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رئيس طاجيكستان يزور البالد اليوم
ي�ص��ل إل��ى ال �ب�لاد ال �ي��وم األح ��د ال��رئ�ي��س إم ��ام ع�ل��ي رح �م��ان رئيس
جمهورية طاجيكستان الصديقة والوفد الرسمي املرافق له في زيارة
رسمية للبالد تستغرق ثالثة أي��ام يجري خاللها مباحثات رسمية
مع حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه.

دعوا إلى محاكمة من يعمل ضد مصلحة الرياضة في الكويت

مطالب نيابية بسحب الثقة من اتحاد
كرة القدم وانتخاب مجلس جديد
ت�ف��اع�لا م��ع ق ��رار االت �ح��اد ال��دول��ي
لكرة القدم «فيفا» باستمرار تعليق
ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ط��ال��ب ع ��دد من
ال�ن��واب الجمعية العمومية لألندية
ال��ري��اض �ي��ة ب ��ال ��دع ��وة إل� ��ى اج �ت �م��اع
ت �ص��وت ف �ي��ه ع �ل��ى س �ح��ب ال �ث �ق��ة من
ات�ح��اد ك��رة ال�ق��دم وان�ت�خ��اب مجلس
ادارة ج � ��دي � ��د ي� �ن� �ت� �ص ��ر ل �ل �ك ��وي ��ت
وق �ض��اي��اه��ا داع �ي��ن إل� ��ى ت �ق��دي��م م��ن
ي �ع �م��ل ض ��د م�ص�ل�ح��ة ال ��ري ��اض ��ة في
الكويت الى املحاكمة.
وشددوا على أن نتيجة التصويت
ت��ؤك��د ب �م��ا ال ي ��دع م �ج��اال ل �ل �ش��ك أن
أح�م��د وط�ل�ال الفهد نجحا بامتياز
ف ��ي م �ه �م �ت �ه �م��ا م �س �ت �ط��ردي��ن :ل�ك�ن��ه
ن� �ج ��اح ب �ط �ع��م ال � � ��ذل وال � �خ � ��زي ألن ��ه
ك��ان ن�ج��اح��ا شخصيا ع�ل��ى حساب
بلدهما ال ��ذي أهلهما إل��ى مناصب
ري��اض�ي��ة دول �ي��ة ح��اك��وا م��ن خاللها
امل� � ��ؤام� � ��رات ض� ��د ال� �ك ��وي ��ت وس �ع ��وا
لإلبقاء على االيقاف.
وط ��ال� �ب ��وا ب �م �ح��اس �ب��ة ك ��ل ن� ��اد ال
ي �ط �ب��ق ال � �ق� ��وان �ي�ن ح� �ت ��ى اذا وص ��ل
ال ��ى ح��ل االن ��دي ��ة امل �خ��ال �ف��ة وت�ع�ي�ين
م � �ج� ��ال� ��س م� ��ؤق � �ت� ��ة ل � �ح �ي�ن ال � ��دع � ��وة
ل�لان �ت �خ��اب��ات م�ت�م�ن�ين ط ��رد ك ��ل من

الزلزلة :سأقدم استجوابا لوزير
المواصالت خالل أسبوعين

فيصل الشايع

د .يوسف الزلزلة

د .عبدالله الطريجي

ع�م��ل ض��د ب �ل��ده وس��اع��د ع�ل��ى وق��ف
النشاط من مناصبهم ومحاسبتهم
وفقا للقانون حتى تعود الرياضة
الكويتية إلى ريادتها.
وكشف النائب د .يوسف الزلزلة
ع��ن ع��زم��ه وع ��دد م��ن ال �ن��واب تقديم
ط�ل��ب لعقد جلسة مل�ن��اق�ش��ة ال��وض��ع
الرياضي بعد تصويت الفيفا ضد
ال �ك��وي��ت م�ت�م�ن�ي��ا م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ان
ت�ح�ض��ر ال�ج�ل�س��ة ول��دي�ه��ا االج��اب��ات
ع��ن ك��ل االس�ئ�ل��ة فيما أش ��ار النائب
د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي إل��ى أن لجنة

ال� �ش� �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة س �ت �ط �ل��ب م��ن
مجلس االمة بحث ملف االيقاف بكل
ش�ف��اف�ي��ة وب�ل�ا أي م�ج��ام�ل��ة م��ن أج��ل
وضع النقاط على الحروف.
وب� � � � � ��دوره أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
الكندري ان الكويت تعرضت ملؤامرة
ك �ب��رى وج��ري �م��ة ق��اده��ا م��ن ي��دع��ون
أنهم أبناؤها مطالبا بسرعة اتخاذ
اج��راءات دبلوماسية عاجلة إلعادة
االمور الى نصابها الصحيح.
وم��ن جهته طالب النائب فيصل
ال�ش��اي��ع ال�ح�ك��وم��ة ب �ض��رورة ات�خ��اذ

ق� � � � � ��رارات ح � ��ازم � ��ة ت� �ع� �ي ��د ل �ل �ك��وي��ت
مكانتها الرياضية وتحرر الرياضة
الكويتية من احتكار من سعى إلى
خ��راب �ه��ا ال س�ي�م��ا أن االم � ��ور ال �ي��وم
باتت واضحة بعدما سقطت األقنعة
وانكشفت املؤامرات وظهرت حقيقة
امل �ل��ف ال � ��ذي ش �غ��ل ب� ��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين
ع �م��وم��ا وال � �ش� ��ارع ال ��ري ��اض ��ي ع�ل��ى
وجه الخصوص.

يعقد بالكويت خالل الفترة من  16إلى  17مايو الجاري

الكندري :اجتماع األمناء العامين
الخليجيين يبحث الدبلوماسية البرلمانية
ت� �س� �ت� �ض� �ي ��ف ال� � �ك � ��وي � ��ت ت �ح��ت
رعاية رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ��ان��م االج �ت �م��اع ال �ت��اس��ع عشر
لألمناء العامني ملجالس الشورى
وال �ن��واب وال��وط�ن��ي واألم ��ة ب��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية وذلك خالل الفترة من 16
إلى  17مايو الجاري.
وق� � � ��ال األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
األم��ة ع�لام الكندري ان االجتماع
س �ي �ب �ح ��ث ع � � � ��ددا م � ��ن ال� �ت� �ق ��اري ��ر
وال� �ب ��رام ��ج وامل� �ش ��اري ��ع امل�ش�ت��رك��ة

ب�ين األم��ان��ات ال�ع��ام��ة الخليجية
وستعرض تقارير لجان التنسيق
وال� �ت ��دري ��ب وت � �ب� ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
العتمادها.
وأوضح ان االجتماع سيناقش
في دورت��ه الحالية الدبلوماسية
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ودوره � � � � ��ا امل � �ه� ��م ف��ي
خ��دم��ة مصالح ال ��دول الخليجية
وم� �س ��اه� �م� �ت� �ه ��ا ف � ��ي م � ��د ج� �س ��ور
التواصل مع البرملانات الخارجية
وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي في
املحافل البرملانية الدولية.

ول�ف��ت ال�ك�ن��دري ال��ى ان��ه سيتم
ت� �ك ��ري ��م االم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ال� �س ��اب ��ق
ل�لات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ن��ور
ال��دي��ن ب��وش �ك��وج م��ن ق�ب��ل رئيس
م �ج �ل ��س األم� � � ��ة م � � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م
ت� �ق ��دي ��را ل� �ج� �ه ��وده ال � �ت� ��ي ب��ذل �ه��ا
إب��ان توليه اعمال األمانة العامة
لالتحاد خالل السنوات املاضية.

تفاصيل (ص)04

التشريعية تناقش
رفع الحصانة
عن دشتي اليوم
تناقش اللجنة التشريعية
اليوم طلب رفع الحصانة عن
النائب د .عبدالحميد دشتي.
وم� ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى تبحث
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل � � ��ذك � � ��رة ب � ��ال � ��رأي
ال �ق��ان��ون��ي ع��ن ق ��رار املجلس
ب� �ش ��أن ت �ك �ل �ي��ف ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
نظر م��دى دس�ت��وري��ة تكليف
وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة ت ��زوي ��د ل�ج�ن��ة
امليزانيات التي طلبتها عن
ال �ق �س ��ائ ��م ال� �ت ��ي ل� ��م ي �ت ��م ف��ي
شأنها تسديد الرسوم.
تفاصيل (ص)03

أك� ��د رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د.ي � ��وس � ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة أن ��ه
س �ي �ق ��دم اس� �ت� �ج ��واب ��ا م �ك ��ون ��ا م��ن
 4م �ح ��اور إل ��ى وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات
عيسى الكندري خالل االسبوعني
امل � �ق � �ب � �ل �ي�ن وذل � � � � ��ك ع � �ل� ��ى خ �ل �ف �ي��ة
ت � � �ج � � ��اوزات م ��ؤس� �س ��ة ال� �خ� �ط ��وط
الجوية الكويتية.
وشدد الزلزلة على أن تجاوزات
امل ��ؤس� �س ��ة امل ��ال� �ي ��ة واالداري � � � � ��ة ق��د
وص� �ل ��ت إل � ��ى وض � ��ع م� ��أس� ��اوي ال

ح � � ��دود ل � ��ه وال ن� �ه ��اي ��ة م �ض �ي �ف��ا:
اص �ب��ح ل��زام��ا ع�ل��ي وب� ��را بقسمي
أن اس� �ت� �ج ��وب وزي� � ��ر امل ��واص�ل�ات
امل� �س ��ؤول س�ي��اس�ي��ا ام� ��ام مجلس
االم � � ��ة ع� ��ن ت� � �ج � ��اوزات ال �ك��وي �ت �ي��ة
وك��اس �ك��و وغ�ي��ره�م��ا م��ن ال�ج�ه��ات
امل� �ت ��داخ ��ل ع �م �ل �ه��ا م ��ع ال �ك��وي �ت �ي��ة
مباشرة.
تفاصيل (ص)05

الميزانيات 1335 :وظيفة
شاغرة في نفط الكويت
دع � ��ا رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال � �خ � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د إل ��ى إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر في
ع �ن��اص��ر ت �ك��ال �ي��ف إن� �ت ��اج ال�ب��رم�ي��ل
مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج البرميل
ح��ال �ي��ا ب��ال �ش��رك��ة ح �س��ب ال�ت�ح��دي��ث
األخير لديوان املحاسبة تبلغ 1.152
دينار.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ال� �ش ��رك ��ة أف � ��ادت
بأنها حققت النسبة املستهدفة من
العمالة الوطنية واملقدرة بـ  % 25في

العقود النفطية املبرمة مع املقاولني
وبلغ عددهم  2840موظفا .وكشفت
ال�ل�ج�ن��ة ع��ن ارت �ف ��اع ع ��دد ال �ش��واغ��ر
الوظيفية لدى الشركة لتصل نحو
 538وظيفة ش��اغ��رة بخالف م��ا هو
مدرج لها في ميزانية السنة املالية
الجديدة واملقدر بـ  800وظيفية مما
يتطلب شغل جميع ه��ذه الوظائف
وعدم تدويرها سنويا.
تفاصيل (ص)03

ملف «الدستور»
 مجلس  180 :2003تشريعا منها  32قانوناو 102للميزانيات و 46اتفاقية

 قانون تاريخي يمنح المرأة الكويتية حقوقهاالسياسية ترشحا وانتخابا
تفاصيل (ص)15-12
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الغانم يستقبل عددا من السفراء
المعتمدين لدى الكويت

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متوسطا سفراء أمريكا الالتينية

اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
االم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه
ال� �خ� �م� �ي ��س امل � ��اض � ��ي ع � � � ��ددا م��ن
ال �س �ف��راء امل �ع �ت �م��دي��ن ل� ��دى دول ��ة
الكويت.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ال� �غ ��ان ��م ك�ل��ا ع�ل��ى

ح� � ��دة س �ف �ي ��ر ج� �ي� �ب ��وت ��ي م�ح�م��د
م � ��ؤم � ��ن وال � �س � �ف � �ي� ��ر ال� �ه� �ن� �غ ��اري
ميهاي باير والسفير البوسني
م �ح �م��د ه�ل�ي�ل��وف�ي�ت��ش وال�س�ف�ي��ر
ال � �س� ��وي � �س� ��ري ال � � � ��دو دي ل ��وك ��ا
وال � �س � �ف � �ي� ��ر ال � � ��روس � � ��ي أل� �ك� �س ��ي

الغانم مستقبال سفير سويسرا

سولوماتني والسفير اليوناني
ث� � �ي � ��ودورس ث� � �ي � ��ودورو .وب �ح��ث
الغانم خ�لال ال�ل�ق��اءات العالقات
الثنائية بني الكويت وتلك الدول
وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا وتنميتها في
شتى املجاالت.

كما استقبل ع��ددا م��ن سفراء
امريكا الالتينية املعتمدين لدى
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وذل� � ��ك ب �ح �ض��ور
مساعد وزي��ر الخارجية لشؤون
االمريكتني السفيرة ريم الخالد.
وحضر اللقاء سفير االرجنتني

ج � ��ورج ب �ي �غ��ا وس �ف �ي��ر ال �ب��رازي��ل
انطونيو بيدرو وسفير فنزويال
ه� � ��ادل ب��اول �ي �ن��ي وس �ف �ي��ر ك��وب��ا
اندرس جاريدو وسفير جمايكا
ن��اي�ج��ل س�م�ي��ث وس�ف�ي��ر غ��وي��ان��ا
س ��اف ��راز ش� � ��ادود وس �ف �ي��ر ب �ي��رو

هيلي كاسترو وسفير املكسيك
م� �ي� �ج� �ي ��ل اي� � �س� � �ي � ��دورو وس �ف �ي��ر
نيكاراغوا اوسكار اراندا وسفير
هندوراس نيلسون غارثيا.
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ارتفاع عدد المالحظات المسجلة من المحاسبة ضد الشركة

الميزانيات ١٣٣٨ :وظيفة شاغرة
في نفط الكويت
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��دن��ان عبد
ال � �ص � �م� ��د إن ال� �ل� �ج� �ن ��ة اج �ت �م �ع��ت
مل� �ن ��اق� �ش ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة ش� ��رك� ��ة ن �ف��ط
الكويت للسنة املالية 2016/2017
وتبني لها ما يلي:
أوال :ارت � �ف ��اع ع� ��دد امل�ل�اح �ظ��ات
املسجلة
رغ� ��م ات� �خ ��اذ ال �ش��رك��ة إج� � ��راءات
لتسوية عدد كبير من مالحظاتها
بشكل جزئي إال أن هناك ارتفاعا
ف��ي ع ��دد امل�لاح �ظ��ات امل�س�ج�ل��ة من
ق�ب��ل دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة لتصل إل��ى
 74مالحظة بعدما كانت في السنة
املاضية  59مالحظة.
وسبق أن أكدت اللجنة ضرورة
إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي آل � �ي� ��ة ت��أه �ي��ل
م �ق��اول�ين ال �ع �ق��ود ال�ن�ف�ط�ي��ة بشكل
مستمر إذ إن غالبية امل�لاح�ظ��ات
املسجلة تتمحور في هذا الجانب؛
م� �م ��ا ي �ت �ط �ل��ب ت �ح ��دي �ث �ه ��ا ب �ش �ك��ل
دوري للتأكد م��ن ق��درت�ه��م الفنية
ومالءتهم املالية ومدى مواكبتهم
للتطورات التكنولوجية املتجددة
في الصناعة النفطية.
ث ��ان� �ي ��ا :ع � ��دم ت �ح �ق �ي��ق ال �ش��رك��ة
للطاقة اإلنتاجية املستهدفة

ووفق تقرير ديوان املحاسبة لم
تحقق ال�ش��رك��ة ال�ط��اق��ة اإلنتاجية
املستهدفة للنفط الخام واملقدرة بـ
 2,950,000برميل يوميا في سنة
 2015ب��ان �خ �ف��اض ق � ��دره  87أل��ف
برميل يوميا عما ه��و مستهدف
لعدة عوامل أهمها:
 - 1ع ��دم ال� �ت ��زام أح ��د امل �ق��اول�ين
امل �ش�غ �ل�ين ل ��وح ��دة اإلن� �ت ��اج امل�ب�ك��ر
ب��امل��واص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة ال� � ��واردة في
ال� �ع� �ق ��د م� �م ��ا أث � ��ر ع� �ل ��ى ان �خ �ف��اض
ال �ط��اق��ة اإلن �ت��اج �ي��ة ل �ه��ذه ال��وح��دة
لتصل إل��ى  68أل��ف برميل يوميا
علما أن املستهدف منها  120ألف
برميل يوميا.
 - 2عدم انتظام التيار الكهربائي
في منطقة شمال الكويت مما أثر
على  429بئرا.
وس � �ب� ��ق أن ب �ي �ن��ت ال �ل �ج �ن ��ة أن
ك� �ث� �ي ��را م� ��ن ال� �ع� �ق ��ود ال �ن �ف �ط �ي��ة ال
تحقق ال�ك�م�ي��ات املستهدفة منها
من إنتاج النفط والغاز النخفاض
القدرات الفنية لكثير من املقاولني
وما إن تشتري شركة نفط الكويت
ت� �ل ��ك ال � � ��وح � � ��دات اإلن � �ت� ��اج � �ي� ��ة م��ن
امل�ق��اول�ين وت��دي��ره��ا بنفسها فإنه
ي�ت��م تحقيق ال�ك�م�ي��ات املستهدفة

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

لإلنتاج وأحيانا تتخطاها.
ثالثا :تكلفة إنتاج البرميل في
شركة نفط الكويت
والب� � � ��د م � ��ن إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
ع�ن��اص��ر ت�ك��ال�ي��ف إن �ت��اج ال�ب��رم�ي��ل
واالس � �ت � �ن� ��اد إل � ��ى ت �ف �س �ي��ر م�ه�ن��ي
ملعرفة املكونات الحقيقية للتكلفة
ح �ي��ث إن �ه��ا ح��ال �ي��ا ت �ش �م��ل جميع
املصاريف التي تتحملها الشركة
س ��واء ك��ان��ت متعلقة ب��اإلن �ت��اج أو
غ �ي��ر م�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا ك��ام�خ�ص�ص��ات
وم � �ص ��اري ��ف ال� �ح� �ف ��ر غ� �ي ��ر امل �ث �م��ر
وت��زي��د ه��ذه التكلفة بقيمة فوائد
ال� �ت� �م ��وي ��ل وت� �ب� �ل ��غ ت �ك �ل �ف��ة إن� �ت ��اج

ال �ب��رم �ي��ل ح��ال �ي��ا ب��ال �ش��رك��ة حسب
التحديث األخير لديوان املحاسبة
بـ  1.152دينارا.
ث � ��ال � �ث � ��ا :ق� � �ص � ��ور ال � �ش � ��رك � ��ة ف��ي
التخطيط الفني واملالي السليم
ك�م��ا أن ك�ث��رة األوام� ��ر التغيرية
ع�ل��ى ال�ع�ق��ود النفطية يكشف عن
وج ��ود خ�ل��ل ف��ي التخطيط الفني
وامل� � ��ال� � ��ي ال� �س� �ل� �ي ��م ل � � ��دى ال� �ش ��رك ��ة
وم�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال إص��دار
أمر تغييري بما يقارب  12مليون
دي �ن��ار ع �ل��ى أح ��د م �ش��اري��ع إن �ش��اء
م �ح �ط��ة ل �ت �ع ��زي ��ز ال � �غ� ��از ال �ب��ال �غ��ة
تكلفته  207ماليني دي�ن��ار إضافة

الحمدان يسأل الخالد والحمود والصبيح
عن هيئة تهدد أمن المجتمع
ق��دم النائب ح�م��ود ال�ح�م��دان س��ؤاال
الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د ج��اء
في مقدمته :تناقلت وسائل التواصل
االجتماعي عبر تويتر مؤخرا تغريدة
لهيئة سمت نفسها هيئة اليد العليا
يغلب عليها الطائفية والتطاول على
خ �ي ��ر ال �خ �ل ��ق ب �ع ��د األن � �ب � �ي� ��اء أم �ه ��ات
امل��ؤم�ن�ين وال�ص�ح��اب��ة األم��ر ال��ذي يعد
ت �ه��دي��دا ألم ��ن امل�ج�ت�م��ع وه� ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة
تقوم حاليا بجمع التبرعات من األفراد
وامل��ؤس �س��ات .وط�ل��ب ال �ح �م��دان اف��ادت��ه
ب��اآلت��ي :ه��ل ت��م رص��د ه��ذا العمل؟ ومن
ال ��ذي خ�ل�ف��ه؟ م��ع ت��زوي��دي بنسخة من
ك��اف��ة امل �س �ت �ن��دات ف ��ي ح ��ال وج� ��ود أي
إجراء من وزارة الداخلية.
وما إجراءات وزارة الداخلية إذا ثبت
مخالفة هذه الهيئة هيئة اليد العليا

ل�ل�ق��رار ال � ��وزاري رق��م  101ل�س�ن��ة 1995
بإصدار الئحة تنظيم جمع التبرعات
م��ن دون الحصول على موافقة وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل؟
وهل لدى الهيئة انتماءات ملنظمات
إره ��اب� �ي ��ة أو خ�ل�اي ��ا ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ت �ع��ود
بالضرر على األمن والسلم في البالد؟
وه��ل ه�ن��اك ق�ط��اع أم�ن��ي متخصص
في متابعة ما يصدر من تغريدات على
مواقع التواصل االجتماعي؟ إذا كانت
اإلجابة بااليجاب فما اسم هذه اإلدارة
وما اسم املسئول عن هذه اإلدارة؟
وف� ��ي س � ��ؤال اخ� ��ر وج �ه ��ه ال �ح �م��دان
ال��ى وزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة لشؤون
ال � �ش � �ب� ��اب ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود
اش��ار ال��ى ان ه��ذه الهيئة ت�ق��وم حاليا
ب��ال�ت�ج�ه�ي��ز ل�ع�م��ل م �س��رح��ي م �م��ا يعد
م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ن�ظ��ام ال �ع��ام وخ � ��روج على

حمود الحمدان

ح � ��دود ال �ن �ق��د ال � �ه ��ادف ال �ب �ن��اء وط�ل��ب
اف ��ادت ��ه ب ��اآلت ��ي :م ��ا م� ��دى ص �ح��ة ه��ذا
الخبر؟ وإذا ك��ان الخبر صحيحا فما
اإلس ��س وامل�ع��اي�ي��ر ال�ت��ي ت��م بموجبها
إصدار تراخيص للمسرحية والشروط

ال� �ت ��ي اش �ت��رط �ت �ه��ا ال� � � � ��وزارة ف� ��ي ح ��ال
م �ن �ح �ه��م ال� �ت ��رخ� �ي ��ص؟ م� ��ع ت ��زوي ��دن ��ا
ب� �ك ��اف ��ة امل� �ك ��ات� �ب ��ات ح� � ��ول امل � ��وض � ��وع.
ووج��ه الحمدان س��ؤاال ثالثا ال��ى وزير
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ووزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة
ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح اك ��د ف�ي��ه ان �ه��ذه الهيئة
ت� �ق ��وم ح ��ال �ي ��ا ب �ج �م��ع ال� �ت� �ب ��رع ��ات م��ن
األف� � � ��راد وامل ��ؤس � �س ��ات وط� �ل ��ب اف ��ادت ��ه
وت��زوي��ده باآلتي :ما الصفة القانونية
لهذه الهيئة؟ وهل لديها ترخيص من
ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ل�ج�م��ع ال�ت�ب��رع��ات؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب فما الجهة
التي تراقبها وتشرف على عملها؟ وإذا
كان األف��راد القائمون على هذه الهيئة
ق��د ت�ق��دم��وا بطلب رس�م��ي لتأسيسها
ف �ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ة ع� ��ن ه ��ذا
الطلب.

إل��ى تعويض م�ق��اول العقد ب�ـ 670
ألف دينار بسبب تأخر الشركة في
اإلغ�ل��اق امل�خ�ط��ط مل�ح�ط��ات تعزيز
الغاز.
ك� �م ��ا ل� ��وح� ��ظ ت� �ض� �م ��ن ال� �ع� �ق ��ود
ال � � �ن � � �ف � � �ط � � �ي� � ��ة ب� � � �ب� � � �ن � � ��ود ت � �ع � �ت � �ب� ��ر
كاحتياطيات مالية لتلك العقود
ويتم استخدام هذه االحتياطيات
عبر األوام ��ر التغيرية ال�ت��ي تطرأ
ع�ل��ى ال�ع�ق��د وم�ن�ه��ا م��ا ح��دث على
س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال ف ��ي أح � ��د م �ش��اري��ع
توصيل أنابيب النفط الخام حيث
لم تلتزم الشركة بالجدول الزمني
ل� �ه ��ذا ال �ع �ق ��د م �م ��ا أدى ت �ع��وي��ض
املقاول بـ  3.5ماليني دينار إضافة
إل ��ى اس �ت �ن �ف��اد امل �ب �ل��غ االح�ت�ي��اط��ي
ل �ه��ذا ال �ع �ق��د وامل� �ق ��در ب� �ـ  4م�لاي�ين
دينار وطلب اعتماد إضافي آخر
للعقد بقيمة  3ماليني دينار.
راب�ع��ا :تكويت العقود النفطية
والشواغر الوظيفية لدى الشركة
وأف � ��ادت ال �ش��رك��ة ب��أن �ه��ا حققت
ال �ن �س �ب��ة امل �س �ت �ه��دف��ة م ��ن ال�ع�م��ال��ة
ال��وط �ن �ي��ة وامل� � �ق � ��درة ب � �ـ  % 25ف��ي
ال � �ع � �ق� ��ود ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة امل � �ب� ��رم� ��ة م��ع
املقاولني وبلغ عددهم  2840موظفا
وشددت اللجنة على ضرورة خلق

األم��ان الوظيفي للعمالة الوطنية
وت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات �ه��م وال�ت�ح�ق��ق من
قيام مقاولي العقود النفطية التي
تحتوي على بند التدريب بتأهيل
ال � �ق� ��وى ال ��وط �ن �ي ��ة وب � �ي� ��ان امل ��زاي ��ا
امل��ال �ي��ة ل �ه��م الس�ت�ق�ط��اب�ه��م للعمل
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وال �ت��أك��د من
وجودهم ميدانيا كي ال تكون هذه
الفرص الوظيفية غطاء للتوظيف
الوهمي.
كما الحظت اللجنة ارتفاع عدد
ال �ش��واغ��ر ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل��دى ال�ش��رك��ة
ل�ت�ص��ل ن�ح��و  538وظ�ي�ف��ة ش��اغ��رة
ب � �خ �ل�اف م � ��ا ه � ��و م� � � ��درج ل� �ه ��ا ف��ي
م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة
واملقدر بـ  800وظيفة مما يتطلب
شغل جميع ه��ذه الوظائف وع��دم
ت��دوي��ره��ا س�ن��وي��ا وال �ح��رص على
م�ب��دأي الشفافية وتكافؤ الفرص
أثناء التوظيف السيما وأن القطاع
النفطي من الجهات الجاذبة.

التشريعية تناقش رفع
الحصانة عن دشتي
ت�ع�ق��د ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة اج�ت�م��اع��ا ال�ي��وم
ملناقشة طلب رف��ع الحصانة
ع ��ن ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دشتي في قضيتني أمن دولة.
وم � ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ت�ب�ح��ث
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل � � ��ذك � � ��رة ب � ��ال � ��رأي
ال �ق��ان��ون��ي ع��ن ق� ��رار امل�ج�ل��س
ب� � � �ش � � ��أن ت � �ك � �ل � �ي� ��ف ال � �ل � �ج � �ن ��ة
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة ن� � �ظ � ��ر م � ��دى
دستورية تكليف وزير املالية
تزويد لجنة امليزانيات التي
ط�ل�ب�ت�ه��ا ع ��ن ال �ق �س��ائ��م ال �ت��ي
ل ��م ي �ت��م ف ��ي ش��أن �ه��ا ت�س��دي��د
الرسوم املقررة بالقانون رقم
 50لسنة . 1994
وع � � �ل� � ��ى ص � �ع � �ي� ��د م �ت �ص��ل

ت� � � �ش � � ��رع ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
واالق � � �ت � � �ص � ��دي � ��ة ال� � � �ي � � ��وم ف��ي
م �ن��اق �ش��ة م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
واالق�ت��راح��ات بشأن تأسيس
م �ح �ف �ظ��ة اس �ت �ث �م��اري��ة ل��دع��م
وت�ش�ج�ي��ع ال�ط�ل�ب��ة ال��دارس�ي�ن
ع�ل��ى نفقتهم ال�خ��اص��ة فيها
ت�ب�ح��ث ل�ج�ن��ة ال��راف��ق ال�ع��ام��ة
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون وال �ح��اص
بإنشاء الهيئة العامة ملدينة
الحرير وجزيرة بوبيان.
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نواب يؤكدون ضرورة محاسبة من حرض ضد رفع االيقاف

طلب نيابي لمناقشة الوضع الرياضي
في جلسة خاصة
ع � � �ق� � ��ب ت � � �ص� � ��وي� � ��ت ال � �ج � �م � �ع � �ي ��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لات �ح��اد ال ��دول ��ي ل�ك��رة
ال � �ق� ��دم ب ��رف ��ض رف � ��ع االي � �ق � ��اف ع��ن
النشاط ال��ري��اض��ي الكويتي اعلن
النائب يوسف الزلزلة انه سيتقدم
وم� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ب �ط �ل��ب
مل �ن��اق �ش��ة ال� ��وض� ��ع ال ��ري ��اض ��ي في
جلسة خاصة متمنيا من الحكومة
ان تأتي الجلسة ولديها االجابات
عن جميع اسئلة النواب
واض� ��اف ال��زل��زل��ة :ل�س��ت ضليعا
ب ��ال� �ش ��ؤون ال ��ري ��اض �ي ��ة ل �ك��ن واق ��ع
الحال يلزمنا أن نحاسب الحكومة
ع � �ل� ��ى ت� �ق ��اع� �س� �ه ��ا ف� � ��ي ح� � ��ل م �ل��ف
الرياضة الذي فشلت فيه.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك � � ��د م � �ق� ��رر ل �ج �ن��ة
الشباب وال��ري��اض��ة النائب د .عبد
الله الطريجي أن استمرار اإليقاف
ال��ري��اض��ي ل��م يكن مفاجئا ف��ي ظل
وج ��ود م��ن ي �ح��رض ع�ل��ى ب �ل��ده في
امل �ح��اف��ل ال ��دول� �ي ��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن
نتيجة التصويت تؤكد بما ال يدع
مجاال للشك أن أحمد وطالل الفهد
نجحا بامتياز في مهمتهما لكنه
ن �ج��اح ب �ط �ع��م ال � ��ذل وال� �خ ��زي ألن��ه
كان نجاحا شخصيا على حساب
بلدهما التي أهلتهما إلى مناصب
رياضية دولية حاكوا من خاللها
امل� ��ؤام� ��رات ض ��د ال �ك��وي��ت وس �ع��وا
لإلبقاء على االيقاف.
وق ��ال ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أن
ال �ن �ت �ي �ج��ة ال �ك ��ارث �ي ��ة ال� �ت ��ي ان �ت �ه��ى
إل �ي �ه��ا ت �ص��وي��ت ك��ون �غ��رس ال�ف�ي�ف��ا
باستمرار اإليقاف الرياضي تزعج
ك��ل كويتي غ�ي��ور على ب�ل��ده ليس
ف �ق��ط الس� �ت� �م ��رار اإلي � �ق� ��اف ال �ظ��ال��م
املبني على أس��س خ��اط�ئ��ة ب��ل ألن
ال �ك��وي �ت �ي�ين ظ �ن��وا ول ��و م��ؤق �ت��ا أن
م ��ن ي �ق��ود ال��ري��اض��ة ح��ال �ي��ا يمكن
أن ت�ك��ون ل�ه��م ال�غ�ي��رة نفسها على
ب� �ل ��ده ��م ل� �ك ��ن ه � ��ذه ال �ش �خ �ص �ي��ات
وق�ع��ت ف��ي ش��ر أع�م��ال�ه��ا وبرهنت
ل�ك��ل ك��وي�ت��ي أن م��ن ي��راه��ن ع�ل��ى أن
ه��ذه الشخصيات يمكن أن تلعب
دورا مهما ف��ي الكويت ف��ي مرحلة
م � ��ا ف ��إن� �م ��ا ي� ��راه� ��ن ع� �ل ��ى ح �ص��ان
خ��اس��ر وب� ��أن م��ن ف�ش��ل ف��ي إق�ن��اع
األش� �ق ��اء واألص� ��دق� ��اء ب��إل �غ��اء ق��رار
اإلي �ق��اف ال��ري��اض��ي ل��ن ي�ك��ون ق��ادرا
على حمل أي مسؤولية تحتاجها
الكويت في املستقبل.
وأضاف أن أحمد الفهد نجح في
حشد  85صوتا للشيخ سلمان بن
ابراهيم في انتخابات الفيفا وهو
رق��م ك��ان كافيا لرفع االي�ق��اف فأين
هذه األصوات؟ مؤكدا أن احمد كان
ق ��ادرا على لعب دور أه��م ملصلحة
بلده في معركة االيقاف لكن الطبع

فيصل الشايع

فيصل الدويسان

فيصل الكندري

ي �غ �ل��ب ال �ت �ط �ب��ع وم � ��ا ي �ك �ن��ه ال �ف �ه��د
لبلده يظهر ف��ي مثل ه��ذه املواقف
ال �ت��اري �خ �ي��ة وس �ي �س �ج��ل ال �ت��اري��خ
أن اح�م��د وط�ل�ال ال�ف�ه��د تخليا عن
ب �ل��ده �م��ا وش � �ب ��اب ال� �ك ��وي ��ت وم��ن
يترجى منهما شيئا للوطن فهو
واهم.
وقال ان من فشل في إلغاء قرار
دول��ي يخص ال��ري��اض��ة ليس كفؤا
ألي مناصب أو مهام يمكن أن تفيد
بلده مضيفا ربما أن هذه القناعة
م ��وج ��ودة ل ��دى ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن أه��ل
ال �ك��وي��ت ل�ك�ن��ه ت��رس�خ��ت اآلن أكثر
من ذي قبل.
ودع� � � � ��ا ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية ل�لأن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة إلى
االضطالع بمسؤولياتها الوطنية
تجاه من ح��رض ودل��س وأن تدعو
إل� � ��ى اج� �ت� �م ��اع ت � �ص ��وت ف� �ي ��ه ع�ل��ى
س�ح��ب ال�ث�ق��ة م��ن ات �ح��اد ك��رة ال�ق��دم
الذي لم يعد يمثل الكويت لألسف
ليصار إل��ى انتخاب مجلس ادارة
جديد ينتصر للكويت وقضاياها.
ورأى ال� � �ط � ��ري� � �ج � ��ي أن ج� �ه ��ود
ال �ح �ك��وم��ة اف �ت �ق��دت إل ��ى ال�ت�ن�س�ي��ق
املطلوب ومع ذلك فإنها اآلن مطالبة
ب� �ب� �ع ��ض اإلج � � � � � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
ب�ح��ق م��ن ح��رض ض��د ب�ل��ده وليس
اق�ل�ه��ا إق��ال��ة م��ن ك��ان��ت ل�ه��م م��واق��ف
س�ل�ب�ي��ة داخ� ��ل االن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة
ولم يحترموا قوانني الدولة مؤكدا
أن ع �ل �ي �ه��ا االن � �ت � �ص� ��ار ل �ل��دس �ت��ور
وال �ق��ان��ون ودول ��ة امل��ؤس �س��ات ش��اء
م� ��ن ش � ��اء وأب� � ��ى م� ��ن أب� � ��ى ك��اش �ف��ا
ع ��ن أن ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
س�ت�ط�ل��ب م ��ن م �ج �ل��س االم � ��ة بحث
هذا املوضوع بكل شفافية وبال أي
مجاملة من أجل وضع النقاط على
الحروف.
وت �ق��دم ال �ط��ري �ج��ي ب��ال�ش�ك��ر إل��ى
ال��وف��د ال�ش�ع�ب��ي وك ��ل م��ن ك��ان��ت له
مساهمات بيضاء في محاولة رفع
االي� �ق ��اف م��ؤك��دا ان ه ��ذه ال�ج�ه��ود
ال �خ �ي��رة ل ��ن ي �ن �س��اه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون

الذي كانوا وما زال��وا يدركون أننا
ن ��واج ��ه م��ؤس �س��ة ري��اض �ي��ة دول �ي��ة
عصفت الرشاوى وقضايا الفساد
بها.
أك ��د ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ان
من ساهم بايقاف الكويت رياضيا
زورا وبهتانا اح�م��د وط�ل�ال الفهد
وم � ��ن م �ع �ه��م ب ��ال� �ك ��ذب وال �ت��دل �ي��س
وه��م لالسف من يعتلون املناصب
ال��ري��اض �ي��ة ب��ال �ك��وي��ت وب��ال �خ��ارج
ب � ��اس � ��م ال � �ك� ��وي� ��ت و ه � ��م م � ��ن ك� ��ان
ي�ف�ت��رض ال��دف��اع ع��ن ب�ل��ده��م ول�ك��ن
لالسف هم من ساهم بالتحريض
الستمرار وقف الرياضة الكويتية
وذلك من خالل رسائل موجهة من
اللجنة األوملبية الكويتية واتحاد
ك� ��رة ال� �ق ��دم ي ��دع ��ون ف �ي��ه ان ه �ن��اك
ت��دخ�ل�ا ح�ك��وم�ي��ا ع�ل�م��ا ان غ��ال�ب�ي��ة
اعضاء الجمعية العمومية التحاد
ك��رة ال�ق��دم الكويتي اك ��دوا برسالة
ل�لات�ح��اد ال��دول��ي ب�خ�لاف ذل��ك كما
ان تصويت اح�م��د الفهد باللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ص � ��وت م� ��ع اس �ت �م ��رار
اي� �ق ��اف ال �ك��وي��ت وامل �ح �ض��ر م��وث��ق
وم �ن �ش��ور وك ��ذل ��ك ت �ق��ري��ر االت �ح��اد
االس � �ي� ��وي امل� �ع ��د م ��ن ق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة
القانونية التي يرأسها طالل الفهد
ل�لاس��ف ي��وص��ي ب��اس�ت�م��رار اي�ق��اف
الكويت.
واض��اف الشايع :ه��م م��ن اوقفوا
ال��ري��اض��ة الكويتية ب��اس��م الكويت
وب � �س � �ب� ��ب م� �ن ��اص� �ب� �ه ��م وي � ��دع � ��ون
ب �خ�لاف ذل��ك وال �ك��وي��ت ك�ل�ه��ا تعلم
مواقفهم امل�خ��زي��ة بحق بلدهم لذا
ن�ط��ال��ب االن��دي��ة محاسبة ممثلهم
ب��االت �ح��اد م��ن ك ��ان م��وق �ف��ه سلبيا
ب �ت �ق��دي��م اس �ت �ق��ال �ت��ه ع �ل��ى امل��وق��ف
امل� � �خ � ��زي ل�ل��ات � �ح� ��اد .ك� �م ��ا ن �ط��ال��ب
الجمعية العمومية بحل االت�ح��اد
وان �ت �خ��اب م�ج�ل��س ادارة ه�م��ه رف��ع
اسم الكويت عاليا.
ودع � � ��ا ال� �ش ��اي ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال ��ى
م� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ك� � � ��ل ن � � � � ��اد ال ي� �ط� �ب ��ق
ال �ق��وان�ين ح�ت��ى اذا وص ��ل ال ��ى حل

االن ��دي ��ة امل �خ��ال �ف��ة وت �ع�ين م�ج��ال��س
موقتة لحني ال��دع��وة لالنتخابات
م �س �ت �ط��ردا ب ��ال� �ق ��ول :ن ��ري ��د رج ��اال
ي �ع �م �ل��ون مل�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت ورف ��ع
راياتها عاليا ويفكرون باملصلحة
العامة وليس بمصالحهم الخاصة
واملناصب كما نتمنى طرد كل من
عمل ض��د ب�ل��ده وس��اع��د على وقف
ال��ري��اض��ة الكويتية م��ن مناصبهم
ومحاسبتهم وف�ق��ا للقانون حتى
ت ��رج ��ع ال� ��ري� ��اض� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ��ى
عهدها السابق.
ب� � � � ��دوره ج � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
ال� ��دوي � �س� ��ان م �ط��ال �ب��ه ب �ت �ق��دي��م م��ن
ي�ع�م��ل ض��د مصلحة ال��ري��اض��ة في
ال �ك��وي��ت ال ��ى امل�ح��اك�م��ة م�ع��رب��ا عن
اس� �ف ��ه ال �ش ��دي ��د الس� �ت� �م ��رار اي �ق��اف
الرياضة الكويتية بعد التصويت
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل�ك��رة
ال �ق��دم م�س�ت�ن�ك��را ف��ي ال��وق��ت نفسه
مساهمة عناصر كويتية نافذة في
التأثير على التصويت باستمرار
االيقاف.
وأض��اف الدويسان في تصريح
ل � ��ه ام� � ��س ان ص � ��ح م � ��ن ت� � � ��ردد ع��ن
ت� �ص ��وي ��ت االخ� � ��وي� � ��ن ال� �ف� �ه ��د ض��د
م� �ص� �ل� �ح ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت وم � � � ��ا ص� ��رح
ب ��ه االش � �ق� ��اء ال� �ع ��رب ب� ��أن االت� �ح ��اد
ال �ك��وي �ت��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ص � ��وت م��ع
استمرار ايقاف النشاط الرياضي
ال �ك��وي �ت��ي ف �ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة
ات �خ��اذ م��ا ه��و ي�ل��زم بحقهم حسب
القانون في اسرع وقت.
وق��ال الدويسان ان لم نسرع في
اع� ��ادة االم ��ل ل�ش�ب��اب�ن��ا ف��ي تحقيق
ط�م��وح�ه��م بمشاركة ب�ل�اده��م في
ال �ب �ط��والت ال�ع��امل�ي��ة ف�ل�ا خ�ي��ر فينا
م �ط��ال �ب��ا ب �س��رع��ة ات� �خ ��اذ اج � ��راءات
دبلوماسية عاجلة إلع��ادة االم��ور
الى نصابها الصحيح.
م ��ن ج �ه �ت��ه اك� ��د ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل
ال � �ك � �ن� ��دري ان ال � �ك ��وي ��ت ت �ع��رض��ت
مل � ��ؤام � ��رة ك� �ب ��رى وج ��ري� �م ��ة ق ��اده ��ا
م��ن ي��دع��ون أن �ه��م أب �ن��اؤه��ا مشيرا

ال ��ى ان ال �غ��در ال ��ذي ت�ع��رض��ت ال�ي��ه
ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى رف��ع
اإلي �ق ��اف ج ��اء ب�م�س��اه�م��ة م�ب��اش��رة
ممن يدعون انهم يحمون الرياضة
ويذودون عنها ويرفعون اسمها.
وق� � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح � �ف ��ي م� � ��ن غ � �ي� ��ر امل� � �ع� � �ق � ��ول أن
تحصد ال�ك��وي��ت  13ص��وت��ا طلبوا
رف ��ع اإلي �ق ��اف م��ن أص ��ل  205يحق
ل �ه��م ال �ت �ص��وي��ت ب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ع��دد
امل� �ع� �ت ��رض�ي�ن ع� �ل ��ى رف� � ��ع اإلي � �ق� ��اف
 176ص ��وت ��ا م �ت �س��ائ�لا ع ��ن ال� ��دور
األساسي التحاد الكرة في الكويت
وتواصلها م��ع االت �ح��ادات األخ��رى
إض��اف��ة ال��ى دور متقلدي املناصب
الرياضية الدولية من أبناء الكويت
ال� ��ذي� ��ن م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض ان ي ��وف ��روا
حشدا للحق الكويتي.
وأس � � � ��ف ال� � �ك� � �ن � ��دري ع � �ل� ��ى ح� ��ال
ال ��ري ��اض ��ة ق ��ائ�ل�ا :م ��ا ذن� ��ب ش �ب��اب
الكويت ال��ذي��ن ع��ان��وا األم��ري��ن منذ
ب��داي��ة االي �ق��اف��ات ال��ري��اض �ي��ة ال�ت��ي
اس�ت�م��رت ل�س�ن��وات م�ش�ي��را ال��ى ان��ه
م��ن ح��ق ك��ل ش��اب أن يفرح بإنجاز
وطنه الرياضي وانجاز أقرانه في
املالعب موضحا ان حالة اإلحباط
وال � �ي ��أس ف ��ي ال ��ري ��اض ��ة ت�س�ت��دع��ي
اجتثاث مكامن الخلل والفساد.
وق ��ال ال �ك �ن��دري :ل�ق��د ج��ال ال��وف��د
ال � ��ري � ��اض � ��ي ال � �ن � �ي ��اب ��ي ع � �ل ��ى دول
عديدة قبل اجتماع الفيفا إليضاح
ال � �ص� ��ورة ل �ه ��م وح �ق �ي �ق��ة اإلي� �ق ��اف
وأح � �ق � �ي� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي م� �م ��ارس ��ة
دوره� ��ا ول �ق��د ت�ل�ق��وا وع� ��ودا كبيرة
لكننا فوجئنا بالتصريحات التي
أك � ��دت ل �ن��ا أن ث �م��ة م ��ن أق �ن ��ع دوال
عديدة بالتصويت إلبقاء اإليقاف
وامل�ح��زن امل�خ��زي ب��أن م��ن لعب هذا
ال� ��دور ه��م م��ن أب �ن��اء ال �ك��وي��ت ممن
ي��دع��ون ف��ي ال�ع�ل��ن ب��أن�ه��م يعملون
ل �ص��ال��ح ال ��وط ��ن وه� ��م ف ��ي ح�ق�ي�ق��ة
األمر يعملون ضده.
وط � ��ال � ��ب ال� � �ك� � �ن � ��دري ال �ح �ك ��وم ��ة
ب � �ض� ��رورة ات� �خ ��اذ ق � � ��رارات ح��ازم��ة
تعيد للكويت مكانتها الرياضية
وت � �ح ��رر ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م��ن
اح� �ت� �ك ��ار م� ��ن س �ع ��ى إل � ��ى خ��راب �ه��ا
م �ض �ي �ف��ا أن االم� � � ��ور ال � �ي� ��وم ب��ات��ت
واض� �ح ��ة ب �ع��دم��ا س �ق �ط��ت األق �ن �ع��ة
وانكشفت املؤامرات وظهرت حقيقة
امل �ل��ف ال� ��ذي ش �غ��ل ب ��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين
ع �م��وم��ا وال� �ش ��ارع ال��ري��اض��ي على
وجه الخصوص.
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اكد ان نتائج جولة رئيس الوزراء اآلسيوية ستظهر قريبا

الخرينج يعلن ترشحه لرئاسة
البرلمان العربي في الدورة المقبلة
أعلن نائب رئيس مجلس االمة
ع� �ض ��و ال � �ب� ��رمل� ��ان ال� �ع ��رب ��ي م� �ب ��ارك
ال� �خ ��ري� �ن ��ج ع� ��ن ت ��رش� �ح ��ه ل��رئ��اس��ة
البرملان العربي في دورته القادمة
م ��ؤك ��دا ان ت��رش �ح��ه ج� ��اء الي �م��ان��ه
ال �ك��ام��ل ب� ��دور امل �ن �ظ �م��ات ال�ع��رب�ي��ة
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة
ومتابعة املصالح العربية خاصة
ف � � ��ي ه � � � ��ذه امل � ��رح� � �ل � ��ة ال� �ح� �س ��اس ��ة
والحرجة في تاريخ االم��ة العربية
م��ؤك��دا ان ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الشعبية
رافد مهم واساسي في دعم املواقف
العربية والدفاع عن قضايا االمة.
واش � ��ار ال �خ��ري �ن��ج ال ��ى ان ��ه ع��زم
ع � �ل ��ى ال � �ت� ��رش� ��ح مل� �ن� �ص ��ب رئ ��اس ��ة
البرملان العربي في دورته الحالية
مل ��ا ي �ح �م �ل��ه م ��ن خ �ب ��رة ط��وي �ل��ة ف��ي
ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي ب �م �ج �ل��س االم ��ة
والتي تمتد أكثر من عشرين عاما
وع � �ض� ��وا ف� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
منذ انشاء البرملان العربي ولعدة

دورات وان�ط�لاق��ا م��ن ه��ذه الخبرة
الطويلة في العمل البرملاني املحلي
وال � �ع� ��رب� ��ي ع ��زم ��ت ع� �ل ��ى ال �ت��رش��ح
لرئاسة البرملان العربي علما بأن
ترشح االخ الفاضل احمد الجروان
رئ �ي��س ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي ال �ح��ال��ي
ل ��دورة اخ ��رى ارج ��أ ت��رش�ح��ي لهذا
امل�ن�ص��ب ال�ع��رب��ي تكريما وت�ق��دي��را
ل �ل��اخ ال� � �ج � ��روان ودول � � ��ة االم � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة ال�ت��ي
نكن لها املحبة والتقدير واالخ��وة
الخالصة
وعبر الخرينج عن امله الكبير
ان ي � �ح� ��وز ث� �ق ��ة اخ � ��وان � ��ه اع� �ض ��اء
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي وال �ع �م��ل س��وي��ا
م��ن اج ��ل االم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة وامل��واط��ن
ال�ع��رب��ي وال�س�ع��ي الحثيث للدفاع
ع��ن قضايا ال�ع��رب ف��ي ك��ل املحافل
املختلفة.
م��ن جهة اخ��رى اش��اد الخرينج
ب�ن�ت��ائ��ج ال �ج��ول��ة اآلس �ي��وي��ة لسمو

مبارك الخرينج

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح وال��وف��د
امل��راف��ق ل�س�م��وه وال �ت��ي اك ��دت بعد
النظر لسياسة الكويت الخارجية
واالنفتاح الكامل على دول العالم.
واك � � ��د ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان االن� �ف� �ت ��اح
ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى ال � � ��دول اآلس �ي��وي��ة

واالستفادة من خبراتها وتجاربها
وت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات م��ع ه��ذه ال��دول
والشعوب امر مرحب به من الشعب
الكويتي السيما ان الدول اآلسيوية
لها من التجارب والخبرات الكبيرة
في مجال التنمية والتطور مؤكدا
ان االخ��ذ بخبرات ال��دول اآلسيوية
وج �ل �ب �ه��ا ال � ��ى ال� �ك ��وي ��ت م ��ن خ�ل�ال
االت �ف��اق �ي��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ي �س��اه��م في
ح��ل الكثير م��ن املشاكل والقضايا
ال�ع��ال�ق��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وخ��اص��ة في
مجال االس�ك��ان والتعمير والبنية
التحتية للمناطق.
وع� �ب ��ر ال �خ��ري �ن��ج ع ��ن س �ع��ادت��ه
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ل� �ن� �ت ��ائ ��ج ه� � ��ذه ال �ج ��ول ��ة
اآلس � �ي ��وي ��ة ل �س �م��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل �ب ��ارك وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه وال�ت��ي
س�ت�ظ�ه��ر ن�ت��ائ�ج�ه��ا اإلي �ج��اب �ي��ة في
املستقبل ال�ق��ري��ب متمنيا لسموه
ال � �ن � �ج� ��اح وال� � � �س � � ��داد ف � ��ي م �ه��ام��ه
الوطنية.
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الزلزلة:استجواب من أربعة
محاور لوزير المواصالت خالل
أسبوعين
أك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
النائب يوسف الزلزلة أن دورنا
كنواب حماية املال العام ورقابة
ال � �ع � �م� ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي وت� �ش ��ري ��ع
القوانني التي تصب في الصالح
ال � �ع� ��ام وم � ��ن ه � ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ف�ق��د
وج� ��دن� ��ا أن ت � � �ج� � ��اوزات ط� �ي ��ران
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل��ال �ي��ة واالداري� � � ��ة قد
وص � �ل� ��ت إل� � ��ى وض� � ��ع م� ��أس� ��اوي
وبعد سيل من االسئلة البرملانية
ل �ف �ت��رة ث �ل��اث س� �ن ��وات م�ت�ت��ال�ي��ة
ووص��ول اج��اب��ات غير صحيحة
وم �غ �ل��وط��ة ف ��ي ب �ع��ض األح �ي ��ان
وب �ع��د ان ت �ج��اوز م�ج�ل��س ادارة
ال�ك��وي �ت �ي��ة ص�لاح �ي��ات��ه ول ��م يقم
ب � � ��دوره ف� ��ي ت �ص��وي��ب اع ��وج ��اج
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة اص � �ب ��ح ل� ��زام� ��ا ع�ل��ي
وب��را بقسمي ان استجوب وزير
امل� ��واص �ل�ات امل� �س ��ؤول س�ي��اس�ي��ا
ام��ام مجلس االم��ة عن تجاوزات
الكويتية و كاسكو و§غيرهما
من الجهات املتداخل عملها مع
الكويتية مباشرة.
وأض � � ��اف ال ��زل ��زل ��ة أن� ��ه ل�ك�ث��رة
محاور االستجواب سأختصرها
ف��ي ارب�ع��ة م�ح��اور فقط وس��أق��دم

يوسف الزلزلة

االستجواب في بحر االسبوعني
املقبلني ل�ك�ث��رة امل�ع�ل��وم��ات ح��ول
ال� � � �ت� � � �ج � � ��اوزات ال� � �ت � ��ي ال ح� � ��دود
ل �ه��ا و ال ن �ه��اي��ة ش ��اك ��را ب�ع��ض
االخ� ��وة ال �ن��واب ال��ذي��ن زودون ��ي
بمعلومات اضافية عن تجاوزات
ال�ك��وي�ت�ي��ة وع �ل��ى ات �ف��اق �ه��م معي
على ض��رورة تقديم االستجواب
في اسرع وقت ممكن.

الري يقترح تعيين المعاقين بصريا في النيابة العامة
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب اح �م ��د الري اق �ت��راح��ا
ب��رغ�ب��ة ب�م�ن��ح ب�ع��ض امل��زاي��ا للمعاقني
بصريا منها امل��واف�ق��ة على حصولهم
ع �ل��ى ق ��رض م��ن ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة دون
كفيل واضافة مبلغ مئة دينار شهريا
ال� ��ى ال ��رات ��ب وإض��اف �ت �ه��ا ال� ��ى م�ع��اش��ه
ال� �ت� �ق ��اع ��دي ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا ب � ��دل س��ائ��ق
ل�ل�ح��اج��ة اإلج �ب ��اري ��ة ل�ل�م�ع��اق ب�ص��ري��ا
وت �ع �ي�ين امل �ع ��اق ب �ص��ري��ا م ��ن خ��ري�ج��ي
الحقوق وال�ق��ان��ون ف��ي النيابة العامة
أس � � � ��وة ب� �ن� �ظ ��رائ� �ه ��م اآلخ� � ��ري� � ��ن وف �ت ��ح
امل�ج��ال لخريجي ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة من
ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات وامل �ع��اه��د
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب � ��ال � ��دراس � ��ة ف � ��ي ب �ع��ض
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وف �ت��ح بعض
ال �ش �ع��ب األك ��ادي� �م� �ي ��ة امل� �م� �ن ��وع ع�ن�ه��م
دراستها لعدم توفر األج�ه��زة والكتب
الخاصة باملعاقني بصريا وتوفيرها
لهم وإن�ش��اء مكتبة الكترونية باللغة
العربية ملنح فرصة للكفيف كي يجعل
الثقافة سبيال من خالله مع املجتمع.
وجاء في نص االقتراح برغبة الذي
ت �ق ��دم ب ��ه الري :ل �ط��امل��ا ت �م �ي��زت دول ��ة
ال �ك��وي��ت ب��دع �م �ه��ا ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة وتوفير سبل العيش الكريم
ل �ه��م وذل � ��ك ف ��ي اط � ��ار م ��ا ن �ص��ت ع�ل�ي��ه
ال�ش��ري�ع��ة االس�لام�ي��ة وم��ا ن�ص��ت عليه
االت�ف��اق��ات ال��دول�ي��ة وال�ق��وان�ين املحلية
ال �ت��ي وق �ع��ت ع�ل�ي�ه��ا ال �ك��وي��ت واق��رت�ه��ا
دستوريا وتشريعيا ومازالت الكويت

تعمل جاهدة من اج��ل تذليل العوائق
وال �س �ل �ب �ي ��ات ك ��اف ��ة ال� �ت ��ي ت� �ح ��ول ب�ين
املعاقني وبني تمتعهم بالحقوق كاملة
واشراكهم في املجتمع حسب الوسائل
ال�خ��اص��ة ب�ك��ل اع��اق��ة ل�ي�ك��ون��وا اع�ض��اء
فاعلني ومنتجني بما لديهم من قدرات
ي �م �ك��ن االس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��م ب �ه��ا وال �ت��ي
ت�ع�ي�ن�ه��م ع �ل��ى االس �ت �ق�ل�ال �ي��ة م�ع�ن��وي��ا
وم��ادي��ا ف��ي حياة كريمة ال مهانة بها
وال تقلل من شأنهم.
اال ان ال �ع ��دال ��ة ع �ل��ى االرض تبقى
ن��اق �ص��ة م �ه �م��ا ح��اول �ن��ا س ��د ال �ث �غ��رات
التي تواجه تحقيق اهداف وطموحات
ذوي االع��اق��ة وت �ح�ت��اج دائ �م��ا ال ��ى من
يقوض سبل االعوجاج واصالح الخلل
ف��ي ب�ع��ض م�ن��اح��ي ال�ح�ي��اة ل�ف�ئ��ات من
امل�ع��اق�ين ل��م يكن ب��االم�ك��ان تالفيها اال
في ح��ال ب��روزه��ا ام��ام املعاق وثبوتها
ك �م �ع��وق ي �ع �ي��ق م �س �ي��رت��ه ف ��ي ال �ح �ي��اة
ك �ف ��رد م ��ن اف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع ل ��ه ح�ق��وق��ه
وع �ل �ي ��ه واج � �ب� ��ات� ��ه .وف � ��ي ه � ��ذا امل �ج ��ال
ن �خ ��ص امل� �ع ��اق�ي�ن ب �ص ��ري ��ا امل �ك �ف��وف�ي�ن
وامل � �ع ��اق �ي�ن ب ��اع ��اق ��ة ب �ص ��ري ��ة ش ��دي ��دة
ومتوسطة وهم فئة باملجتمع الكويتي
ق� ��د ب � ��رز ت �م �ي��زه��م ال �ع �ق �ل��ي وال �ع �ل �م��ي
والعملي ف��ي كثير م��ن امل�ج��االت حيث
اثبتت التجارب والبحوث ان املعاقني
بصريا مهما اختلفت درج��ة اعاقتهم
ل��دي�ه��م ق � ��درات ت�ج�ع�ل�ه��م ق ��ادري ��ن على
االندماج في الحياة العامة وهم كاملو

احمد الري

االه �ل �ي��ة وه� ��ذا ي��دع��ون��ا ال ��ى االه �ت �م��ام
بما يقدرون عليه اال ان ه��ذه الفئة من
ذوي االع ��اق ��ة ال �ب �ص��ري��ة ي�ص�ط��دم��ون
اح�ي��ان��ا ف��ي امل�ج��ال العلمي او العملي
ب�ق��رارات السلطة التنفيذية دون سند
ق��ان��ون��ي او علمي وع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
ال ال�ح�ص��ر ن�ج��د ان وزارة ال �ع��دل تقرر
ع��دم السماح للمكفوفني بالتعيني في
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة رغ��م حملهم ش�ه��ادات
ليسانس من كليات الحقوق والقانون
ك �م ��ا ن �ج ��د اص � �ط � ��دام امل � �ع� ��اق ب �ص��ري��ا
بعد تخرجه من الثانوية العامة عدم
فتح امل�ج��ال ل��ه للدراسة الجامعية في
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ع �ل �م �ي��ة اذ ال ت�س�م��ح
وزارة التعليم العالي لهم بالدخول في
امل �ج��االت العلمية واك �ت �ف��اء بدخولهم

ف��ي التخصصات االدب �ي��ة وال��دراس��ات
االداري � � ��ة رغ ��م ت �م�ت��ع اغ �ل �ب �ه��م ب �ق��درات
عقلية فذة تؤهلهم للدراسة في بعض
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ورب �م ��ا ي�ع��ود
السبب لعدم توفير الوسائل الخاصة
ف��ي ال�ك�ل�ي��ات ال�ج��ام�ع�ي��ة ل�ت�ق��دي��م امل��واد
ال��دراس �ي��ة ب��أس��ال�ي��ب تعليمية خاصة
ب��امل�ك�ف��وف�ين وه ��و ت�ق�ص�ي��ر م��ن ال��دول��ة
وليس قصر نظر من املعاق بصريا.
ل� � ��ذا ف ��ان� �ن ��ا ن� �ت� �ق ��دم ب � �ه ��ذا امل �ق �ت��رح
لتصويب املسار والعمل على تطبيق
ق��در م��ن ال�ع��دال��ة ال�ت��ي تحقق امل �س��اواة
وال ت�م�ي��ز ب�ين ه��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن امل�ع��اق�ين
ب�ص��ري��ا ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى ان ي �ت �ج��اوزوا
اعاقتهم البصرية ويتساوون فيها هم
وباقي افراد املجتمع االصحاء بصريا
طاملا منحتهم الدولة هذه املزايا التي
يتمتع فيها غيرهم من اف��راد املجتمع
ل �ي �ك��ون��وا م��ؤه �ل�ي�ن ب �ح �س��ب ق��درات �ه��م
ال��ذات�ي��ة وال�ع�ق�ل�ي��ة ف��ي امل�ش��ارك��ة ببناء
مجتمع يقر الحقوق والواحبات على
ف�ئ��ات املجتمع بمختلف اط�ي��اف��ه دون
النظر الى كونه معاقا او سليما.
ل � � � � ��ذا اق � � � �ت� � � ��رح االي � � � � �ع � � � ��از ل � �ج � �ه ��ات
االخ� �ت� �ص ��اص ب �م �ن��ح امل� ��زاي� ��ا امل ��درج ��ة
ادن� � ��اه ل � ��ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
م��ن املعاقني باعاقة بصرية املكفوفني
وامل � �ع ��اق �ي�ن ب ��اع ��اق ��ة ب �ص ��ري ��ة ش ��دي ��دة
ومتوسطة بإقرار ما يلي:
امل��واف �ق��ة للمعاقني ب��اع��اق��ة بصرية

ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب ��ال� �ق� �ط ��اع ال� �ح� �ك ��وم ��ي او
ب��ال �ق �ط��اع ال � �خ ��اص ب��ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
قرض من البنوك املحلية دون الحاجة
ال��ى كفيل .واملوافقة على اضافة مبلغ
 100د.ك م��ائ��ة دي �ن��ار ك��وي�ت��ي شهريا
ال ��ى رات� ��ب امل �ع��اق ب �ص��ري��ا واض��اف�ت�ه��ا
كذلك الى معاشه التقاعدي بعد انهاء
خدمته باعتبارها بدل سائق للحاجة
االج �ب��اري��ة ل�ل�م�ع��اق ب�ص��ري��ا م��ن تكبد
نفقات سائق وجلبه للبالد وتسكينه
واع � ��ال � �ت � ��ه خ� �ل ��ال م � � ��دة خ ��دم� �ت ��ه وف ��ي
ممارسته لحياته.
امل� ��واف � �ق� ��ة ل �ل �م �ع ��اق�ي�ن ب� �ص ��ري ��ا م��ن
خريجي الحقوق وال�ق��ان��ون بالتعيني
ف��ي ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة أس� ��وة ب�ن�ظ��رائ�ه��م
اآلخ��ري��ن وامل��واف �ق��ة ل�ل�م�ع��اق�ين بصريا
م ��ن خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وم��ن
ف ��ي ح�ك�م�ه��ا م ��ن ف �ت��ح امل �ج ��ال ل �ه��م في
ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات وامل� � �ع � ��اه � ��د ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
ب ��ال ��دراس ��ة ف ��ي ب �ع��ض ال �ت �خ �ص �ص��ات
الدراسية العلمية وفتح بعض الشعب
االك��ادي �م �ي��ة امل �م �ن��وع ع�ن�ه��م دراس �ت �ه��ا
لعدم توافر االج�ه��زة والكتب الخاصة
ب ��امل� �ع ��اق�ي�ن ب� �ص ��ري ��ا وت ��وف� �ي ��ر ك� ��ل م��ا
ي�ل��زم ل�ه��م م��ن اح�ت�ي��اج��ات للتخصص
ب��امل �ج��االت ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ال تمنعهم
اعاقتهم البصرية من دراستها.
وامل� � ��واف � � �ق� � ��ة ع � �ل� ��ى إن � � �ش� � ��اء م �ك �ت �ب��ة
الكترونية باللغة العربية للمكفوفني
ع ��ن ط��ري��ق ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت �ت �ك��ون من

ن�خ�ب��ة م ��ن امل�ث�ق�ف�ين وال �ف �ن �ي�ين امل�ل�م�ين
بعلوم الحاسب اآلل��ي وخصوصا في
مجال برامج املكفوفني وتناط باللجنة
م� �ه� �م ��ة ح� �ص ��ر ال� �ك� �ت ��ب وامل� �ص� �ن� �ف ��ات
املوجودة حاليا على اقراص الحاسب
اآلل� � � ��ي امل � �ض � �غ ��وط  CDل� � ��دى م �ط��اب��ع
ومكتبات الجهات الراعية للمكفوفني
وإن �ش��اء صفحة على شبكة االنترنت
وت�ص�ع�ي��د ه ��ذه ال �ك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا ل�ت�ك��ون
م �ت��اح��ة ل�لاس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا م��ع م��راع��اة
ال � �ض� ��واب� ��ط امل �ت �ع �ل �ق��ة ل� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى اال
ت�ق�ت�ص��ر ال�ص�ف�ح��ة ع �ل��ى م �ج��رد ع��رض
للكتاب وانما يمكن ان تتضمن ايضا
م �ن �ت��دي��ات ث �ق��اف �ي��ة ع��ام��ة وم �س��اب �ق��ات
ت�ج�م��ع ب�ي�ن ال�ت��رف�ي��ه وال �ث �ق��اف��ة وت�ك��ون
ق��اب�ل��ة ل�ت�ط��وي��ر م�ه��ام�ه��ا وف��ق ال�ح��اج��ة
وتعمل اللجنة على اختيار مصنفات
اض��اف �ي��ة ب��اس �ت �م��رار الدراج� �ه ��ا ضمن
امل �ك �ت �ب��ة وت �ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ت�ق��دي��م
ال �خ��دم��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة مل ��ن ي�ح�ت��اج�ه��ا
من املكفوفني حسب امكاناتها وتقدم
ال �ل �ج �ن ��ة ج� ��وائ� ��ز ل �ل �م �ك �ف��وف�ي�ن ال ��ذي ��ن
يقومون بتأليف مصنفات او كتيبات
تشجيعا ل�ه��م ع�ل��ى م��زي��د م��ن االب ��داع
وح �ث��ا ل �غ �ي��ره��م ع�ل�ي��ه وت �ق ��وم ال�ل�ج�ن��ة
ب � ��اص � ��دار م �ج �ل ��ة ال� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ت �ن �ش��ر
ع �ل��ى ش�ب�ك��ة االن �ت��رن��ت وت �ف �ت��ح م�ج��اال
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف�ي�ه��ا للمكفوفني وغ�ي��ره��م
ملنح فرصة للكفيف كي يجعل الثقافة
سبيال يتفاعل من خالله مع املجتمع.
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شارك في وضع أسس بناء الكويت

الهاجري :ستظل ذكرى بطل التحرير
خالدة في نفوس الكويتيين
اس� � �ت � ��ذك � ��ر ال� � �ن � ��ائ � ��ب م ��اض ��ي
الهاجري ببالغ الحزن واألس��ى
ذك � � ��رى م � � ��رور  8س � �ن� ��وات ع�ل��ى
وف��اة األمير الوالد الشيخ سعد
ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �س� ��ال� ��م ال� �ص� �ب ��اح
م � ��ؤك � ��دا أن ال� �ف� �ق� �ي ��د ك� ��ان� ��ت ل��ه
ب� �ص� �م ��ات واض � �ح � ��ة ف � ��ي وض ��ع
دس �ت��ور ال��دول��ة ال�ح��دي�ث��ة حيث
ش � � � � � ��ارك ف� � � ��ي ل � �ج � �ن� ��ة ص� �ي ��اغ ��ة
الدستور وحرص على أن يثري
الجلسات بنقاشات تهدف الى
الصياغة املثلى للدستور بما
يضمن شرعية ال��دول��ة وحقوق
مواطنيها على حد سواء.
وق ��ال ال �ه��اج��ري ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي إن ال�ش�ي��خ س�ع��د يعد
من صانعي السياسة الكويتية
ف��ي مجالي األم��ن وال��دف��اع فهو

أول وزي � � ��ر ل �ل ��داخ �ل �ي ��ة وث ��ان ��ي
وزي��ر للدفاع ف��ي ظ��ل الدستور.
وه��و من الرجال الذين شاركوا
وبفاعلية في وض��ع أس��س بناء
ال �ك��وي��ت ف �ق��د ك ��ان ش��اه��دا على
ال� �ل� �ح� �ظ ��ات األول � � � ��ى الس �ت �ق�ل�ال
الكويت وقيام دولتها الحديثة
م�ض�ي�ف��ا أن س �م��وه رح �م��ه ال�ل��ه
أع�ط��ى قضية األس ��رى اهتماما
خاصا كونها القضية الكويتية
اإلنسانية األولى وكثف الجهود
ع�ل��ى ج�م�ي��ع األص �ع��دة م��ن أج��ل
إط �ل ��اق س ��راح� �ه ��م إض� ��اف� ��ة إل ��ى
رعايته السامية ألهالي األسرى
والشهداء.
وأوضح الهاجري ان الكويت
فقدت رمزا من رموزها الوطنية
ال� �ب ��ارزة ب �ع��د رح �ل��ة ط��وي �ل��ة من

ماضي الهاجري

م� �ج ��االت ال �ت �ن �م �ي��ة وم �ي��ادي �ن �ه��ا
اث� � �ن � ��اء ت� ��ول� ��ي رئ � ��اس � ��ة م �ج �ل��س
ال� ��وزراء م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  25عاما
ب� � � ��ذل ف� �ي� �ه ��ا اق� � �ص � ��ى ال� �ج� �ه ��ود
وال �ت �ض �ح �ي��ات م ��ن اج� ��ل خ��دم��ة
الوطن واملواطنني.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ه ��اج ��ري ح��دي �ث��ه
ق ��ائ�ل�ا :م ��ع م � ��رور ال �س �ن�ين على
وف� ��اة ال �ش �ي��خ س �ع��د ال �ع �ب��د ال�ل��ه
رح� � �م � ��ه ال� � �ل � ��ه س� �ت� �ظ ��ل أع� �م ��ال ��ه
رم� ��زا ل�ل�ش�ج��اع��ة وس �ي �ظ��ل بطل
التحرير وف��ارس الكويت خالدا
في نفوس الكويتيني.

العطاء املخلص لوطنه وابناء
ش �ع �ب��ه ال �ك��ري��م ف �ق��د ك� ��ان س�م��و
االم�ي��ر ال��وال��د عنصرا ق��وي��ا في
ال �ن �ه��وض ب��ال �ب�لاد ف��ي مختلف

أكد أن الرموز والشعارات الخالية لم تعد تشكل ثقال بالساحة

الجيران للصالح :ما خططكم لتالفي
أي إضراب في النفط مستقبال؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران س ��ؤاال ال��ى ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء وزير املالية ووزير
ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان � ��س ال �ص��ال��ح
ج � � ��اء ف� � �ي � ��ه :تحقيقا ل �ل �ت��رش �ي��د
االم �ث��ل ل�ل�م��وارد الطبيعية للبالد
وح �م��اي �ت �ه��ا وح� �س ��ن اس �ت �غ�لال �ه��ا
وت �ح �ق �ي �ق��ا ل �ل �ح��وك �م��ة ال ��رش� �ي ��دة
وتطبيقا للشفافية امل�ع�ه��ودة في
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وامل�ج�ل��س
ارجو افادتي بما يلي :ما هي اهم
ال � � ��دروس امل �س �ت �ف��ادة م ��ن إض� ��راب
عمال النفط السابق؟
وم� ��ا خ �ط��ط م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
وش� ��رك� ��ات � �ه� ��ا ل � �ت �ل�اف ��ي االض � � � ��راب
مستقبال؟
وما اوج��ه القصور التي ظهرت
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه االزم ��ة التي
اض� ��رت ب��ال �ص��ال��ح ال �ع ��ام وع�ط�ل��ت
م �ص ��ال ��ح ال� �ب� �ل ��د؟ وم� ��اه� ��و ال �س �ن��د
ال � �ق � ��ان � ��ون � ��ي ل � �ت ��رص � �ي ��د اج� � � � ��ازات
ال�ق�ي��ادي�ين؟ وم��ن ف��ي حكمهم ممن
ف��ي ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة إن وج��د؟
وامل� � � � � ��دراء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن ورؤس � � ��اء
الشركات؟
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن
اس � �ت � �ل � �م� ��وا ن � �ه� ��اي� ��ة ال � �خ � ��دم � ��ة ك��م

ي�ب�ل��غ اع �ل��ى س�ق��ف م��ال��ي ت��م دف�ع��ه
ل �ل �م �ت �ق ��اع ��د؟ وع � �ل� ��ى اي اس� � ��اس؟
وم��ا ه��و اق��ل سقف م��ال��ي ت��م دفعه
للمتقاعد؟ وعلى اي اساس؟
ون �ظ��را ل �ت��ذب��ذب اس �ع��ار ال�ن�ف��ط
وخ � � �س� � ��ارة ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال� �ش ��رك ��ات
وت �ع �ث ��ر امل� �ش ��اري ��ع ه� ��ل ت� ��م اع � ��ادة
دراس� � � ��ة وت �ق �ي �ي��م ه � ��ذه امل� �ش ��اري ��ع
داخليا وخارجيا؟ ارج��و تزويدي
ب� ��أح� ��دث دراس� � � ��ه وم � ��ن ال � � ��ذي ق ��ام
ب�ه��ا؟ وك��م تقاضى عنها؟ وماهي
اب��رز تتائجها وتوصياتها؟ وهل
أخذت بها املؤسسه؟ واين؟
ك � �م� ��ا ارج� � � � ��و ت � � ��زوي � � ��دي ب ��آخ ��ر
اص� ��دار ع�ل�م��ي او دراس� ��ة او بحث
ع�ل�م��ي م�ح�ك��م او ورق ��ة ع�م��ل قدمه
امل��دي��رون ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ون او ن��واب�ه��م
او احد القياديني ملؤسسة البترول
وش � ��رك � ��ات� � �ه � ��ا ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت �ط ��وي ��ر
وتحديث تقنيات التكرير او الحفر
او التشغيل او تخفيض انبعاث
امل � ��ؤث � ��رات ع� �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ه او س�ب��ل
ال �ح��د م ��ن االي� �ق ��اف غ �ي��ر امل �ج��دول
وآثاره؟ واين نشرت هذه الدراسة؟
واذا الي��وج��د ارج ��و ذك��ر االس�ب��اب
املانعة؟
وارج � � ��و ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن

د .عبدالرحمن الجيران

االص� ��دارات العلمية التخصصية
امل�ه�ن�ي��ة ف��ي م �ج��ال ع �م��ل م��ؤس�س��ة
البترول وشركاتها ك��ل على حدة
لالعوام .٢٠١٥-٢٠١٤-٢٠١٣-٢٠١٢
م��ن جهة اخ��رى اص��در الجيران
ب � �ي� ��ان� ��ا ص� �ح� �ف� �ي ��ا ح � � � ��ول ال� �ع� �م ��ل
ال �س �ي ��اس ��ي وم �ت �ط �ل �ب��ات امل��رح �ل��ة
املقبلة قال فيه :في الفترة السابقة
ل � � ��م ي� � �ك � ��ن ل � �ب � �ع� ��ض االس �ل��ام� � �ي �ي��ن
اس �ت �ق�ل�ال �ي��ة ب ��ال� �ط ��رح وال �ت� �ص ��ور
والتطبيقي ك�م��ا ان �ه��دم التأصيل
الصحيح مل�ف��ردات العمل واختلط
م��وض��ع االج�ت�ه��اد بموضع النص

فتنازلوا عن بعض مبادئهم الجل
مسايرة وإرضاء الشارع السياسي
ف� �ح� �ص� �ل ��ت ال� � �ف � ��وض � ��ى وال� �ت� �ق� �ل ��ب
ب� ��امل� ��واق� ��ف وت� � �ج � ��اوز ال �ن �ص ��وص
ب�ح�ج��ة م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد وذري �ع��ة
ان�ق�س��ام ال �ن��اس ال��ى ف�س�ط��اط خير
وف �س �ط��اط ش��ر وت �ب �ل��ورت امل��واق��ف
على هذا االساس.
واض � � ��اف ال� �ج� �ي ��ران :ام� ��ا ال �ي��وم
ف ��االم ��ر م�خ �ت�ل��ف ت �م��ام��ا ف �ل��م تعد
ال� � ��رم� � ��وز وال � � �ش � � �ع� � ��ارات ال �خ ��ال �ي ��ة
م � ��ن امل � �ض � �م� ��ون ت� �ش� �ك ��ل ث� �ق�ل�ا وال
ت��أث�ي��را ب��ال�س��اح��ة وخ��اص��ة بعدما
ت�س��اق�ط��ت ت �ب��اع��ا ن �ظ��ري��ات جميع
االح � � � � � ��زاب وال � � �ق� � ��وى ال �س �ي ��اس �ي ��ة
الفاعلة واستحالت برامجها اثرا
ب �ع��د ع�ي�ن وب � ��روز اج �ي ��ال الت�ح�م��ل
ذات ال�ن�ف��س للجيل االول ك��ل ذل��ك
س��اه��م ب�ب�ع�ث��رة اآلم � ��ال وال �ط �م��وح
لجيل املحاربني القدماء والغريب
حقا وج��ود م��ن ال ي��رى ال��واق��ع وال
يزال يحلم باملاضي ويتباكى على
الحليب املسكوب.

الحريجي :حل البدون
لن يكتمل إال بنية صادقة
اعتبر النائب سعود الحريجي
أن إق� � � ��رار م �ج �ل��س األم � � ��ة ق ��ان ��ون
ت � �ح � ��دي � ��د ال� � � �ع � � ��دد ال � � � � ��ذي ي� �ج ��وز
تجنيسه ب�م��ا ال ي��زي��د ع��ن أرب�ع��ة
آالف ي �ع��د خ �ط��وة ت�ش��ري�ع�ي��ة في
ات� �ج ��اه ح �ل �ح �ل��ة أزم� � ��ة م�س�ت�ح�ق��ي
التجنيس من فئة البدون إال أنها
ال تكتمل إال بتوافر النية الصادقة
م��ن قبل الحكومة لتحويلها إلى
واقع يتم تنفيذه.
وش��دد الحريجي على ض��رورة
م �ن��ح إخ ��وان� �ن ��ا م ��ن ف �ئ��ة ال� �ب ��دون
حقوقهم الكاملة ول�لأس��ف م��ازال
ب ��دون ال�ك��وي��ت ي�ن�ت�ظ��رون العيش
الكريم من خ�لال توفير أبجديات
ال �ح �ي��اة ال �ت��ي ت�ت�م�ث��ل ف��ي وظ�ي�ف��ة
م� �ن ��اس� �ب ��ة وح� � �ق � ��وق اج �ت �م��اع �ي��ة
وإنسانية م��ؤك��دا أن ال�ك��وي��ت بلد
اإلنسانية يجب أن تنفض الغبار
ع� ��ن ه� � ��ذه ال �ق �ض �ي ��ة وت � �ش� ��رع ف��ي
اتخاذ حلول ناجزة تنصف أبناء
هذه الفئة.
وأض��اف الحريجي أن التغافل
ع��ن األب �ع��اد اإلن �س��ان �ي��ة واألم�ن�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة مل �ل��ف ال� �ب ��دون أم��ر

سعود الحريجي

ليس في صالح البالد وكلنا أمل
أن ن �ش �ه��د خ �ل�ال امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
خ�ط��وات ج��ادة م��ن ق�ب��ل الحكومة
إلن � �ه� ��اء م� �ع ��ان ��اة ال� � �ب � ��دون وم �ن��ح
الجنسية للمستحقني.
واس �ت �غ��رب ال�ح��دي��ث امل�ت��واص��ل
ع��ن ال��رغ�ب��ة ف��ي ح��ل القضية دون
وج ��ود ل �ه��ذا ال �ح��دي��ث ع�ل��ى أرض
الواقع عبر خطوات عملية.

الحويلة :افتتاح مستوصف
مدينة صباح األحمد بعد أسبوع
ق ��ال ال �ن��ائ��ب د.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
ان��ه اج�ت�م��ع ووزي ��ر ال�ص�ح��ة د.ع�ل��ي
العبيدي األربعاء املاضي حيث كان
االجتماع ح��ول مستوصف مدينة
ص� �ب ��اح األح � �م ��د ال �ص �ح��ي وال � ��ذي
أك � ��د ل �ن ��ا أن اف� �ت� �ت ��اح م �س �ت��وص��ف
م��دي �ن��ة ص� �ب ��اح األح � �م ��د ال �ص �ح��ي
بعد م��ا ي�ق��ارب أس�ب��وع��ا ب��اذن الله
وسيتم تجهيزه بكافة املستلزمات
الطبية وال�ك��وادر البشرية والفنية
على مستوى ع��ال وس�ي��زود بكافة
األجهزة الطبية الحديثة وافتتاح
ال �ع �ي ��ادات ال�ل�ازم ��ة ل �خ��دم��ة س�ك��ان
املنطقة.
وأك ��د ال�ح��وي�ل��ة ان ��ه ف��ي ت��واص��ل
م � �س � �ت � �م� ��ر م � � ��ع ج � �م � �ي� ��ع ال � � � � � � ��وزراء
وال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ل�ل�ان �ت �ه��اء م��ن
ك��اف��ة اح�ت�ي��اج��ات امل��دي�ن��ة ومتابعة
امل �ل��ف ال �خ ��اص ب��امل �ح��ور ال�خ��دم��ي
وبشكل رئيسي ال��رع��اي��ة الصحية
والعمل على متابعة كافة املشاكل
وامل � �ع� ��وق� ��ات ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه أه ��ال ��ي
م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح� �م ��د الف �ت��ا ال��ى
ان ��ه ق ��دم ف��ي وق ��ت س��اب��ق اق �ت��راح��ا
بقانون إلنشاء مستشفى متكامل
ف��ي م��دي�ن��ة ص �ب��اح األح �م��د وال ��ذي
تمت املوافقة عليه من قبل اللجنة
ال �ص �ح �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة وال �ح �ك��وم��ة
معا ليخدم سكان املدينة وسكان
املناطق الجنوبية التي ال يخدمها
س� ��وى م�س�ت�ش�ف��ى واح � ��د ف �ق��ط هو
م �س �ت �ش �ف ��ى ال � � �ع � � ��دان وط� ��اق � �ت� ��ه ال

د.محمد الحويلة

تستوعب خدمة سكان املحافظتني
ف ��أص� �ب ��ح م � ��ن ال � � �ض� � ��روري وج � ��ود
ه��ذا املستشفى ف��ي م��دي�ن��ة صباح
االح �م��د ب�س�ب��ب ال�ت��وس��ع السكاني
وال � �ع � �م� ��ران� ��ي ف � ��ي ال � � �ب �ل ��اد .ودع � ��ا
ال �ح��وي �ل��ة ال � � � � ��وزارات امل �ع �ن �ي��ة إل��ى
سرعة استكمال خدماتها بمدينة
صباح األحمد واالنتهاء من البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �م��دي �ن��ة ب �ش �ك��ل ك��ام��ل
وإنجاز املحور الخدمي واالنتهاء
م��ن ك��ل امل��راف��ق ال �ع��ام��ة وامل �ش��اري��ع
ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون م �ت �ط ��ورة ل�ت��وف�ي��ر
س�ب��ل ال��راح��ة للمواطنني وتيسير
ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى م� ��ا ي �س �ت �ح �ق��ون��ه
م��ن خ��دم��ات واالس�ت�ع�ج��ال بتنفيذ
ط ��ري ��ق ال� ��وف� ��رة مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن أه �م �ي��ة
كبيرة للمدينة حيث يعد الشريان
األساسي لها.
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اقتراح اضافة مادة جديدة إلى قانون حماية األموال العامة

الطريجي يسأل عن نتائج التدقيق
على مخالفات شركة فوسترلين رياليتي
وجه النائب د .عبدالله الطريجي
س � � ��ؤاال إل � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة أنس الصالح جاء فيه:
 م��ا ن�ت��ائ��ج ل�ج�ن��ة ال�ت��دق�ي��ق التيشكلتها الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار
بشأن املخالفات التي سجلها ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن ش��رك��ة ف��وس�ت��ر لني
ري��ال�ي�ت��ي ات�ن�لان�ت��ا س��اب�ق��ا عمليات
التدقيق واستثمار شركة فوستر لني
العقارية امريكا في مبلغ  3مليارات
دوالر أميركي في عقارات منتقاة في
الواليات املتحدة دون الحاجة الخذ
م��واف�ق��ة ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة املسبقة
ع �ل��ى ك ��ل ع �ق ��ار م �ن �ف��ردا وال �ت �ق��اري��ر
السنوية عن تطورات املحفظة.
 م� ��ا س �ب��ب ال �ج �م��ع ب �ي�ن رئ��اس��ةم �ج �ل��س ادارة ش ��رك ��ة ف��وس �ت��ر ل�ين
ال�ع�ق��اري��ة وال �ع �م��ل ال�ت�ن�ف�ي��ذي؟ وه��ل
ه��ذا اج��راء معتمد م��ن مجلس ادارة
ال �ه �ي �ئ��ة م� ��ع ت � ��زوي � ��دي ب �م �س �ت �ن��دات
وق � � � � � ��رارات ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ذات ال� �ع�ل�اق ��ة
وتحديد اسم رئيس مجلس االدارة
وال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي وج �ن �س �ي �ت��ه
وسنوات عمله في الشركة او شركات
اخرى سابقة او حالية تابعة للهيئة
وكذلك اسماء اعضاء مجلس االدارة
وسنوات العمل والجنسية.
وم � � ��ا اس� � �م � ��اء ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��ي
يرأسها نفس رئيس مجلس االدارة
في اميركا وفي اململكة املتحدة ومن
ه��م اع�ض��اء مجالس االدارة ف��ي كل
الشركات وجنسياتهم مع تحديد
املسميات الوظيفية واالس�م��اء لكل
ع�ض��و ف��ي ح��ال عملهم ف��ي الهيئة
العامة لالستثمار؟
وملاذا لم يتم تحديد مدد عضوية

مجالس االدارة ال�ش��رك��ة وال�ش��رك��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا اي �ض��ا؟ وم ��ا ه��و سبب
ع ��دم وج� ��ود ن �ظ��ام اس��اس��ي معتمد
خ��اص بشركة فوستر ل�ين رياليتي
واالعتماد على نظام اساسي خاص
ب�ش��رك��ة ات�لان�ت��ا س�ن�ت��ر وه��و ال�ك�ي��ان
القانوني السابق؟ وكم عدد سنوات
العمل بموجب هذا الوضع؟
وه ��ل ق ��ام م�ج�ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ة او
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب �م��راج �ع��ة ت�ق��ري��ر
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة للحساب الختامي
ل� �ل� �ع ��ام 2015-2014؟ م � ��ع ت� ��زوي� ��دي
ب �ن �س��خ ع ��ن م �ح��اض��ر االج �ت �م ��اع ذات
العالقة وتوضيح االج��راءات التي تم
اتخاذها؟
وك � ��م ع � ��دد س � �ن ��وات ع �م��ل رئ �ي��س
م �ج �ل��س ادارة ش ��رك ��ة ف��وس �ت��ر ل�ين
ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة وش� � ��رك� � ��ة ف� ��وس � �ت� ��ر ل�ين
ري��ال �ي �ت��ي وس� �ي ��رت ��ه ال ��ذات� �ي ��ة وم �ق��ر
اقامته مع تحديد املكافأة السنوية
ل��ه مقابل رئ��اس�ت��ه لكل ش��رك��ة س��واء
في اميركا وكذلك في اململكة املتحدة
اضافة ال��ى اجمالي الراتب الشهري
مقابل االعمال واملهام.
وما هي اجراءات التدقيق املتبعة
م��ع ت�ح��دي��د اس ��م ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ت�ق��وم
بالتدقيق؟ في حالة عدم وجود جهة
تدقيق ي��رج��ى توضيح اس�ب��اب ذلك
وم��ا ه��ي طبيعة االج � ��راءات املتبعة
ف� ��ي ح � � ��االت ال �ت ��دق �ي ��ق ع �ل ��ى ج�م�ي��ع
ال �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار؟
وم� � � ��ا س � �ب� ��ب ت � �ف� ��وي� ��ض ال �ل �ج �ن ��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة الدارة ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�ق�ي��ام
ب �ب �ع��ض ال �ع �م �ل �ي��ات االس �ت �ث �م��اري��ة
دون العرض على اللجنة التنفيذية
ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل �ب �ع��ض ب��ال �ب �ن��د  8م��ن

ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ب �ش��أن السياسة
العامة للهيئة؟
وك� � � ��م ب� �ل� �غ ��ت ق� �ي� �م ��ة ال� �ت� �ف ��وي ��ض
االس� �ت� �ث� �م ��اري س ��ال ��ف ال� ��ذك� ��ر؟ وم ��ا
ه � ��ي ط �ب �ي �ع��ة االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال �ت��ي
ت�م��ت؟ وه��ل ت��م ع��رض وم�ن��اق�ش��ة كل
املخالفات ال ��واردة ف��ي تقرير دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة م��ع وزي ��ر امل��ال�ي��ة ورئ�ي��س
م�ج�ل��س االدارة وه ��ل رئ �ي��س ش��رك��ة
ف ��وس� �ت ��ر ل �ي��ن ال� �ع� �ق ��اري ��ة او ش��رك��ة
فوستر لني رياليتي سبق له العمل
او ترأس شركة كيوا ايالند السابقة
مع عدد سنوات العمل ومقر االقامة
وبياناته وجنسيته واسمه وعالقة
الشركة بالهيئة.
وه� � � � � ��ل ه� � � �ن � � ��اك اي م � �خ� ��ال � �ف� ��ات
ضريبية سجلتها ال�ج�ه��ات املعنية
ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى ش��رك��ة
ف��وس�ت��ر ل�ي�ن ال �ع �ق��اري��ة او ش��رك��ة فو
س� �ت ��ر ل �ي��ن ري ��ال� �ي� �ت ��ي؟ وه� � ��ل س �ج��ل
دي� � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة اي م�ل�اح� �ظ ��ة
بخصوص الجوانب الضريبية وفي
ح��ال��ة االي� �ج ��اب ي��رج��ى ت��وض�ي�ح�ه��ا
وتوضيح ايضا رد الهيئة عليها؟
ك �م��ا وج ��ه ال �ط��ري �ج��ي س� ��ؤاال ال��ى
وزير التربية والتعليم وزير التعليم
العالي د .بدر العيسى جاء فيه بأن
احد ركائز االرتقاء باداء املؤسسات
التعليمية هو توظيف الكفاءات في
امل �ن��اص��ب االش ��راف �ي ��ة ذوي ال�خ�ب��رة
العملية واالك��ادي�م�ي��ة ون�ظ��را ل��ورود
شكاوى ضد ش��ؤون اعضاء هيئتي
ال� �ت ��دري ��س وال � �ت� ��دري� ��ب ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
س��واء م��ن املراجعني اع�ض��اء هيئتي
ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب او م��ن موظفي
االدارة او م��ن االدارات االخ� ��رى ل��ذا
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يرجى افادتي باآلتي.
 هل تم تقديم عدد من الشكاوىض� ��د م ��دي ��ر ادارة ش � � ��ؤون اع� �ض ��اء
هيئتي ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب يرجى
اف��ادت �ن��ا ع �م��ا ت ��م ب �ه��ذا ال �ش ��أن وه��ل
ت��م تشكيل لجنة تحقيق وف��ي حال
ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب �ق��رار
تشكيلها وصفة ومؤهالت اعضائها
ومحاضر اجتماعاتها وتوصياتها
وفي حال عدم تشكيل لجنة تحقيق
ي��رج��ى اف��ادت�ن��ا بكيفية التعامل مع
الشكاوى املقدمة؟
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ت �ق��دم ال�ط��ري�ج��ي
ب ��اق � �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ة م� ��ادة
ج��دي��دة برقم  12م�ك��ررا ال��ى القانون
رق��م  1لسنة  1993ف��ي ش��أن حماية
االموال العامة جاء فيه:
م ��ادة أول ��ى :ي�ض��اف ال��ى ال�ق��ان��ون
رقم  1لسنة  1993املشار اليه مادتني
ج��دي��دت�ين ب��رق��م  12م�ك��ررا  12مكررا
أ ن �ص �ه �م��ا اآلت � � ��ي :ت �ل �ت ��زم ال �ج �ه��ات
امل� �خ ��اط� �ب ��ة ب ��أح� �ك ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
ادراج ش� ��رط ب �ك��اف��ة ان� � ��واع ال �ع �ق��ود

واالتفاقيات التي تبرمها مع الغير
ش ��رط ��ا ي �ح ��دد م �س��ؤول �ي��ة امل �ت �ع��اق��د
معها ع��ن ك��ل اخ�ل�ال ع�ق��دي بتنفيذ
ك��ل او بعض ال�ت��زام��ات��ه وي ��ؤدي الى
اه� � ��دار ل �ل �م��ال ال� �ع ��ام ع �ل��ى اي ن�ح��و
او اخ ��ر وك��ذل��ك ك��ل م�ت�ع��اق��د تسبب
ب �خ �ط �ئ��ه ف ��ي اح � � ��داث ض � ��رر ج�س�ي��م
بالجهة املتعاقدة او مصالحها وكل
م��ن استعمل ال�غ��ش او التحايل في
استخدام او استعمال او توريد اي
م��واد مغشوشة او فاسدة مع علمه
بذلك.
م��ادة ثانية :مع عدم االخ�لال بأي
عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر
او ينص عليها العقد يعاقب املتعاقد
مع االدارة في اي من الحاالت املشار
ال �ي �ه��ا ف ��ي امل� � ��ادة ال �س��اب �ق��ة ب �غ��رام��ة
ال ت �ق��ل ع��ن ع �ش��ري��ن ال ��ف دي �ن��ار وال
ت �ت �ج ��اوز م �ئ��ة ال� ��ف دي� �ن ��ار وت�ط�ب��ق
ذات العقوبة على كل من يشارك مع
املقاول االصلي او املقاول من الباطن
وعلى الوكالء والوسطاء املشتركني
في اعمال العقد محل العقدية.
م��ادة ثالثة :يلغى قانون يخالف
احكام هذا القانون.
م ��ادة راب �ع��ة :ع�ل��ى رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وال� � ��وزراء ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
تنفيذ هذا القانون.
وج� � ��اء ف ��ي امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
لالقتراح بقانون صدر القانون رقم
 1لسنة  1993بشأن حماية االم��وال
العامة بهدف وضع احكام املادة 17
م��ن ال��دس�ت��ور م��وض��ع التطبيق بما
اشتملت عليه من تأكيد اي لالموال
العامة حرمة وحمايتها واجب على
ك��ل م��واط��ن وبالنظر ال��ى م��ا تكشف
من التطبيق العملي الحكامها عدم

خ �ض��وع امل �ق��اول�ين وامل�ت�ع��اق��دي��ن مع
ال�ج�ه��ات املخاطبة ب��أح�ك��ام القانون
امل �ش��ار ال�ي��ه م��ن ع��دم التقيد بأسس
ومبادئ التعاقد التي تلزم املتعاقد
م� ��ع االدارة ب �ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ع� �ق ��د وف �ق��ا
ل� �ش ��روط ��ه م� ��ع ت ��أك �ي ��د ح �س ��ن ال �ن �ي��ة
ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى م�ص��ال��ح الجهة
امل �ت �ع ��اق ��دة وه � ��ي ج � ��زء م ��ن ت�ح�ق�ي��ق
امل�ص��ال��ح العليا ذات الصلة كما ان
ن �ص��وص ال �ع �ق��د االداري دوم� ��ا هو
ال ��ذي ت�ك��ون االدارة ط��رف��ا ف�ي��ه لذلك
اس �ت �ق��ر ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ان� ��ه يتضمن
ش ��روط ��ا اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة غ �ي��ر م��أل��وف��ة
ف��ي ال �ق��ان��ون ال �خ��اص ب �ه��دف خدمة
اغ��راض الجهة او املرفق العام محل
ال�ت�ع��اق��د ت��أخ��ذ ف�ي��ه االدارة اس�ل��وب
القانون العام.
وي �ب�ي�ن ع �ل��ى ذل ��ك ض � ��رورة ادراج
وقائع استخدام الغش من املتعاقد
مع االدارة او تعمد االخالل بصحيح
تنفيذ العقد اي��ا كانت طبيعته بما
يمكنه من ه��در للمال العام واخ�لال
ب ��ال� �ص ��ال ��ح ال � �ع � ��ام امل� �س� �ت� �ه ��دف م��ن
التعاقد بما يتطلبه من جزاء خاص
في هذه الحالة يضاف اليه وال يخل
بالجزاءات الجنائية او االدارية التي
ش �م �ل �ه��ا ال �ع �ق��د ت �ج ��اه امل �ت �ع��اق��د م��ع
االدارة.
ول��ذل��ك ج��اء ه��ذا االق�ت��راح بقانون
باضافة م��ادت�ين جديدتني ب��رق��م 12
مكررا و 12مكررا أ تضمنتا تجريم
ح��االت الغش واالخ�ل�ال من املتعاقد
او ارتكابه الغش او التحايل املبرر
بعقوبة جنائية ال��ى ج��ان��ب ال�ج��زاء
االداري بالعقد.

الظفيري يستعجل منح المتقاعدين
قرضا بال فوائد
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب م�ن�ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري
ال � � �ل � � �ج� � ��ان ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة
االستعجال في إع��داد تقريرها حول
اق� �ت ��راح م �ن��ح امل �ت �ق��اع��دي��ن امل�س�ج�ل�ين
ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ق � ��رض � ��ا ح� �س� �ن ��ا ب�ل�ا
ف ��وائ ��د وال � ��ذي واف �ق ��ت ع�ل�ي��ه ال�ل�ج�ن��ة

ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة أخ �ي��را .وق��ال
ال �ظ �ف �ي��ري ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي إن
اقتراح منح املتقاعدين قرضا حسنا
ينبغي رفعه إلى مجلس األمة بصفة
االس�ت�ع�ج��ال ت�م�ه�ي��دا إل��ى التصويت
عليه وإق� ��راره ن�ظ��را ألهميته ودوره
ف ��ي م ��د ال� �ع ��ون ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن

ق��دم��وا أس�م��ى أن ��واع ال �ب��ذل وال�ع�ط��اء
ف��ي خ��دم��ة وط�ن�ه��م داع �ي��ا إل ��ى س��داد
القرض الحسن بأقساط ميسرة على
أن يسقط ما تبقى من قرض في حال
وفاة املتقاعد.
وأوض ��ح ال�ظ�ف�ي��ري أن املتقاعدين
ت �ت��دن��ى روات �ب �ه��م ع �ن��د ت �ق��اع��ده��م ما

ي �ض��اع��ف م ��ن م �س��ؤول �ي��ات �ه��م وي��زي��د
من الضغط النفسي عليهم ألنهم في
الغالب ال يستطيعون ال�ص��رف على
أس��ره��م واالض� �ط�ل�اع ب��دوره��م ت�ج��اه
أب �ن��ائ �ه��م خ �ص��وص��ا ف ��ي ظ ��ل ال �غ�ل�اء
ال �ف ��اح ��ش ال� � ��ذي أل� �ق ��ى ب �ظ�ل�ال��ه ع�ل��ى
السلع واملواد الغذائية.

وذك � � � � ��ر ال � �ظ � �ف � �ي � ��ري أن ال � �ق � ��رض
ال �ح �س ��ن ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ب � ��ات ح��اج��ة
م �ل �ح��ة وض � � � ��رورة واج � �ب� ��ة ال س�ي�م��ا
وأن االق� � �ت � ��راض م� ��ن ال� �ب� �ن ��وك ي�ك�ب��ل
امل �ت �ق��اع��دي��ن ب ��أرب ��اح ع��ال �ي��ة ال�ق�ي�م��ة
ويثقل كاهلهم ويجعلهم ره��ن هذه
البنوك سنوات طويلة.
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تكليف التعليمية التحقيق في مخالفات الساعات الزائدة في التطبيقي

مجلس األمة يقر قانون
دعم األندية الرياضية في مداولتيه
خلصت جلسة مجلس
األمة العادية والتكميلية
الخامسة عشرة من دور
االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي
الرابع عشر المنعقدة في
 10و 11مايو  2016إلى
عدة نتائج وقرارات منها
إقرار المداولة األولى
لقانون تجنيس ما ال يزيد
على  4آالف شخص من
غير محددي الجنسية
وإحالة مشروع دعم
األندية الرياضية بما ال
يزيد على  750ألف دينار
إلى الحكومة بعد إقراره
في مداولتيه وتكليف
اللجنة التعليمية التحقيق
في مخالفات مكافآت
الساعات الزائدة في
الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب كما
وافق المجلس على سحب
مشروع واالقتراحات
بقانون بشأن تعديل
قانون البلدية بناء على
طلب رئيس اللجنة على
أن يحتفظ بموقعه على
جدول األعمال.
وإلى التفاصيل.

حضور حكومي في الجلسة السابقة

تالوة أسماء الغائبين
ت� �م ��ت ت� �ل ��اوة أس � �م� ��اء ال� �س ��ادة
األع� �ض ��اء امل �ع �ت��ذري��ن ع��ن جلسة
 10و 11أب��ري��ل وأس�م��اء الغائبني
وال ��ذي ��ن ل ��م ي �ك��ون��وا م �ت��واج��دي��ن
ال� � �س � ��اع � ��ة ال � �ت � ��اس � �ع � ��ة ص� �ب ��اح ��ا
واملنصرفني عن الجلسة املاضية
املنعقدة في  26و 27أبريل 2016
دون إذن أو إخ � �ط� ��ار وأس � �م ��اء
األع�ض��اء ال��ذي��ن تغيبوا بعذر أو
من دون عذر عن اجتماعات لجان
املجلس الدائمة واملؤقتة من 24
أبريل  2016إلى  4مايو 2016م.
تأبين الفي الالفي
ن � �ع ��ى رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م��رزوق الغانم وع��دد م��ن النواب
النائب السابق الفي فهد الالفي
أح ��د ال��ذي��ن ح �ظ��وا ب�ث�ق��ة الشعب
ال�ك��وي�ت��ي لتمثيلهم ف��ي مجلس
األم � � ��ة ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الثاني وفي املجلس البلدي كما
نعته ال�ح�ك��وم��ة ممثلة ف��ي وزي��ر
األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم � � ��ة د.ع� �ل ��ى
العمير وتقدموا ب�ص��ادق العزاء
وخالص املواساة ألس��رة الراحل
ال� �ك ��ري� �م ��ة ول� �ل� �ش� �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي
سائلني امل��ول��ى العلي ال�ق��دي��ر ان
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان
يلهم ذويه الصبر والسلوان.
التصديق على املضابط
صدق املجلس على املضبطتني:
/1351أ بتـــــــــــاريـــــــــــــــخ 2016/4/26م
و/1351ب بتاريخ 2016/4/27م.
وف ��ي س �ي��اق ه ��ذا ال �ب �ن��د واف ��ق

امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى امل�ل�اح � �ظ ��ة ال �ت��ي
أب� ��داه� ��ا وزي � ��ر األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
األم ��ة د.ع �ل��ى ال�ع�م�ي��ر بتصحيح
اس� � ��م ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ال� �ص� �ي ��ان ��ة ف� ��ي وزارة األش� �غ ��ال
ال� � �ع � ��ام � ��ة م� � ��ع ت� �ث� �ب� �ي ��ت ال � �ص� ��ور
التوضيحية التي عرضت أثناء
مناقشة موضوع تطاير الحصى
ف ��ي م �ض �ب �ط��ة ج �ل �س��ة  27أب��ري��ل
.2016
األوراق والرسائل الواردة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ب� �ن ��د األوراق
وال��رس��ائ��ل وانتهى إل��ى ال�ق��رارات
التالية:
رف��ض املجلس رسالة النائبص � ��ال � ��ح ع� � ��اش� � ��ور ال� � �ت � ��ي ي �ط �ل��ب
ف� �ي� �ه ��ا م� � ��ن ال � �ل � �ج � ��ان امل �خ �ت �ص��ة
س� ��رع� ��ة ان� � �ج � ��از ت � �ق� ��اري� ��ره� ��ا ع��ن
االق � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن امل �ق��دم��ة
م � �ن� ��ه ل� �ع ��رض� �ه ��ا ع � �ل� ��ى امل �ج �ل��س
امل� ��وق� ��ر وان � �ج� ��ازه� ��ا ق� �ب ��ل ن �ه��اي��ة
دور االن�ع�ق��اد وه��ي  5اق�ت��راح��ات
ب� � �ش � ��أن :ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ق��واني��ن اإلج� � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات
ال �ج��زائ �ي��ة وامل� �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة
ومكافآت املتقاعدين العسكريني
وال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة فيما
ي� �خ ��ص ت� �ق ��اع ��د امل� � � ��رأة واق � �ت� ��راح
ب�ق��ان��ون��ي ب �ش��أن ال �ه �ب��ات وامل�ن��ح
وامل� � �س � ��اع � ��دات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ب �م��ا
ي�ق�ض��ي ب �ص��دوره��ا ب �ق��ان��ون إذا
زادت ع� �ل ��ى  10م �ل�اي �ي�ن دي� �ن ��ار
كويتي.
-واف � � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �م��دي��د

ع� �م ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال� � ��ري� � ��اض� � ��ة ب� �ص� �ف� �ت� �ه ��ا ل �ج �ن��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي اس� � �ب � ��اب إي� �ق ��اف
النشاط الرياضي الى بداية دور
االنعقاد القادم وكان املجلس قد
كلف اللجنة بالتحقيق في جلسة
.2015/11/17
واف � � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات ال �ت��ي
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا تطبيق امل� ��ادة ()55
م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ش��أن
ال�ل�ج��ان ال�ت��ى ل��م ت�ق��دم تقاريرها
ع� ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات وم� �ش ��روع ��ات
ال � �ق� ��وان �ي�ن ال � �ت ��ى أح� �ي� �ل ��ت إل �ي �ه��ا
خ�ل��ال امل � ��دة ال �ت ��ى ح��ددت �ه��ا ت�ل��ك
امل��ادة وم�ش��روع��ات واالق�ت��راح��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ال � � � ��واردة ف ��ي ال��رس��ال��ة
وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى استعجال
اللجان لالنتهاء منها هي:
 ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات امل � �ق� ��دم� ��ة ع �ل��ىقانون مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية رقم ( )6لسنة .2008
 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب �ت �ن �ظ �ي��ماالجتماعات واملواكب العامة.
تعديل القانون رقم 1962/11في شأن جوازات السفر.
تعديل بعض أحكام القانونرقم  1968/23في شأن نظام قوة
الشرطة.
 تعديل القانون رقم 1962/65في شأن تنظيم السجون.
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��انتنظيم اتحادات الطلبة.
تعديل مرسوم بقانون رقمن 1959/5بشأن ق��ان��ون التسجيل
العقاري.

 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش ��أنإنشاء هيئة الفتوى والتشريع.
املرسوم بقانون رقم  23لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء.
االقتراح بقانون بشأن العالجفي الخارج.
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنتنظيم ح��ق اإلض ��راب ع��ن العمل
للعاملني في القطاعني الحكومي
والخاص.
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنتجريم الجماعات اإلرهابية.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ� � � �ي � � ��س ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
والحساب الختامي التي يطلب
فيها تكليف لجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش� � � ��اد (ب�ص�ف�ت�ه��ا
لجنة تحقيق) للنظر ف��ي املأخذ
ال �ت��ي ش��اب��ت م �ك��اف��آت ال �س��اع��ات
ال � ��زائ � ��دة ع ��ن ال� �ن� �ص ��اب ألع �ض��اء
ه �ي �ئ �ت��ي ال � �ت� ��دري� ��س وال� �ت ��دري ��ب
الهيئة في الهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب وض �ع��ف
نظم الرقابة عليها على أن تقدم
تقريرها في هذا الشأن إلى لجنة
امل�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
خ�ل�ال أس �ب��وع�ين .وك ��ان املجلس
ق��د أرج ��أ ال �ب��ت ف��ي ال��رس��ال��ة إل��ى
ج�ل�س��ة األرب �ع��اء التكميلية بعد
م �ط��ال �ب��ة وزي� ��ر األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
األم ��ة ب�ت��أج�ي��ل ن�ظ��ره��ا إل ��ى حني
عودة وزير التربية وزير التعليم
العالي د .ب��در العيسى املتواجد
في مهمة مع سمو رئيس مجلس
الوزراء خارج البالد.
وخ �ل�ال م�ن��اق�ش��ة ب �ن��د األوراق
وال��رس��ائ��ل ان �ت �ق��د ال� �ن ��واب ت��أخ��ر
ال� �ل� �ج ��ان ف� ��ي ان � �ج� ��از ت �ق��اري��ره��ا
وعدم االلتزام باملواعيد الالئحية
وتحدث رئيس لجنة األول��وي��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د.ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة ع��ن
ت �ن �س �ي��ق ال �ح �ك��وم��ة م ��ع ال �ل �ج��ان
لعرقلة إن�ج��از بعض مشروعات
واالقتراحات بقوانني بدعوى أن
هناك تعديالت عليها ستقدمها
كما تناول النواب قضية اإليقاف
ال� ��ري� ��اض� ��ي وراه � � � ��ن ن � � ��واب ع�ل��ى
دور ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ف��ي إي �ج��اد ح��ل ملشكلة ال��ري��اض��ة
الكويتية ووجه النائب د.عبدالله
الطريجي الشكر إلى النائب األول
ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر

التتمة ص09

المجلس يوافق
على سحب قانون
البلدية وإعادته
إلى لجنة المرافق
العامة
إلزام اللجان
البرلمانية
تقديم تقاريرها
عن االقتراحات
ومشروعات
القوانين وفق
المادة  55من
الالئحة
تكليف المالية
متابعة ودراسة
الحلقة النقاشية
بشأن المبادرين
وإزالة المعوقات
أمامهم
تكليف المال
العام التحقيق
في تزوير  18رخصة
تجارية حصلت على
حيازات زراعية
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تمديد عمل لجنة الشباب والرياضة في التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى الدور المقبل

الموافقة على المداولة األولى لقانون
تجنيس ما ال يزيد على  4آالف شخص
تتمة المنشور ص08
الخارجية الشيخ صباح الخالد
على جهوده في االتصال ببعض
الدول الصديقة في محاولة لرفع
اإلي �ق ��اف ع��ن ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
كما وجه الشكر إلى وزير اإلعالم
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل�ل�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ
س �ل �م��ان ال �ح �م ��ود ع �ل��ى ج �ه��وده
ف��ي ال �ت �ع��اون م��ع ل�ج�ن��ة ال�ش�ب��اب
وال��ري��اض��ة وت�ص��دي��ه مل��ن ي�ح��اول
أن يعبث ف��ي الرياضة الكويتية
وت � �س � �ل � �ي � �م� ��ه ل � �ل � �ج � �ن ��ة ال � �ش � �ب� ��اب
والرياضة معلومات ومراسالت
مهمة تثبت أن إي �ق��اف الرياضة
الكويتية تم بفعل فاعل وتطرق
ال � � �ن� � ��واب إل � � ��ى م �ش �ك �ل ��ة ال �ش �ع��ب
املغلقة في الهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب وت �ح��دث
رئيس لجنة امليزانيات والحساب
وال �خ �ت��ام��ي ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان عبد
الصمد عن أن هناك فسادا ماليا
وإداري � � ��ا وت� �ض ��ارب م �ص��ال��ح في
هيئة التطبيقي وش�ع��ب وهمية
وت �ح��دث ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا عن
تأخر بعض الوزراء على األسئلة
والتهرب من اإلج��اب��ة كما تطرق
أكثر من نائب عن مشكلة تعيني
ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ب ��ال ��واس� �ط ��ة ب �ع �ي��دا
ع ��ن م�ع��اي�ي��ر ال �ك �ف��اءة ف �ض�لا عن
ال � � �ق� � ��رارات االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ل�ب�ع��ض
الوزراء.
االقتراحات أثناء الجلسة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س م �ج �م��وع��ة م��ن
االق �ت��راح��ات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا بعض
األعضاء أثناء الجلسة وذلك على
النحو التالي:
 واف � � � � � � � � ��ق امل � � � �ج � � � �ل � � ��س ع � �ل� ��ىت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة م�ت��اب�ع��ة ودراس� ��ة
م �ب��ادرة «امل �ب��ادرون م��ن أصحاب
املشاريع الصغيرة» بهدف إيجاد
الحلول املناسبة إلزال��ة العقبات
اإلجرائية في وزارات ومؤسسات
ال��دول��ة وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
املبادرين والعمل على حلها.
 ك�ل��ف امل�ج�ل��س ل�ج�ن��ة حمايةامل��ال العام بالتحقيق في تزوير
ال� ��رخ� ��ص ال� �ت� �ج ��اري ��ة ل �ل �ح �ص��ول
على ح�ي��ازات زراع�ي��ة مع تحديد
مسؤولية موظفي الهيئة العامة
ل �ل��زراع��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة من
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة وال �ث��روة
ال �س �م �ك �ي��ة وذل� � ��ك اس� �ت� �ن ��ادا إل ��ى
كتاب وزارة الداخلية ال��ذي يفيد

لقطة من جلسة االربعاء املاضي

ب � ��وج � ��ود ع� � ��دد ( )18ش� ��رك� ��ة ت��م
إصدار التراخيص لها عن طريق
إرف � � � ��اق ص� � ��ور ع � �ق� ��ود إي � �ج� ��ارات
م � ��زورة ف��ي وزارة ال �ت �ج��ارة وت��م
تسجيل القضية رقم ()2015/39
ج � �ن� ��اي� ��ات ال� �ص ��ال� �ح� �ي ��ة ب �ت �ه �م��ة
ال� �ت ��زوي ��ر ف ��ي م � �ح� ��ررات رس �م �ي��ة
وأوراق ب �ن �ك �ي��ة ع� �ل ��ى أن ت �ق��دم
ال �ل �ج �ن��ة ت� �ق ��ري ��ره ��ا ف� ��ي غ �ض��ون
شهر وف��ي ه��ذا ال�ش��أن ق��ال 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��ى
العمير ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن إن امل��ادة
 76م��ن الالئحة الداخلية تعطي
للحكومة الحق في التأجيل ملدة
أسبوعني وي�ج��اب لطلبها ولكن
م��ن ب��اب التعاون إل��ى أبعد مدى
ف ��ي ب� �ي ��ان ك ��ل ال �ح �ق��ائ��ق ن��واف��ق
ع �ل��ى ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة امل � ��ال ال �ع��ام
بالتحقيق.
 أجاب املجلس طلب الحكومةممثلة في وزي��ر األش�غ��ال العامة
ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش �ئ��ون مجلس
األم� � � ��ة د.ع� � �ل � ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر ت��أج �ي��ل
ط�ل��ب امل �ق��دم م��ن ب�ع��ض األع�ض��اء
بتشكيل لجنة تحقيق برملانية
ل�ل�ب�ح��ث ف ��ي ت��داع �ي��ات اإلض� ��راب
األخ � �ي� ��ر م� ��ن ق �ب ��ل ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف��ي
ال� �ش ��رك ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة وال �ن �ق��اب��ات
ال� � �ع� � �م � ��ال� � �ي � ��ة وال � � � �ت� � � ��ي ت� �س� �ب� �ب ��ت
ب ��ان� �خ� �ف ��اض ك� �م� �ي ��ات ال �ت �ص��دي��ر
وأس �ب ��اب اإلض � ��راب واإلج� � ��راءات
ال � � �ت� � ��ي ات� � � �خ � � ��ذت ل � � �ع� � ��دم ت� � �ك � ��رار
اإلض��راب في هذا املرفق الحيوي
وال� ��رئ � �ي � �س� ��ي ل� �ل� �ك ��وي ��ت وك� ��ذل� ��ك
الخسائر التي تكبدتها مؤسسة

ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وش��رك��ات �ه��ا
التابعة لها ف��ي مشاريعها آخر
خمس سنوات والقرارات اإلدارية
مل��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول األخ �ي��رة التي
تسببت في إضراب عمال النفط.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج�ي��لمقترح بتكليف دي��وان املحاسبة
التحقيق في أعمال الهيئة العامة
لالستثمار على أن يقدم تقريره
خ �ل��ال ث�ل�اث ��ة أش� �ه ��ر م� ��ن ت ��اري ��خ
ال�ت�ك�ل�ي��ف وذل ��ك ل�ح�ين اس�ت�ط�لاع
م � �ج � �ل � ��س األم � � � � � ��ة رأي دي � � � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف � ��ي ال� �ف� �ح ��ص ال � ��ذي
يجريه عن مجمل قضايا الهيئة
العامة لالستثمار وهل من بينها
املوضوع املقترح التحقيق فيه.
توصيات تطاير الحصى
واف��ق املجلس على التصويت
على التوصيات املقدمة من بعض
األعضاء فى جلسة 2016/4/27م
ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن م�ن��اق�ش��ة طلب
املناقشة املتعلق بتطاير الحصى
في ش��وارع الكويت والتوصيات
كالتالي:
 - 1تطبيق الخلطة الجديدة أو
أي خلط أو أسلوب يتم التوصل
إل � �ي� ��ه ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع امل �خ �ت �ب��ر
البريطاني إن كانت فعال اجتازت
االختبارات وأثبتت نجاحها أو
أي جهة بحثية تقترح ح��ل هذه
املشكلة.
 - 2ال � �ت ��وق ��ف ع � ��ن اس� �ت� �خ ��دام
الخلطات السابقة أو أي أسلوب
ف �ن��ي ل�ت�ن�ف�ي��ذ وت �ص �م �ي��م إس�ف�ل��ت
اح �ت �م��ال ف�ش�ل��ه وع� ��دم اس �ت �خ��دام

ه � � ��ذه ال� �خ� �ل� �ط ��ات أو امل� �ك ��ون ��ات
أو األس � �ل� ��وب م �ن �ع��ا ل� �ه ��در امل� ��ال
وتعريض املركبات للخطر.
 - 3ال� �ت ��دق� �ي ��ق ع� �ل ��ى م �ص��ان��ع
االس�ف�ل��ت امل�ع�ت�م��دة ل��دى ال ��وزارة
للتأكد من سالمتها وصالحيتها
إلن� �ت ��اج االس �ف �ل��ت وال �ع �م��ل ع�ل��ى
مراقبة أسلوبها ومعداتها.
 - 4محاسبة الجهات املسؤولة
ع��ن ت �ط��وي��ر واع �ت �م��اد ال�خ�ل�ط��ات
االسفلتية بالوزارة لعدم قيامها
ب� ��دوره� ��ا وم �ت��اب �ع��ة م �س �ت �ج��دات
ص � �ن� ��اع� ��ة االس� � �ف� � �ل � ��ت ل �ت �ط �ب �ي��ق
األفضل في الكويت.
 - 5تقديم برنامج زمني ومالي
يوضح متى وكم سيكلف إصالح
ال� �ط ��رق ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى أن
ي� ��راع� ��ى ب� ��ذل� ��ك س� ��رع� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ
لتخفيف معاناة الشعب.
 - 6ت � �ق� ��دي� ��م ض� � �م � ��ان � ��ات ب� ��أن
ال ي �ت �ك��رر م ��ا ح � ��دث ل �ل �ط��رق م��ع
اس� �ت� �خ ��دام ال �خ �ل �ط��ة ال� �ت ��ي ت�ف�ي��د
الوزارة بنجاحها.
 - 7وض ��ع ج ��دول زم �ن��ي واف��ي
وم � �ح� ��دد الن� �ت� �ه ��اء امل �ش �ك �ل ��ة م��ع
ميزانية تقديرية لذلك.
 - 8م �ح��اول��ة اس �ت �خ ��دام م ��ادة
ال �ج �ي��ر أو أي م� ��ادة أخ� ��رى ال�ت��ي
تساعد على تطوير أداء وتقوية
ال � �خ � �ل � �ط� ��ات االس � �ف � �ل � �ت � �ي� ��ة وه� ��ي
ت�س�ت�خ��دم ف��ي خ�ل�ط��ات اسفلتية
م �ع �ت �م��دة ف ��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم��ري �ك �ي��ة وم� ��ن أه� ��م خ��واص �ه��ا
م � � �ق� � ��اوم� � ��ة ال� � �ت� � �ط � ��اي � ��ر وت� �ق� �ل� �ي ��ل
التشققات والتموجات االسفلتية
وتأخير شيخوخة الطرق.

 - 9محاولة اس�ت�خ��دام معدات
ن� �ق ��ل امل� � � � ��واد وه � � ��ي م� � �ع � ��دات م��ن
األول��وي��ات ال�ت��ي تستخدم أث�ن��اء
فرش االسفلت.
 - 10قيام وزارة املالية ب��إدراج
ك��اف��ة ع �ق��ود ال�ص�ي��ان��ة ب�م�ي��زان�ي��ة
(2017/2016م) حسب الحاجة .
 - 11العمل على زي��ادة الرقابة
واإلش � � � � � ��راف ع� �ل ��ى األع � � �م� � ��ال م��ن
ق �ب��ل امل � �ق ��اول م ��ن خ �ل�ال ال� � ��وزارة
وم� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة امل� � �ق� � �ص � ��ري � ��ن م ��ن
املتسلمني سابقا.
 - 12اإلف � �ص� ��اح ب ��وض ��وح ع��ن
أس � �م� ��اء امل �ت �س �ب �ب�ين ع� ��ن م�ش�ك�ل��ة
تطاير الحصى من داخل الوزارة
وج�ه��ازه��ا اإلش��راف��ي ال�ت��اب��ع لها
وال �ش��رك��ات وامل �ق��اول�ين وامل�ك��ات��ب
االستشارية واملختبرات.
 - 13اإلفصاح عن قيمة العقود
ال �ت��ي أب��رم��ت م��ع ال �ش��رك��ات التي
ت �س �ب �ب��ت ف� ��ي م �ش �ك �ل��ة ال �ت �ط��اي��ر
وامل �ب��ال��غ ال�ت��ي دف�ع��ت ل�ل��دراس��ات
واالس� � � �ت� � � �ش � � ��ارات س� � � � ��واء داخ� � ��ل
الكويت أو خارجها أو أي مبالغ
أو مكافآت للجان املشكلة لتطاير
الحصى.
 - 14ض � � � ��رورة ت ��وق� �ي ��ع ج� ��زاء
إداري وت ��أدي� �ب ��ي م ��ع اإلف� �ص ��اح
عن أسمائهم ومناصبهم وعلى
األش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن ت �س �ب �ب��وا في
املشكلة من الجهاز الفني .
 - 15ع� � �م � ��ل ج � � � � � ��دول زم � �ن� ��ي
ل � �ل � �ص � �ي ��ان ��ة ب� � � �ص � � ��ورة ب �س �ي �ط��ة
موضحا به اسم املنطقة وتاريخ
اإلنجاز الفعلي للصيانة وتاريخ
ال�ت�س�ل�ي��م ال�ن �ه��ائ��ي ل �ك��ل ع�ق��د من
ع � �ق� ��ود ال� �ص� �ي ��ان ��ة ال � �ت� ��ي س ��وف
تنفذها الوزارة.
 - 16ع ��دم ال �س �م��اح ل�ل�ش��رك��ات
واملقاولني واملكاتب االستشارية
ال� �ت ��ي ت �س �ب �ب��ت ف� ��ي امل �ش �ك �ل��ة أو
ح � ��دث � ��ت ع � �ن� ��ده� ��م م� �ش� �ك� �ل ��ة ب �ع��د
ال�ت�ح�ق�ي��ق أو ث �ب��ت ت�س�ب�ب�ه��م في
ه� � ��ذه امل� �ش� �ك� �ل ��ة ال � �ت � �ق ��دم إل� � ��ى أي
مناقصة خاصة بالطرق تقدمها
الوزارة.
 - 17ت��زوي��د لجنة امل��راف��ق بكل
م��ا تطلبه م��ن مستندات خاصة
بموضوع تطاير الحصى.
 - 18ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
ب ��ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ب � �ظ� ��اه� ��رة ت �ط ��اي ��ر
ال �ح �ص��ى وامل �ق �ص��ري��ن ع �ل��ى ع��دم
اإلصالح واملتسببني باملشكلة.
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المجلس يرجئ
النظر في تشكيل
لجنة تحقيق
في أسباب إضراب
االتحادات النفطية

 - 19ك��ل ش�ح�ن��ة (ب �ي��وت��وم�ين)
تورد إلى مصانع االسفلت يجب
أن يصدر معها شهادة من جهة
محايدة ملطابقتها املواصفات.
عقود األنظمة اآللية
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ر األول
ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � � ��وال ال �ع��ام��ة
ع��ن م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
وت� � � �ق � � ��ري � � ��ره ح � � � � ��ول ال� � �ب� � �ي � ��ان � ��ات
ال�خ��اص��ة ب�ع�ق��ود األن�ظ�م��ة اآلل�ي��ة
للمعلومات والتي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة ووافق
املجلس ف��ي نهاية ال�ن�ق��اش على
التوصيات التالية:
 إح � � �ك� � ��ام ال� � ��رق� � ��اب� � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ةواملستندية على تنفيذ العقود
امل � �ب� ��رم� ��ة ل �ل �ت �ح �ق��ق م � ��ن س�ل�ام ��ة
اس� �ت� �خ ��دام االع � �ت � �م� ��ادات امل��ال �ي��ة
واالغ� � � ��راض ال �ت��ي خ �ص �ص��ت من
أجلها.
 اإلل � � � � � � �ت� � � � � � ��زام ب� � ��ال � � �ق� � ��وان �ي ��نوالتعليمات املالية حفاظا على
امل � ��ال ال� �ع ��ام وات � �ب� ��اع اإلج � � ��راءات
ال �س �ل �ي �م��ة وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �ع��اق��د
واس � �ت�ل��ام األن� �ظ� �م ��ة وت�ش�غ�ي�ل�ه��ا
ب� � � �ش � � ��أن ت� � �ح � ��دي � ��د امل � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات
وامل� � � ��واص � � � �ف� � � ��ات ال � �ف � �ن � �ي� ��ة وف� �ق ��ا
ل �ل �م �ع��اي �ي��ر ال� �ع ��امل� �ي ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ج� �ه ��ة اس� �ت� �ش ��اري ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة
وت��أه �ي��ل ال �ش��رك��ات املتخصصة
وط� � � ��رح األع� � �م � ��ال ف � ��ي م �ن��اق �ص��ة
عامة وع��دم اللجوء إل��ى التعاقد
باألمر املباشر وتحديد ضوابط
وإج� � � � ��راءات االخ� �ت� �ب ��ار ل�لأن�ظ�م��ة
وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ب �ش �ك��ل دق� �ي ��ق وف��ي
ظ � ��ل وج � � � ��ود ج � �ه ��ة اس� �ت� �ش ��اري ��ة
متخصصة.
 وض � ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع��ام��ةل� � �ل � ��دول � ��ة ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ م � �ش� ��روع� ��ات
تكنولوجيا املعلومات للحكومة
واعتماد خطة لتنفيذها.
 ع ��دم ق �ص��ر ال �ت �ع��اق��دات ب��أيجهة بالدولة على شركة واح��دة
وت � ��وس� � �ي � ��ع ق � � ��اع � � ��دة امل� � �ش � ��ارك � ��ة
واالس �ت �ف��ادة م��ن ت�ن��وع ال�خ�ب��رات
وتحقيق ملبدأ تكافؤ الفرص.
 تفعيل دور املراقبني املالينيم� � ��ن خ� �ل ��ال رق� ��اب � �ت � �ه� ��م امل �س �ب �ق��ة
واملتزامنة وفقا لقانون عملهم.
 ضرورة العمل على التنسيقوال�ت�ع��اون املطلوب ب�ين الجهات
وال �ج �ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ل � �ض � �م� ��ان ت �ح �ق �ي��ق
االستفادة والهدف املرجو طبقا
ملرسوم إنشائه.
 -ض� � � � � ��رورة ح � �ص� ��ر األع� � �م � ��ال

جانب من جلسة الثالثاء املاضي

غ �ي��ر امل �ن �ف ��ذة وم �ط��ال �ب��ة امل� �ق ��اول
مجموعة بشارة للتجارة العامة
واملقاوالت بها وتحديد املتسبب
في الجهات الحكومية عن سداد
دف � �ع ��ات م��ال �ي��ة ع ��ن أع � �م ��ال غ�ي��ر
منفذة مما ألحق الضرر باألموال
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وت �ح �ص �ي��ل ه��ذه
األم��وال وض��رورة إحكام الرقابة
على صرف مستحقات الشركات
حفاظا على املال العام.
 ات�خ��اذ اإلج� ��راءات القانونيةب�ش��أن تحصيل ك��ل امل�ب��ال��غ التي
تم صرفها تحت بند املساعدات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة دون وج � � ��ه ح��ق
للقصور في نظام امليكنة والبالغ
قيمتها  2.6مليون د.ك في ضوء
ما أمكن لديوان املحاسبة حصره
ع�ل��ى أن ت�ت��ول��ى ال�ح�ك��وم��ة حصر
املبالغ التي تم صرفها دون وجه
حق وتحصيلها.
 ات�خ��اذ اإلج� ��راءات القانونيةالالزمة لتحصيل غرامة التأخير
املستحقة على العقود ومحاسبة
املتسبب عن ذلك.
 ض� � ��رورة ات� �خ ��اذ اإلج � � ��راءاتال�ل��ازم� ��ة ل �ح �م��اي��ة وأم� � ��ن أن �ظ �م��ة
املعلومات ملنع دخول أو اختراق
األنظمة التي نفذت بعد االستالم
م � ��ن ق� �ب ��ل ال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
واالس� � � �ت� � � �ع � � ��ان � � ��ة ب � ��اس� � �ت� � �ش � ��اري
م�ت�خ�ص��ص للتحقق م��ن س�لام��ة
ذلك حفاظا على أمن ومعلومات
الدولة.
 عدم تجزئة أعمال العقود منق�ب��ل ك��اف��ة ال�ج�ه��ات ب��ال��دول��ة بما
يضمن خضوعها لرقابة دي��وان
املحاسبة املسبقة.
 م� �ع ��ال� �ج ��ة أوج � � � ��ه ال �ض �ع��فوال �ق �ص ��ور ف ��ي ص �ي��اغ��ة ال �ع �ق��ود

م��ن ال�ن��اج�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة والفنية
م � ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات امل � �ن � �ف� ��ذة ب �ح �ي��ث
تحفظ ح�ق��وق ال��دول��ة التعاقدية
ع�ل��ى أن تشمل ال�ض�م��ان��ات التي
ت�ك�ف��ل ح �م��اي��ة ال �ح �ق��وق ال�ف�ك��ري��ة
للبرمجيات والنظم.
 م� �ع ��ال� �ج ��ة أوج � � � ��ه ال� �ق� �ص ��وروالتراخي في الجهات الحكومية
بشأن ضوابط وإجراءات استالم
األنظمة اآللية من الشركة املنفذة
في ضوء وجود ما يثبت اختبار
النظم اآللية للتأكد من سالمتها
وتحقيقها االحتياجات املطلوبة
م��ن ق�ب��ل ال�ج�ه��ات امل�س�ت�ف�ي��دة في
ظ � ��ل وج � � � ��ود ج � �ه ��ة اس� �ت� �ش ��اري ��ة
م�ت�خ�ص�ص��ة وت��وث �ي��ق واع �ت �م��اد
امل � �س � �ت � �ن� ��دات ال � �خ� ��اص� ��ة ب � � � ��إدارة
ومتابعة وتنفيذ وصيانة النظم
اآللية في الجهات الحكومية.
 ت �ك �ل �ي��ف ال �ح �ك ��وم ��ة ت�ش�ك�ي��للجنة محايده تضم مستشارين
م ��ن ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع وج �ه��از
امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ومتخصصني
ف� � ��ي ن � �ظ� ��م امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات إلج� � � ��راء
التحقيقات ال�لازم��ة إليها سلفا
من واق��ع تقرير دي��وان املحاسبة
على أن ت��زود الحكومة املجلس
بما إنتهت إليه أعمال اللجنة وما
ات �خ��ذت��ه ال�ح�ك��وم��ة م��ن إج� ��راءات
ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع��ام وت �ق��دم
الحكومة تقريرها مع بداية دور
االنعقاد القادم.
األسئلة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ب� �ن ��د األس �ئ �ل��ة
وذلك على النحو التالي:
 النائب د .خليل أبل عقب علىج��واب وزي��ر الصحة إلف��ادت��ه عن
التكلفة السنوية لعالج املواطن

الكويتي؟ ق��ائ�لا إن ال�ج��واب غير
مكتمل ول��م يتناول كلفة العالج
ف��ي ال �خ��ارج ل�ك��ل ح��ال��ة وس��أع�ي��د
توجيه السؤال بشكل مباشر مرة
أخ ��ري وأوض� ��ح ال��وزي��ر أن��ه ل��دى
ال� � ��وزارة وح� ��دة ت�ك��ال�ي��ف صحية
أن�ش�ئ��ت م�ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن��ات تحدد
ت �ك �ل �ف��ة ال � �ع�ل��اج ب��امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
واألط�ب��اء وال�س��ؤال ل��م يوضح أن
املقصود هو كلفة ع�لاج املريض
في الخارج.
 النائب د .يوسف الزلزلة عقبعلى جواب وزير املواصالت بكل
املراسالت بني الجهات الرسمية
وال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب� �خ� �ص ��وص اخ� �ل� ��اء امل� �ب� �ن ��ى ف��ي
شارع فهد السالم قائال إن الوزير
سيواجه استجوابا قريبا بسبب
التجاوزات في الخطوط الجوية
الكويتية.
 النائب فيصل الكندري عقبعلى ج��واب وزي��ر النفط إلف��ادت��ه
ب�ن�س�خ��ة م��ن ق� ��رار م�ج�ل��س إدارة
مؤسسة البترول الكويتية بشأن
م� �ك ��اف ��أة امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ى ال �ن �ج��اح
وامل �ك��اف��أة ال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة وت�ح��دث
ال �ن��ائ��ب ب�ش�ك��ل م�س�ت�ف�ي��ض ح��ول
واق� � �ع � ��ة م� �س� �ت� �ش ��ار واف � � � ��د ال � ��ذي
اشتكى على عامالت في مؤسسة
ال �ب �ت��رول ب�ت�ه�م��ة ال �ت��زوي��ر ول��وح
ب�ت��وج�ي��ه اس �ت �ج��واب إل��ى ال��وزي��ر
إذا لم ينه خدمات هذا املستشار.
 ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى عقبعلى جواب وزير األشغال العامة
وزي� � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
االمة د .على العمير إلفادته عما
إذا حصل رئيس مجلس اإلدارة
وامل� ��دي� ��ر ال � �ع ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية

السابق أو أحد أقاربه من الدرجة
األولى أو الثانية أو الثالثة على
حيازات زراعية أو حظائر ماشية
ق��ائ�لا إن ه �ن��اك ح��وال��ي اك �ث��ر من
 8م � ��زارع ل��رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال��زراع��ة
السابق واقاربه وقال الوزير إنه
لم يثبت بأن املدير الهيئة السابق
خ� �ص ��ص ل� ��ه أي ح� � �ي � ��ازات إن �م��ا
ورث م��ن وال ��ده ح �ي��ازات زراع�ي��ة
م��ؤك��دا ال�ت�ع��اون م��ع امل�ج�ل��س في
صيانه املال العام والحفاظ على
األراضي التي تخصصها الهيئة
للقيام باألغراض التي خصصت
م��ن اج�ل�ه��ا وان ك��ان ل��دى النائب
معلومات فعليه أن ي��زودن��ا بها
ولن نتهاون في معالجة أي خطأ.
 ال �ن ��ائ ��ب س �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��معقب على معالي وزي��ر األشغال
ال �ع��ام��ة ووزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل�ش�ئ��ون
م �ج �ل��س االم� � ��ة د .ع �ل ��ى ال �ع �م �ي��ر
لتزويده بعدد الحدائق واملرافق
ال �ع��ام��ة ف ��ي م��دي �ن��ة س �ع��د ال�ع�ب��د
ال � �ل� ��ه .وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق أع �ل��ن
ال� ��وزي� ��ر ع ��ن ت �ح��دي��د  13م��وق�ع��ا
للحدائق العامة في مدينة سعد
ال�ع�ب��د ال�ل��ه وأن ��ه ت��م إن �ج��از ث�لاث
ح��دائ��ق وتصميم خمس حدائق
أخ ��رى ليصل ال �ع��دد إل��ى ثماني
ح��دائ��ق ال �ع��ام ال�ح��ال��ي م��ن ال�ع��دد
الكلي وهو  13حديقة.
 النائب أحمد الري عقب علىج� � ��واب وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
د .ع �ل��ى ال �ع �م �ي��ر إلف� ��ادت� ��ه ب��اس��م
امل �ه �ن��دس ال �ح��ال��ي امل �ش��رف على
عقد اع�م��ال التشغيل والصيانة
مل �ب �ن��ى وزارة االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة.
وق ��ال ال��وزي��ر ل�ق��د ت��اب�ع��ت إج��اب��ة
وزارة االش� �غ ��ال وال� �ج ��دول يبني
جزءا من السؤال وليس كله وقد

يكون االجتهاد خاطئا في توفير
املعلومات او سقوطها وسنعالج
الخطأ في إجابة الحقة.
وأب � � � � � � � � � ��دى ب� � � �ع � � ��ض ال� � � � �ن � � � ��واب
م�ل��اح � �ظ� ��ات ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش ب �ن��د
األسئلة البرملانية كما يلي:
 النائب فيصل الكندري سألعن موعد تطبيق قانون التأمني
ال �ص �ح��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن وك�ي�ف�ي��ة
تطبيق قانون الضمان الصحي
ل� �ل ��واف ��دي ��ن ف ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��أن ق��ال
ال ��وزي ��ر إن� ��ه أول � ��ى ك ��ل االه �ت �م��ام
ب��إن�ج��از وت�ن�ف�ي��ذ ق��ان��ون ال�ت��أم�ين
ال �ص �ح��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن وال �ع �م��ل
ع� �ل ��ى اس� �ت� �ك� �م ��ال ك � ��ل اج � ��راءات � ��ه
ال �ق��ان��ون �ي��ة م��وض �ح��ا أن � ��ه أن �ش��أ
ف��ي ال � ��وزارة ج �ه��ازا مل�ت��اب�ع��ة ه��ذا
ال� � �ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع م ��راح� �ل ��ه
الزمنية والقانونية ول�ك��ن األم��ر
وقف عند ديوان املحاسبة لسبب
يعنيهم وبالنسبة ملستشفيات
ال� �ض� �م ��ان ال� �ص� �ح ��ي ف� �ه ��ي ت�ت�ب��ع
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار
والت�ت�ب��ع وزارة ال�ص�ح��ة وه��و ما
أكده النائب د.يوسف الزلزلة.
 ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا ت�ح��دثع ��ن واف� ��د أن �ه��ت وزارة ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ع� �م ��ل خ��دم��ات��ه
بعد أن ك��ان يدير الهيئة العامة
ل� �ل� �م� �ع ��اق�ي�ن وت� � � ��م ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ه ف��ي
م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ع �ل��ى ال��رغ��م
م ��ن خ �ط��ورت��ه ب �س �ب��ب ت �ح��رك��ات��ه
امل�ش�ب��وه��ة وس �ف��ري��ات��ه إل ��ى دول��ة
قطر.
حقوق المؤلف
واف��ق املجلس ب��اإلج�م��اع على
االس� �ت� �ث� �ن ��اء م� ��ن امل � � ��ادة  104م��ن
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس األم��ة
وامل��داول��ة الثانية ملشروع قانون
في شأن حقوق املؤلف والحقوق
املجاورة وأحال املجلس القانون
إل � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة .و اع � � ��رب وزي� ��ر
االع �ل��ام ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
ع� ��ن ش� �ك ��ره مل �ج �ل��س االم � � ��ة ع�ل��ى
اق��راره هذا القانون مؤكدا اهمية
ق��ان��ون ح�ق��وق امل��ؤل��ف وال�ح�ق��وق
امل� � � � �ج � � � ��اورة ف � � ��ي اب � � � � � ��راز ال� ��وج� ��ه
الحضاري والثقافي للكويت.
وال �ق��ان��ون ي�ت�ض�م��ن  45م��ادة
جمعت على ثالثة اب��واب اشارت
اوالها الى ان املقصود باملصنف
ه� ��و ك� ��ل ع� �م ��ل م �ب �ت �ك��ر ادب � � ��ي او
ف�ن��ي او ع�ل�م��ي اي ��ا ك ��ان ن��وع��ه او
طريقة التعبير عنه او اهميته او
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الغرض.
ون�ص��ت امل ��ادة نفسها على ان
املقصود بالحقوق املجاورة هي
ال �ح �ق��وق ال�ل�ص�ي�ق��ة ب�ح��ق امل��ؤل��ف
واملماثلة لها في بعض الوجوه
(ح � ��ق االداء ال� �ع� �ل� �ن ��ي وح� �ق ��وق
م�ن�ت�ج��ي ال�ت�س�ج�ي�لات ال�ص��وت�ي��ة
وحقوق هيئات االذاعية).
واوض � � �ح� � ��ت امل � � � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
ان ال� �ح� �م ��اي ��ة امل � � �ق� � ��ررة ل �ح �ق��وق
امل� � ��ؤل� � ��ف وال� � �ح� � �ق � ��وق امل � � �ج� � ��اورة
ت �ش �م��ل االش � �خ� ��اص ال�ط�ب�ي�ع�ي�ين
واالع� � � �ت� � � �ب � � ��اري� �ي ��ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن
واالج��ان��ب املقيمني اق��ام��ة دائ�م��ة
ب��دول��ة ال�ك��وي��ت واالج��ان��ب الذين
ينتمون إلح��دى ال ��دول االع�ض��اء
ف � � ��ي ات� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة ب� � � � ��رن ل� �ح� �م ��اي ��ة
املصنفات االدبية والفنية او في
منظمة التجارة العاملية ومن في
حكمهم.
تنظيم الخبرة
واف � ��ق امل �ج �ل��س ب ��اإلج �م ��اع 45
موافقون من  45إجمالي الحضور
على املداولة األول��ى لالقتراحات
ب �ق��وان�ين ب�ت�ع��دي��ل أح �ك��ام ق��ان��ون
تنظيم الخبرة الصادر باملرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40ل�س�ن��ة 1980م
وع� � ��دده� � ��ا  4وم � � �ش� � ��روع ق ��ان ��ون
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح � �ك� ��ام ق��ان ��ون
تنظيم الخبرة الصادر باملرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40ل�س�ن��ة 1980م
م��ع ت��أج�ي��ل امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة إل��ى
الجلسة القادمة ويهدف مشروع
ال �ق��ان��ون إل��ى ال�ع�م��ل ع�ل��ى سرعة
إن �ج��از ال �ق �ض��اي��ا ف��ي أق� ��رب وق��ت
ممكن وب �ج��ودة ع��ال�ي��ة ولتهيئة
ب �ي �ئ��ة م �ن ��اس �ب ��ة ل �ع �م��ل ال �خ �ب �ي��ر
وك� ��ذل� ��ك ال� �س ��رع ��ة ف� ��ي ت�ح�ص�ي��ل
أت� � �ع � ��اب وم� � �ص � ��روف � ��ات ال �خ �ب �ي��ر
املستحقة لخزانة وزارة العدل.
تجنيس الـ  4آالف
واف��ق املجلس ب��اإلج�م��اع على
امل� � ��داول� � ��ة األول � � � ��ى ل�ل�اق� �ت ��راح ��ات
ب�ق��وان�ين ف��ي ش��أن تحديد العدد
ال � � ��ذي ي� �ج ��وز م �ن �ح��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �س �ن��ة ( 2016ب� �م ��ا ال
ي��زي��د ع�ل��ى أرب �ع��ة آالف شخص)
م��ع ت��أج�ي��ل امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة إل��ى
ال�ج�ل�س��ة ال �ق��ادم��ة م��ن ج�ه�ت��ه أك��د
وزي� � � ��ر االع � �ل� ��ام ووزي � � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
ال �ح �م��ود ح ��رص ال �ح �ك��وم��ة على
معالجة قضية (املقيمني بصورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة) ب �ش �ك��ل ق��ان��ون��ي
وبما يحقق مصلحة البالد قائال

الحمود :نتمنى
أن يدعم القانون
الرياضة ويكون
فرصة لتوفير كل
اإلمكانيات

حوار نيابي حكومي

إن الحكومة تحاول جاهدة عبر
العديد م��ن ال�ب��رام��ج واإلج ��راءات
ملعالجة األوضاع اإلنسانية كافة
لهذه الفئة مؤكدا دع��م الحكومة
ل �ك��ل أم � ��ر ي �س��اه��م ف� ��ي ح� ��ل ه��ذه
القضية وفقا للقانون والدستور.
وتنص املادة األولى وفقا لتقرير
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع�ل��ى أن ي�ح��دد ال�ع��دد
ال � � ��ذي ي� �ج ��وز م �ن �ح��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية سنة  2016وفقا لحكم
البند (ثالثا) من امل��ادة الخامسة
م��ن امل ��رس ��وم األم� �ي ��ري رق ��م ()15
لسنة  1959املشار اليه بما اليزيد
على أربعة آالف شخص.
وف� ��ي ه� ��ذا ال �ب �ن��د ت �ح ��دث ع��دد
م ��ن ال � �ن� ��واب وان� �ت� �ق ��دوا س�ي��اس��ة
ال �ح �ك��وم��ة ل �ح��ل ق �ض �ي��ة ال� �ب ��دون
م� �ش� �ي ��ري ��ن ال � � ��ى ان ه � � ��ذه ال �ف �ئ��ة
م�ظ�ل��وم��ة وه �ن��اك م��رس��وم ص��در
ع� ��ام  67ي �ج �ي��ز ل �ق �ب��ائ��ل ال �ش �م��ال
ال��دخ��ول للكويت وال �ن��زوح اليها
واع �ت �ب��اره��م ك��وي�ت�ي�ين م�ت��وس�م��ا
خ �ي ��را ب ��وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد ال�خ��ال��د ال ��ذي تعهد بحل
ال �ق �ض �ي��ة الف� �ت�ي�ن ال� ��ى ان وج ��ود
ال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية ال معنى له
وال ف��ائ��دة وع�ل��ى ال��وزي��ر الخالد
ح ��ل ه ��ذا ال �ج �ه��از وس �ب��ب ت�ف��اق��م
القضية هو الحكومات السابقة
واملشكلة الكبرى قادمة والبدون
قنبلة موقوتة لالجيال القادمة
ول �ي��س ك��ذل��ك ف �ح �س��ب ب ��ل ه�ن��اك
افتعال لقضية املزدوجني.
وقالوا ان ازدواج الجنسية بني
الكويت ودول��ة واح��دة مقربة لنا
ف�ق��ط ف�ل�م��اذا ال تعتبر الحكومة
ازدواج ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة مع

البريطانية او االميركية؟
واك � � ��د ال� � �ن � ��واب ان ال �ح �ك��وم��ة
ال ت� �ح ��رك س��اك �ن��ا ب� �ش ��أن ق�ض�ي��ة
ال � � �ب� � ��دون وس � �ب � ��ق ان ت � ��م اق � � ��رار
التجنيس ف��ي  2013ول��م تطبقه
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� �ط ��ال� �ب�ي�ن ب �ت��أج �ي��ل
م �ن��اق �ش��ة ال �ق��ان��ون ل �ع��دم ت��واج��د
وزير الداخلية الفتني الى ان هذا
االمر ينبع من اهتمامه بالقضية
ويخشى رده من قبل الحكومة.
وط� ��ال� ��ب ال �ب �ع��ض ب � ��أن ن �ل �ت��زم
ب� ��ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م ف� ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م � ��ع ق �ض �ي ��ة ال� � �ب � ��دون ف��ال �ك��وي��ت
ب�ل��د االن�س��ان�ي��ة والب ��د للحكومة
واملجلس من تجنيس املستحقني
وتوفير الحياة االنسانية لغيرهم
ف��ال �ت �ع��ام��ل االن� �س ��ان ��ي ي �ج��ب ان
ي�ك��ون للجميع فما ب��ال��ك بأهلنا
ال �ب��دون ف�لا ت�ص��رف ال�ي��ه رخصة
قيادة وال وظيفة وال ج��واز سفر
مشيرين ال��ى ان الجهاز املركزي
يظلم ال �ب��دون وسنحاسب عليه
يوم القيامة كلنا.
وأض ��اف ��وا :ال�ظ�ل��م ظ�ل�م��ات ي��وم
ال�ق�ي��ام��ة وع�ل��ى امل�ج�ل��س ان يقوم
ب � ��دوره ع �ل��ى ه ��ذا ال �ص �ع�ي��د وك��ل
شخص مكتوب على بطاقته غير
محدد الجنسية يجب ان يشعر
بأنه ان�س��ان وعلى املجلس ال��زام
ال�ح�ك��وم��ة ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ب��دون
بإنسانية.
واك� � � � � � ��دوا ان م� � ��ن ي� �ع� �ت� �ق ��د ان
الحكومة ستحل قضية ال�ب��دون
واه ��م واذا اع�ت�ق��د اي ش�خ��ص ان
ق ��ان ��ون ت �ج �ن �ي��س  4االف ب ��دون
ي �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة ف �ه��ذا ي �ع �ي��ش في
سراب مضيفني :قدمنا اقتراحات
ب��أن القانون يجب ان يكون فقط
ل �ل �ب��دون ل�ك��ن ال�ح�ك��وم��ة ضغطت

وأبعدت غير محددي الجنسية.
وأك� � � ��دوا وج � ��ود ق� ��وة م �ض��ادة
تعرقل ح��ل قضية ال�ب��دون وه��ذه
القوة نفوذها اق��وى من املجلس
وال ت � ��رغ � ��ب ف� � ��ي ح� � ��ل ال �ق �ض �ي ��ة
وت �ج �ن �ي��س ال � �ب� ��دون وال��داخ �ل �ي��ة
ت � �ق� ��ول ان  32أل � �ف� ��ا ي �س �ت �ح �ق��ون
ال �ج �ن �س �ي��ة وال ي �م �ك��ن ل�ل�ح�ك��وم��ة
ت �ج �ن �ي��س ه � ��ذه ال �ف �ئ ��ة م� ��ا دام� ��ت
هذه القوة املضادة موجودة ولن
ي �ج �ن��س ال� �ب ��دون اال ان ت��واف �ق��ت
القوى املضادة.
وق ��ال ��وا ان س �ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ق�ض�ي��ة ال �ب��دون
خ��اط�ئ��ة وال �ح �ك��وم��ة دائ �م��ا تقول
خريطة طريق لحل قضية البدون
وال ن��رى شيئا وط��ال�ب��وا مجلس
االم� ��ة ب�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه وان
يبادر بتجنيس املستحقني لحل
القضية بشكل ن�ه��ائ��ي فمعاناة
البدون تتصاعد وعلى الحكومة
ال �ت �ف��اع��ل ب �ج��دي��ة ل �ل��وص��ول ال��ى
الحل الجذري ولن نقبل بالحلول
الترقيعية.
دعم األندية الرياضية
واف��ق املجلس ب��اإلج�م��اع على
االس� �ت� �ث� �ن ��اء م� ��ن امل � � ��ادة  104م��ن
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس األم��ة
وامل��داول��ة الثانية ملشروع قانون
ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون
رق� ��م  7ل �س �ن��ة  2007ب� �ش ��أن دع��م
األن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة ب �م��ا يقضي
بتخصيص م�ب�ل��غ ال ي��زي��د على
 750ال� ��ف دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي دع �م��ا
سنويا طبقا للقرارات والضوابط
التي يصدر بها قرار من مجلس
ادارة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
ل �ك��ل ن � ��اد م �ش �ه��ر ط �ب �ق��ا الح �ك��ام

امل��رس��وم بقانون رق��م ( )42لسنة
 1978وأح � ��ال امل �ج �ل��س ال �ق��ان��ون
إل��ى الحكومة وق��ال معالي وزير
االع �ل��ام ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
إن هذا القانون يهدف الى ترشيد
امل ��ال ال �ع��ام وتنظيم عملية دع��م
االن��دي��ة وف��ق نشاطاتها ويحقق
العدالة واملساواة لجميع االندية
م �ع��رب��ا ع ��ن ام �ل��ه ب��رف��ع االي �ق��اف
ع��ن ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي الكويتي
دوليا.
ول �ف��ت م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ع�ب��دال�ل��ه
الطريجي إلى وجود تعديل برفع
مبلغ الدعم السنوي بما ال يزيد
على  750الف دينار.
وق��ال النائب خلف دميثير إن
هذا القانون يشبه قضية البدون
وال ي �ج��وز ع ��دم وض ��ع ح��د أدن��ى
للدعم.
واعترض دميثير على صيغة
ال �ق��ان��ون ال �ح��ال��ي م�ش�ي��را ال ��ى ان
تطبيقه يخضع للميزانية.
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
سلمان الحمود إن بعض االندية
ح �ص �ل��ت ع �ل��ى اح � �ك� ��ام ق �ض��ائ �ي��ة
ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى دع ��م  500ال��ف
بدال من  40الف دينار.
وأض��اف الحمود ان ما يهدف
ل��ه ال �ق��ان��ون ه��و ان ي �ك��ون ه�ن��اك
سقف اعلى وهو  750الف دينار
وه � ��ي ع �م �ل �ي��ة م �ن �ظ �م��ة وم��دع �م��ة
وليس بها مزاجية في االختيار.
وان �ت �ق��د خ�ل��ف دم�ي�ث�ي��ر ق��ان��ون
دعم االندية مشيرا الى انه يؤكد
ع � ��دم دع � ��م ال �ح �ك��وم��ة ل �ل��ري��اض��ة
الكويتية وال��ري��اض�ي�ين والب��د ان
تعدل امل��ادة لتكون ملا ال يقل عن
 750الف دينار فال نريد الدعم ان

يتحول كتجنيس البدون.
ورد ال��وزي��ر ال�ح�م��ود ق��ائ�لا ان
ع � ��دد االن� �ش� �ط ��ة ف ��ي ك ��ل ن � ��اد ه��و
ال� ��ذي ي�ح�ك��م ع�ل�ي��ه ص ��رف ال��دع��م
هل يصل الى  750الفا او  500او
اق��ل؟ الف�ت��ا ال��ى ان بعض االن��دي��ة
اكتشفت انها تصرف على امور
ال عالقة لها بالنادي.
وق� � ��ال م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة ال��ري��اض��ة
عبدالله الطريجي ان هذا القانون
س�ي�خ��دم ال��ري��اض��ة وال��ري��اض�ي�ين
بالكويت.
وق��ال ال��وزي��ر سلمان الحمود:
ن �ت �م �ن��ى ان ي ��دع ��م ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ري��اض��ة ال �ك��وي��ت وي �ك��ون ف��رص��ة
ل�ت��وف�ي��ر ك��ل االم �ك��ان��ات لتطوير
ال� ��ري� ��اض� ��ة ك� �م ��ا ان � �ن� ��ا ن � �ب� ��ذل ك��ل
ال� � �ج� � �ه � ��ود ل � ��رف � ��ع االي� � � �ق � � ��اف ع��ن
الكويت.
وف � � � ��ي ال � � ��وق � � ��ت ال � � � � ��ذي ط ��ال ��ب
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ال ��وزي ��ر س�ل�م��ان
ال �ح �م��ود ب �م �ح��اس �ب��ة امل�ت�س�ب�ب�ين
ب��وق��ف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي تمنى
ان ت �ن �ت �ه��ي م �ه �م��ة وف� ��د ال �ك��وي��ت
الرياضي باملكسيك برفع االيقاف
عن رياضة الكويت.
قانون بلدية الكويت
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع � � ��ادة
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
ال � � � �ع� � � ��ام� � � ��ة وامل � � � � � � � � � � � ��درج ب � �ص � �ف ��ة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع � ��ن :االق � �ت ��راح ��ات
ومشروعي بقانون بشأن تعديل
القانون رقم ( )5لسنة 2005م في
ش��أن بلدية ال�ك��وي��ت إل��ى اللجنة
ملزيد م��ن ال��دراس��ة على أن تنجز
تقريرها في الجلسة املقبلة.
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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 العاشر.

إنشاء المدينة الجامعية الجديدة والمطبوعات والنشر ابرز قوانين الفصل العاشر

مجلس  180 :2003تشريعا منها
 32قانونا و 102للميزانيات و 46اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل العاشر

التشريعات موزعة على أدوار االنعقاد

%40.5

%56.7

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
180
102
46
32
العدد
%100
%56.7
%25.5
املعدل %17.8

ص � � ��در ف � ��ي ال � �ف � �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال� �ع ��اش ��ر ال� � ��ذي اس �ت �ه��ل اع� �م ��ال ��ه ف��ي
 19ي��ول�ي��و  2003واس�ت�م��ر  3س�ن��وات
 180تشريعا منها  32قانونا و102
قانون بشأن امليزانيات والحسابات
الختامية و 46اتفاقية
فقد تنوعت التشريعات الصادرة
ما بني  32قانونا بنسبة  % 17.8من
إج �م��ال��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� �ص ��ادرة في
ال�ف�ص��ل ال�ع��اش��ر وب�ل�غ��ت االت�ف��اق�ي��ات
الصادرة  46قانونا باتفاقية بنسبة
 % 25.5م ��ن إج� �م ��ال ��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات
و 102ق ��ان ��ون م �ي��زان �ي��ة وح �س��اب��ات
ختامية بنسبة  % 56.7م��ن إجمالي
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات ال � � � �ص� � � ��ادرة وت �ش �ي ��ر
االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ق��وان�ين
واملرأسيم بقوانني أن هناك  15قانونا
جديدا من بني  32قانونا بنسبة 46.9
 %ال �ب��اق��ي  17ت �ع��دي�لا ع �ل��ى ق��وان�ين
قائمة بنسبة .% 53.1
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د أدوار االن � �ع � �ق� ��اد
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ت �ش��ري �ع��ات ال � �ص� ��ادرة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال� �ق ��وان�ي�ن واالت� �ف ��اق� �ي ��ات
وامل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب��ات الختامية
ف�ق��د ش�ه��د دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ان��ي من
الفصل التشريعي العاشر إق��رار 73
ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل  % 40.5م��ن إجمالي

%18.6

%22.8

%17.8
%25.5

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ص��ادرة وع��دده��ا 180
وف ��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث ف �ق��د تم
إق��رار  66قانونا بمعدل  % 36.7وفي
دور االنعقاد الرابع فقد تم إق��رار 41
قانونا بمعدل  % 22.8أما تصنيفات
ال � �ق ��وان �ي�ن ف �ق ��د ص � ��در  6ت �ش��ري �ع��ات
لكل م��ن ق��وان�ين ال��رع��اي��ة االجتماعية
وان�ت�خ��اب��ات مجلسي االم��ة والبلدي
و 5ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية
و 4قوانني بشأن التعليم و 3قوانني
ب �ش ��أن ال� �ع ��دل وال� �ق� �ض ��اء وق��ان��ون��ان
بشأن الجيش والشرطة.
وم��ن اب��رز ق��وان�ين الفصل العاشر
ت�ع��دي��ل امل ��ادة  1م��ن ال �ق��ان��ون رق��م 35
ل �س �ن��ة  1962ف� ��ي ش � ��أن ان �ت �خ��اب��ات
اع � �ض ��اء م �ج �ل��س االم� � ��ة ف �ف��ي ج�ل�س��ة
ت��اري�خ�ي��ة ف��ي ال�ع�م��ل ال�ب��رمل��ان��ي واف��ق
امل �ج �ل ��س ف� ��ي  16م ��اي ��و  2015ع�ل��ى
م�ش��روع الحكومة املتضمن السماح
للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها
السياسية في االنتخابات والترشيح
ل�ل�م�ج��ال��س ال�ن�ي��اب�ي��ة ك�م��ا واف ��ق على
زي ��ادة ال��روات��ب واالج ��ور وامل�ع��اش��ات
التقاعدية ملوظفي ال��دول��ة ب��واق��ع 50
دينارا واقر مشروع القانون بايقاف
خ�ص��م ال �ج��زء امل�س�ت�ب��دل م��ن امل�ع��اش
التقاعدي عند س��داد جميع الحقوق

%40.7

%40.7

%36.7

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد

73

66

41

180

املعدل

٪40.5

%36.7

%22.8

%100

العدد
املعدل

11
%40.7

11
%40.7

5
%18.6

27
%100

االس �ت �ب��دال �ي��ة وواف � ��ق ع �ل��ى االق �ت ��راح
ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م االخ �ت��راق
ف��ي امل �ج��ال ال��ري��اض��ي ك�م��ا اق��ر ايضا
م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ت�س��وي��ة
ال ��دي ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن
واملترتبة على استهالكهم الكهرباء
واملاء وذلك باسقاط مبلغ  2000دينار
ك��وي�ت��ي م��ن ق�ي�م��ة امل �ب��ال��غ املستحقة
ع�ل��ى امل��واط��ن اذ ال �ت��زم ك�ت��اب��ة ب�س��داد
باقي املبلغ على اقساط شهرية كما
اق��ر امل�ج�ل��س ب��االج �م��اع ف��ي  6م��ارس
 2006م � �ش� ��روع� ��ا ب � �ق� ��ان� ��ون ي �ت �ع �ل��ق
باملطبوعات والنشر اضافة الى نزع
م�ل�ك�ي��ة االس �ت �ي�ل�اء امل ��ؤق ��ت للمنفعة
ال� �ع ��ام ��ة .وان � �ش� ��اء وت �ن �ظ �ي��م امل��دي �ن��ة
ال�ج��ام�ع�ي��ة ال �ج��دي��دة وص ��رف منحة
ام�ي��ري��ة وت��أج�ي��ل ان�ت�خ��اب��ات املجلس
ال� �ب� �ل ��دي وب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت وان� �ش ��اء
م�ح�ف�ظ��ة م��ال �ي��ة ل ��دى ب �ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف
واالدخ � ��ار ل�ت�م��وي��ل ت��وس�ع��ة وت��رم�ي��م
ال� �س� �ك ��ن ال � �خ� ��اص وم� �ع ��ام� �ل ��ة رع ��اي ��ا
دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة م �ع��ام �ل��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ف�ي�م��ا
يتعلق بتملك االراض � ��ي وال �ع �ق��ارات
املبنية ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت واج� ��راءات
التفتيش الخاصة بضبط األسلحة
وال� ��ذخ� ��ائ� ��ر وامل � �ف ��رق � �ع ��ات امل �ح �ظ��ور

حيازتها او احرازها.
وف � ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل اب� � ��رز ال �ق��وان�ي�ن
ال� � �ص � ��ادرة ف� ��ي ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
العاشر:
حقوق المرأة السياسية
قانون رقم  17لسنة  2015السماح
للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها
السياسية ف��ي االن�ت�خ��اب والترشيح
ل�ل�م�ج��ال��س ال�ن�ي��اب�ي��ة ب �ع��د اس�ت�ك�م��ال
اجراءات القيد في جداول االنتخابات
وف� �ق ��ا ل �ل �ق ��واع ��د وامل� ��واع � �ي� ��د امل� �ق ��ررة
ف��ي ق��ان��ون ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س االم��ة
وحرصا على العادات والتقاليد التي
جبل عليها املجتمع الكويتي واخذا
ب�م�ب��ادئ ال�ش��ري�ع��ة االس�لام�ي��ة ال�غ��راء
تضمنت الصياغة ال�ج��دي��دة للمادة
ان على امل��رأة عند ممارسة حقها في
الترشيح واالنتخاب مراعاة االحكام
املقررة في الشريعة االسالمية.
المدينة الجامعية الجديدة
ق � � ��ان � � ��ون رق � � � ��م  30ل � �س � �ن ��ة 2004
ب��إن �ش��اء وت�ن�ظ�ي��م امل��دي �ن��ة الجامعية
ال �ج��دي��دة ج ��اء ف �ي��ه :ي�خ�ص��ص موقع
ج �غ��راف��ي م��وح��د ف��ي م�ن�ط�ق��ة صيهد
ال �ع ��وازم وال �ش��دادي��ة إلق��ام��ة منشآت

م ��دي� �ن ��ة ج ��ام� �ع� �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ت �ت �ك��ون
م � ��ن ح� ��رم �ي�ن ج ��ام� �ع� �ي�ي�ن م �ن �ف �ص �ل�ين
أح ��ده� �م ��ا ل� �ل ��ذك ��ور واآلخ� � � ��ر ل�ل�إن ��اث
وذل� ��ك ب�م�س��اح��ة وق � ��درة اس�ت�ي�ع��اب�ي��ة
ك��اف�ي��ة لتحقيق ه��ذا ال �غ��رض ويضم
ك��ل ح ��رم ج��ام �ع��ي م�خ�ت�ل��ف ال�ك�ل�ي��ات
وامل��راك��ز الجامعية وامل��راف��ق ال�لازم��ة
الس �ت �ي �ع��اب ال�ت�خ�ص�ص��ات امل�ط�ل��وب��ة
لسد حاجة البالد في إطار خطة آنية
وم�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ش��ام �ل��ة ت��راع��ي أه ��داف
ال�ت�ن�م�ي��ة وال�ن�م��و اإلس �ك��ان��ي امل�ت��زاي��د
ومتغيرات التخطيط املنهجي ويقوم
ج�ه��از ال�ب�ل��دي��ة وال � ��وزارات وال�ج�ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ب �ت��وف �ي��ر ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
مل�ن�ط�ق��ة ص�ي�ه��د ال� �ع ��وازم وال �ش��دادي��ة
امل��زم��ع إن�ش��اء امل��دي�ن��ة الجامعية بها
وف�ق��ا للمدة الزمنية ال ��واردة ب��امل��ادة
الخامسة من هذا القانون.
المطبوعات والنشر
ق � ��ان� ��ون رق� � ��م  3ل �س �ن��ة  2006ف��ي
ش ��أن امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر ج ��اء فيه
ي �ج ��وز ألي ش �خ��ص إن� �ش ��اء م�ط�ب�ع��ة
أو اس �ت �غ�لال �ه��ا أو ف �ت��ح م �ح��ل ل�ب�ي��ع
أو ت ��أج� �ي ��ر امل� �ط� �ب ��وع ��ات أو ال �ن �ش��ر
أو ال �ت ��وزي ��ع أو ال �ت��رج �م��ة أو مكتب
للدعاية واإلع�لان أو منشأة لإلنتاج

ال �ف �ن��ي ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
ب �ع��د ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص ف��ي
ذل ��ك ال� � ��وزارة امل�خ�ت�ص��ة وي �ج��ب على
ال �ط��اب��ع ق �ب��ل أن ي �ت��ول��ى ط �ب��اع��ة أي
م �ط �ب��وع أن ي� �ق ��دم إخ � �ط� ��ار م �ك �ت��وب��ا
ب ��ذل ��ك إل � ��ى ال� � � � ��وزارة امل �خ �ت �ص��ة وأن
يثبت فيها اس�م��ه وع�ن��وان��ه .ويجوز
طبع وت ��داول ون�ش��ر أي مطبوع غير
دوري ع �ل��ى أن ي ��ذك ��ر اس � ��م ال �ط��اب��ع
وال�ن��اش��ر وامل��ؤل��ف وع�ن��وان ك��ل منهم
ف��ي ال�ص�ف�ح��ة األول ��ى أو األخ �ي��رة من
املطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع
إي��داع نسختني م��ن املطبوع ل��دى كل
من الوزارة املختصة ومكتبة الكويت
ال��وط�ن�ي��ة ق�ب��ل ت��داول��ه ون �ش��ره وذل��ك
وف� �ق ��ا ل� �ل� �ش ��روط واإلج � � � � � ��راءات ال �ت��ي
تبينها ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وي�ج��وز
إدخ ��ال أو ت ��داول أو بيع املطبوعات
ال � � ��واردة م ��ن ال� �خ ��ارج ب �ع��د إج��ازت �ه��ا
م ��ن ال � � ��وزارة امل�خ�ت�ص��ة ب �ع��د ال�ت�ث�ب��ت
م ��ن ع ��دم اح �ت��وائ �ه��ا ع �ل��ى م ��ا يحظر
ن� �ش ��ره وال ي� �ج ��وز إص � � ��دار ص�ح�ي�ف��ة
إال بعد الحصول على ترخيص في
ذل��ك م��ن ال ��وزارة املختصة وال يمنح
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 6قوانين بشأن الرعاية االجتماعية و 5للرعاية السكنية و 4للتعليم

قانون تاريخي يمنح المرأة الكويتية
حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا
االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

الميزانيات والحسابات الختامية موزعة على أدوار االنعقاد

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

%11.8

%45.7

%34.3

%54.3

%46.9
%53.9

دور االنعقاد

الثاني

الرابع

االجمالي

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

القوانني

العدد
املعدل

25
%54.3

21
%45.7

46
%100

العدد

35

55

12

102

املعدل

%34.3

%53.9

%11.8

%100

العدد
املعدل

تتمة المنشور ص12
ال�ت��رخ�ي��ص إال ل�ص��اح��ب م��ؤس�س��ة أو
شركة ويشترط في طالب الترخيص
إلصدار الصحيفة ما يلي:
 أن يكون كويتيا بالغا من العمرالخامسة والعشرين وكامال لألهلية.
 أن ي�ك��ون حسن السيرة محمودال�س�م�ع��ة ،ول��م ي�ص��در ض��ده ح�ك��م في
جريمة مخلة بالشرف أو األم��ان��ة ما
لم يكن رد إليه اعتباره.
 أن ي� �ك ��ون ح ��اص�ل�ا ع �ل��ى م��ؤه��لع � ��ال ب �ع��د ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة أو م��ا
يعادلها .وإذا ك��ان طالب الترخيص
ش��رك��ة يشترط أن ت�ت��واف��ر ف��ي جميع
امل ��ؤس � �س �ي�ن ال� � �ش � ��روط ال� � � � � ��واردة ف��ي
البندين األول والثاني من هذه املادة.
وي� �ص ��در ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص خ�ل�ال
تسعني يوما من تاريخ تقديم الطلب
ق��رارا باملوافقة على منح الترخيص
أو رف �ض ��ه ف � ��إذا ان �ق �ض��ت امل � ��دة دون
إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
وي � �ج� ��ب ع� �ل ��ى م �م �ث �ل��ي ال �ص �ح��ف
األج �ن �ب �ي��ة وم��راس �ل �ي �ه��ا وم �ن��دوب��ي
وك� � ��االت األن � �ب ��اء وم �ح �ط��ات اإلذاع � ��ة
وال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون األج �ن �ب �ي ��ة ال �ح �ص��ول
على تراخيص من ال��وزارة املختصة

%53.1

مل � �م� ��ارس� ��ة ع �م �ل �ه ��م داخ � � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت
ول � � �ل� � ��وزارة امل �خ �ت �ص��ة إن� � � ��ذار امل �م �ث��ل
أو امل � ��راس � ��ل أو امل� � �ن � ��دوب أو إل� �غ ��اء
ال� �ت ��رخ� �ي ��ص إذا ت� �ب�ي�ن أن األخ � �ب� ��ار
واملعلومات التي أبلغها تنطوي على
مخالفة ألحكام هذا القانون.
االحتراف في المجال الرياضي
ق ��ان ��ون رق � ��م  49ل �س �ن��ة  2005ف��ي
ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م االح � �ت� ��راف ف ��ي امل �ج��ال
ال��ري��اض��ي ج ��اء ف �ي��ه :ي �ج��وز ل�لأن��دي��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ال �ت �ع ��اق ��د م� ��ع ال�ل�اع �ب�ي�ن
املحترفني مل��زاول��ة النشاط الرياضي
امل � �ح� ��دد ب �ع �ق��د االح � � �ت � ��راف وي� �ص ��در
رئ�ي��س مجلس إدارة ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة  -امل��دي��ر ال �ع��ام -
الالئحة الخاصة بانتقاالت الالعبني
ب�ن��اء على اق �ت��راح االت �ح��اد الرياضي
للعبة م��واف�ق��ة مجلس إدارة الهيئة
العامة للشباب والرياضة وتتضمن
تلك الالئحة شروط وقواعد انتقاالت
ال�لاع �ب�ين وامل � ��دد ال �ت��ي ي �ح��ق ب�ع��ده��ا
ل�لاع��ب االن�ت�ق��ال م��ن ن��ادي��ه والحقوق
امل��ال�ي��ة امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى االن�ت�ق��ال س��واء
ل �ن��ادي��ه األص� �ل ��ي او ل�ل�اع��ب وي �ح��دد
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب
والرياضة واألل�ع��اب الرياضية التي

ي �ش �م �ل �ه��ا ن � �ظ� ��ام االح � � �ت� � ��راف ون � ��وع
االح� �ت ��راف ال ��ذي ي�ت��م ت�ط�ب�ي�ق��ه س��واء
أك��ان كليا أم ج��زئ�ي��ا وي�ص��در رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب
وال��ري��اض��ة  -امل��دي��ر ال �ع��ام  -ال�لائ�ح��ة
الخاصة بنظام االحتراف في كل لعبة
ب�ن��اء على اق �ت��راح االت �ح��اد الرياضي
للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة
العامة للشباب والرياضة كما يصدر
القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
قانون رقم  17لسنة  2005بتعديل
امل � ��ادة  1م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة
 1962ف ��ي ش� ��أن ان �ت �خ��اب��ات أع �ض��اء
مجلس االمة جاء فيه:
رعايا دول مجلس
التعاون الخليجي
ق��ان��ون رق��م ل�س�ن��ة  2014بمعاملة
رع ��اي ��ا دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول
الخليج العربية معاملة الكويتيني
ف � �ي � �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ت� �م� �ل ��ك االراض � � � � ��ي
وال�ع�ق��ارات املبنية ف��ي دول��ة الكويت
ج��اء ف�ي��ه :يعامل رع��اي��ا دول مجلس
التعاون ل��دول الخليج العربية فيما
يتعلق بتملك األراض � ��ي وال �ع �ق��ارات
امل �ب �ن �ي��ة ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت م�ع��ام�ل��ة
الكويتيني وبشرط املعاملة باملثل في

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
15
%46.9

تصنيف القوانين

تلك الدول.
ويسري حكم الفقرة السابقة على
االش �خ��اص الطبيعيني واالش�خ��اص
االعتباريني العامني والخاصني التي
يكون جميع اعضائها او املساهمني
فيها اش�خ��اص��ا طبيعيني متمتعني
بجنسية هذه الدول.
منحة أميرية
قانون رقم  73لسنة  2004بصرف
منحة أميرية جاء فيه:
تصرف لكل كويتي منحة اميرية
مل ��رة واح � ��دة م �ق��داره��ا م��ائ �ت��ا دي �ن��ار
ك��وي�ت��ي وت ��درج االع �ت �م��ادات ال�لازم��ة
ك� ��اع � �ت � �م� ��اد اض� � ��اف� � ��ي ف� � ��ي م� �ي ��زان� �ي ��ة
 2005/2004ب� ��ال � �ب� ��اب ال � �خ ��ام ��س:
امل� �ص ��روف ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل ��دف ��وع��ات
ال �ت �ح ��وي �ل �ي ��ة وي � �ت� ��م ال � �ص � ��رف وف �ق��ا
للقواعد واالجراءات التي يصدر بها
ق � ��رار م ��ن م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وت�خ�ص��م
امل �ب ��ال ��غ امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى ال� �ص ��رف م��ن
االحتياطي العام للدولة.
وال يجوز الحجز على هذه املنحة
او خصم اي قدر منها الي سبب من
االسباب.

17
%53.1

32
%100

%15.6

%84.4
تصنيف
القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

العدد

27

5

32

املعدل

٪84.4

%15.6

%100
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القوانين المنجزة في الفصل التشريعي العاشر
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

ق��ان��ون رق��م  84لسنة  2003بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة 1960م
باصدار قانون الجزاء

2003/11/11

الثاني

2

قانون رقم  1لسنة  2004بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
معاملة الكويتيني فيما يتعلق بتملك االراضي والعقارات املبنية في دولة الكويت

2003/12/16

الثاني

3

قانون رقم  28لسنة  2004بتعديل بعض احكام القانون رقم  32لسنة 1968م في
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية

2004/1/12

الثاني

4

قانون رقم  29لسنة  2004بتعديل بعض احكام القانون رقم  51لسنة  1984في
شأن االحوال الشخصية

2004/4/05

الثاني

5

مرسوم بقانون رقم  83لسنة  2003بتأجيل انتخابات املجلس البلدي

2003/7/15

الثاني

6

قانون رقم  30لسنة  2004بانشاء وتنظيم املدينة الجامعية الجديدة

2004/4/19

الثاني

7

قانون رقم  31لسنة  2004بتعديل بعض احكام القانون رقم  1لسنة  1993بشأن
حماية االموال العامة

2004/5/31

الثاني

8

قانون رقم  32لسنة  2004في شأن تحديد الرسوم املستحقة على توثيق بعض
التوكيالت

2004/5/31

الثاني

9

قانون رقم  33لسنة  2004بتعديل املادة 7مكرر من املرسوم االميري رقم  15لسنة
1959م بقانون الجنسية الكويتية

2004/5/31

الثاني

10

قانون رقم  34لسنة  2004بتعديل بعض احكام القانون رقم  10لسنة  1995في
شأن مكافات الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2005/5/31

الثاني

11

قانون رقم  67لسنة  2004بتعديل بعض احكام القانون رقم  41لسنة  1993في
شأن شراء الدولة بعض املديونيات وكيفية تحصيلها

2004/5/31

الثاني

12

مرسوم بقانون رقم  55لسنة  2004بمد مدة تأجيل انتخابات املجلس البلدي

2004/11/23

الثاني

13

ق��ان��ون رق��م  72لسنة  2004بمد العمل ب��امل��رس��وم بالقانون رق��م  46لسنة 1992
بزيادة املبالغ املخصصة لتعزيز الدفاع في البالد

2004/7/20

الثاني

14

قانون رقم  73لسنة  2004بصرف منحة اميرية

2004/12/15

الثالث

15

قانون رقم  2لسنة  2005بتعديل بعض احكام القانون رقم  25سنة  2001بتعديل
بعض احكام قانون التأمينات االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية

2004/12/28

الثالث

16

قانون رق��م  4لسنة  2005في ش��أن اج��راءات التفتيش الخاصة بضبط االسلحة
والذخائر واملفرقعات املحظور حيازتها او احرازها

2005/2/01

الثالث

17

قانون رقم  5لسنة  2005في شأن بلدية الكويت

2005/3/07

الثالث

18

قانون رقم  7لسنة  2005بتعديل بعض احكام القانون رقم  47لسنة 1993م في
ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية .وال�ق��ان��ون رق��م  27لسنة  1995م ف��ي ش��أن اس�ه��ام نشاط
القطاع ال�خ��اص ف��ي تعمير االراض ��ي الفضاء اململوكة للدولة الغ��راض الرعاية
السكنية

2005/4/18

الثالث

م

اسم القانون

19

ق��ان��ون رق��م  17لسنة  2005بتعديل امل��ادة  1م��ن القانون رق��م  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة قانون انتخابات مجلس االمة على املرأة عند
ممارسة حقها السياسي مراعاة احكام الشريعة االسالمية

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد
2005/5/16

الثالث

20

قانون رق��م  30لسنة  2005بتعديل بعض احكام قانون التأمينات االجتماعية
الصادر باالمر االميري رقم  61لسنة 1976

2005/6/01

الثالث

21

ق��ان��ون رق��م  46لسنة  2005ف��ي ش��أن ان �ش��اء محفظة م��ال�ي��ة ل��دى ب�ن��ك التسليف
واالدخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص

2005/6/13

الثالث

22

قانون رقم  47لسنة  2005في شأن اعادة تعيني اعضاء هيئة التدريس السابقني
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى العمل

2005/6/13

الثالث

23

قانون رقم  48لسنة  2005في شأن تسوية املبالغ املستحقة على املواطنني املترتبة
على استهالكهم للكهرباء واملاء

2005/6/27

الثالث

24

قانون رقم  49لسنة  2005في شأن تنظيم االحتراف في املجال الرياضي

2005/6/25

الثالث

25

قانون رقم  1لسنة  2006بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس االمة .قانون انتخابات مجلس االمة قيد اسماء من بلغ
سن العشرين مع التأشير امام اسمائهم اعطاء الناخب بطاقة انتخابية تحمل
صورته استبدال البطاقة االنتخابية بشهادة الجنسية

2006/2/22

الرابع

26

قانون رقم  2لسنة  2006في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم  33لسنة 1964
في شأن نزع امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة.

2006/3/06

الرابع

27

قانون رقم  3لسنة  2006في شأن املطبوعات والنشر.

2006/3/06

الرابع

28

ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  25ل� �س� �ن ��ة  2006ب� �ت� �ع ��دي ��ل ال � �ف � �ق� ��رة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م � ��ن امل� � � � ��ادة  8م��ن
ال� � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  27ل� �س� �ن ��ة  1995ف � ��ي ش � � ��أن اس � � �ه � ��ام ال � �ق � �ط� ��اع ال � � �خ � ��اص ف��ي
ت �ع �م �ي��ر االراض � � � ��ي ال� �ف� �ض ��اء امل� �م� �ل ��وك ��ة ل� �ل ��دول ��ة الغ� � � ��راض ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة.
إعادة املبالغ املدفوعة من املواطنني للبنية التحتية إليهم

2006/3/20

الرابع

29

قانون رقم  26لسنة  2006بتعديل بعض احكام القانون رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية .عدم أحقية املؤسسة في استثمار أموالها في مشروعات الرعاية
السكنية  -زي��ادة بدل االيجار إلى  150دينارا وال يستحق هذا البدل رب االسرة
الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار  -إلغاء املادتني  6و 7الخاصتني
بمنح املؤسسة صالحية تأسيس شركات لتنفيذ مشاريعها وتمويلها

.30

مرسوم بقانون رقم  27لسنة  2006بحكم وقتي من املادة  32من القانون رقم 35
لسنة  1962في ش��أن انتخابات اعضاء مجلس االم��ة .قانون انتخابات مجلس
االمة استثناء بالتصويت بشهادة القيد مع شهادة الجنسية

31

مرسوم بقانون رقم  28لسنة  2006بتعديل بعض احكام القانون رقم  25لسنة
 2001بتعديل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وزي� ��ادة امل�ع��اش��ات
التقاعدية

32

مرسوم بالقانون رقم  41لسنة  2006بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة
 1962ف��ي ش��أن انتخابات اع�ض��اء مجلس االم��ة ق��ان��ون انتخابات مجلس االم��ة
السماح ب��أن يكون العضو املعني م��ن وزارة الداخلية ف��ي اللجنة م��ن ال��رج��ال أو
النساء

2006/3/20

2006/6/04

2006/7/17

2006/7/18

الرابع

الرابع

الرابع

الرابع

aldostoor
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

15

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 العاشر.

االتفاقيات المنجزة في مجلس 2003
م

اسم القانون

1

قانون رقم  2لسنة  2004باملوافقة على امللحقني رقمي  1و 2التفاق التعاون القانوني
والقضائي في املواد املدنية والتجارية والجزائية واالحوال الشخصية املبرم بني
دولة الكويت والجمهورية التونسية
قانون رقم  3لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في
امل ��واد امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة واالح ��وال الشخصية وال�ج��زائ�ي��ة ون�ق��ل امل�ح�ك��وم عليهم
وتصفية التركات بني دولة الكويت والجمهورية العربية السورية
قانون رقم  4لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية التبادل التجاري الحر بني حكومة
دولة الكويت وحكومة اململكة االردنية الهاشميه
قانون رقم  5لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية دولة الكويت وجمهورية السودان
للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات
قانون رقم  6لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية ال�س��ودان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  7لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
اململكة االردنية الهاشمية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات
قانون رقم  9لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ج��زائ��ري��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة للتشجيع وال �ح �م��اي��ة امل�ت�ب��ادل��ة
لالستثمار
ق��ان��ون رق��م  10لسنة  2004ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ب��روت��وك��ول ق��واع��د امل�ن�ش��أ واالج� ��راءات
الوقائية امللحق باتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري والفني بني حكومة دولة
الكويت وحكومة الجمهورية التونسية
قانون رقم  11لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
اململكة االردنية الهاشمية بشأن تنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع
قانون رقم  12لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية انضمام دولة الكويت الى اتفاقية
الحماية املادية للمواد النووية
قانون رقم  13لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وجمهورية
سريالنكا الديمقراطية االشتراكية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
قانون رقم  14لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
مالطا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل
ق��ان��ون رق��م  15لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة ال�ك��وي��ت وجمهورية
مولدوفا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات
قانون رقم  16لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية التفيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات
قانون رقم  17لسنة  2004باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى بروتوكول عام
 1992لتعديل االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن اضرار التلوث الزيتي
لعام 1969
ق��ان��ون رق��م  18لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة ال�ك��وي��ت وجمهورية
التشيك لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  19لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة لتجنب االزدواج ال�ض��ري�ب��ي وم�ن��ع ال�ت�ه��رب امل��ال��ي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل
ق��ان��ون رق��م  20لسنة  2004ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية تاسيس امل��ؤس�س��ة االسالمية
لتنمية القطاع الخاص
ق��ان��ون رق��م  21لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية ان�ش��اء جامعة الخليج العربي
املعدلة
قانون رقم  22لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية بلغاريا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب امل��ال��ي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال
ق��ان��ون رق��م  23لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية ال�ت�ع��اون القضائي واالع�ت��راف
باالحكام وتنفيذها في املواد املدنية بني حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية
االيطالية
ق��ان��ون رق ��م  24ل�س�ن��ة  2004ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وجمهورية اليونان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال

2

3
4
5

6
7

8

9
10
11

12

13
14
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16

17

18
19
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21

22

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

2003/12/15

الثاني

23

2003/12/15

الثاني

24

2003/12/15

الثاني

25

2003/12/15

الثاني

26

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

28

2003/12/15

الثاني

29

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

32

2003/12/15

الثاني

33

2003/12/15

الثاني

34

2003/12/15

الثاني

35

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2002/12/15

الثاني

قانون رقم  25لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
ماليزيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل ولتعزيز العالقات االقتصادية
قانون رقم  26لسنة  2004باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
اوكرانيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  27لسنة  2004باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى االتفاقية الدولية
لقمع الهجمات االرهابية بالقنابل
ق��ان��ون رق��م  4لسنة  2006باملوافقة على ق��رار مجلس جامعة ال��دول العربية على
م�س�ت��وى ال�ق�م��ة بتعديل ال�ف�ق��رة  1م��ن امل ��ادة ال�ث��ام�ن��ة م��ن م�ع��اه��دة ال��دف��اع املشترك
والتعاون االقتصادي بني دول الجامعة العربية
ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية االم��م املتحدة ملكافحة الجريمة
املنظمة عبر الوطنية والبروتوكولني املقترنني بها
قانون رقم  6لسنة  2006باملوافقة على اتفاق بني حكومة دول��ة الكويت واملجلس
االوملبي االسيوي.
قانون رقم  7لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية.
ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2006باملوافقة على ات�ف��اق ب�ين حكومة دول��ة ال�ك��وي��ت واالم��م
املتحدة النشاء مكتب لالمم املتحدة بدولة الكويت لتقديم املساعدة الى العراق
قانون رق��م  9لسنة  2006باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت ال��ى اتفاقية االم��ان
النووي.
قانون رقم  10لسنة  2006باملوافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
قانون رقم  11لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية
الثابتة .POPS
ق��ان��ون رق��م  12لسنة  2006ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية روت� ��ردام ب�ش��أن تطبيق اج��راء
املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة
في التجارة الدولية .PIC
قانون رق��م  13لسنة  2006باملوافقة على النظام االس��اس��ي لهيئة التقييس لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قانون رقم  14لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية منظمة الصحة العاملية االطارية
بشأن مكافحة التبغ.
قانون رقم  15لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية فنزويال البوليفارية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  16لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية التونسية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.
قانون رقم  17لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية جنوب افريقيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب امل��ال��ي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل
قانون رقم  18لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت وصربيا والجبل
االسود للتشجيع والحماية املتبادلة االستثمارات.
قانون رقم  19لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية اوزبكستان للتشجيع وللحماية املتبادلة لالستثمارات.
قانون رقم  20لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية اوزبكستان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال.
قانون رقم  21لسنة  2006باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت وبرنامج
االمم املتحدة للمستوطنات البشرية موئل االمم املتحدة بشأن مكتب موئل االمم
املتحدة في مدينة الكويت.
قانون رقم  22لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية مصر العربية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل
قانون رقم  23لسنة  2006باملوافقة على تعديل املادتني  24و 25من دستور منظمة
الصحة العامليه.
قانون رقم  24لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت ومملكة تايلند
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

27

.30
31

36
37

38
39

40
41
42

43

44

45
46

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد
2003/12/15

الثاني

2003/2/15

الثاني

2003/12/15

الثاني

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

2006/2/21

الرابع

16

األخيرة

aldostoor

االحد  08شعبان  15 . 1437مايو  -2016العدد 846

هنأ المعينين الجدد عقب اجتيازهم االختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية

الكندري :إجراءات التعيين في األمانة
العامة تتم بشفافية وال تخضع للواسطات
أك� ��د األم �ي��ن ال� �ع ��ام مل �ج �ل��س األم ��ة
ع�لام الكندري أن إج��راءات التعيني
ف ��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ت �ت��م ب�ش�ف��اف�ي��ة
ودق� ��ة م�ت�ن��اه�ي��ة وم� �ح ��ددة ب�لائ�ح��ة
واض � �ح � ��ة ت �م �ن ��ح امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ك��اف��ة
ف��رص��ا م�ت�س��اوي��ة وت�ض��ع ضمانات
تحفظ ح�ق��وق الجميع وال تخضع
للواسطات واملحسوبية.
وه� �ن ��أ ال� �ك� �ن ��دري خ �ل��ال اخ �ت �ت��ام
ب ��رن ��ام ��ج ت��أه �ي��ل امل �ع �ي �ن�ي�ن ال �ج��دد
وال � ��ذي ن�ظ�م�ت��ه إدارة ال �ت��دري��ب في
قطاع امل ��وارد البشرية ف��ي (األم��ان��ة
العامة) الذين اج�ت��ازوا االختبارات

الفهد :احتفالية
يوم المرأة
هي األولى
في تاريخ الكويت

ال�ت�ح��ري��ري��ة التخصصية واملقابلة
ال �ش �خ �ص �ي��ة ب �ن �ج ��اح م �ب �ي �ن��ا أن �ه��م
ح �ق �ق��وا ه ��ذا اإلن� �ج ��از ب��ذراع �ه��م من
دون ت ��دخ ��ل أو واس � �ط� ��ة م� ��ن أح ��د
واملستحق أخذ مكانه.
وأض � � � � ��اف ال� � �ك� � �ن � ��دري أن � �ن� ��ا ف��ي
(األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة) ن �م �ت �ل��ك ل ��وائ ��ح
وقواعد تنظيمية وه��ي تعد األكثر
ش� �ف ��اف� �ي ��ة ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال� ��دول� ��ة
اب�ت��داء من نشر إع�لان االحتياجات
الوظيفية في كل الصحف اليومية
واس� �ت� �ق� �ب ��ال ال �ط �ل �ب ��ات امل �س �ت��وف �ي��ة
ل �ل �ش��روط وغ �ي��ره��ا م ��ن اإلج� � ��راءات

ال��روت �ي �ن �ي��ة امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
األمور.
وأوض� � � � ��ح أن ه � �ن ��اك ت �ع �ل �ي �م��ات
م �ب��اش��رة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
مرزوق علي الغانم ومكتب املجلس
ب �ع��دم ظ �ل��م أح� ��د وال ن �ق �ب��ل أن يتم
تعريض أي أحد للظلم ولم نخضع
ألي ضغوط مورست علينا.
وأش � ��ار ال �ك �ن��دري إل ��ى أن ال�ع�م��ل
ف��ي مجلس األم��ة يحتاج إل��ى الدقة
وال �ت��رك �ي��ز وال �ع �م��ل ب �س��رع��ة ف��ائ�ق��ة
ل �ك��ون �ن��ا س �ل �ط��ة ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ص��در
م� ��ن ق �ب �ل �ن��ا ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ت��رس��ل

إل��ى ال�ح�ك��وم��ة وه��ي م �ح��ددة بوقت
ويجب أن تكون خالية من األخطاء
وامل �ث��ال��ب ال��دس �ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
واللغوية.
ودع ��ا ال�ك�ن��دري امل��وظ�ف�ين ال�ج��دد
إل ��ى ب ��ذل ك��ل م��ا ع �ن��ده��م ف��ي ب��داي��ة
م�س�ي��رة عملهم ف��ي األم��ان��ة ال�ع��ام��ة
ليثبتوا إمكاناتهم وخدمة وطنهم
وإعطاء ص��ورة نمطية أولية رائعة
مل �س��ؤول �ي �ه��م م ��وض �ح ��ا أن م�ك�ت�ب��ه
وم�ك��ات��ب امل�س��ؤول�ين ستكون دائما
م �ف �ت ��وح ��ة الس� �ت� �ق� �ب ��ال امل�ل�اح� �ظ ��ات
واملقترحات لتطوير العمل.

عالم الكندري

الوقيت :تأسيسية نظم ومهارات التفتيش
األمني لعسكري الحرس النسائي

أك� ��دت رئ �ي �س��ة ل�ج�ن��ة ش��ؤون
امل� ��رأة ال�ت��اب�ع��ة مل�ج�ل��س ال� ��وزراء
ا ل �ش �ي �خ ��ة ل �ط �ي �ف ��ة ال � �ف � �ه ��د ان
االحتفالية األول��ى بـ(يوم امل��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة) امل �ق��ررة غ��دا االث�ن�ين
تعكس إيمان القيادة السياسية
بدور املرأة املجتمعي والحرص
على تمكينها ف��ي م��راك��ز صنع
القرار.
وق� � ��ال� � ��ت ال � �ش � �ي � �خ ��ة ل �ط �ي �ف��ة
ال� �ف� �ه ��د ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
ام� � ��س ل �ل��اع �ل��ان ع � ��ن ف �ع��ال �ي��ات
االح�ت�ف��ال�ي��ة امل�ع�ن��ون��ة (ش�ق��ائ��ق
الرجال) إن هذه االحتفالية ذات
خ �ص��وص �ي��ة ألن �ه ��ا األول� � ��ى ف��ي
تاريخ البالد إث��ر ص��دور القرار
ال �ت��اري �خ��ي ب�م�ن�ح�ه��ا ح�ق��وق�ه��ا
السياسية كاملة في مايو .2005
وأوض� � �ح � ��ت أن م� �ق� �ت ��رح ل�ج�ن��ة
ش��ؤون امل��رأة بتحديد  16مايو
ك��ل ع��ام ي��وم��ا ل�ل�م��رأة الكويتية
جاء من أجل إعالء مكانة املرأة.

تحت إشراف األمني العام املساعد
ل �ش��ؤون ح��رس مجلس األم ��ة ال�ل��واء
خ��ال��د ال��وق �ي��ت ي �ن �ظ��م ق �ط��اع ح��رس
مجلس األمة دورته التدريبية األولى
م��ن امل��وس��م ال �ت��دري �ب��ي 2018/2016
ب �ع �ن��وان ت��أس�ي�س�ي��ة ن �ظ��م وم �ه��ارات
التفتيش األم �ن��ي وق��واع��ده الفعالة
لعسكري ال�ح��رس النسائي بحرس
امل �ج �ل��س وال� �ت ��ي ت �ع �ق��د مل� ��دة ع� ��دد 5
اس��اب �ي��ع خ �ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن  8م��اي��و
 2016وحتى  9يونيو .2016
وقال الوقيت في تصريح صحفي
إن اإلع � � ��داد ل� �ل ��دورة ب� ��دأ م �ن��ذ ف�ت��رة
وتأتي في إطار خطة التطوير التي
ينتهجها قطاع حرس مجلس األمة
في االهتمام بمنتسبيه من الضباط
وض� � �ب � ��اط ال � �ص � ��ف واألف � � � � � � ��راد وم ��ن
ال �ح��رس ال�ن�س��ائ��ي لتنمية ق��درات�ه��م
ومهاراتهم األمنية واإلدارية.
وأض � ��اف ال��وق �ي��ت أن إمل� ��ام ق�ط��اع
ح� ��رس امل �ج �ل��س ب �ك��ل م ��ا ه ��و ج��دي��د
علميا وعمليا وتكنولوجيا يرتقي
ب �ق ��درات �ه ��م ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ام ب�م�ه��ام�ه��م

الوقيت متحدثا خالل الدورة التدريبية

الجليلة في حفظ أم��ن مجلس األمة
وم �ن �ش��آت��ه ال �ح �ي��وي��ة وم �ك��اف �ح��ة أي
شكل م��ن أش�ك��ال االن�ف�لات��ات األمنية
بكافة طرقها.
وأوضح أن هذه الدورة التدريبية
ج � � � ��اءت ان � �ط�ل��اق� ��ا م � ��ن ت ��وج� �ي� �ه ��ات
رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � � � � ��ة م� � � � ��رزوق
ع �ل��ي ال �غ��ان��م ال ��دائ �م ��ة ف ��ي االرت� �ق ��اء
وال� �ن� �ه ��وض ب �م �س �ت��وي��ات ال �ت��دري��ب
ع �ل��ى ال �ت �ف �ت �ي��ش األم � �ن ��ي وأن �ظ �م �ت��ه
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الحديثة واملتطورة بأعلى مستوى
من الكفاءة والفعالية لتطوير األداء
األمني لحرس املجلس في مجابهة
املتغيرات األمنية الطارئة.
وأردف أن ال� � � � ��دورة ال �ت��دري �ب �ي��ة
ت� �ت� �ض� �م ��ن ب � �ع ��ض ال � �ن � �ق� ��اط أه �م �ه��ا
أج �ه��زة ال�ت�ف�ت�ي��ش األم �ن��ي ال�ح��دي�ث��ة
واإلج � � � � � ��راءات ال �ف �ن �ي��ة ل�ل�ت�ف�ت�ي�ش��ات
األم �ن �ي��ة ال�ف�ع��ال��ة وأس �ل��وب التعامل
م ��ع ال �ض �غ��وط األم �ن �ي��ة وأخ�لاق �ي��ات

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

امل�ه�ن��ة ف��ي ح��رس مجلس األم ��ة كما
تهدف الدورة إلى التعرف على نظام
ال �ج��زاءات وال�ع�ق��وب��ات االنضباطية
ف ��ي ح� ��رس م �ج �ل��س األم � ��ة وت �ط��وي��ر
األداء ف� � ��ي اس� � �ت� � �خ � ��دام األس� �ل� �ح ��ة
الخفيفة وتأمينها مضيفا أن الدورة
س �ت �خ �ت �ت��م أع �م ��ال �ه ��ا ب��ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
األم �ن �ي��ة (ف ��ردي ��ة – ج �م��اع �ي��ة) حتى
ي �ت��أك��د ت �ح �ق �ي��ق ال � � � ��دورة أله��داف �ه��ا
املنشودة.
وي�ح��اض��ر ف��ي ال� ��دورة التدريبية
كل من األمني العام املساعد لشؤون
ح� ��رس م �ج �ل��س األم � ��ة ال � �ل� ��واء خ��ال��د
خ �ل��ف ال ��وق �ي ��ت وم �س �ت �ش��ار ش ��ؤون
ح � � ��رس م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة د .م� �ج ��دي
عبدالبصير.
وف� � � ��ي خ� � �ت � ��ام ت� �ص ��ري� �ح ��ه أع� � ��رب
الوقيت عن امتنانه للبدء في تنفيذ
الخطة التدريبية للموسم التدريبي
 2018/2016م �ت �م �ن �ي��ا ل �ل �م �ت��درب�ين
التوفيق والنجاح واالس�ت�ف��ادة بكل
م ��ا ه ��و ح��دي��ث ل�ل�ارت �ق��اء ب�م�س�ت��وى
أدائهم األمني عمليا ونظريا.
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