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الكويت فقدت حمد الجوعان
نعى رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
ال �غ ��ان ��م أم � ��س ع �ض��و م �ج �ل��س االم ��ة
ال�س��اب��ق حمد ال�ج��وع��ان ال��ذي وافته
املنية بعد صراع طويل مع املرض.
وق � � � ��ال ال � �غ � ��ان � ��م :ن � �ع� ��زي ان �ف �س �ن��ا
والشعب الكويتي وأس��رة الجوعان
ال� �ك ��ري� �م ��ة ب ��رح� �ي ��ل ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ف��ذ
والسياسي الحر العم الفاضل حمد
الجوعان متضرعني الى الباري جلت
قدرته ان يتغمده بواسع رحمته.
واض� � ��اف :م �ن��ذ رص ��اص ��ات ال �غ��در
التي حاولت النيل منه قبل  25عاما
والعم حمد الجوعان صابر على ما
ابتاله مؤمنا بان الله بشر الصابرين
ع�ل��ى االب �ت�ل�اء ف �ك��ان امل��رح��وم مؤمنا
صابرا ومحتسبا.
وذكر ان الكويت اليوم فقدت احد
ف��رس��ان�ه��ا ال��ذي��ن ك��ان��ت ل�ه��م ص��والت
وج� � � � ��والت ف � ��ي م � �ي� ��ادي� ��ن ال �س �ي��اس��ة
والعمل البرملاني والعام.
وت��اب��ع :رحمك الله ي��ا اب��ا عبدالله
ف �ق��د ك �ن��ت ل �ن��ا ول �ل �ك �ث �ي��ر م� ��ن اب �ن��اء
الكويت ق��دوة ورم��زا ومعلما ومثاال
ي� �ح� �ت ��ذي ب � ��ه ف � ��ي ال � �ش � ��رف وال �ع �م ��ل
املخلص والوطنية الحقة.
ي ��ذك ��ر أن ال �ن ��ائ ��ب ال �س ��اب ��ق ح�م��د
ال � �ج ��وع ��ان م� ��ن م ��وال� �ي ��د ع � ��ام 1947

وش��ارك ف��ي انتخابات مجلس األم��ة
 1985ف��ي ال ��دائ ��رة ال �ث��ان �ي��ة وح�ص��ل
ع �ل ��ى امل� ��رك� ��ز ال� �ث ��ان ��ي ب ��رص �ي ��د 545
ص��وت��ا وف ��از ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
 1992ف��ي ال ��دائ ��رة ال �ث��ان �ي��ة وح�ص��ل
على املركز األول برصيد  681صوتا.
وق � � � � ��دم ال � � �ج� � ��وع� � ��ان أح � � � ��د أق � � ��وى
االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب � � ��ات ل � � ��وزي � � ��ر ال� � �ع � ��دل
وال� �ش ��ؤون اإلداري � � ��ة ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الدعيج الصباح على خلفية صرفه
س� �ن ��دات ل ��ول ��ده ال �ق��اص��ر دع �ي ��ج م��ن
صندوق صغار املستثمرين لينتهى
االس � �ت � �ج� ��واب ب �ت �خ �ل��ي ال � ��وزي � ��ر ع��ن
منصبه.
وم � ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى ب �ع ��ث ال �غ��ان��م
ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل��ى رئ�ي�س��ة املجلس
الوطني االتحادي في االمارات د.أمل
القبيسي عبر فيها عن خالص العزاء
ب��اس�ت�ش�ه��اد ط�ي��اري��ن إم��ارات �ي�ين إث��ر
ت�ح�ط��م ط��ائ��رت�ه�م��ا ال�ع�س�ك��ري��ة خ�لال
طلعة تدريبية.
كما بعث الغانم ببرقيتي تهنئة
إل ��ى ك ��ل م��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب
ف� ��ي ب� � ��اراغ� � ��واي ه ��وغ ��و أدال� �ب� �ي ��رت ��و
ف�ل�ازك �ي��ز م��وري �ن��و ورئ� �ي ��س مجلس
الشيوخ ماريو عبدو بينيتيي وذلك
بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

الميزانيات :خسائر البترول الوطنية
 % 250لتصل إلى  484مليون دينار
كشفت لجنة امليزانيات والحساب
الختامي عن استمرار خسائر قطاع
ال �ت �ك��ري��ر ل �ش��رك��ة ال �ب �ت ��رول ال��وط�ن�ي��ة
الكويتية مبينة أن الجانب الصناعي
ف ��ي ال �ش��رك��ة وامل �ت �م �ث��ل ف ��ي امل �ص��اف��ي
ال� �ث�ل�اث ال �ش �ع �ي �ب��ة وم �ي �ن ��اء ع �ب��دال �ل��ه
واألح � � �م � ��دي م� � � ��ازال ي �ح �ق��ق خ �س��ائ��ر
م �ت �ت��ال �ي��ة وم � �ت� ��زاي� ��دة ف� ��ي ال �س �ن ��وات
األخ � �ي � ��رة الف� �ت ��ة إل � ��ى ارت � �ف � ��اع ن�س�ب��ة
خ �س��ائ��ره ب �ـ  % 250ع��ن آخ ��ر ح�س��اب
ختامي لتصل إلى  484مليون دينار
ك �خ �س��ائ��ر م �ح �ت �م �ل��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
الجديدة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان
عبدالصمد :رغم امليزانيات املرصودة
ل�ص�ي��ان��ة امل �ص��اف��ي إال أن ال �ش��رك��ة ما
زال ��ت تتحمل خ�س��ائ��ر نتيجة لكثرة
ال �ت��وق �ف��ات غ �ي��ر امل �خ �ط��ط ل �ه��ا وال �ت��ي
قدرها ديوان املحاسبة بـ  179مليون

دي � �ن ��ار .وأض � � ��اف :ك �م��ا أن ان �خ �ف��اض
كفاءة قطاع التكرير النفطي واإلنتاج
وك� � �ث � ��رة امل � �ش� ��اك� ��ل ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي ��ة ف��ي
امل�ص��اف��ي وأع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة ال��دوري��ة
أدت إلى عدم تحقيق الشركة إيرادات
ب �ل��غ م ��ا أم� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا ح�س��ب
تقرير ديوان املحاسبة نحو  1.5مليار
دوالر.
وع� � � ��ن م � � �ش� � ��روع م � �ص � �ف� ��اة ال� � � ��زور
أوض � �ح ��ت ال �ل �ج �ن��ة ارت � �ف� ��اع ال�ت�ك�ل�ف��ة
الكلية للمشروع بـ  871مليون دينار
لتبلغ  4.8مليارات دينار نتيجة تأخر
الشركة في ط��رح امل�ش��روع عن املوعد
املقرر مشيرة إال ان دي��وان املحاسبة
أك��د أن ال�ش��رك��ة خفضت االع �ت �م��ادات
امل �ق��درة للمشروع ب�ه��دف ع��دم ظهور
تدني اإلنجاز فيه.
تفاصيل (ص)03

توقيع  6اتفاقيات مع طاجيكستان

سمو أمير البالد ورئيس طاجيكستان يشهدان توقيع  6اتفاقيات مشتركة بحضور سمو ولي العهد

ب �ح �ض��ور س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد والرئيس
إم � � � � � ��ام ع� � �ل � ��ي رح � � � �م� � � ��ان رئ � �ي� ��س
ج�م�ه��وري��ة طاجيكستان وسمو

ملف «الدستور»
 مجلس :2006 84تشريعا منها
 47قانونا
و 14للميزانيات
و 23اتفاقية
  13قانونا بشأناالقتصاد والتجارة
و 6للعدل
والقضاء و5
للرياضة و 4للرعاية
االجتماعية
تفاصيل (ص)13-10

ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ورئيس مجلس ال��وزراء باإلنابة
ووزي� � � � � � ��ر ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ال� �ش� �ي ��خ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د وق �ع��ت ال �ك��وي��ت

وط��اج�ي�ك�س�ت��ان  6ات �ف��اق �ي��ات في
م � �ج � ��االت ال � �ت � �ع� ��اون ال �س �ي��اس��ي
واالم � � �ن � ��ي وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال� �ب �ح ��ث
العلمي والنقل الجوي والزراعي

و التنمية االقتصادية وذل��ك في
قصر بيان ظهر أمس.
تفاصيل (ص)02

بصدد إعداد تقرير عن سير القوانين التي أقرت مسبقا

األولويات :سنعلن أسماء المسؤولين
المتأخرين في إنجاز المشاريع

كلف مكتب رئيس مجلس االم��ة
ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات إع� ��داد ت�ق��ري��ر عن
س �ي��ر ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي أق ��رت
م� �س� �ب� �ق ��ا وم � � ��ا ت� � ��م ب� � �ش � ��أن اص � � ��دار
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ل�ه��ا .وق ��ال مقرر
ل �ج �ن��ة االول� � ��وي� � ��ات ال� �ن ��ائ ��ب أح �م��د
الري ان ه �ن��اك ع� ��ددا م��ن ال � ��وزارات
تأخرت في ال��رد على اللجنة بشأن
ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ق��وان�ين التي
اقرها مجلس االمة مشيرا الى ان 6
وزارات فقط ردت على اللجنة حول
 6قوانني من أص��ل  19قانونا تتبع
 11وزارة.

وأوض � � � � ��ح ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة س �ت��رف��ع
تقريرها الى مجلس االمة متضمنا
االش��ارة الى تأخر تلك ال��وزارات في
الرد ليقرر ما يراه مناسبا.
وك �ش��ف أن ال �ل �ج �ن��ة س�ت�ع�ل��ن عن
قائمة بأسماء املسؤولني املتأخرين
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال �ت��اب �ع��ة لهم
ح �س��ب خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ب �ع��د ان�ت�ه��اء
اع ��داد تقريرها ح��ول ب��رن��ام��ج عمل
الحكومة.
تفاصيل (ص)04
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استقبل ولي العهد ورئيس مجلس األمة وهنأ رئيس الباراغواي وتسلم دعوة لحضور القمة العربية

األمير ورحمان يشهدان توقيع  6اتفاقيات
استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ظ�ه��ر ام ��س ال��رئ�ي��س
امام علي رحمان رئيس جمهورية
ط��اج�ي�ك�س�ت��ان ال �ص��دي �ق��ة وال��وف��د
الرسمي امل��راف��ق وبحضور سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وذل ��ك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد.
ه� � ��ذا وق� � ��د ع � �ق� ��دت امل� �ب ��اح� �ث ��ات
ال��رس �م �ي��ة ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين وت ��رأس
الجانب الكويتي حضرة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� � � �م � � ��د وس � � �م� � ��و ول � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ورئ �ي ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
وك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة وع��ن
الجانب الطاجيكي الرئيس ام��ام
ع �ل��ي رح� �م ��ان رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
ط��اج �ي �ك �س �ت��ان ال �ص��دي �ق��ة وك �ب��ار
امل� � � � �س � � � ��ؤول � �ي� ��ن ف� � � � ��ي ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة
الطاجيكية.
وق��د ص��رح ن��ائ��ب وزي ��ر ش��ؤون
ال � ��دي � ��وان األم � �ي� ��ري ال �ش �ي ��خ ع�ل��ي
ال� �ج ��راح ب ��أن امل �ب��اح �ث��ات ت�ن��اول��ت
ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
وال� �ش� �ع� �ب�ي�ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وس �ب ��ل
ت�ع��زي��زه��ا وتنميتها ف��ي مختلف
امل �ج��االت وت��وس�ي��ع أط��ر ال�ت�ع��اون
ب �ي�ن دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وج �م �ه��وري��ة
طاجيكستان الصديقة بما يخدم
م� �ص ��ال� �ح� �ه� �م ��ا امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة وأه � ��م
القضايا ذات االهتمام املشترك.
ه� � � ��ذا وق� � � ��د س� � � ��اد امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات
ج� ��و ودي ع� �ك ��س روح ال �ت �ف��اه��م
وال � � �ص� � ��داق� � ��ة ال� � �ت � ��ي ت� �ت� �م� �ي ��ز ب �ه��ا

العالقات الطيبة بني البلدين في
خطوة تجسد رغبة الجانبني في
تعزيز التعاون القائم بينهما في
املجاالت كافة.
وب � �ح � �ض� ��ور ح � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال�ط��اج�ي�ك��ي
وس� � �م � ��و ول� � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ورئ � �ي� ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر
الخارجية تم بقصر بيان التوقيع
على ات�ف��اق�ي��ات ب�ين دول��ة الكويت
وطاجيكستان الصديقة كما يلي
 - 1مذكرة تفاهم بشأن املشاورات
الثنائية السياسية ب�ين وزارت ��ي
خارجية البلدين.
 - 2اتفاقية ب�ش��أن ال�ت�ع��اون في
املجال األمني.
 - 3م��ذك��رة تفاهم للتعاون في
م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال�ب�ح��ث
العلمي.
 - 4اتفاقية النقل الجوي.
 - 5م��ذك��رة تفاهم للتعاون في
املجال الزراعي.
 - 6مذكرة تفاهم بني الصندوق
ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وح � �ك� ��وم� ��ة ج �م �ه��وري��ة
طاجيكستان.
وقد أقام حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان م� ��أدب� ��ة غ� � ��داء ع�ل��ى
شرف الرئيس الطاجيكي والوفد
الرسمي املرافق.
وكان الرئيس امام علي رحمان
رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ط��اج�ي�ك�س�ت��ان
الصديقة والوفد الرسمي املرافق
لفخامته في زيارة رسمية للبالد
تستغرق ثالثة أيام.
وك � � ��ان ع� �ل ��ى رأس م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ه
على أرض املطار حضرة صاحب

سمو األمير مستقبال الرئيس الطاجيكي

السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ورع��اه وسمو ول��ي العهد
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ورئ �ي ��س
مجلس األمة مرزوق الغانم ووزير
ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري الشيخ
ن ��اص ��ر ص� �ب ��اح األح � �م ��د ورئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
ال � �ج� ��راح ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
ب��ال��وك��ال��ة أن� ��س ال �ص ��ال ��ح وك �ب��ار
امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وك�ب��ار ال�ق��ادة
ف��ي ال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة وال �ح��رس
الوطني.
وم � ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
حضرة صاحب السمو امير البالد
ص� �ب ��اح ام � ��س س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر

ال � �ص � �ب ��اح ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء
باالنابة ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ببرقية ت�ع��زي��ة إل��ى أخيه

صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة عبر
ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وص � � ��ادق م ��واس ��ات ��ه ب��اس �ت �ش �ه��اد
طيارين عسكريني من قوات دولة
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة
إث��ر تحطم طائرتهما العسكرية

الرئيس الطاجيكي استقبل الغانم
والمحمد والخالد
اس �ت �ق �ب��ل ال ��رئ� �ي ��س ام� � ��ام ع�ل��ي
رح� � � � �م � � � ��ان رئ� � � �ي � � ��س ج � �م � �ه� ��وري� ��ة
طاجيكستان الصديقة ظهر امس
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س

أثناء طلعة تدريبية سائال املولى
ت� �ع ��ال ��ى أن ي �ت �غ �م��ده �م��ا ب ��واس ��ع
رحمته ويسكنهما فسيح جناته
وأن ي �ن��زل �ه �م��ا م � �ن� ��ازل ال� �ش� �ه ��داء
وي� �ل� �ه ��م ذوي� � �ه � ��م ج� �م� �ي ��ل ال �ص �ب��ر
وحسن العزاء.
ك� � �م � ��ا ب� � �ع � ��ث ح� � � �ض � � ��رة ص� ��اح� ��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح�م��د ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
هوارسيو كارتيس رئيس جمهورية
ال � �ب� ��اراغ� ��واي ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وتسلم حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد رس� ��ال� ��ة خ �ط �ي��ة م��ن
ال��رئ �ي��س م�ح�م��د ول ��د ع�ب��دال�ع��زي��ز
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة االس�ل�ام �ي��ة
امل��وري �ت��ان �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ت�ض�م�ن��ت
دع � ��وة س� �م ��وه ل �ح �ض��ور اج �ت �م��اع
م �ج �ل��س ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ق �م��ة ف ��ي دورت� ��ه
العادية السابعة والعشرين املقرر
عقده في  26 - 25يوليو املقبل في
العاصمة نواكشوط.
وق��ام بتسليم ال��رس��ال��ة لسموه
وزير الشؤون االسالمية والتعليم
االصلي في الجمهورية االسالمية
املوريتانية أحمد ولد اهل داود.

الوزراء باإلنابة ووزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل الرئيس الطاجيكي
ع�ص��ر أم ��س س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر
املحمد.

ولي العهد استقبل الغانم والخالد والجراح
والصالح والعبداهلل
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح -حفظه
الله -بقصر بيان صباح امس رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
ب ��اإلن ��اب ��ة وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد واستقبل نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الدفاع
الشيخ خالد الجراح واستقبل نائب
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر املالية
وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ محمد العبدالله.
وب �ع��ث س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل� ��ى أخ �ي��ه ص��اح��ب
ال �س �م��و ال �ش �ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي� ��د آل
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية
امل �ت �ح��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا س�م��وه
خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص� ��ادق م��واس��ات��ه
ب��اس�ت�ش�ه��اد ط�ي��اري��ن ع�س�ك��ري�ين من
قوات دولة اإلمارات العربية املتحدة
ال �ش �ق �ي �ق��ة إث� � ��ر ت �ح �ط��م ط��ائ��رت �ه �م��ا
العسكرية أث�ن��اء طلعة تدريبية في

البلد الشقيق س��ائ�لا س�م��وه املولى
تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته
ويسكنهما فسيح جناته.
وب �ع��ث س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � ��واف االح� �م ��د ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
الرئيس ه��وارس�ي��و كارتيس رئيس
ج �م �ه��وري��ة ال � �ب� ��اراغ� ��واي ال �ص��دي �ق��ة
ض �م �ن �ه��ا س � �م� ��وه خ� ��ال� ��ص ت �ه��ان �ي��ه
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال ��وط� �ن ��ي ل �ب�ل�اده
متمنيا له موفور الصحة والعافية.
سمو األمير مستقبال مرزوق الغانم
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زيادة نسبة الخسائر في قطاع التكرير بالبترول

الميزانيات :ارتفاع تكلفة مشروع مصفاة
الزور إلى  4.8مليارات دينار
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �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 ال �ب �ت��رول
ال��وط �ن �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2016/2017وتبني لها ما يلي:
أوال :ارتفاع عدد
المالحظات المسجلة
ارتفعت عدد املالحظات املسجلة
من قبل ديوان املحاسبة على شركة
ال�ب�ت��رول الوطنية الكويتية م��ن 60
مالحظة إلى  91مالحظة مع وجود
تراجع ملحوظ في تسويتها لتبقى
 % 46م� ��ن ت� �ل ��ك امل �ل�اح � �ظ� ��ات دون
تسوية.
وس �ب��ق أن ب�ي�ن��ت ال �ل �ج �ن��ة أن ��ه ال
ي�ن�ب�غ��ي ع �ل��ى ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
اف � �ت� ��راض ع�ل�اق ��ة ط ��ردي ��ة ب�ي�ن ع��دد
املالحظات املسجلة وزيادة نشاطها
كمبرر لوجود تلك املالحظات األمر
ال� ��ذي ي��ؤك��د ض � ��رورة إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر
ب �ق ��ان ��ون ج� �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين
ل�ي�ش�م��ل ال �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ضمن
رقابته املسبقة لتدارك األخطاء قبل
وقوعها خاصة أن الهدف من الرقابة

ه ��و ت �ق��وي��م األداء ول� �ي ��س ع��رق�ل�ت��ه
ويؤكد صحة التوجه السابق الذي
القى معارضة حكومية آنذاك.
ثانيا :استمرار خسائر
قطاع التكرير
ت�ب�ين أن ال �ج��ان��ب ال�ص�ن��اع��ي في
ال� �ش ��رك ��ة وامل� �ت� �م� �ث ��ل ف� ��ي امل �ص��اف��ي
ال�ث�لاث (الشعيبة – ميناء عبدالله
– األح �م��دي) م��ا زال يحقق خسائر
م�ت�ت��ال�ي��ة وم� �ت ��زاي ��دة ف ��ي ال �س �ن��وات
األخ � � �ي � � ��رة ح � �ي� ��ث ارت � �ف � �ع� ��ت ن �س �ب��ة
خسائرها بـ  250%عن آخر حساب
خ �ت��ام ��ي ل �ت �ص��ل إل � ��ى  484م �ل �ي��ون
دي� �ن ��ار ك �خ �س��ائ��ر م �ح �ت�م�ل��ة ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة ورغ ��م امل�ي��زان�ي��ات
امل��رص��ودة لصيانة امل�ص��اف��ي إال أن
ال �ش��رك��ة م ��ا زال� ��ت ت�ت�ح�م��ل خ�س��ائ��ر
نتيجة لكثرة التوقفات غير املخطط
لها والتي قدرها ديوان املحاسبة بـ
 179مليون دينار وقد وقعت بعض
ت �ل��ك ال �ت��وق �ف��ات غ �ي��ر امل �خ �ط��ط ل�ه��ا
بعد إج��راء الصيانة ب�ـ  3أي��ام األم��ر
الذي يدعو إلى إعادة النظر لتقييم
كفاءة عقود الصيانة وآلية تأهيل
مقاوليها .كما أن انخفاض كفاءة

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

ق �ط��اع ال �ت �ك��ري��ر ال �ن �ف �ط��ي واإلن� �ت ��اج
وك � �ث� ��رة امل� �ش ��اك ��ل ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ف��ي
املصافي وأعمال الصيانة الدورية
أدي� � � ��ا إل� � ��ى ع� � ��دم ت �ح �ق �ي��ق ال �ش ��رك ��ة
إلي��رادات بلغ ما أمكن حصره منها
حسب تقرير دي��وان املحاسبة نحو
 1.5مليار دوالر.
وسبق أن أك��دت اللجنة ض��رورة
م�ع��ال�ج��ة ت �ل��ك امل ��آخ ��ذ ك ��ي ال ي ��ؤدي
إل � � ��ى ذل � � ��ك االخ � � �ت �ل ��ال ف � ��ي ت �س �ل �ي��م
الكميات املتفق عليها من املنتجات
البترولية إل��ى ال��دول املتعاقدة مع
ال �ك��وي��ت إم� ��ا ف ��ي ال �ك �م �ي��ات امل�ت�ف��ق

ع�ل�ي�ه��ا أو ف��ي م��واع �ي��ده��ا امل �ح��ددة
للتسليم وهو ما قد يؤدي إلى دفع
غرامات مالية بهذا الشأن.
ثالثا :مشروع الوقود البيئي
أوض ��ح دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وج��ود
انخفاض في نسب االنجاز الفعلي
ع �م��ا ه ��و م �خ �ط��ط ل ��ه ف ��ي ع � ��دد م��ن
األعمال املنفذة في مشروع الوقود
ال �ب �ي �ئ��ي ألس� �ب ��اب م �ت �ن��وع��ة وم�ن�ه��ا
على سبيل املثال التأخر في أعمال
اإلن � �ش� ��اء واع� �ت� �م ��اد امل � �ق� ��اول ل�خ�ط��ة
زمنية غير منطقية ألوام ��ر ال�ش��راء

وق� �ص ��ور امل � �ق� ��اول ف ��ي وض� ��ع خ�ط��ة
ألنشطة ما قبل التشغيل للوحدات
ونقص العمالة والتأخر في أعمال
ال�ش��راء إضافة إل��ى وج��ود معوقات
ق � ��د ت � � � ��ؤدي إل � � ��ى ت � ��أخ � ��ر امل� � �ش � ��روع
ك � �ع� ��دم ت ��وف� �ي ��ر ب� � ��واب� � ��ات إض ��اف� �ي ��ة
ل � ��دخ � ��ول امل � �ق� ��اول�ي��ن ف � ��ي امل � �ش� ��روع
حيث يتم دخ��ول�ه��م وخ��روج�ه��م من
ب��واب��ة واح ��دة وال �ت��أخ��ر ف��ي إص��دار
ال� �ت� �ص ��اري ��ح ال �ل��ازم � ��ة ل�ل�أش �خ��اص
واملعدات.
وي � �ج� ��ب ت� �ص ��وي ��ب ت� �ل ��ك امل ��آخ ��ذ
الس �ي �م��ا أن ن�س�ب��ة االن� �ج ��از ال�ك�ل�ي��ة
للمشروع بلغت  % 31وتستهدف
ال �ش��رك��ة االن� �ت� �ه ��اء م �ن��ه ف ��ي ال�س�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  2019/2018م ��ع ض � ��رورة
ت ��أه� �ي ��ل امل � �ق� ��اول �ي�ن ت ��أه� �ي�ل�ا ك��اف �ي��ا
وال �ت��أك��د م��ن م�لاء ت �ه��م امل��ال �ي��ة قبل
توقيع العقود والنظر في تاريخهم
التنفيذي للعقود السابقة وإقصاء
املتعثرين منهم ملنع تكرار استمرار
مشاكلهم في العقود الجديدة.
رابعا :مشروع مصفاة الزور
ارت�ف�ع��ت التكلفة الكلية مل�ش��روع
مصفاة ال��زور ب�ـ  871مليون دينار

ل�ت�ب�ل��غ  4.8م �ل �ي��ارات دي �ن��ار نتيجة
ل �ت��أخ��ر ال �ش��رك��ة ف��ي ط ��رح امل �ش��روع
ع� ��ن امل� ��وع� ��د امل � �ق� ��رر وب �ل �غ��ت ن�س�ب��ة
االن�ج��از فيه نحو  11%وتستهدف
ال �ش��رك��ة االن� �ت� �ه ��اء م �ن��ه ف ��ي ال�س�ن��ة
املالية  2021/2020وأوض��ح دي��وان
املحاسبة أن الشركة قامت بتخفيض
االع �ت �م��ادات امل �ق��درة ل �ه��ذا امل �ش��روع
ب �ه��دف ع ��دم ظ �ه��ور ت��دن��ي اإلن �ج��از
ف �ي��ه .والب ��د م��ن ال�ت�ق�ي��د ب��ال �ج��داول
الزمنية في تنفيذ مشروعي الوقود
ال �ب �ي �ئ��ي وامل �ص �ف��اة الس �ي �م��ا أن�ه�م��ا
م �ك �م�ل�ان ل�ب�ع�ض�ه�م��ا وي �س �ت �ه��دف��ان
رف ��ع ك �ف��اءة ق �ط��اع ال�ت�ك��ري��ر إض��اف��ة
إل ��ى ت��زوي��د وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ب��ال��وق��ود ال�ل�ازم لتشغيل املحطات
الكهربائية مستقبال بدال من الزيت
الثقيل املستخدم حاليا وأي تأخير
في انجاز مشروع املصفاة بخالف
امل� � ��دة ال ��زم �ن �ي ��ة امل � �ق� ��درة س�ي�ض�ط��ر
الدولة لتوفير بدائل أخرى لتشغيل
املحطات الكهربائية ك��ون مشروع
ال� ��وق� ��ود ال �ب �ي �ئ��ي ل ��ن ي �ن �ت��ج ال��زي��ت
الثقيل حال االنتهاء منه.

شكر التشريعية على تزويد الميزانيات بأسماء الذين لم ينطبق عليهم رسوم قانون األراضي الفضاء

عبدالصمد :الحكومة تحاول إجهاض
رقابة مجلس األمة بحجة عدم الدستورية
ش �ك��ر رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان عبد الصمد اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع �ل��ى م��واف �ق �ت �ه��ا ع�ل��ى
ت ��زوي ��د ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ب��أس �م��اء
االش�خ��اص ال��ذي��ن ل��م ينطبق عليهم
رس � � ��وم ق� ��ان� ��ون األراض � � � ��ي ال �ف �ض��اء
م �ش �ي ��را إل � ��ى ان ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
ب�ع�ث��ت ف��ي وق ��ت س��اب��ق رس��ال��ة إل��ى
امل �ج �ل��س ل �ت��زوي��ده��ا ب �ه��ذه االس �م��اء
ولكن الحكومة كانت ترفض بحجة
ان ه ��ذه أم ��ور س��ري��ة ك�م��ا ان عليها
ش �ب �ه��ات دس� �ت ��وري ��ة وال ن�س�ت�ط�ي��ع
تزويد لجنة امليزانيات بها.
وت��اب��ع :ون �ح��ن أك��دن��ا طلبنا ب��أن
ت��زودن��ا وزارة املالية بهذه االسماء

ألن ما يزيد على  8ماليني لم ينطبق
ع �ل �ي �ه��م ال � �ق� ��ان� ��ون وك � �ن ��ا م�ق�ت�ن�ع�ين
بهذه النتيجة ال�ص��ادرة عن اللجنة
التشريعية ليزودونا باالسماء.
وأض� � � ��اف :ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ق �ض��اي��ا
ال� �ت ��ي ن �ط �ل �ب �ه��ا ل�ل�اس ��ف ال �ح �ك��وم��ة
تحتج بانها طلبات غير دستورية
خ �ص��وص��ا م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ق �ي��ادي�ين
واآلن ت��م ت�ك�ل�ي��ف دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
اع� � � � � � ��داد دراس� � � � � � ��ة ع � � ��ن ال � �ق � �ي� ��ادي�ي��ن
ف� ��ي ال � ��دول � ��ة واج� � � � � ��راءات ت�ع�ي�ي�ن�ه��م
وم �ك��اف��آت �ه��م وع � ��دد ال �ج �ه ��ات ال �ت��ي
ي �ت �ح �م �ل��ون م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ع �ل �م��ا ان
بعض القياديني مسؤول عن العديد
م��ن الجهات وي��أخ��ذ عليها مكافآت

ول�ل�اس ��ف ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ح �ج��ج ب��أن
امل��وض��وع شخصي وغير دستوري
ول � ��م ت� � ��زود دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ك��ل
ال� �ب� �ي ��ان ��ات وام �ت �ن �ع ��ت ب �ح �ج��ة ع��دم
الدستورية.
وات � �ه� ��م ع �ب ��د ال �ص �م ��د ال �ح �ك��وم��ة
ب� ��اج � �ه� ��اض رق � ��اب � ��ة م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
خصوصا بشأن من ينطبق عليهم
رس��وم االراض ��ي ال�ف�ض��اء ون��أم��ل من
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال� �ت� �ع ��اون ل �ك��ي ال
تعرقل رقابة مجلس االمة.
واش ��ار إل��ى أن��ه م��ن ش��روط انهاء
ال� � ��دورة ال �ب��رمل��ان �ي��ة اق � ��رار امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ب �ك��ل ك��ام��ل م�ش�ي��را
إلى وج��ود  3ميزانيات لم تصل من

ال �ح �ك��وم��ة إل ��ى االن ع �ل��ى ال��رغ��م من
التأكيد على وزي��ر املالية بضرورة
ارس� ��ال � �ه� ��ا ل �ل �م �ج �ل��س وه � � ��ي ه �ي �ئ��ة
اس��واق امل��ال وهيئة مكافحة الفساد
وهيئة الشباب وحتى هيئة اسواق
امل��ال يقال ان االم��ر مرتبط بمجلس
ال ��وزارء ون��أم��ل منه ان يتخذ اج��راء
بارسال هذه امليزانيات.
ول �ف��ت إل ��ى وج � ��ود ق �ض �ي��ة مهمة
وه � ��ي ت �خ �ف �ي��ض  % 20م� ��ن ج�م�ي��ع
م � �ي ��زان � �ي ��ات ال � � � � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات
الحكومية واالدارات مبينا ان الجهة
ال�ت��ي ت��واف��ق ستقر ميزانيتها وت��م
االتفاق مع الحكومة ان الجهة التي ال
توافق تقوم وزارة املالية بتخفيض

م �ي��زان �ي��ة ه ��ذه ال �ج �ه��ة دون م��واف�ق��ة
ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ول �ك��ن
ل�لاس��ف وزارة املالية غير متعاونة
ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ووزي ��ر امل��ال�ي��ة يلقي
الكرة في ملعب لجنة امليزانيات على
اننا املعنيون بتخفيض امليزانيات.
وت� ��اب� ��ع ق� ��ائ�ل��ا :ع �ن ��د اج �ت �م��اع �ن��ا
وم �م �ث �ل��ي وزارة امل��ال �ي��ة ك �ن��ا نطلب
منهم أس �م��اء ال�ج�ه��ات ال�ت��ي ترفض
التخفيض ن��رى ان�ه��م ي �ت��رددون في
ت�خ�ف�ي��ض ال�ن�س�ب��ة وت��وزي �ع �ه��ا وه��م
االقدر على توزيع نسبة الـ % 20على
البنود ونأمل من مجلس الوزراء ان
يبحث ه��ذا امل��وض��وع ال�ي��وم االثنني
ب �ص��ورة ج��دي��ة وي�ت�خ��ذ ق� ��رارا الف�ت��ا

إل��ى ان��ه ان ل��م تتعاون وزارة املالية
م��ع لجنة امل�ي��زان�ي��ات ف�ل��ن نستطيع
ت �ح �ق �ي ��ق ال� � �ه � ��دف م � ��ن ال �ت �خ �ف �ي��ض
ون �ح ��ن ن �ع �ت �ق��د ان ه �ن ��اك م �ب��ال �غ��ات
ف��ي امليزانيات بالجهات الحكومية
وال � ��وزارات مستغربا م��ن تصرفات
الجهات الحكومية التي تعمل كأنه
ال ي��وج��د ع �ج��ز ي �ق��در ب �ـ  12م�ل�ي��ارا
مؤكدا انه حتى هذه اللحظة ال نرى
تعاونا من قبل وزارة املالية.
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أكدت أنها خاطبت الوزراء ولم يتم الرد إال على  6قوانين من أصل 19

األولويات :تخبط بين الوزارات في إعداد
اللوائح التنفيذية للقوانين
أص � ��درت ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات ب�ي��ان��ا
صحفيا حول القوانني التي لم تصدر
لوائحها التنفيذية وذلك انطالقا من
ق��رار مكتب الرئيس بتكليفها إعداد
تقرير عن سير تنفيذ القوانني حسب
ال � ��رد امل� �ق ��رر وم � ��ا ت ��م ب� �ش ��أن اص � ��دار
لوائحها التنفيذية.
ون��وه��ت ال�ل�ج�ن��ة ال��ى ان�ه��ا بصدد
اع ��داد تقريرها ح��ول ال�ق��وان�ين التي
ل��م ت �ص��در ل��وائ �ح �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة من
ال ��وزارات املعنية الفتة ال��ى ان��ه تبني
ل �ه ��ا ان ه� �ن ��اك ع� � ��ددا م� ��ن ال � � � ��وزارات
تأخرت في الرد على مخاطبة اللجنة
ل�ه��ا ب �ش��أن ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة التي
أص��درت �ه��ا ل�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
اقرها املجلس رغم مضي مدة طويلة
ع �ل��ى ت �ل��ك امل �خ��اط �ب��ة ح �ي��ث ق��ام��ت 6
وزارات فقط بالرد على  6قوانني من
اصل  19قانونا تتبع  11وزارة االمر
ال� ��ذي ي ��دل ع �ل��ى ب ��طء ت �ل��ك ال � ��وزارات
ف �ي �م��ا ت �ف��رض��ه ع�ل�ي�ه��ا ال �ق ��وان�ي�ن من

جانب من اجتماع سابق للجنة االولويات

االل �ت��زام ب��إص��دار ال�ل��وائ��ح التنفيذية
خالل املدة املحددة لها من املجلس.
وأع��رب��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ه ��ذا ال�ص��دد
ع� ��ن ع ��زم� �ه ��ا ت� �ق ��دي ��م ت� �ق ��ري ��ره ��ا ال ��ى
املجلس متضمنا االش��ارة الى تأخر
تلك ال��وزارات في ال��رد على خطابات
اللجنة لها بهذا الشأن ليقرر ما يراه
م �ن��اس �ب��ا إزاءه م �ض �ي �ف��ة :ك �م��ا تبني

غياب التنسيق بني الوزارات في شأن
اع��داد اللوائح التنفيذية للعديد من
القوانني ووضعها موضع التطبيق
ب��أس��رع وق��ت ممكن ن�ظ��را الهميتها
البالغة في حياة املواطنني واستقرار
امل �ع��ام�ل�ات امل��رت �ب �ط��ة ب��امل��وض��وع��ات
التي تنظمها تلك القوانني.
ومن جانب آخر فيما يخص قائمة

االس �م��اء للمسؤولني امل�ت��أخ��ري��ن في
تنفيذ امل�ش��اري��ع التابعة لهم حسب
خطة التنمية اكدت اللجنة انه سيتم
االعالن عنها بعد االنتهاء من اعداد
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ح� ��ول ب��رن��ام��ج عمل
الحكومة.
ووزع� ��ت ال�ل�ج�ن��ة ب�ي��ان��ا ب��إي �ف��ادات
ال� � � � � � � � ��وزارات ع� � ��ن إص� � � � � ��دار ال � �ل� ��وائ� ��ح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن ح �ي��ث اف� ��ادت
وزي��ر االوق ��اف وال �ش��ؤون االسالمية
ب �م �س��ؤول �ي �ت��ه ع ��ن اص � � ��دار ال�لائ �ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ك��ل م ��ن ق ��ان ��ون رق ��م 38
ل�س�ن��ة  2014ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل �س �ن��ة  1982ب�ش��أن
إن �ش ��اء ب �ي��ت ال ��زك ��اة وق ��ان ��ون رق ��م 2
لسنة  2016ف��ي ش��أن إن �ش��اء الهيئة
ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد واالح �ك ��ام
ال�خ��اص��ة بالكشف ع��ن ال��ذم��ة املالية
وقانون رقم  63لسنة  2015في شأن
مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
كما اف��ادت اللجنة وزي��ر األشغال

ال� �ع ��ام ��ة ب ��االس �ت �ع �ج ��ال ف� ��ي اص � ��دار
الالئحة التنفيذية لكل من قانون رقم
 42لسنة  2014بشأن اص��دار قانون
ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة وت �ع��دي�لات��ه وق��ان��ون
رق��م  18لسنة  2015ب��إص��دار ق��ان��ون
نظام مزاولة املهن الطبية البيطرية
ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية وقانون رقم  112لسنة 2015
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ق��ان��ون ن �ظ��ام ال��رف��ق
ب��ال �ح �ي��وان ل � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
لدول الخليج العربية.
واف � � ��ادت ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات وزي ��ر
االس �ك��ان ب��اص��دار الئ�ح��ة االستثمار
ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام
وال� �خ ��اص ك �م��ا اف � ��ادت وزي� ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء الص � ��دار
الالئحة التنفيذية لكل من قانون رقم
 23لسنة  2014بتعديل بعض احكام
ال�ق��ان��ون رق��م  6لسنة  2008ف��ي شأن
ت�ح��وي��ل م��ؤس�س��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل

املرسوم بالقانون رقم  22لسنة 2012
ب�ش��أن تعديل بعض اح�ك��ام القانون
رق��م  6لسنة  2008ف��ي ش��أن تحويل
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
الى شركة مساهمة وقانون رقم 115
لسنة  2014ف��ي ش��أن إن �ش��اء الهيئة
العامة للطرق والنقل البري .وقانون
رقم  67لسنة  2015في شأن الديوان
الوطني لحقوق االنسان.
كما اف��ادت اللجنة وزي��ر التجارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ب� � � ��اص� � � ��داره ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ك��ل م ��ن ق ��ان ��ون رق ��م 39
لسنة  2014ب�ش��أن حماية املستهلك
«اللجنة الوطنية لحماية املستهلك»
وق��ان��ون رق��م  1لسنة  2016ب��إص��دار
قانون الشركات.

وافقت على رفع الحصانة عن دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة

بناء على طلب وزارة التربية لمزيد من الدراسة

واف � � �ق � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال� �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال �ب��رمل ��ان �ي ��ة ع �ل ��ى رف ��ع
الحصانة عن النائب د .عبدالحميد
دش� �ت ��ي ف ��ي ق �ض �ي �ت��ي ج �ن ��اي ��ات أم��ن
دولة وأجلت النظر في اقتراح اضافة
م��واد ج��دي��دة على ق��ان��ون االج ��راءات
واملحاكمات الجزائية.
وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين :ن��اق�ش��ت
ال �ل �ج �ن��ة ام � ��س رف � ��ع ال �ح �ص ��ان ��ة ع��ن
النائب دش�ت��ي ف��ي قضيتي جنايات
أمن دول��ة ووافقت بأغلبية الحضور
ع�ل��ى رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن دش �ت��ي في
القضيتني.
ون� ��وه ال�ق�ض�ي�ب��ي إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة
أج� �ل ��ت ال� �ب ��ت ف ��ي االق � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب��إض��اف��ة م ��واد ج��دي��دة إل ��ى ال�ق��ان��ون
 ١٩٦٠/١٧ب��إص��دار ق��ان��ون االج��راءات
واملحاكمات الجزائية إلى حني ورود
م�ل�اح �ظ��ات ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة وه�م��ا
وزارة العدل وإدارة التحقيقات.
ول �ف��ت ال�ق�ض�ي�ب��ي إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة

أج � � �ـ � � �ل� � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ام��س
النظر في التعديالت في بعض
احكام قانون تنظيم الصندوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة
العربية واالق �ت��راح��ات الخاصة
ب � � � �ش� � � ��أن ت � � ��أس� � � �ي � � ��س 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
الخاصة بناء على طلب الجهات
املعنية.
وق� ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة فيصل
الشايع في تصريح للصحافيني
إن ه �ي �ئ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار ووزارة
ال�ت��رب�ي��ة طلبا ال�ت��أج�ي��ل ل��دراس��ة
امل � ��وض � ��وع �ي��ن امل � � ��درج� �ي ��ن ع �ل��ى
ج ��دول أع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة موضحا
أن ال �ت �ع��دي�لات ع �ل��ى ال �ص �ن��دوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية ت�ح�ت��اج إل��ى
امل ��زي ��د م ��ن ال � ��دراس � ��ة وف � ��ق رأي
ال�ج�ه��ة امل�خ�ت�ص��ة خ�ص��وص��ا أن
االق �ت��راح��ات تتجه ن�ح��و تغيير

التشريعية ترجئ إضافة مواد
جديدة على قانون الجزاء

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

ن��اق �ش��ت أي� �ض ��ا ع � ��ددا م ��ن اإلح � ��االت
املتعلقة ب��إض��اف��ة ف�ق��رات على بعض
القانون وج��رت احالتها إل��ى اللجان
امل�خ�ت�ص��ة وم�ن�ه��ا اض��اف��ة ف �ق��رة على
ق ��ان ��ون  ١٩٦٢/٢١ب �ن �ظ��ام ال�س�ل�ك�ين
ال��دب�ل��وم��اس��ي والقنصلي واالق �ت��راح
بقانون  ١٩٦١/٢٦بشأن العلم الوطني
لدولة الكويت وتعديل أحكام قانون
 ٢٠١٤/٤٢بشأن حماية البيئة.

وأض � � � � � � � ��اف :ون � ��اق � � �ش � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة
أيضا قرار تكليفها م��ن قبل مجلس
األم � � ��ة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي م� � ��دى دس� �ت ��وري ��ة
ت�ك�ل�ي��ف وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب �ت��زوي��د لجنة
امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
البرملانية التي طلبتها عن القسائم
التي لم يتم بشأنها تسديد الرسوم
امل �ق��ررة ب��ال�ق��ان��ون رق��م  ٩٤/٥وأح�ي��ل
إلى املجلس.

المالية تؤجل تأسيس محفظة
الطلبة الدارسين على نفقتهم

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

ال �ن �ظ��ام امل �ع �م��ول ب��ه راه �ن��ا على
أن يكون تعامل الصندوق وفق
الشريعة اإلسالمية.
وأوض� � ��ح ال �ش��اي��ع ق ��ائ�ل�ا :أم��ا
محفظة الطلبة ف��إن االقتراحات
ت� �ص ��ب ف� ��ي ت �غ �ط �ي��ة م �ت �ط �ل �ب��ات
الطلبة وتقديم القروض امليسرة
ل �ل �ط �ل �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��دارس�ي�ن
على نفقتهم ومساعدتهم على

اس�ت�ك�م��ال ال ��دراس ��ة ف��ي امل��رح�ل��ة
ال �ج ��ام �ع �ي ��ة او امل ��اج �س �ت �ي ��ر او
ال ��دك� �ت ��وراه وت� �ص ��رف ال �ق��روض
بال فوائد وطلبت وزارة التربية
التأجيل لدراسة االقتراحات.
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الدويسان للصالح :ما معوقات تنفيذ
خطط اإلصالح المالي واالقتصادي؟
تقدم النائب فيصل الدويسان
بسؤال الى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير املالية ووزير النفط
ب��ال��وك��ال��ة ان��س ال�ص��ال��ح ح��ول ما
اوردت��ه وكالة موديز يوم السبت
 14م� ��اي� ��و  2016ف� ��ي ت �ق �ي �ي �م �ه��ا
للتصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال�س�ي��ادي
ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب � �ش ��أن ح� ��دوث
التدهور املتوقع في وضع املالية
العامة وانخفاض حجم األصول
املالية للحكومة.
واس � �ت � �ف � �س� ��ر ال � ��دوي � � �س � ��ان ع��ن
اس � �ب� ��اب ض �ع ��ف ب �ي �ئ��ة م �م��ارس��ة
األع� � �م � ��ال ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت م �ط��ال �ب��ا
ب�م�ع��رف��ة االج � � ��راءات االح �ت��رازي��ة
التي اعدتها وزارة املالية للحفاظ
على التصنيف السيادي للدولة
الكويت.
وف � �ي � �م ��ا ي � �ل ��ي ن � ��ص ال� � �س � ��ؤال:
ث � �ب � �ت � ��ت وك� � � ��ال� � � ��ة م� � � ��ودي� � � ��ز ي � ��وم
السبت  14م��اي��و  2016تقييمها

للتصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال�س�ي��ادي
ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ض �م��ن تقييمها
للتصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال�س�ي��ادي
ل��دول مجلس التعاون الخليجي
ال� � � � ��ذي ن � �ش� ��رت� ��ه ع � �ل� ��ى م��وق �ع �ه��ا
االلكتروني ان تأكيدها لتصنيف
ال� �س� �ي ��ادي ل ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع�ن��د
املرتبة (اي��ه.اي��ه )2يعكس ارتفاع
الجدارة االئتمانية.
ف ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي أمل� �ح ��ت ف�ي��ه
ال � � ��ى وج � � � ��ود م � �ع� ��وق� ��ات ت ��واج ��ه
ت �ن �ف �ي��ذ خ� �ط ��ط اإلص� �ل� ��اح امل ��ال ��ي
واالق �ت �ص��ادي ف��ي ال�ك��وي��ت فضال
عن وجود عوامل أخرى قد تمثل
ضغوطا على خفض التصنيف
ال�س�ي��ادي ل�ل��دول��ة منها استمرار
انخفاض أسعار النفط وح��دوث
امل ��زي ��د م ��ن ال� �ت ��ده ��ور ف ��ي وض��ع
امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة وان �خ �ف��اض حجم
األص � � � ��ول امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة أو
ض �ع��ف ب �ي �ئ��ة م �م��ارس��ة األع �م ��ال

فيصل الدويسان

أو ت� ��ده� ��ور ال �ب �ي �ئ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
اإلقليمية.
وأك ��دت ال��وك��ال��ة ان التصنيف
ال �س �ي��ادي ل��دول��ة ال �ك��وي��ت يحمل
نظرة مستقبلية سلبية متضمنا
ن �ت��ائ��ج امل��راج �ع��ة ال �ت��ي س �ب��ق أن
أج ��رت� �ه ��ا ال ��وك ��ال ��ة ف� ��ي  4م� ��ارس

 2016للنظر في احتمال تخفيض
ال �ت �ص �ن �ي��ف ل � ��ذا ن ��رج ��و اف��ادت �ن��ا
بالتالي:
م � ��ا امل � �ع � ��وق � ��ات ال � �ت� ��ي ت ��واج ��ه
ت �ن �ف �ي��ذ خ� �ط ��ط اإلص� �ل� ��اح امل ��ال ��ي
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي؟ وم� � ��ا ال� �ع ��وام ��ل
التي تمثل ضغوطا على خفض
ال �ت �ص �ن �ي ��ف ال � �س � �ي� ��ادي ل �ل ��دول ��ة
بخالف انخفاض اسعار النفط؟
وم � ��ا اس � �ب� ��اب ح � � ��دوث ال� �ت ��ده ��ور
امل�ت��وق��ع ف��ي وض��ع امل��ال�ي��ة العامة
وان� � � �خ� � � �ف � � ��اض ح� � �ج � ��م األص� � � � ��ول
امل��ال �ي��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة؟ وم� ��ا اس �ب��اب
ض �ع��ف ب �ي �ئ��ة م �م��ارس��ة األع �م ��ال
ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت؟ وم� � ��ا االج� � � � ��راءات
االح �ت��رازي��ة ال �ت��ي اع��دت �ه��ا وزارة
امل��ال�ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى التصنيف
السيادي للدولة الكويت؟

برلمان
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الزلزلة :قرارات الدولة لترشيد
اإلنفاق تضرب بعرض الحائط
في الكويتية
ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ان استمرار رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
الخطوط الجوية الكويتية بمخالفة
ق��رارات ولوائح مؤسسة التأمينات
االجتماعية ب��االس�ت�ع��ان��ة ببعض
امل��وظ�ف�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن للعمل بأجر
م �ق��اب��ل ع �م��ل ب �ش �ك��ل ش �ف��وي ودون
ت��وق�ي��ع أي م�س�ت�ن��د أو ع�ق��د يحفظ
ح�ق��وق الخطوط الجوية الكويتية
م � ��ؤش � ��ر خ � �ط � �ي ��ر ي� � �ن � ��ذر ب � �ع ��واق ��ب
وخ�ي�م��ة ب��ال�ت�ع��دي ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام
مخالفة بذلك سياسة الدولة العامة
بترشيد اإلنفاق واستمرارها ايضا
ب��اس�ت�ح��داث م�ن��اص��ب ق�ي��ادي��ة عليا
واس � �ن� ��اده� ��ا مل ��وظ� �ف�ي�ن م �ت �ق��اع��دي��ن
سبق أ استلموا شيكاتهم الذهبية
وع �م �ل��وا ت�ح��ت ب�ن��د ع�ق��د ال�خ��دم��ات
ف��ي ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة .ول�ف��ت ال��زل��زل��ة
ال� ��ى ان امل �ن��اص��ب امل �س �ت �ح��دث��ة هي
ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س التنفيذي ومساعد
ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لتنفيذ ش��ؤون
الخطة ومساعد الرئيس التنفيذي
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات وتكليف

يوسف الزلزلة

ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال �س��اب��ق م�ه��ام
م �س �ت �ش��ار رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة
مؤكدا ان هذه املناصب املستحدثة
تكلف املال العام مبالغ طائلة وكان
م��ن ب��اب أول��ى ق�ي��ام امل��وظ�ف�ين ب��ذات
األع �م��ال ال�س��اب�ق��ة وب�ن�ف��س التكلفة
امل��ال�ي��ة واالم �ت �ي��ازات العينية الفتا
ال � ��ى ان ق� � � ��رارات ال� ��دول� ��ة ل�ت��رش�ي��د
اإلنفاق تضرب بعرض الحائط.

طالب بتنظيم إداري للوظائف اإلشرافيه في إدارة التربية الخاصة

القضيبي يسأل عن شركات تدوير اإلطارات
وجه النائب احمد القضيبي سؤاال
الى وزير التجارة والصناعة د .يوسف
العلي طالب من خالله بتزويده بعدد
الشركات أو املؤسسات أو األفراد ممن
ل��دي�ه��م ت��رخ�ي��ص م��ن ه�ي�ئ��ة ال�ص�ن��اع��ة
بالقيام بأعمال اعادة تدوير االطارات
م��ع ب �ي��ان اس ��م ك��ل ش��رك��ة أو مؤسسة
وت � ��اري � ��خ ح� �ص ��ول� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل ��واف� �ق ��ة
والترخيص.
وه ��ل م �ن �ح��ت أي م ��ن ال �ش��رك��ات أو
املؤسسات أعاله قسائم للقيام بأعمال
اع � � � ��ادة ت� ��دوي� ��ر اإلط � � � � � ��ارات؟ ف� ��ي ح ��ال
االيجاب يرجى تزويدي باسم الجهة
وت��اري��خ منحها القسيمة ومساحتها
وتاريخ سحبها ان حدث.
كما طالب ب�ت��زوي��ده بعدد وأسماء
الشركات أو املؤسسات التي حصلت
ع � �ل� ��ى م � ��واف � �ق � ��ة ل � �ت � ��دوي � ��ر االط� � � � � ��ارات
املستعملة ولم تحصل على ترخيص
مع بيان تاريخ املوافقات.
وهل صدر قرار من هيئة الصناعة
بوقف اعطاء تراخيص الع��ادة تدوير
االط � � ��ارات؟ ف ��ي ح ��ال االي� �ج ��اب ي��رج��ى
تزويدي بنسخة من القرار وقرار الغائه
ان وجد وهل تم استثناء اي شركة او
مؤسسة او جهة من ق��رار وقف اعطاء
تراخيص اع��ادة تدوير اإلط ��ارات؟ في
ح ��ال االي �ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي باسم
الشركة/املؤسسة واسباب االستثناء.

وط��ال��ب ال�ق�ض�ي�ب��ي ي �ت��زوي��ده ب��أس�م��اء
الشركات التي تقدمت لهيئة الصناعة
أو استدعتها الهيئة لتدوير االطارات
امل�س �ت �ع�م �ل��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ارح� �ي ��ة وه��ل
ع�ق��دت الهيئة اج�ت�م��اع��ا م��ع ال�ش��رك��ات
بهذا ال�ش��أن؟ يرجى ت��زوي��دي بصورة
من محضر االجتماع ان وجد.
وهل تمت املوافقة ألي من الشركات
املتقدمة أع�لاه لنقل وتدوير االط��ارات
امل� �س� �ت� �ع� �م� �ل ��ة ف� � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ارح� � �ي � ��ة؟
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أس�م��ائ�ه��م واس �ب��اب
اخ �ت �ي��اره��م ورف ��ض اآلخ��ري��ن وه ��ل تم
ت �خ �ص �ي��ص اراض ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
س�ت�ق��وم ب �ت��دوي��ر اط � ��ارات ارح �ي ��ة؟ في
حال االيجاب يرجى تزويدي بمساحة
االرض املخصصة وموقعها.
وم � ��ا امل �ه �ل ��ة امل �م �ن ��وح ��ة ل �ل �ش��رك��ات
لنقل االط��ارات من منطقة ارحية؟ وما
العقوبات التي يتضمنها العقد املوقع
معهم أو ال��ذي سيوقع معهم في حال
مخالفتهم شروط العقد وعدم تنفيذه
وف ��ق امل� ��دة امل �ت �ع��اق��د ع�ل�ي�ه��ا؟ وه ��ل تم
التقيد ب �ق��رارات مجلس االدارة فيما
ي �خ��ص امل �ع��اي �ي��ر امل �ع �ت �م��دة ل �ت��وط�ين
امل �ص��ان��ع وه� ��ل ت ��م ال �ت �ق �ي��د ب��ال �ت��أم�ين
امل �ط �ل��وب م��ن ال �ش��رك��ات وامل�ع�ت�م��د من
مجلس االدارة؟
ك�م��ا اق �ت��رح القضيبي ان �ش��اء إدارة
خاصة ف��ي وزارة التربية تعنى بفئة

احمد القضيبي

االح � �ت � �ي� ��اج ��ات ال � �خ ��اص ��ة وم� �ت�ل�ازم ��ة
ال � � ��داون ع �ل��ى ان ي �ك ��ون ف �ي �ه��ا ت�ن�ظ�ي��م
إداري ل �ل��وظ��ائ��ف اإلش��راف �ي��ة ل�ل�ت��رق��ي
فيها ملعلمي هذه الفئة.
وق��ال القضيبي ف��ي ن��ص اق�ت��راح��ه:
ت �ض �م��ن ال� �ب� �ن ��اء ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ل � � ��وزارة
ال�ت��رب�ي��ة إدارة ال�ت��رب�ي��ة ال�خ��اص��ة التي
ت �ت��ول��ى ش� � ��ؤون ط �ل �ب��ة االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة من بطيئي التعلم ومتالزمة
ال� ��داون وغ�ي��ره��م ف��ي م ��دارس التعليم
ال �ع ��ام .وب��ال��رغ��م م��ن خ�ص��وص�ي��ة فئة
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة وب ��األخ ��ص
م �ت�لازم��ة ال � ��داون إال أن ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ال
ت �ت �م �ت��ع ب ��رع ��اي ��ة ت ��رب ��وي ��ة وت�ع�ل�ي�م�ي��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة وب � �ك� ��ادر م� ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف

اإلش��راف �ي��ة امل�ت�ت��ال�ي��ة ف��اق�ت�ص��ر ال�س�ل��م
ال��وظ�ي�ف��ي ع�ل��ى م�ع�ل��م ل�ك��ل م��رح�ل��ة من
مراحل رياض األطفال واالبتدائية فقط
دون وج ��ود ت�ن�ظ�ي��م إداري ل�ل��وظ��ائ��ف
اإلش��راف �ي��ة ل�ل�ت��رق��ي ف�ي�ه��ا مل�ع�ل�م��ي فئة
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة وب ��رن ��ام ��ج
م �ت�لازم��ة ال � ��داون ل ��ذا اق �ت��رح أن تنشأ
إدارة خاصة تعنى بفئة االحتياجات
الخاصة ومتالزمة الداون بما يؤسس
للتعليم املتوسط والثانوي لهذه الفئة.
ويتضمن التنظيم اإلداري والتربوي
للمعلمني واإلداري �ي ��ن ال�ق��ائ�م�ين على
ف�ئ��ة االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وب��رن��ام��ج
متالزمة الداون يكون فيها:
أوال :م��دي��ر إدارة ال�ت��رب�ي��ة الخاصة
وب��رن��ام��ج م �ت�لازم��ة ال � ��داون وي�ش�ت��رط
فيه اآلت��ي :ان يكون كويتي الجنسية
ويكون لديه خبرة ال تقل عن عشرين
س �ن��ة ف ��ي ت ��دري ��س ف �ئ��ة االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة في مدارس التعليم العام وان
يكون حاصال على شهادة الدكتوراه
في احد تخصصات فئة االحتياجات
الخاصة ولديه خبرة ال تقل عن أربع
س�ن��وات ف��ي شغل منصب م��راق��ب عام
لفئة االحتياجات الخاصة في مدارس
التعليم العام.
ثانيا :مراقب عام في إدارة التربية
ال �خ��اص��ة وب��رن��ام��ج م �تل��ازم��ة ال� ��داون
ويشترط فيه اآلت ��ي :ان ي�ك��ون كويتي

ال �ج �ن �س �ي��ة ول ��دي ��ه خ� �ب ��رة ال ت �ق��ل ع��ن
خ �م��س ع �ش��رة س �ن��ة ف ��ي ت ��دري ��س فئة
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص ��ة ف ��ي م � ��دارس
التعليم العام وان يكون حاصال على
شهادة املاجستير في احد تخصصات
فئة االحتياجات الخاصة ولديه خبرة
ال ت �ق��ل ع ��ن أرب� � ��ع س � �ن ��وات ف ��ي ش�غ��ل
م �ن �ص��ب م ��وج ��ه ل �ف �ئ��ة االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة.
ث � ��ال � �ث � ��ا :م � ��راق� � �ب � ��ون ف� � ��ي امل� �ن ��اط ��ق
التعليمية لفئة االحتياجات الخاصة
وب��رن��ام��ج م �ت�لازم��ة ال � ��داون وي�ش�ت��رط
فيه :ان يكون كويتي الجنسية ولديه
خبرة ال تقل عن ثالث عشرة سنة في
ت ��دري ��س ف �ئ��ة االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة
ف��ي م ��دارس التعليم ال �ع��ام وان يكون
ح��اص�لا ع�ل��ى م��اج�س�ت�ي��ر ف��ي ف��ي اح��د
تخصصات فئة االحتياجات الخاصة
ول��دي��ه خ�ب��رة ال تقل ع��ن أرب��ع سنوات
ف��ي ش�غ��ل منصب م��وج��ه ملعلمني فئة
االحتياجات الخاصة.
راب � � �ع� � ��ا :م� ��وج � �ه� ��ون ف � ��ي امل� �ن ��اط ��ق
التعليمية لفئة االحتياجات الخاصة
وب��رن��ام��ج م �ت�لازم��ة ال � ��داون وي�ش�ت��رط
فيه :ان يكون كويتي الجنسية ولديه
خ �ب ��رة ال ت �ق��ل ع ��ن ت �س��ع س� �ن ��وات ف��ي
ت ��دري ��س ف �ئ��ة االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة
ف��ي م ��دارس التعليم ال �ع��ام وان يكون
ح� � ��اص �ل ��ا ع� � �ل � ��ى ب � � �ك� � ��ال� � ��وري� � ��وس ف��ي

التربية الخاصة أو أح��د تخصصات
االحتياجات الخاصة أو دورات مكثفة
عن االحتياجات الخاصة ولديه خبرة
ال تقل عن سنتني في شغل رئاسة قسم
ملرحلة من مراحل تعليم االحتياجات
الخاصة.
خامسا :رئيس قسم ملرحلة تعليم
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة وب ��رن ��ام ��ج
م� �ت�ل�ازم ��ة ال � � � ��داون وي� �ش� �ت ��رط ف �ي ��ه ان
ي�ك��ون ك��وي�ت��ي الجنسية ول��دي��ه خبرة
ال تقل عن خمس سنوات في تدريس
فئة االحتياجات الخاصة في مدارس
التعليم العام وان يكون حاصال على
ب�ك��ال��وري��وس ف��ي التربية ال�خ��اص��ة أو
أحد تخصصات االحتياجات الخاصة
أو دورات م �ك �ث �ف��ة ع ��ن االح �ت �ي��اج��ات
ال� �خ ��اص ��ة ول� ��دي� ��ه خ � �ب ��رة ال ت� �ق ��ل ع��ن
س�ن�ت�ين ف��ي ش�غ��ل وظ�ي�ف��ة م�ع�ل��م ألح��د
تخصصات االحتياجات الخاصة.
س � ��ادس � ��ا :م �ع �ل �م ��ون ل� �ك ��ل ف� �ئ ��ة م��ن
فئات االحتياجات الخاصة وبرنامج
م� �ت�ل�ازم ��ة ال � � � ��داون وي� �ش� �ت ��رط ف� ��ي ك��ل
م�ن�ه��م ان ي �ك��ون ك��وي�ت��ي ال�ج�ن�س�ي��ة أو
غيرها ولديه خبرة ال تقل سنتني في
تدريس فئة االحتياجات الخاصة أو
ح��اص��ل ع �ل��ى ش �ه ��ادة ت�خ�ص�ص�ي��ة أو
دورات مكثفة في أحد تخصصات فئة
االحتياجات الخاصة.
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حماد يطالب بإدراج حاالت اإلعاقة البصرية
ضمن المشمولين بقانون المعاقين
ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح �م��اد
وزي � � � � ��رة ال� � � �ش � � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال �ع �م��ل ووزي� � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
بسرعة تطبيق االحكام القضائية
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال � �ص � ��ادرة م ��ن م�ح�ك�م��ة
ال �ت �م �ي �ي��ز ل �ص��ال��ح ح � ��االت االع��اق��ة
ال�ب�ص��ري��ة (اع��اق��ة ال �ع�ين ال��واح��دة)
وال�ت��ي انصفتهم واك��دت احقيتهم
ف � ��ي االدراج ض � �م ��ن امل� �ش� �م ��ول�ي�ن
ب �ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  8ل�س�ن��ة
 2010ف��ي ش��أن ح�ق��وق األش�خ��اص
ذوي اإلع��اق��ة م��ؤك��دا أن الحكم هو
ع �ن ��وان ال �ح �ق �ي �ق��ة .وم�ت�ع�ج�ب��ا مما
ق��ام��ت ب��ه اللجنة الفنية املختصة
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش ��ؤون ذوي
اإلع� ��اق� ��ة ب��اس �ت �ب �ع��اد ف �ئ��ة االع ��اق ��ة
ال�ب�ص��ري��ة (اع��اق��ة ال �ع�ين ال��واح��دة)
م ��ن ض �م��ن امل �ش �م��ول�ي�ن ب��ال �ق��ان��ون
وال �غ��اء ش �ه��ادات االع��اق��ة الخاصة
بهم بالرغم من ان ذات اللجنة في
السابق وقبل ص��دور القانون رقم
 8ل�س�ن��ة  2010منحتهم ش �ه��ادات
اع��اق��ة رس�م�ي��ة م��ن امل�ج�ل��س االع�ل��ى

للمعاقني وك��ان��ت ت�ن��درج اعاقتهم
ت � �ح� ��ت م � �س � �م� ��ى إع � � ��اق � � ��ة ب� �ص ��ري ��ة
متوسطة ودائمة وذلك قبل صدور
وتفعيل القانون رقم  8لسنة 2010
ف��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ��اص ذوي
اإلعاقة.
واك� � ��د ح� �م ��اد ض � � ��رورة االل� �ت ��زام
بتطبيق نص القانون رقم  8لسنة
 2010ف��ي ش��أن ح�ق��وق األش�خ��اص
ذوي اإلع� ��اق� ��ة وت �ط �ب �ي��ق ال �ح �ق��وق
وامل��زاي��ا واالع� �ف ��اءات س ��واء املالية
او االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي منحها لهم
القانون حيث نصت الفقرة االولى
من املادة االولى من القانون سالف
الذكر على أن الشخص ذا اإلعاقة
ك��ل م��ن يعاني م��ن اع�ت�لاالت دائمة
كلية أو جزئية ت��ؤدي إل��ى قصور
ف ��ي ق� ��درات� ��ه ال �ب��دن �ي��ة أو ال�ع�ق�ل�ي��ة
أو ال�ح�س�ي��ة ق��د ت�م�ن�ع��ه م��ن ت��أم�ين
م� �س� �ت� �ل ��زم ��ات ح� �ي ��ات ��ه ل �ل �ع �م ��ل أو
امل �ش��ارك��ة ب �ص ��ورة ك��ام �ل��ة وف�ع��ال��ة
ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى ق� ��دم امل� �س ��اواة
مع اآلخ��ري��ن وحيث إن فاقد العني
ال� � ��واح� � ��دة ي� �ع ��ان ��ي م � ��ن اع � �ت �ل�االت

سعدون حماد

دائمة جزئية تؤدي إلى قصور في
ق��درات��ه ال�ح�س�ي��ة ف�ه��و ُي �ع��د معاقا
وغير ق��ادر على ادارة ام��ور حياته
وال ي�س�ت�ط�ي��ع ت��أم�ي�ن م�س�ت�ل��زم��ات
حياته مقارنة بغيره فهو يعانى
باعتباره انسانا غير طبيعي لعدم
استطاعته ان يرى رؤية كاملة كما
ان ��ه ي �ح��رم م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ال�ق�ط��اع
ال� �ع� �س� �ك ��ري واالط� � �ف � ��اء وال� �ط� �ي ��ران
والجهات ذات االعمال الشاقة كما

ترفض له رخصة القيادة اذا كانت
العني االخرى متضررة برؤية كما
ان��ه إذا منح رخصة ق�ي��ادة فتجدد
له كل سنتني او ثالث سنوات وذلك
على حسب كل حاله.
وط��ال��ب ح �م��اد وزي � ��رة ال �ش��ؤون
ب�س��رع��ة ان �ص��اف أب�ن��ائ�ن��ا اص�ح��اب
االع� ��اق� ��ة ال �ب �ص��ري��ة (اع� ��اق� ��ة ال �ع�ين
ال � ��واح � ��دة) ورف� � ��ع امل� �ع ��ان ��اة ع�ن�ه��م
وت�ع��دي��ل ال �ل��وائ��ح وال�ن�ظ��م املتبعة
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش ��ؤون ذوي
اإلع� � ��اق� � ��ة ل� �ش� �م ��ول ت� �ل ��ك ال � �ح� ��االت
ت�ح��ت م�ظ�ل��ة ال �ق��ان��ون رق��م  8لسنة
 2010ف��ي ش��أن ح�ق��وق األش�خ��اص
ذوي اإلع��اق��ة خ��اص��ة ب�ع��د ص��دور
العديد من احكام التمييز النهائية
ال �ت��ي اك ��دت اح�ق�ي�ت�ه��م ف��ي االدراج
ض�م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة 2010
ف �ه��م ي �ح �ت��اج��ون م �ن��ا ال � ��ى امل��زي��د
م��ن االه �ت �م��ام وال��رع��اي��ة وال�ت�ق��دي��ر
ليتمتعوا بحياة كريمة تحقق لهم
املشاركة الفاعلة بني أفراد املجتمع.

أكد أن اإلسالم ال يمنع الرأي المنضبط الهادف إلى التطوير

الجيران :البعض يفسر الخروج
عن القانون بأنه حرية شخصية مطلقة
أص ��در ال�ن��ائ��ب د .عبدالرحمن
الجيران بيانا صحفيا حول حرية
ال� � ��رأي وال� �ج ��دل ال ��دائ ��ر ب�ش��أن�ه��ا
م��ؤك��دا ان االس�ل�ام ال يمنع ال��رأي
امل�ن�ض�ب��ط ال �ه��ادف ال ��ى التطوير
املنشود وهذا ال��رأي الذي قصده
واض� � � ��ع ال � ��دس � �ت � ��ور ح� �ي ��ث ح ��دد
معالم الراي وازال مفهوم االطالق
الذي سلطه بعض ادعياء الحرية
على النصوص والقواعد العامة
والعرف
ومنها الشرع والقانون
ُ
والذوق العام اضافة الى املصالح
العليا وم�ق��وم��ات املجتمع الفتا
ال ��ى ان ه ��ذه ق �ي��ود الزم� ��ة ت��رش��د
ال �ح��ري��ة وت��وج�ه�ه��ا ال ��ى صحيح
مقاصد الدستور.
واض � � � � � ��اف ال � � �ج � � �ي� � ��ران :ورغ� � ��م
وضوح هذه الحقيقة ورسوخها
إال ان� �ن ��ا ن� �ج ��د م� ��ن ال ي �ف �ه��م م��ن
ال�ح��ري��ة إال ح��ري��ة الطعن بالدين
وحرية التعري واالنحالل وحرية
ال� �ت� �ش� �ه� �ي ��ر ب � ��االخ � ��ري � ��ن وح ��ري ��ة
ارتكاب املعاصي والخمر والزنا
وحرية التعدي وقذف االتهامات
ل�ل�آخ��ري��ن ب�ل�ا ب �ي �ن��ة م �ن��وه��ا ال��ى

انهم يفلسفون ه��ذا ال�خ��روج عن
ال� �ق ��ان ��ون ب��ال �ح��ري��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة
املطلقة لذا فهم يقدسون ذواتهم
واه ��واء ه ��م وال يهمهم ب�ع��د ذل��ك
ماذا سيكون ولهم في ذلك اسوة
س�ي�ئ��ة وق �ع��ت ف ��ي ال �ت��اري��خ حني
اب ��دى ال�ش�ي�ط��ان رأي ��ه الشخصي
امل ��واف ��ق ل�ع�ق�ل��ه ال �ق��اص��ر امل�ع�ت��وه
ح�ين اب��ى ال�س�ج��ود آلدم وفلسف
ه ��ذا االم �ت �ن��اع ف �ق��ال :أأس �ج��د ملن
خلقت طينا؟ وق��ال ان��ا خير منه
خلقتني من نار وخلقته من طني؟
واخ �ت �ت ��م ال� �ج� �ي ��ران ت�ص��ري�ح��ه
ب��ال �ق��ول :وال ي�س��ع ال �ع��اق��ل إال ان
يعتبر بمصير ابليس وج�ن��وده
وي ��رب ��أ ب �ن �ف �س��ه ان ي� �ك ��ون م�ع�ه��م
باسم الحرية.
م��ن ج�ه��ة اخ� ��رى قال ال�ج�ي��ران
ان كليشة حسابي مخترق باتت
اس � �ط� ��وان� ��ة م � �ش� ��روخ� ��ة ي� �ك ��رره ��ا
ك � ��ل م � ��ن ت � ��م ت ��وج � �ي� ��ه ات� � �ه � ��ام ل��ه
ب �خ��روج��ه ع �ل��ى ال �ق��ان��ون ،ول�ك�ن��ه
ي�ن�س��ى ان واق �ع��ه ال ي�س�ع�ف��ه ب��أن
ح�س��اب��ه م�خ�ت��رق وذل ��ك ل�ع��دد من
االدل� ��ة اولها :انه ت��م اس �ت��دع��اؤه

د .عبدالرحمن الجيران

ب�ت�غ��ري��دات ب�ن�ف��س ال�ح�س��اب ول��م
يقل انه مخترق! وثانيها تفاعله
االي�ج��اب��ي ال�ي��وم��ي م��ع تغريداته
وردوده ع�ل��ى زم�لائ��ه دل�ي��ل على
تمكنه من الحساب.
وث��ال �ث �ه��ا س �ك��وت��ه ط � ��وال ه��ذه
ال�س�ن�ين ع��ن نسبة اق ��وال ل��ه رغ��م
ش �ن ��اع �ت �ه ��ا دل � �ي� ��ل ع� �ل ��ى إق� � � ��راره
ب��ال�ح�س��اب  ،وال �ق��اع��دة املستقرة
ب� � � ��االع� � � ��راف ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ت� �ق ��ول
(ال �س �ك��وت ف ��ي م� �ع � ِ�رض ال�ح��اج��ة

بيان) .واضاف :ورابع االدلة :ملاذا
ل ��م ي�ل�ج��أ ال ��ى ال �ق �ض��اء الن�ص��اف��ه
وتبرئته ممانسب اليه وتحديدا
الخبراء الفنيني املختصني لبحث
ال� �ح� �س ��اب وس� �ج�ل�ات ��ه وخ ��اص ��ة
عندنا قانون االعالم االلكتروني
وامل� �ط� �ب ��وع ��ات وال �ن �ش ��ر وامل ��رئ ��ي
وامل� �س� �م ��وع؟ وخامسها اذا ك��ان
ال � �ش � �خ� ��ص ل � ��ه ن � �ش � ��اط ح �ق��وق��ي
عاملي في جنيف واالم��م املتحدة
وي �ت��رأس امل�ج�ل��س ال��دول��ي ل��دع��م
املحاكمات العادله فهل ُيعقل او
ي �ك��ون م ��ن امل �ق �ب��ول ف ��ي ت��واص �ل��ه
ال��دائ��م السري والعلني إال يكون
ل��ه ح �س��اب م�ع�ت�م��د ي �ت��واص��ل من
خ�ل�ال��ه م ��ع امل �ظ �ل��وم�ين! وي��رض��ى
ب��ال �ح �س��اب��ات امل � � ��زوره امل �ت��اج��رة
ب��اس �م��ه؟ ف �ك �ي��ف ي �ث��ق ب ��ه ال �ن��اس
ب�ع��د ذل� ��ك! وي �ض��ع ن�ف�س��ه ب��دائ��رة
الشبهات.

أبل للعيسى :ما آلية تقييم
موجهي اللغة العربية؟
ت� �ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .خ �ل �ي��ل اب��ل
بسؤال الى وزير التربية ووزير
التعليم العالي د.ب��در العيسى
ط ��ال ��ب ف� �ي ��ه ب � �ت� ��زوي� ��ده ب�ك�ش��ف
بأسماء لجنة اختيار موجهي
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ب� ��وزارة التربية
م�ت�ض�م�ن��ا م��ؤه�لات �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة
وس � � �ن� � ��وات ال � �خ � �ب� ��رة ال �ع �م �ل �ي��ة
وجنسياتهم.
وم��ا ال�ن�ظ��ام امل�ع�ت�م��د ب ��وزارة
ال � �ت ��رب � �ي ��ة ف � ��ي ل� �ج� �ن ��ة اخ� �ت� �ي ��ار
م ��وج� �ه ��ي ال� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف��ي
ط��ري �ق��ة ت �ق �ي �ي��م أداء امل��وج �ه�ين
وف ��ق امل�ع��اي�ي��ر ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ج��ودة
التعليم؟
كما ط��ال��ب ب�ت��زوي��ده بنسخة
م ��ن ن � �م ��اذج ال �ت �ق �ي �ي��م مل��وج �ه��ي
ال� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ون� �س� �خ ��ة م��ن
األس�ئ�ل��ة واألج��وب��ة النموذجية
التي تعتمدها اللجنة كمعيار
ت� �م� �ي ��ز وت� � �ف � ��وق م� ��وج� ��ه ال �ل �غ��ة
العربية في أداء عمله.
وط��ال��ب ب�ك�ش��ف ب �ع��دد وأس �م��اء
موجهي اللغة العربية حتى تاريخ
طرح هذا السؤال وكشف يتضمن

د .خليل ابل

ع � � ��دد م ��وج� �ه ��ي ال� �ل� �غ ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
املتقدمني للجنة اختيار موجهي
اللغة العربية للسنتني املاليتني
( )2016-2015/2015-2014وكشف
ب � �ع� ��دد وأس� � �م � ��اء ال� �ن ��اج� �ح�ي�ن م��ن
بينهم لكل سنة مالية على حدة.

طنا يطالب بتخصيص مبنى
خاص للوالدة في الجهراء
والفروانية
اق� �ت ��رح ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
ت � �خ � �ص � �ي � ��ص م� � �ب� � �ن � ��ى خ� � ��اص
للنساء والوالدة في مستشفيي
ال �ج �ه��راء وال �ف ��روان �ي ��ة ع �ل��ى ان
تكون جميع الكوادر والطواقم
نسائية .وقال في اقتراح برغبة
قدمه بهذا ال�ص��دد :من منطلق
ت�ع��ال�ي��م دي�ن�ن��ا ال�ح�ن�ي��ف بستر
ال� � � �ع � � ��ورات وح � �ف � ��ظ االع � � � ��راض
وخ � �ص� ��وص � �ي� ��ة ال � �ت � �ع� ��ام� ��ل م��ع
النساء وانطالقا من الضوابط
الشرعية في التعامل مع النساء
وخصوصا لدى الوالدة.
وك��ذل��ك ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن األع �ب��اء
ع� � �ل � ��ى ج� � �ي � ��ب امل� � � ��وط� � � ��ن ال� � � ��ذي
ي �ب �ح��ث ع ��ن ال �خ �ص��وص �ي��ة ف��ي
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �خ��اص��ة وك��ذل��ك
ح� � ��رص وزارة ال� �ص� �ح ��ة ع �ل��ى
تقديم افضل الخدمات الطبية
ل� �ل � �م ��واط� �ن�ي�ن وامل � �ق � �ي � �م �ي�ن ل� ��ذا
اق �ت��رح أن ت�ق��وم وزارة الصحة
ب� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص م � �ب � �ن� ��ى خ � ��اص
للنساء والوالدة في مستشفيي
ال� �ج� �ه ��راء وال� �ف ��روان� �ي ��ة وت �ك��ون
ج� �م� �ي ��ع ال � � � �ك� � � ��وادر وال � �ط� ��واق� ��م
نسائية من موظفات استقبال
وم � � � � �م� � � � ��رض� � � � ��ات وط � � �ب � � �ي � � �ب� � ��ات
واستشاريات ويفضل ان تكون
م��ن املسلمات حتى ال تنكشف
ع��ورات املسلمني إال أم��ام نساء

محمد طنا

م �س �ل �م��ات ث� �ق ��ات اال اذا دع ��ت
الحاجة لذلك مستندين في ذلك
إل ��ى ف �ت��وى وزارة األوق � ��اف في
االستعانة باألطباء والطبيبات
غير املسلمات في حال الحاجة
والضرورة ويتم تأهيل الكوادر
الحالية الوطنية لرفع مستوى
ال � �ك � �ف� ��اءة وت� � ��دري� � ��ب ال� �ط ��واق ��م
ال � �ج� ��دي� ��دة ب� �م ��ا ي� �ت� �ن ��اس ��ب م��ع
املبنى الجديد واآللية الجديدة
ال� �ت ��ي س � ��وف ي �ع �م��ل ب� �ه ��ا ح�ين
تنفيذ هذا االقتراح.
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دشتي يقترح تعديل قانون المرافعات
المدنية والتجارية
تقدم النائب د .عبدالحميد دشتي
باقتراح بقانون في شأن تعديل نص
امل ��ادة  41م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  38لسنة
 1980بشأن إص��دار قانون املرافعات
املدنية والتجارية جاء فيه:
مادة أولى :يعدل نص املادة  41من
القانون لتصبح كالتالي :إذا كانت
الدعوى بني دائن ومدين بشأن حجز
أو ح��ق ع�ي�ن��ي ت�ب�ع��ي ت �ق��در قيمتها
ب�ق�ي�م��ة ال��دي ��ن أو ب�ق�ي�م��ة امل� ��ال محل
ال�ح�ج��ز أو ال�ح��ق العيني أي�ه�م��ا أق��ل
وال يشمل ذل��ك ال��دع��اوى االج��رائ�ي��ة
املتعلقة بثبوت وصحة الحجز أما
الدعوى املقامة من الغير باستحقاق
هذا املال فتقدر باعتبار قيمته
مادة ثانية :يلغى كل حكم أو نص
ورد ف��ي أي ق��ان��ون ي �ع��ارض أح�ك��ام
هذا القانون.
مادة ثالثة :يعمل بهذا القانون من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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
ل�لاق�ت��راح ب�ق��ان��ون :الثابت أن دع��وى
ص� �ح ��ة وت� �ث� �ب� �ي ��ت ال� �ح� �ج ��ز ه � ��ي م��ن
ال��دع��اوى االج��رائ�ي��ة ال�ت��ي اشترطها
املشرع وفق ال��وارد بنص امل��ادة 225
 231من قانون املرافعات وهى ليست
دع��وى مطالبة بقيمة امل��ال املحجوز
ع�ل�ي��ه ب��ل ه��ي م��رح�ل��ة ي�ق�ت�ض��ى على
ال �ح��اج��ز رف�ع�ه��ا خ�ل�ال ث�م��ان�ي��ة أي��ام
من اع�لان الحجز التحفظي وم��ن ثم
رف��ع ال��دع��وى امل��وض��وع�ي��ة للمطالبة
بقيمة امل ��ال امل�ح�ج��وز ع�ل�ي��ه ب�م�ف��اده
أن دع��وى تثبيت الحجز هي دعوى
اج��رائ �ي��ة اش�ت��رط �ه��ا امل �ش��رع لصحة
وت �ث �ب �ي��ت ال �ح �ج ��ز وب� �ع ��د ذل � ��ك رف ��ع

د .عبدالحميد دشتي

ال ��دع ��وى امل��وض��وع �ي��ة وب��ذل��ك ت�ك��ون
قيمة ال��رس��وم امل �ق��ررة عليها كباقي
ال��دع��اوى غير م�ح��ددة القيمة وذل��ك
ح � �ت� ��ى ال ي � �ك � ��ون ال � �ح� ��اج� ��ز ع ��رض ��ة
لسداد رسم ما يطالب به مرتني مرة

ع �ن��د رف �ع ��ه دع � ��وى ص �ح��ة وت�ث�ب�ي��ت
ال�ح�ج��ز واخ ��رى ع�ن��د رف �ع��ه ال��دع��وى
امل��وض��وع �ي��ة ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب�ق�ي�م��ة امل��ال
امل � �ح � �ج� ��وز عليه ه � � ��ذا ف � �ض �ل�ا ع��ن
أن ال �ث��اب��ت ي�ق�ي�ن��ا وف ��ق امل �ع �م��ول به
ب��امل�ح��اك��م ان��ه ل��م ت�ف��رض ث�م��ة رس��وم
ق � �ض ��ائ � �ي ��ة ع � �ل� ��ى دع � � � � � ��اوى ت �ث �ب �ي��ت
الحجز التحفظي منذ صدور قانون
امل��راف �ع��ات وح�ت��ى ال �ع��ام  2013حيث
اتجهت إدارة الرسوم القضائية إلى
ف��رض رس��وم على تلك الدعوى بأثر
رج �ع��ى واك �ت �ظ��ت س ��اح ��ات امل �ح��اك��م
بالتظلمات من أوامر تقدير الرسوم
وه � � ��ذا األم � � ��ر ي� �ت ��وج ��ب م� �ع ��ه ت��دخ��ل
املشرع لحسم هذا الجدل.

برلمان

07

الظفيري :ال لسحب البيوت
الشعبية من العسكريين البدون
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب م�ن�ص��ور الظفيري
نائب رئيس ال ��وزراء وزي��ر الداخلية
الشيخ محمد الخالد بايقاف سحب
ال � �ب � �ي� ��وت ال �ش �ع �ب �ي ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق �ت��ي
الصليبية وتيماء م��ن أرام ��ل وأوالد
وب � �ن � ��ات ال �ع �س �ك ��ري�ي�ن ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين
والبدون مؤكدا أن هؤالء يجب أن يتم
تكريمهم ألن أباءهم إما استشهدوا
وإم� ��ا ت��وف��اه��م ال �ل��ه وه ��م ع �ل��ى رأس
ع �م �ل �ه��م ف �ح ��ري ب �ن��ا أن ن �ق��ف م�ع�ه��م
وعلى أقل تقدير نمنع سحب بيوتهم
الشعبية.
وق � � � ��ال ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ف � ��ي ت �ص ��ري ��ح
صحافي إن ق��رار سحب ب�ي��وت أسر
وع ��ائ�ل�ات ال �ع �س �ك��ري�ين ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين
وال �ب��دون العاملني ب ��وزارة الداخلية
ن��زل كالصاعقة وج��اء إن��ذار االخ�لاء
ليزيد من معاناتهم الفتا إلى أن هذه
األسر ال تجد مكانا يأويها وتعيش
حاال من القلق والتوتر.
وت� �م� �ن ��ى ال� �ظ� �ف� �ي ��ري االس �ت �ج ��اب ��ة

منصور الظفيري

لنداءات أسر العسكريني الخليجيني
وال�ب��دون متوقعا ايقاف ق��رار سحب
ب �ي��وت األس� ��ر خ �ص��وص��ا أن آب��اء ه��م
خ ��دم ��وا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ل �س �ن��وات
ط��وي�ل��ة وواج�ب�ن��ا أن نحفظ الجميل
من خالل تكريم أراملهم وأبنائهم.

الطريجي يسأل عن شراء واستئجار الطائرات في الكويتية
أكد النائب د .عبدالله الطريجي أن
إج� ��راءات ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
ف��ي ت�ح��دي��ث أس�ط��ول�ه��ا م��رت بالعديد
من املشاكل بدءا من العام  2005رغم ما
تمثله الكويتية من أهمية في استكمال
أع � �م ��ال ال� �ت� �ح ��ول وم � ��ا ي �ت �ب��ع ذل � ��ك م��ن
إعادة تأهيل بنيتها وتحديدا تحديث
أسطولها الجوي وذلك تنفيذا للرغبة
األميرية السامية بتحويل الكويت إلى
مركز مالي مرموق في املنطقة .
وأش� � � � ��ار ال� �ط ��ري� �ج ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إل� ��ى أن� ��ه وع �ن��دم��ا ت ��م إل �غ��اء
صفقة التعاقد مع شركة االفكو وألحق
ذل��ك إل �غ��اء صفقة ش ��راء ال �ط��ائ��رات من
ش��رك��ة (ج �ي��ت اي ��روي ��ز) وأت �ب �ع �ه��ا حل
مجلس إدارة الشركة فقد تم بعد ذلك
إع��ادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � ��ذي ق� ��ام ب� ��دوره
ف ��ي إت� �م ��ام إج� � � ��راءات ال �ت �ع��اق��د ل �ش��راء
واس�ت�ئ�ج��ار ط��ائ��رات م��ن ك��ل م��ن شركة
الباص الجوي وشركة بوينغ.
وأض ��اف :ف��ي ظ��ل إع�ف��اء الشركة من
الرقابة املسبقة للجهات الرقابية في
الدولة وما ألحق ذلك من لغط وشبهات
استدعى ذلك متابعة هذا امللف.
وأوض ��ح أن��ه وال �ت��زام��ا م�ن��ا ب��دورن��ا
ال��رق��اب��ي ف��ي ال��ذود ع��ن األم ��وال العامة
ت��م إع��داد حزمة م��ن األسئلة إل��ى وزي��ر
املواصالت وزير الدولة لشؤون البلدية
ع �ي �س��ى ال �ك �ن ��دري ل �ل �ت��أك��د م ��ن س�لام��ة
اإلج� � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ك ��اف ��ة أع �م��ال
ال� �ت� �ع ��اق ��دات ب� �ش ��أن ت �ح��دي��ث أس �ط��ول
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة،م �ع��رب��ا
ع��ن أم �ل��ه ف��ي وص ��ول اإلج ��اب ��ات ضمن
امل �ه �ل��ة ال�لائ �ح �ي��ة الرت �ب��اط �ه��ا ب�م��وق��ف

سياسي معني .وأش��ار إل��ى أن األسئلة
ت �ت �م �ح��ور ح � ��ول م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م م��ع
ش��رك��ة ال �ب ��اص ال �ج ��وي وال�ت�س�ه�ي�لات
امل �م �ن ��وح ��ة ل �ل �ك��وي �ت �ي��ة م �ق ��اب ��ل ع �ق��ود
الشراء واالستئجار والغرامات املالية
ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ود امل� �ب ��رم ��ة وخ � �ط ��ة ت �ق��دي��ر
االحتياجات وإج ��راءات الشركة حيال
أسطولها الحالي ومدى إشراك ديوان
املحاسبة وتمكينه من القيام بدوره.
وج��اء ف��ي ن��ص ال �س��ؤال امل��وج��ه إلى
وزير املواصالت:
هل حصلت إدارة الخطوط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى امل��واف �ق��ات امل�س�ب�ق��ة من
قبل الجمعية العامة للشركة وجهات
االختصاص قبل قيامها بسداد مبلغ
 7.750.000دوالر ام �ي��رك��ي ع�ن��د إب ��رام
م� ��ذك� ��رة ال �ت �ف ��اه ��م م� ��ع ش ��رك ��ة ال �ب ��اص
ال �ج��وي وت��زوي��دن��ا ب �ك��اف��ة امل�س�ت�ن��دات
امل� ��ؤي� ��دة ل �ع �م �ل �ي��ة ال � �س� ��داد وع � ��ن م��دى
وج � � ��ود اش � �ت� ��راط� ��ات م� ��ن ق� �ب ��ل ش��رك��ة
ال � �ب� ��اص ال � �ج� ��وي ف� ��ي م � �ص� ��ادرة ك��اف��ة
املبالغ املسددة في حال عدم التعاقد أو
تعثر الصفقة أو إلغائها.
وي��رج��ى ت��زوي��دي ب�ب�ي��ان تفصيلي
عن املزايا والتسهيالت املقدمة من قبل
ش��رك��ة ال�ب��اص ال�ج��وي وش��رك��ة بوينغ
ل �ص��ال��ح ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
مقابل عقود شراء واستئجار الطائرات
وم� ��دى ت�م��اث�ل�ه��ا م ��ع ال �ع �ق��ود امل�م��اث�ل��ة
وامل�ب��رم��ة م��ن قبل االدارات السابقة او
ش��رك��ات ال �ط �ي��ران االخ � ��رى م��رف�ق��ا فيه
كافة املستندات املؤيدة مع تزويدها ما
يؤكد التزام الشركات املصنعة بتنفيذ
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات وامل � ��زاي � ��ا وف� �ق ��ا ل �ل�ع �ق��ود
املبرمة.

د .عبدالله الطريجي

ك� � �م � ��ا ي� � ��رج� � ��ى ت � � ��زوي � � ��دن � � ��ا ب� �ب� �ي ��ان
ت�ف�ص�ي�ل��ي ي��وض��ح االس� �ع ��ار ال�ن�ه��ائ�ي��ة
ل� �ش ��راء ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن ش ��رك ��ة ال �ب��اص
ال� �ج ��وي وش ��رك ��ة ال �ب��وي �ن��غ وع� �م ��ا اذا
ك��ان��ت ع��رض��ة للتغير م��ع ب�ي��ان ح��دود
ال�ت�غ�ي�ي��ر واس �ب��اب��ه وم ��ا ح �ج��م امل�ب��ال��غ
امل � �س� ��ددة خ �ل��ال ال �ف �ت ��رة م �ن��ذ اع �ت �م��اد
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م وح �ت��ى ت��اري��خ تسلم
الطائرات واالس��اس ال��ذي تم االعتماد
عليه في تحديد حجم الدفعات املالية
ومدى تماثل االجراءات املتبعة في هذا
الشأن مع عقود الشركة السابقة او مع
نظرائها م��ن ش��رك��ات الطيران االخ��رى
مع تزويدنا بكافة املستندات املؤيدة.
وي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب�ب�ي��ان تفصيلي
عن حجم الغرامات املالية املحددة في
العقود املبرمة مع كل من شركة الباص
الجوي وشركة البوينغ في حال التأخر
عن س��داد الدفعات املستحقة للصفقة
وكذلك الغرامات املفروضة على شركة

ال �ب��اص ال �ج��وي وش��رك��ة ال�ب��وي�ن��غ عند
اخاللها بالتزاماتها ومن ذلك التأخر
في تسليم الطائرات سواء املشتراة او
املستأجرة مرفقا بها كافة املستندات
امل��ؤي��دة وت��زوي��دن��ا مستنديا م��ا يؤكد
ت �م��اث �ل �ه��ا م ��ع ال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة ل �ش��راء
الطائرات من قبل االدارات السابقة او
نظرائها من شركات الطيران االخرى.
وي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب�ب�ي��ان تفصيلي
ع ��ن ال� �ض� �م ��ان امل � �ق ��دم م ��ن ق �ب��ل ش��رك��ة
ال� � �ب � ��اص ال� � �ج � ��وي وش � ��رك � ��ة ال �ب��وي �ن��غ
ع�ل��ى ال �ط��ائ��رات امل�س�ت��أج��رة وامل�ش�ت��راة
م� �ت� �ض� �م� �ن ��ا م � � � ��دة ال� � �ض� � �م � ��ان وح� �ج ��م
التحمل على شركة الخطوط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ع��ن اع �م��ال اإلص�ل��اح وق�ط��ع
الغيار مدعما بالبيانات واملستندات
امل��ؤي��دة وم��دى تماثل ه��ذه ال�ب�ن��ود مع
عقود الشركة السابقة او نظرائها من
ش��رك��ات ال �ط �ي��ران االخ� ��رى ك�م��ا ي��رج��ى
تزويدنا بمحاضر اجتماعات مجلس
ادارة ال�ش��رك��ة وق � ��رارات تشكيل لجان
ش � ��راء وت��أج �ي��ر ال� �ط ��ائ ��رات وم �ح��اض��ر
اجتماعاتها وكافة ما يتعلق بها من
م��رف�ق��ات ل�ل�ف�ت��رة م��ن  2012/1/1حتى
تاريخه.
وم��ا ال�خ�ط��ة التشغيلية (Business
 )Planال �ت��ي ت��م ع �ل��ى أس��اس �ه��ا ت�ق��دي��ر
اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �ش ��رك ��ة م� ��ن ال� �ط ��ائ ��رات
املستأجرة واملشتراة.
وي��رج��ى ت��زوي��دي ب�م��ذك��رة التفاهم
ف�ي�م��ا ب�ي�ن ادارة ال �ش��رك��ة ال �س��اب �ق��ة مع
االط� � ��راف ذات ال �ع�ل�اق��ة وم �ن �ه��ا ش��رك��ة
ال �ب��اص ال �ج��وي ل �ش��راء ال �ط��ائ��رات من
ش��رك��ة ( )Get Airwaysوأي ��ة م��رف�ق��ات
ت�ت�ع�ل��ق ب�ه��ا وب �ي��ان ت�ف�ص�ي�ل��ي ب��أن��واع

وأع � ��داد ال �ط��ائ��رات وت��اري��خ التصنيع
وال �ت �ك �ل �ف��ة االج �م��ال �ي��ة ل �ل �ش��راء وك��اف��ة
التسهيالت املقدمة م��ن شركة الباص
الجوي إلتمام الصفقة مع ارفاق السند
ال� ��ذي اع �ت �م��دت ع�ل�ي��ه االدارة ال�ح��ال�ي��ة
للشركة في إلغاء الصفقة.
كما يرجى تزويدي بكافة الدراسات
امل �ع��دة م��ن ق�ب��ل ال�ش��رك��ة او اي��ة اط��راف
اخ��رى ومنها منظمة االي��ات��ا لتحديد
اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �ش ��رك ��ة م� ��ن ال� �ط ��ائ ��رات
املستأجرة أو املشتراة بكافة تفاصيلها
وامل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت�ح�م�ل�ت�ه��ا م �ق��اب��ل ه��ذه
الدراسات.
وي��رج��ى ت��زوي��دي ب�ب�ي��ان تفصيلي
ب� � ��أس � � �م� � ��اء امل � � �ك� � ��ات� � ��ب االس� � �ت� � �ش � ��اري � ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ت �ع��اق��د م�ع �ه��ا ل��دراس��ة
ع�ق��ود ش��راء وت��أج�ي��ر ال�ط��ائ��رات وكافة
امل �ب ��ال ��غ ال �ت ��ي ت�ح�م�ل�ت�ه��ا م �ق��اب��ل ه��ذه
التعاقدات مرفقا فيه كافة املستندات
امل ��ؤي ��دة .وم ��ا ال �ض �م��ان��ات امل �ق��دم��ة من
قبل الشركة لصالح الشركات املصنعة
للطائرات إلتمام صفقات شراء وتأجير
ال�ط��ائ��رات مرفقا بها ك��اف��ة املستندات
املؤيدة.
وي��رج��ى ت��زوي��دي بكافة املستندات
وال �ب �ي��ان��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت��أج�ي��ر وش ��راء
الشركة للطائرات وذلك وفقا لآلتي:
 ك��اف��ة ال� �ع ��روض امل �ق��دم��ة ل�ل�ش��رك��ةبشأن استئجار وشراء الطائرات خالل
ال�ف�ت��رة ال�ت��ي تلت ص��دور ال�ق��ان��ون رقم
 22لسنة  2012وح�ت��ى ت��اري�خ��ه مرفقا
ب �ه��ا ك��اف��ة امل �س �ت �ن��دات امل ��ؤي ��دة وك��اف��ة
ال ��دراس ��ات ال �ت��ي ت�م��ت ع�ل��ى ال �ع��روض
املقدمة بشأن ايجار وش��راء الطائرات
من قبل الشركة او اية اطراف خارجية

للمفاضلة ف�ي�م��ا بينها وك��اف��ة الكتب
وامل��راس�لات التي تم بموجبها اعتماد
صفقة تأجير وشراء الطائرات وعقود
تأجير وشراء الطائرات املعتمدة وبيان
ت�ف�ص�ي�ل��ي ب��امل��واع �ي��د امل ��ؤك ��دة لتسلم
الطائرات املستأجرة واملشتراة مرفقا
فيه ال�ج��دول الزمني لتسلم الطائرات
امل �س �ت��أج��رة وامل� �ش� �ت ��راة وم � ��دى ال �ت��زام
الشركات املصنعة فيه وبيان تفصيلي
ب � � �ج � ��داول س� � � ��داد امل � �ب ��ال ��غ امل �س �ت �ح �ق��ة
ل�ل�ط��ائ��رات امل�س�ت��أج��رة وامل �ش �ت��راة منذ
تاريخ اعتماد مذكرات التفاهم وحتى
ت� ��اري� ��خ ال �ت �س �ل��م ل� �ك ��ل م� ��ن ال� �ط ��ائ ��رات
املستأجرة وامل�ش�ت��راة مرفقا فيه كافة
امل �ب ��ال ��غ امل � �س� ��ددة ح �ت��ى ت ��اري �خ ��ه ل�ك��ل
ط��ائ��رة وب�ي��ان تفصيلي يوضح تكلفة
ال �ت �ج �ه �ي��زات وال� ��دي � �ك� ��ورات ال��داخ �ل �ي��ة
وال� �ط�ل�اء ال �خ��ارج��ي س� ��واء ل �ل �ط��ائ��رات
املستأجرة والجهة التي تتحملها.
وم� ��ا االج � � � ��راءات امل �ت �خ��ذة م ��ن ق�ب��ل
الشركة حيال اسطولها الحالي وقطع
الغيار املتعلقة فيه وهل تم تضمينها
ضمن صفقة شرائها للطائرات الحالية
(اس �ت �ب��دال ال �ط��ائ��رات ال �ق��دي �م��ة وق�ط��ع
غيارها بالطائرات الجديدة مع تحمل
الشركة لفروقات االسعار) وفقا ملا هو
متبع م��ع ك��اف��ة ش��رك��ات ال�ط�ي��ران وم��ن
ذلك الخطوط الجوية الكويتية عندما
قامت بتضمني طائراتها املشتراة من
ايران في صفقة شرائها لطائراتها بعد
التحرير.
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أشادوا بإنجاز قانوني تجنيس البدون ودعم األندية الرياضية في الجلسة الماضية وطالبوا الحكومة

نواب :المجلس يسابق الزمن في إقرار
أكد نواب ان مجلس االمة
واصل أداءه المتميز في
جلسة االسبوع الماضي
من خالل إنجاز التشريعات
المهمة التي تهم مصالح
المواطنين بشكل مباشر
وايضا من خالل التصدي
للقضايا المسكوت عنها
منذ فترة طويلة حتى
تحولت الى امراض مزمنة
ومن اهمها قضية
تجنيس البدون التي
تعاقب عليها مجالس
عديدة ولم يتم احراز
اي تقدم فيها وتمكن
المجلس من اقرار قانون
تجنيس ما ال يزيد على
 4آالف شخص منهم
سنويا في المداولة
االولى وكذلك قانون
دعم االندية الرياضية
الذي يهم الشباب ويدعم
نشاطهم وحذر النواب
من تباطؤ الحكومة في
تنفيذ القوانين االمر الذي
يفقد التشريعات جدواها
ويجعلها تذهب الى
االدراج المغلقة بدال من
تحقيق صالح المواطنين.

مبارك الخرينج

عدنان عبدالصمد

ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ق� ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
املجلس النائب مبارك الخرينج إن
املجلس م��ازال يعمل بنفس معدل
اإلن� �ج ��از ال � ��ذي وص ��ل إل ��ى ذروت ��ه
خالل دور االنعقاد الحالي مشيرا
إل� � ��ى أن امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي م �ن��اق �ش �ت��ه
مل ��وض ��وع ت�ج�ن�ي��س غ �ي��ر م �ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة إن� �م ��ا مل ��س ق �ض �ي��ة ف��ي
غ��اي��ة األه �م �ي��ة ل�ي��س ألن �ه��ا قضية
إنسانية فحسب بل ألنها صارت
م�ث��ل امل ��رض امل��زم��ن ال ��ذي تعاقبت
ع � �ل � �ي ��ه ال� � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن ال� �س� �ل� �ط ��ات
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة م��ن دون
أن تصل فيه إلى حل جذري ولذلك
ف��إن �ن��ا ن��رج��و أن ت �ك��ون ال�ح�ك��وم��ة
ه��ذه امل��رة أك�ث��ر ج��دي��ة م��ن ذي قبل
خاصة أن املشكلة ذات أبعاد أمنية
واج �ت �م��اع �ي��ة خ �ط �ي��رة ال ي�ن�ب�غ��ي
التغافل عنها.
وأض� � � � ��اف أن امل� �ج� �ل ��س ن ��اق ��ش
كذلك موضوع رفع الدعم لالندية
ال��ري��اض�ي��ة ب�م��ا ال ي��زي��د ع�ل��ى 750
أل� ��ف دي� �ن ��ار س �ن��وي��ا وه� ��ي قضية
تمس قطاعا عريضا م��ن الشباب
الذين تحرص القيادة السياسية
ع � �ل� ��ى االه� � �ت� � �م � ��ام ب � �ه� ��م وت �ن �م �ي ��ة
قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم في
مختلف املجاالت ونامل أن توضع
وج�ه��ة نظر اإلخ ��وة ال �ن��واب الذين
ش��ددوا على التفريق ب�ين األن��دي��ة
ال��ري��اض �ي��ة ال �ت��ي ت� �م ��ارس أل �ع��اب��ا
ري��اض �ي��ة م �ت �ع��ددة وم� ��ن ضمنها
أل�ع��اب جماعية وت �ش��ارك وتحقق
بطوالت مختلفة واألندية األخرى
ال �ت��ي ت �م��ارس ل�ع�ب��ة او اث �ن�ت�ين او
ن�ش��اط��ات بسيطة ذرا ل�ل��رم��اد في
العيون.
ك�م��ا ذك ��ر ال�خ��ري�ن��ج أن ��ه ت�س��اءل
في الجلسة عن موضوعني مهمني
أول �ه �م��ا م��وض��وع ش��رك��ة ال�ع�م��ال��ة
امل � �ن� ��زل � �ي� ��ة وث ��ان� �ي� �ه� �م ��ا م� ��وض� ��وع
التأمني الصحي مؤكدا أنه ال يجد
أي تبرير لتأخر تطبيق وتنفيذ
هذين القانونني من قبل الحكومة
رغم حاجة املجتمع املاسة إليهما.
وف��ي السياق ذات��ه ش��دد النائب

ع��دن��ان عبد الصمد على ض��رورة
أن ي �ت��اب��ع امل �ج �ل��س إق� � ��رار ق��ان��ون
تجنيس البدون ال��ذي أصبح مثل
ك ��رة ال �ث �ل��ج ي � ��زداد ح�ج�م�ه��ا ي��وم��ا
ب �ع��د ي� ��وم وك �ل �م��ا ه ��م امل �ج �ل��س او
حتى املجالس السابقة بالتصدي
لحلها راوغ ��ت ال�ح�ك��وم��ة وأع ��ادت
املوضوع الى املربع األول.
وأضاف عبد الصمد أن املجلس
أن �ج��ز أي �ض��ا ق��ان��ون دع ��م األن��دي��ة
الرياضية بحيث يصبح القانون
داع� � �م � ��ا ح �ق �ي �ق �ي��ا ل �ل�أن� ��دي� ��ة ال �ت��ي
ت�م��ارس أنشطة رياضية متعددة
وه��ذه األندية هي التي ينبغي أن
يكون لها حق الدعم بالسقف الذي
حدده القانون وهو  750ألف دينار
أم��ا التي ت�م��ارس لعبة أو لعبتني
فقد حدد القانون حجم الدعم الذي
ت�س�ت�ح�ق��ه ب�ح�ي��ث ال ت �ت �س��اوى مع
األندية األخرى وهذا عني العدل.
أم��ا النائب عسكر العنزي فقال
إن هذه الجلسة تم خاللها إنجاز
بعض القوانني املهمة التي تلبي
مطالب الشعب واحتياجاته بدءا
م��ن إق ��رار ق��ان��ون التجنيس لغير

جانب من الجلسة السابقة

سعدون حماد

م� �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ف ��ي م��داول �ت��ه
األول � � � � ��ى وق� � ��ان� � ��ون دع � � ��م األن� ��دي� ��ة
ال��ري��اض �ي��ة ف ��ي م��داول �ت �ي��ه األول ��ى
والثانية.
وفيما يتعلق بقانون تجنيس
غير م�ح��ددي الجنسية أع��رب عن
تمنياته أن يتم إقراره في مداولته
الثانية وأن تتعاون الحكومة مع
امل �ج �ل��س ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون
ف � �ه� ��ذه ال� �ف� �ئ ��ة ب ��ال� �ف� �ع ��ل ت �س �ت �ح��ق
اإلنصاف خاصة أن فيهم من قدم
خدمات جليلة لهذا البلد وشارك
ف � ��ي ال � � �ح� � ��روب ال� �ع ��رب� �ي ��ة وح � ��رب
تحرير الكويت على وجه التحديد
وم �ن �ه��م ك��ذل��ك م ��ن اس�ت�ش�ه��د على
حدود الكويت أو أخذ أسيرا خالل
ال�غ��زو ال�ص��دام��ي اآلث��م وم��ن كانوا
ضمن تعداد  1965وم��ن ثم فنحن
وب�ك��ل تأكيد ن��دع��م ح��ق ك��ل ه��ؤالء
ون �ق��ف ب�ج��ان�ب�ه��م ح�ت��ى يحصلوا
على حقوقهم كاملة دون نقصان
ويكفي أنهم لم يتم إنصافهم حتى
ال �ي��وم ف��االع �ت��راف ب��ال�ح��ق فضيلة
والحق أحق أن يتبع.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب فيصل

د .هادي الحويلة

فيصل الشايع

ال�ش��اي��ع إن الجلسة ك��ان��ت منتجة
ح� �ي ��ث ن ��اق� �ش� �ن ��ا ف� �ي� �ه ��ا ع� � � ��ددا م��ن
ال �ق��وان�ين امل�ه�م��ة ك��ان ع�ل��ى رأس�ه��ا
ق ��ان ��ون ت �ج �ن �ي��س ال � �ب� ��دون ب �م��ا ال
ي��زي��د ع �ل��ى أرب �ع ��ة آالف س �ن��وب��ا ؛
ودار ح ��ول ��ه ن� �ق ��اش ح � ��ام ان �ت �ه��ى
ب��ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ف ��ي م��داول �ت��ه
األول � � ��ى وك ��ان ��ت ه� �ن ��اك م �ط��ال �ب��ات
ج��دي��ة ف��ي ال�ت�ص��دي ل�ح��ل املشكلة
ح �ت ��ى ال ن ��زي ��ده ��ا ت �ع �ق �ي��دا وه� ��ذا
ال �ط��رح ل�ي��س ج��دي��دا إذ ط��ال��ب به
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �ن ��واب ف ��ي م�ج��ال��س
س��اب�ق��ة ول �ك��ن ال �ح �ل��ول ك��ان��ت غير
ح��اس �م��ة ع �ل��ى ال� � ��دوام ول��ذل��ك فقد
تفاقمت املشكة وأصبحت مثل كرة
الثلج.
كذلك ناقش املجلس املساعدات
امل��ال�ي��ة ل�لأن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة بحيث
ال تزيد على  750أل��ف دينار وفقا
ألنشطتها ألن بعض األندية كانت
ق��د رف �ع��ت ق�ض��اي��ا وح�ص�ل��ت على
م ��ا ي� �ع ��ادل ن �ص��ف م �ل �ي��ون دي �ن��ار
دون وجه حق أو استحقاق ألنها
تقتصر على لعبة أو لعبتني ومن
غير امل�ع�ق��ول أن ت�ت�س��اوى األن��دي��ة
التي تمارس عدة أنشطة مختلفة
بأندية أخرى ال تمارس إال نشاطا
رياضيا واحدا أو نشاطني ومن ثم
فإنه من بعد إقرار هذا القانون فإن
م��ن ح��ق هيئة الشباب والرياضة
وف� ��ق ض ��واب ��ط ول ��وائ ��ح ت�ن�ف�ي��ذي��ة
معينة أن تحدد األندية املستحقة
من غيرها.
من ناحيته ق��ال النائب د.محمد
ال� �ح ��وي� �ل ��ة إن� � ��ه ح� � ��ذر ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة
ع�ن��د م�ن��اق�ش��ة تجنيس ال �ب��دون من
أن �ه��ا ق �ض�ي��ة ت �ه��دد األم� ��ن ال��وط�ن��ي
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي م� �ط ��ال� �ب ��ا ال �س �ل �ط��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ح �س��م ه � ��ذه ال�ق�ض�ي��ة
وم� �ع ��ال� �ج� �ت� �ه ��ا ج� � ��ذري� � ��ا ب� � � ��دال م��ن
ال� �ت� �س ��وي ��ف وامل � �م� ��اط � �ل� ��ة وت �ع �ق �ي��د
املشكلة ي��وم��ا بعد آخ��ر مشيرا إلى
أن� ��ه ال ي �ف �ه��م ال �س �ب��ب ال � ��ذي ي�ج�ع��ل
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باالستعجال في أقرار القوانين

التشريعات المهمة
العنزي:
على الحكومة
أن تتعاون مع
المجلس في تنفيذ
قانون تجنيس
البدون
عسكر العنزي

تتمة المنشور ص08
الحكومة تتقاعس في إعطاء كل ذي
حق حقه في هذه القضية بالذات.
وأضاف أن الجلسة ناقشت كذلك
قضية رف��ع دع��م األن��دي��ة الرياضية
وهي قضية عدل أريد بها اإلنصاف
خ� ��اص� ��ة ح �ي �ن �م��ا ط� ��ال� ��ب ال� �ق ��ان ��ون
ب � ��امل � ��واء م � ��ة ب �ي��ن ح� �ج ��م ال� �ن ��اش ��اط
ال ��ري ��اض ��ي ال � ��ذي ي �م��ارس��ه ال �ن ��ادي
وقيمة الدعم املستحق له.
وأع��رب الحويلة ع��ن تمنياته أن
تستمر وتيرة اإلن�ج��از في املجلس
خاصة ف��ي الفترة املتبقية ف��ي دور
االنعقاد الحالي حتى يكون حجم
اإلن �ج��از ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��ذي ي�ق��وم به
املجلس في ازدياد مطرد.
وش � ��دد ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي
ع � �ل� ��ى ض � � � � ��رورة ت � � �ع� � ��اون ال �س �ل �ط��ة
التنفيذية بشكل أك�ب��ر م��ع السلطة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذال�ق��وان�ين ال�ت��ي
يصدرها املجلس الفتا إل��ى إش��ارة
ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س امل � �ج � �ل� ��س م � �ب� ��ارك
الخرينج إلى قانون شركة العمالة
املنزلية ال��ذي أص��دره املجلس منذ
ف �ت��رة وت �ف ��اءل امل��واط �ن��ون ب��ه خ�ي��را
وك ��ان ��وا ي �ظ �ن��ون أن �ه ��م س�ي�ن�ع�م��ون
ب��ال�ت�ط�ب�ي��ق ال �س��ري��ع ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون
ب �ح �ي��ث ال ي��أت��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان إال
وك��ل محتاج إل��ى عمالة منزلية قد
ح�ص�ل�ه��ا ب��ال�ت�ك�ل�ف��ة امل �ع �ق��ول��ة ال�ت��ي
ح��دده��ا ال�ق��ان��ون وال �ت��ي ت�ق��ل كثيرا
عن الكلفة الجنونية التي كان األمر
قد وصل إليها وال يزال إال أن األمر
ال ي ��زال ي� ��راوح ف��ي م�ك��ان��ه مضيفا:
إن �ن��ا ن�خ�ش��ى أن ي�ت�ح��ول امل��وض��وع
إل��ى م�ج��رد ق��ان��ون م��ر على املجلس
ولكن إلى مقبرة األدراج.
ك � �م� ��ا رح� � � ��ب ب � � ��إق � � ��رار امل� �ج� �ل ��س
لقانون دعم األندية الرياضية في
م��داول�ت�ي��ه األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة بما ال
يزيد على  750ال��ف دينار سنويا
وفقا لحجم ونشاط كل ناد بحيث
ي �ك��ون ه �ن��اك ن ��وع م��ن ال �ع��دال��ة في
ال�ت��وزي��ع وعلى ق��در العطاء يكون
الجزاء والدعم.

كامل العوضي

مبارك الحريص

د .منصور الظفيري

فارس العتيبي

وان �ت �ق��د ال �ع��وض��ي ح ��ل مشكلة
غ �ي��ر م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ب�ن�ف��س
طريقة التصدي السابقة للمشكلة
والتي ال تغني وال تثمن من جوع
؛ ق��ائ�لا :صحيح أن ال�ق��ان��ون ال��ذي
أق ��ر ف��ي م��داول �ت��ه األول � ��ى ووع ��دت
ال �ح �ك��وم��ة ب � ��إق � ��راره ف ��ي م��داول �ت��ه
ال �ث��ان �ي��ة ي �ن��ص ع �ل��ى ت�ج�ن�ي��س ما
ال يزيد على أربعة آالف مستحق
سنويا إال أن العبرة بالعدد الذي
س �ي �ت��م ت�ج�ن�ي�س��ه ب��ال �ف �ع��ل وال� ��ذي
ق��د يصل كما ي��ذه��ب البعض إلى
تجنيس شخص واحد فقط وهذه
صورة من صورة تطبيق للقانون
لكنها ف��ي الحقيقة تفرغ القانون
من محتواه ومضمونه الذي شرع
ألجله.
كذلك فقد أعرب النائب سعدون
حماد ع��ن رض��ائ��ه عما ت��م إنجازه
ف� ��ي ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ج �ن �ي��س غ �ي��ر م �ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��ذي ��ن ي �س �ت �ح �ق��ون أن
يحصلوا عليها بما ال يزيد على
أربعة آالف سنويا وقد تم التوافق
م � ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى إق� � � � ��رار ه ��ذا

ال�ق��ان��ون ف��ي امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة وإن
كنت أن��ا ممن ق��دم��وا ه��ذا القانون
م� ��ن ق� �ب ��ل ول � �ك� ��ن ب� �م ��ا ال ي� �ق ��ل ع��ن
أربعة آالف مستحق سنويا إال أن
بعض اإلخ��وة النواب رأوا أن هذه
الجملة ربما تعرقل تمرير القانون
بالكامل ول��ذل��ك فقد ع��دل إل��ى بما
ال ي��زي��د ع�ل��ى أرب �ع��ة آالف سنويا
ب�م�ع�ن��ى أن �ه��م ل ��و ج �ن �س��وا واح� ��دا
ف �ق��ط ي �ك��ون��ون م�ط�ب�ق�ين ل�ل�ق��ان��ون
وه ��و ت�ط�ب�ي��ق ص� ��وري ك �م��ا ت ��رون
ولكنه يتماشى م��ع ن��ص القانون
ف��واف �ق �ن��اه��م ح �ت��ى ي �م��ر ال �ق��ان��ون
ومن ثم تكون هناك فرصة للنظر
ف� ��ي ت �ع��دي �ل��ه ف� ��ي ي � ��وم م� ��ن األي � ��ام
خاصة أننا ال نملك غير ذل��ك اآلن
لكنني أوضحت أيضا أنه ال يجب
أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك رب � ��ط ب �ي�ن أب �ن��اء
املطلقات وغير محددي الجنسية.
وقال النائب مبارك الحريص إن
الجلسة السابقة تضمنت إنجاز
ال �ع��دي��د م��ن ال �ق��وان�ي�ن ول�ك�ن�ن��ا في
ن �ف��س ال ��وق ��ت ن �ب ��دي م�لاح�ظ��ات�ن��ا
للحكومة ل�ع��دم مواكبتها سرعة
اإلن �ج��از ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ح��ال��ي فمع

األس ��ف ال�ش��دي��د ال ت ��زال الحكومة
م�ت��أخ��رة ع��ن ال��رك��ب ك�ث�ي��را وه�ن��اك
الكثير من القوانني التي أنجزت لم
تصدر لها الالئحة التنفيذية التي
تضعها م��وض��ع التنفيذ الفعلي
وهذا ما نعتبره نوعا من التراخي
من قبل الحكومة.
وأض� ��اف ان امل�ج�ل��س ت�م�ك��ن في
خ�لال ال��دوري��ن السابقني أن ينجز
ع� � ��ددا ك �ب �ي��را م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي
تجاوز بها كافة املجالس السابقة
ولذلك فال ض��رر من أن يقل معدل
اإلن �ج��از ف��ي ه ��ذا ال� ��دور أو املقبل
ن �س �ب �ي��ا ون� �ح ��ن ف� ��ي ك� ��ل األح � � ��وال
ال ن��أل��و ج �ه��دا ف ��ي ال� �ح ��رص على
أن ت �ك��ون ك��اف��ة ال�ج�ل�س��ات منتجة
وم� �ن� �ج ��زة ب��ال �ش �ك��ل ال� � ��ذي ي�ح�ق��ق
م� �ص� �ل� �ح ��ة وط� � �م � ��وح � ��ات ال �ش �ع ��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي .م� ��ؤك� ��دا أن ال �ج �ل �س��ات
س �ت �س �ت �م��ر خ �ل��ال ش� �ه ��ر رم� �ض ��ان
امل � �ب � ��ارك ك �م ��ا ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل ��اض ��ي
إلن� � �ج � ��از م � ��ا ي� �م� �ك ��ن إن � � �ج� � ��ازه م��ن
ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ه �م��ة ق �ب��ل ف� ��ض دور
االنعقاد.
وبدوره أشاد النائب د .منصور

ال �ظ �ف �ي ��ري ب �م ��ا ت� ��م خ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب �ق��ان��ون ت�ج�ن�ي��س ال �ب��دون
ال� � � ��ذي ت � ��م ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل� �ي ��ه ف��ي
م��داول �ت��ه األول� ��ى ب�م�ن��ح الجنسية
ملستحقيها بما ال يتجاوز أربعة
آالف شخص
ك��ذل��ك أق��ر املجلس دع��م االن��دي��ة
ب�م��ا الي��زي��د ع�ل��ى  750أل ��ف دي�ن��ار
سنويا حسب األنشطة أو اللعبات
التي يمارسها كل ناد وترك لهيئة
الشباب والرياضة أن تحدد قيمة
ال� ��دع� ��م ل �ك��ل ن � ��اد وف� �ق ��ا ل �ض��واب��ط
ولوائح محددة تضعها الهيئة في
إطار السقف الذي أقره القانون.
وط� ��ال� ��ب ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ال �ح �ك��وم��ة
بسرعة تنفيذ القوانني التي يقرها
امل �ج �ل��س ب�ح�ي��ث ت�ح�ق��ق امل�ص�ل�ح��ة
ال� �ع ��ام ��ة وإال ف� �م ��ا ج � � ��دوى إق � ��رار
القوانني إذا لم تنفذ؟
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ف� ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي
إن قضية ال��ري��اض��ة ودع��م األن��دي��ة
الرياضية كانت من بني القضايا
املهمة التي ناقشها املجلس وهي
جديرة باالهتمام حقا وال يخفى
ع �ل��ى أح� ��د أن ك �ث �ي��را م ��ن ال �ش �ب��اب
ال��ري��اض �ي�ين رف �ع ��وا اس ��م ال�ك��وي��ت
ع��ال �ي��ا ف ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول� �ي ��ة م��ن
خ�لال اإلن�ج��ازات والبطوالت التي
ح �ص ��دوه ��ا وب��ال �ت��ال��ي ال ي�ن�ب�غ��ي
أن ت�ب�خ��ل ع�ل�ي�ه��م ال��دول��ة ب ��أي من
األحوال وذلك من خالل زيادة دعم
األندية الرياضية.
وع �ل ��ق ال �ع �ت �ي �ب��ي ع �ل��ى اه �ت �م��ام
الجلسة بموضوع حقوق املؤلف
م ��ؤك ��دا ان �ه��ا ق �ض �ي��ة م �ه �م��ة وه ��ذا
أي� � �ض � ��ا ي � �خ� ��ص ق� � �ط � ��اع ال� �ش� �ب ��اب
شأنه ش��أن قضية الرياضة ولعل
ال �ش �ب��اب ي�ع��ي ذل ��ك ج �ي��دا وي�ع��رف
م ��دى اه �ت �م��ام ال ��دول ��ة ب��ه وم ��ن ثم
ي� �ض ��اع ��ف م� ��ن ع� �ط ��ائ ��ه وي �ت �م �س��ك
ب� ��والئ� ��ه وان� �ت� �م ��ائ ��ه ل� �ه ��ذا ال ��وط ��ن
املعطاء.

لقطة عامة من الجلسة

العوضي :ضرورة
تعاون الحكومة
بشكل أكبر لتنفيذ
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الحريص :الحكومة
ال تواكب سرعة
اإلنجاز التشريعي
الحالي
الظفيري:
نطالب الحكومة
باالستعجال في
تنفيذ القوانين
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المجلس
العتيبي :دعم
األندية الرياضية
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المهمة التي
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

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

استهل أعماله في  12يوليو واستمر عاما وثمانية أشهر

مجلس  84 :2006تشريعا منها  47قانونا
و 14للميزانيات و 23اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل الحادي عشر

التشريعية موزعة على أدوار االنعقاد

%4.8

%16.7
%55.9

%27.4

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
84
14
23
47
العدد
%100
% 16.7
املعدل % 27.4 % 55.9

ص � � ��در ف � ��ي ال � �ف � �ص� ��ل ال �ت �ش ��ري �ع ��ي
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر ال� ��ذي اس �ت �ه��ل اع�م��ال��ه
ف��ي  12ي��ول �ي��و  2006واس �ت �م��ر ع��ام��ا
وثمانية أشهر  84تشريعا منها 47
قانونا و 14قانونا بشأن امليزانيات
والحسابات الختامية و 23اتفاقية
فقد تنوعت التشريعات الصادرة
ف��ي الفصل التشريعي ال�ح��ادي عشر
م��ا ب�ين  47قانونا بنسبة  ٪55.9من
إجمالي التشريعات الصادرة وبلغت
ع��دد االتفاقيات ال�ص��ادرة  23قانونا
باتفاقية بنسبة  ٪27.4و 14قانون
م�ي��زان�ي��ة وح�س��اب��ات ختامية بنسبة
 ٪16.7م� ��ن إج� �م ��ال ��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات
ال� � � �ص � � ��ادرة وت� �ش� �ي ��ر االح� �ص ��ائ� �ي ��ات
بالنسبة للقوانني واملراسيم بقوانني
إل ��ى أن ه �ن��اك  21ق��ان��ون��ا ج��دي��دا من
بني  47قانونا بنسبة  ٪44.7الباقي
 26تعديال على قوانني قائمة بنسبة
.٪55.3
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 االول م��ن
الفصل التشريعي الحادي عشر إقرار
 4ق��وان�ين ب�م�ع��دل  ٪4.8م��ن إج�م��ال��ي

ال �ت �ش��ري �ع��ات ال � �ص ��ادرة وع ��دده ��ا 84
وف� ��ي دور االن �ع �ق ��اد ال �ث��ان��ي ف �ق��د تم
إق � ��رار  63ق��ان��ون��ا ب �م�ع��دل  ٪75وف��ي
دور االنعقاد الثالث فقد تم إق��رار 17
قانونا بمعدل ٪20.2
أم��ا تصنيفات القوانني فقد صدر
 13قانونا بشأن االقتصاد والتجارة
و 6قوانني بشأن العدل والقضاء و5
ق��وان�ين ل�ك��ل م��ن ان�ت�خ��اب��ات مجلسي
االم��ة وال�ب�ل��دي وال��ري��اض��ة و 4قوانني
بشأن الرعاية االجتماعية و 3قوانني
ل �ك��ل م ��ن ق ��وان�ي�ن ال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
والجيش والشرطة.
وم ��ن اب ��رز ال �ق��وان�ين ال� �ص ��ادرة في
الفصل ال �ح��ادي عشر اإلع�ل�ام املرئي
واملسموع وقمع الغش في املعامالت
التجارية وإنشاء محفظة مالية لدى
بنك الكويت الصناعي ل��دع��م تمويل
الصناعة وحماية املنافسة ومكافآت
ال �ط �ل �ب��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وال� ��رع� ��اي� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل�ل�م�س�ن�ين
وإع� ��ادة ت�ح��دي��د ال��دوائ��ر االنتخابية
لعضوية مجلس االم��ة ودع��م األندية
الرياضية وتنظيم بعض اوجة العمل
في كل من اللجنة األو ملبية الكويتية
واالت � � �ح � � ��ادات واألن � ��دي � ��ة ال��ري��اض �ي��ة

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

%8.9

%20.2

%28.9

%62.2

%75

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

االجمالي

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

االجمالي

العدد

4

63

17

84

العدد

4

28

13

45

املعدل

%4.8

٪ 75

% 20.2

%100

املعدل

% 8.9

% 62.2

% 28.9

%100

وص��رف منحة اميرية والغاء ج��داول
االق �س ��اط م ��دى ال �ح �ي��اة امل �ع �م��ول بها
في نظام التأمينات االجتماعية ومد
ال �ح �م��اي��ة ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة مل��واط �ن��ي دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملني في غير دولهم في أي دولة
ع�ض��و ف��ي امل�ج�ل��س وت��أس�ي��س شركة
مساهمة ت��زاول املهن املصرفية وفق
احكام الشريعة اإلسالمية وتأسيس
شركات تطوير وتنفيذ املستودعات
ال�ع��ام��ة وامل�ن��اف��ذ ال�ح��دودي��ة وتحويل
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
الى شركة مساهمة.
وف � ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل أب� � ��رز ال �ق ��وان�ي�ن
ال � � �ص � ��ادرة ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الحادي عشر:
اإلعالم المرئي والمسموع
ق��ان��ون رق��م  61لسنة  2007بشأن
اإلع �ل��ام امل��رئ��ي وامل �س �م��وع ج ��اء ف�ي��ة:
ي� �ج ��وز م� �م ��ارس ��ة أع � �م� ��ال ال� �ب ��ث ب�ع��د
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت��رخ�ي��ص ب��ث ص��ادر
ويصدر ترخيص البث بعد استيفاء
ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص ل �ل �ش��روط امل �ح��ددة
واإلج � � � � � � � � � ��راءات امل� � � �ق � � ��ررة ب ��ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية وعلى األخص تحديد وزارة
امل��واص�لات الحيز الفضائي ومجال

التردد الالسلكي أو الرقمي أو أقنية
الكيبل ال�ت��ي سيتم ال�ب��ث بواسطتها
وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات
فيكون الترخيص لكل قناة على حدة
وتكون م��دة الترخص لعشر سنوات
ق ��اب� �ل ��ة ل �ل �ت �ج��دي��د ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ط �ل��ب
املرخص له وموافقة ال��وزارة ويصدر
الوزير خالل تسعني يوما من تاريخ
تقديم الطلب ق��رارا باملوافقة عليه أو
رفضه ولذوي الشأن الطعن في القرار
النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة
وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في
أحكام املرسوم بقانون رقم  20لسنة
 1981وت�ع��دي�لات��ه خ�ل�ال س�ت�ين يوما
م ��ن إب�ل�اغ �ه��م ب��ال �ق��رار أو م ��ن ت��اري��خ
امل��دة امل�ش��ار إليها وم��ع ع��دم اإلخ�لال
بأحكام ال�ق��ان��ون رق��م  15لسنة 1960
بشأن ال�ش��رك��ات التجارية والقوانني
املعدلة له تتولى الوزارة تعيني مراقب
حسابات يتولى تدقيق وبيان املركز
املالي لحسابات املؤسسة أو الشركة
امل ��رخ ��ص ل �ه��ا ب��ال �ب��ث وف� ��ق األن �ظ �م��ة
والضوابط التي يصدر بها ق��رار من
ال��وزي��ر وي �ج��ب م�ب��اش��رة امل��رخ��ص له
أع�م��ال ال�ب��ث خ�لال سنتني م��ن تاريخ
ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ال�ت��رخ�ي��ص ول �ل ��وزارة
ت �م��دىد ه ��ذة امل ��دة ب�ح��د أق �ص��ى ستة

ش �ه��ور إذا ق ��دم امل��رخ��ص ل��ه أس�ب��اب��ا
م� �ق� �ب ��ول ��ة وي � �ق� ��ع ب� ��اط�ل��ا ك � ��ل إي� �ج ��ار
ل�ت��رخ�ي��ص ال �ب��ث وي �ب �ط��ل ك��ل ب �ي��ع أو
ت �ن��ازل ع��ن ال �ت��رخ �ي��ص م��ا ل��م ت��واف��ق
عليه الوزارة.
مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية
قانون رق��م  6لسنة  2008في شأن
ت �ح��وي��ل م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة إل ��ى ش��رك��ة م�س��اه�م��ة ج��اء
فية :تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ش ��رك ��ة م �س ��اه �م ��ة ب��اس��م
(ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية)
تتولى تنفيذ جميع أغراض املؤسسة
وت ��ؤول إليها جميع األص ��ول امل��ادي��ة
وامل� �ع� �ن ��وي ��ة وال ي� �ج ��وز ال� �س� �ح ��ب أو
ال �ت �ن��ازل ب ��أي وس�ي�ل��ة ع��ن أي ام�ت�ي��از
أو ح��ق ك��ان م�ق��ررا ملؤسسة الخطوط
ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وت�ح�ت�ف��ظ الشركة
ب �ه��ذه ال �ح �ق��وق واالم �ت �ي ��ازات وي�ك��ون
لها وحدها حق التصرف فيها وعلى
األخص الحقوق واالمتيازات التالية:
 ح � �ق� ��وق ال� �ن� �ق ��ل وف� � ��ق ال� � �ق � ��راراتواملوافقات املنظمة لها والصادرة من
اإلدارة العامة للطيران املدني.
 -أي مزايا تقررها الدولة لشركات

الطيران األخرى.
 اإلع �ف��اء م��ن ال�ض��ري�ب��ة الجمركيةوال � � ��رس � � ��وم ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �ق� �ط ��ع غ �ي ��ار
الطائرات الخاصة والطائرات املدنية
داخل مطارات الكويت.
 ال �ع �ق ��ود امل �ب ��رم ��ة ب�ي�ن امل��ؤس �س��ةوب� � � �ع � � ��ض ال� � � �ج� � � �ه � � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة
وال� �ت ��راخ� �ي ��ص امل �م �ن��وح��ة ل �ه��ا وذل ��ك
ب� � ��ذات ال � �ش� ��روط واألح� � �ك � ��ام ال � � ��واردة
ب�ه��ا وي�خ�ض��ع ت�ج��دي��د ال�ع�ق��ود إلرادة
الطرفني املتعاقدين.
وال � �ح� ��د األدن� � � ��ى ل �ن �س �ب��ة ال �ع �م��ال��ة
الكويتية في الشركة ال تقل عن ٪50
عما كانت عليه في املؤسسة في تاريخ
العمل بهذا القانون ويسمح ملوظفي
ال�ش��رك��ات التابعة ملؤسسة الخطوط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ح ��ال رغبتهم
في ت��رك الخدمة بالشركة خ�لال فترة
التحويل باالختيار بني املزايا املقررة
ل �ه��م وف �ق��ا ل�لأن �ظ �م��ة امل �ط �ب �ق��ة عليهم
وامل��زاي��ا امل�م�ن��وح��ة مل��وظ�ف��ي املؤسسة
وف�ق��ا ل�ل�م��واد السابقة وي�ت��ول��ى إدارة
الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة
أش �خ��اص يعينون ب �ق��رار م��ن ال��وزي��ر
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 13قانونا بشأن االقتصاد والتجارة و 6للعدل والقضاء و 5للرياضة و 4للرعاية االجتماعية

المجلس يقر تحويل مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
االتفاقيات موزعة على أدوار االنعقاد

الميزانيات والحسابات الختامية موزعة على أدوار االنعقاد

%4.3

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

%7.1

%44.7
%92.9

%95.7

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

االجمالي

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

االجمالي

القوانني

العدد

22

1

23

العدد

13

1

14

املعدل

% 95.7

% 4.3

%100

املعدل

% 92.9

% 7.1

%100

العدد
املعدل

تتمة المنشور ص10
الذي يحدده مجلس الوزراء ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة
دعم األندية الرياضية
قانون رق��م  7لسنة  2007في شأن
دع � ��م األن� ��دي� ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة ج � ��اء ف �ي��ة:
يخصص مبلغ  500,000خمسمائة
أل��ف دي�ن��ار كويتي دعما سنويا لكل
ن��اد رياضي تم إشهاره وفقا ألحكام
امل � ��رس � ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  42ل�س�ن��ة
 1978امل �ش��ار إل �ي��ه وذل ��ك اع �ت �ب��ارا من
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2007/2006وت��ؤخ��ذ
االع �ت �م ��ادات امل��ال �ي��ة ال�ل�ازم ��ة لتنفيذ
أح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ل �ص��رف ف ��روق
ال��دع��م ع��ن السنة امل��ال�ي��ة 2007/2006
م��ن االحتياطي ال�ع��ام للدولة وت��درج
امل �ب ��ال ��غ ال�ل��ازم� ��ة ل �ل �س �ن��وات ال �ت��ال �ي��ة
اعتبارا من السنة املالية 2008/2007
ب �م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
والرياضة.
حماية المنافسة
ق ��ان ��ون رق � ��م  10ل �س �ن��ة  2007ف��ي
شأن حماية املنافسة جاء فيه :حرية
ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة

%55.3

للجميع ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال ��ذي ال ي��ؤدي
إل��ى تقييد املنافسة الحرة أو منعها
أو اإلضرار بها وذلك كله وفق أحكام
الدستور وهذا القانون ودون اإلخالل
بما تقضي به املعاهدات واالتفاقات
الدولية النافذة ف��ي الكويت وتحظر
االتفاقيات أو العقود أو املمارسات أو
القرارات الضارة باملنافسة الحرة كما
ي�ح�ظ��ر ع�ل��ى األش �خ ��اص الطبيعيني
أو االعتباريني ذوي السيطرة إساءة
استخدامها وفقا ملا يلي:
 ال �ت��أث �ي��ر ف ��ي أس� �ع ��ار امل �ن �ت �ج��اتمحل التعامل بالرفع أو الخفض أو
ب��ال�ت�ث�ب�ي��ت أو ب��امل �ع��ام�لات ال�ص��وري��ة
أو ال��وه �م �ي��ة أو ب��أي��ة ص � ��ورة أخ ��رى
بما يتعارض مع آلية السوق بغرض
اإلضرار باملنافسني اآلخرين.
 ال�ح��د م��ن ح��ري��ة ت��دف��ق املنتجاتإل� � ��ى األس � � � � ��واق أو خ ��روج � �ه ��ا م�ن�ه��ا
ب �ص ��ورة ك�ل�ي��ة أو ج��زئ �ي��ة ب��إخ�ف��ائ�ه��ا
أو االم� �ت� �ن ��اع ع ��ن ال �ت �ع��ام��ل ف �ي �ه��ا أو
ب�ت�خ��زي�ن�ه��ا دون وج� ��ه ح ��ق أو ب��أي��ة
صورة أخرى.
 افتعال وف��رة مفاجئة للمنتجاتت � � � ��ؤدي إل � � ��ى ت � ��داول � �ه � ��ا ب� �س� �ع ��ر غ �ي��ر
حقيقي ي��ؤث��ر ع�ل��ى اق �ت �ص��ادات باقي
املتنافسني.

 منع أو عرقلة ممارسة أي شخصل�ن�ش��اط��ه االق �ت �ص��ادي ف��ي ال �س��وق أو
التوقف عنه في أي وقت.
 حجب املنتجات املتاحة بالسوقب�ص��ورة كلية أو ج��زئ�ي��ة ع��ن شخص
معني وذل��ك وفق الضوابط املوضحة
بالالئحة التنفيذية.
 بيع املنتجات بأقل م��ن تكلفتهاال�ف�ع�ل�ي��ة ب�ق�ص��د اإلض � ��رار باملنتجني
املنافسني.
 ال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى ع � �ط ��اءات ب �ي��ع أوش ��راء أو ت�ق��دي��م أو ت��وري��د املنتجات
وال �خ��دم��ات س ��واء ف��ي امل�ن��اق�ص��ات أو
امل � ��زاي � ��دات أو ع � ��روض ال� �ت ��وري ��د وال
ي �ع �ت �ب��ر م� ��ن ه � ��ذا ال �ق �ب �ي��ل ال� �ع ��روض
املشتركة من املتقدمني.
 وض � � � ��ع ن� � �ص � ��وص ف� � ��ي ش� � ��روطامل �ن��اق �ص��ات ت �س �م��ى ف �ي �ه��ا م ��ارك ��ة أو
صنف السلع املراد شراؤها.
 ال �ت��وق��ف ال �ك �ل��ي أو ال �ج��زئ��ي عنع� �م� �ل� �ي ��ات ال �ت �ص �ن �ي ��ع أو ال �ت �ط ��وي ��ر
أو ال � �ت� ��وزي� ��ع أو ال� �ت� �س ��وي ��ق ل�ل�س�ل��ع
والخدمات أو وض��ع قيود أو شروط
ع�ل��ى ت��وف�ي��ره��ا وذل ��ك وف��ق ال�ض��واب��ط
املوضحة بالالئحة التنفيذية.
 اق� �ت� �س ��ام أس� � � ��واق امل �ن �ت �ج ��ات أوتخصيصها على أس��اس من املناطق

ال �ج �غ��راف �ي��ة أو م ��راك ��ز ال� �ت ��وزي ��ع أو
نوعية ال�ع�م�لاء أو السلع أو امل��واس��م
أو ال�ف�ت��رات ال��زم�ن�ي��ة بقصد اإلض ��رار
باملنافسة.
 تعليق إب ��رام عقد أو ات�ف��اق علىشرط قبول التزامات تكون بطبيعتها
أو بموجب االستخدام التجاري غير
م��رت�ب�ط��ة بمحل ال�ت�ع��ام��ل األص �ل��ي أو
االتفاق.
 إه� � � � � ��دار ت � �ك� ��اف� ��ؤ ال � � �ف� � ��رص ب�ينامل �ت �ن ��اف �س�ي�ن ب �ت �م �ي �ي��ز ب �ع �ض �ه��م ع��ن
ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر ف ��ي ش � ��روط ص�ف�ق��ات
البيع أو الشراء دون مبرر أو بتسريب
م �ع �ل��وم��ات ل �ص��ال��ح أح ��د امل�ت�ن��اف�س�ين
دون غيره.
ل �ل �ج �ه��از ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ي �ت �ق��دم
ب� ��ه ذوو ال � �ش� ��أن أن ي �س �م��ح ب�ب�ع��ض
امل � �م� ��ارس� ��ات واالت � �ف � ��اق � ��ات وال �ع �ق ��ود
وال� �ق ��رارات ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا أن تحد
م��ن امل�ن��اف�س��ة وت�ح�ق��ق م�ن��اف��ع م�ح��ددة
وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد
من حرية املنافسة وذلك بعد املراجعة
من قبل الجهاز وفي ضوء الضوابط
التي تحددها الالئحة التنفيذية.
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القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
26
% 55.3

21
% 44.7

47
%100

تصنيف القوانين

%4.3

%95.7

القوانني

القوانينض

املراسيم

االجمالي

العدد

45

2

47

املعدل

%95.7

%4.3

%100
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وي � �ن � �ش � ��أ ج � � �ه � ��از ي � �س � �م� ��ى ج� �ه ��از
حماية املنافسة تكون لة الشخصية
االع �ت �ب��اري��ة ي �ل �ح��ق ب ��وزي ��ر ال �ت �ج��ارة
والصناعة.
الرعاية االجتماعية للمسنين
ق��ان��ون رق��م  11لسنة  2007بشأن
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للمسنني ج��اء
فيه :يعني وزي��ر الشؤون االجتماعية
وال � � � �ع � � � �م � � ��ل امل � � � �ش � � ��رف � �ي ��ن م� � � � ��ن ذوي
االخ�ت�ص��اص االجتماعي أو النفسي
لإلشراف على رعاية املسنني ويكون
لهم حق الحصول من الجهات املعنية
على امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بمستحقي
ال � ��رع � ��اي � ��ة وال� �ل ��ازم � � ��ة ألداء ع �م �ل �ه��م
واس�ت��دع��اء األق ��ارب املكلفني ال��رع��اي��ة
وت��وج�ي�ه�ه��م إل ��ى واج�ب��ات�ه��م وض�ب��ط
ال��وق��ائ��ع ال�ت��ي تقع باملخالفة ألحكام
هذا القانون وتحرير املحاضر الالزمة

ب �ش ��أن �ه ��ا وإح ��ال� �ت� �ه ��ا إل� � ��ى ال �ج �ه��ات
امل� �خ� �ت� �ص ��ة وت � �ت� �ك ��ات ��ف األس � � � � ��رة ف��ي
رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم
ال �ض��روري��ة وي �ت��واله��ا ك��ل م��ن ال ��زوج
والزوجة طاملا كان ق��ادرا على أدائها
فإذا تبني عدم توافر هذه الرعاية كان
املكلف بها قانونا أحد أقاربه املقيمني
ف��ي ال �ك��وي��ت م �م��ن ي �ق��در ع �ل��ى ال�ق�ي��ام
بمسؤولية رع��اي��ة امل�س��ن واملحافظة
عليه واإلش� ��راف ع�ل��ى ش ��ؤون حياته
وذل ��ك وف��ق ال�ت��رت�ي��ب ال�ت��ال��ي :األو الد
ث ��م أو الد األو الد ث ��م اإلخ� � ��وة وإذا
تعدد أف��راد الفئة اخ�ت��اروا من بينهم
م��ن ي�ت��ول��ى رع��اي��ة امل �س��ن م��ع إخ�ط��ار
امل�ش��رف ب��ذل��ك أم��ا إذا ل��م يتم االت�ف��اق
ب �ي �ن �ه��م ول � ��م ي �ت �ق ��دم أح � ��د م� ��ن ال �ف �ئ��ة
ال�ت��ال�ي��ة ل�ت��ول��ي ال��رع��اي��ة ت��رف��ع وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل األم��ر
إل ��ى امل�ح�ك�م��ة امل�خ�ت�ص��ة ل�ت�ك�ل�ي��ف من
يتولى من األقارب املشار إليهم أو من
غيرهم رعاية املسن أو تقرير إقامتة

ف��ي إح ��دى دور ال��رع��اي��ة االجتماعية
بحسب ك��ل ح��ال��ة وظ��روف�ه��ا الخاصة
وت� �ك ��ون ن �ف �ق��ات ال ��رع ��اي ��ة م ��ن أم� ��وال
املسن إذا ك��ان ل��ه م��ال يكفي ذل��ك ف��إذا
لم يتحقق ذلك وطلب املكلف بالرعاية
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت�ك��ال�ي�ف�ه��ا وتحملها
األو الد ث��م أو الد األو الد ث��م اإلخ��وة
وذل� ��ك وف �ق��ا مل ��ا ي �ق ��دره ل �ه��ا ون�ص�ي��ب
ك��ل منهم فيها ف��إذا ل��م يتفقوا رفعت
ال ��وزارة األم��ر إل��ى املحكمة املختصة
لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم
ب�ه��ا أم��ا إذا ك��ان م��ن ورد ذك��ره��م في
ال�ف�ق��رة ال�س��اب�ق��ة غ�ي��ر ق��ادري��ن عليها
أو ك��ان امل�ك�ل��ف ب��ال��رع��اي��ة م��ن غيرهم
ق ��درت ال� ��وزارة ل��ه م�ك��اف��أة تدفعها له
ويراعى في تقديرها الخدمات الطبية
املطلوبة للمسن.

الغش في المعامالت التجارية
قانون رقم  62لسنة  2007في شأن
ق�م��ع ال �غ��ش ف��ي امل �ع��ام�لات ال�ت�ج��اري��ة

ن� � ��ص ف� � ��ي م� � ��ادت� � ��ه االول� � � � � ��ى ي �ع ��اق ��ب
بالحبس م��دة ال ت�ج��اوز سنة واح��دة
وب �غ ��رام ��ة ال ت� �ج ��اوز أل �ف��ي دي� �ن ��ار أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من خدع
أو استعمل عمدا وس��ائ��ل م��ن شأنها
أن تخدع املتعاقد معه بأي طريقة من
الطرق في أحد األمور التالية:
 ع� ��دد ال �ب �ض��اع��ة أو م �ق ��داره ��ا أومقاسها أو كيلها أو وزنها أو شكلها
أو حجمها أو طاقتها أو عيارها.
 ذات�ي��ة البضاعة إذا ك��ان م��ا سلممنها غير ما تم التعاقد عليه.
 ح�ق�ي�ق��ة ال �ب �ض��اع��ة أو طبيعتهاأو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه
من عناصر نافعة وعلى وجه العموم
العناصر الداخلة في تركيبها.
ن � �ص� ��ت امل � � � � ��ادة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ي �ع ��اق ��ب
ب ��ال� �ح� �ب ��س م� � ��دة ال ت� � �ج � ��اوز س �ن �ت�ين
وبغرامة ال ت�ج��اوز ثالثة آالف دينار
أو بإحدى هاتني العقوبتني:
 -ك��ل م��ن غ��ش أو ح ��از ب ��ال ��ذات أو

ب ��ال ��واس� �ط ��ة أو ع � ��رض ش �ي �ئ��ا م �ع��دا
للبيع من كافة السلع سواء من أغذية
اإلن�س��ان أو الحيوان أو م��ن العقاقير
الطبية أو من الحاصالت الزراعية أو
املنتجات الطبيعية أ والصناعية أو
طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من
هذه املواد أو العقاقير أو الحاصالت
أو امل �ن �ت �ج��ات م ��ع ع �ل �م��ه ب �غ �ش �ه��ا أو
فسادها.
 ك� ��ل م� ��ن ح � ��از ب �ق �ص��د ال �ب �ي ��ع أوط ��رح أو ع ��رض ل�ل�ب�ي��ع أو ب ��اع م ��واد
تستعمل ف��ي غ��ش أغ��ذي��ة اإلن�س��ان أو
ال�ح�ي��وان أو العقاقير أو الحاصالت
الزراعية أو املنتجات الطبيعية على
وج ��ه ي�ت�ن��اف��ى م��ع ج ��واز استعمالها
استعماال مشروعا وكذلك من حرض
ع �ل��ى اس �ت �ع �م��ال �ه��ا ب��واس �ط��ة ن �ش��رات
أو م �ط �ب��وع��ات أو أي وس �ي �ل��ة أخ ��رى
م��ن وس��ائ��ل ال �ن �ش��ر وت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة
الحبس م��دة ال ت�ج��اوز ث�لاث سنوات
وغ��رام��ة ال ت �ج��اوز  20أل ��ف دي �ن��ار أو

إح� ��دى ه��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين إذا ك��ان��ت
امل ��واد أو العقاقير أو ال�ح��اص�لات أو
امل�ن�ت�ج��ات امل�غ�ش��وش��ة أو ال�ف��اس��دة أو
ال �ت��ي ان �ت �ه��ى ت ��اري ��خ ص�لاح�ي�ت�ه��ا أو
كانت امل��واد التي تستعمل في الغش
تدخل في ع��داد الجرائم املشار إليها
في الفقرتني السابقتني ضارة بصحة
اإلن�س��ان وال�ح�ي��وان وال يعفى البائع
م ��ن ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �ق ��وب ��ات امل �ن �ص��وص
ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ال� �ف� �ق ��رات ال �س ��اب �ق ��ة ع�ل��م
املشتري أو املستهلك بغش البضاعة
أو فسادها أو رضاؤه بها وال تسري
ه� ��ذه ال �ع �ق��وب��ة ف ��ي ح ��ق امل �ش �ت��ري أو
املستهلك ما لم يقم بدوره ببيعها.

االتفاقيات المنجزة في الفصل التشريعي الحادي عشر
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  47لسنة  2006باملوافقة على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد

20/11/2006

الثانى

2

قانون رقم  14لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية تأسيس املؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة

02/4/2007

الثانى

3

قانون رقم  15لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت ومملكة اسبانيا للتشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات

03/4/2007

الثانى

م

اسم القانون

13

قانون رقم  25لسنة  2007باصدار القانون املوحد ملكافحة االغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد
03/4/2007

الثانى

14

قانون رقم  26لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اوزبكستان
في مجال مكافحة الجريمة

03/4/2007

الثانى

4

ق��ان��ون رق��م  16لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية ب�ين حكومة دول��ة الكويت وحكومة جمهورية جنوب
افريقيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

03/4/2007

الثانى

15

قانون رقم  27لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في مواد تسليم املجرمني بني
دولة الكويت وجمهورية الهند

03/4/2007

الثانى

5

قانون رقم  17لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل

03/4/2007

الثانى

16

قانون رقم  28لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة في املسائل الجزائية بني دولة
الكويت وجمهورية الهند

03/4/2007

الثانى

6

قانون رقم  18لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية زيمبابوي
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وراس املال

03/4/2007

الثانى

17

قانون رقم  29لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في املواد املدنية والتجارية
واالحوال الشخصية والجزائية بني حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية االسالمية االيرانية

03/4/2007

الثانى

7

قانون رقم  19لسنة  2007باملوافقة على تعديل دستور واتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت املعتمد في
مراكش 2002

03/4/2007

الثانى

18

قانون رقم  30لسنة  2007باملوافقة على االنضمام الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل االلغام
املضادة لالفراد وتدمير تلك االلغام

03/4/2007

الثانى

8

قانون رقم  20لسنة  2007باملوافقة على بروتوكول مكافحة صنع االسلحة النارية واجزائها ومكوناتها
والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة املكمل التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر
الوطنية

03/4/2007

الثانى

19

قانون رقم  31لسنة  2007باملوافقة على بعض القرارت الصادرة عن مجلس جامعة ال��دول العربية على
مستوى القمة

03/4/2007

الثانى

9

ق��ان��ون رق��م  21لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية ب�ين حكومة دول��ة الكويت وحكومة جمهورية كوريا
للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

03/4/2007

الثانى

20

قانون رقم  32لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في املسائل املدنية والتجارية
بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند

03/4/2007

الثانى

10

قانون رقم  22لسنة  2007باملوافقة على وثائق املؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد البريدي العاملي املنعقد
في بوخارست سنة 2004

03/4/2007

الثانى

21

قانون رقم  33لسنة  2007باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت الى تعديل بيجني  1999على بروتوكول
مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة االوزون لعام 1987

03/4/2007

الثانى

11

قانون رقم  23لسنة  2007باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن
لعام  1973والبروتوكوالت واملالحق املرفقة بها والتعديالت التي ادخلت عليها

03/4/2007

الثانى

22

قانون رقم  34لسنة  2007باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

03/4/2007

الثانى

12

ق��ان��ون رق��م  24لسنة  2007ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية ال�ت�ع��اون االم�ن��ي ب�ين حكومة دول��ة ال�ك��وي��ت وحكومة
الجمهورية االسالمية االيرانية

03/4/2007

الثانى

23

قانون رقم  10لسنة  2008باملوافقة على اكتتاب دول��ة الكويت في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك
االسالمي للتنمية

23/1/2008

الثالث

aldostoor

االثنين  09شعبان  16 . 1437مايو 2016

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

13

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

القوانين المنجزة في الفصل التشريعي الحادي عشر
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  45لسنة  2006بصرف منحة اميرية

31/7/2006

االول

25

قانون رقم  42لسنة  2007بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة

12/6/2007

الثانى

2

قانون رقم  42لسنة  2006باعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس االمة

17/7/2006

االول

26

ق��ان��ون رق��م  43لسنة  2007بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2001ب ��االذن للحكومة ف��ي توفير
تسهيالت ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي

12/6/2007

الثانى

3

قانون رق��م  43لسنة  2006بتعديل بعض احكام القانون رق��م  30لسنة  2005بتعديل بعض احكام قانون
التامينأت االجتماعية الصادر باالمر االميري رقم  61لسنة 1976

17/7/2006

االول

27

قانون رقم  44لسنة  2007بشأن مد الحماية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملني في غير دولهم في اي دولة عضو في املجلس

11/6/2007

4

قانون رقم  44لسنة  2006بتعيني مخصصات رئيس الدولة

18/7/2006

االول

28

5

قانون رقم  46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة

06/11/2006

الثانى

قانون رقم  45لسنة  2007بتعديل بعض احكام القانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية في
شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير االراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

12/6/2007

الثانى

6

قانون رقم  1لسنة  2007بشأن الغاء جداول االقساط مدى الحياة املعمول بها في نظام التأمينات االجتماعية

09/1/2007

الثانى

29

ق��ان��ون رق��م  46لسنة  2007بتعديل البند  2م��ن امل��ادة  37م��ن القانون رق��م  23لسنة  1968بشأن نظام قوة
الشرطة

11/6/2007

الثانى

7

ق��ان��ون رق��م  2لسنة  2007بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  26لسنة  1996بتأسيس ش��رك��ات لخدمات
االتصاالت الالسلكية

09/1/2007

الثانى

.30

قانون رقم  52لسنة  2007بتعديل بعض احكام القانون رقم  38لسنة  1964في شأن العمل في القطاع االهلي

11/6/2007

الثانى

8

ق��ان��ون رق��م  4لسنة  2007بتعديل بعض اح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رق��م  42لسنة  1978ف��ي ش��أن الهيئات
الرياضية

20/2/2007

الثانى

31

قانون رقم  53لسنة  2007بتعديل الفقرة االولى من املادة االولى من القانون رقم  5لسنة  2007في شأن تنظيم
بعض اوجه العمل في كل من اللجنة االوليمبية الكويتية واالتحادات واالندية الرياضية

26/6/2007

الثانى

9

ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2007ف��ي ش��أن تنظيم ب�ع��ض أوج ��ه ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة االول�ي�م�ب�ي��ة الكويتية
واالتحادات واالندية الرياضية

20/2/2007

الثانى

32

قانون رقم  61لسنة  2007بشأن االعالم املرئي واملسموع

11/7/2007

الثانى

33

قانون رقم  62لسنة  2007في شأن قمع الغش في املعامالت التجارية

05/12/2007

الثالث

10

قانون رقم  6لسنة  2007في شأن استكمال املنشآت الرياضية

20/2/2007

الثانى

34

11

قانون رقم  7لسنة  2007في شأن دعم االندية الرياضية

20/2/2007

الثانى

قانون رقم  63لسنة  2007ببتعديل بعض مواد القانون رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية ملجلس
االمة (مواد  71و  72و ( )74استبدال يومي عقد جلسات املجلس من االثنني والثالثاء إلى الثالثاء واألربعاء 20/11/2007
مرة كل اسبوعني)

الثالث

12

قانون رقم  8لسنة  2007بتعديل بعض احكام القانون رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية ملجلس
االمة (النصاب القانوني لعقد جلسات املجلس يكون بحضور أكثر من نصف األعضاء تنظيم جدول أعمال
الجلسة لوائح اجتماعات اللجان وانتخاب رئيس ومقرر اللجنة)

02/4/2007

الثانى

35

قانون رقم  64لسنة  2007في شأن تعديل الفقرة االولى من املادة ( 71مكرر أ ) من القانون رقم  32لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهن املصرفية

20/11/2007

الثالث

13

ق��ان��ون رق��م  9لسنة  2007ف��ي ش��أن م�ك��اف��آت الطلبة بجامعة ال�ك��وي��ت والهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب

36
02/4/2007

الثانى

قانون رقم  65لسنة  2007باضافة مادة جديدة برقم (خامسة مكررا) الى القانون رقم  10لسنة  1995بشأن
مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

05/12/2007

الثالث

14

قانون رقم  10لسنة  2007في شأن حماية املنافسة

02/4/2007

الثانى

37

قانون رقم  66لسنة  2007باضافة مواد جديدة الى القانون رقم  51لسنة  1984في شأن االحوال الشخصية 05/12/2007

الثالث

15

قانون رقم  11لسنة  2007بشأن الرعاية االجتماعية للمسنني

02/4/2007

الثانى

38

ق��ان��ون رق��م  1لسنة  2008ف��ي ش��أن تأسيس ش��رك��ة مساهمة ت ��زاول امل�ه��ن املصرفية وف��ق اح�ك��ام الشريعة
04/12/2007
االسالمية

الثالث

16

ق��ان��ون رق��م  12لسنة  2007بتعديل بعض اح�ك��ام القانون رق��م  74لسنة  1983ف��ي ش��أن مكافحة امل�خ��درات
وتنظيم استعمالها واالتجار فيها

03/4/2007

الثانى

39

قانون رقم  2لسنة  2008في شأن تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم  3لسنة 1955

26/12/2007

الثالث

17

ق��ان��ون رق��م  13لسنة  2007بتعديل امل��ادة  39م��ن امل��رس��وم بالقانون رق��م  48لسنة  1987ف��ي ش��أن مكافحة
املؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واالتجار فيها

40
03/4/2007

الثانى

قانون رقم  4لسنة  2008باضافة مادتني جديدتني برقمي  31مكررا (الدعاية االنتخابية) 31مكررا ا (املقرات
االنتخابية) ال��ى القانون رق��م  35لسنة  1962في ش��أن انتخابات اعضاء مجلس االم��ة (ق��ان��ون انتخابات 25/12/2007
مجلس االمة)

الثالث

18

قانون رقم  35لسنة  2007بتعديل نص املادة  8من القانون رقم  1لسنة  1993بشأن حماية االموال العامة

29/5/2007

الثانى

41

قانون رقم  5لسنة  2008بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ املستودعات العامة واملنافذ الحدودية

09/1/2008

الثالث

19

قانون رقم  36لسنة  2007بتعديل املادة ( )198من القانون رقم  16لسنة  1960بإصدار قانون الجزاء

29/5/2007

الثانى

42

قانون رقم  6لسنة  2008في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة

09/1/2008

الثالث

20

قانون رقم  37لسنة  2007بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2007

29/5/2007

الثانى

43

قانون رقم  7لسنة  2008بتنظيم عملية البناء والتشغيل والتحويل واالنظمة املشابهة وتعديل بعض احكام
املرسوم بالقانون رقم  105لسنة  1980في شأن نظام امالك الدولة ()B.O.T

09/1/2008

الثالث

21

قانون رقم  38لسنة  2007في شأن تعديل الفقرة االولى من املادة ( )199من قانون املرافعات املدنية والتجارية
الصادر باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة 1980

29/5/2007

الثانى

44

قانون رقم  8لسنة  2008بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم  50لسنة  1994في شأن تنظيم استغالل
االراضي الفضاء قانون االسكان

24/1/2008

الثالث

22

قانون رقم  39لسنة  2007بتعديل بعض احكام قانون التجارة الصادر باملرسوم بالقانون رقم  68لسنة
1980

29/5/2007

الثانى

45

قانون رقم  9لسنة  2008بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم  15لسنة 1960

24/1/2008

الثالث

23

قانون رقم  40لسنة  2007بتعديل بعض احكام القانون رقم  9لسنة  2001بشأن اس��اءة استعمال اجهزة
االتصاالت الهاتفية واجهزة التنصت

11/6/2007

الثانى

46

مرسوم بقانون رقم  11لسنة  2008بحكم وقتي من املادتني 32و 27من القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس االم��ة (قانون انتخابات مجلس االم��ة  ,استثناء بالتحقق من شخصية الناخب
وقبول رأيه في انتخابات مجلس االمة  2008 / 5 / 17بناء على شهادة الجنسية)

18/6/2008

الثالث

24

قانون رقم  41لسنة  2007بتعديل املادة  14من املرسوم بالقانون رقم  25لسنة  1981في شأن مزاولة مهنة
الطب البشري وطب االسنان واملهن املعاونة لهما

12/6/2007

الثانى

47

مرسوم بقانون رقم  12لسنة  2008بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة 1960

20/4/2008

الثالث

الثانى

14

أخبار

aldostoor

االثنين  09شعبان  16 . 1437مايو 2016

الحمود :العنف والتطرف واإلرهاب
في مقدمة التحديات أمام الشباب
أك���������د رئ������ي������س ال���������������دورة ال���������ـ 38
ملجلس وزراء الشباب والرياضة
ال������ع������رب وزي����������ر االع������ل�����ام ووزي��������ر
ال���دول���ة ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب ال��ش��ي��خ
س���ل���م���ان ال���ح���م���ود ان ال��ت��ح��دي��ات
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي في
الوقت الحاضر عديدة ومتنوعة
ب��اخ��ت�لاف ال��زم��ان وامل��ك��ان مشيرا
ال���ى ان م��س��ائ��ل ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف
والغلو واالرهاب تأتي في مقدمة
هذه التحديات.
وشدد الحمود في حفل تدشني
ج���ام���ع���ة ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة ح��م��ل��ة
ش��ب��اب��ي��ة ب���ع���ن���وان (ال ل��ل��ع��ن��ف ال
ل��ل��ت��ط��رف ال ل��ل��اره�����اب) ع���ل���ى ان���ه
يتعني على املسؤولني عن الشباب
توفير الحماية ال�لازم��ة البنائنا
م����ن ب����رام����ج وان���ش���ط���ة وم���ش���اري���ع
متاحة مدعومة باآلليات املؤثرة
اي����ج����اب����ا ع���ل���ى س���ل���وك���ي���ات وق���ي���م
ومبادئ الشباب.
واض�������اف ان ال���ش���ب���اب ال��ع��رب��ي
أمانة في أعناقنا جميعا وعلينا
أن نعمل على حمايته خاصة بعد
ص��دور تقرير االم��م املتحدة الذي
اشار الى انخفاض في مستويات
التنمية البشرية نتيجة للظروف
االم���ن���ي���ة وال����ح����روب ال���ت���ي ت��ع��ان��ي

منها منطقة الشرق االوسط.
وأك���������د أه����م����ي����ة ان ن���ن���ج���ح ف��ي
تنفيذ البرامج الخاصة بالشباب
واملشاريع لخدمة وطننا العربي
والحفاظ على مستقبل شبابنا.
من جهة أخرى أكد وزير اإلعالم
ووزي������ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب
رئ����ي����س م���ج���ل���س إدارة م��ؤس��س��ة
اإلن��ت��اج البرامجي املشترك ل��دول
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ل�����دول ال��خ��ل��ي��ج
ال��ع��رب��ي��ة ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان الحمود
أن الفوز بجوائز مهرجان اتحاد
إذاع������ات ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة يحملنا
م����زي����دا م����ن امل���س���ؤول���ي���ة ل��ن��اح��ي��ة
االستمرار في الريادة والتميز.
وق����ال ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان ال��ح��م��ود
ف��ي تصريح لكونا إن ه��ذا الفوز
ي��زي��دن��ا أي��ض��ا ف���ي وزارة اإلع�ل�ام
وم����ؤس����س����ة اإلن�����ت�����اج ال���ب���رام���ج���ي
امل�����ش�����ت�����رك م�����س�����ؤول�����ي�����ة ل���ن���اح���ي���ة
االس�����ت�����م�����رار ف�����ي ج�������ودة اإلن����ت����اج
وتحقيق رضا املشاهد واملحافظة
على مستوى متقدم ب�ين إذاع���ات
وتلفزيونات املنطقة.
وك�������ان ات����ح����اد إذاع���������ات ال������دول
ال���ع���رب���ي���ة ق�����د ك������رم خ���ل��ال ال��ح��ف��ل
ال����خ����ت����ام����ي ل���ل���م���ه���رج���ان ال���ش���ي���خ
س��ل��م��ان ال��ح��م��ود إل���ى ج��ان��ب ع��دد

الشيخ سلمان الحمود

م���ن ال��������وزراء ال���ع���رب ح��ي��ث تسلم
ال����������درع ال���ت���ك���ري���م���ي���ة ن����ي����اب����ة ع��ن��ه
الوكيل املساعد لشؤون التخطيط
اإلع���ل��ام������ي وال���ت���ن���م���ي���ة امل���ع���رف���ي���ة
ب�������وزارة اإلع���ل��ام م��ح��م��د ال���ع���واش
الذي يتولى رئاسة االتحاد.
وحصل تلفزيون الكويت على
ال���ج���ائ���زة ال��ذه��ب��ي��ة ع���ن امل��س��ل��س��ل
امل��ح��ل��ي (ت������ورا ب������ورا) م���ن إخ����راج
وليد العوضي والجائزة الفضية
عن الفيلم الوثائقي (القمة النور)
من إخ��راج علي القالف والجائزة
الفضية ع��ن (ف��اص��ل ت��وع��وي عن
ح�����وادث امل�����رور) م���ن إخ�����راج ن���ادر

الحساوي وأحمد الجليل.
كما حصلت إذاعة الكويت على
ال���ج���ائ���زة ال��ف��ض��ي��ة ع����ن امل��س��ل��س��ل
ال����درام����ي (ي��م��ه��ل وال ي��ه��م��ل) من
إخ����������راج ع����ب����دال����ك����ري����م إس���م���اع���ي���ل
وج�����ائ�����زة ف���ض���ي���ة ع����ن ال���ب���رن���ام���ج
املنوع (عالم امل��رأة) إخ��راج جاسم
ال�����ف�����رس وأي�����ض�����ا ج�����ائ�����زة ف��ض��ي��ة
ع��ن ال��ب��رن��ام��ج ال��وث��ائ��ق��ي (قدسنا
عربية) من إخراج احمد الفضلي.
وحصل قطاع األخبار والبرامج
السياسية على الجائزة الذهبية
عن (تحقيق إخباري عن التوسع
العمراني) من إخراج حمد البراك
ب��ي��ن��م��ا ن����ال����ت م���ؤس���س���ة اإلن����ت����اج
البرامجي املشترك ل��دول مجلس
ال��ت��ع��اون ل����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة
ال����ج����ائ����زة ال���ف���ض���ي���ة ع����ن ب���رن���ام���ج
(ت����ن����وي����ه ع�����ن أخ�����ط�����ار االن���ش���غ���ال
بالهاتف النقال أثناء القيادة).

الجار اهلل :متفائلون بالتوصل إلى نتائج
إيجابية في مشاورات السالم اليمنية
أع�����رب ن���ائ���ب وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
خ��ال��د ال��ج��ارال��ل��ه ع���ن ت��ف��اؤل��ه ب��أن
تسفر م��ش��اورات ال��س�لام اليمنية
ال���ت���ي ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا ال���ك���وي���ت منذ
 21اب���ري���ل امل���اض���ي ب��رع��اي��ة االم���م
املتحدة عن نتائج إيجابية.
واك������د ال���ج���ارال���ل���ه ف����ي ت��ص��ري��ح
للصحافيني على هامش افتتاح
س����ف����ارة ج�����زر ال���ق���م���ر ل�����دى ال���ب�ل�اد
اه���م���ي���ة ت���س���وي���ة األزم�������ة ال��ي��م��ن��ي��ة
وان���ه���اء م��ع��ان��اة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي
الشقيق.
وأع������������رب ع������ن ت�����ف�����اؤل�����ه ب���ش���أن
م���س���ت���ق���ب���ل م���������ش���������اورات ال�����س��ل��ام
ال��ي��م��ن��ي��ة ق��ائ�لا ن��ح��ن ع��ل��ى قناعة
ب���أن ت��ص��ل االط�����راف ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ى
نتائج ايجابية تضع ح��دا لنزاع
دام سنوات عديدة.
وع������ن ام���ك���ان���ي���ة ال����ت����وص����ل ال���ى
ات�����ف�����اق س���ل��ام ق���ب���ل ح����ل����ول ش��ه��ر
رم��ض��ان امل��ب��ارك ق��ال الجارالله ان
امل�����ش�����اورات ال ي���وج���د ل���ه���ا س��ق��ف

زم���ن���ي ون����أم����ل ان ت��ن��ت��ه��ي ق��ري��ب��ا
بالتوصل الى اتفاق سالم شامل
ودائم.
م��������ن ن������اح������ي������ة أخ�������������رى ع����ق����دت
م�����ش�����اورات ال����س��ل�ام ال��ي��م��ن��ي��ة ف��ي
ال���ك���وي���ت ام�����س ج���ل���س���ة م��ش��ت��رك��ة
ب��ي�ن رؤس�������اء ال����وف����ود الس��ت��ك��م��ال
م��ن��اق��ش��ة أوراق ع��م��ل ت��ه��دف إل��ى
ت��ق��ري��ب وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ازاء ع��دد
من القضايا الرئيسية املطروحة
على جدول االعمال وفي مقدمتها
ال����ت����رت����ي����ب����ات األم�����ن�����ي�����ة وامل�����س�����ار
ال����س����ي����اس����ي واألط������������ر امل���ق���ت���رح���ة
لالتفاق عليها.
وي������ن������اق������ش امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ون ف���ي
ال���ج���ل���س���ة ال����ت����ي ت���ع���ق���د ب����اش����راف
م���ب���ع���وث االم�������م امل����ت����ح����دة ل��ل��ي��م��ن
اس����م����اع����ي����ل ول�������د ال����ش����ي����خ اح���م���د
ال��ت��ص��ور ال���ع���ام ل��ل��م��رح��ل��ة املقبلة
ع�����ل�����ى ال����ص����ع����ي����دي����ن ال����س����ي����اس����ي
واألم������ن������ي وس����ب����ل ال����ت����وص����ل ال���ى
ت��ق��ارب ف��ي وج��ه��ات نظر الطرفني

خالد الجارالله

بشأن عدد من نقاط الخالف.
وك����ان����ت االط��������راف ال��ي��م��ن��ي��ة ق��د
عقدت أمس االول السبت جلسات
ع��ام��ة م��ش��ت��رك��ة ق��ت��ص��رت اح��داه��ا
على رؤساء الوفود وجرى خاللها
م��ن��اق��ش��ة آل���ي���ات ال��ع��م��ل بالنسبة
ل��ل��ق��ض��اي��ا ال���س���ي���اس���ي���ة واالم���ن���ي���ة
واإلن��س��ان��ي��ة ف���ي ض����وء تقييمهم

أعمال اللجان الفرعية للمشاورات
وال���ه���ادف���ة ال����ى ال���ت���وص���ل ل��ت��ف��اه��م
حقيقي وحل دائم وقابل للتنفيذ
لتسوية األزم����ة اليمنية تماشيا
مع املرجعيات املتفق عليها.
واك��د املبعوث االممي في بيان
ص���ح���ف���ي ع���ق���ب االج����ت����م����اع����ات ان
ال���ت���ق���دم ف����ي م������ش������اورات ال���ك���وي���ت
مستمر لكنه بطيء نسبيا داعيا
االط�����������راف امل���ع���ن���ي���ة ال�������ى ت���س���ري���ع
وتيرته.
وق��ال اننا حريصون على عدم
التسرع ك��ون القضايا املطروحة
ش��ائ��ك��ة وم��ع��ق��دة وم���ن ال��ض��روري
ال�����ت�����ط�����رق ل����ه����ا ب���ت���م���ع���ن ودراي���������ة
ل��ل��خ��روج ب���ق���رارات واس��ت��ح��ق��اق��ات
م����ف����ص����ل����ي����ة ف��������ي ه����������ذه امل�����رح�����ل�����ة
الحاسمة.

التربية استعدت الختبارات
الفترة الرابعة للمرحلة الثانوية
اك�������د وزي���������ر ال����ت����رب����ي����ة ووزي�������ر
التعليم العالي د .بدر العيسى ان
ال��وزارة اتخذت كل االستعدادات
الس�����ت�����ق�����ب�����ال ط����ل����اب وط�����ال�����ب�����ات
الثانوية العامة ألداء اختبارات
الفترة الرابعة.
وق������ال ال���ع���ي���س���ى ف����ي ت��ص��ري��ح
للصحافيني ع��ق��ب ت��ف��ق��ده لجان
االخ��ت��ب��ارات ف��ي م��درس��ت��ي سعد
ب��ن ع��ب��ادة االب��ت��دائ��ي��ة وغ��رن��اط��ة
امل����ت����وس����ط����ة ل����ل����ب����ن����ات ب��م��ن��ط��ق��ة
ال���ع���دي���ل���ي���ة ام������س ان اخ���ت���ب���ارات
ن���ه���اي���ة ال����ع����ام ال������دراس������ي ت��س��ي��ر
وف��ق النظم واللوائح املوضوعة
م���ن ال���ك���ن���ت���رول وف����ي اط�����ار ن��ظ��ام
االختبار املريح.
وأض���اف :ملسنا انتظام العمل
ودق����ة االل���ت���زام ب��م��واع��ي��د ت��وزي��ع
اوراق االخ����ت����ب����ار ع���ل���ى ال��ط��ل��ب��ة
مؤكدا ان الزيارات التفقدية على

د .بدر العيسى

امل������دارس م��س��ت��م��رة ل��ك��ل امل����دارس
ل�لاط�لاع على سير اللجان فيها
ح���ت���ى ان���ت���ه���اء االخ�����ت�����ب�����ارات ف��ي
جميع املراحل التعليمية.

الخالد :زيارة الوفد اإلعالمي
إلى إيطاليا حققت أهدافها
أكد سفير الكويت لدى ايطاليا
الشيخ علي خالد ان زي��ارة الوفد
االعالمي الثقافي الكويتي تمهد
ل�ل�اس���ت���ف���ادة م���ن ت��ج��رب��ة اي��ط��ال��ي��ا
ال����ع����ري����ق����ة ف������ي ق�����ط�����اع امل���ك���ت���ب���ات
واألرش���������ف���������ة وت�����أه�����ي�����ل ال�������ك�������وادر
الوطنية.
وذك�����������������رت س���������ف���������ارة ال�����ك�����وي�����ت
بإيطاليا في بيان تلقته كونا أن
ال��س��ف��ي��ر اس��ت��ق��ب��ل ال��وف��د الكويتي
ب���رئ���اس���ة ال��ش��ي��خ��ة رش�����ا ال��ن��اي��ف
ف������ي خ�����ت�����ام زي�����������ارة ع����م����ل ل����روم����ا
واستعرض نتائج جولتي الوفد
ال���ل���ت�ي�ن ن��ظ��م��ت��ه��م��ا ال����س����ف����ارة ف��ي
ك��ل م��ن املكتبة ال��وط��ن��ي��ة امل��رك��زي��ة
االيطالية وأرشيف الدولة املركزي

ولقاءاته للمسؤولني واملختصني
االيطاليني
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اش������ادت ال��ش��ي��خ��ة
رش�������ا ال����ن����اي����ف وأع������ض������اء ال����وف����د
ب��م��ا اط���ل���ع���وا ع��ل��ي��ه م���ن ال��ت��ج��رب��ة
االي���ط���ال���ي���ة ال����رائ����دة وال��غ��ن��ي��ة في
حفظ وصيانة وتصنيف الوثائق
وامل���ؤل���ف���ات ع��ل��ى ت��ن��وع��ه��ا ال��ث��ري
ال���ذي ي��س��ع م��ج��م��وع��ات ن����ادرة من
امل���ق���ت���ن���ي���ات ال����خ����اص����ة ب��ال��ت��أك��ي��د
ع��ل��ى أن ب��وس��ع م��راك��ز املعلومات
االستفادة من الخبرات االيطالية
ف��ي ح��ف��ظ واس��ت��رج��اع امل��ع��ل��وم��ات
ب�����اس�����ت�����خ�����دام ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ات
الرقمية الحديثة.

السكنية 200 :حالة تخصيص
لقسائم بالمطالع
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
ال���س���ك���ن���ي���ة أن م����ج����م����وع ح������االت
ال���ت���خ���ص���ي���ص ل����ق����س����ائ����م م��ن��ط��ق��ة
امل��ط�لاع بلغ  200حالة ف��ي الفترة
مابني  3و 11مايو الجاري.
وق������ال������ت امل�����ؤس�����س�����ة ف������ي ب���ي���ان
ص�����ح�����اف�����ي ام����������س إن إج�����م�����ال�����ي
امل��خ��ص��ص وامل������وزع م���ن ال��ق��س��ائ��م
ف��ي (امل��ط�لاع) بلغ  11338قسيمة
ل��ل��ط��ل��ب��ات ح��ت��ى  30ي��ون��ي��و 2008
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال��ق��س��ائ��م امل��وزع��ة
 1757ق���س���ي���م���ة وت���ت���ب���ق���ى 9581
قسيمة.
وذك�����������رت أن إج����م����ال����ي ال����ع����دد
امل����خ����ص����ص ل����ل����ق����س����ائ����م ف������ي ت��ل��ك

امل��ن��ط��ق��ة وص����ل ح��ت��ى ط��ل��ب��ات 30
يونيو  2010ل��ع��دد  5410قسيمة
ف���ي ح�ي�ن ب��ل��غ ع����دد امل��ت��ب��ق��ي بعد
التخصيص فيها  4171قسيمة.
وعن الوحدات السكنية املوزعة
م���ن���ذ ب����داي����ة اإلس����ك����ان ال��ح��ك��وم��ي
حتى تاريخه أفادت بأن إجماليه
بلغ  124358وح��دة بواقع 60608
ب���ي���وت و 62282ق��س��ي��م��ة و1468
شقة.

يتقدم رئيس مجلس األمة
ونائب رئيس مجلس األمة
وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة لمجلس األمة
بخالص العزاء إلى

عائلة الجوعان
بوفاة

عضو مجلس األمة السابق

حمد عبداهلل الجوعان
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان
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الوفود المشاركة في االجتماع التاسع عشر وصلت إلى البالد أمس

بوشكوج يشيد باللقاءات الدورية
لألمانات العامة الخليجية
وصلت ال��ى الكويت أم��س الوفود
املشاركة في االجتماع التاسع عشر
ل�لأم �ن��اء ال �ع��ام�ين مل�ج��ال��س ال �ش��ورى
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 الذي ستنطلق أعماله اليوم
برعاية رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
علي الغانم.
ورح��ب االم�ين العام ملجلس االمة
ع �ل��ام ع �ل ��ي ال� �ك� �ن ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي خ �ل��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال ال ��وف ��ود
ب��امل�ش��ارك�ين ف��ي املؤتمر الذي يعقد
ف ��ي ال �ك��وي��ت ل �ل �م��رة ال��راب �ع��ة مثمنا
رع ��اي ��ة ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ل�ل�م��ؤت�م��ر
ال ��ذي يكتسب أه�م�ي��ة ل�ك��ون��ه يبحث
الدبلوماسية البرملانية إل��ى جانب
اس � �ت � �م� ��رار ال � �ت� ��واص� ��ل ب �ي��ن األم � �ن� ��اء
ال � �ع ��ام �ي�ن ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ��ات ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
وتبادل الخبرات.
من جهة أخرى أشاد األمني العام

متسابق كويتي
يشارك في بطولة
دولية ببريطانيا

األمني العام ملجلس األمة مستقبال بوشكوج

ال�س��اب��ق ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي العربي
نور الدين بوشكوج بمسيرة مجالس
ال �ش��ورى وال �ن��واب وال��وط�ن��ي واألم��ة
ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة وأم��ان��ات �ه��ا
العامة خ�لال الفترة املاضية مشيرا
إلى أن اللقاءات الدورية فيما بينها
ت�ه��دف إل��ى ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات وتعزيز

التعاون املشترك.
وق � � � ��ال ب� ��وش � �ك� ��وج ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان ال� �ل� �ق ��اءات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
دائما ما تكون مثمرة وب�ن��اءة ولها
انعكاساتها االيجابية ف��ي املحافل
البرملانية القارية والدولية كما أنها
ت�ع��د األك �ث��ر ت �ع��اون��ا وت�ن�ظ�ي�م��ا على

املستويني العربي والدولي.
وأع � � ��رب ع� ��ن ت� �ق ��دي ��ره وس �ع��ادت��ه
لتكريمه خالل املؤتمر الذي سينعقد
ال �ي ��وم معتبرا أن ه ��ذا ال �ت �ك��ري��م له
مكانة خاصة السيما أن��ه يقام على
أرض ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تربطني عالقة
أخ ��وي ��ة ف�ي�ه��ا ب��ال �ق �ي��ادات ال�ك��وي�ت�ي��ة
وأح � � ��رص دائ � �م ��ا ع �ل��ى م �ش��ارك �ت �ه��م
أفراحهم ومناسباتهم الرسمية.
وت � � ��وج � � ��ه ب � ��وش � � �ك � ��وج ب ��ال� �ش� �ك ��ر
والتقدير لدولة الكويت متمنيا لها
ال�ت�ق��دم واالزده� � ��ار ف��ي ظ��ل قيادتها
الحكيمة التي قدمت الكثير لألمتني
ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة وال يخلو بلد
من هذه البلدان من آثارها اإليجابية
والتسهيالت التي تقدمها ألشقائها
وأصدقائها حول العالم.

األرصاد :الرياح تنشط مجددا اليوم

ي �ش��ارك م�ت�س��اب��ق ن ��ادي ب��اس��ل
السالم الصباح لسباق السيارات
وال � � � � ��دراج � � � � ��ات ال � � �ن � ��اري � ��ة ح �س�ي�ن
الشمري في منافسات بطولة (اف.
اي.اي��ه) الدولية لسباقات السرعة
وامل�ق��رر أن تنطلق ف��ي (ل�ن��دن) 24
مايو الجاري.
وق��ال الشمري لكونا إن��ه تمت
رعايته واحتضانه من قبل فريق
أمل��ان��ي متخصص للمشاركة في
هذا النوع من البطوالت التي من
املقرر أن تنطلق في الفترة بني 24
و  30ال�ج��اري على حلبة (سانتا
بود ريس واي) في لندن بمشاركة
 20دولة منها الكويت.
وأض ��اف أن مشاركته ستكون
ف � ��ي ف� �ئ ��ة ال� � �س� � �ي � ��ارات ف � ��ي أق � ��وى
بطوالت السرعة العاملية.

ت� ��وق� ��ع رئ � �ي� ��س ق� �س ��م ال� �ت� �ن� �ب ��ؤات
ال��زراع �ي��ة وال �ه �ي��درول��وج �ي��ة ب� ��إدارة
األرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي
ان يشهد طقس اليوم االثنني نشاطا
في الرياح مرة أخ��رى خالل ساعات
ال �ن �ه��ار ح �ي��ث ت �ص��ل س��رع �ت �ه��ا ال��ى
اك �ث��ر م��ن  55ك�ي�ل��وم�ت��را ف��ي ال�س��اع��ة
ف �ي��ؤدي ذل ��ك ال ��ى ان �خ �ف��اض ال��رؤي��ة
االفقية على بعض املناطق ال سيما
امل �ك �ش ��وف ��ة .وق� � ��ال ان ه � ��ذا ال �ن �ش��اط
ف��ي ال��ري��اح ي��ؤدي أي�ض��ا ال��ى ارت�ف��اع
األمواج في البحر في بعض الفترات
ل �ي �ك��ون ارت� �ف ��اع امل� ��وج م ��ا ب�ي�ن ث�لاث
وس� ��ت اق � � ��دام .وأض � � ��اف ان درج� ��ات
ال� �ح ��رارة ال�ع�ظ�م��ى امل�ت��وق�ع��ة م��ا بني
 44و 46درج ��ة م�ئ��وي��ة وم��ن املتوقع
اي�ض��ا ان ي�ت��رس��ب ال�غ�ب��ار م��ع ب��داي��ة
ساعات الليل وذلك مع هدوء الرياح
فتعتدل حالة البحر ليكون خفيف
ال��ى معتدل امل��وج والصغرى ما بني
 29و 31درجة مئوية.

أع�ل��ن امل��رك��ز العلمي ع��ن ب��دء تلقي
طلبات الراغبني لاللتحاق في برنامج
ال�ت�ط��وع ال�ص�ي�ف��ي  2016اع �ت �ب��ارا من
ب� �ع ��د غ� ��د االرب � � �ع � ��اء ح� �ت ��ى  24م��اي��و
الجاري.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س اإلدارة
والرئيس التنفيذي للمركز م .مجبل
امل�ط��وع ف��ي تصريح صحافيامس إن
مجال املشاركة في البرنامج الصيفي
م�ف�ت��وح أم ��ام ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ن م��وال�ي��د
األع ��وام  1999و 2000و 2001لتقديم
طلباتهم خ�لال ال�ف�ت��رة امل��ذك��ورة عبر

موقع املركز اإللكتروني فقط.
مضيفا أن امل��رك��ز ينظم البرنامج
للعام ال �ـ 16على التوالي وسيقام في
الفترة من  17يوليو حتى الثالث من
سبتمبر املقبلني.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى أن اإلدارات ال �ت��ي
سيعمل بها املتطوعون هي التسويق
وال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة (م �س��اع��د زوار)
وقاعة االستكشاف والتعليم (مرشد
ع �ل �م��ي) وم� �ح ��ل ال� �ه ��داي ��ا (م �ب �ي �ع��ات)
وإدارة األح � �ي� ��اء ال �ب ��ري ��ة وال �ب �ح��ري��ة
(األكواريوم).

الوفيات
• عبدالله محمد محمد العنجري 82 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :دي��وان
العنجري ،النزهة ،ق ،3ش ،30م 9مقابل منطقة الفيحاء ،تلفون99663995 :
  ،99022198نساء :الروضة ،ق ،3ش شهاب البحر ،م ،13تلفون99041212 :• آم��ن��ة س��ع��د ال���دي���ن خ��ل��ف ،ارم���ل���ة :ي��وس��ف اب���و ال��ج��ب�ين 83 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،الجابرية ،ق ،5ش ،11م ،6تلفون25332573 - 25314072 :
• ضويحي منصور بن المي املطيري 84 ،عاما( ،شيع) ،رجال :العيون،
ق ،1ش ،10م ،369امام مسجد عودة العنزي ،تلفون ،55663822 :نساء :الواحة،
ق ،2ش االول ،م ،24تلفون97110460 :
• فاطمة عبدالله حسن الكندري ،ارملة :أحمد يوسف أحمد الكندري،
 75ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال :دي��وان ال�ك�ن��ادرة ،الشعب ،ق ،4ش  ،40تلفون:
 ،66644515نساء :صباح السالم ،ق ،8ش االول ،ج ،7م ،29تلفون99743311 :
• ف��وزي��ة ي��وس��ف ف���ارس ال��وق��ي��ان 71 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :دي��وان
الوقيان ،الفيحاء ،مقابل مطافي النزهة ،تلفون ، 99174200 :نساء :بيان  ،ق،4
ش الثاني ،م ،22تلفون25386829 :
• ف��اط��م��ة محمد عبداللطيف ،ارم��ل��ة :ع��ل��ي محمد زم���ان ال��ك��ن��دري،
 86عاما( ،شيعت) ،رج��ال :الشعب ،دي��وان الكنادرة ،تلفون- 99122844 :
 ،55997800نساء :بيان ،ق ،11ش االول ،ج ،6م ،2تلفون99509512 :
• ب���زه ج��اس��م م��س��ب��اح امل��س��ب��اح ،ارم���ل���ة :ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ح��م��د صالح
املسباح املريخي 68 ،عاما( ،تشيع بعد ص�لاة عصر ال�ي��وم) ،رج��ال:
الشعب ،ق ،1ش عبداللطيف بن عيسى ،دي��وان املسباح ،تلفون،22654448 :
نساء :الشعب ،ق ،1ش عبدالله مشاري الروضان ،م ،14تلفون22640221 :
• نايف مساعد معيوف العنزي 76 ،عاما( ،يشيع بعد صالة عصر
اليوم بمقبرة الجهراء) ،رج��ال :سعد العبدالله ،ق ،4ش  ،27مقابل قطعة
 ،9تلفون ،99674840 - 90906161 :نساء :الجهراء ،القصر ،ق 4ب ،ش،6
م ،156/20تلفون99781991 :
• ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه محمد ال��ج��وع��ان 69 ،ع��ام��ا( ،ي�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة من
صباح اليوم) ،رجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،3ش عبداللطيف العثمان،
ديوان الجوعان ،تلفون ،22541420 :نساء :الشويخ السكنية ،ق ،4ش ،41م،9
تلفون24823555 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

رياح مصحوبة بالغبار تضعف مستوى الرؤية
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عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

المركز العلمي :طلبات االلتحاق
بالبرنامج الصيفي بعد غد

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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