ي��ة
تتطور وتكبر والعدد يزيد واملعاناة
تزيد الن هذه الفئة متداخلة مع اهل
الكويت.
وي �ف �ت ��رض ان ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك وق �ف��ة
ص ��ادق ��ة م ��ن امل �ج �ل��س ل�ت�ج�ن�ي��س م��ن
يستحق ال�ج�ن�س�ي��ة الن �ن��ا ل��م نعطهم
االس �ت �ق��رار ال�ن�ف�س��ي ول ��م ن �ع��ط ال�ح��ل
ال� �ج ��ذري وه � ��ذه ق �ض �ي��ة ت �ه��دد االم ��ن
الوطني واالستقرار في البلد والبد ان
نتحمل مسؤولياتنا واذا ك��ان هناك
سبب لعدم تجنيسهم فلتوضحه لنا
الحكومة.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :مشكلة ال �ب��دونكبيرة تتحملها الحكومات السابقة
والبدون يجب اال يتميز عن الوافدين
ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى رخ � �ص ��ة ال� �ق� �ي ��ادة
وه � �ن ��اك م ��ن اخ� � ��رج ج � � ��وازه وح �ص��ل
على مميزات ونصف البدون يملكون
اح�ص��اء  65وبعضهم سجل ف��ي عام

التتمة ص07

الري :الحكومات
والمجالس
السابقة تتحمل
مسؤولية عدم
حل القضية
حماد :تقدمت
باقتراح عدم جواز
منح الجنسية إال
بقانون
الحويلة :وقفة
جادة من المجلس
والحكومة
لتجنيس من
يستحق
الشايع :يجب عدم
تمييز البدون عن
الوافدين في
الشهادات وإجازات
القيادة
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نواب يعترضون على صيغة
«ما ال يزيد عن  »4000ويطالبون بتعديلها
تتمة المنشور ص06
 80وه� �ن ��اك ت ��زوي ��ر وت��دل �ي��س ول�ع��ب
ويجب ايقاف التجنيس حتى وضع
ض��واب��ط الي �ق��اف ال�ت�لاع��ب وتجنيس
ابناء الكويتيات معيب جدا.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري :ع � �ق� ��ود م��نالزمن مللف البدون والحكومة لم تقم
باجراءات بهذا امللف والحكومة تملك
ت�ف�ص�ي�لات ع��ن ك��ل اس ��رة م��ن ال �ب��دون
وه�ن��اك م��ن عمل ف��ي النفط منذ اكثر
م��ن  50ع��ام��ا وال� �ي ��وم ن �ج��ده��م ب��دون
وهذا امر ال يمت باالنسانية بصلة.
وي� � �ج � ��ب ان ت � � �س� � ��ارع ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب �ت �ج �ن �ي��س ح �م �ل��ة اح � �ص� ��اء  65وم ��ا
حصل من حث البعض على استخراج
ج � � ��وازات م ��ن دول اخ � ��رى ي �ج��ب ح��ل
مشاكلهم.
 ع �ب ��دال �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ي �ج ��ب انن � �ف� ��رق ب �ي��ن ال �ت� �ج �ن� �ي ��س وال� �ت� �ع ��ام ��ل
االن �س��ان��ي واالح �ص��ائ �ي��ات ت�ث�ب��ت ان
ه�ن��اك اش�خ��اص��ا ي�ح�م�ل��ون جنسيات
اخ ��رى وه ��ذا ال �ق��ان��ون م �ج��رد دغ��دغ��ة
مشاعر وع��دد البدون قبل الغزو كان
 220ال�ف��ا واالن ع��دده��م  96ال��ف وم��ن
قاموا بتعديل وضعهم عددهم يفوق
ال � �ـ  7000وان ك� ��ان ه� �ن ��اك اش �خ��اص
مستحقون ن�ح��ن ال ن�م��ان��ع ول�ك��ن من
ه ��ب ودب ال ي� �ج ��وز وي� �ج ��ب ن�س�ج��ل
ش� �ك ��رن ��ا ل� � � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب�ك�ش��ف
املزورين وانا ضد القانون ألنه قانون
ضحك على البدون.
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ب�ع��دم وج��ودوزير الداخلية ننفخ بجربة مشقوقة
واالخ الشايع قال الكالم الذي بخاطر
ال �ح �ك��وم��ة وي� �ن� �ظ ��رون ل� �ل� �ب ��دون ك��أن
ل�ي��س ل�ه��م ح �ق��وق وم �ل��ف ال �ب��دون هو
اخ � �ط ��ر م� �ل ��ف وق �ن �ب �ل ��ة م ��وق ��وت ��ة وال
يمكن تجاهلها وهذا القانون لو يتم
تجنيس واح��د اذا انتفى الغرض من
ال�ق��ان��ون وم��ا يحصل دغ��دغ��ة مشاعر
وح �س��اب��ات ان�ت�خ��اب�ي��ة وال �ك��وي��ت بلد
الخير يعامل بها الناس بهذا الشكل
وخ � ��ل ال �ح �ك��وم��ة ت ��ذه ��ب ل�ل�ص�ل�ي�ب�ي��ة
وت�ي�م��اء وج �ن��وب االح �م��دي لينظروا
كيف يعيش ال�ب��دون وب�ع��ض ال�ب��دون
عندهم اوراق ال يملكها بعض النواب
وال� ��وزراء وه��ل يعقل عسكري وعليه
ق �ي��د أم� �ن ��ي .وان � ��ا غ �ي��ر م �ت �ف��ائ��ل ب�ه��ذا
القانون.
 س �ل �م��ان ال �ح �م ��ود :اط �ل��ب شطببعض الكلمات والكويت بلد دستور
وق��ان��ون وال�ح�ك��وم��ة ت �ح��اول معالجة
القضية بشكل قانوني وهناك العديد
م� ��ن االج � � � � ��راءات ات � �خ� ��ذت وي� �ج ��ب اال
تعطي رسالة ان هناك عدم اهتمام من
الحالة االنسانية.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي :م �س �ت �ع��داج �ي��ب م ��ن ال� �ب ��دون م�س�ت�ح�ق�ين ن��ري��د
تجنيسهم.

التميمي :بعض
البدون لديهم
إثباتات أفضل
من بعض النواب
والوزراء

سعود الحريجي

 عسكر العنزي :ملف البدون وهذاال �ق��ان��ون ص��وت�ن��ا ع�ل�ي��ه  8م ��رات وم��ا
زال م�ك��ان��ك راوح وال�ح�ك��وم��ة رفضت
«ال ي�ق��ل» ع��ن  4االف ول��و جنسنا 20
ش �خ �ص��ا اك �ت �ف �ي �ن��ا اذا غ �ي��ر م �ع �ق��ول
وال �ق �ي��ود االم �ن �ي��ة ت �ن��زل ب��امل �ط��ر على
االخ� ��وة ال �ب��دون وه��ل ي�ع�ق��ل عسكري
عليه قيد امني وهناك بيع للجناسي
س ��اب� �ق ��ا والي � ��وج � ��د ح� ��ل ل � �ه ��ذا امل �ل��ف
واق � ��ررن � ��ا ب��ال �س��اب��ق  12ب �ن��د ح �ق��وق
مدنية وب�ع��ض ال �ن��واب ان�ح��اش��وا من
القاعة وفي السبعينيات تم تجنيس
م ��ن ي�ن �ه��ي ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وي�ج��ب
على رئيس اللجنة متابعة هذا امللف
ويجب وضع حل لهذا امللف.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :م �م��ا ي��ؤس��فان هذا امللف مر عليه سنوات طويلة
دون ح��ل لهذه الفئة ووزارات الدولة
س �ت �ق��دم ع �م��ال��ة م ��ن ال � �خ ��ارج مل � ��اذا ال

الحريجي :سنوات
عدة مضت من
دون حلول جذرية
للقضية

عدنان عبدالصمد

ت��وظ��ف ال�ب��دون وال �ب��دون مغربني في
بلدهم والجميع يتفق على الحقوق
وال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة وه ��م ال ينتظرون
اال العيش الكريم وال�ب��دون تعرضوا
مل �م��ارس��ات واج �ب ��روا ع�ل��ى اس�ت�خ��راج
وث ��ائ ��ق س �ف��ر ون �س �ت �ه �ج��ن ال �ت��أخ �ي��ر
واملماطلة بتجنيس البدون.
 عدنان عبدالصمد :الحكومة غيرجادة باملرة في حل هذه املشكلة على
الرغم من خطورتها كانت اجتماعية
ث ��م س �ي��اس �ي��ة ث ��م االن ق �ض �ي��ة ام�ن�ي��ة
وال�ح�ك��وم��ة ت�ع�ت�ق��د ان ال��زم��ن سيحل
امل� �ش� �ك� �ل ��ة ب � ��ل ع� �ق ��ده ��ا أك � �ث� ��ر ن��وق��ش
ه ��ذا امل��وض��وع ف��ي م�ج�ل��س  81وك��ان
ب ��االم� �ك ��ان ح �ل��ه ب �م �ن �ت �ه��ى ال �س �ه��ول��ة
وه �ن��اك ع �ب��ث ف��ي ال�ت�ج�ن�ي��س وه �ن��اك
تزوير وبنظر الحكومة هذا العبث أتى
بموافقة الحكومة وك��ان يفترض ان
تنشر االسماء في الجريدة الرسمية

القضيبي يشارك في ملتقى
مواجهة اإلرهاب بالرياض
ت � � ��وج � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب أح � �م� ��د
القضيبي إلى اململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ام ��س
وذل ��ك ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ملتقى
م � ��واج� � �ه � ��ة خ � �ط� ��ر االره � � � � ��اب
واملنظمات االرهابية  -رؤية
برملانية ال��ذي سيعقد اليوم
الخميس.

احمد القضيبي

لكنها بعد الغزو لم تنشر ألنها اخذت
الجنسية بليل .اآلن هناك ابن الحفيد
م��وج��ود وه �ن��اك م��ن يصيد ال�ع�ق��ارب
حق االنجليز وحتى نحن في املجلس
مل� �ج ��رد اب � � ��راء ال ��ذم ��ة وه � �ن ��اك ش �ب��اب
ي��ري��دون ال� ��زواج وال��وظ�ي�ف��ة وف��ي ظل
الرفاهية ال يجدون اللقمة فهذه نقطة
سواء والزمن لن يحل املشكلة وقدمنا
ق��ان��ون��ا للحقوق امل��دن�ي��ة واالنسانية
وال�ح�ك��وم��ة ت��رف��ض فالوظيفة حسب
م��زاج ال ��وزراء وش�خ��ص ف��ي الجمارك
م ��ن  1957واب� �ن ��ه ش �ه �ي��د وط� � ��رد م��ن
الوظيفة وعبدالحميد الرفاعي شهيد
م ��ن ش �ه ��داء م�س�ج��د االم � ��ام ال �ص��ادق
وه � � ��و ال � � �ب� � ��دون ال� ��وح � �ي� ��د وال� �ج� �ه ��از
املركزي للبدون يعقد البدون ويعقد
االج � � ��راءات وم ��ا ي�ع�ط��ون�ه��م ال�ب�ط��اق��ة
االم �ن �ي��ة ألن �ه��م ل �ي �س��وا ب � ��دون .فعلى
االق� � ��ل ت �ط �ب �ي��ق االق� � �ت � ��راح ب��ال �ح �ق��وق
املدنية واالجتماعية وتوظفهم بدال
من مئات االالف التي نأتي بهما من
ال �خ��ارج وه ��م ج ��زء م��ن ه ��ذا املجتمع
وي�ض�ح��ون ف��ي سبيل ال�ب�ق��اء ف��ي هذا
املجتمع ولن يخرجوا من هذا الوطن.
 ماجد موسى :قضية شائكة صارلها زم��ن طويل ولكن ل��و كانت هناك
ج��دي��ة مل��ا اس�ت�م��رت ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة وال
ي�ن�ب�غ��ي ان ن��زاي��د ع�ل��ى ه ��ذه القضية
وتحتاج ال��ى حلول وان الحكومة ما
عندها قدرة فنحن نملك التشريعات
واالدوات في حل هذه القضية والعتب
على نواب املجلس واملجالس السابقة
التي لم تحل القضية.
 عسكر العنزي 10 :مرات طلع مناملجالس الحالية والسابقة وحبست
ف��ي االدراج وم ��ا ي�ص�ي��ر ت�ه�ض��م حق
املجالس السابقة.
 فيصل الشايع :القانون مخالفل�لان�س��ان�ي��ة ي�ح�ت��اج ال ��ى وق ��ف العمل
به ألن ما يجنس ابناء الكويتيات اال
بعد وفاة االم او وفاة االب لذلك يجب
اعادة النظر في هذا الجانب.

 عدنان عبدالصمد :نؤيد تجنيسابناء الكويتيات ولكن القانون جزئي
ال ي�ح��ل امل�ش�ك�ل��ة ب �ص��ورة ك��ام�ل��ة ول��و
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل � ��م ت �ج �ن ��س اي ش �خ��ص
فعندها اي�ض��ا ت�ك��ون طبقت القانون
ي�ع�ن��ي امل �ش �ك �ل��ة ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة اذا لم
تتعاون ستعقد االمور.
 م��اج��د م��وس��ى :العتب عليك انتت�ش��رع ق��ان��ون��ا ون�ح��ن امل�ق�ص��رون لكن
في املظاهرات نرى الشعارات.
 ح � � �م� � ��ود ال� � � �ح� � � �م � � ��دان :امل� �ش� �ك� �ل ��ةك�ب�ي��رة وت�ن��ام��ت وت�ع��اق��ب الحكومات
وامل �ج ��ال ��س وال �ح �ك��وم��ة ه ��ي امل�ع�ن�ي��ة
ب� ��ذل� ��ك وامل � �ع � �ن� ��ي م � ��ن غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
الجنسية ال يأخذون حقوقهم في مثل
هذه املشاكل وكلهم يهمشون وتعطى
الجناسي بصفقات نيابية حكومية
وال ي� �ع� �ط ��ى امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ون وألن � � ��اس
معينني ونحذر من املساس بالعيش
ال �ك��ري��م م ��ن ح �ي��ث ال �س �ك��ن وال�ت�ع�ل�ي��م
والصحة.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :االخ� ��وان وف��واوك �ف��وا بالحجي ال �ك�لام ي�ع��اد وي�ك��رر
وبأن الحكومة غير جادة فما السبب؟
وقالوا من مجلس  81وكانت االعداد
بسيطة ف�م��ا ال�س�ب��ب؟ ف�م��ن املستفيد
م ��ن ب �ق��اء ه ��ذا ال �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر؟ ه�ن��اك
اط��راف مستفيدة من ع��دم تجنيسهم
م �س �ت �ح �ي��ل ال ي ��وج ��د س �ب ��ب ه� ��ل ألن
ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر ب ��ه ف �ئ��ة غ �ي��ر م��رغ��وب
فيها؟ فلماذا تجاهل على حساب بلد
ومصلحة بلد؟ االعداد تراكمت وزادت
ما سبب ذلك؟ الجهاز املركزي قال إنه
أنجز املهمة التي كلف بها وح��دد 34
الف يستحقون فلماذا ال تجنسهم؟
 د .خليل اب��ل :ال�ن��اس سواسية التمييز بيهم بسبب الجنس او االصل
او ال��دي��ن ال ع�لاق��ة ل�ل�م��ذه��ب وال��دي��ن
والجنس في املوضوع.
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عسكر :يجب
االلتزام بتجنيس
 4آالف شخص
وتطبيق القانون
إلنهاء المشكلة
عبدالصمد:
الحكومة غير جادة
بالمرة في حل
هذه المشكلة
موسى :نملك
التشريعات
واألدوات إلجبار
الحكومة على حل
قضية التجنيس
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مطالبات نيابية بوضع حل جذري لقضية
البدون وتجنيس جميع المستحقين
تتمة المنشور ص07
 ج�م��ال العمر :ه��ذه الفئة شبعتم� �ت ��اج ��رة وت� ��دف� ��ع ال �ث �م��ن ال�ج�ن�س�ي��ة
اص� �ب� �ح ��ت اداة س� �ي ��اس� �ي ��ة .ال �ش �ك��ر
وال�ت�ق��دي��ر ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ل�ج�ه��وده
وت �ق��دم��ت ب �ع��دة اق �ت��راح��ات واول��وي��ة
العمل لهم قبل ال��واف��دي��ن والحكومة
أن تنظر بجانب انساني ونحن تحت
ظ��ل ق��ائ��د ال�ع�م��ل االن�س��ان��ي ال ب��د من
النظر اليهم من جانب انساني وان ما
توظفوا وي��ن ي��روح��ون؟ من يستحق
ن�ج�ن�س�ه��م وم ��ن ال ي�س�ت�ح��ق طلعهم
والله جريمة ألن ما يصير ه��ذا ضد
ال�ب�ش��ر ورات ��ب ال �ب��دون اق��ل م��ن رات��ب
ال ��واف ��د مل � ��اذا؟ خ �ط��اب��ي ال ��ى ص��اح��ب
السمو ألن كل خيوط الحل بيد سموه
ب ��أن ي��وج��ه ب��امل �س��اع��دات ل �ه��ذه الفئة
والحكومة تتحمل مسؤولية ه��ؤالء
ال �ب �ش��ر .أت �م �ن��ى ان ه ��ذه االق �ت��راح��ات
التي تخفف من معاناتهم في الجانب
االن�س��ان��ي ه��ذه م�ع��ان��اة وواق ��ع فعلي
ي �ج��ب ع �ل��ى امل �ج �ل��س ان ي�ت�خ��ذ ق ��رارا

بإنهاء هذه املعاناة.
 خليل ابل :من يقرر كيف نتعاملمع بعض في هذا املجتمع ويفترض
م ��ن ي �ح ��دد ال� �ع�ل�اق ��ات ه ��ي ال �ق��وان�ي�ن
والناس سواسية في الكرامة وهناك
قيم يجب ان نعمل عليها وهناك من
ي �ن �ظ��ر ن �ظ��رة دون� �ي ��ة وع� �ي ��ال بطنها
ك �ل �ح��ة س �ي �ئ��ة وم �ح �ش��وم�ي�ن وه �ن��اك
واج� �ب ��ات وح �ق��وق وع�ل�ي�ن��ا ان ن��درك
املشكلة في املجتمع.
 مبارك الخرينج :التجنيس حقس � �ي� ��ادي ب ��ال ��دول ��ة وه � ��و م� ��ن ض�م��ن
ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون والب� ��د ان ن�ق��رر
ق ��ان ��ون ال � �ب ��دون وح�ل��ا ج ��ذري ��ا ل �ه��ذا
امل � �ل� ��ف وي � �ج� ��ب ان ن� �ح ��ل ال �ت��رك �ي �ب��ة
السكانية وفئة البدون ملف سياسي
واج�ت�م��اع��ي وام �ن��ي وان �س��ان��ي ولكن
امل�ل��ف االم �ن��ي خ��ط أم�ن��ي وال ي�ك��ن ان
ن �ح��ل ال �ق �ض �ي��ة وه� �ن ��اك م�س�ت�ح�ق��ون
خ �ص��وص��ا م ��ن ش� ��ارك� ��وا ب��ال �ح��روب
وال� � �س � ��ؤال اذا ف� ��ي ب � � ��دون ي �ح �م �ل��ون
ج �ن �س �ي��ة اخ � ��رى مل � ��اذا ي �ت��م ال �س �ك��وت
عنهم؟

ماجد موسى

 د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران :ع��دمح��ل ه��ذه القضية ي��رف��ع تكلفة حلها
ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل وه ��ي ق�ض�ي��ة انسانية
وه� �ن ��اك ج ��ان ��ب ت�ع�ل�ي�م��ي وامل �ج �ت �م��ع
طبقات مل��اذا ال تحتضن الطاقات من
هذه الفئة وسوق العمل بحاجة لهم

ومستقبل الكويت آمن ومستقر.
 س� � �ل� � �ط � ��ان ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م (م� � �ق � ��ررال �ل �ج �ن ��ة) :ي �ج��ب االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ه��ذه
ال �ق �ض �ي��ة ون � ��رى ف ��ي رئ �ي��س ال� � ��وزراء
ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة النية ال�ص��ادق��ة في
تجنيس املستحقني وتصويتنا على

ال �ق��ان��ون ت��رج�م��ة ل��ذل��ك ل�ي�ك��ون ب��داي��ة
م��وف �ق��ة الع� �ط ��اء ك ��ل م �س �ت �ح��ق ح �ق��ه.
نحن نتكلم ع��ن الفئة ال�ت��ي اك��دت ان
ال � ��وزارة وال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وق��ال��وا
انهم يستمعون والدستور الكويتي
ف��ي ال�ب��اب الثالث ن��ص على الحقوق
وال ��واج� �ب ��ات ال �ع��ام��ة ول ��م ي �ف��رق بني
ال��رج��ل وامل� ��رأة وال�ج�ن�س�ي��ة الكويتية
يحددها القانون ومن اقام في الكويت
ع ��ام  1965وم ��ا ق�ب�ل��ه وح��اف �ظ��ه على
االق��ام��ة فيها وتعتبر اق��ام��ة االص��ول
مكملة القامة الفروع بشرط ان يكون
ال �ف ��رع م ��ول ��ودا ب��ال �ك��وي��ت ب �ش��رط أن
يصدر قانون بتحديد العدد كل عام.
وبخصوص ال يقل او ال يزيد عن
 4آالف اق ��ول ان��ه ف��ي ع��ام  1984ج��اء
ال�ق��ان��ون بتجنيس  800شخص بما
ال ي��زي��د وع��ام  2000ب�م��ا ال ي��زي��د عن
 2000شخص وعام  2007بما ال يزيد
ع��ن  2000ش�خ��ص وت��واف�ق��ت اللجنة

الحمدان :هناك
جناسي تعطى
بصفقات نيابية
حكومية
العمر :الجنسية
أصبحت أداة من
أدوات السياسة
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الجبري :سنجوب العواصم العالمية لوقف عدوان
األسد السافر على السوريين
ق��ال نائب رئيس البرملان العربي
م� �ح� �م ��د ال � �ج � �ب� ��ري إن� � �ن � ��ا س �ن �ج ��وب
ال� �ع ��واص ��م ال �ع��امل �ي��ة م ��ن أج � ��ل وق��ف
ع ��دوان األس ��د ال�س��اف��ر ع�ل��ى املدنيني
السوريني.
وأضاف الجبري في تصريح عقب
االج�ت�م��اع ال �ط��ارئ ل�ل�ب��رمل��ان العربي
أن ��ه ت �ق��رر ت�ش�ك�ي��ل خ �م��س وف� ��ود من
البرملان العربي لزيارة األمم املتحدة
وج�ن�ي��ف وال � ��دول االوروب� �ي ��ة مشيرا
إل��ى ان ال��زي��ارة ت �ه��دف إل��ى الضغط
ع �ل��ى ن �ظ��ام االس� ��د ل�ت�ط�ب�ي��ق ق� ��رارات
مجلس االمن خصوصا القرار ٢٢٥٤
الرامي الى وقف اطالق النار وحماية
امل��دن�ين وض �م��ان وص ��ول امل�س��اع��دات
االنسانية.
وك ��ان ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ق��د أص��در
بيانا امس االول في ختام االجتماع
الطارئ لهيئة مكتبه ولجنة الشؤون
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واألم� � ��ن
ال�ق��وم��ي ملناقشة ت �ط��ورات األوض��اع
ف ��ي س ��وري ��ا ال س �ي �م��ا م��دي �ن��ة ح�ل��ب

تحت شعار (من أجل وحدة سوريا)
أع ��رب ف�ي��ه ع��ن ت�ض��ام�ن��ه م��ع الشعب
ال � �س� ��وري ازاء م� ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه م��ن
انتهاكات خطيرة نتيجة التصعيد
األخير للنظام السوري من القصف
العشوائي والغارات الجوية ما أدى
ال��ى تدمير مستشفى القدس في 28
أبريل املاضي.
واع�ت�ب��ر ال�ب��رمل��ان ف��ي ب�ي��ان ان تلك
االن �ت �ه��اك��ات ت �ش �ك��ل خ��رق��ا ف��اض�ح��ا
الت� � �ف � ��اق وق� � ��ف األع � � �م � ��ال ال� �ع ��دائ� �ي ��ة
وم�ع��اه��دات جنيف األرب��ع والقانون
الدولي االنساني وقرار مجلس األمن
رقم (.)2254
ودان ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ات
وال�ج�م��اع��ات االره��اب�ي��ة ك��اف��ة خاصة
ت �ن �ظ �ي��م (داع � � ��ش) وج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة
وح ��زب ال�ل��ه مل��ا ت�ق�ت��رف��ه م��ن عمليات
اره ��اب� �ي ��ة ض ��د امل ��واط� �ن�ي�ن األب ��ري ��اء
خاصة األطفال كما ندد باملمارسات
غير االنسانية في ربوع سوريا كافة.
وأك��د االل �ت��زام بالثوابت الخاصة

محمد الجبري

ب �س �ي��ادة دول ��ة س��وري��ا واس�ت�ق�لال�ه��ا
ووح� ��دة وس�ل�ام��ة أراض �ي �ه��ا معتبرا
أن ال �ح��ل ال�س�ي��اس��ي ال�ت�ف��اوض��ي هو
ال�س�ب�ي��ل ن �ح��و ال �ت��وص��ل ال ��ى ت��واف��ق
الن�ه��اء األزم ��ة ال�س��وري��ة م�ش��ددا على
ضرورة اضطالع الدول واملؤسسات
العربية ب��دور فاعل في ه��ذا السياق
وعلى تفعيل مبادرة البرملان العربي

ل �ل��وس��اط��ة م ��ن أج� ��ل امل �ص��ال �ح��ة ف��ي
سوريا.
ودع��ا ال��ى استضافة اح��دى ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ح � ��وارا ب�ي�ن أط � ��راف األزم ��ة
ال� �س ��وري ��ة ك ��اف ��ة أس� � ��وة ب ��امل� �ب ��ادرات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ل � �ع �ل�اج ب� �ع ��ض ال �ق �ض��اي��ا
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ض��وء ق ��رارات املرجعية
الدولية.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري
ل�لاق�ت�ت��ال ف��ي األراض� ��ي ال�س��وري��ة مع
اقتراح تشكيل قوة حفظ سالم عربية
كأحد االج��راءات الضرورية لصيانة
ال �ه��دن��ة وادام �ت �ه��ا خ��اص��ة ف��ي ض��وء
عدم نجاح الجهود الدولية السابقة
ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى وق��ف اط�ل�اق ال�ن��ار
ورف ��ض ص��ور ال�ت��دخ�لات الخارجية
كافة سواء االقليمية أو الدولية منها
على األراضي السورية.
وق� ��رر ال �ب��رمل��ان م��واص �ل��ة ج �ه��وده
ف��ي ال �ح ��وار م��ع ال �ب��رمل��ان��ات ال��دول�ي��ة
واالق � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة وال � ��وط � �ن � �ي � ��ة خ ��اص ��ة
ب� ��رمل� ��ان� ��ات ال� � � � ��دول ال� �خ� �م ��س دائ� �م ��ة

العضوية بمجلس األم��ن وبرملانات
دول ال � � �ج� � ��وار ال � �ع� ��رب� ��ي واالت� � �ح � ��اد
البرملاني الدولي والبرملان األوروبي
واألورو-م � � �ت� � ��وس � � �ط� � ��ي ل� ��دع� ��م ال �ح ��ل
السياسي والضغط على الحكومات
لتثبيت الهدنة وضمان استمراريتها
ول�ت��وض�ي��ح م��ا ت�ق��وم ب��ه التنظيمات
والجماعات االرهابية من جرائم ضد
االنسانية.
ورأى ض� � � � � � ��رورة ال� � �ع� � �م � ��ل ن �ح��و
توحيد الجهود العربية لحل األزم��ة
السورية من خالل تنسيق األدوار مع
األم�ين ال�ع��ام لجامعة ال��دول العربية
واملجلس ال��وزاري والترويج ملبادرة
ورؤي��ة ال�ب��رمل��ان العربي للخروج من
األزم ��ة وب �ل��ورة رؤي ��ة ع��رب�ي��ة م��وح��دة
يتم تداولها مع كافة األطراف الفاعلة
في املجتمع الدولي.
كما أك��د ال�ب��رمل��ان العربي ض��رورة
ت� �ح� �م ��ل امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� � ��دول� � ��ي خ ��اص ��ة
م�ج�ل��س األم� ��ن مل �س��ؤول �ي��ات��ه ال�ك��ام�ل��ة
وال�ع�م��ل ع�ل��ى تنفيذ ق��رارات��ه خاصة

امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��وق ��ف اط� �ل ��اق ال � �ن� ��ار ف��ي
األراض � � � ��ي ال� �س ��وري ��ة ك ��اف ��ة وات� �خ ��اذ
التدابير الالزمة لذلك.
وقرر الدعوة الى حملة تضامنية
ان�س��ان�ي��ة ع��رب�ي��ة ل�ت�ق��دي��م امل�س��اع��دات
االنسانية العاجلة لجميع النازحني
والالجئني السوريني باالضافة إلى
م ��واص �ل ��ة ج� �ه ��ود ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
ف��ي ال �ت��واص��ل م��ع م�ن�ظ�م��ات االغ��اث��ة
االن �س ��ان �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة وع� �ل ��ى رأس �ه��ا
الصليب األح�م��ر ال��دول��ي ومفوضية
ال�لاج �ئ�ين وم�ج�ل��س ح �ق��وق االن �س��ان
التابع لألمم املتحدة.
ك �م ��ا ق � ��رر زي � � ��ارة وف� � ��ود ال �ب ��رمل��ان
ال�ع��رب��ي ل�ل��دول املستضيفة لالجئني
ال�س��وري�ين م��ن أج��ل ال�ع�م��ل ع�ل��ى رف��ع
امل �ع��ان��اة ع�ن�ه��م وت �ق��دي��م امل �س��اع��دات
االن� �س ��ان� �ي ��ة ال � �ض� ��روري� ��ة خ �ل��ال ت�ل��ك
املحنة الطارئة التي يمرون بها.
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مضبطة

تكليف التعليمية التحقيق في مخالفات
مكافآت الساعات الزائدة في التطبيقي
تتمة المنشور ص08
م��ع الحكومة على (بما ال يزيد عن)
وال�ل�ج�ن��ة التشريعية بتحديد الحد
االقصى وليس االدنى.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ك�ل�ام��ي واض��حفلست ضد تجنيس ابناء الكويتيات
ول �ك��ن ال �ق��ان��ون م�ع�ي��ب ف �ه��و ي�ح�ت��اج
ط�لاق االم او وف��اة االب ل��ذل��ك طلبنا
وقف هذا القانون واعادة النظر فيه.
 عبدالله الطريجي :انتم تقصونعلى ال�ب��دون وس��أذك��رك ال�ع��ام ال�ق��ادم
كم فردا سوف يتم تجنيسه.
 م �ح �م��د ط � �ن ��ا :ال � �ق� ��ان� ��ون م�ع�ي��بول � ��ن ي� �خ ��دم ال � �ب� ��دون وال �غ �ي ��ت ف �ق��رة
م� ��ن ال � �ق ��ان ��ون وه � ��ي (غ� �ي ��ر م �ح ��ددي
الجنسية).
 م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج :ال �ف �ئ��ة ال �ت��يت �ح �م��ل وث� ��ائ� ��ق وج � � � � ��وازات واالدل � � ��ة
امل��وج��ودة ل��دى االخ صالح الفضالة
ال �ح �ك��وم��ة وي �ت �ك �ل��م ع �ن �ه��ا وه� ��ل م��ن
يحمل ج� ��وازات س�ف��ر مل ��اذا تسكتون
ع �ن �ه��م م ��ن ي �س �ت �ح��ق اح� �ص ��اء 1965
او ال�خ��دم��ات الجليلة او ال�ش�ه��ادات
العلمية ال نختلف عليها.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ال �ح �ك��وم��ةحولت  530ملفا وعرض على مجلس
الوزراء  600ملف جاهز للتجنيس.
 عدنان عبدالصمد :املفروض منخ�ل�ال ت�ج��رب�ت�ن��ا م��ع ال�ح�ك��وم��ة وع��دم
ال�ت��زام�ه��ا ب�م��ا ال ي��زي��د ف��امل�ف�ت��رض ان
نستفيد م��ن تجربتنا م��ع الحكومة
بأن نغيرها اآلن الى «بما ال يقل» نعم
ه��و ليس ح�لا ج��ذري��ا لكن على القل
ي�س��اه��م واذا غ �ي��رن��اه ف�م��ن دون شك
سيساهم في حل جزء من املشكلة.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ك��ل االق�ت��راح��اتحول التجنيس للبدون ولكن القانون
تم حذف كلمة البدون من التجنيس
واالع �م��ال الجليلة امل ��ادة  5وزوج��ات
ال�ك��وي�ت�ي�ين تشملهن امل� ��ادة  8فعليا
واعادة مادة البدون.
وك � � � ��ل ال � � �ت � � �ج � ��ارب ت � � � ��دل ع � �ل� ��ى ان
الحكومة ال تلتزم بالعدد وف��ي هذه
امل� �س ��أل ��ة س � ��وف ي �ت ��م ت �ج �ن �ي��س غ�ي��ر
البدون.
 س�ل�ط��ان اللغيصم :ن�ح��ن امامناق��ان��ون س ��وف ن �ص��وت ع�ل�ي��ه واذا لم
تلتزم فبامكانكم تستجوبون واذا لم
تف بوعدها فهذا عيب علينا نحن.
 الرئيس الغانم :ه��ل ي��واف��ق علىاملشروع من حيث املبدأ.
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
على امل��داول��ة االول��ى للقانون وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة 31 :عدم موافقة 4 :امتناع:
 2الحضور37 :
موافقة على املداولة االولى.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه�ن��اكرسالة من امس الثالثاء بشأن تكليف
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الخرينج :التجنيس
حق سيادي للدولة
ضمن الدستور
والقانون
الجيران :عدم حل
القضية سيرفع
تكلفة حلها في
المستقبل
د .عبدالرحمن الجيران

ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م �ك��اف��آت
الساعات الزائدة.
(موافقة عامة)
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال �غ��ان��م :اق�ت��رحعرض تقرير لجنة الشباب والرياضة
عن دعم االندية الرياضية والهيئات
الرياضية.
 عبدالله الطريجي :هناك تعديلبتخصيص مبلغ  750ألف دينار من
الحكومة.
 خلف دميثير :استغرب التعديلالن ��ه ك��أن��ه ع�م�ل�ي��ة م��زاح �ي��ة فليجعل
سقفا ادنى واضحا.
 د .عبدالله الطريجي :املبلغ كان 500أل��ف ل�لأن��دي��ة الشاملة الخاصة
وك �ل �ه��ا وه � �ن ��اك ان ��دي ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة
استغلت هذه الثغرة ورفعت قضايا
على الدولة وكسبت  3ماليني دينار
وال�ي��وم نعالج ه��ذه ال�ث�غ��رة بفقرة ال
تزيد لكل االندية التي تمارس جميع
ال �ل �ع �ب��ات واالن ��دي ��ة ال �ت��ي ال ت �م��ارس

جانب من جلسة أمس

خليل ابل

جميع اللعبات تأخذ ما يناسبها من
ميزانية.
 خ �ل ��ف دم �ي �ث �ي ��ر :س � ��وف ت��دخ��لامل��زاج �ي��ة وي �ج��ب ان ي �ك��ون ال �ق��ان��ون
واضحا نريد ان تكون هناك ضوابط
ونثق في وزير الشباب.
 ال ��وزي ��ر س �ل �م��ان ال �ح� �م ��ود :ق�ب��ل 2007/7ك��ان��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة هي
ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ال �ض��واب��ط ال �ت��ي ت�ح��دد
ك��ل ن ��اد س ��واء ك ��ان ش��ام�لا واالن��دي��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة وف� ��ق ن �ش��اط �ه��ا ووف ��ق
ال �ق��ان��ون رف �ع��وا دع ��وى ع�ل��ى ال��دول��ة
وص � � ��درت اح � �ك ��ام وص ��رف ��ت امل �ب��ال��غ
واملطلوب اآلن ان يكون هناك سقف
اعلى يصرف وف��ق معايير وترشيد
وبها مساواة للجميع.
 م��اج��د م��وس��ى :ه��ل زي ��ادة املبلغيعطى لألندية التي لديها استثمار
فهل يتساوون في املبالغ التي تأخذ
الدعم؟!
 -ال��وزي��ر سلمان ال�ح�م��ود :قانون

 2014/30الخاص باالستثمار وجد
ال�ن�ظ��ام اع�ل��ى ك��ل االن��دي��ة الرياضية
وال �ه �ي �ئ ��ة ت� �ح ��رص ع �ل ��ى ان ت �ت��اب��ع
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ق ��ان ��ون االس �ت �ث �م��ار
وبعض االندية استفادت من القانون
بالرغم من حرص الهيئة على ارسال
التوضيحات وهناك عدالة على هذه
االندية والقانون واضح ويهدف الى
دعم الرياضيني دون استثناء.
 صالح عاشور :هناك تمييز بنياألندية ومن خالل الـ  500ألف سنوفر
ون�ع�ط��ي ل�لأن��دي��ة ال�ت��ي ل�ه��ا اك�ث��ر من
لعبة.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :ه� ��ذا ال �ق��ان��وني� �ح ��د م� ��ن ح � �ص ��ول ب� �ع ��ض األن ��دي ��ة
امل �ت �خ �ص �ص ��ة م � ��ن ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
دع��م ال �ـ  500ال��ف ي�ع�ن��ي ال �ـ  500ال��ف
ثابتة ولكن ترشد الدعم عن االندية
املتخصصة.
 ال��وزي��ر س�ل�م��ان ال �ح �م��ود :ه�ن��اكعدد كبير من االندية تحت اإلشهار

وب � �ع� ��د ح � �ص� ��ول ع � � ��دد م � ��ن االن� ��دي� ��ة
املتخصصة للحصول على  500الف
وهذا الهدف من القانون وهو تنظيم
العملية إلعطاء كل ناد وفق نشاطه
وال �ح �ك��وم��ة ق ��دم ��ت امل �ق �ت ��رح ب�م�ب�ل��غ
ال ي ��زي ��د ع ��ن  500ال � ��ف وال �ح �ك��وم��ة
ح ��ري� �ص ��ة ك � ��ل ال� � �ح � ��رص ع� �ل ��ى دع ��م
الرياضة ووافقنا على اقتراح اللجنة
بـ  750الف ولكن بما ال يزيد.
 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :ك� ��أن ال �ح �ك��وم��ةت�ع�ط��ي م� ّ�ن��ة ل�ل�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ان�ت��م
ت��ري��دون م�س�ت��وى وب� ��روزا للرياضة
ول �ك �ن �ك��م ال ت� ��ري� ��دون ال � �ص ��رف ع�ل��ى
الرياضة في الكويت.
 د .عبدالله ال�ط��ري�ج��ي :نحن منط �ل �ب �ن��ا دع� �م ��ا ل�ل�أن ��دي ��ة ال �ط �ل ��ب م��ن
اللجنة.
 امل � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة :ت� � ��درج امل �ب��ال��غال�ل��ازم� ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ف��ي
ميزانية الهيئة الرياضية اعتبارا من
ميزانية .2017/2016
وج � ��رى ال �ت �ص��ري��ت ن � ��داء ب��االس��م
على م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��دع��م االن��دي��ة
الرياضية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقون  40والحضور .40
موافقة على املداولة االولى.
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ب ��االس ��م على
امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة مل� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقون  42والحضور .42
 وزير اإلعالم والشباب:ب � � � � � ��دوري أس� � �ج � ��ل ش� � �ك � ��ري ل� �ه ��ذا
امل�ج�ل��س ال��ري��اض��ي ل��دع��م امل�ت��واص��ل
ل� �ل� �ش� �ب ��اب وه � � � ��ذا ال � �ت � �ش ��ري� ��ع ي� �ع ��زز
ج� �ه ��ود ال� ��دول� ��ة ف� ��ي دع � ��م ال��ري��اض��ة
والرياضيني والشكر للجنة والنواب
ع�ل��ى اهتمامهم ب��ال��ري��اض�ي�ين نعمل
ك��ل ج�ه��ودن��ا ع�ل��ى ال �خ��روج م��ن ملف
االيقاف الذي يعاني منه شبابنا.

التتمة ص10

اللغيصم :نرى
في رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
النية الصادقة
في تجنيس
المستحقين
الشايع :لست
ضد تجنيس أبناء
الكويتيات ولكن
القانون معيب
الطريجي:
سأذكركم العام
المقبل كم فرد
تم تجنيسه من
البدون
طنا :القانون
معيب ولن يخدم
البدون وألغيت
فقرة «غير
محددي الجنسية»
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إقرار مشروع قانون دعم األندية الرياضية
بما ال يزيد عن  750ألف دينار سنويا
تتمة المنشور ص09
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ن��ؤك��د وق��وف�ن��ام��ع ال�ل�ج�ن��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة امل �ش��ارك��ة في
امل�ك�س�ي��ك ل��رف��ع ال�ح�ظ��ر ع�ل��ى اي�ق��اف
النشاط ال��ري��اض��ي ون��ري��د محاسبة
املتسبب ف��ي اي �ق��اف دوح ��ة الكويت
رياضيا ونشكر كل من صوت معنا
برفع االيقاف.
 خ �ل ��ف دم �ي �ث �ي ��ر :ن �ت �م �ن��ى ع�ل��ىال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ان ي �ل �ت �ئ��م وان
ت �ص �ف��و ال �ن �ف ��وس ون� �ت ��رك ال �ف �ل��وس
وامنية مواطن من القلب وأتمني ان
يكون هناك تضحيات لرفع االيقاف
ال ي� �ج ��وز ان ن �ت �ن��اح��ر م ��ع ب�ع�ض�ن��ا
البعض.
 م �ح �م ��د ال � �ه� ��دي� ��ة :ي� �ف� �ت ��رض انن� �ن ��اق ��ش ق� ��ان� ��ون ال� �ب� �ل ��دي ��ة وه� �ن ��اك
ت� �ع ��دي�ل�ات ك �ث �ي ��رة ون� ��رج� ��و س�ح�ب��ه
ليكون اول بند ف��ي الجلسة املقبلة
وأي م�ل�اح �ظ��ة او ت �ع��دي��ل ي�ق��دم�ه��ا
للجنة.
 روض ��ان ال ��روض ��ان :ك��ان��ت ل��ديمالحظات في قانون البلدية وأتمنى
من اللجنة ان يعدوا القانون بما ال
يخالف نص املادة  133من الدستور
وان يكون هناك استقاللية للمجلس
ال�ب�ل��دي وامل� ��ادة واض �ح��ة وارج ��و ان
تؤخذ بعني االعتبار.

الزلزلة :نرجو
تقديم القانون في
الجلسة القادمة
مع المناقصات

د .يوسف الزلزلة

 ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي :ق��دم �ن��ا ط�ل��ببتقديم قانون الصيدلة على قانون
البلدية.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ط� �ل ��ب رئ �ي ��سال�ل�ج�ن��ة امل��راف��ق م �ش��روع وي �ج��ب ان
ي��درس بشكل جيد وأتمنى موافقة
ال ��زم�ل�اء ع�ل��ى س�ح�ب��ه واب �ق��ائ��ه على
جدول االعمال.
 د .يوسف الزلزلة :من حق رئيسال�ل�ج�ن��ة ان ي�س�ح��ب ال �ق��ان��ون ول�ك��ن
لدينا جلستان بإمكاننا ان نناقش

الخرينج :نطالب
بمراعاة عدم
اإلضرار بالمواطن
الكويتي في
القانون

مبارك الخرينج

فيها التشريعات  5/24و 6/7وأرجو
ان يقدم القانون في الجلسة املقبلة
مع قانون املناقصات.
 م � �ب� ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج :أرج � � ��و م��نال �ل �ج �ن��ة ان ت� ��راع� ��ي ع � ��دم اإلض� � ��رار
ب� ��امل� ��واط� ��ن ال� �ك ��وي� �ت ��ي ألن � �ن ��ا رأي� �ن ��ا
تعديالت تضر باملواطن وخصوصا
املادة التي تجوز حبس املواطن من
 6اش �ه ��ر ال� ��ى س �ن �ت�ين وك ��ذل ��ك ق�ط��ع
التيار الكهربائي.
 -فيصل الكندري :نتمنى تكاتف

الرياضيني ونحن كسلطة تشريعية
ن�ق��دم ال��دع��م ال�ك��ام��ل للوفد الشعبي
ف � ��ي امل� �ك� �س� �ي ��ك وال� � � � ��ذي ي� � �ش � ��ارك ب��ه
عبدالله املعيوف.
 وزي� ��ر امل� ��واص �ل�ات :ال �ح �ك��وم��ة الت �م��ان��ع ف ��ي س �ح��ب ال �ق ��ان ��ون ل�ي�ك��ون
م��درج��ا ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال الجلسة
املقبلة.
 سعدون حماد :قانون الصيدلةم� � � ��درج وم� � �ك � ��ون م � ��ن م � ��ادت �ي��ن ف �ق��ط
لنصوت عليه اليوم.

 محمد الهدية :سيكون اجتماعال �ل �ج �ن��ة ي� ��وم االح � ��د امل �ق �ب��ل ال �س��اع��ة
 12ظهرا لتقديم أي مالحظات على
قانون البلدية.
 ال ��رئ� �ي ��س م� � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م :ك��لال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي وص �ل��ت ال��رئ��اس��ة
سأسلمها الى اللجنة.
وت � ��رف � ��ع ال� �ج� �ل� �س ��ة ال � � ��ى ال� �س ��اع ��ة
التاسعة الى جلسة .5/24

الكندري :نحن
كسلطة تشريعية
نقدم الدعم
الكامل للوفد
الشعبي في
المكسيك

المعيوف :رؤساء االتحادات اإلفريقية واآلسيوية
وعدوا بالتصويت لرفع اإليقاف عن الكويت
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال� � ��وف� � ��د ال � �ب ��رمل ��ان ��ي
ال��ري��اض��ي ال�ش�ع�ب��ي ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
املعيوف ان الوفد الشعبي ق��ام بعمل
رائع طوال يوم امس االول الثالثاء اذا
التقى مجموعة من رؤساء االتحادات
االف��ري�ق�ي��ة وت �ح��دث م�ع�ه��م ع��ن اي�ق��اف
النشاط الرياضي.
وأض� � ��اف امل �ع �ي��وف ان ال ��وف ��د ق��دم
ش � ��رح � ��ا واض � � �ح� � ��ا وك � ��اف � �ي � ��ا م ��دع �م ��ا
ب��امل �س �ت �ن��دات وال ��وث ��ائ ��ق ال� �ت ��ي ت�ب�ين
صحة املوقف الكويتي وتفهم االخوة
األف� ��ارق� ��ة امل ��وق ��ف ال �ك��وي �ت��ي ووع � ��دوا
بالتصويت برفع االيقاف.
وت��اب��ع :ك�م��ا ال�ت�ق��ى ال��وف��د الشعبي
رؤس��اء االت�ح��ادات اآلسيوية وأوض��ح
لهم م��دى الظلم ال��واق��ع على الشباب
ال ��ري ��اض ��ي ب �س �ب��ب االي � �ق� ��اف ال � ��ذي ال

ي�س�ت�ن��د ال� ��ى اي م �س��وغ��ات ق��ان��ون�ي��ة
ول �ي��س ل��ه ع�لاق��ة ب��ري��اض��ة ك ��رة ال�ق��دم
ف �ن �ي��ا .وأوض � � ��ح :الح �ظ �ن��ا م� ��دى ح��زن
االخ��وة على الرياضة الكويتية التي
ك ��ان ��ت ت �ت ��زع ��م ال ��ري ��اض ��ة اآلس �ي ��وي ��ة
خاصة كرة القدم وتفهموا ان االيقاف
ليس هو الحل مشيرا إلى أنهم وعدوا
ب��ال��دف��اع ع��ن ق�ض�ي��ة ال�ك��وي��ت ال�ع��ادل��ة
بالتصويت على قرار االيقاف في يوم
غد  ١٣مايو الحالي.
واك� � ��د امل� �ع� �ي ��وف اس� �ت� �م ��رار ال ��دع ��م
ال �خ �ل �ي �ج��ي وال� �ع ��رب ��ي ل ��رف ��ع االي �ق ��اف
بعد لقاء االخ��وة الخليجيني والعرب
وال� �ت� �ح ��دث م �ع �ه��م واب � � ��دوا ال �ت��زام �ه��م
املطلق برفع االيقاف.
ون �ق��ل امل �ع �ي��وف اس �ت �غ��راب ك��ل من
التقى بهم ال��وف��د الشعبي م��ن موقف

رئ�ي��س االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ل�ك��رة ال�ق��دم
ال�س�ل�ب��ي وع ��دم دف��اع��ه وح��رص��ه على
رف � ��ع االي� � �ق � ��اف ع� ��ن ب � �ل ��ده م� �م ��ا ي�ث�ي��ر
عالمات تعجب واستغراب؟
وع � ��ن ت �ح ��رك ��ات ال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي
ال��ري��اض��ي الشعبي ل��رف��ع االي�ق��اف عن
الكويت قال املعيوف ان اعضاء الوفد
التقوا اكثر م��ن موفد لصحف عاملية
اوربية وآسيوية وأمريكية وشرحوا
ل �ه��م أس �ب ��اب ت ��واج ��د ال ��وف ��د ال�ش�ع�ب��ي
ف ��ي امل �ك �س �ي��ك ل �ل ��دف ��اع ع ��ن ال��ري��اض��ة
الكويتية والرياضيني وايصال رسالة
ل�ل�ع��ال��م ان ك ��رة ال �ق��دم ج ��زء م��ن ح�ي��اة
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وال ي�م�ك��ن ح��رم��ان��ه
منها السباب ليست رياضية وليس
ل��ه ذن��ب فيها م�س�ت�ط��ردا :واك��دن��ا لهم
اننا هنا لنحث اصدقاءنا في الفيفا

ل �ل��وق��وف م ��ع رف ��ع االي� �ق ��اف واس �ع��اد
الشعب والرياضيني الكويتيني حيث
اوض�ح�ن��ا لهم ان�ن��ا نمثل الرياضيني
ف��ي ال�ك��وي��ت وواج �ب �ن��ا ان ن�س��اه��م في
الدعوة لرفع االيقاف.
واك ��د امل �ع �ي��وف ان ال��وف��د الشعبي
س�ي�س�ت�ك�م��ل ع�م�ل��ه ب��ال �ت��واج��د ب�ف�ن��دق
ريجنسي املخصص للوفود اآلسيوية
وال � �ت � ��ي ت �ع �ق ��د اج� �ت� �م ��اع ��ا ت� �ش ��اوري ��ا
الساعة ١١بتوقيت املكسيك قبل بدء
اجتماعات الكونغرس اليوم ١٢مايو
مردفا :وبهذا التواجد للوفد الشعبي
رس��ال��ة مل��ن ي��ري��د اس�ت�م��رار االي�ق��اف ان
م�م�ث�ل��ي ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ي��رف�ض��ون
تعليق ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي وان املنا
باالخوة واالصدقاء في آسيا وثقتنا
بهم كبيرة.

عبدالله املعيوف
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

11

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 التاسع.

استهل أعماله  17يوليو واستمر  4سنوات

مجلس  337 :1999تشريعا منها
 50قانونا و 213ميزانية و 74اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل التاسع

 ..وموزعة على أدوار االنعقاد

%4.8

%14.8
%22

%24.6

%28.8

%63.2

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

%26

%19.6

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
337
213
74
50
العدد
%100
%63.2
%22
املعدل %14.8

صدر في الفصل التشريعي التاسع
ال ��ذي اس�ت�ه��ل أع �م��ال��ة  17ي��ول�ي��و 1999
واستمر  4سنوات  337تشريعا منها 50
قانونا و 213قانونا خاصة بامليزانيات
والحسابات الختامية و 74اتفاقية
ف�ق��د ت�ن��وع��ت ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ص��ادرة
م��ا ب�ين  50ق��ان��ون��ا بنسبة  % 14.8من
إج�م��ال��ي التشريعات ال �ص��ادرة وبلغت
االتفاقيات الصادرة  74قانونا باتفاقية
بنسبة  % 22م��ن إج�م��ال��ي التشريعات
و 213قانون ميزانية وحسابات ختامية
بنسبة  % 63.2من إجمالي التشريعات
الصادرة وتشير االحصائيات بالنسبة
للقوانني واملرأسيم بقوانني أن هناك 20
قانونا جديدا من بني  50قانونا بنسبة
 % 40ال�ب��اق��ي  30ت�ع��دي�لا ع�ل��ى ق��وان�ين
قائمة بنسبة .% 60
على صعيد أدوار االنعقاد بالنسبة
للتشريعات الصادرة املتعلقة بالقوانني
واالت�ف��اق�ي��ات وامل�ي��زان�ي��ات والحسابات
الختامية فقد شهد دور االنعقاد االول
م��ن ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ت��اس��ع إق ��رار
 16ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل  % 4.8م��ن إجمالي
التشريعات الصادرة وعددها  337وفي
دور االنعقاد الثاني تم إقرار  97قانونا
بمعدل  % 28.8وفي دور االنعقاد الثالث
فقد تم إق��رار  75قانونا بمعدل % 22.2

وف��ي دور االنعقاد ال��راب��ع فقد ت��م إق��رار
 66ق��ان��ون��ا ب �م �ع��دل  % 19.6وف ��ي دور
االنعقاد الخامس التكميلي فقد تم 83
قانونا بمعدل .% 24.6
أم ��ا ت�ص�ن�ي�ف��ات ال �ق��وان�ين ف�ق��د ص��در
 11تشريعا بشأن االقتصاد والتجارة
و 8ق ��وان�ي�ن ب �ش ��أن ال �ق �ض ��اء وامل �ح��اك��م
و 5ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن ال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة
و 3ق��وان�ي�ن ب �ش��أن االدارة وال�ت�خ�ط�ي��ط
وقانونان لكل من الرعاية االجتماعية
والتعليم.
وم� ��ن أب � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن ال � �ص� ��ادرة ف��ي
ال�ف�ص��ل ال�ت��اس��ع دع��م ال�ع�م��ال��ة الوطنية
وت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال �ج �ه��ات غير
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �س �م��اح ل�غ�ي��ر الكويتيني
ب�ت�م�ل��ك االس �ه��م ف��ي ش��رك��ات امل�س��اه�م��ة
الكويتية وإن �ش��اء ال�ج��ام�ع��ات الخاصة
وتنظيم االستثمار املباشر ل��رأس املال
االج �ن �ب��ي ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت وت �ح��دي��د
ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي �ج ��وز م �ن �ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة
الكويتية سنة  2001م وتنظيم االعالن
ع��ن امل ��واد املتعلقة بالصحة ومكافحه
عمليات غسيل االم��وال واص��دار قانون
الجمارك املوحد ل��دول مجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية واإلدارة العامة
للتحقيقات ب��وزارة الداخلية وادع��اءات
م �ل �ك �ي��ة ال � �ع � �ق � ��ارات امل� �م� �ل ��وك ��ة ل �ل��دول��ة

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الخامس االجمالي

العدد

16

97

75

66

83

337

املعدل

%4.8

%28.8

%22.2

%19.6

%24.6

%100

وتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 12
لسنة  1963في ش��أن الالئحة الداخلية
مل�ج�ل��س األم ��ة ع�ق��د ال�ج�ل�س��ات ال�ع��ادي��ة
ملجلس األم ��ة ي��وم��ي االث �ن�ين وال�ث�لاث��اء
م � ��رة ك� ��ل اس� �ب ��وع�ي�ن واع � �ت � �ب� ��ار ج�ل�س��ة
الثالثاء مكملة لجلسة االثنني.
وف � � ��ي ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل أب� � � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن
الصادرة في الفصل التشريعي التاسع:
مكافحة عمليات غسيل األموال
ق��ان��ون رق��م  35لسنة  2002ف��ي شأن
م�ك��اف�ح��ة ع�م�ل�ي��ات غ�س�ي��ل األم � ��وال ج��اء
فيه :عمليات غسيل األم��وال هي عملية
أو مجموعة من عمليات مالية أو غير
م��ال �ي��ة وت� �ه ��دف إل� ��ى إخ� �ف ��اء أو ت�م��وي��ه
املصدر غير املشروع لألموال أو عائدات
أي جريمة وإظهارها في ص��ورة أم��وال
أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع
ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل
ي�س��اه��م ف��ي عملية ت��وظ�ي��ف أو تحويل
أم��وال ع��ائ��دات ناتجة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو
تمويه مصدرها ويعد مرتكبا لجريمة
غسيل األموال كل من ارتكب أحد األفعال
التالية أو شرع في ارتكابها:
 إج� � ��راء ع�م�ل�ي��ة غ �س �ي��ل ألم� � ��وال م��عالعلم بأنها متحصل عليها من جريمة
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أو متحصل عليها م��ن ف�ع��ل م��ن أف�ع��ال
االشتراك فيها.
 نقل أو تحويل أو حيازة أو إح��رازأو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال
م ��ع ال �ع �ل��م ب��أن �ه��ا م�ت�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا من
جريمة أو متحصل عليها من فعل من
أفعال االشتراك فيها.
 إخفاء أو تمويه حقيقة األم��وال أومصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف
فيها أو حركتها أو الحقوق املتعلقة بها
أو ملكيتها م��ع ال�ع�ل��م ب��أن�ه��ا متحصل
عليها من جريمة أو متحصل عليها من
فعل من أفعال االشتراك فيها.
وي� � �ج � ��ب ع � �ل� ��ى ال � �ب � �ن � ��وك وش � ��رك � ��ات
االس � �ت � �ث � �م� ��ار وم � ��ؤس � �س � ��ات وش� ��رك� ��ات
الصرافة وشركات التأمني وغيرها من
امل��ؤس �س��ات امل��ال�ي��ة واألش �خ��اص ال��ذي��ن
يصدر بتحديدهم قرار من وزير املالية
االلتزام بما يلي:
 ع� � ��دم االح � �ت � �ف� ��اظ ب� � ��أي ح �س��اب��اتمجهولة ال�ه��وي��ة أو ح�س��اب��ات بأسماء
وه �م �ي��ة أو رم ��زي ��ة أو ف �ت��ح م �ث��ل ه��ذه
الحسابات.
 ال�ت�ح�ق��ق م��ن ه��وي��ة ع�م�لائ�ه��ا وفقال��وث��ائ��ق رس �م �ي��ة ص � ��ادرة م��ن ال�ج�ه��ات
املختصة بالدولة.
 -االح � �ت � �ف� ��اظ ب �ج �م �ي��ع امل �س �ت �ن ��دات
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وال��وث��ائ��ق ال �خ��اص��ة ب��امل �ع��ام�لات ال�ت��ي
أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية
بما فيها ص��ور م��ن الهوية الشخصية
لعمالئها وذلك ملدة خمس سنوات على
األقل من تاريخ إتمام املعاملة.
 اإلب � �ل� ��اغ ع� ��ن أي م �ع ��ام �ل ��ة م��ال �ي��ةمشبوهة اتصل علمها بها.
 تبني سياسة ت��دري��ب للمسؤولنيوال �ع��ام �ل�ين ف�ي�ه��ا ب�م��ا ي�ك�ف��ل إح��اط�ت�ه��م
علما باستمرار باملستجدات في مجال
مكافحة عمليات غسيل األموال.
 ت �ب �ن ��ي إج � � � � � ��راءات ال� �ع� �م ��ل ون �ظ ��مال��رق��اب��ة الداخلية امل�لائ�م��ة بما يمكنها
من اكتشاف أي من تلك العمليات فور
وق��وع �ه��ا وال�ح�ي�ل��ول��ة دون اس�ت�غ�لال�ه��ا
لتمرير العمليات املشبوهة .كما يجب
على تلك املؤسسات املالية واألشخاص
االل �ت��زام ال �ت��ام بالتعليمات وال �ق��رارات
الوزارية التي تصدر إليها من الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ش��رف��ة عليها بخصوص
ال �ب �ن ��ود ال �س ��اب ��ق ذك ��ره ��ا وك ��ذل ��ك ب��أي
تعليمات وق � ��رارات وزاري� ��ة أخ ��رى ذات
صلة بمكافحة عمليات غسيل األموال.
وي �ع �ف��ى م ��ن امل �س��ؤول �ي��ة ال �ج �ن��ائ �ي��ة
أو امل ��دن � �ي ��ة أو اإلداري� � � � � ��ة األش � �خ� ��اص
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ون أو االع� �ت� �ب ��اري ��ون ال��ذي��ن
ي�ق��وم��ون بحسن نية ب��إب�لاغ معلومات
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وفقا ألحكام هذا القانون حتى لو تبني
سالمة وع��دم إدان��ة العمليات املرتبطة
بهذه البالغات.
حقوق الملكية الفكرية
ق��ان��ون رق��م  64لسنة  1999ف��ي شأن
حقوق امللكية الفكرية ج��اء فيه :يتمتع
بحماية هذا القانون مؤلفو املصنفات
املبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم أيا
كانت قيمة هذه املصنفات أو نوعها أو
الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير
ع�ن�ه��ا وي�ع�ت�ب��ر م��ؤل �ف��ا ال �ش �خ��ص ال ��ذي
يبتكر املصنف أو ينسب إليه عند نشره
سواء أكان ذلك بذكر اسمه على املصنف
أو ب��أي طريقة أخ��رى إال إذا ق��ام الدليل
على خالف ذلك وتشمل الحماية بصفة
خاصة املصنفات التالية:
 املصنفات املكتوبة. امل� �ص� �ن� �ف ��ات ال � �ت ��ي ت �ل �ق��ى ش �ف��اه��اك� ��امل � �ح� ��اض� ��رات وال � �خ � �ط� ��ب وامل � ��واع � ��ظ
الدينية وما يماثلها.
 املصنفات املسرحية واملسرحياتاملوسيقية.
 -املصنفات املوسيقية سواء أقترنت
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

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

الجامعات الخاصة ومكافحة غسيل
األموال أبرز قوانين الفصل التاسع
االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد
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الميزانيات والحسابات الختامية موزعة على أدوار االنعقاد
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تتمة المنشور ص11
باأللفاظ أم لم تقترن بها.
 املصنفات التي ت��ؤدى بحركات أوخطوات وتكون معدة ماديا لإلخراج.
 املصنفات السينمائية واملصنفاتاإلذاعية السمعية والبصرية.
 أعمال الرسم والتصوير بالخطوطأو األلوان أو الرسوم البيانية والعمارة
أو النحت والفنون الزخرفية والحفر.
 أعمال التصوير الفوتوغرافي. أع �م ��ال ال �ف �ن��ون ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة س ��واءأكانت حرفية أم صناعية.
 ال �ص ��ور ال�ت��وض�ي�ح�ي��ة وال �خ��رائ��طالجغرافية والتصميمات واملخططات
واألعمال املجسمة املتعلقة بالجغرافيا
والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
 مصنفات الحاسب اآللي من برامجوقواعد بيانات وما يماثلها.
 املصنفات املشتقة واملترجمة.وت� �ش� �م ��ل ال� �ح� �م ��اي ��ة ك� ��ذل� ��ك ع� �ن ��وان
املصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري
ول � ��م ي �ك��ن ل �ف �ظ��ا ج ��اري ��ا ل� �ل ��دالل ��ة ع�ل��ى
موضوع املصنف.
ون� � �ص � ��ت امل� � � � � ��ادة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة ي �ت �م �ت��ع
بالحماية أيضا من قام بإذن من املؤلف
بترجمة امل�ص�ن��ف إل��ى ل�غ��ة أخ ��رى وم��ن
ق��ام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو
غير ذلك من األوجه التي تظهر املصنف
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مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها
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بشكل جديد.
ك �م��ا ن �ص��ت امل � ��ادة ال��راب �ع��ة ل�ل�م��ؤل��ف
وح� ��ده ال �ح��ق ف��ي ت �ق��ري��ر ن �ش��ر مصنفه
وفي تعيني طريقة هذا النشر وله وحده
ال�ح��ق ف��ي استغالل مصنفه ماليا بأي
ط��ري�ق��ة م��ن ط��رق االس�ت�غ�لال وال يجوز
لغيره مباشرة هذا الحق إال بإذن كتابي
مسبق منه أو ممن يخلفه.
ونصت امل��ادة السابعة أن��ه ال يجوز
ل �ل �م��ؤل��ف ب �ع��د ن �ش��ر م�ص�ن�ف��ه أن يمنع
إي�ق��اع��ه أو تمثيله أو إل�ق��اءه إذا حصل
هذا في أي اجتماع خاص ال يأتي بأي
حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة.
كما نصت امل��ادة العاشرة أنه يجوز
للصحف أو النشرات الدورية أو اإلذاعة
أو التلفاز وغيرها من وسائل اإلعالم أن
تنقل دون إذن املؤلف املقاالت الخاصة
باملناقشات السياسية أو االقتصادية
أو الدينية التي تشغل ال��رأي العام في
وق� ��ت م �ع�ي�ن م� � ��ادام ل ��م ي� ��رد ف ��ي األص ��ل
امل �ن �ق��ول م �ن��ه م ��ا ي �ح �ظ��ر ال �ن �ق��ل ص ��راح
وي �ج��ب دائ �م��ا ف��ي ح��ال��ة ال�ن�ق��ل أو نشر
اق �ت �ب��اس أو غ �ي��ره ذك ��ر امل �ص ��در واس ��م
املؤلف بصورة واضحة.
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية
ق��ان��ون رق��م  19لسنة  2000ف��ي شأن
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دع � ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة وت�ش�ج�ي�ع�ه��ا
للعمل في الجهات غير الحكومية جاء
فيه :وض��ع سياسيات استخدام القوى
العاملة الوطنية في الجهات املختلفة
ومتابعة تنفيذها بما يحقق املساواة
وت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص ب�ين ج�م�ي��ع امل��واط�ن�ين
وض ��ع ال �ن �ظ��م ال �ت��ي ت�ش�ج��ع ال�ق�ط��اع��ات
غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى ت�ش�غ�ي��ل ال �ق��وى
ال �ع��ام �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة وت �ق ��ري ��ر ال �ح��واف��ز
امل �ن��اس �ب��ة ل �ج��ذب ه ��ذه ال �ق��وى ال ��ى تلك
ال� �ج� �ه ��ات وت� �ع� �ي�ي�ن م ��راق� �ب�ي�ن ل� �ش ��ؤون
التوظف بالوزارات واالدارات الحكومية
وال � �ج � �ه ��ات امل �ل �ح �ق��ة ت ��اب� �ع�ي�ن ل ��دي ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة واق� �ت ��راح ال�س�ي��اس��ات
املتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة
ب �م��ا ي� � ��ؤدي ال � ��ى ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ط اح �ل�ال
العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة
وف�ق��ا مل��ا تسمح ب��ه امكانيات التطبيق
وت ��ؤدي الحكومة للمواطنني اصحاب
املهن والحرف ومل��ن يعملون في جميع
ال� �ج� �ه ��ات ع �ل ��اوة اج �ت �م��اع �ي��ة وع �ل��اوة
اوالده وي �ص��در م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب�ن��اء
على اق �ت��راح املجلس ال �ق��رارات املنظمة
ل��ذل��ك وت �ح��دد ه ��ذه ال� �ق ��رارات ق�ي�م��ة كل
م� ��ن ال� �ع�ل�اوت�ي�ن امل� ��ذك� ��ورت �ي�ن وش � ��روط
استحقاقها وامل�ه��ن وال�ح��رف واالع�م��ال
والجهات التي تنطبق عليه واملدة التي
تستمر الحكومة خاللها ف��ي تأديتها
ع�ل��ى ان ت �ك��ون ع �ل�اوة االوالد خمسني

دينارا عن كل ولد وحتى الولد الخامس
ويستحق ك��ل كويتي ع��اط��ل ع��ن العمل
بدال نقديا ويضع املجلس قواعد صرف
ه��ذا ال �ب��دل وقيمته وت�س��اه��م الحكومة
ف ��ي ت �ن �م �ي��ة ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة
ف ��ي ال �ج �ه��ات غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ب�ن�س�ب��ة
م��ن ت�ك�ل�ف��ة ت��دري��ب ه ��ذه ال �ق��وى وي�ض��ع
امل�ج�ل��س ق��واع��د ه��ذه امل�س��اه�م��ة وي�ك��ون
م ��ن ب �ي�ن م �ع��اي �ي��ر االس � �ت � �ف ��ادة ب��ال��دع��م
العيني او امل��ال��ي ال��ذي تقدمه الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��ى أي ج�ه��ة غ�ي��ر حكومية
االل�ت��زام بالنسبة التي يقررها مجلس
الوزراء للعمال الوطنية ويحدد مجلس
ال � ��وزراء ن�س�ب��ة ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي
يجب ان يلتزم بها ك��ل م��ن يحصل من
الحكومة على قسيمة او أي ميزة عينية
او م��ال �ي��ة اخ� ��رى ب �ه��دف م �س��اع��دت��ه في
ممارسة حرفة او مهنة او مباشرة عمل
صناعي او تجاري او مهني او زراع��ي
وي �ف��رض ع�ل��ى ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ال تتقيد
بهذه النسبة رسم اضافي سنوي وفقا
ملا هو وارد باملادة  9من هذا القانون.
الجامعات الخاصة
ق��ان��ون رق��م  34ل�س�ن��ة  2000ب��إن�ش��اء
ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة ج ��اء ف �ي��ه :ت�ه��دف
ال �ج��ام �ع��ة ال �خ��اص��ة إل� ��ى اإلس � �ه ��ام ف��ي
تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم
التطبيقي وبما يحقق الربط بني هذه

القوانني
العدد
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القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
20
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األهداف واحتياجات املجتمع املتطورة
وأداء الخدمات البحثية للغير وتخضع
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �خ ��اص ��ة إلش � � � ��راف وزارة
التعليم العالي في كل ما يتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
وأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ال� �ص ��ادر ب��إن�ش��ائ�ه��ا
وت�ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية اإلج ��راءات
التي تكفل التزام الجامعة بهذه األحكام
وت�ل�ت��زم الكليات وال�ج��ام�ع��ات الخاصة
وفروع الجامعات األجنبية باآلتي:
 إق ��ام ��ة م �ن �ش��آت �ه��ا ب �م��ا ي �ك �ف��ل ع��دماالخ �ت�ل�اط ب�ي�ن ال�ط�ل�ب��ة وال �ط��ال �ب��ات في
ج�م�ي��ع ال �ف ��روع واألن �ش �ط��ة ال�ت��دري�س�ي��ة
والطالبية.
اإلدارة العامة للتحقيقات
ق��ان��ون رق��م  53لسنة  2001ف��ي شأن
اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ب� � ��وزارة
الداخلية جاء فيه :يرأس اإلدارة العامة
للتحقيقات مدير ع��ام يعاونه نائب أو
أكثر ومدعون عامون ورؤس��اء تحقيق
أ ب وم �ح �ق �ق��ون أ ب ج .وي �ت �ب��ع امل��دي��ر
العام للتحقيقات وزير الداخلية ويتبع
أع � �ض ��اء اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات
امل��دي��ر ال �ع��ام وي�ش�ت��رط ف�ي�م��ن ي�ع�ين في
وظ� �ي� �ف ��ة م �ح �ق��ق ج أن ي � �ك ��ون م�س�ل�م��ا
وكويتي الجنسية وكامل األهلية غير
محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا ألمر
م �خ��ل ب ��ال �ش ��رف أو األم� ��ان� ��ة وم �ح �م��ود

30
%60

50
%100

ال�س�ي��رة ح�س��ن ال�س�م�ع��ة وح��اص�لا على
إج ��ازة ال�ح�ق��وق أو ال�ح�ق��وق والشريعة
وي �ك��ون ت�ع�ي�ين م��دي��ر ع ��ام ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير
ال��داخ�ل�ي��ة وي �ك��ون تعيني ب��اق��ي أع�ض��اء
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب �ق��رار من
وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ب�ن��اء ع�ل��ى ع��رض مدير
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وي��وض��ع امل�ح�ق��ق ج تحت
التجربة ويجوز فصله بقرار من وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ب �ع��د أخ ��ذ رأي امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات إذا ث �ب��ت أن ��ه غ �ي��ر ص��ال��ح
للقيام ب��أع�ب��اء وظيفته ويعتبر مثبتا
ب �م �ج��رد ت��رق�ي�ت��ه إل ��ى ال��وظ �ي �ف��ة األع �ل��ى
وت �ح �س ��ب م � ��دة ال �ت� �ج ��رب ��ة ض �م ��ن م ��دة
ال �خ��دم��ة وي �ح �ظ��ر ع �ل��ى ع �ض��و اإلدارة
ال�ع��ام��ة للتحقيقات م��زاول��ة أي��ة أع�م��ال
ت �ج��اري��ة أو ص�ن��اع�ي��ة أو م�ه�ن�ي��ة أو أي
ع �م ��ل آخ � ��ر ي � �ع� ��ارض أع � �م� ��ال وظ �ي �ف �ت��ه
س � ��واء ب ��ال ��ذات أو ب��ال��واس �ط��ة وإب � ��داء
اآلراء ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ت �ق��دم ل�ل�ت��رش�ي��ح
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام��ة إال إذا استقال
م��ن منصبه وي�ج��وز إع��ادة م��ن استقال
منهم لهذا الغرض خالل سنة من تاريخ
االستقالة بقرار من وزير الداخلية.
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

13

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

القوانين المنجزة في الفصل التشريعي التاسع
م
1

اسم القانون
قانون رقم  64لسنة  1999في شأن حقوق امللكية الفكرية

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

 26قانون رقم  53لسنة  2001في شأن االدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

2001/6/25

الثالث

2001/6/25

الثالث

2001/6/25

الثالث

2001/6/25

الثالث

2001/12/26

الرابع

2002/2/11

الرابع

 32قانون رقم  36لسنة  2002بتعديل بعض احكام قانون املرافعات املدنية والتجارية
الصادر باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة 1980
 33قانون رقم  37لسنة  2002في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم  36لسنة 1982
في شأن رجال االطفاء
 34قانون رقم  38لسنة  2002بتنظيم االعالن عن املواد املتعلقة بالصحة

2002/4/02

الرابع

2002/4/02

الرابع

2002/4/02

الرابع

 35قانون رقم  39لسنة  2002ببعض االحكام املتعلقة بحماية امللكية العقارية للدولة

2002/4/02

الرابع

ق��ان��ون رق��م  1لسنة  2003بتعديل بعض اح�ك��ام التأمينات االجتماعية ال�ص��ادر
باالمر االميري رقم  61لسنة  1976وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
الصادر باملرسوم بالقانون رقم  69لسنة 1980
قانون رقم  2لسنة  2003بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  23لسنة 1990
بشأن قانون تنظيم القضاء.
قانون رقم  3لسنة  2003في شأن اجراءات اصدار بعض امليزانيات امللحقة واملستقلة
وحساباتها الختامية
قانون رقم  4لسنة  2003بتعديل بعض احكام القانون رقم  40لسنة  1972بشأن
حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته
قانون رقم  11لسنة  2003بتعديل بعض احكام القانون رقم  38لسنة 1964في شأن
العمل في القطاع االهلي
قانون رقم  10لسنة  2003باصدار قانون الجمارك املوحد ل��دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
قانون رقم  30لسنة  2003باضافة قسم خاص بالبنوك االسالمية الى الباب الثالث
من القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهن
املصرفية
قانون رقم  31لسنة  2003بتعديل بعض احكام القانون رقم  25لسنة  1974باعادة
تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
قانون رقم  32لسنة  2003بتعديل املادة الثالثة من القانون رقم  19لسنة  2000في
شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قانون رق��م  33لسنة  2003بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  35لسنة
 1978في شأن ايجار العقارات
ق��ان��ون رق��م  69لسنة  2003بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون تنظيم القضاء ال�ص��ادر
باملرسوم بالقانون رقم  23لسنة 1990
قانون رقم  70لسنة  2003بتعديل بعض احكام قانون االنتخاب رقم  35لسنة 1962
مواد  43 38 45 48 44 34 27قانون انتخابات مجلس األمة الناخب الذى ال يستطيع
ان يثبت بنفسة رأية في االنتخابات يسر برأية الى رئيس اللجنة عقوبات ملكافحة
الظواهر السلبية في االنتخابات
قانون رقم  71لسنة  2003بتعديل بعض احكام القانون رقم  39لسنة  2002ببعض
االحكام املتعلقة بحماية امللكية العقارية للدولة
قانون رقم  73لسنة  2003بإضافة مادة جديدة برقم  200مكررا الى القانون رقم 17
لسنة  1960باصدار قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية
ق��ان��ون رق��م  74لسنة  2003بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون االج� ��راءات واملحاكمات
الجزائية الصادر بالقانون رقم  17لسنة  1960والقانون رقم  1لسنة  1993بشأن
حماية االموال العامة

2002/12/30

الخامس
التكميلي

2002/12/30

الخامس
التكميلي

2003/1/13

الخامس
التكميلي

2003/1/14

الخامس
التكميلي

2003/4/01

الخامس
التكميلي

2003/4/01

الخامس
التكميلي

2003/4/29

الخامس
التكميلي

2003/4/29

الخامس
التكميلي

2003/4/29

الخامس
التكميلي

2003/4/29

الخامس
التكميلي

2003/6/09

الخامس
التكميلي

2003/6/10

الخامس
التكميلي

2003/6/09

الخامس
التكميلي

2003/6/09

الخامس
التكميلي

2003/6/09

الخامس
التكميلي

1999/12/14

الثاني

 2قانون رقم  65لسنة  1999في شأن االجراءات التي تطبق على السفن املخالفة لقرار
مجلس االمن الدولي.
 3قانون رقم  16لسنة  2000بتعديل بعض احكام القانون رقم  12لسنة  1963في شأن
الالئحة الداخلية ملجلس األمة عقد الجلسات العادية ملجلس األمة يومي االثنني
والثالثاء مرة كل اسبوعني واعتبار جلسة الثالثاء مكملة لجلسة االثنني
 4قانون رق��م  17لسنة  2000بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  42لسنة
 1978في شأن الهيئات الرياضية
 5قانون رقم  18لسنة  2000بتعديل بعض احكام القانون رقم  30لسنة 1964م بانشاء
ديوان املحاسبة واملرسوم بالقانون رقم  31لسنة 1978م بقواعد اعداد امليزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
 6قانون رق��م  19لسنة  2000في ش��أن دع��م العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في
الجهات غير الحكومية
 7قانون رقم  20لسنة  2000بشأن السماح لغير الكويتيني بتملك االسهم في شركات
املساهمة الكويتية
 8قانون رقم  21لسنة  2000بتعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 9قانون رقم  22لسنة  2000بتحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية سنة
2000م بالتطبيق الحكام البند ثالثا من املادة الخامسة من املرسوم االميري رقم 15
لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
 10قانون  23لسنة  2000في شأن تعديل البند  2من املادة  99من القانون رقم  32لسنة
1967م في شأن الجيش
 11قانون رقم  24لسنة  2000بتعديل بعض احكام القانون رقم  12لسنة 1963م في
شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة مواد  164 162 161 160 43والقانون رقم  1لسنة
1993م في شأن حماية االم��وال العامة تتألف لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ولجنة امليزانيات والحساب الختامي من  7أعضاء وتحدد اختصاصات اللجنتني
 12قانون رقم  33لسنة  2000في شأن ادعاءات ملكية العقارات اململوكة للدولة

1999/12/14

الثاني

2000/3/07

الثاني

2000/3/07

الثاني

29

2000/3/21

الثاني

.30

2000/4/18

الثاني

2000/5/02

الثاني

2000/5/16

الثاني

2000/5/17

الثاني

2000/5/15

الثاني

2000/5/16

الثاني

2000/6/26

الثاني

 13قانون رقم  34لسنة  2000بأنشاء الجامعات الخاصة

2000/6/26

الثاني

2000/12/18

الثالث

2000/12/18

الثالث

2000/12/18

الثالث

2000/12/18

الثالث

2000/12/18

الثالث

2000/12/18

الثالث

2000/12/18

الثالث

2001/3/27

الثالث

2001/3/27

الثالث

2001/4/25

الثالث

2001/5/22

الثالث

2001/6/30

الثالث

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

قانون رقم  1لسنة  2001بتعديل بعض احكام قانون التجارة الصادر باملرسوم
بالقانون رقم  68لسنة 1980
قانون رقم  2لسنة  2001في شأن انشاء نظام لتجميع املعلومات والبيانات الخاصة
بالقروض االستهالكية والتسهيالت االئتمانية املرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط
قانون رقم  3لسنة  2001بتعديل بعض احكام القانون رقم 4لسنة 1962ف��ي شأن
براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية
قانون رقم  4لسنة  2001بتعديل بعض احكام القانون رقم  9لسنة  1971في شأن
عدم اثبات السابقة الجزائية االولى
قانون رقم  5لسنة  2001بشأن تسوية القروض الزراعية املمنوحة من خالل كل من
بنك التسليف واالدخار وبنك الكويت الصناعي
قانون رق��م  6لسنة  2001بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رق��م 15
لسنة  1960م
قانون رق��م  7لسنة  2001ب��االذن للحكومة في توفير تسهيالت ائتمانية متكررة
لبنك الكويت الصناعي
قانون رقم  8لسنة  2001في شأن تنظيم االستثمار املباشر لرأس املال االجنبي في
دولة الكويت
قانون رقم  9لسنة  2001بشأن اساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة
التنصت
ق��ان��ون رق��م  25لسنة  2001بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون التأمينات االجتماعية
وزيادة املعاشات التقاعدية
قانون رقم  38لسنة  2001بتعديل القانون رقم  88لسنة 1995م في شأن محاكمة
الوزراء
قانون رق��م  52لسنة  2001بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  67لسنة
 1976م في شأن املرور

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

27

28

31

36

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

48
49
50

قانون رقم  55لسنة  2001باضافة مادة جديدة برقم  51مكررا الى املرسوم بالقانون
رق��م  31لسنة  1978م ب�ق��واع��د اع ��داد امل�ي��زان�ي��ات ال�ع��ام��ة وال��رق��اب��ة ع�ل��ى تنفيذها
والحساب الختامي
ق��ان��ون رق��م  56لسنة  2001بوقف العمل ببعض اح�ك��ام امل��رس��وم بقانون رق��م 102
لسنة  1980م في شأن الخدمة االلزامية واالحتياطية
قانون رقم  57لسنة  2001بتحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية سنة
 2001م
قانون رقم  18لسنة  2002بتعديل بعض احكام القانون رقم  65لسنة  1999في شأن
االجراءات التي تطبق على السفن املخالفة لقرارات مجلس االمن الدولي.
قانون رقم  35لسنة  2002في شأن مكافحة عمليات غسيل االموال
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ملف

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

االتفاقيات المنجزة في الفصل التشريعي التاسع
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رق��م  1لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت والجمهورية
العربية السورية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل

2000/2/08

الثاني

2

ق��ان��ون رق��م  2لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
بولندا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل ورأس املال

2000/2/08

الثاني

3

ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
املانيا االت�ح��ادي��ة لتجنب االزدواج الضريبي على ال��دخ��ل ورأس امل��ال ولتعزيز
العالقات االقتصادية

2000/2/08

الثاني

4

قانون رق��م  4لسنة  2000باملوافقة على البروتوكول بني حكومة دول��ة الكويت
وحكومة الجمهورية االيطالية بتعديل بعض احكام االتفاقية املبرمة بينهما
لتجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على ال��دخ��ل وملنع التهرب
املالي والبروتوكول االضافي امللحق بها

2000/2/08

الثاني

5

ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2000ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت واالت �ح��اد
السويسري بشأن تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
وعلى رأس املال

2000/2/08

الثاني

6

ق��ان��ون رق��م  6لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية
كوريا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل ورأس املال

2000/2/08

الثاني

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

18

قانون رقم  44لسنة  2001باملوافقة على اتفاقية الدفاع املشترك ملجلس التعاون
لدول الخليج العربية

2001/6/18

الثالث

19

قانون رقم  1لسنة  2002باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى االتفاقية بشأن
التنوع البيولوجي

2001/12/26

الرابع

20

قانون رق��م  2لسنة  2002باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت ال��ى اتفاق تنفيذ
الجزء الحادي عشر من اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  10ديسمبر
سنة .1982

2001/12/26

الرابع

21

ق��ان��ون ق��م  3لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية تامبير املتعلقة بتقديم م��وارد
االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات االغاثه.

2001/12/26

الرابع

22

قانون رقم  4لسنة  2002باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى االتفاق بشأن
املنظمة الهيدروجرافية الدولية.

2001/12/26

الرابع

23

قانون رق��م  5لسنة  2002باملوافقة على تعديل ميثاق املنظمة الدولية لالقمار
الصناعية املتنقلة انمارسات وامللحق واتفاق التشغيل املتعلقني بها.

2001/12/26

الرابع

24

قانون رقم  6لسنة  2002باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية االعتراف
ب��االح �ك��ام االج�ن�ب�ي��ة وت�ن�ف�ي��ذه��ا ف��ي امل�س��ائ��ل امل��دن�ي��ة وال �ت �ج��اري��ة وال �ب��روت��وك��ول
التكميلي املرفق بها

2001/12/26

الرابع

25

قانون رقم  7لسنة  2002باملوافقة على االنضمام الى االتفاقية الخاصة باعالن
املحررات وتبليغها في الخارج في املواد املدنية والتجارية.

2001/12/26

الرابع

7

قانون رقم  7لسنة  2000باملوافقة على بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري
للنفايات الخطرة والنفايات االخرى عبر الحدود والتخلص منها

2000/2/08

الثاني

26

قانون رقم  8لسنة  2002باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى معاهدة حول
اخذ الدليل في الخارج في املوضوعات التجارية او املدنية.

2001/12/26

الرابع

8

قانون رقم  8لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت واململكة املغربية
للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2000/2/08

الثاني

27

قانون رقم  9لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت ومملكة السويد
لتشجيع وحماية االستثمارات

2001/12/26

الرابع

9

ق��ان��ون رق��م  9لسنة  2000ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت واالت �ح��اد
السويسري للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2000/2/08

الثاني

28

قانون رقم  10لسنة  2002باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية لحماية
التراث العاملي الثقافي والطبيعي.

2001/12/26

الرابع

10

ق��ان��ون رق��م  10لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت ومنغوليا
للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2000/2/08

الثاني

29

قانون رق��م  11لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
زيمبابوي للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2001/12/26

الرابع

11

قانون رق��م  11لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
كازاخستان للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2000/2/08

الثاني

.30

قانون رق��م  12لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
الفلبني للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2001/12/26

الرابع

12

ق��ان��ون رق��م  12لسنة  2000ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت وروس�ي��ا
االت�ح��ادي��ة ب�ش��أن تجنب االزدواج الضريبي وم�ن��ع ال�ت�ه��رب امل��ال��ي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال

2000/2/08

الثاني

31

قانون رقم  13لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت والجمهورية
التونسية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل

2001/12/26

الرابع

13

ق��ان��ون رق��م  13لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت ومنغوليا
لتجنب االزدواج الضريبي وم�ن��ع ال�ت�ه��رب امل��ال��ي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل

2000/2/08

الثاني

32

ق��ان��ون رق��م  14لسنة  2002باملوافقة على ان�ش��اء مركز التحكيم ال�ت�ج��اري ل��دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظام هذا املركز.

2001/12/26

الرابع

33

14

ق��ان��ون رق��م  14لسنة  2000باملوافقة على االتفاقية ب�ين دول��ة الكويت واململكة
املتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال

2000/2/08

الثاني

قانون رقم  15لسنة  2002باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت والوكالة
الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار االسلحة
النووية والبروتوكول املرفق بها.

2001/12/26

الرابع

15

قانون رقم  15لسنة  2000باملوافقة على االتفاقية بني دولة الكويت وجمهورية
باكستان االسالمية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل

2000/2/08

الثاني

34

ق��ان��ون رق��م  16لسنة  2002ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية ب�ين دول��ة ال�ك��وي��ت واالت�ح��اد
االقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2001/12/26

الرابع

35

قانون رقم  17لسنة  2002باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية االتجار
الدولي في انواع الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض CTTES

2001/12/26

الرابع

16

قانون  25لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االتجار غير
املشروع في املخدرات واملؤثرات العقليه

1994/8/06

الثاني

36

قانون رقم  19لسنة  2002باملوافقة على امللحق الخاص بشأن االنعقاد الدوري
ملجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

2001/12/26

الرابع

17

قانون رقم  35لسنة  2000باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت واململكة العربية
السعودية بشأن املنطقة املغمورة املحاذية للمنطقة املقسومة

2000/7/12

الثاني

37

قانون رقم  20لسنة  2002باملوافقة على تعديل بعض احكام االتفاقية االقتصادية
املوحدة بني دول مجلس التعاون.

2001/12/26

الرابع
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38

قانون رقم  21لسنة  2002باملوافقة على اتفاق بشأن امتيازات املحكمة الدولية
لقانون البحار وحصاناتها.

2001/12/26

الرابع

57

قانون رقم  13لسنة  2003باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية حول
التسوية السلمية للمنازعات الدولية املبرمة في الهاي بتاريخ  18اكتوبر .1907

2003/4/01

الخامس
التكميلي

39

قانون رقم  22لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت والجمهورية
اللبنانية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

2001/12/26

الرابع

58

قانون رقم  14لسنة  2003باملوافقة على بروتوكول اضافي لالتفاق املعقود بني
دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تطبيق الضمانات في اطار
معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

40

قانون رق��م  23لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت والجمهوية
اللبنانية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس املال.

2001/12/26

الرابع

59

قانون رقم  15لسنة  2003باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية قمع
االعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية

2003/4/01

الخامس
التكميلي

41

قانون رقم  24لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية لتشجيع وحماية االستثمارات
املتبادلة بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية

2001/12/26

الرابع

60

قانون رقم  16لسنة  2003باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى بروتوكول قمع
االعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة في الجرف
القاري

2003/4/01

الخامس
التكميلي

42

قانون رقم  25لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
مملكة هولندا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2001/12/26

الرابع

61

قانون رقم  17لسنة  2003باملوافقة على تعديل دستور واتفاقية االتحاد الدولي
لالتصاالت جنيف  1992وامللحق املرفق بكل منهما.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

43

ق��ان��ون رق��م  26ل�س�ن��ة  2002ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت ومملكة
الدانمارك للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

2001/12/26

الرابع

62

قانون رقم  18لسنة  2003باملوافقة على وثائق مؤتمر االتحاد البريدي العاملي
املنعقد في بكني سنة 1999

2003/4/01

الخامس
التكميلي

44

ق��ان��ون رق��م  27لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت والبوسنة
والهرسك لتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

2001/12/26

الرابع

63

45

قانون رق��م  28لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
ليتوانيا للتشجيع الحماية املتبادلة لالستثمارات.

2001/12/26

الرابع

ق��ان��ون رق ��م  19ل�س�ن��ة  2003ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ان �ض �م��ام دول ��ة ال �ك��وي��ت ال ��ى تعديل
مونتريال  1997على بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة االوزون
لعام 1987

2003/4/01

الخامس
التكميلي

64

46

قانون رقم  29لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
اململكة االردنية الهاشمية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
املفروضة على الدخل.

2001/12/26

الرابع

ق��ان��ون رق��م  20لسنة  2003ب��امل��واف�ق��ة على ق��رار الجمعية العمومية للمؤسسة
العربية لالتصاالت الفضائية ال�ص��ادر ف��ي دورت�ه��ا الثالثة والعشرين بتعديل
الفقرة  7من املادة الثالثة من اتفاقية املؤسسه.

65

47

قانون رقم  30لسنة  2002باملوافقة علة اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي املوقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999

2001/12/26

الرابع

قانون رقم  21لسنة  2003باملوافقة على بروتوكول بني دولة الكويت وجمهورية
ه�ن�غ��اري��ا ب�ت�ع��دي��ل االت �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن دول ��ة ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة ه�ن�غ��اري��ا بتجنب
االزدواج ال�ض��ري�ب��ي بالنسبة ل�ل�ض��رائ��ب ع�ل��ى ال��دخ��ل وع�ل��ى رأس امل ��ال لتعزيز
العالقات االقتصادية.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

2003/4/01

الخامس
التكميلي

48

ق��ان��ون رق��م  31لسنة  2002باملوافقة على ات�ف��اق مقر ب�ين حكومة دول��ة الكويت
وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات االمم املتحدة االنمائية بشأن حصانات
وامتيازات الجامعة العربية املفتوحة.

2001/12/26

الرابع

66

قانون رقم  22لسنة  2003باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
كندا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل ورأس املال

2003/4/01

الخامس
التكميلي

49

ق��ان��ون رق ��م  32ل�س�ن��ة  2002ب��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 مملكة هولندا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب امل��ال��ي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل

2002/2/11

الرابع

67

ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  2003ب��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 يوغسالفيا االتحادية لتجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل ورأس املال.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

50

قانون رق��م  33لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
كرواتيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس املال

2002/2/11

الرابع

68

قانون رق��م  24لسنة  2003باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
سنغافورة لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

51

قانون رقم  34لسنة  2002باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية روسيا البيضاء لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال

2002/2/11

الرابع

69

قانون رقم  25لسنة  2003باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية النمسا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل ورأس املال ولتعزيز العالقات االقتصادية.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

52

قانون رق��م  5لسنة  2003باملوافقة على االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول
مجلس التعاون.

2003/1/29

الخامس
التكميلي

70

قانون رقم  26لسنة  2003باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
روسيا البيضاء للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

53

قانون رقم  6لسنة  2003باملوافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي

2003/1/29

الخامس
التكميلي

71

قانون رقم  27لسنة  2003باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية سلوفينيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

54

قانون رقم  7لسنة  2003باملوافقة على معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية

2003/1/29

الخامس
التكميلي

72

قانون رقم  28لسنة  2003باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
اوكرانيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

2003/4/04

الخامس
التكميلي

55

قانون رقم  8لسنة  2003باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى االتفاقية بشأن
التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي.

2003/1/29

الخامس
التكميلي

73

قانون رق��م  29لسنة  2003باملوافقة على اتفاقية بني دول��ة الكويت وجمهورية
الهند للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

2003/4/01

الخامس
التكميلي

56
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قانون رقم  8لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية االستثمار

2004/1/06

الخامس
التكميلي
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مجلس األمة يستضيف
االجتماع الـ  19ألمناء
البرلمانات الخليجية االثنين
ي� �س� �ت� �ض� �ي ��ف م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
ف� �ع ��ال� �ي ��ات االج � �ت � �م� ��اع ال �ت��اس��ع
ع�ش��ر ل�لام�ن��اء ال�ع��ام�ين ملجالس
ال� � �ش � ��ورى وال� � �ن � ��واب وال ��وط� �ن ��ي
واالم � ��ة ب� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ت�ح��ت
رع � ��اي � ��ة رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
مرزوق الغانم.

وتقام فعاليات املؤتمر خالل
الفترة من  16الى  17مايو حيث
س� �ت� �ك ��ون ج �ل �س��ة االف � �ت � �ت ��اح ف��ي
تمام الساعة التاسعة والنصف
صباحا بفندق الشيراتون.

البيئة :الكويت ممر للطيور
المهاجرة خليجيا

أحد الطيور املهاجرة

ق� ��ال� ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لحماية البيئة إن ال�ك��وي��ت تعد
ع �ن��ق ال ��زج ��اج ��ة مل �س ��ار ال �ط �ي��ور
امل �ه��اج��رة ع�ب��ر ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي
خالل رحلتي الهجرة الخريفية
والربيعية
وق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ف � ��ري � ��ق رص� ��د
وح �م��اي��ة ال �ط �ي��ور ف��ي الجمعية
س �ع��د ال� �ن ��وري ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم
ال �ع��امل��ي ل �ه �ج��رة ال �ط �ي��ور ال ��ذي
ي�ص��ادف ال� �ـ 11م��ن م��اي��و سنويا
ان أس��راب��ا م��ن الطيور املهاجرة
ت�ص��ل إل ��ى ال �ب�لاد س�ن��وي��ا خ�لال
رح � �ل � �ت �ي�ن إح � ��داه� � �م � ��ا خ��ري �ف �ي��ة
ويكون مسارها من الشمال إلى
الجنوب في الفترة من منتصف
أغسطس حتى يناير من كل عام
وم ��ن أب ��رزه ��ا ط �ي��ور ال�ف�لام�ن�غ��و
وال �ع �ق �ب��ان وال� �ن� �س ��ور وال �ل��وه��ة
وبعض أنواع البط.
وأض � ��اف أن ال��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة

لهجرة الطيور تسمى الربيعية
وت� �ك ��ون ف ��ي ال �ف �ت��رة م ��ن ف �ب��راي��ر
ح �ت��ى ب ��داي ��ة م ��اي ��و م ��ن ك ��ل ع��ام
وه � ��ي رح� �ل ��ة م ��ن ال� �ج� �ن ��وب إل��ى
الشمال ومن أبرز طيور العقبان
واملغردات والصرد.
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن االح �ص ��ائ �ي ��ة
األخيرة أظهرت أن عدد الطيور
امل� �س� �ت ��وط� �ن ��ة وامل� � �ه � ��اج � ��رة ع �ب��ر
الكويت بلغت  407أنواع يستقر
ال �ب �ع��ض م �ن �ه��ا ب��ال �ب�ل�اد ألش�ه��ر
وم�ن�ه��ا ال�ف�لام�ن�غ��و ال ��ذي تمكث
ن �ح��و ش �ه��ري��ن وك ��ذل ��ك ال �ط �ي��ور
املائية وبعض أن��واع البط التي
تمكث طوال فصل الشتاء.

جناح الكويت بمعرض فلسطين
للكتاب يجذب المثقفين
يشهد ج�ن��اح ال�ك��وي��ت بمعرض
ف�ل�س�ط�ين ال ��دول ��ي ل �ل �ك �ت��اب اق �ب��اال
ك�ب�ي��را يجسد مكانتها ف��ي قلوب
الفلسطينيني.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي
ب��امل�ع��رض منصور ال�ع�ن��زي لكونا
إن أعدادا كبيرة من املثقفني وطلبة
امل��دارس واملواطنني الفلسطينيني
تقبل ع�ل��ى ج�ن��اح ال�ك��وي��ت ك�م��ا ان
اع��دادا كبيرة من الكتب تم بيعها
خ�ل�ال األي � ��ام امل��اض �ي��ة خ��اص��ة من
اإلص � � � ��دارات ال �ع �ل �م �ي��ة وال� ��رواي� ��ات
الكويتية .ووصف اختيار الكويت
ضيف شرف للمعرض بأنه رسالة
ملا قدمته الكويت من دعم للشعب
الفلسطيني
وأوض � � ��ح أن ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي
أق � �ي � �م� ��ت ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش امل � �ع� ��رض
الس �ي �م��ا ال �ث �ق��اف �ي��ة ش �ه��دت إق �ب��اال
كبيرا م��ن الفلسطينيني م��ا عكس
رغبتهم في التواصل مع أشقائهم
في الكويت.

جناح الكويت في معرض الكتاب الفلسطيني

م� � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق � � � � � ��ال ال� � �ش � ��اع � ��ر
الفلسطيني املتوكل طه إن الكويت
أض ��اف ��ت ح� �ض ��ورا ع��رب �ي��ا م�ت�م�ي��زا
ب �م �ش��ارك �ت �ه��ا ك��ون �ه��ا ت�ع�ت�ب��ر منذ
ح �ق �ب��ة ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات م ��ن ال �ق��رن
امل� ��اض� ��ي واح � � ��ة ال� �ن� �م ��اء ال �ث �ق��اف��ي
واإلع�ل��ام� ��ي م �ش �ي��را إل� ��ى أن دول ��ة
الكويت من الديمقراطيات املبكرة
ف��ي ال �ع��ال��م م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال األم�ي�ن

العنف ضد المرأة..
ظاهرة مغيبة في الكويت
على الرغم من اح�ص��اءات األمم
املتحدة التي تشير إلى أن العنف
ض��د امل��رأة ظ��اه��رة عاملية تعانيها
أك �ث��ر م��ن  70ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال�ن�س��اء
ف��إن �ه��ا ت �ظ��ل م �غ �ي �ب��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
العتبارات اجتماعية على حد قول
خبراء.
وت ��ؤك ��د األم� ��م امل �ت �ح��دة أن ه��ذه
الظاهرة تهدد املجتمعات وتعوق
ال �ت �ق��دم ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن امل �ج��االت
مشيرة إلى أن مكافحته أمر ممكن
وح�ت�م��ي وأن ال�ت�ص��دي ل��ه يحتاج
إلى توحيد الجهود.
وع � ��ن ه � ��ذا األم � � ��ر ق ��ال ��ت ع�ض��و
هيئة التدريس في قسم االجتماع
وال�خ��دم��ة االجتماعية ف��ي جامعة
الكويت د .سهام القبندي لكونا إن
من أكثر أن��واع العنف في الكويت
العنف اللفظي واملعنوي واإلهمال
وع� ��دم ال��دع��م وامل �س��ان��دة وان �ع��دام
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ال �ح ��وار وت �ح��ول��ه إل ��ى ل�غ��ة عنيفة
م�ل�ي�ئ��ة ب��ال�ش�ت��ائ��م واالس �ت �ه ��زاء او
التهديد.
وأض � ��اف � ��ت ال� �ق� �ب� �ن ��دي أن� � ��ه رغ ��م
ك � ��ل ال � �ن � �ج ��اح� ��ات ال � �ت� ��ى ح �ق �ق �ت �ه��ا
امل� ��رأة ل�ك�ن�ه��ا م ��ازال ��ت ت�ح�ت��اج إل��ى
التمكني وزيادة ثقتها بإمكاناتها
وقدراتها في إدارة حياتها وعملها
بنجاح وفهم حقوقها وواجباتها
ورف �ض �ه��ا أن ت�ع�ي��ش ت�ح��ت القمع
والعنف األسري.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت اس �ت �ش��اري��ة
ال� �ع�ل�اق ��ات األس ��ري ��ة م �ن��ى ال�ص�ق��ر
إن ��ه ال ت��وج��د إح �ص ��اءات واض�ح��ة
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ع� ��ن ح� � ��االت ال �ع �ن��ف
ألن ال�غ��ال�ب�ي��ة ي�ع�ت�ب��رون�ه��ا قضايا
خ��اص��ة ج��دا وي�ج��ب أن ت�ك��ون غير
م �ع �ل �ن��ة إض ��اف ��ة إل� ��ى أن �ه ��ا ع�ن��دم��ا
ت� �ح ��ول إل � ��ى امل� �ح ��اك ��م ت� �ح ��ول إل��ى
قضايا جنح أو جنايات.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال� �ع ��ام الت� �ح ��اد ال� �ك� �ت ��اب واألدب � � ��اء
الفلسطينيني م��راد ال�س��ودان��ي ان
ان� �خ� �ف ��اض األس � �ع� ��ار ف ��ي ال �ج �ن��اح
الكويتي جعل الكتاب في متناول
ال�ج�م�ي��ع وك �ت��اب��ا ل�ك��ل أس ��رة ن�ظ��را
ل �ص �ع��وب��ة ال� ��وض� ��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
م �ض �ي �ف��ا أن � ��ه ي ��وف ��ر أي� �ض ��ا ق�ي�م��ة
جمالية وثقافية ومعرفية وشكل
لحظة فرح للفلسطيني.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ولفتت إلى أنها تقدمت بمقترح
لألمانة العامة لألوقاف بالتعاون
م� ��ع وزارة ال � �ع� ��دل إلن � �ش� ��اء م��رك��ز
للعنف ل�ك��ن ل��م ت�ت��م امل��واف�ق��ة عليه
إلى اآلن وقد آن األوان إلنشاء هذا
املركز ألهميته في متابعة حاالت
العنف ليس من الرجل ضد امل��رأة
وإن�م��ا ايضا م��ن امل��رأة ض��د الرجل
وال �ت ��ي مل�س�ت�ه��ا ب �ك �ث��رة ف ��ي اآلون ��ة
األخيرة في املحاكم.
ب � ��دوره � ��ا ق ��ال ��ت م� ��دي� ��رة امل ��رك ��ز
اإلقليمي للطفولة واألمومة التابع
لوزارة التربية د .سعاد السويدان
إن م��واج �ه��ة ال �ع �ن��ف وال� �ح ��د م�ن��ه
ي� �ك ��ون ��ان م� ��ن خ �ل��ال ت �ف �ع �ي��ل دور
القضاء والحد من ظاهرة اإلفالت
من العقاب والتسليم باحتياجات
الضحايا والتجاوب معها داعية
إل��ى تنفيذ ال�ق��وان�ين وال�س�ي��اس��ات
وتطبيقها.
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