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مجلس :2008
 20تشريعا منها
 7قوانين

رعاية سامية
الحتفالية يوم
المرأة الكويتية

الغانم :رمز ومعلم وملهم منذ رصاصات الغدر اآلثم التي أصابته

األمير :الجوعان قدم للكويت خدمات
جليلة ومقدرة خالل مسيرة عطائه
المبارك :دور رائد للراحل في إنشاء
مؤسسة التأمينات االجتماعية

ودع� � ��ت ال� �ك ��وي ��ت أم � ��س ال �ن��ائ��ب
ال �س��اب��ق ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه ال �ج��وع��ان
ال � � ��ى م� � �ث � ��واه االخ� � �ي � ��ر ف � ��ي م �ش �ه��د
شعبي مهيب بعدما امضى حياته
مدافعا عن املال العام عن عمر ناهز
ال �ت��اس �ع��ة وال �س �ت�ين ع��ام��ا ق�ض��اه��ا
كلها في خدمة الكويت وقضاياها.
وم � � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه اش � � � � ��اد ح� �ض ��رة
صاحب السمو أمير البالد بمواقف
ال �ف �ق �ي��د ح �م��د ال �ج ��وع ��ان ال��وط�ن�ي��ة
ومناقبه ومآثره وم��ا قدمه لوطنه
الكويت من خدمات جليلة ومقدرة
عبر مسيرة حافلة بالعطاء املميز
وم ��ن خ�ل�ال ع�ض��وي�ت��ه ف��ي مجلس
األم ��ة ومختلف امل�ن��اص��ب الرفيعة
ال� �ت ��ي ت ��واله ��ا وأع � � ��رب س� �م ��وه ف��ي
برقية تعزية إل��ى أس��رة املغفور له
بإذن الله تعالى عن خالص تعازيه
وصادق مواساته.
وب � � � � ��دوره ق� � ��ال رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم � � � ��ة م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م إن ال �ع ��م
ح �م��د ال �ج��وع��ان ب��ال�ن�س�ب��ة للجيل
ال �ح ��ال ��ي ه ��و رم � ��ز وم �ع �ل��م وم �ل�ه��م
م�ن��ذ رص��اص��ات ال �غ��در اآلث ��م ال�ت��ي

اص��اب�ت��ه ألن ��ه آذى رؤوس ال�ف�س��اد
واستطاع التصدي لهم وهو صابر
مؤمن بأن الله بشر الصابرين.
واض ��اف ال �غ��ان��م :ن�ع��زي انفسنا
وال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ب��رح�ي��ل ف��ارس
من فرسان الكويت ونسأل الله ان
يسكنهم ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وان يلهم
اهله وذوي��ه ومحبيه الكثر الصبر
والسلوان.
وأع � � � � ��رب س � �م ��و ال � �ش � �ي ��خ ج ��اب ��ر
امل�ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء من
مقر اقامته خارج البالد عن خالص
تعازيه لوفاة املغفور له ب��إذن الله
ت �ع��ال��ى ح �م��د ال �ج��وع��ان م�س�ت��ذك��را
م� �ن ��اق ��ب ال� �ف� �ق� �ي ��د خ �ل ��ال م �س �ي��رت��ه
الحافلة باإلنجازات السيما دوره
ال��رائ��د ف��ي ان�ش��اء امل��ؤس�س��ة العامة
للتأمينات االجتماعية وعضويته
في مجلس األمة.

تفاصيل (ص 02و )19-12

مسيرة الجوعان البرلمانية

تفاصيل (ص)19-14

مجلس الوزراء يكلف هيئة
الرياضة رفع اإليقاف عن الكويت
كلف مجلس الوزراء في اجتماعه
االس� �ب ��وع ��ي أم � ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��ري ��اض ��ة ب �ت �ق��دي��م ت� �ق ��ري ��ر ش��ام��ل
متضمنا االجراءات العملية الكفيلة
ب� ��ات � �خ� ��اذ أف � �ض� ��ل ال� �س� �ب ��ل ال�ل��ازم� ��ة
مل �ع��ال �ج��ة ك ��اف ��ة ال �س �ل �ب �ي��ات وإزال� � ��ة
املعوقات التي تعيق تطور الحركة
ال��ري��اض �ي��ة وت �ض �م��ن ال �ح �ف��اظ على
سمعة ومكانة الكويت ورفع اإليقاف
ع� ��ن ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ط��ال �ب��ا

املنظمات الدولية بإعادة النظر في
قرار إيقاف النشاط الرياضي.
إل � ��ى ذل � ��ك أب � ��ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ع�ض��و م�ج�ل��س األم ��ة امل��رح��وم حمد
ال �ج��وع��ان واس �ت��ذك��ر ج �ه��ود الفقيد
امل �خ �ل �ص��ة ودوره اإلي� �ج ��اب ��ي ع�ل��ى
مختلف األصعدة في خدمة قضايا
وطنه ومسيرته البرملانية الطيبة.
تفاصيل (ص)07

انطالق مؤتمر األمناء العامين الخليجيين

سمو أمير البالد مستقبال الغانم واألمناء العامني الخليجيني

انطلقت أمس أعمال االجتماع
ال �ـ  19ل�لأم�ن��اء ال�ع��ام�ين ملجالس
الشورى والنواب الوطني واألمة
ب� � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
الخليج العربية.
وأك � � � � � � � � � ��د رئ � � � � �ي� � � � ��س م � �ج � �ل� ��س
االم � � ��ة م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م أه �م �ي��ة
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة فيما

ي�ت�ع�ل��ق ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ال��ذه��اب
خ �ط��وة ال��ى األم� ��ام ف�ي�م��ا يتعلق
ب��ال �ق �ض��اي��ا ال �خ��ارج �ي��ة وت�ق��دي��م
أول��وي��ات ع��ادة م��ا ت�ك��ون مغيبة
ع��ن ال �ت �ع��اط��ي ال��رس �م��ي م �ش��ددا
ع � �ل� ��ى أه � �م � �ي� ��ة ت � �ع� ��زي� ��ز م �ف �ه��وم
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ن�ظ��را
للدور املؤثر واملهم لهذا املفهوم

الميزانيات :عودة إنتاج النفط
في المنطقة المشتركة
اك� ��دت ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات أن
ع��دد املالحظات التي سجلها
دي��وان املحاسبة على الشركة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ن�ف��ط ال�خ�ل�ي��ج بلغ
 18مالحظة وترتبط غالبيتها
بمنطقتي العمليات املشتركة
ف ��ي ال �خ �ف �ج��ي وال� ��وف� ��رة الف�ت��ة
ال��ى ان هناك م��ؤش��رات لعودة
اإلن �ت��اج ف��ي املنطقة املشتركة
وامل � �ت� ��وق� ��ف م� �ن ��ذ  17ف �ب ��راي ��ر

 2015وس �ت �ض �م��ن ال ��وص ��ول
لصيغ ت��واف�ق�ي��ة بشكل أفضل
من املرحلة السابقة .واضافت
اللجنة انه سبق لها التنسيق
م ��ع وزارة امل��ال �ي��ة بتخفيض
امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات ال� �ت� �ش� �غ� �ي� �ل� �ي ��ة
للشركة بـ  78مليون دينار بعد
توقف عمليات االنتاج.
تفاصيل (ص)08

وم��ا ي�ن�ط��وي عليه م��ن ت��أث�ي��رات
كامنة وغير مستغلة.
وق ��ال ال�غ��ان��م ف��ي كلمته خ�لال
اف�ت�ت��اح االج�ت�م��اع ان حكوماتنا
ت � � �ت � � �ح� � ��دث ب� � �ح� � �ك � ��م ط� �ب� �ي� �ع� �ت� �ه ��ا
التنفيذية عن سياسة واقتصاد
وت � � �ج� � ��ارة وت� � �ع � ��اون � ��ات ص �ح �ي��ة
وتعليمية وغيرها لكنها وبحكم

وض � �ع � �ه� ��ا ق � � ��د ت � �ن � �س� ��ى ق� �ض ��اي ��ا
ال�ت�ب�ش�ي��ر ال�س�ي��اس��ي وال�ح�ق��وق��ي
وال�ب�ي�ئ��ي وال�ث�ق��اف��ي وغ�ي��ره��ا من
القضايا ال�ت��ي يفترض أن تكون
في صميم اهتمامات برملاناتنا.
تفاصيل (ص)06-03

التعليمية تكلف أبل إعداد تقرير
ساعات التطبيقي اإلضافية
ك� � �ل� � �ف � ��ت ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
التعليمية ال�ب��رمل��ان�ي��ة عضوها
ال � �ن� ��ائ� ��ب د.خ � �ل � �ي� ��ل اب � � ��ل إع � � ��داد
ت �ق��ري��ر ب� �ش ��أن ت �ك �ل �ي��ف امل �ج �ل��س
إي ��اه ��ا ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م�خ��ال�ف��ات
ال � �س� ��اع� ��ات االض� ��اف � �ي� ��ة ل �ل �ف �ص��ل
الصيفي بالهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب وت�س�ع��ى
ب � ��ال � ��وق � ��ت ن � �ف � �س� ��ه ال � � � ��ى ان � �ج� ��از
تقريرها بشأن قانون الجامعات

ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ال � � ��رام � � ��ي الن � �ش� ��اء
جامعات متخصصة في مختلف
محافظات البالد وتوفير فرص
ع�م��ل لحملة ش �ه��ادة ال��دك �ت��وراه
من الكويتيني غير املبتعثني من
جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
تفاصيل (ص)08
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استقبل الغانم واألمناء العامين لمجالس الشورى والنواب الخليجية

األمير يشيد بمواقف الجوعان ومناقبه
وما قدمه لوطنه من خدمات جليلة

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان صباح
امس رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم.
وبعث حضرة صاحب السمو
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال��ى
اسرة املغفور له باذن الله تعالى
حمد الجوعان اعرب فيها سموه
ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت � �ع� ��ازي� ��ه وص� � ��ادق
م � ��واس � ��ات � ��ه ب� ��وف� ��ات� ��ه م �س �ت ��ذك ��را
مواقف الفقيد الوطنية ومناقبه
ومآثره وماقدمه لوطنه الكويت
م��ن خ��دم��ات جليلة وم �ق��درة عبر
م �س �ي��رة ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �ط��اء امل�م�ي��ز
وم��ن خ�لال عضويته في مجلس
االمة ومختلف املناصب الرفيعة

التي توالها سائال سموه املولى
تعالى ان يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم
اس� ��رت� ��ه وذوي� � � ��ه ج �م �ي��ل ال �ص �ب��ر
وحسن العزاء.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل ح �ض��رة صاحب
ال � �س � �م� ��و ام� � �ي � ��ر ال � � �ب� �ل��اد ال �ش �ي ��خ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ورئ �ي �س��ة
وف��د ال�ع�لاق��ات م��ع شبه الجزيرة
ال �ع��رب �ي��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان االوروب � ��ي
ميشيل آليو ماري والوفد املرافق
وذلك بمناسبة زيارتها البالد.
ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن ��ائ ��ب وزي� ��ر
ش��ؤون ال��دي��وان االم �ي��ري الشيخ
ع� �ل ��ي ج � � ��راح ال� �ص� �ب ��اح ورئ� �ي ��س
بعثة الشرف النائب فيصل فهد
الشايع.

واس� �ت� �ق� �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو امير البالد رئيس مجلس
االم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م واالم� �ن ��اء
ال� � �ع � ��ام �ي��ن مل� � �ج � ��ال � ��س ال � � �ش� � ��ورى
وال � � � �ن� � � ��واب وال� � ��وط � � �ن� � ��ي واالم� � � ��ة
ل�لاج �ت �م��اع ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ب ��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل� ��دول الخليج
العربية وذل��ك بمناسبة انعقاد
االجتماع بدولة الكويت.

سمو األمير مستقبال رئيس وفد العالقات في البرملان األوروبي

ولي العهد استقبل
الدعيج والعلي

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ابراهيم الدعيج

اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب �ق �ص��ر
ب �ي��ان ص �ب��اح ام��س ن��ائ��ب رئيس
مجلس األس ��رة الحاكمة الشيخ
د .إب ��راه� �ي ��م ال��دع �ي��ج واس �ت �ق �ب��ل
رئ � �ي� ��س ج � �ه� ��از األم� � � ��ن ال ��وط �ن ��ي
الشيخ ث��ام��ر العلي وب�ع��ث سمو

ول ��ي ال �ع �ه��د ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة ال��ى
اسرة املغفور له باذن الله تعالى
ح�م��د ال �ج��وع��ان ض�م�ن�ه��ا س�م��وه
خالص تعازيه وصادق مواساته
ب��وف��ات��ه م�ش�ي��دا س �م��وه بمناقب
ال �ف �ق �ي��د وم� ��ا ق ��دم ��ه م ��ن خ��دم��ات
م � �ق� ��درة ل ��وط� �ن ��ه ط � � ��وال م �س �ي��رة
ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء ل�خ��دم��ة ال��وط��ن

ورفعته مبتهال سموه الى املولى
تعالى ان يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم
اس� ��رت� ��ه وذوي� � � ��ه ج �م �ي��ل ال �ص �ب��ر
وحسن العزاء.

رئيس طاجيكستان يدعو إلى
شراكة اقتصادية مع الكويت
دع � � � � � � ��ا رئ� � � � �ي � � � ��س ج � � �م � � �ه � ��وري � ��ة
ط��اج �ي �ك �س �ت��ان ام � ��ام ع �ل��ى رح �م��ان
إل ��ى اق��ام��ة ش��راك��ة اق �ت �ص��ادي��ة مع
ال�ق�ط��اع ال �ع��ام وال �خ��اص الكويتي
والخليجي.
وأوضح الرئيس الطاجيكستاني
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه رئ�ي��س وأع �ض��اء غرفة
التجارة والصناعة بحضور وزير
التجارة والصناعة د .يوسف العلي
أن ه� ��ذا ال �ل �ق��اء ي �ع��د خ �ط��وة مهمة
لتنمية وتوثيق العالقات التجارية
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة امل �ت �ق��اب �ل��ة امل �ن �ف �ع��ة
ب�ي�ن ط��اج�ي�ك�س�ت��ان ودول � ��ة ال�ك��وي��ت
داع� �ي ��ا رج � ��ال األع � �م ��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين
إل ��ى امل �ش��ارك��ة ف��ي ت�ف�ع�ي��ل ال�ن�ش��اط
االنتاجي واق��ام��ة مناطق صناعية
في بالده.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال رئ� �ي ��س غ��رف��ة
ال� �ت� �ج ��ارة ع �ل��ى ال �غ��ان��م إن االم� ��ال
ال� �ك� �ب� �ي ��رة م � �ع � �ق� ��ودة ع� �ل ��ى زي � � ��ارة
الرئيس إم��ام علي رحمان لتشكل
منطلقا لحقبة جديدة من الشراكة
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة وس �ت �ن �ع �ك��س ع�ل��ى
حجم التبادل التجاري والتعاون
االق �ت �ص��ادي ل�ل�ج��ان�ب�ين م��ؤك��دا أن
الدولتني لديهما رؤي��ة مستقبلية

رئيس طاجيكستان خالل لقائه برئيس غرفة التجارة علي الغانم

اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر االق�ت�ص��اد
وزيادة كفاءته التنافسية اعتمادا
على رأس املال البشري.
وأش � � � � � ��ار إل � � � ��ى ت� � �ق � ��دم ال � �ق � �ط ��اع
املصرفي املالي الكويتي والخبرة
ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
ف � ��ي ظ � ��ل ال � �ت � �ط� ��وي� ��ر ال �ت �ش ��ري �ع ��ي
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال� � � ��ذي ح �ق �ق �ت��ه ال� �ك ��وي ��ت

المتالكها بيئة استثمارية جاذبة
وم � �ش� ��اري� ��ع ع� �م�ل�اق ��ة ت �ت �ض �م �ن �ه��ا
الخطة التنموية الخمسية للبالد
والخطط املستقبلية.
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أكد أن أولوياتها عادة ما تكون مغيبة عن التعاطي الرسمي

الغانم :الدبلوماسية البرلمانية تتطرق
دائما لما هو مسكوت عنه

الغانم متوسطا العبدالله والخرينج والعمير واملعوشرجي خالل افتتاح أعمال االجتماع أمس

أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م ��رزوق
ال� � �غ � ��ان � ��م أه � �م � �ي � ��ة ت � �ع � ��زي � ��ز م� �ف� �ه ��وم
الدبلوماسية البرملانية نظرا للدور
امل � ��ؤث � ��ر وامل � �ه � ��م ل � �ه� ��ذا امل � �ف � �ه ��وم وم ��ا
ي �ن �ط��وي ع �ل �ي��ه م ��ن ت ��أث� �ي ��رات ك��ام�ن��ة
وغير مستغلة.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ك �ل �م��ة ل �ل �غ��ان��م ام ��ام
االج� �ت� �م ��اع ال � �ـ  19ل�ل�أم �ن ��اء ال �ع��ام�ين
ملجالس ال�ش��ورى وال�ن��واب والوطني
واألم ��ة ب ��دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربية والذي افتتح اعماله
في الكويت امس.

وق ��ال ال �غ��ان��م ان ��ه ع�ن��دم��ا نتحدث
ع��ن ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة فنحن
ال نتحدث عن أم��ر ثانوي يأتي على
هامش املهمتني الرئيسيتني للبرملان
وه�م��ا التشريع وال��رق��اب��ة ب��ل أتحدث
ع ��ن م �ف �ه��وم ي �م �ث��ل ن �ت �ي �ج��ة م�ن�ط�ق�ي��ة
ل� ��دور ط�ب�ي�ع��ي ل �ك �ي��ان ش�ع�ب��ي ج��ام��ع
يملك شرعية التحدث باسم االمة أال
وهو البرملان.
وأش � � � ��ار ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه ال ��ى
ع � ��ام� � �ل � ��ي ح� � ��ري� � ��ة ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان� � ��ات ف��ي
ع�ل�اق� �ت� �ه ��ا ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وت � �ح� ��رره� ��ا

الغانم متحدثا

ال� �ن� �س� �ب ��ي م � ��ن امل � �ح � ��اذي � ��ر وال� �ق� �ي ��ود
الرسمية كعنصرين مهمني ي��رف��دان
الدبلوماسية البرملانية.
كما أش��ار ال�غ��ان��م ال��ى ع��ام��ل ثالث
يعطي أهمية للدبلوماسية البرملانية
واملتعلق بطبيعة البرملانات وقدرتها
على ال��ذه��اب خطوة ال��ى األم��ام فيما
يتعلق بالقضايا الخارجية وتقديم
أول��وي��ات ع ��ادة م��ا ت�ك��ون مغيبة عن
التعاطي الرسمي.
وق � � ��ال ال � �غ ��ان ��م ب � �ه� ��ذا ال � �ص � ��دد ان
حكوماتنا تتحدث بحكم طبيعتها

ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ع ��ن س �ي��اس��ة واق �ت �ص��اد
وتجارة وتعاونات صحية وتعليمية
وغ�ي��ره��ا لكنها وب�ح�ك��م وض�ع�ه��ا قد
ت�ن�س��ى ق �ض��اي��ا ال�ت�ب�ش�ي��ر ال�س�ي��اس��ي
وال � �ح � �ق� ��وق� ��ي وال� �ب� �ي� �ئ ��ي وال� �ث� �ق ��اف ��ي
وغيرها من القضايا التي يفترض أن
تكون في صميم اهتمامات برملاناتنا.
وأض��اف ان حكوماتنا والتي تحظى
بدعمنا في امللفات الخارجية تذهب
ل �ب �ح��ث م� ��ا ه� ��و م� ��وج� ��ود وم �ت��رس��خ
ت� �ط ��وره وت ��دع �م ��ه وت � �ع� ��ززه وت �ع��ال��ج
اخ� �ت�ل�االت ��ه ان وج� � ��دت ب �ي �ن �م��ا ن�ح��ن

ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي��ان ن��ذه��ب لنفكر
بصوت عال عما هو مسكوت عنه أو
عما نحلم به كشعوب أو ما نقلق منه
مستقبال.
واس � �ت � �ط ��رد ال� �غ ��ان ��م ق� ��ائ�ل��ا :ن�ح��ن
ص��وت ال�ن��اس وص��وت ال�ن��اس دائ�م��ا
ص� � ��وت ش ��دي ��د االل� � �ح � ��اح وال �ت �ط �ل��ب
ص ��وت م�ت�م�ن��ي وح ��ال ��م ل �ك �ن��ه ص��وت
ح �ق �ي �ق��ي وأص � �ي� ��ل وال � �ح� ��ل ازاء ت�ل��ك
األصوات ليس التعالي عليها بحجة
ان�ه��ا أص ��وات منفعلة وغ�ي��ر منظمة
ب��ل ال��واج��ب ه��و ق� ��راءة ت�ل��ك امل�ط��ال��ب

والشجون والهموم املجتمعية قراءة
متأنية واإليمان بأنها أصوات برغم
ع��دم انتظامها ه��ي اص ��وات ص��ادق��ة
ومعبرة بشكل دقيق عن قلق جماعي
موحد.
وط��ال��ب ال�غ��ان��م األم ��ان ��ات ال�ع��ام��ة
ل �ل �م �ج��ال��س ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
بتطوير تلك االذرع االدارية واألدوات
ال� �ب� �ي ��روق ��راط� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �م �ك��ن ن� ��واب
االم��ة وممثلي الشعوب من أداء هذه
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع�ل��ى أكمل
وجه.

 ..واستقبل رئيسة وفد العالقات مع شبه الجزيرة العربية
في البرلمان األوروبي
اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي م�ك�ت�ب��ه ام��س
رئ �ي �س��ة وف� ��د ال �ع�ل�اق ��ات م ��ع شبه
ال� �ج ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال �ب��رمل��ان
األوروب � � � � ��ي م �ي �ش �ي��ل آل� �ي ��و م� ��اري
والوفد املرافق لها وذلك بمناسبة
زي��ارت �ه��ا ال��رس �م �ي��ة ل �ل �ب�لاد وض��م
ال ��وف ��د ال� ��زائ� ��ر ع� �ض ��وي ال �ب��رمل��ان
األوروب � ��ي ال�ن��ائ�ب�ين ج�ي��ل بارنيو
وألني سميث.
واس �ت �ع ��رض ال �ل �ق��اء ال �ع�لاق��ات
القائمة بني مجلس االمة الكويتي
وال� � �ب � ��رمل � ��ان االوروب � � � � � ��ي وال �س �ب ��ل
الكفيلة بدعمها وت�ط��وي��ره��ا إل��ى
آف � ��اق أرح � ��ب وأوس� � ��ع ب �م��ا ي �خ��دم

املصالح املتبادلة ويلبي تطلعات
الشعوب.
كما تطرق اللقاء ال��ى تطورات
االوض� � � � � � ��اع ف� � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة وآخ� � ��ر
امل � �س � �ت � �ج� ��دات ع � �ل� ��ى ال� �س ��اح� �ت�ي�ن
اإلقليمية والدولية.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء رئ� �ي ��س ب�ع�ث��ة
ال � �ش� ��رف امل� ��راف � �ق� ��ة رئ � �ي� ��س ل�ج�ن��ة
ال � �ش� ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ورئ �ي��س
لجنة ال�ش��ؤون الخارجية النائب
ك��ام��ل ال �ع��وض��ي وال� �ن ��واب فيصل
ال� � �ك� � �ن � ��دري وأح � � �م� � ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
ومحمد طنا.

رئيس مجلس األمة مستقبال ميشيل آليو ماري والوفد املرافق لها
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انطالق أعمال االجتماع الـ  ١٩لألمناء العامين في المجالس التشريعية الخليجية

الكندري :قطعنا مسافة على طريق ربط
المجالس التشريعية الخليجية إلكترونيا

األمناء العامون للبرملانات الخليجية خالل اجتماعهم أمس في الكويت

ان �ط �ل �ق��ت ام� ��س أع� �م ��ال االج �ت �م��اع
التاسع عشر لألمناء العامني ملجالس
ال �ش��ورى وال �ن��واب وال��وط �ن��ي واألم ��ة
ب��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية الذي أقيم تحت رعاية رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
وقال األم�ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س األم��ة
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل�ام ال �ك �ن��دري إن اخ�ت�ي��ار
م �ل ��ف (ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة)
ك�م�ح��ور الج�ت�م��اع�ن��ا ه ��ذا ال �ع��ام ج��اء
ن�ظ��را مل�ح��وري�ت��ه وض��رورت��ه وإي�م��ان��ا
م �ن ��ا ب��أه �م �ي��ة ت �ع ��زي ��ز ه � ��ذا امل �ف �ه��وم
الحيوي لدى برملاناتنا.
وأض ��اف ف��ي كلمته خ�ل�ال افتتاح
أع �م��ال االج�ت�م��اع أن ال��رئ�ي��س الغانم
ع �م��ل ط �ي �ل��ة ف� �ت ��رة ت ��رؤس ��ه االت� �ح ��اد
البرملاني العربي على تعزيز مفهوم
(الدبلوماسية البرملانية) س��واء من
خ�لال التأكيد عليه ف��ي خطاباته أو
بالتنبيه عليه عبر التعبئة البرملانية
الشعبية إزاء الكثير من قضايا أمتنا
العربية واإلسالمية.
وأوض � � ��ح ال� �ك� �ن ��دري أن امل �ط �ل��وب
من اجتماعنا ه��ذا العام هو التفكير
ب� �ص� �ي ��غ وآل� � � �ي � � ��ات ع� �م� �ل� �ي ��ة م � �ح� ��ددة
وواض � �ح� ��ة ت �ت �ع �ل��ق ب �ك �ي �ف �ي��ة ت �ع��زي��ز
وت �س �ه �ي��ل وت �م �ك�ي�ن ب��رمل��ان �ي �ي �ن��ا م��ن
م �م��ارس��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
س� � ��واء ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وى ال �ث �ن��ائ��ي م��ع
ال� � � ��دول أو ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال �ج �م��اع �ي��ة
اإلقليمية والدولية.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن ه� � ��ذا االج� �ت� �م ��اع
يتزامن مع ح��دث كبير يجري العمل
ف �ي��ه ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق ل�لان �ت �ه��اء مع
ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة الن �ض �م��ام األم �ن��اء
ال�ع��ام�ين الخليجيني كمجموعة إلى
االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال� ��دول� ��ي ب�ص�ف��ة

مراقب كسائر املنظمات واالتحادات
ال�ت��ي ت�ع�ن��ى ب �ش��ؤون ال �ب��رمل��ان مبينا
أن االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي يعد
املنظمة البرملانية العليا مل��ا لها من
خبرات وتواصل مع كافة البرملانات
الدولية.
وث� �م ��ن ال� �ك� �ن ��دري ج� �ه ��ود رئ �ي��س
االج� �ت� �م ��اع ال� �س ��اب ��ق األم �ي ��ن ال �ع ��ام
ملجلس الشورى في دول��ة قطر فهد
م �ب��ارك ال �خ �ي��اري��ن وال �ت��ي س��اه�م��ت
رئ ��اس �ت ��ه ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ف ��ي إن �ج��اح
االج�ت�م��اع ال�س��اب��ق موضحا أهمية
االجتماع في دورته الحالية السيما
أنه يعقد للمرة الرابع في الكويت إذ
انطلق للمرة االول ��ى منها ف��ي عام
.١٩٩٧

األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري متحدثا أمام االجتماع

وق � ��ال إن اس �ت �م��رار ان �ع �ق��اد ه��ذه
االج�ت�م��اع��ات بشكل دوري تمخض
ع � �ن � ��ه ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل � � �ج� � ��ان ل� �ل� �ت ��دري ��ب
وال �ت �ط ��وي ��ر وال �ت �ن �س �ي��ق وامل �ت��اب �ع��ة
وتبادل املعلومات إلى جانب وضع
ن� �ظ ��م وأس� ��ال � �ي� ��ب ع� �م ��ل ل �ل �ت��واص��ل
وال�ت��راب��ط بيننا ك��أم��ان��ات ع��ام��ة في
امل� �ج ��االت ك��اف��ة خ��اص��ة ف ��ي امل �ج��ال
الفني واإلداري.
ولفت إل��ى أن م��ن أب��رز أولوياتنا
من خ�لال عقدنا لالجتماع الدورية
ه��و ال �ت��واص��ل امل�س�ت�م��ر فيما بيننا
إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب االس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن دور
ال� �خ� �ب ��رات واالس � �ت � �ش� ��ارات ال �ع��امل �ي��ة
إذ ت��رج�م��ت ت�ل��ك امل�س��اع��ي م��ن خ�لال
ال �ت �ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج منظمة األم��م

املتحدة اإلنمائي وأقيم على إثر هذا
ال�ت�ع��اون ع��دد م��ن ال� ��دورات ملوظفي
أم��ان��ات�ن��ا ال�ع��ام��ة الخليجية إضافة
إلى زي��ارة لجنة التطوير والتدريب
إلى االتحاد البرملاني األوروب��ي في
بروكسل.
وأف� � � ��اد ال � �ك � �ن� ��دري :إن� �ن ��ا ق�ط�ع�ن��ا
م �س��اف��ة ع �ل��ى ط��ري��ق رب ��ط امل�ج��ال��س
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة الخليجية ع�ب��ر شبكة
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � �ت� ��ي ت� �ع ��د م � ��ن أب � ��رز
إنجازات اجتماعاتنا املستمرة.
ب � � � ��دوره أك� � ��د رئ � �ي� ��س االج� �ت� �م ��اع
ال �س��اب��ق ل�لأم �ن��اء ال �ع��ام�ين ملجالس
ال�ش��ورى وال �ن��واب وال��وط�ن��ي واألم��ة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة األم� � �ي� ��ن ال � � �ع� � ��ام مل �ج �ل��س

ال �ش��ورى ف��ي دول��ة قطر فهد مبارك
ال �خ �ي��اري��ن أن اج �ت �م��اع��ات األم �ن ��اء
ال � �ع � ��ام �ي��ن ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي�ي�ن ال� � ��دوري� � ��ة
ش � �ه� ��دت ن �ق �ل��ة ن ��وع� �ي ��ة ف� ��ي ت �ع��زي��ز
العمل البرملاني الخليجي املشترك،
مشيدا بنتائج االجتماعات السابقة
التي باتت تشكل حافزا نحو املزيد
م� ��ن ال �ت �ن �س �ي��ق ل �ت �ح �ق �ي��ق األه � � ��داف
املنشودة.
وت � �م � �ن� ��ى أن ي� �س� �ف ��ر االج � �ت � �م� ��اع
الحالي عن توصيات وقرارات فاعلة
تلبي تطلعات مجالسنا التشريعية
الخليجية والعمل على تعزيز أوجه

التتمة ص05

الرئيس الغانم
عمل طيلة فترة
ترؤسه االتحاد
البرلماني العربي
على تعزيز مفهوم
الدبلوماسية
البرلمانية
االتحاد البرلماني
الدولي يعد
المنظمة
البرلمانية العليا
فهد الخيارين:
اجتماعات األمناء
العامين الخليجيين
الدورية شهدت
نقلة نوعية
في تعزيز العمل
البرلماني الخليجي
المشترك

األمني العام لالتحاد البرملاني العربي فايز الشوابكة

األمني العام ملجلس الشورى القطري فهد مبارك الخيارين
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رئيس مجلس األمة كرمه تقديرا لجهوده في رئاسة أمانة االتحاد خالل السنوات الماضية

بوشكوج :الغانم إنسان متشبع بالمبادئ
الديموقراطية والدفاع عن القضايا العربية

الغانم مكرما بوشكوج

تتمة المنشور ص04
ال�ت�ع��اون ب�ين مواطني دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي وتهيئة البيئة
املناسبة لتطوير ال�ك��وادر البشرية
في أماناتنا العامة.
وأوضح الخيارين أن االجتماعات
امل�ت�ع��اق�ب��ة ل�لأم �ن��اء ال �ع��ام�ين حققت
ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ج��اح��ات الس�ي�م��ا في
م �ج��ال إق��ام��ة ورش ال �ع �م��ل وإع� ��داد
ال � �ب� ��رام� ��ج ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة وال� � ��زي� � ��ارات
امل �ي��دان �ي��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ب�ي�ن األم��ان��ات
العامة الخليجية.
م� ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق � ��ال األم �ي ��ن ال �ع��ام
امل � �س� ��اع� ��د ل � �ل � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ف� ��ي األم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
مل �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية السفير حمد راشد املري ان
استمرار اجتماعات األمناء العامني
الخليجيني أث �م��رت ع��ن ال�ك�ث�ي��ر من
االن�ج��ازات القيمة التي ننظر إليها
ف ��ي م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ك ��راف ��د م�ه��م
للعمل الخليجي املشترك.
وأشار إلى أهمية العمل البرملاني
ال� � � ��ذي ت� �ش� �ه ��ده دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج م��ن
تطورات إيجابية ترتكز على أسس
ث��اب �ت��ة وخ �ط��ى ح�ث�ي�ث��ة ت �ه��دف إل��ى
تعميق مبادئ وقيم الديموقراطية
في مجتمعاتنا في ظل وجود رغبة
م �ش �ت��رك��ة س��ام �ي��ة م� ��ن ق ��ادت� �ن ��ا ف��ي
إش��راك املواطنني ف��ي النهضة التي
تعيشها دولنا والعمل على تحقيق
مصالحهم.
وشدد املري على حرص أصحاب
الجاللة والسمو ق��ادة دول مجلس
التعاون الخليجي تقوية العالقات
املتينة ب�ين ق�ي��ادات وش�ع��وب دولنا

جانب من املشاركني في االجتماع

املبنية على أساس الثقة واإلخالص
واالن� �ت� �م ��اء وال �ش �ف��اف �ي��ة وال� �ع ��دال ��ة،
م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى أن م� �س� �ي ��رة م �ج �ل��س
التعاون تعتبر نموذجا مشرفا في
هذا الشأن.
وأض� � � � � ��اف أن م � �س � �ي� ��رة م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ان �ط �ل �ق��ت م��ن
م��رح �ل��ة ال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ت� �ع ��اون إل��ى
م��رح �ل��ة ال �ت �ك��ام��ل وق��ري �ب��ا سنشهد
مرحلة االتحاد الخليجي.
م� ��ن ج �ه �ت��ه اش � � ��اد األم �ي ��ن ال �ع ��ام
ل�ل�ات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ف��اي��ز
الشوابكة بتجربة مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ف � ��ي ت �ن �س �ي��ق امل� ��واق� ��ف
وت��وح �ي��د ال �ت �ش��ري �ع �ي��ات وت�س�ه�ي��ل
حركة التنقل للمواطنني الخليجيني

وت �ش �ج �ي��ع ال� �ت� �ج ��ارة ال �ب �ي �ن �ي��ة ب�ين
دول األع � �ض ��اء مل��واج �ه��ة وم��واك �ب��ة
املتغيرات التي يشهدها العالم من
حولنا.
وت� � ��اب� � ��ع ق� � ��ائ �ل ��ا :ن � ��ؤك � ��د ال� � �ت � ��زام
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال � �ع� ��رب� ��ي ب ��ال� �ع� �م ��ل م � ��ع األم � ��ان � ��ات
العامة الخليجية لتحقيق األهداف
السامية التي نصبو إليها جميعنا
م �ت �ق��دم��ا ب��ال �ش �ك��ر وال� �ت� �ق ��دي ��ر إل ��ى
ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ال� ��ذي ي��واص��ل بال
كلل الدفاع عن قضايا األمة العربية
واإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ف � ��ي ك � ��اف � ��ة امل� �ح ��اف ��ل
الدولية.
وف��ي خ�ت��ام االف�ت�ت��اح ك��رم رئيس
م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ع �ل��ي ال�غ��ان��م

األمني العام السابق لالتحاد البرملاني العربي نور الدين بوشكوج

األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ال � �س� ��اب� ��ق ل�ل�ات� �ح ��اد
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي ن � � ��ور ال� ��دي� ��ن
ب� ��وش � �ك� ��وج ت � �ق� ��دي� ��را ل � �ج � �ه� ��وده ف��ي
رئاسة أمانة االتحاد خالل السنوات
املاضية.
ووج��ه بوشكوج شكره وتقديره
إل ��ى ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه على دوره
الكبير ال��ذي يقوم به تجاه أشقائه
وأص��دق��ائ��ه عبر دع�م��ه ال�لا محدود
لقضايا األمتني العربية واإلسالمية
ون �ص��رت��ه ل�ل�ق�ض��اي��ا اإلن �س��ان �ي��ة في
كافة املحافل واملناسبات الدولية.
كما ثمن دور رئيس مجلس األمة
م� ��رزوق ع�ل��ي ال �غ��ان��م خ�ل�ال ت��رؤس��ه

االتحاد البرملاني العربي مشيرا إلى
أن ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م إن �س��ان متشبع
ب��امل �ب��ادئ ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال�ح��ري��ة
وال��دف��اع ع��ن ق�ض��اي��ا األم ��ة العربية
واإلسالمية وال يمكننا نسيان دوره
في الدفاع عن القضية الفلسطينية
ونعتبره فارسا لهذه القضية.
واس�ت��ذك��ر ب��وش�ك��وج م��آث��ر ودور
رئيس مجلس األمة السابق املرحوم
جاسم محمد الخرافي على ما قام
به خالل فترة ترؤسه مجلس األمة
خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة ودوره
الكبير ومساعيه الجبارة في تعزيز
الرؤى الخليجية والعربية.

األمني العام املساعد للشؤون التشريعية والقانونية بأمانة مجلس التعاون حمد املري

حمد المري:
مسيرة مجلس
التعاون انطلقت
من التنسيق
إلى التكامل وقريبا
سنشهد االتحاد
الخليجي
فايز الشوابكة:
نشيد بتجربة
مجلس التعاون
في تنسيق
المواقف وتوحيد
التشريعات
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األمناء الخليجيون :التجربة البرلمانية
الكويتية األعرق واألقدم في المنطقة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متوسطا األمناء العامني للبرملانات الخليجية

أك����د ع����دد م���ن األم����ن����اء ال��ع��ام�ين
مل�����ج�����ال�����س ال���������ش���������ورى وال�������ن�������واب
وال���وط���ن���ي واألم������ة ب�����دول مجلس
ال���ت���ع���اون ل����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة
أهمية االجتماعات ال��دوري��ة التي
ي��ع��ق��دون��ه��ا الس��ي��م��ا أن��ه��ا تساهم
بشكل فعال في تطوير العمل في
املجالس التشريعية الخليجية.
وأشاد املشاركون في االجتماع
ال���ت���اس���ع ع��ش��ر 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
ال���ع���رب���ي���ة ب���ال���ت���ج���رب���ة ال���ب���رمل���ان���ي���ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��ب��روه��ا األق���دم
واألعرق في املنطقة مثمنني رعاية

ال���رئ���ي���س ال���غ���ان���م ل���ه���ذا االج��ت��م��اع
ال�������ذي ات����خ����ذ م�����ن ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة
البرملانية موضوعا رئيسيا.
وأع�������رب األم���ي��ن ال����ع����ام مل��ج��ل��س
ال���ش���ورى ف���ي س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان علي
امل��ح��روق��ي ع��ن س��ع��ادت��ه ل��وج��وده
في دولة الكويت وتقديره لرعاية
رئ�����ي�����س م����ج����ل����س األم����������ة م��������رزوق
ال��غ��ان��م الج��ت��م��اع األم��ن��اء العامني
ال��خ��ل��ي��ج��ي�ين م���ش���ددا ع��ل��ى أه��م��ي��ة
هذه االجتماعات التي تستضيفها
الكويت ملا لها من تجربة رائدة في
املجال البرملاني ونسعى جميعنا
إلى االستفادة منها ومن اللقاءات
التي سنعقدها خالل تواجدنا.

وأش��������������ار امل������ح������روق������ي إل���������ى أن
االج����ت����م����اع����ات ال�����دوري�����ة ل�ل�أم���ن���اء
ال����ع����ام��ي�ن امل����ج����ال����س ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة
ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة ت���رت���ك���ز دائ�����م�����ا ع��ل��ى
تطوير أجهزتها التنفيذية وذلك
عبر تبادل الخبرات واستعراض
أوراق ال��ع��م��ل م��ن امل��ش��ارك�ين كافة
مبينا أن األمانات العامة استفادت
استفادة بالغة من األوراق العمل
السابقة وشهدت تطورا ملموسا
ف���ي م���ج���ال ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات من
خالل مشروع الشبكة املعلوماتية
الخليجية وكذلك النقلة النوعية
في اإلعالم والتوثيق اإللكتروني.
وأض�������������اف ن����ث����م����ن اس����ت����ض����اف����ة

ال����ك����وي����ت ل����ه����ذا االج����ت����م����اع امل���ه���م
وه���ي ال���دول���ة ال��ت��ي ت��ق��ود الجانب
ال���ب���رمل���ان���ي ف����ي م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون
ل�����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ل��ك��ون��ه��ا
سبقتنا جميعا في هذه املمارسة
ونفتخر بمجلس األم���ة الكويتي
وب��ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا رئ��ي��س
املجلس مرزوق الغانم.
بدوره أشار األمني العام ملجلس
ال������ش������ورى ف�����ي امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
السعودية د .محمد ب��ن عبد الله
آل عمرو إلى أن االجتماع الدوري
لألمناء العامني الخليجيني هدفه
تنسيق ال��ع��م��ل وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات
ب��م��ا ي��خ��دم امل��ج��ال��س التشريعية

وي����ط����ور م����ن أع���م���ال���ه م���ش���ي���را إل���ى
أن االج��ت��م��اع س��ي��ن��اق��ش ال��ت��ق��اري��ر
ال���ت���ي رف��ع��ت��ه��ا ال���ل���ج���ان امل��خ��ت��ص��ة
املشتركة.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ث��م��ن األم��ي�ن ال��ع��ام
مل��ج��ل��س ال����ش����ورى ف���ي دول�����ة قطر
ف��ه��د ب��ن م��ب��ارك ال��خ��ي��اري��ن رع��اي��ة
رئ�����ي�����س م����ج����ل����س األم����������ة م��������رزوق
ال��غ��ان��م الج��ت��م��اع األم��ن��اء العامني
الخليجيني مشيرا إلى أن التجربة
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��ع��د األع���رق
واألق��دم في املنطقة ونحن سعداء
بتواجدنا مجددا في الكويت بعد
أن ان��ط��ل��ق��ت أع���م���ال االج��ت��م��اع��ات
الدورية فيها في العام .١٩٩٧

م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د األم���ي���ن ال���ع���ام
ملجلس النواب البحريني عبدالله
خ��ل��ف ال���دوس���ري أن االج��ت��م��اع��ات
ال�����������دوري�����������ة ل���ل���أم�������ن�������اء ال�����ع�����ام��ي��ن
الخليجيني ف��رص��ة ج��ي��دة لتبادل
األفكار وأوراق العمل بني األمانات
ال���ع���ام���ة م���ش���ي���را إل�����ى أه���م���ي���ة دور
األمانات في تطوير أداء املجالس
البرملانية.
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ّ
ابن النائب السابق الجوعان والفريق الركن العثمان واستذكر جهودهما المخلصة في خدمة الوطن

مجلس الوزراء :تكليف هيئة الرياضة اتخاذ
اإلجراءات الكفيلة لرفع اإليقاف الدولي

أعرب مجلس الوزراء
عن أسفه الشديد لما
آلت إليه نتيجة التصويت
خالل اجتماع الجمعية
العمومية لالتحاد
الدولي لكرة القدم
(كونغرس فيفا) الذي
عقد يوم الجمعة
الماضي في مدينة
(مكسيكو سيتي)
والذي أدى إلى استمرار
إيقاف نشاط كرة
القدم في الكويت.
وقال الشيخ محمد
العبداهلل في تصريح
لكونا عقب االجتماع
األسبوعي لمجلس
الوزراء امس إن
المجلس كلف الهيئة
العامة للرياضة تقديم
تقرير شامل متضمنا
االجراءات العملية
الكفيلة باتخاذ أفضل
السبل الالزمة لمعالجة
السلبيات كافة.

المجلس يطالب
المنظمات الدولية
بضرورة إعادة
النظر في قرار
إيقاف النشاط
الرياضي

الشيخ صباح الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

اطلع مجلس ال��وزراء على الرسالة
ال�ت��ي تلقاها ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
األم �ي��ر م��ن ال��رئ �ي��س م�ح�م��د ول ��د عبد
العزيز رئيس الجمهورية اإلسالمية
امل ��وري �ت ��ان �ي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة وامل �ت �ض �م �ن��ة
الدعوة للمشاركة في اجتماع مجلس
جامعة ال��دول العربية على مستوى
ال �ق �م��ة ف ��ي دورت � ��ه ال �ع��ادي��ة ال�س��اب�ع��ة
وال �ع �ش��ري��ن امل �ق ��رر ع �ق��ده��ا ف ��ي شهر
ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل وال � �ت ��ي ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية.
ث � ��م اط � �ل� ��ع امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي م �س �ت �ه��ل
اجتماعه على ال��رس��ال��ة ال�ت��ي تلقاها
حضرة صاحب السمو األمير من بان
ك��ي م��ون األم�ي�ن ال�ع��ام ل�لأم��م املتحدة
وال � �ت ��ي ت� �ن ��اول ��ت س �ب��ل دع � ��م أن �ش �ط��ة
ال �ص �ن ��دوق ال �ع��امل��ي مل �ك��اف �ح��ة اإلي� ��دز
وال� �س ��ل وامل�ل��اري� ��ا وت �ح �ق �ي��ق غ��اي��ات��ه
اإلنسانية.
ك�م��ا اط �ل��ع ع�ل��ى ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة
ل�ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س�م��و األم �ي��ر من
أح � �م ��د داود أوغ � �ل� ��و رئ � �ي ��س وزراء
الجمهورية التركية وال�ت��ي تضمنت
دعوة سموه لحضور مؤتمر مراجعة
م� �ن� �ت� �ص ��ف امل � � � ��دة ال � �ش� ��ام� ��ل ال� �ع ��ال ��ي
املستوى لبرنامج العمل للدول األقل
تطورا واملقرر عقده في مدينة انطاليا
خالل الفترة ما بني .2016/5/29 - 27
واط� � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ك ��ذل ��ك
على ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لسمو رئيس
مجلس ال ��وزراء م��ن انتونيو كوستا
رئيس وزراء البرتغال والتي تضمنت
اإلش��ادة بالعالقات الثنائية القائمة
ب �ي��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن ال � �ص� ��دي � �ق �ي�ن وس� �ب ��ل
تنميتها في كافة املجاالت وامليادين
إلى جانب دعوة سمو رئيس مجلس
الوزراء لزيارة البرتغال.
واض��اف ان مجلس ال ��وزراء احيط
علما بتشكيل الوفد املرافق لحضرة

صاحب السمو األمير والوفد املرافق
ل ��ه إل ��ى ج �م �ه��وري��ة ت��رك �ي��ا ال�ص��دي�ق��ة
وال� ��ذي ي�ض��م ك�ل�ا م��ن ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
الخالد النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الخارجية وأنس خالد
الصالح نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط بالوكالة
وعدد من كبار املسؤولني في الديوان
األم � �ي� ��ري ووزارة ال �خ��ارج �ي��ة وذل ��ك
ل �ح �ض��ور م��ؤت �م��ر ال �ق �م��ة اإلن �س��ان �ي��ة
ال�ع��امل�ي��ة وذل ��ك خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن - 22
 2016/5/24وقد عبر مجلس الوزراء
عن ثقته في أن يسفر مؤتمر القمة عن
تحقيق املزيد من التعاون والتكامل
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ال �ق �ض ��اي ��ا اإلن �س��ان �ي��ة
ال �ع ��امل �ي ��ة وت� �ع ��زي ��ز رواب� � � ��ط األع� �م ��ال
اإلنسانية بني دول العالم.
ورح ��ب م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��ال��زي��ارة
ال � �ت� ��ي ي � �ق� ��وم ب� �ه ��ا ل� �ل� �ب�ل�اد ال ��رئ� �ي ��س
إم ��ام ع�ل��ي رح �م��ان رئ �ي��س جمهورية
طاجيكستان الصديقة والوفد املرافق
ل��ه متمنيا ل�ف�خ��ام��ة ال�ض�ي��ف وال��وف��د
املرافق له طيب اإلقامة في البالد.
ث��م أح� ��اط رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب��ال�ن�ي��اب��ة ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د مجلس ال ��وزراء علما
ب �ف �ح��وى امل� � �ش � ��اورات ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ت��ي
ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب��رع��اي��ة
األم��م املتحدة وأع��رب مجلس ال��وزراء
ع ��ن أم� �ل ��ه ف ��ي أن ت �ت��وص��ل األط� � ��راف
اليمنية املتعارضة إل��ى اتفاق عاجل
ي � ��ؤدي إل� ��ى ح �ق��ن دم � ��اء األش � �ق ��اء ف��ي
ال�ي�م��ن واس �ت �ع��ادة األم ��ن واالس �ت �ق��رار
فيها.
كما استمع املجلس إلى شرح قدمه
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
امل��ال�ي��ة ووزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
خالد الصالح بشأن تقرير مؤسسة
موديز للتصنيف اإلئتماني والذي تم

تثبيت التصنيف االئتماني للكويت
على  Aa 2موضحا أن التقرير أشار
إل��ى أن امل��ؤس�س��ة س��وف تعيد النظر
في التصنيف بعد  12شهرا.
وق � � ��د ع� �ب ��ر م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع��ن
ارتياحه لتثبيت التصنيف االئتماني
بالكويت مؤكدا أن مجلس الوزراء لن
يدخر جهدا باتخاذ كافة اإلج��راءات
ال �ك �ف �ي �ل��ة ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ت�ص�ن�ي��ف
االئ �ت �م ��ان ��ي وذل� � ��ك م ��ن خ �ل��ال ت�ن�ف�ي��ذ
ب��رام��ج اإلص�ل�اح امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي
الكفيلة بتحقيق األهداف االقتصادية
املرجوة
وأع ��رب مجلس ال � ��وزراء ع��ن أسفه
الشديد ملا آلت إليه نتيجة التصويت
داخ� ��ل اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
ال�ع��ادي��ة ل�لات�ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة القدم
واملنعقد بتاريخ  2016/5/13بدولة
املكسيك باستمرار إيقاف نشاط كرة
القدم.
وأك� ��د امل �ج �ل��س أن ال �ك��وي��ت جبلت
منذ تأسيسها على احترام املعاهدات
وال �ت �ش��ري �ع��ات وال� �ق ��وان�ي�ن ف ��ي ك��اف��ة
امل � � �ج � ��االت وامل� � �ي � ��ادي � ��ن وم � � ��ن ب �ي �ن �ه��ا
الرياضية العاملية مطالبا املنظمات
ال��دول �ي��ة ب� �ض ��رورة إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر في
ق� ��رار إي �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي في
دولة الكويت.
ك�م��ا ك�ل��ف م�ج�ل��س ال � ��وزراء الهيئة
العامة للرياضة بتقديم تقرير شامل
متضمنا اإلج ��راءات العملية الكفيلة
باتخاذ أفضل السبل الالزمة ملعالجة
ك ��اف ��ة ال �س �ل �ب �ي��ات وإزال � � � ��ة امل �ع��وق��ات
التي تعيق تطور الحركة الرياضية
وتضمن الحفاظ على سمعة ومكانة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ورف � � ��ع اإلي� � �ق � ��اف ع��ن
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وت�م�ك�ين أبنائنا
ال � �ش � �ب ��اب م � ��ن م � �م ��ارس ��ة أن �ش �ط �ت �ه��م
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ع � �ل ��ى ال � �ن � �ح ��و امل� ��أم� ��ول

وت �ح �ق �ي��ق امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ل��دول��ة
الكويت وأبنائها الرياضيني.
هذا وقد أبن مجلس الوزراء عضو
مجلس األم��ة املرحوم حمد الجوعان
وم�ج�ل��س ال� ��وزراء إذ يستذكر جهود
الفقيد املخلصة ودوره اإليجابي على
مختلف األص �ع��دة ف��ي خ��دم��ة قضايا
وط �ن��ه وم�س�ي��رت��ه ال�ب��رمل��ان�ي��ة الطيبة
ليتوجه بالدعاء إلى املولى عز وجل
ب ��أن ي�ت�غ�م��د ال �ف �ق �ي��د ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
ورض� ��وان� ��ه وي �س �ك �ن��ه ف �س �ي��ح ج�ن��ات��ه
وي�ل�ه��م أه�ل��ه وم�ح�ب�ي��ه جميل الصبر
وحسن العزاء.
ك �م��ا أب� ��ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء رئ�ي��س
األرك� � � � ��ان ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ج �ي��ش األس� �ب ��ق
ال�ف��ري��ق ال��رك��ن امل�ت�ق��اع��د ع�ب��دال��رح�م��ن
م �ح �م��د ال �ع �ث �م��ان ال � ��ذي واف � ��اه األج ��ل
امل� �ح� �ت ��وم ف� ��ي ال �ع ��اص �م ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة
م ��ؤخ ��را م�ث�م�ن��ا م ��ا ق��دم��ه م ��ن ج�ه��ود
مشهودة وخ��دم��ات جليلة في املجال
ال�ع�س�ك��ري وال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة س��ائ�لا
امل��ول��ى ع��ز وج ��ل أن ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم
ذويه الصبر والسلوان.
ث��م ب �ح��ث م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ش��ؤون
م �ج �ل��س األم � ��ة واط� �ل ��ع ب �ه ��ذا ال �ص��دد
على املوضوعات املدرجة على جدول
أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث مجلس ال��وزراء الشؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
بمجمل التطورات الراهنة في الساحة
السياسية ع�ل��ى الصعيدين العربي
والدولي.

ارتياح لتثبيت
التصنيف االئتماني
بالكويت مؤكدا
أنه لن يدخر جهدا
للحفاظ عليه
أمنيات بتوصل
األطراف اليمنية
إلى اتفاق عاجل
لحقن الدماء
 ..ويعرب عن ثقته
بأن يسفر مؤتمر
القمة اإلنسانية
في تحقيق المزيد
من التعاون بين
دول العالم
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مؤشرات لعودة اإلنتاج في المنطقة المشتركة المتوقف منذ  17فبراير 2015

الميزانيات :استمرار تخفيض المصروفات
التشغيلية لشركة نفط الخليج
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��دن��ان عبد
ال � �ص � �م ��د إن ال� �ل� �ج� �ن ��ة اج �ت �م �ع��ت
ملناقشة ميزانية الشركة الكويتية
ل� �ن� �ف ��ط ال� �خ� �ل� �ي ��ج ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2016/2017وتبني لها ما يلي:
أوال :تسوية املالحظات املسجلة
ب � �ل� ��غ ع � � ��دد امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� �ت ��ي
س �ج �ل �ه��ا دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع�ل��ى
ال� �ش ��رك ��ة  18م�ل�اح� �ظ ��ة وت��رت �ب��ط
غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ب�م�ن�ط�ق�ت��ي ال�ع�م�ل�ي��ات
املشتركة في الخفجي والوفرة.
وأك� � � � � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة م ��راع ��ات� �ه ��ا
لالعتبارات السياسة التي تحكم
ظ ��روف ع�م��ل ال�ش��رك��ة إال أن�ه��ا في

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ال��وق��ت نفسه ت��رى أن هناك أم��ورا
من املمكن تسويتها وتحتاج إلى
قرارات تنفيذية لتصحيحها.

ث ��ان� �ي ��ا :امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
وامل � ��وق � ��ف ال � �ح ��ال ��ي ف � ��ي امل �ن �ط �ق��ة
املشتركة

وح � �س� ��ب إف � � � ��ادة ال � �ش� ��رك� ��ة ف ��إن
ه �ن��اك م ��ؤش ��رات ل� �ع ��ودة اإلن �ت��اج
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة امل �ش �ت��رك��ة وامل �ت��وق��ف
منذ  17فبراير  2015وستتضمن
ال ��وص ��ول ل�ص�ي��غ ت��واف�ق�ي��ة بشكل
أفضل من املرحلة السابقة.
وبينت اللجنة استغرابها من
ت�ق��دي��م م�ي��زان�ي��ة ال �ش��رك��ة وللسنة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ب �ص��ورة
غ �ي��ر دق �ي �ق��ة وال ت ��أخ ��ذ ال� �ظ ��روف
العملية الحالية من توقف االنتاج
َ
ب� �ع�ي�ن االع � �ت � �ب� ��ار خ ��اص ��ة أن� � ��ه ل��و
ت��م اس�ت�ئ�ن��اف ال�ع�م��ل ف��ي املنطقة
املشتركة ف��إن اإلن �ت��اج م��ن منطقة
ال��وف��رة ل��ن ي�ك��ون إال ب�ع��د أس�ب��وع

م��ن ت��اري��خ ات �خ��اذ ال �ق��رار ف��ي حني
أن اإلن� �ت ��اج م��ن م�ن�ط�ق��ة الخفجي
يستغرق  6أشهر من تاريخ اتخاذ
القرار وهو ما لم يتم اتخاذه حتى
اآلن.
وس � � �ب� � ��ق أن ق� � ��ام� � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة امل��ال �ي��ة في
السنة املالية السابقة بتخفيض
امل� �ص ��روف ��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ل�ش��رك��ة
ن�ف��ط الخليج ب �ـ  78م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ب�ع��د امل�س�ت�ج��دات ال �ت��ي ط ��رأت من
توقف عمليات االنتاج في املنطقة
امل�ش�ت��رك��ة وم��ا زال ��ت ال�ل�ج�ن��ة ت��رى
ضرورة اتخاذ ذات الخطوة مجددا
ألن تبريرات الشركة غير مقبولة ؛

التعليمية تكلف أبل إعداد تقرير
الساعات اإلضافية بالتطبيقي

التشريعية تناقش
تعديالت تنظيم الخبرة

كلفت لجنة الشؤون التعليمية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع �ض��وه��ا ال �ن��ائ��ب د.
خ�ل�ي��ل اب ��ل اع � ��داد ت �ق��ري��ر ب�ش��أن
تكليف امل�ج�ل��س ل�ه��ا بالتحقيق
في مخالفات الساعات االضافية
للفصل الصيفي بالهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
وتسعى بالوقت ذات��ه الى انجاز
تقريرها بشأن قانون الجامعات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ال � � ��رام � � ��ي الن � �ش� ��اء
جامعات متخصصة في مختلف
محافظات البالد وتوفير فرص
ع�م��ل ل�ح�م�ل��ة ش �ه��ادة ال��دك �ت��وراه
من الكويتيني غير املبتعثني من
جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ف��ي تصريح
ص �ح �ف��ي ع �ق��ب اج �ت �م��اع �ه��ا ي��وم
ام��س ان ال�ل�ج�ن��ة كلفت عضوها
ال�ن��ائ��ب د .خليل ع�ب��دال�ل��ه إع��داد
تقرير بشأن تكليف املجلس لها
ك �ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات
التي شابت ال�س��اع��ات االضافية
ل �ل �ف �ص��ل ال �ص �ي �ف ��ي ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
والتدريب.
واوض� ��ح ال�ح��وي�ل��ة ان اللجنة
ن � ��اق� � �ش � ��ت خ� � �ل � ��ال اج � �ت � �م� ��اع � �ه� ��ا
اق�ت��راح ق��ان��ون ان�ش��اء الجامعات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وال� � � � � ��ذي ي � �ع� ��د م��ن
ال �ق��وان�ين امل�ه�م��ة وال�ق�ي�م��ة وال�ت��ي

ت� � �ع � �ق � ��د  6ل� � � �ج � � ��ان ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
اجتماعات اليوم الثالثاء ملناقشة
امل��وض��وع��ات امل��درج��ة على ج��دول
أع�م��ال�ه��ا اذ تعقد لجنة ال�ش��ؤون
التشريعية والقانونية اجتماعها
ملناقشة م �ش��روع ق��ان��ون بتعديل
بعض احكام قانون تنظيم الخبرة
ال� � �ص � ��ادر ب� ��امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون
رق ��م  40ل�س�ن��ة  1980ب �ع��د اق� ��راره
ف� ��ي امل � ��داول � ��ة االول � � ��ى ف� ��ي ج�ل�س��ة
املجلس بتاريخ  2016/5/10وذلك
ب �ح �ض��ور م �م �ث �ل��ي وزارة ال �ع��دل
وخبراء إدارة الخبراء.
وتعقد لجنة امليزانيات والحساب
الختامي اجتماعا ملناقشة ميزانية
ش ��رك ��ة خ� ��دم� ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
للسنة املالية  2017/2016ومناقشة
م� �ي ��زان� �ي ��ة ش� ��رك� ��ة االس� �ت� �ك� �ش ��اف ��ات
الخارجية للسنة املالية 2017/2016
بحضور ممثلني ع��ن ك��ل م��ن وزارة
امل��ال �ي��ة ودي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وش��رك��ة
خ ��دم ��ات ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وش��رك��ة
االستكشافات الخارجية.
كما تعقد لجنة تنمية امل��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة اج �ت �م��اع��ا
الس�ت�ك�م��ال مناقشة االق�ت��راح��ات
ب � �ق� ��وان�ي��ن ب � �ش� ��أن ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ف��ي
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وش� � ��روط
شغلها ومناقشة تعديل بعض
احكام القانون رقم  28لسنة 2011
ف��ي ش ��أن م �ن��ح ب� ��دالت وم �ك��اف��آت
ألع� � �ض � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

ستفتح املجال بإنشاء املزيد من
الجامعات الحكومية في مختلف
محافظات البالد مبينا انه سيتم
دع � � ��وة امل �خ �ت �ص�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع�ين
ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص ب� �ه ��ذا امل� �ج ��ال
إلشراكهم باملقترح املنظور امام
اللجنة خالل االجتماعات املقبلة.
وكشف الحويلة ان هناك اكثر
م� ��ن ت � �ص ��ور ب� � ��أن ي �ت �ض �م��ن ه ��ذا
ال� �ق ��ان ��ون ك ��ل م ��ا ه ��و ج ��دي ��د م��ن
تجارب الدول املتقدمة في مجال
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ك �س �ن �غ��اف��ورة
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة االم��ري �ك �ي��ة
وك �ن��دا وامل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة معربا
ع��ن ام �ل��ه ف��ي ات �م��ام االن �ت �ه��اء من
ه��ذا املقترح خ�لال دور االنعقاد
الحالي.
واشار الحويلة الى ان اللجنة
ت�ت�ج��ه الن �ش��اء ج��ام �ع��ات ج��دي��دة

متخصصة في جميع محافظات
ال� �ب�ل�اد ع��وض��ا ع ��ن ان� �ش ��اء اف ��رع
للجامعات القائمة حاليا فيها
ل� �خ� �ل ��ق ن� � � ��وع م� � ��ن ال� �ت� �ن ��اف� �س� �ي ��ة
واالرت� �ق ��اء بالعملية التعليمية
م��ؤك��دا ان ه��ذا ال�ق��ان��ون سيخلق
ف � � � ��رص ع � �م� ��ل ج� � ��دي� � ��دة ل �ح �م �ل��ة
ش �ه��ادة ال ��دك �ت ��وراه ف��ي مختلف
التخصاصات من غير املبتعثني
ع ��ن ط ��ري ��ق ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت او
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.

خ��اص��ة وأن امليزانية مبنية على
األس��س الطاقة االنتاجية الكاملة
وم�ت�ض�م�ن��ة م �ص��اري��ف ح �ف��ر غير
م�ث�م��ر ودرج � ��ات وظ�ي�ف�ي��ة ش��اغ��رة
ل� �ـ  421وظ �ي �ف��ة ف ��ي ح�ي�ن ال�ج��ان��ب
اآلخ� ��ر ق ��ام ع�م�ل�ي��ا ب�ن�ق��ل موظفيه
من املنطقة املشتركة ألماكن أخرى
لتوقف اإلنتاج.

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

الكويتيني بوزارة التربية ووزارة
االوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون االس�لام �ي��ة
واستكمال مناقشة تعديل بعض
اح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
 15لسنة  1979في ش��أن الخدمة
املدنية البديل االستراتيجي.
أما لجنة املرافق العامة فتعقد
اجتماعا ملناقشة التقرير التاسع
وال�ع�ش��ري��ن ب �ش��أن ق��ان��ون بلدية
ال� �ك ��وي ��ت وال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة
عليه.
وت � �ع � �ق� ��د ل� �ج� �ن ��ة االول � � ��وي � � ��ات
اجتماعا ملناقشة االولويات التي
سيتم ت�ح��دي��ده��ا لعرضها على
مجلس االم��ة ف��ي دور االنتعقاد
ال� � � �ع � � ��ادي ال � � ��راب � � ��ع م� � ��ن ال� �ف� �ص ��ل
التشريعي الرابع عشر بحضور
كل من وزير الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون

ال �ت �خ �ط �ي ��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ووزي� � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزي � ��ر االش� �غ ��ال ووزي � ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األمة.
كما تعقد لجنة حقوق االنسان
اجتماعا لعقد لقاء خ��اص لوفد
ال � �ع�ل��اق� ��ات م � ��ع ش� �ب ��ه ال� �ج ��زي ��رة
العربية في البرملان االوروبي.
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الحويلة يطالب بعمل
مسح بيئي عاجل لمنطقة الظهر
طالب النائب د.محمد الحويلة
وزي ��ر امل ��واص�ل�ات ووزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري
ووزي � ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ووزي ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� ��ة
د.علي العمير بعمل مسح بيئي
ع ��اج ��ل مل �ن �ط �ق��ة ال �ظ �ه��ر وإت� �خ ��اذ
االج � � � ��راءات ال �ل�ازم ��ة مل�ع��ال�ج�ت�ه��ا
ح �ي��ث إن امل �ن �ط �ق��ة ب ��ات ��ت ب�س�ب��ب
اإلهمال والتراخي مكبا للنفايات
وم�ج��را للمجاري وأك��د الحويلة
أن صحة األهالي ال تقبل التهاون
وال �ت��راخ��ي وال �ت��أج �ي��ل وأن على
ال�ج�ه��ات املعنية س��رع��ة معالجة
ه��ذه امللوثات واالخ�ط��ار للقضاء
ع�ل�ي�ه��ا ن �ه��ائ �ي��ا وح �م��اي��ة أه��ال��ي
املنطقة منها.
ودعا الحويلة الجهات املعنية
إل��ى س��رع��ة ن�ق��ل امل�س�ل��خ ومحطة
االش �غ��ال امل��وج��ودي��ن ف��ي منطقة
الظهر إل��ى م�ك��ان آخ��ر بعيدا عن
امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة ح �ف��اظ��ا على
س �ل�ام� ��ة ق��اط �ن �ي �ه��ا م� ��ن ال �ت �ل��وث
وامل �ل��وث��ات وأض� ��اف ال�ح��وي�ل��ة أن
وج��وده��ا باملنطقة أدى النتشار
ال �ح �ش��رات ال �ت��ي ت�ن�ق��ل األم� ��راض
واالوبئة ألهالي املنطقة كأمراض

ال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �س��ي واألم� � � ��راض
ال� �ج� �ل ��دي ��ة وه� � ��و م� ��ا ي� �ع ��د دل �ي�ل�ا
ح�ق�ي�ق�ي��ا وواق �ع �ي��ا ع �ل��ى ال��وض��ع
البيئي املتردي كون هذه املواقع
ال تبعد س��وى أم�ت��ار ع��ن مساكن
املواطنني.
ولفت الحويلة إل��ى أن املسلخ
ال ت� �ت ��م ف� �ي ��ه م �ع��ال �ج��ة م �خ �ل �ف��ات
ال �ح �ي��وان��ات م �ع��ال �ج��ة صحيحة
ح � �ي� ��ة ت � ��رم � ��ى ب � �ق� ��اي� ��ا ال� ��ذب� ��ائ� ��ح
ف� ��ي ح � ��اوي � ��ات م �ك �ش��وف��ة ت�ج�م��ع
ال� �ح� �ش ��رات وت �س �ب ��ب ان �ب �ع��اث��ات
ك ��ري �ه ��ة ت �ع �ت �ب��ر ت �ل ��وث ��ا وم� �ه ��ددا
حقيقا لصحة وس�لام��ة األه��ال��ي
وزاد ال �ح��وي �ل��ة ه � ��ذا ب��االض��اف��ة
لوجود محطة االش�غ��ال القديمة
وامل �ت �ه��ال �ك��ة ال �ت��ي ت�ع�ط�ل��ت فيها
امل � ��راوح وال �ف�لات��ر وت �ع��ال��ج فيها
م � �ي� ��اه امل � � �ج� � ��اري ب� �ط ��ري� �ق ��ة غ �ي��ر
ح �ض��اري��ة وب�ي�ئ�ي��ة ح�ي��ث ت��وض��ع
في حوض كبير مكشوف تصدر
منه روائح كريهة وتجتمع حوله
ال� �ح� �ش ��رات ال� �ت ��ي ت� � ��ؤذي أه ��ال ��ي
امل �ن �ط �ق��ة وت � �ه� ��دد ص �ح �ت �ه��م ه��ذا
خالفا لوجود مكب نفايات خلف
محطة االشغال والتي تم رصده
من االهالي من خالل الشاحنات
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التي تنقل مخلفات البناء وبقايا
األدوي��ة وامل�ع��دات الطبية وترمى
على بعد  500متر من املنازل من
دون رقابة ومراعاة لالشتراطات
البيئة.
وأك� � � ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة ان امل �ن �ط �ق��ة
ت�ف�ت�ق��ر إل� ��ى ك �ث �ي��ر م ��ن ال �خ��دم��ات
وت �ع��ان��ي م ��ن ت �ه��ال��ك ف ��ي ال�ب�ن�ي��ة
التحتية كما أن شوارعها لم يتم
تأهيلها وصيانتها منذ سنوات
وأض��اف :بسبب كثرة الشاحنات
داخل املنطقة أصبحت ساحاتها

م��واق��ف وح��راج��ا للبيع وال �ش��راء
ف ��ي م �خ��ال �ف��ة ص��ري �ح��ة ل �ل �ق��ان��ون
ك��ذل��ك ان �ع��دام االم��اك��ن الترفيهية
ع� � � ��دا ح� ��دي � �ق� ��ة واح � � � � ��دة ت �ح �ت ��اج
لصيانة شاملة.
واخ �ت �ت��م ال �ح��وي �ل��ة ت�ص��ري�ح��ه:
إن م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ه��ر م ��ن امل�ف�ت��رض
أن تكون منطقة نموذجية حيث
تعتبر الضاحية ال��وح�ي��دة التي
ت�ق��ع غ ��رب ط��ري��ق امل �ل��ك ف�ه��د لكن
االهمال والتجاوزات والتقاعس
ح��ول�ه��ا أدى إل��ى ن �م��وذج مجسد
ل�لاه�م��ال وال�ف��وض��ى علما بأنها
منطقة ذات كثافة سكانية عالية
داعيا كل الجهات املعنية لسرعة
ال �ت��دخ��ل ووض� ��ع ح �ل��ول ن�ه��ائ�ي��ة
ودائ� � �م � ��ة مل� �ش ��اك ��ل ه � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة
ال �ت��ي ع��ان��ت ط��وي�لا م��ن االه �م��ال
والفوضى وسوء االستغالل.

الطريجي يسأل عن مستشار
وافد في البترول
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي س � � � ��ؤاال ال � � ��ى ن ��ائ ��ب
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
املالية وزير النفط بالوكالة أنس
ال �ص��ال��ح ج ��اء ف��ي م�ق��دم�ت��ه :نمى
ال ��ى ع�ل�م��ي أن م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وإح� � � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
ال �ن �ف �ط �ي ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��ا ق��ام��ت
بتحريك شكاوى تزوير وتشهير
ف��ي ال�ج�ه��ات االم�ن�ي��ة ض��د بعض
ال �ع��ام �ل�ين ل��دي �ه��م وم� ��ن ضمنهم
مجموعة من االطباء بمستشفى
االحمدي وذلك بواسطة مستشار
قانوني واف��د يعمل في مؤسسة
ال � � �ب � � �ت� � ��رول ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة م� �ص ��اب
بالتهاب الكبد الوبائي حسبما
ج��اء بالفحص الطبي ملستشفى
االح � �م ��دي ك �م��ا ع �ل �م��ت اي �ض ��ا ان
مؤسسة البترول الكويتية قامت
ب�ت�س��ري��ح ه ��ذا ال��واف��د م��ع ص��رف
ج �م �ي��ع م �س �ت �ح�ق��ات��ه ع �ل��ى ال��رغ��م
م� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ة ال �ج �س �ي �م��ة ال �ت��ي
ارتكبها من خ�لال تسريب اوراق

ومستندات ال��ى جهات خارجية
من دون اخ��ذ موافقة رسمية من
ادارة املؤسسة.
وط� ��ال� ��ب ال� �ط ��ري� �ج ��ي ت� ��زوي� ��ده
باآلتي:
ه � � ��ل ت � � ��م ت� � �ق � ��دي � ��م ال� � �ش� � �ك � ��اوى
امل��ذك��ورة اع�ل�اه م��ن قبل مؤسسة
البترول الكويتية أم من املستشار
ال �ق��ان��ون��ي ب�ص�ف�ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة؟
وهل تم عمل تحقيق للمستشار
ال �ق��ان��ون��ي ق�ب��ل ت�س��ري�ح��ه بسبب
م �خ��ال �ف �ت��ه ل �ل��اج � ��راءات االداري � � ��ة
وك� �ي� �ف� �ي ��ة ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ه ��ذه
االوراق وال� �ك� �ت ��ب وامل � ��راس �ل��ات
الداخلية والخارجية وتسريبها
ال ��ى خ ��ارج امل��ؤس �س��ة وتقديمها
ال � ��ى ال� �ج� �ه ��ات االم� �ن� �ي ��ة ل �ت �ق��دي��م
ش �ك��اوى ك�ي��دي��ة ت��زوي��ر وتشهير
ض��د زم�لائ��ه ف��ي ال�ع�م��ل م��ن دون
ع � �ل� ��م ادارة امل � ��ؤس� � �س � ��ة؟ وذل� � ��ك
ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ع�ل�م�ن��ا ب��اع �ت��ذار
وزي��ر النفط ب��ال��وك��ال��ة والرئيس
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ش �خ �ص �ي ��ا ل �ج �م �ي��ع
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االط� � �ب � ��اء وامل ��وظ � �ف �ي�ن ع� �ل ��ى ه ��ذه
ال��واق �ع��ة ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى ال�ق�ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي وف� ��ي ح� ��ال ع� ��دم اج� ��راء
ت �ح �ق �ي��ق اداري م � ��ع امل �س �ت �ش��ار
القانوني في هذا املوضوع يرجى
ذك��ر ال�س�ب��ب خ�ص��وص��ا ان كانت
ه� �ن ��اك م �ج �م��وع��ة م� ��ن امل��وظ �ف�ي�ن
امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي امل ��ؤس �س ��ة رف��ض

ط�ل��ب اس�ت�ق��ال�ت�ه��م س��اب�ق��ا بسبب
م �ش �ك �ل��ة ال �ح �ض ��ور واالن � �ص� ��راف
قبل ان يتم احالتهم الى التحقيق
االداري وفصلهم من الخدمة من
دون مستحقات وم�ك��اف��أة نهاية
الخدمة.
وه��ل ق��ام امل�س�ت�ش��ار القانوني
امل��ذك��ور ب�ت�ق��دي��م ش �ك��وى داخ�ل�ي��ة
إلدارة امل � � ��ؤس� � � �س � � ��ة ض � � � ��د م ��ن
يتهمهم ب��ال �ت��زوي��ر او التشهير
ح �س��ب االج � � ��راءات ف��ي امل��ؤس�س��ة
وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق
م �ع �ه ��م ب � ��امل � ��وض � ��وع؟ اذا ك��ان��ت
االج ��اب ��ة ب�ن�ع��م ف�ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب� � � �ص � � ��ورة م � � ��ن ال � � �ش � � �ك� � ��وى وم � ��ا
االج� � � ��راءات ال �ت��ي ات� �خ ��ذت ب�ش��أن
الشكوى؟
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الهرشاني :جولة رئيس
الوزراء اآلسيوية ناجحة
بجميع المقاييس
ث �م��ن ال �ن��ائ��ب ح �م��د ال�ه��رش��ان��ي
ن�ت��ائ��ج ال �ج��ول��ة اآلس �ي��وي��ة لسمو
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك وال � ��وف � ��د امل ��راف ��ق
ل �س �م��وه م� ��ؤك� ��دا أن ال � � ��دول ال �ت��ي
ق � ��ام س� �م ��وه ب ��زي ��ارت� �ه ��ا ل �ه��ا ث�ق��ل
اق �ت �ص ��ادي وس �ي��اس��ي وم �ش �ه��ود
الق �ت �ص��اده��ا ب��ال �ج��ودة واإلت �ق ��ان
وخ � �ص� ��وص� ��ا ال � �ي � ��اب � ��ان وك� ��وري� ��ا
الجنوبية.
وق� ��ال ال �ه��رش��ان��ي ف��ي ت�ص��ري��ح
صحافي لقد كانت جولة ناجحة
ب�ج�م�ي��ع امل �ق��اي �ي��س وي ��ا ح �ب��ذا أن
ي�ق�ت��دي ال�ق�ي��ادي��ون ب�ه��ذه الجولة
امل �ث �م��رة وال �ت��ي ح�ق�ق��ت م � ��ردودات
إي �ج��اب �ي��ة ع �ل��ى ج �م �ي��ع األص �ع��دة
مشددا على أن الجولة تدلل على
بعد نظر سمو الرئيس وانفتاحه
الكامل على دول العالم.
وأكد الهرشاني أن فتح قنوات
ل �ل �ت��واص��ل م ��ع ال� � ��دول اآلس �ي��وي��ة
واالس� � � � �ت� � � � �ف � � � ��ادة م� � � ��ن خ � �ب� ��رات � �ه� ��ا
وت� �ج ��ارب� �ه ��ا وت� �ع ��زي ��ز ال� �ع�ل�اق ��ات
م�ع�ه��ا أم ��ر م�ه��م ال س�ي�م��ا أن ه��ذه
الدول متطورة اقتصاديا وتمتلك
خ � � �ب� � ��رات واس � � �ع� � ��ة ف� � ��ي م � �ج� ��االت

حمد الهرشاني

التنمية والتطوير والبناء داعيا
إل ��ى االس �ت �ف��ادة م��ن خ �ب��رات ه��ذه
ال � � ��دول وخ� �ص ��وص ��ا ف� ��ي م �ج��ال��ي
التعمير واالسكان.
وام� � �ت � ��دح ال� �ه ��رش ��ان ��ي ن �ت��ائ��ج
ال�ج��ول��ة اآلس �ي��وي��ة ل�س�م��و الشيخ
ج��اب��ر امل �ب ��ارك وال ��وف ��د امل ��راف ��ق له
والتي ستساهم في إيجاد الحلول
للكثير من املشاكل العالقة

البراك لمنح الموظفات
الكويتيات المتزوجات
بغير كويتيين بدل إيجار
ط ��ال ��ب ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ب ��راك
ب� �م� �ن ��ح امل � ��وظ� � �ف � ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات
امل� � � �ت � � ��زوج � � ��ات ب � �غ � �ي� ��ر ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
واألرام� � ��ل وامل �ط �ل �ق��ات ب ��دل إي�ج��ار
وع�لاوة أطفال فى وزارات الدولة
اس � ��وة ب��امل �ع �ل �م��ات ال � ��واف � ��دات ف��ى
وزارة التربية
وق ��ال ف��ي اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ق��دم��ه
ب� �ه ��ذا ال � �ص� ��دد :ت �ف �ت �ق��د امل �ع �ل �م��ات
واملوظفات الكويتيات املتزوجات
م� � ��ن غ � �ي� ��ر ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن واألرام � � � � � ��ل
واملطلقات ال��ى ميزة ب��دل االيجار
ال� �ت ��ى ت �ص��رف �ه��ا وزارة ال �ت��رب �ي��ة
مل �ع �ل �م �ي �ه��ا ال� ��واف� ��دي� ��ن ف � ��إن أب �ن ��اء
الوطن هم اولى بذلك من املعلمني
ال ��واف ��دي ��ن ال ��ذي ��ن ت �ت �ع��اق��د م�ع�ه��م
ال � � � ��وزارات م ��ن خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد ف��إن
ال �ك��وي �ت �ي��ات ي �ع��ان�ي�ن م ��ن ظ ��روف
م � �ع � �ي � �ش � �ي� ��ة ص � �ع � �ب� ��ة م� � � ��ن خ �ل��ال
ارت �ف��اع ت�ك��ال�ي��ف ال�ح�ي��اة اليومية
وم � ��ا ت �ع �ي �ش��ه االس � � � ��واق امل �ح �ل �ي��ة
والعاملية من موجة غ�لاء فاحشة
وارتفاع مستمر في االسعار مما
يثقل كاهلهم وي��دع��ون��ا لدعمهم
والوقوف بجانبهم.

محمد البراك

وج � � � ��اء ف� � ��ي ن� � ��ص االق� � � �ت � � ��راح:
تمنح املعلمة واملوظفة الكويتية
امل �ت��زوج��ة بغير ك��وي�ت��ي واألرم �ل��ة
واملطلقة بدل إيجار وعالوة أطفال
فى وزارات الدولة اسوة باملعلمات
الوافدات فى وزارة التربية.
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دشتي يقترح قانون إنشاء المحكمة
الدستورية العليا
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش �ت ��ي ب ��اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء
املحكمة الدستورية العليا جاء فيه:
الباب األول
نظام المحكمة
ال �ف �ص ��ل األول إن � �ش� ��اء امل �ح �ك �م��ة
وتشكيلها واختصاصها
م � � � � ��ادة ( :)1ت � �ن � �ش� ��أ امل� �ح� �ك� �م ��ة
ال��دس �ت��وري��ة ال �ع �ل �ي��ا وت� �ك ��ون هيئة
قضائية مستقلة قائمة بذاتها في
دولة الكويت مقرها مدينة الكويت.
م� � � � ��ادة ( : )2ت � ��ؤل � ��ف امل �ح �ك �م ��ة
الدستورية العليا من سبعة أعضاء
م � ��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ي� �خ� �ت ��ار م �ج �ل��س
ال �ق �ض��اء األع �ل ��ى م ��ن غ �ي��ر أع�ض��ائ��ه
ب� ��االق � �ت� ��راع ال � �س� ��ري خ �م �س��ة م�ن�ه��م
أص �ل �ي�ي�ن ت �ك��ون ألح ��ده ��م ال��رئ��اس��ة
واث� � � �ن� �ي ��ن اح � �ت � �ي� ��اط � �ي�ي��ن وي � �خ � �ت� ��ار
مجلس األم ��ة م��ن ب�ين أع�ض��ائ��ه في
ج �ل �س��ة س��ري��ة وب ��االق� �ت ��راع ال �س��ري
ع� �ض ��وا أص �ل �ي ��ا وآخ� � ��ر اح �ت �ي��اط �ي��ا
ك �م��ا ي �خ �ت��ار م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء م��ن
غ �ي��ر ال� � ��وزراء ع �ض��وا أص �ل �ي��ا وآخ��ر
احتياطيا ويكون اختيار األعضاء
ال �خ �م �س��ة األص� �ل� �ي�ي�ن م� ��ن ال �س �ب �ع��ة
ال ��ذي ��ن ي �خ �ت��اره��م م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء
األعلى من رج��ال القضاء الحاليني
واالثنني االحتياطيني من السابقني
ممن زاولوا العمل ملدة خمسة عشر
عاما متصلة في محكمتي التمييز
واالستئناف العليا أو في أي منهما
على األقل.
م��ادة ( : )3يختار كل من مجلس
ال� �ق� �ض ��اء األع � �ل� ��ى وم� �ج� �ل ��س األم� ��ة
وم� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء وف � �ق ��ا ألح� �ك ��ام
ال �ف �ق��رة األول � ��ى م��ن امل � ��ادة ال�س��اب�ق��ة
خ�ل�ال س�ت�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ نشر
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب��ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
األع � � �ض� � ��اء األص � �ل � �ي �ي�ن واألع� � �ض � ��اء
االح � �ت � �ي ��اط � �ي �ي�ن وي � �ح � ��ل األع � �ض� ��اء
االح � �ت � �ي� ��اط � �ي� ��ون م � �ح� ��ل األع� � �ض � ��اء
األصليني في حالة غياب أي منهم
أو قيام مانع لديه ويقوم األعضاء
ال ��ذي ��ن ي �خ �ت��اره��م ك ��ل م ��ن م�ج�ل��س
األم��ة ومجلس ال ��وزراء بعملهم في
املحكمة على سبيل التفرغ من بني
الفئات التالية:
أ ) م �س �ت �ش��اري امل �ح��اك��م وإدارة
الفتوى والتشريع السابقني.
ب) أس��ات��ذة ال �ق��ان��ون بالجامعة
الحاليني والسابقني.
ج) املحامني الذين زاول��وا املهنة
مدة عشرين سنة متصلة على األقل.
ويصدر بتعيني أعضاء املحكمة
جميعا مرسوم خالل أسبوعني من
تاريخ اختيارهم وفقا ألحكام هذه
املادة.

م��ادة ( : )4يعني رئ�ي��س املحكمة
وأع� � �ض � ��اؤه � ��ا مل� � ��دة أرب� � � ��ع س� �ن ��وات
ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د وي� �ش� �ت ��رط ف�ي�م��ن
ي�ع�ين ع �ض��وا ب��امل�ح�ك�م��ة أن ت�ت��واف��ر
فيه الشروط العامة الالزمة لتولي
ال � �ق � �ض ��اء وف � �ق� ��ا ألح � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )23ل�س�ن��ة 1990م
املشار إليه وأال تقل سنه عن خمس
وأرب� �ع�ي�ن س �ن��ة م �ي�ل�ادي��ة وت�س�ت�م��ر
امل�ح�ك�م��ة ف��ي ع�م�ل�ه��ا ف��ي ح��ال��ة حل
م�ج�ل��س األم ��ة أو اس�ت�ق��ال��ة ال� ��وزارة
وذلك بتشكيلها التي هي عليه وقت
الحل أو االستقالة ومع عدم اإلخالل
ب ��أح� �ك ��ام ال� �ف� �ق ��رة ال �س��اب �ق��ة ي �ج��ري
ال �ت �ج��دي��د ل�ل�م�ح�ك�م��ة وب ��اإلج ��راءات
املنصوص عليها ف��ي ه��ذا القانون
ق �ب��ل ن �ه��اي��ة م��دت �ه��ا ب�ت�س�ع�ين ي��وم��ا
على األقل وال يتقيد رئيس املحكمة
وأع �ض��اؤه��ا ب�س��ن ال�ت�ق��اع��د امل �ق��ررة
في القانون لرجال القضاء والنيابة
العامة.
مادة ( : )5يؤدي رئيس وأعضاء
املحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام
األم � �ي� ��ر ب� �ح� �ض ��ور رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
القضاء األعلى اليمني التالية :أقسم
ب��ال�ل��ه ال�ع�ظ�ي��م أن أح �ت��رم ال��دس�ت��ور
والقانون وأن أحكم بالعدل.
م� � � ��ادة ( : )6ت �خ �ت ��ص امل �ح �ك �م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ال �ع �ل �ي��ا دون غ �ي��ره��ا
ب��ال �ف �ص��ل ف ��ي امل� �ن ��ازع ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��دس� �ت ��وري ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن وامل ��راس� �ي ��م
ب � �ق � ��وان �ي��ن وال � � �ل� � ��وائ� � ��ح وب �ت �ف �س �ي��ر
ن� �ص ��وص ال� ��دس � �ت� ��ور وب ��ال� �ب ��ت ف��ي
ال� � �خ �ل��اف ع� �ل ��ى االخ � �ت � �ص� ��اص ب�ين
ج�ه��ات القضاء والفصل ف��ي تنازع
االخ�ت�ص��اص اإلي�ج��اب��ي أو السلبي
ب�ين ال�ق�ض��اء ال �ع��ادي وب�ي�ن القضاء
ال�ع�س�ك��ري وف ��ي ال �ط �ع��ون ال�خ��اص��ة
ب��ان�ت�خ��اب أع �ض��اء مجلس األم ��ة أو
بصحة عضويتهم وتصدر املحكمة
أح� �ك ��ام� �ه ��ا وق� � ��رارات � � �ه� � ��ا ب��أغ �ل �ب �ي��ة
أع�ض��ائ�ه��ا السبعة وي �ك��ون حكمها
غ �ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ط�ع��ن وم �ل��زم��ا ل�ل�ك��اف��ة
وسائر املحاكم.
الفصل الثاني
الجمعية العامة للمحكمة
مادة ( : )7تؤلف الجمعية العامة
ل �ل �م �ح �ك �م��ة م� ��ن ج �م �ي��ع أع �ض��ائ �ه��ا
األصليني واالحتياطيني وتختص
باإلضافة إلى ما نص عليه في هذا
القانون بالنظر في املسائل املتعلقة
بنظام املحكمة وأم��وره��ا الداخلية
وت� ��وزي� ��ع األع � �م� ��ال ب �ي�ن أع �ض��ائ �ه��ا
وج� �م� �ي ��ع ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��اص ��ة ب�ه��م
وي �ج��ب أخ ��ذ رأي �ه��ا ف��ي م �ش��روع��ات
القوانني املتعلقة باملحكمة.
م � � ��ادة ( : )8ت �ج �ت �م��ع ال �ج �م �ع �ي��ة

ال�ع��ام��ة ب��دع��وة م��ن رئ�ي��س املحكمة
أو ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ث�ل��ث أع�ض��ائ�ه��ا
وال ي �ك��ون ان �ع �ق��اده��ا ص�ح�ي�ح��ا إال
ب�ح�ض��ور أغلبية األع �ض��اء وي��رأس
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة
أو أكبر مستشاريها سنا وتصدر
الجمعية قراراتها باألغلبية املطلقة
ألص ��وات ال�ح��اض��ري��ن وإذا ت�س��اوت
األص��وات يرجح الجانب ال��ذي منه
ال��رئ �ي��س وت�ث�ب��ت م�ح��اض��ر األع �م��ال
ف��ي س�ج��ل ي��وق�ع��ه رئ�ي��س الجمعية
وأمني عام املحكمة.
م� � � ��ادة ( : )9ت� ��ؤل� ��ف ب� � �ق � ��رار م��ن
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ج �ن��ة ل �ل �ش��ؤون
ال��وق �ت �ي��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة
وأح� � ��د م �س �ت �ش��اري �ه��ا ال �ق �ض��ائ �ي�ين
وأح��د أعضائها املختارين من قبل
كل من مجلس األمة ومجلس الوزراء
وت � �ت� ��ول� ��ى اخ � �ت � �ص� ��اص ال �ج �م �ع �ي��ة
ال�ع��ام��ة ف��ي امل�س��ائ��ل ال�ع��اج�ل��ة أث�ن��اء
العطلة القضائية.
الفصل الثالث
حقوق رئيس وأعضاء
المحكمة وواجباتهم
م � � ��ادة ( : )10رئ � �ي ��س وأع � �ض ��اء
امل �ح �ك �م��ة غ �ي ��ر ق ��اب �ل�ي�ن ل �ل �ع ��زل وال
ينقلون إلى وظائف إال بموافقتهم.
م� � � ��ادة ( : )11ت � �ح� ��دد م ��رت� �ب ��ات
وب��دالت رئيس املحكمة وأعضائها
ورج��ال القضاء العاملني بها طبقا
للقواعد امللحقة بهذا القانون.
م��ادة ( : )12تسري في ش��أن عدم
ص �ح �ي��ة ع �ض��و امل �ح �ك �م��ة وت�ن�ح�ي��ه
ورده وم� � �خ � ��اص � �م� � �ت � ��ه األح � � �ك� � ��ام
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ي امل� ��رس� ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )38ل�س�ن��ة 1980م
امل�ش��ار إليه ف��ي ش��أن ع��دم صالحية
القضاة ورده��م وتنحيهم وتفصل
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ال �ع �ل �ي��ا ف��ي
ط � �ل ��ب ال � � � ��رد ودع � � � � ��وى امل �خ ��اص �م ��ة
بكامل أعضائها عدا العضو املعني
وم� ��ن ي �ق��وم ل��دي��ه ع� ��ذر وي ��راع ��ى أن
يكون ع��دد الحاضرين وت��را بحيث
يستبعد أح��دث األع�ض��اء وال يقبل
رد وم � �خ ��اص � �م ��ة ج� �م� �ي ��ع أع � �ض� ��اء
املحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد
الباقني منهم عن سبعة.
م� � ��ادة ( : )13ت �خ �ت��ص امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ال �ع �ل �ي��ا دون غ �ي��ره��ا
ب��ال �ف �ص��ل ف� ��ي ال �ط �ل �ب ��ات ال �خ��اص��ة
ب��امل��رت �ب��ات وامل� �ك ��اف ��آت وامل �ع��اش��ات
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ألع� � �ض � ��اء امل� �ح� �ك� �م ��ة أو
امل �س �ت �ح �ق�ي�ن ع �ن �ه ��م ك� �م ��ا ت �خ �ت��ص
بالفصل في طلبات إلغاء القرارات
اإلداري � � � ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��أي
ش ��أن م��ن ش��ؤون �ه��م وك��ذل��ك طلبات
ال � �ت � �ع ��وي ��ض امل � �ت ��رت � �ب ��ة ع � �ل ��ى ه ��ذه

لسنة 1990م املشار إليه كما يتولى
رئيس املحكمة اختصاصات وزير
العدل في هذا الخصوص.
م ��ادة ( : )16ف�ي�م��ا ع ��دا م��ا نص
عليه في هذا القانون تسري في شأن
أع�ض��اء املحكمة جميع الضمانات
وامل� � ��زاي� � ��ا وال � �ح � �ق� ��وق وال� ��واج � �ب� ��ات
املقررة بالنسبة لرجال القضاء وفقا
ألحكام املرسوم بالقانون رقم ()23
لسنة 1990م املشار إليه والقوانني
والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
د .عبدالحميد دشتي

ال � � �ق � � ��رارات وت� �ت� �ب ��ع ف� ��ي ش� � ��أن ه ��ذه
الطلبات األح �ك��ام امل �ق��ررة بالنسبة
لرجال القضاء فيما لم ي��رد بشأنه
نص في هذا القانون.
م � � ��ادة ( : )14ت� �ح ��دد ال �ج �م �ع �ي��ة
العامة العطلة القضائية للمحكمة
وإج ��ازات أعضائها والعاملني بها
وتتولى تنظيم العمل خاللها.
م� ��ادة ( : )15إذا ن �س��ب إل ��ى أح��د
أع � �ض � ��اء امل �ح �ك �م ��ة أم� � ��ر م � ��ن ش��أن��ه
امل � �س� ��اس ب��ال �ث �ق��ة أو االع � �ت � �ب ��ار أو
اإلخ � �ل� ��ال ال� �ج� �س� �ي ��م ب� ��واج � �ب� ��ات أو
مقتضيات وظيفته ي�ت��ول��ى رئيس
امل �ح �ك �م��ة ع� ��رض األم � ��ر ع �ل��ى ل�ج�ن��ة
خ��اص��ة ت�ش�ك��ل م��ن ال��رئ �ي��س أو من
ي � �ق� ��وم م� �ق ��ام ��ه وم� � ��ن ع� �ض ��وي ��ن م��ن
املستشارين القضائيني والعضوين
امل�خ�ت��اري��ن م��ن ق�ب��ل ك��ل م��ن مجلس
األمة ومجلس الوزراء وفي حالة ما
إذا كانت اإلحالة من رئيس املحكمة
ال ي�ج��وز ل��ه االش �ت��راك ف��ي املحاكمة
فإذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو
لسماع أقواله أن هناك محال للسير
في اإلج��راءات ندبت أحد أعضائها
أو لجنة م��ن ث�لاث��ة منهم للتحقيق
ويعتبر العضو املحال إلى التحقيق
في إج��ازة حتمية بمرتب كامل من
تاريخ هذا القرار ويعرض التحقيق
بعد انتهائه على الجمعية العامة
منعقدة ف��ي هيئة محكمة تأديبية
فيما ع��دا م��ن ش ��ارك م��ن أعضائها
ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق أو االت � �ه ��ام ل�ت�ص��در
بعد س�م��اع دف��اع العضو وتحقيق
دف��اع��ه حكمها ب��ال�ب��راءة أو بإحالة
ال �ع �ض��و إل � ��ى ال �ت �ق��اع��د م ��ن ت��اري��خ
الحكم املذكور ويكون الحكم نهائيا
غير قابل للطعن بأي طريق وفيما
عدا ما سلف تسري في شأن تأديب
ع �ض ��و امل �ح �ك �م��ة األح � �ك � ��ام امل� �ق ��ررة
ل� �ت ��أدي ��ب رج� � ��ال ال� �ق� �ض ��اء وت �ت��ول��ى
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة االخ �ت �ص��اص��ات
امل� � �ق � ��ررة مل �ج �ل��س ال� �ق� �ض ��اء األع� �ل ��ى
ومجلس التأديب املنصوص عليها
ف ��ي امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ()23

الباب األول  -اإلجراءات
م��ادة ( : )17تطبق ف��ي ك��ل م��ا لم
ي � ��رد ب �ش��أن��ه ن ��ص خ � ��اص ف ��ي ه��ذا
القانون األحكام املقررة في املرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )38ل�س�ن��ة 1980م
املشار إليه وذل��ك فيما ال يتعارض
مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة
ال �ع �م ��ل ف� ��ي امل �ح �ك �م��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة
العليا.
الفصل األول
الفرع األول
ط �ل �ب��ات ال �ف �ص��ل ف ��ي امل� �ن ��ازع ��ات
الدستورية
م � � ��ادة ( : )18ت ��رف ��ع امل� �ن ��ازع ��ات
الدستورية إلى املحكمة الدستورية
العليا بإحدى الطريقتني اآلتيتني:
( أ ) بطلب م��ن مجلس األم ��ة أو
مجلس الوزراء.
(ب) إذا رأت إحدى املحاكم أثناء
نظر قضية م��ن القضايا س��واء من
تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي
تقدم ب��ه أح��د أط��راف ال�ن��زاع بنفسه
أو بوكيل خاص عنه أن الفصل في
ال ��دع ��وى ي �ت��وق��ف ع �ل��ى ال �ف �ص��ل في
دستورية قانون أو مرسوم بقانون
أو الئحة توقف نظر القضية وتحيل
األمر إلى املحكمة الدستورية العليا
للفصل فيه.
م� � ��ادة ( : )19م� ��ع ع � ��دم اإلخ �ل��ال
بحكم امل ��ادة ال�س��اب�ق��ة ي�ج��وز ل��ذوي
ال� �ش ��أن م ��ن غ �ي��ر م �ج �ل��س األم� � ��ة أو
ال �ح �ك��وم��ة ال�ط�ع��ن ب �ع��دم دس�ت��وري��ة
قانون أو مرسوم بقانون أو الئحة
ب��دع��وى أص�ل�ي��ة وف �ق��ا مل��ا ه��و م�ق��رر
بهذا القانون.
المطلب األول
الطلبات المقدمة من مجلس
األمة أو مجلس الوزراء
م � � ��ادة ( : )20ت� ��رف� ��ع م� �ن ��ازع ��ات
ال� �ف� �ص ��ل ف� ��ي دس � �ت� ��وري� ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن
واملراسيم بقوانني واللوائح املقدمة
من مجلس األمة أو مجلس ال��وزراء
ب�ط�ل��ب ي ��ودع إدارة ك �ت��اب املحكمة
يتضمن بيان موضوعه وأسانيده

وال � � �ن� � ��ص م � �ح� ��ل ال � �ط � �ل� ��ب وأوج � � � ��ه
م�خ��ال�ف�ت��ه ل �ل��دس �ت��ور وت �ق �ي��د إدارة
ك �ت��اب امل�ح�ك�م��ة ال�ط�ل��ب ي ��وم وروده
ف� ��ي ال �س �ج ��ل امل� �ع ��د ل ��ذل ��ك وت �خ �ط��ر
ذوي ال�ش��أن ب�ص��ورة الطلب بكتاب
مسجل ول�ك��ل منهم أن ي��ودع خالل
( )15يوما من تاريخ إخطاره مذكرة
بوجهة نظره مشفوعة باملستندات
ال�ت��ي ي��رى تقديمها وب�ع��د انقضاء
امل � �ي � �ع� ��اد امل� � ��ذك� � ��ور ت � �ع� ��رض إدارة
الكتاب األوراق على رئيس املحكمة
لتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر
فيها امل�ن��ازع��ة وع�ل��ى إدارة الكتاب
إخ� �ط ��ار ذوي ال �ش ��أن ب��ذل��ك ب�ك�ت��اب
مسجل قبل تاريخ الجلسة بسبعة
أيام على األقل.
المطلب الثاني
المنازعات الدستورية
المحالة من المحاكم
م � ��ادة ( : )21إذا أح ��ال ��ت إح ��دى
امل � �ح� ��اك� ��م م � �ن� ��ازع� ��ة إل � � ��ى امل �ح �ك �م��ة
الدستورية العليا بناء على دفع أحد
ال �خ �ص��وم أم��ام �ه��ا ب �ع��دم دس�ت��وري��ة
قانون أو مرسوم بقانون أو الئحة
وج � � ��ب ت� �ض� �م�ي�ن ال � � �ق� � ��رار ال � �ص� ��ادر
ب��اإلح��ال��ة ب �ي��ان ال �ن��ص ال�ت�ش��ري�ع��ي
املطعون ب�ع��دم دستوريته والنص
ال � ��دس� � �ت � ��وري امل � ��دع � ��ى ب �م �خ��ال �ف �ت��ه
وأوجه املخالفة وعلى إدارة الكتاب
قيد أوراق املنازعة يوم ورودها في
السجل املعد لذلك واتباع اإلجراءات
املقررة في املادة السابقة.
م � ��ادة ( : )22إذا أح ��ال ��ت إح ��دى
امل � �ح� ��اك� ��م م � ��ن ت� �ل� �ق ��اء ن �ف �س �ه��ا إل ��ى
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ال �ع �ل �ي��ا أم��ر
ال �ف �ص��ل ف ��ي دس� �ت ��وري ��ة ق ��ان ��ون أو
م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون أو الئ �ح��ة فتتبع
اإلج� � � ��راءات وامل ��واع� �ي ��د امل �ن �ص��وص
ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي امل � � � ��ادة ( )20م� ��ن ه ��ذا
القانون.
امل� �ط� �ل ��ب ال� � �ث � ��ال � ��ث :ال� �ط� �ع ��ن ف��ي
األحكام الصادرة من املحاكم بعدم
جدية الدفع بعدم الدستورية
م��ادة ( : )23يجوز ل��ذوي الشأن
ال �ط �ع��ن أم� ��ام امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي ال �ح �ك��م ال � �ص ��ادر ب �ع��دم
جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك
ف��ي خ�ل�ال ث�لاث�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ
صدور هذا الحكم.
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الري :قانون حماية الملكية الفكرية نوعي
وعصري ويشجع الشباب على اإلبداع

النائبان أحمد الري وفيصل الدويسان خالل الندوة

اك � � ��د ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان اح � �م� ��د الري
وفيصل الدويسان اهمية قانون
حماية امللكية الفكرية الذي اقره
مجلس االم ��ة م��ؤخ��را وق��ال��وا ان
اه�م�ي�ت��ه ت�ت�ع��دى ح� ��دود ال��داخ��ل
ال��ى ال �خ��ارج ح�ي��ث ي�ع��زز سمعة
الكويت دول�ي��ا ف��ي الحفاظ على
حقوق املؤلف والحقوق املجاورة
ك� �م ��ا ي� �ت ��واف ��ق م� ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ات
ال��دول�ي��ة املنضمة اليها الكويت
وت � ��وق � ��ع ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان ان ي �ج �ن��ي
امل��واط�ن��ون واملقيمون ث�م��ار هذا
ال�ق��ان��ون بعد تطبيقه ووص�ف��وا
القانون بانه قانون راق للغاية
ورغ��م ان��ه ليس ج��دي��دا حيث ان
ه �ن ��اك ق ��وان�ي�ن ق��دي �م��ة ل�ل�م�ل�ك�ي��ة
لفكرية اال انه واكب التطور
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د الري
ان ال � �ق ��ان ��ون ال� �ج ��دي ��د ل �ح �م��اي��ة
امللكية الفكرية نوعي وعصري
وج ��اء ل�ي��واك��ب ال�ت�ط��ور الحديث
وسيشجع الشباب على االب��داع
ن� �ظ ��را ل �ض �م��ان��ه ح� �ق ��وق امل�ل�ك�ي��ة
الفكرية.
واك � � ��د أن ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �م �ل��ي
لقوانني امللكية الفكرية القديمة
أوج��ب ض ��رورة تطوير القانون
ل � �ي� ��واك� ��ب ال � ��رك � ��ب ال � �ع� ��امل� ��ي ف��ي
حماية ح�ق��وق امل��ؤل��ف وليساير
االتفاقيات الدولية مشددا على
ان ال �ق��ان��ون ي�ش�م��ل ال�ج�م�ي��ع من
املواطنني واملقيمني وهو قانون
راق للغاية وليس جديدا اال انه
واكب التطور.
وق � ��ال الري ف ��ي ال� �ن ��دوة ال�ت��ي
استضافها دي��وان��ه م�س��اء امس

االول ب� �ع� �ن ��وان أه� �م� �ي ��ة ق ��ان ��ون
الحقوق الفكرية محليا ودوليا
ان ال� �ق ��ان ��ون ي��أت��ي ان �ط�ل�اق��ا من
أهمية ح�ق��وق امل��ؤل��ف والحقوق
امل�ج��اورة مشيرا ال��ى أن الكويت
ان� �ض� �م ��ت إل� � ��ى ع� � ��دة ات� �ف ��اق� �ي ��ات
اقليمية ودولية وص��در القانون
رقم  16لسنة  1986باملوافقة على
ان�ض�م��ام ال�ك��وي��ت ال��ى االت�ف��اق�ي��ة
العربية لحماية حقوق املؤلف.
وأض � ��اف :ك�م��ا ص ��در ال�ق��ان��ون
رق � ��م  2ل �س �ن��ة  1998ب��امل��واف �ق��ة
على انضمام دول��ة الكويت إلى
اتفاقية ان�ش��اء املنظمة العاملية
للملكية ال�ف�ك��ري��ة وال �ق��ان��ون رق��م
 35ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف �ق��ة على
ان � �ض � �م� ��ام دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت إل ��ى
اتفاقية ب��رن لحماية املصنفات
األدبية والفنية فضال عن سبق
اص � ��دار ال �ق��ان��ون رق� ��م  64لسنة
 1999ف ��ي ش� ��أن ح �ق ��وق امل�ل�ك�ي��ة
الفكرية.
وش � ��دد الري ع �ل��ى ان ق��ان��ون
حقوق املؤلف يعد قانونا نوعيا
ي � �ض� ��اف إل� � ��ى س� �ج ��ل ان� � �ج � ��ازات
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ال � �ح� ��ال� ��ي ن �ظ ��را
أله �م �ي �ت��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
واملقيمني.
كما أكد أن املجلس مستمر في
تحقيق انجازاته التشريعية قبل
انتهاء دورت��ه البرملانيةو توقع
أن يتم اق��رار  8ق��وان�ين قبل فض
دور االنعقاد الحالي.
وع��ن أس �ب��اب وص�ف��ه للقانون
ب��ال �ن��وع��ي ق � ��ال الري :ن� �ظ ��را مل��ا
س �ي �ت��رت��ب ع�ل�ي��ه م ��ن آث� ��ار ج�ي��دة

جانب من الحضور في النودة

ب�ع��د تطبيقه ف��ات��وق��ع ان يجني
امل��واط �ن�ي�ن ث� �م ��اره وس �ي �ش �ي��دون
باملجلس ال��ذي تمكن م��ن اق��راره
بهذه الصورة فضال عن ذلك فانه
س �ي �س��اه��م ف ��ي ت �ح �س�ين ص ��ورة
الكويت في املحافل الدولية.
وان� �ت� �ق ��ل الري ل �ل �ح��دي��ث ع��ن
ال �ف �ئ��ات ال �ت��ي ي�ش�م�ل�ه��ا ال �ق��ان��ون
وذك��ر منها على سبيل امل�ث��ال ال
الحصر قائال ان الحقوق الفكرية
ت�ش�م��ل امل � ��واد امل �ك �ت��وب��ة كالكتب
والكتيبات واملصنفات التي تلقى
ش�ف��اه��ة ك��امل�ح��اض��رات والخطب
واالشعار واالناشيد واالهازيج
وما يماثلها واملؤلفات املسرحية
والتمثيليات واالستعراضات.
ك �م��ا ي �ش �م��ل ال� �ق ��ان ��ون اع �م��ال
ال��رس��م وأع �م��ال ال�ف��ن التشكيلي
وال� �ع� �م ��ارة وال� �ف� �ن ��ون ال��زخ��رف �ي��ة
وال� �ن� �ح ��ت وال� �ن� �ق ��ش وال �ط �ب��اع��ة
والشعراء والفنانني والنقاشني
واملصورين واصحاب املصنفات
االذاع� � � �ي � � ��ة واص � � �ح� � ��اب ال� �ف� �ن ��ون
ال �ح��رف �ي��ة وامل� �ك ��ات ��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة
وامل �ص �م �م�ين ف�ي�ض�م��ن ح�ق��وق�ه��م
ج �م �ي �ع��ا وك� ��ذل� ��ك ك� ��ل م� ��ن ي �ق��وم
بتطبيقات على الهواتف الذكية
يحفظ حقهم.
وش ��دد الري ع�ل��ى ان ال�ق��ان��ون
ي�ع��ال��ج االح �ب��اط ال ��ذي يتعرض
ل ��ه ب �ع��ض اص � �ح ��اب امل� �ه ��ن م�ث��ل
املترجمني وغيرهم نتيجة سرقة
اعمالهم ويحافظ القانون على
ال � �ت� ��راث ال ��وط� �ن ��ي الف� �ت ��ا ال � ��ى ان
ال �ق��ان��ون ي �ع��ال��ج س��رق��ة االع �م��ال
ال �ف �ن �ي��ة م ��ن خ �ل�ال ن �ش��ره��ا على

امل��واق��ع االلكترونية وم��ا تسبب
ذلك من احباط لدى الفنانني.
وت��وق��ع ب ��أن ي �س��اه��م ال�ق��ان��ون
ف � ��ي ت �ش �ج �ي��ع ال � �ش � �ب� ��اب اظ� �ه ��ار
اب� � ��داع� � ��ات � � �ه� � ��م وس� � �ت� � �ك � ��ون ت �ل��ك
االب� ��داع� ��ات ب �م �ث��اب��ة ث � ��روة ليس
للكويت فقط بل للبشرية جميعا
وف��ي امل�ق��اب��ل اوض��ح ان للقانون
انعكاسات خطيرة على اآلخرين
ممن يقومون بسرقة االعمال من
دون وجه حق.
م��ن ج�ه�ت��ه اس �ت �ع��رض ال�ن��ائ��ب
فيصل ال��دوي �س��ان م��راح��ل اق��رار
ال� �ق ��ان ��ون م �ت �ح��دث��ا ع ��ن اب � ��رز م��ا
ت �ض �م �ن��ه م� ��ن م� � ��واد خ ��اص ��ة ف��ي
م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ع��ري�ف��ات م��ؤك��دا
ان ال �ق��ان��ون سيستفيد م�ن��ه كل
شرائح املجتمع.
واشار الدويسان الى ان املادة
 33تجيز الص�ح��اب ح��ق املؤلف
وال �ح �ق ��وق امل � �ج� ��اورة ول�خ�ل�ف�ه��م
ال �خ��اص وال �ع��ام أن ي��وك�ل��وا أم��ر
كافة الحقوق املنصوص عليها
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وت �ح �ص �ي��ل
التعويضات عنها إلى جمعيات
أو ش��رك��ات ت��ؤل��ف ف�ي�م��ا بينهم
وفقا لقانون األندية وجمعيات
النفع العام وقانون الشركات.
وأك ��د ان ه ��ذه امل� ��ادة ستحقق
اف� � � � ��ادة ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ل �م �ص �ن �ف��ات
الفنية وتضمن حقوق املنتجني
وامل ��ؤل� �ف�ي�ن وس �ي �ح �ق��ق ال �ق��ان��ون
ارب � ��اح � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م �ل �ح �ن�ين
واملنشدين من اعمالهم.
وق� � ��ال ال� ��دوي � �س� ��ان ان اه �م �ي��ة
ادارة ال �ح�ق��وق ال�ج�م��اع�ي��ة تأتي

الستيفاء حقوق االف��راد ألن من
كان يذهب بمفرده مطالبا بحقه
م ��ن س ��رق ��ة ع �م �ل��ه ك� ��ان ي�ت�ع��رض
لالذالل لالسف لذا حرص املشرع
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال�ح�ق��وق الجماعية
من خالل شركات معنية بذلك.
وردا على مداخالت الحضور
اش� ��ار ال��دوي �س��ان ال ��ى أن الكتب
التاريخية التي م��ر عليها نحو
 60عاما والسير وطباعة القرآن
الكريم واالنجيل كلها من التراث
الف �ت��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ال� ��ى أن
ال� ��ورث� ��ة ي �س �ت �ط �ي �ع��ون امل �ط��ال �ب��ة
ب �ح �ق��وق �ه��م ال� �ت ��ي ت� �ن ��درج ت�ح��ت
ق ��ان ��ون ال �ح �ق��وق ال �ف �ك��ري��ة حتى
 50عاما من وفاة صاحب العمل
موضحا ان امللكية تكون ملن قام
بتسجيل العمل اوال.
وف� ��ي خ �ت��ام رده ع �ل��ى أس�ئ�ل��ة
ال� � �ح� � �ض � ��ور ق � � � ��ال ال� � ��دوي � � �س� � ��ان:
ل�ل�أس��ف ن �ح��ن دول � ��ة ت�ش��ري�ع��ات
ول �س �ن��ا دول� � ��ة ق� ��ان� ��ون ف �ع �ج��زن��ا
ع��ن ذل��ك بعكس غيرنا فتطبيق
ال�ق��وان�ين عندنا يخضع للمزاج
السياسي املتغير ون�ق��ر العديد
من التشريعات لكنها التنفد.

المواطنون
سيجنون ثماره
بعد تطبيقه كما
أنه يساهم في
تحسين صورة
الكويت دوليا
الدويسان:
القانون أقر إدارة
الحقوق الجماعية
الستيفاء حقوق
األفراد
نحن دولة
تشريعات ولسنا
دولة قانون
ونقر العديد من
التشريعات لكنها
التنفد
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شخصيات عامة من رجاالت الكويت ودعت الفقيد إلى مثواه األخير

قيم
الكويت شيعت فارس التأمينات  ..إرث ّ
الغانم :الفقيد رمز ومعلم وملهم منذ رصاصات الغدر اآلثم

صالة الجنازة على فقيد الكويت الراحل حمد الجوعان

ف��ي تشييع مهيب ودع��ت الكويت
أم��س أح��د رجاالتها االوف�ي��اء النائب
االسبق حمد الجوعان وسط حضور
كبير من ابناء الشعب الكويتي وتقدم
املشيعني رئيس مجلس االمة مرزوق
ال�غ��ان��م وس�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر املحمد
ورئ�ي��س مجلس االم��ة االس�ب��ق احمد
السعدون.

جانب من التشييع

وق��ال رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م إن ال � �ع� ��م ح� �م ��د ال� �ج ��وع ��ان
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ج �ي��ل ال �ح ��ال ��ي ه ��و رم��ز
ومعلم وملهم منذ رص��اص��ات الغدر
اآلث ��م ال�ت��ي اص��اب�ت��ه ألن��ه آذى رؤوس
ال� �ف� �س ��اد واس � �ت � �ط� ��اع ال� �ت� �ص ��دي ل�ه��م
وه � ��و ص ��اب ��ر م ��ؤم ��ن ب � ��أن ال� �ل ��ه ب�ش��ر
ال �ص��اب��ري��ن .واض � ��اف ال �غ��ان��م :ن�ع��زي

ان �ف �س �ن��ا وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب��رح�ي��ل
فارس من فرسان الكويت ونسأل الله
ان يسكنهم فسيح ج�ن��ات��ه وان يلهم
اه �ل��ه وذوي� ��ه وم�ح�ب�ي��ه ال�ك�ث��ر الصبر
والسلوان.
وق��ال رئيس مجلس االم��ة السابق
أح�م��د ال�س�ع��دون ان ك��ل كويتي اليوم
اذا ك��ان يشعر ب��االم��ان ف��ذل��ك بفضل

ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ث��م ب�ف�ض��ل ال ��راح ��ل حمد
الجوعان تولى ادارة القانون بانشاء
ادارة التأمينات وظلت شامخة حتى
اليوم.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � � ��ال س� �م ��و رئ �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال� �س ��اب ��ق ال �ش �ي��خ
ناصر املحمد ان الراحل خدم وطنه
ب�ك��ل اخ �ل�اص ووط �ن �ي��ة وك ��ان رج�لا

ب�م�ن�ت�ه��ى ال �ع �ق��ل وال� ��رزان� ��ة وي�ت�ك�ل��م
ب��ال�ح��ق ح�ت��ى ع�ل��ى امل ��ر وان� ��ا اش�ه��د
بذلك ورحم الله حمد الجوعان وهو
صديق عزيز.
ك �م��ا ن �ع��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
ب� ��ال� ��وك� ��ال� ��ة أن � � ��س ال � �ص� ��ال� ��ح ع �ض��و
مجلس األمة السابق حمد الجوعان

مشيدا بمناقبه وتاريخه القيم في
العمل الوطني.
وق � ��ال ال� ��وزي� ��ر ال �ص ��ال ��ح ف ��ي ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي ام ��س إن ال��راح��ل ال�ج��وع��ان
ه ��و ص��اح��ب ف �ك��رة إن� �ش ��اء امل��ؤس �س��ة

النواب السابقون مشاري العصيمي ومشاري العنجري وعبدالله الرومي والوزير السابق موسى الصراف

التتمة ص13
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من العمل الوطني وتاريخ نيابي حافل
السعدون :إذا كان المواطن يشعر باألمان اليوم فبفضل اهلل ثم الجوعان

المحمد :خدم
وطنه بكل إخالص
ويتكلم بالحق
دائما
الصالح :ترك إرثا
ودروسا في الدفاع
عن األموال العامة
أبل :قامة كبيرة
بعطائه السياسي
والبرلماني
العصيمي :علم من
أعالم السياسة في
الكويت
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر املحمد يتقدمان املعزين

تتمة المنشور ص12
العامة للتأمينات االجتماعية وترأس
م �ج �ل��س إدارت � �ه� ��ا خ �ل��ال ال �ف �ت ��رة ب�ين
عامي  1976و.1983
وأض � ��اف أن ف �ق �ي��د ال �ك��وي��ت سخر
حياته لخدمة الوطن واملواطنني رغم
ص��راع��ه امل��ري��ر م��ع امل ��رض ف�ت��رك إرث��ا

ق�ي�م��ا م ��ن ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي وت��اري �خ��ا
ح ��اف�ل�ا م� ��ن ال �ع �م ��ل ال �ن �ي ��اب ��ي وع �ب ��را
ودروسا في الدفاع عن األموال العامة.
وت��وج��ه ال��وزي��ر ال �ص��ال��ح ب��ال��دع��اء
إلى املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد
ب � ��واس � ��ع رح� �م� �ت ��ه وي� �س� �ك� �ن ��ه ف �س �ي��ح
جناته وأن يلهم أهله وذوي��ه الصبر
والسلوان.

النواب السابقون عبدالله الطويل وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر يقدمون واجب العزاء

م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق � ��ال وزي� � ��ر االس� �ك ��ان
ي��اس��ر اب��ل ان ال��راح��ل ح�م��د ال�ج��وع��ان
ق��ام��ة سياسية ك�ب�ي��رة س ��واء بعطائه
ال�ب��رمل��ان��ي او ب��ادائ��ه ال�س�ي��اس��ي وت��رك
إرث��ا ك�ب�ي��را بالتشريعات ال�ت��ي تفخر
ب �ه ��ا ال� �ك ��وي ��ت وال ن �ن �س��ى دوره ف��ي
ت ��أس� �ي ��س ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ونسأل الله الرحمه واملغفرة للفقيد.

وبدوره قال النائب السابق مشاري
العمصيمي ان حمد الجوهان توفي
لكنه ح�ت��ى ف��ي قلوبنا جميعا واه��ل
ال�ك��وي��ت ك��ان��وا ف��ي قلبه ط��وال حياته
مضيفا انه علم من اعالم السياسة في
البلد ولم يدنس سمعته في ممارسات
مثل اليوم فهو قبل ان يكون سياسيا
فكان رحمه الله اداريا ناجحا.

وم ��ن ج��ان�ب��ه أك ��د ال��وزي��ر وال�ن��ائ��ب
ال� �س ��اب ��ق ع� �ب ��دال ��وه ��اب ال� � �ه � ��ارون ان
حياته التي قضى نصفها في املرض
اال انها كانت مليئة باالنجازات فقد
كان الفقيد موظفا في ديوان املوظفني
ثم وكيل وزارة مساعدا ثم مديرا عاما
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات ف�ه��و م��ن أس ��س مؤسسة
التأمينات االجتماعية.

رئيس مجلس األمة السابق أحمد السعدون وعصام الصقر يقدمان واجب العزاء

الهارون :قضى
نصف حياته
في المرض لكنها
كانت مليئة
باإلنجازات
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قدم من محور واحد يتعلق بصرف سندات لولده القاصر من صندوق صغار المستثمرين

الجوعان شارك الربعي والدويلة
في استجواب وزير العدل السابق
في  16ابريل  1985قدم النائب الراحل حمد الجوعان
استجوابا بمشاركة النائبين الراحل د .احمد الربعي
ومبارك الدويلة الى وزير العدل والشؤون القانونية
واالدارية الشيخ سلمان الدعيج السلمان الصباح بشأن
صرف سندات لولده القاصر دعيج من صندوق صغار
المستثمرين بمبلغ يزيد على مليون و 400ألف دينار
كويتي ،وكان موضوع االستجواب يتلخص في اآلتي:

من مداخلة الراحل
في جلسة االستجواب

الوزير يفترض فيه
االلتزام بأحكام
الدستور وحرمة
المال العام

الراحل حمد الجوعان متحدثا في ندوته األولى بعد اعتزاله العمل السياسي

االشارة الى السؤال املقدم الى السيد
وزي��ر املالية بتاريخ  1985/4/24من
ال�ع�ض��و ح�م��د ال �ج��وع��ان ح��ول صحة
واقعة صدور شيكني لصالح ابن احد
ال � ��وزراء ف��ي م�ع��ام�لات اس�ه��م ب��االج��ل
احدهما بمبلغ  775٫000د .ك مستحق
الدفع في  1982/8/6والثاني بمبلغ
 800.000د .ك وي�س�ت�ح��ق ال��دف ��ع في
 1983/2/1وحول التفاصيل املتعلقة
بهذه الواقعة وم��ن بينها م��ا اذا كان
االب� ��ن امل ��ذك ��ور ق ��اص ��را ام ب��ال �غ��ا سن
الرشد واس��م من قام بالتعامل نيابة
ع �ن��ه وم� ��ا اذا ك ��ان ��ت ش �ي �ك��ات اخ ��رى
ص ��درت م��ن م�ح��ال�ين آخ��ري��ن لصالح
االب��ن امل��ذك��ور وم�ج�م��وع امل�ب��ال��غ التي
استحقها من صندوق ضمان حقوق
الدائنني.
واي �م��اء ال ��ى ك �ت��اب وزي ��ر امل��ال�ي��ة
واالق�ت�ص��اد وال ��ذي اف��اد بالوقائع
التالية:
 - 1ان ال � �ش � �ي� ��ك االول م � ��ؤرخ
 1986/8/6ص��ادر عن معاملة بيع
اس�ه��م ب��االج��ل م��ؤرخ��ة 1982/5/6
لعدد ( 2٫500٫000سهم م��ن اسهم
شركة االسمنت بعدم  310فلوس
للسهم الواحد.
 - 2ان ال �ش �ي��ك ال �ث��ان��ي م� ��ؤرخ في
 1983/3/1ص��ادر وذل��ك ع��ن معاملة
بيع اسهم باالجل مؤرخة 1982/2/1
لعدد  100.000سهم من اسهم احدى
ال � �ش ��رك ��ات ب �س �ع��ر ث �م��ان �ي��ة دن��ان �ي��ر
ل �ل �س �ه��م ال� ��واح� ��د وان� � ��ه ال ي ��وج ��د اي
ت�ع��ام��ل آخ ��ر للمستفيد امل ��ذك ��ور من
هذين املحالني او من غيرهما.
 - 3ان االب� ��ن ال� ��ذي ص ��در الم��ره
الشيكان قاصر وقد قام بالتعامل
ن �ي��اب��ة اح� ��د االش � �خ� ��اص ب�م��وج��ب

ت��وك�ي��ل خ��اص م��ن ول�ي��ه الطبيعي
صادر عن وزارة العدل  -الكويت.
 - 4ان امل �ب��ال��غ ال �ت��ي استحقها
االب��ن امل��ذك��ور م��ن ص�ن��دوق ضمان
ح�ق��وق ال��دائ �ن�ين ه��ي  775٫000د.
ك ب��ال �س �ن��د رق� ��م  60003ب��ال�ن�س�ب��ة
للشيك االول و 626٫534٫643د .ك
بالسند رق��م  40161بالنسبة الى
الشيك الثاني وذلك تنفيذا الحكام
صادرة من هيئة التحكيم.
هنا على ما تقدم نرجو التفضل
ب�ت��وج�ي��ه االس �ت �ج��واب ال �ت��ال��ي ال��ى
ال� �س� �ي ��د وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وال � �ش� ��ؤون
القانونية واالدارية.
موضوع االستجواب
وم��ن حيث ان��ه وق��د استبان من
االج ��اب ��ة ال �ت��ي ت�ف�ض��ل ب �ه��ا ال�س�ي��د
وزي��ر املالية ان السيد وزي��ر العدل
وال � �ش� ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة واالداري� � � ��ة
ب�ص�ف�ت��ه ول �ي��ا طبيعيا ع�ل��ى ول��ده
ال�ق��اص��ر دع �ي��ج ق��د ص��رف س�ن��دات
من صندوق ضمان حقوق الدائنني
(ص�غ��ار املستثمرين) بمبلغ يزيد
على املليون واربعمئة ال��ف دينار
كويتي.
وم� � ��ن ح� �ي ��ث ان ه� � ��ذه ال ��وق ��ائ ��ع
تحتمل شبهة ان السيد وزير العدل
وال � �ش� ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة واالداري� � � ��ة
ب �ح �ك��م م��وق �ع��ه ه� ��ذا وم �س��ؤول �ي �ت��ه
ع ��ن ال �س �ي��اس��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ت��ي
ت �ن �ت �ه �ج �ه��ا ال� � ��دول� � ��ة وب ��اع� �ت� �ب ��اره
املسؤول االول عن اعداد مشروعات
القوانني التي تقترحها الحكومة
قد اختلت موازينه فيما اقترحته
ال�ح�ك��وم��ة م��ن ح �ل��ول الزم ��ة امل�ن��اخ
متأثرا بمصلحته الشخصية فقنن

الحلول التي تتفق وهذه املصلحة
ف � �ف � �ق ��د ال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ب � ��ذل � ��ك اح� � ��دى
خاصتني اساسيتني فيه وه��ي ان
يكون مجردا في وضعه بما تهتز
معه ثقة املواطنني في هذه الحلول
ط��امل��ا ان م��ن اع��ده��ا او ش� ��ارك في
اع��داده��ا ق��د التمس ل��ه فيها نفعا
او مخرجا.
وم� � ��ن ح� �ي ��ث ان ال �ش �ب �ه ��ة ال �ت��ي
تحتملها ه ��ذه ال��وق��ائ��ع ت�ع�ن��ي ان
وزي��ر ال�ع��دل وال �ش��ؤون القانونية
واالداري � � � ��ة م ��ن خ�ل��ال م�س��ؤول�ي�ت��ه
التشريعية سالفة الذكر قد انحرف
 عندما ش��ارك ف��ي اع ��داد الحلولالزم��ة امل�ن��اخ  -بالغاية املستهدفة
من هذه الحلول او من التشريعات
ال� � �ت � ��ي ت� �ض� �م� �ن� �ت� �ه ��ا ال� � � ��ى غ� ��اي� ��ات
ش�خ�ص�ي��ة وان ه� ��ذه ال �ت �ش��ري �ع��ات
التي يفترض فيها انها تسمو في
النزاهة والتجرد على الغرد وهو
ي �ب��اش��ر ح �ق��وق��ه ال� �خ ��اص ��ة وع �ل��ى
رج��ل االدارة وه��و يمارس سلطته
االدارية  -ال تخلو من الهوى.
وي � � ��زداد االل � ��م ف ��ي ال �ن �ف��س وق��د
ح ��دث م��ا ح ��دث ف��ي وق ��ت ت�م��ر فيه
ال� �ب�ل�اد ب ��أزم ��ة ح � ��ادة ت �ع ��رض ل�ه��ا
اق �ت �ص��اده��ا ازم � ��ة ال ت � ��زال وح �ت��ى
وق�ت�ن��ا ه��ذا تمثل ج ��زءا ك�ب�ي��را من
معاناة املواطنني اليومية وتحتل
ج� ��ان � �ب� ��ا واس � � �ع� � ��ا م� � ��ن ت �ف �ك �ي��ره��م
واع�ص��اب�ه��م وق��د ت��رك��ت بصماتها
على مؤسساتنا املالية والتجارية
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ب��ل
وخلقت وراء ه��ا الهموم لكثير من
امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي��أم �ل��ون
ف��ي ان ي�ك��ون ت��دخ��ل ال��دول��ة تدخال
م �ن��زه��ا ع ��ن ال� �غ ��رض ل �ع �ب��ور ه��ذه

االزمة واال يستباح املال العام الذي
خصص لتمويل ص�ن��دوق ضمان
ح�ق��وق ال��دائ�ن�ين ملصلحة وزي��ر او
مسؤول.
ويزداد االمر خطورة حني تكون
شبهة استباحة املال العام لغايات
شخصية ق��د علقت ب��وزي��ر ال�ع��دل
والشؤون القانونية واالدارية وهو
الذي يفترض فيه االلتزام بأحكام
الدستور التي تفرض حرمة امل��ال
العام بل وتفرض حمايته على كل
مواطن.
وهو بحكم اشرافه على القضاة
 وفقا لقانون نظام القضاء -البدان يتمثل ف��ي نفسه فضائلهم من
ح �ي��دة وت �ع �ف��ف واس �ت �ق��ام��ة وب�ع��د
ع��ن م��واط��ن ال�ش�ب�ه��ات وع ��دم ال��زج
ب ��ال� �ن� �ف ��س او ب� �م ��ن ه � ��و م� �س ��ؤول
ع�ن�ه��م م��ن زوج او ول ��د ف��ي اع�م��ال
وم�ض��ارب��ات او حتى ف��ي التجارة
وقد ذهب الفقه االسالمي الى ابعد
م��دى ف��ي ذل��ك نقبل ب��أن��ه ال يجوز
ل �ل �ق��اض��ي ان ي �ش �ت��ري ب �ن �ف �س��ه او
بوكيل معلوم حتى ال يسامح في
البيع.
ل��ذل��ك وح��رص��ا ع�ل��ى ط �ه��ارة من
ي�ح�م��ل ام��ان��ة امل �س��ؤول �ي��ة ف��ي ه��ذا
البلد ونقائه فان االمر يتطلب من
وزي ��ر ال �ع��دل وال �ش��ؤون القانونية
واالدارية ان يجيب عن اآلتي:
 - 1هل كان موقفك تجاه الحلول
ال� �ت ��ي ص � � ��درت ب �ه ��ا ق� ��وان �ي�ن ازم� ��ة
امل �ن��اخ وال �ت��ي ش��ارك�ت��م وساهمتم
في اع��داده��ا وال��دف��اع عنها متأثرا
باملصلحة الشخصية؟
 - 2ه ��ل ك� ��ان م��وق �ف��ك ب��ال�ن�س�ب��ة
ال� � � � ��ى ال � � �ح� � ��ل ال� � � �خ � � ��اص ب� ��ان � �ش� ��اء

ص �ن��دوق ض �م��ان ح �ق��وق ال��دائ�ن�ين
ف � ��ي م � �ع� ��ام �ل�ات االس� � �ه � ��م ب ��االج ��ل
متأثرا بكونك وليا طبيعيا الحد
الدائنني؟
 - 3هل كان موقفك بالنسبة الى
تحديد نصاب التزامات الصندوق
ق �ب��ل ك ��ل دائ� � ��ن وال � � ��ذي ت� �ح ��دد ف��ي
البداية بحد اقصى قدره  2مليون
دينار وهو يغطي ما لك من مبالغ
بمقتضى املعاملتني سالفتي الذكر
وال �ب��ال��غ ق��دره��ا 1٫401٫534/643
د.ك ه ��ل ك ��ان ه ��ذا امل ��وق ��ف م�ت��أث��را
باملصلحة الشخصية؟
 - 4اذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب��ال�ن�ف��ي
ع��ن االس�ئ�ل��ة ال�س��اب�ق��ة ف�م��ا امل��وق��ف
او املسلك ال��ذي اتخذته س��واء في
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء أو ف� ��ي م�ج�ل��س
األم � ��ة ل �ت �ن��أى ب �ن �ف �س��ك ع ��ن ش�ب�ه��ة
ال�ت��أث��ر سالفة ال��ذك��ر وه��ل ك��ان من
ب�ين ه��ذا امل��وق��ف او املسلك احاطة
املجلسني علما أثناء مشاركتك في
إع��داد هذه القوانني والدفاع عنها
ب��وج��ود مصلحة ل��ك ف��ي املوضوع
تمنعك من إبداء رأي أو الدفاع عن
هذه القوانني.
وه��ل ك��ان يتفق م��ع ه��ذا املوقف
أو امل� �س� �ل ��ك ان ت �ن �ف��ي وج � � ��ود أي
م�ص�ل�ح��ة ل ��ك أو ألح ��د م ��ن أق��ارب��ك
م��ن ال ��درج ��ة ال��راب �ع��ة ف��ي تعقيبك
على طلب عضو املجلس السابق
محمد الرشيد بأن تمتنع وبعض
زم�لائ��ك ع��ن االش �ت��راك ف��ي اللجنة
امل � �خ � �ص � �ص� ��ة ل � �ب � �ح� ��ث امل� � ��وض� � ��وع
باعتباركم اط��راف��ا فيه حيث قلت

التتمة ص15

الوزير مطالب
بالبعد عن
مواطن الشبهات
والحيدة والتعفف
واالستقامة
القانون يحرم
على الوزير عدم
الزج باالبن أو
الزوجة في األعمال
والمضاربات
الفقه اإلسالمي
يذهب إلى عدم
الجواز للقاضي أن
يشتري بنفسه أو
بوكيل معلوم
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الدعيج قدم استقالته قبل جلسة طرح الثقة

شبهة استباحة المال العام أساس
تقديم استجواب الجوعان
تتمة المنشور ص14
بالحرف الواحد انا اسف ان يصدر
من االخ محمد الرشيد ب��أن وزراء
العدل والنفط والتجارة هم اطراف
في املوضوع كأن هذا القانون لنا
ف �ي��ه م�ص�ل�ح��ة خ��اص��ة وأط �ل ��ب من
امل�ج�ل��س امل��وق��ر شطبه ألن��ه مبني
ع �ل��ى ك �ل�ام ف � ��ارغ م ��ع األس � ��ف وأن ��ا
اع �ت �ق��د ان م�ح�م��د ال��رش �ي��د ع�ن��دم��ا
ي�ق��ول ك�لام��ا م��ن ه��ذا ال�ن��وع يقوله
ع��ن ح�ق��ائ��ق ب�ج��ان�ب�ه��ا ب�ه��ا ول�ي��س
ك�لام��ا ه�ك��ذا ي�ق��ول��ه ف��ي ن�ق��اش ع��ام
من احدى مضابط جلسات الفصل
التشريعي الخامس ملجلس األمة.
وف� ��ي ال �ن �ه��اي��ة ن ��رج ��و م ��ن ال ��وزي ��ر
ت��زوي��دن��ا بجميع االوراق امل��ؤي��دة
الجاباته.
وف � ��ي ج �ل �س��ة  30اب� ��ري� ��ل 1985
نوقش االستجواب وخالل مداخلة
الراحل حمد الجوعان قال :إن االمر
االس ��اس ��ي ال � ��ذي ت ��م ع �ل��ى اس��اس��ه
ت�ق��دي��م ه ��ذا االس �ت �ج��واب ه��و ان�ن��ا
ن �س �ت �ش �ع��ر ان ه � �ن� ��اك ش �ب �ه ��ة ف��ي
اس �ت �ب��اح��ة امل� ��ال ال �ع��ام ت�م�ث�ل��ت في
املبالغ التي تم صرفها من صندوق
ضمان حقوق ال��دائ�ن�ين وامل�ع��روف
ب� �ص� �ن ��دوق ص � �غ� ��ار امل �س �ت �ث �م��ري��ن
ب��اس��م االب��ن ال�ق��اص��ر ل��وزي��ر العدل
والتي ج��اوزت املليون واربعمائة
ال� ��ف دي� �ن ��ار وذل � ��ك ع ��ن م�ع��ام�ل�ت�ين
تتعلقان ببيع اسهم باألجل.
ويزداد االمر خطورة حني تكون
شبهة استباحة املال العام لغايات
شخصية ق��د علقت ب��وزي��ر ال�ع��دل
والشؤون القانونية واالدارة وهو
الذي يفترض فيه االلتزام بأحكام
الدستور التي تفرض حرمة امل��ال
ال �ع ��ام ب ��ل وت �ف ��رض ح�م��اي�ت��ه على
ك ��ل م ��واط ��ن وه � ��و ب �ح �ك��م اش ��راف ��ه
على القضاة  -وفقا لقانون نظام
ال � �ق� �ض ��اء  -ال ب� ��د ان ي �ت �م �ث��ل ف��ي
نفسه فضائلهم من حيدة وتعفف
واس � �ت � �ق� ��ام� ��ة وب � �ع� ��د ع � ��ن م ��واط ��ن
الشبهات وعغدم ال��زج بالنفس او
ب �م��ن ه��و م �س��ؤول ع�ن�ه��م م��ن زوج
او ول��د ف��ي اع �م��ال وم �ض��ارب��ات او
حتى في التجارة وق��د ذه��ب الفقه
اإلس�لام��ي ال��ى اب�ع��د م��دى ف��ي ذل��ك
ف�ق�ي��ل ب��أن��ه ال ي �ج��وز ل�ل�ق��اض��ي ان
ي�ش�ت��ري بنفسه او ب��وك�ي��ل معلوم
ح�ت��ى ال ي�س��ام��ح ف��ي ال�ب�ي��ع ووزي��ر
العدل بالذات ليس مواطنا عاديا
ف��ي القيام بواجبه ال��دس�ت��وري في
ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ح �ت��ى ي �ق��اس
ال�خ�ط��أ ال ��ذي ق��د ي�ك��ون ارت�ك�ب��ه في
ه ��ذه ال �ح �م��اي��ة ب �خ �ط��أ أي م��واط��ن

الراحل حمد الجوعان متحدثا في احدى جلسات مجلس األمة

آخ ��ر ف�ه��و راع م �س��ؤول ع��ن رع��اي��ة
املال العام وهو قد اقسم قبل توليه
امل �ن �ص��ب ال� � � ��وزاري ع �ل��ى ان ي ��ذود
ع��ن ام��وال الشعب ويحضرني في
هذا املقام ما روت��ه الكتب من كالم
امل� � ��واردي ح�ي�ن ق ��ال م�خ��اط�ب��ا اح��د
ال��وزراء :.فعدلك باالموال ان تؤخذ
بحقها وتدفع الى مستحقها ألنك
ف��ي الحقوق سفير مؤتمن وكفيل
م ��رت� �ه ��ن ع �ل �ي ��ك غ ��رم� �ه ��ا ول �غ �ي ��رك
غنمها.
ه� �ك ��ذا ت� �ك ��ون خ� �ص ��ال ال� � � ��وزراء
ال ��وزي ��ر ف ��ي ع��دل��ه ب ��االم ��وال عليه
ال �غ��رم ول �ي��س ل��ه ال�غ�ن��م ول �ق��د ك��ان

ل��وزي��ر ال �ع��دل ف��ي ام� ��وال ص�ن��دوق
ص�غ��ار املستثمرين غنم بلغ اكثر
من مليون واربعمائة الف دينار عن
معاملتني فقط ودعوني استعرض
ام��ام �ك��م االم � ��ور وال �ع �ن��اص��ر ال�ت��ي
ادت ال � ��ى ق� �ي ��ام ش �ب �ه��ة اس �ت �ب��اح��ة
املال العام من قبل وزير العدل فإن
معاملة بيع االس�ه��م ب��األج��ل التي
تمت في االول من فبراير من سنة
 82لعدد مائة الف سهم من اسهم
اح � ��دى ال� �ش ��رك ��ات ب �س �ع��ر ث�م��ان�ي��ة
دن ��ان� �ي ��ر ل �ل �س �ه��م ال � ��واح � ��د وال� �ت ��ي
ص ��رف ع�ن�ه��ا م��ن ص �ن��دوق ص�غ��ار
املستثمرين سند بمبلغ ستمائة

لقطة من احدى الجلسات من الفصل التشريعي السابع

وس�ت��ة وع�ش��ري��ن ال�ف��ا وخمسمائة
وارب�ع��ة وث�لاث�ين دي�ن��ارا وستمائة
واث� � �ن �ي��ن وارب� � �ع �ي��ن ف �ل �س ��ا ي �ح �ي��ط
ب�ه��ا ال�غ�م��وض م�م��ا ي�ث�ي��ر ع�لام��ات
االستفهام املطلوب من وزير العدل
االجابة عنها.
واس� �ت� �ع ��رض ال� �ج ��وع ��ان ب�ع��ض
االم� ��ور وال �ع �ن��اص��ر ال �ت��ي ادت ال��ى
ت��ول��د شبهة اس�ت�ب��اح��ة امل ��ال ال�ع��ام
م ��ن ق �ب��ل وزي � ��ر ال� �ع ��دل وال� �ش ��ؤون
القانونية واالداري��ة ومما يضيف
ال � ��ى ه � ��ذه االم � � ��ور وال� �ع� �ن ��اص ��ر ان
التشريعات التي ص��درت ملعالجة
ازم� � � � � ��ة امل� � � �ن � � ��اخ ه � � ��ي ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات

استثنائية ووقتية لم تولد والدة
ط �ب �ي �ع �ي��ة م ��ن اب وام ج�م�ع�ت�ه�م��ا
ع�ل�اق ��ة ش��رع �ي��ة ب��ارك �ت �ه��ا ال �س �م��اء
ق �ب��ل ان ي �ب��ارك �ه��ا اه ��ل االرض بل
ف ��رض ��ت ع �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��ام ال �ق��ان��ون��ي
وك ��ان ��ت م��وض��ع ان �ت �ق��اد وم ��ازال ��ت
وه ��ذه ال�ت�ش��ري�ع��ات ب��االض��اف��ة ال��ى
ك ��ون� �ه ��ا ت� �ش ��ري� �ع ��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
ووق �ت �ي��ة ف��ان �ه��ا ص � ��درت مل�ع��ال�ج��ة
اوض� ��اع س��اب�ق��ة ع�ل��ى ص��دوره��ا ال
ن �ب��ال��غ ان ق �ل �ن��ا ان ب �ع �ض �ه��ا ع�ل��ى
االقل معروف لبعض من ساهم في
وضعها ف�ق��وان�ين امل�ن��اخ ل��م تشرع
ل�ت�ح�ك��م وق��ائ��ع ع��ام��ة م �ج��ردة تقع
ف��ي املستقبل ب��ل ه��ي ات��ت لتحكم
ت �ص ��رف ��ات وق� �ع ��ت ق �ب��ل ص ��دوره ��ا
ف �ل��ذل��ك ه ��ي ت �ش��ري �ع��ات م�ح�ف��وف��ة
باملظنة.
واخ� �ت� �ت ��م ال � �ج� ��وع ��ان م��داخ �ل �ت��ه
بقوله :فبعد كل ما استمعتم اليه
م��ن زم�ل�ائ��ي وم �ن��ي ال ي�س�ع�ن��ي ان
اقول اال ان األساس في نتيجة هذا
االس �ت �ج��واب ه��و م��ا اذا ك��ان وزي��ر
ال �ع ��دل ال ي� ��زال ب �ع��د ك ��ل م ��ا اورده
االخ� � ��وان م �ب��ارك واح �م��د وان� ��ا من
وقائع وادل��ة اهال للثقة واالعتبار
ام ان��ه ج��ان��ب ال �ص��دق وال �ح��ق وان
ش�ب�ه��ة اس �ت �ب��اح��ة امل� ��ال ال �ع��ام بما
قام به من تصرفات جعلته ينسى
او ي �ت �ن��اس��ى م��وق �ع��ه ف ��ي ال �ج �ه��از
ال �س �ي��اس��ي واالداري ف ��ي ال ��دول ��ة
ت�ح��وط��ه سمعتها وت��رف��رف عليه
مثلها ولم يتجنب كل ما قد يكون
م��ن ش��أن��ه امل �س��اس ب�ه��ا وال�ح�ف��اظ
عليها أال ه��ل بلغت اللهم فاشهد
وشكرا.
وبعد انتهاء النقاش ُق��دم طلب
ب�ط��رح ال�ث�ق��ة ب��ال��وزي��ر وق��ع عليها
 10نواب :د.احمد الخطيب واحمد
ب��اق��ر وج ��اس ��م ال �ق �ط��ام��ي وح �م��ود
ال��روم��ي وم�ح�م��د امل��رش��د وص��ال��ح
ال� �ف� �ض ��ال ��ة ود .ن� ��اص� ��ر ص ��رخ ��وه
وراش� ��د ال�ح�ج�ي�لان وس �ع��د ط��ام��ي
وم �ش��اري ج��اس��م ال�ع�ن�ج��ري .إال ان
وزي � ��ر ال� �ع ��دل ق� ��دم اس �ت �ق��ال �ت��ه قبل
ج�ل�س��ة م�ن��اق�ش��ة ط ��رح ال�ث�ق��ة ف��ي 6
مايو .1985
وف ��ي ج�ل�س��ة  7م��اي��و  1985رف��ع
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ط �ل��ب ط ��رح ال�ث�ق��ة
م��ن ج� ��دول االع� �م ��ال ب �ع��د ان اع�ل��ن
سقوطه نتيجة الستقالة الوزير.

وزير العدل تحديدا
ليس مواطنا عاديا
في القيام بواجبه
الدستوري في
حماية المال العام
لوزير العدل غنم
في أموال صغار
المستثمرين بلغ
أكثر من مليون
و 400ألف دينار
معاملة بيع
األسهم باألجل
تثير عالمات
االستفهام
للوزير تصرفات
جعلته يتناسى
موقعه في الجهاز
السياسي واإلداري
في الدولة
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في الفصلين التشريعيين السادس والسابع

الجوعان قدم  11سؤاال و 17اقتراحا
بقانون و 4رغبات خالل مسيرته البرلمانية

قدم النائب الراحل حمد الجوعان في مشواره
البرلماني خالل الفصلين السادس  1985والسابع
 1992ما مجموعه  33نشاطا برلمانيا متمثال في
 11سؤاال برلمانيا و 17اقتراحا بقانون و 4رغبات
واستجواب واحد وترأس اللجنة التشريعية في
مجلس  92في جميع أدوار انعقاده وفيما يلي
تفاصيل هذه االنشطة:

النائب الراحل حمد الجوعان
 11سؤاال الى  3وزراء
م � � ��ارس ال � �ن ��ائ ��ب ال � ��راح � ��ل ح �م��د
الجوعان دوره الرقابي على أكمل
وج � ��ه اذ ك � ��ان ي ��ؤم ��ن ب � ��أن ال��رق��اب��ة
والتشريع مهمتان اساسيتان في
ع�م��ل ال �ن��ائ��ب م��ن اج ��ل ت�ق��وي��م عمل
ال�ح�ك��وم��ة وي��ؤم��ن اي �ض��ا ب �ض��رورة
ال� � �ت � ��درج ف � ��ي اس � �ت � �خ� ��دام االدوات
الرقابية الدستورية املتاحة للنائب
فاستخدم حقه في السؤال البرملاني
كما ينبغي ان يكون حيث وجه 11
س��ؤاال الى  3وزراء منها س��ؤال الى
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د رئ �ي��س مجلس
ال � � � � ��وزراء ب � �ش ��أن ك� �ش ��ف ت�ف�ص�ي�ل��ي
يتضمن ك��اف��ة امل�ب��ال��غ ال�ت��ي صرفت
الى مكاتب املحاماة واالستشارات
ال � �ق ��ان ��ون � �ي ��ة م � ��ن ج� �م� �ي ��ع ال� �ب� �ن ��وك
وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي ت �م �ل��ك ال�ح�ك��وم��ة
او اح� ��دى ال �ه �ي �ئ��ات او امل��ؤس �س��ات
ال �ع ��ام ��ة و 8اس �ئ �ل��ة ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة
وسؤال واحد الى وزير االسكان.
الفصل السادس  8أسئلة
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال � � ��راح � � ��ل ح �م��د
ال � �ج� ��وع� ��ان  8اس� �ئ� �ل ��ة ف� ��ي ال �ف �ص��ل
التشريعي ال �س��ادس جميعها الى
وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة ع ��ن ك �ش��ف ي�ت�ض�م��ن
اسم كل شخص طبيعي او معنوي
قامت وزارتكم بنفسها او عن طريق
اي ط��رف آخ��ر بشراء اسهم يملكها
من اسهم الشركات املساهمة العامة
او املقفلة وش�ي�ك�ين ص ��درا لصالح
اب � ��ن اح � ��د ال � � � � ��وزراء ع� ��ن م �ع��ام�ل�ات
م �ت �ع �ل �ق��ة ب��أس �ه��م ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ت�م��ت ب��األج��ل وإج � ��راءات الحكومة
ات�خ��اذه من وحلول في ازم��ة املناخ
وال �ح �ظ��ر ال � ��وارد ف��ي امل � ��ادة  67من

ال��ى ق��ان��ون رق��م  33لسنة  1968في
ش��أن ال�ن�ق��د وب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
وتنظيم املهنة املصرفية والقاضي
ب �ع��دم ج � ��واز ان ي �ك��ون ع �ض��وا في
م �ج �ل��س ادارة اي ب �ن��ك م ��ن ام�ت�ن��ع
م��ن ال��دف��ع ه��ل ه ��ذا ال �خ �ط��ر ف��راع��ي
ف ��ي ال �ت �ش �ك �ي�لات ال �ق��ائ �م��ة مل�ج��ال��س
ادارات البنوك وص��ور من محاضر
اج �ت �م ��اع ��ات م �ج �ل��س ادارة ال �ب �ن��ك
امل� ��رك� ��زي وال� �ل� �ج ��ان امل �ت �ف��رع��ة ع�ن��ه
ان وح ��دت وذل ��ك م�ن��ذ ي�ن��اي��ر 1981
وح �ت��ى ت��اري �خ��ه وك��اف��ة ال ��دراس ��ات
وال �ب �ح��وث وال �ت �ق��اري��ر وال �ب �ي��ان��ات
وامل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ت��م اس�ت�ن��ادا لها
اع� � � ��داد ال� �ت� �ق ��ري ��ري ��ن امل� �ق ��دم�ي�ن ال ��ى
م �ج �ل ��س االم� � � ��ة م � ��ن وزي� � � ��ر امل ��ال �ي ��ة
واالقتصاد عن الوضع االقتصادي
وت� � �ص � ��ور ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ل��اج� � ��راءات
ال �ض ��روري ��ة ال�ل�ازم ��ة مل��واج �ه��ة ذل��ك
الوضع.
الفصل السابع  3اسئلة
وجه في الفصل السابع  3اسئلة
ال��ى  3وزراء منها س��ؤال ال��ى سمو
ول��ي العهد رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
ع��ن ك�ش��ف تفصيلي يتضمن كافة
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ص��رف��ت ال� ��ى م�ك��ات��ب
امل�ح��ام��اة واالس �ت �ش��ارات القانونية
م��ن جميع البنوك وال�ش��رك��ات التي
تملك الحكومة او اح��دى الهيئات
او امل��ؤس�س��ات ال�ع��ام��ة وس ��أل وزي��ر
املواصالت واالسكان عن املعلومات
امل��رف �ق��ة ت �ح��ت ع �ن ��وان ح ��ول بعض
امل �م��ارس��ات ف��ي امل��ؤس �س��ات العامة
ل� �ل� �م ��وان ��ئ م� ��واف� ��ات� ��ي ب� � ��رد واض� ��ح
وش � ��ام � ��ل م� ��ؤي� ��د ب� �ك ��اف ��ة ال ��وث ��ائ ��ق
وامل�س�ت�ن��دات ال�ت��ي ت��دح��ض م��ا ورد
ف�ي��ه وس ��أل ال�ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر امل��ال �ي��ة

حمد الجوعان في حوار مع أحمد الخطيب

واالج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن ل� � ��وزارة
املالية اتخاذها لحماية املواطنني
م� � ��ن ال � � ��وق � � ��وع ف� � ��ي ش � � � � ��راك ب �ع��ض
ال�ج�ه��ات االج�ن�ب�ي��ة ال��ى دأب ��ت على
إرس � ��ال رس��ائ��ل ال ��ى امل��واط �ن�ي�ن عن
طريق الفاكس او البريد.
االقتراحات بقوانين
ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال� � � ��راح� � � ��ل ح �م��د
الجوعان  17اقتراحا بقانون جاء
تفصيل بعضها كالتالي:
ق � ��دم ال� ��راح� ��ل اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون
بتعديل بعض احكام القانون رقم
 37لسنة  1964في شأن املناقصات
ال �ع��ام��ة وي �ق �ض��ي ب ��أن ت �ض��اف ال��ى
امل��ادة  12من القانون رقم  37لسنة
 1964املشار اليه فقرة ثالثة جديدة
نصها كاآلتي:
وف� � � ��ي ج� �م� �ي ��ع ال� � � �ح � � ��االت ت� �ق ��وم
لجنة التصنيف م��ن تلقاء نفسها
وم� � ��ن دون ح� ��اج� ��ة ال� � ��ى ط� �ل ��ب م��ن
امل �ق��اول ف��ردا ك��ان او ش��رك��ة ب��إع��ادة

النظر ف��ي الفئة التي ينتمي اليها
وذل ��ك ب�ع��د م ��رور ك��ل ث�ل�اث س�ن��وات
ع� �ل ��ى ت �ص �ن �ي �ف��ه ووف � �ق� ��ا مل� ��ا ت�ش�ي��ر
ال �ي��ه اوض ��اع ��ه امل��ال �ي��ة امل �ب �ي �ن��ة في
امل�ي��زان�ي��ات السنوية املعتمدة وما
ان �ج ��زه م ��ن م �ش��اري��ع خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
السابقة من حيث مستوى الكفاءة
في االداء والجودة الفنية في تنفيذ
العمل وااللتزام بالتعهدات العقدية
واح � �ت� ��رام امل ��واع� �ي ��د امل �ت �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا
وامل �ل��اءة واالن �ض �ب��اط واالم �ك��ان��ات
املتوافرة في ض��وء الشهادات التي
تصدرها الجهة صاحبة امل�ش��روع
وما يستخدمه من عمالة وما لديه
من ادوات ومعدات واجهزة تنفيذية
وف �ن �ي ��ة ق� � � ��ادرة ع �ل ��ى ح �س ��ن االداء
واالن� �ج ��از ع �ل��ى ان ت�خ�ط��ر ال�ل�ج�ن��ة
ب �ق��راره��ا ب��إع��ادة ال�ت�ص�ن�ي��ف خ�لال
اس�ب��وع م��ن ت��اري��خ ص��دوره املقاول
او الشركة صاحبة الشأن وأليهما
ان يتظلم من هذا القرار في ميعاد
ث�لاث�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ اب�لاغ��ه به
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الى لجنة املناقصات املركزية التي
يكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
 ق��دم ال��راح��ل اق �ت��راح��ا ف��ي ش��أنتحقيق استقالل السلطة القضائية
وي �ش �ك��ل م �ج �ل��س ال �ق �ض ��اء االع �ل��ى
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز
وع � �ض ��وي ��ة ك � ��ل م � ��ن ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ورئ �ي��س محكمة
االستئناف وال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ووكيل
م� �ح� �ك� �م ��ة االس� � �ت� � �ئ� � �ن � ��اف ورئ � �ي� ��س
امل �ح �ك �م��ة ال �ك �ل �ي��ة واق� � ��دم ث�ل�اث��ة من
املستشارين الكويتيني.
وي�ع��ام��ل رئ�ي��س مجلس القضاء
االع � �ل� ��ى م �ع ��ام �ل ��ة رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
الوزراء ورئيس مجلس األمة.
وي �ح��ق مل�ج�ل��س ال �ق �ض��اء االع �ل��ى
ان ي ��دع ��و وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ل �ح �ض��ور
ج �ل �س��ات��ه ع �ن��د ن �ظ��ر امل ��وض ��وع ��ات
ال� �ت ��ي ي � ��رى اه �م �ي��ة ح� �ض ��ور وزي� ��ر
ال �ع��دل ع �ن��د م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ك �م��ا يحق
ل�ل��وزي��ر ان يطلب ح�ض��ور جلسات
املجلس ل�ع��رض امل��وض��وع��ات التي
ي��رى اه�م�ي��ة ع��رض�ه��ا ع�ل��ى املجلس
وفي الحالني يتعني توجيه الدعوة
ل� ��وزي� ��ر ال � �ع� ��دل ل �ح �ض ��ور ج �ل �س��ات
امل �ج �ل��س وع �ل �ي��ه ال �ح �ض��ور بنفسه
ويجوز له ان يصحطب معه واحدا
او اكثر من كبار املوظفني املختصني
او ال�خ�ب��راء او ينيب عنه اي��ا منهم
وال يكون للوزير او ملن يصطحبه
او ينيبه رأي ف��ي امل� ��داوالت وان�م��ا
تثبت آراؤهم في محضر الجلسة.
ويصدر املجلس الئحة بالقواعد
واالج� � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ي �س �ي��ر ع�ل�ي�ه��ا
ف��ي م�ب��اش��رة اختصاصاته ومكان
انعقاده.
وق� � � � ��دم ال� � �ج � ��وع � ��ان اق� � �ت � ��راح � ��ات
بتنظيم ال�ت�ص��وي��ت ال�ع�ل�ن��ي ومنع
ش � � ��راء االص � � � � ��وات ف � ��ي ان �ت �خ ��اب ��ات
اع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم � � ��ة م �ش �ف��وع��ا
بمذكرته االيضاحية.
والهدف من هذا املشروع القضاء
ع�ل��ى ظ��اه��رة ش ��راء االص� ��وات التي
يعاني منها املرشحون املخلصون
الذين اقبلوا على ترشيح انفسهم
ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س االم � ��ة ال ل�غ��اي��ة
إال م��رض��اة ال�ل��ه وال��وط��ن وم��ع ذل��ك
يواجهون بمنافسني لهم ال هم لهم
اال ضخ االم��وال والهدايا استجداء
ألص � � � � � ��وات ال � �ن� ��اخ � �ب�ي��ن وي �س �ت �غ ��ل
بعضهم ثغرة في قانون االنتخاب
هي االستثناء ال��ذي ق��رره املشروع
مل ��ن ال ت �م �ك �ن��ه ظ ��روف ��ه م ��ن االدالء
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..وتصدى لشراء األصوات وطالب بممارسة
حق االنتخاب تحت رقابة المواطنين
تتمة المنشور ص16
بصوته كتابة فأردنا بهذا املشروع
ان ن �غ �ل��ق ه ��ذه ال �ث �غ��رة ب ��أن نحيل
م �م��ارس��ة ه� ��ذا ال �ح ��ق ت �ح��ت رق��اب��ة
امل��واط�ن�ين ب��أن ن��وج��ب ن�ش��ر اس�م��اء
من يدلون بأصواتهم شفاهة فاذا
لجأ البعض الى هذه الوسيلة زورا
ف��إن��ه ي��واج��ه م��ن ي�ب�ل��ع ع�ن��ه ليبطل
ص��وت��ه فضال ع��ن تعرضه لعقوبة
ال� �ت ��زوي ��ر ف ��ي م� �ح ��رر رس� �م ��ي وف��ي
الوقت ذاته تضمن املشروع تلغيظ
العقاب ملن يلجأ الى ش��راء اصوات
الناخبني بأن سوى بينه وبني من
يرتكب جريمة الرشوة.
وق � ��دم اق� �ت ��راح ��ا ف ��ي ش� ��أن ال �ح��د
االع� �ل ��ى ل �ل��رس��وم وي �ن ��ص ع �ل��ى ان
تعتبر ال��رس��وم وم��ا ي��أخ��ذ حكمها
م � ��ن م� �ب ��ال ��غ ف ��رض� �ت� �ه ��ا ال �س �ل �ط��ات
املختصة ح�ت��ى  1985/1/1مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة
م �ث��ل ال �ص �ح��ة وال �ك �ه��رب��اء وال �ب��ري��د
وامل ��رور وال�ب�ل��دي��ة تنفيذا للرخص
امل �ق��ررة ل�ه��ا ف��ي ال �ق��وان�ين وق� ��رارات
مجلس ال ��وزراء امل�ش��ار اليها أع�لاه
وفي غيرها من القوانني والقرارات
املنشئة او املنظمة للمرافق العامة
ال� �ت ��ي ت ��دي ��ره ��ا ال� ��دول� ��ة او ت �ش��رف
عليها هي الحدود العليا ملا يجوز
ف��رض��ه م��ن رس��وم او تكاليف عامة
مقابل االنتفاع بهذه املرافق.
وت �ل �غ��ى ك ��ل زي � ��ادة ت� �ق ��ررت على
ه��ذه ال��رس��وم اع �ت �ب��ارا م��ن ال�ت��اري��خ
املذكور في الفقرة السابقة.
وق � � � � � ��دم ال� � � �ج � � ��وع � � ��ان اق� � �ت � ��راح � ��ا
ب�م�ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون
رق��م  1962/35ف��ي ش��أن انتخابات
اعضاء مجلس االمة .وقد استهدف
ه� � ��ذا امل� � �ش � ��روع ت ��وس� �ي ��ع ال� �ق ��اع ��دة
االنتخابية ب��إش��راك ق�ط��اع عريض
م��ن اب �ن��اء ه ��ذه االم ��ة وه ��م ال�ش�ب��اب
ال � �غ� ��ض ال � � � ��ذي ب � �ل ��غ م � ��ن ال �ث ��ام �ن ��ة
ع� �ش ��رة ف� ��ي ان� �ت� �خ ��اب م �م �ث �ل �ي��ه ف��ي
مجلس االمة استفادة من طاقاتهم
وت �ع �م �ي �ق��ا الن �ت �م��ائ �ه��م واف� �س ��اح ��ا
للمجال امامهم للتدرج في دخول
ال�ح�ق��ل ال�س�ي��اس��ي وب ��إش ��راك قطاع
ع��ري��ض آخ��ر ه��و ن�ص��ف ه��ذه االم��ة
م �ت �م �ث�ل�ا ف � ��ي امل � � � ��رأة ال � �ت� ��ي اث �ب �ت��ت
ك � �ف ��اء ت � �ه ��ا وج � ��دارت� � �ه � ��ا ف � ��ي ك ��اف ��ة
امل �ي ��ادي ��ن ك �م��ا ق��دم��ت ال�ت�ض�ح�ي��ات
الفعالة للوطن إبان محنته واثبتت
انها كفوءة لتحمل االمانة واخيرا
ب��إف �س��اح امل� �ج ��ال ام � ��ام امل�ت�ج�ن�س�ين
الذين مضى على تجنيسهم خمسة
عشر ع��ام��ا ونحسبها ف�ت��رة كافية

إلثبات والئهم للوطن بما يحق لهم
ان يتمتعوا بحق االنتخاب.
ام� � ��ا ح � ��ق امل � � � ��رأة ف � ��ي ال �ت��رش �ي��ح
لعضوية مجلس االم ��ة ف�ل�أن اح��دا
ال ي �س �ت �ط �ي��ع ان ي �ق �ط��ع ف �ي��ه ب ��رأي
دون دراس� ��ة م�ت��أن�ي��ة م�ت�ع�م�ق��ة فقد
ان��اط امل�ش��روع تلك ال��دراس��ة بلجنة
م �ت �خ �ص �ص ��ة ل� �ت� �ق ��ف رأي ال� ��دي� ��ن
ال�ح�ن�ي��ف وت �ت��رس��م اب �ع��اد امل�ش�ك�ل��ة
الدستورية واالجتماعية.
وق��دم ال��راح��ل اق�ت��راح��ا بمشروع
ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل � ��ادة االول � ��ى من
القانون رقم  14لسنة  1973بإنشاء
املحكمة الدستورية.
وي �ق �ض ��ي ب � ��أن ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
امل � � � ��ادة االول � � � ��ى م� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
 14ل �س �ن��ة  1973ب��إن �ش��اء امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل � �ش� ��ار ال� �ي ��ه ال �ن��ص
التالي:
م � � � � ��ادة اول � � � � � ��ى :ت � �ن � �ش ��أ م �ح �ك �م��ة
دس� �ت ��وري ��ة ت �خ �ت��ص دون غ �ي��ره��ا
ب��ال �ف �ص��ل ف ��ي امل� �ن ��ازع ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��دس �ت ��وري ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن وامل ��راس� �ي ��م
ب �ق��وان�ي�ن وال �ل ��وائ ��ح وف ��ي ال�ط�ع��ون
الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس
االمة او بصحة عضويتهم ويكون
ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة م�ل��زم��ا
للكافة ولسائر املحاكم.
وق��دم ال��راح��ل ال�ج��وع��ان اقتراحا
بقانون ف��ي ش��أن تحقيق استقالل
السلطة ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل��رف��ق ع�ل��ى ان
ي�ش�ك��ل م�ج�ل��س اع �ل��ى ل �ل �ق �ض��اء من
رئ�ي��س محكمة االس�ت�ئ�ن��اف العليا
رئ �ي �س��ا وع �ض��وي��ة ك ��ل م ��ن ال �ن��ائ��ب
ال �ع��ام ووك �ي��ل محكمة االس�ت�ئ�ن��اف
ال �ع �ل �ي��ا ورئ � �ي ��س امل �ح �ك �م��ة ال�ك�ل�ي��ة
واق � � � ��دم خ �م �س��ة م� ��ن امل �س �ت �ش��اري��ن
الكويتيني.
وال ي �ك ��ون االج� �ت �م ��اع ص�ح�ي�ح��ا
اال ب � �ح � �ض� ��ور اغ� �ل� �ب� �ي ��ة االع � �ض � ��اء
وت�ص��در ال �ق��رارات بموافقة اغلبية
الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وي �ت��ول��ى ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام رئ��اس��ة
املجلس االع�ل��ى للقضاء ف��ي غياب
رئيس محكمة االستئناف العليا.
وي � � � � � ��ؤول ح� � ��ق االش � � � � � � ��راف ع �ل��ى
القضاء املقرر لوزير العدل في املادة
 41م ��ن امل ��رس ��وم االم� �ي ��ري رق� ��م 19
لسنة  1959املشار اليه الى املجلس
االعلى للقضاء.
وي� ��ؤول ح��ق ال��رق��اب��ة واالش� ��راف
ع�ل��ى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة امل �ق��رر ل��وزي��ر
ال� �ع ��دل ف ��ي امل � ��ادة  65م ��ن امل��رس��وم
االميري رقم  19لسنة  1959املشار
اليه الى املجلس االعلى للقضاء.

الراحل حمد الجوعان

وق� ��دم ال ��راح ��ل اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ف ��ي ش� ��أن ال �ت �خ �ط �ي��ط االق �ت �ص ��ادي
واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ع � �ل� ��ى ان ت ��وض ��ع
خ�ط��ة ق��وم�ي��ة ش��ام�ل��ة ط��وي�ل��ة االج��ل
للنهوض االقتصادي واالجتماعي
للدولة.
وتتضمن اه��داف��ا رئيسية تعبأ
لها جميع الجهود القومية العامة
والخاصة.
وتقسم ه��ذه الخطة ال��ى مراحل
زم �ن �ي ��ة م �ت��وس �ط��ة االج� � ��ل وت �ق �س��م
ه� ��ذه ب ��دوره ��ا ال� ��ى خ �ط��ط س�ن��وي��ة
ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ت� �ت ��وف ��ر ف �ي �ه��ا امل ��رون ��ة
ال�ل�ازم ��ة مل��واج �ه��ة م ��ا ي�س�ت�ج��د من
تطورات خالل سن الخطة.
وت� � �ح � ��دد االه� � � � � ��داف ال��رئ �ي �س �ي��ة
ل �ل �خ �ط��ة ال �ق��وم �ي��ة وامل � � ��دة ال�ل�ازم ��ة
لتحقيقها على اسس الطاقة املالية
وال �خ �ب��رة ال�ف�ن�ي��ة وال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
وامكانيات التنفيذ وذلك مع مراعاة
مقتضيات ام��ن ال��دول��ة وسالمتها
وما يتفق مع القواعد االقتصادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وتقاليد
املجتمع.
وتكون الخطة اساسا ملشروعات
ال �ق��وان�ين وال� �ق ��رارات ال �ت��ي ت�ق��رره��ا
السلطات العامة وتنفذ في اطارها.
وي � �ك� ��ون ل�ل�اح� �ك ��ام ال � � � � ��واردة ف��ي
قانون الخطة االولوية في التطبيق
على اي حكم يرد في قانون آخر.
ويراعى في اعداد امليزانية العامة
ل �ل��دول��ة او ف��ي ت�ع��دي��ل االع �ت �م��ادات
الواردة بها االلتزام بأهداف الخطة
السنوية.
وال ي� � � �ج � � ��وز االرت� � � � � �ب � � � � ��اط ب � ��أي
م � � �ش � ��روع � ��ات او اع � � �م� � ��ال خ ��اص ��ة
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

او ت �م��وي �ل �ه��ا ب �م��ا ي �خ��ال��ف االط� ��ار
العام املعتمدة للخطة.
 4اقتراحات برغبة
ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال� � � ��راح� � � ��ل ح �م��د
ال�ج��وع��ان  4اق�ت��راح��ات برغبة جاء
تفصيلها كالتالي:
ق��دم اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ق��ال ف�ي��ه ان
ملنظمة ال�ع�ف��و ال��دول �ي��ة دورا ب��ارزا
ف ��ي امل �س��اه �م��ة االي �ج��اب �ي��ة ل �ع��رض
قضية الكويت امام املحافل الدولية
وذلك من خالل تقاريرها االنسانية
التي كتبتها عن الوضع املأساوي
واالظطهاد العراقي لشعب الكويت
اي � ��ام امل �ح �ن��ة وق� ��د ك� ��ان ل�ت�ق��اري��ره��ا
ه��ذه دور واض��ح ف��ي تكوين توجه
عام لدى الرأي العام العاملي وكذلك
حكومات العالم.
وملنظمة ال�ع�ف��و ال��دول�ي��ة مكاتب
ف � ��ي ج �م �ي��ع ان � �ح � ��اء ال� �ع ��ال ��م ت �ق��وم
م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا ب �خ �ل��ق ت ��وج ��ه ع��امل��ي
ل �ت �ع��زي��ز م � �ب ��ادئ ح� �ق ��وق االن� �س ��ان
ووج � ��ود م�ك�ت��ب ك �ه��ذا ف ��ي ال�ك��وي��ت
سوف يعطي الكويت سمعة دولية
جيدة خاصة وان الكويت معروفة
دائ�م��ا باحترامها لحقوق االنسان
وس�ع�ي�ه��ا امل �ت��واص��ل ف��ي دع ��م ه��ذه
ال �ح �ق��وق ف��ي ج�م�ي��ع ان �ح��اء ال�ع��ال��م
وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي م� �ع ��روف ع�ن��ه
دع� �م ��ه وم� �س ��ان ��دت ��ه ل� �ه ��ذا ال �ت��وج��ه
العاملي.
ون � ��ص االق � �ت � ��راح ع �ل��ى ال �س �م��اح
ملنظمة العفو الدولية بانشاء مقر
لها في دولة الكويت.
 - 1وق � ��دم اق �ت ��راح ��ا ي �ن��ص ع�ل��ى
ت��وف �ي��ر ص � ��ورة واض� �ح ��ة وش��ام �ل��ة
ع��ن ال��وض��ع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وال �ت��رب��وي

م ��ن زاوي � � ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
واالجتماعية
 - 2ت�ش�خ�ي��ص امل �ش��اك��ل ال �ع��ام��ة
ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال �ط �ل �ب��ة وامل ��درس �ي�ن
واج� �ه ��زة ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ع ��رف على
ال � �ح � �ل� ��ول وال� � �ب � ��دائ � ��ل ل � �ع�ل��اج ه ��ذه
املشاكل من منظور تربوي تنموي
واقتصادي اجتماعي.
 - 3اع � �ت � �ب� ��ار ال � � ��دراس � � ��ة وث �ي �ق��ة
وم � �س � ��اه � �م � ��ة واط� � � � � � � ��ارا وم� �ن� �ه� �ج ��ا
ل�ف�ه��م وادراك ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
وال� �ت ��رب ��وي ��ة واس� �ل ��وب ��ا ل�ت�ص�ح�ي��ح
امل� � �س � ��ارات ال� �خ ��اط� �ئ ��ة واف� ��رازات � �ه� ��ا
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ع �ل ��ى ان ت� �ك ��ون ه ��ذه
ال� � � ��دراس� � � ��ة ال � ��رك � � �ي � ��زة االس� ��اس � �ي� ��ة
ف� ��ي ات � �خ� ��اذ ال � � �ق � ��رارات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
والتربوية.
 - 4وضع القوانني والتشريعات
املتعلقة بالتربية والتعليم معتمدة
ع �ل��ى رك ��ائ ��ز ع �ل �م �ي��ة وم��وض��وع �ي��ة
تخدم االجيال القادمة.
وق� � � � ��دم اق� � �ت � ��راح � ��ا ي � �ط� ��ال� ��ب ف �ي��ه
ب �ق �ي��ام ال �ح �ك��وم��ة ب �ط �ل��ب اخ �ض��اع
ال �ع��ام �ل�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
املحايدة الحكام قانون التأمينات
االجتماعية الكويتي دون القانون
ال�س�ع��ودي وذل ��ك م��ن خ�ل�ال اللجنة
امل�ش�ت��رك��ة املشكلة طبقا لالتفاقية
امل � �ع � �ق� ��ودة ب �ي��ن امل� �م� �ل� �ك ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � �س � �ع ��ودي ��ة وال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ش ��أن
ت �ق �س �ي��م امل �ن �ط �ق��ة ال �س �ع��ودي��ة وف��ي
حالة موافقة الطرف السعودي على
ذلك يتم عقد االتفاقية الالزمة طبقا
لالجراءات املقررة في هذا الشأن.
وق ��دم اق �ت��راح��ا ي�ن��ص ع�ل��ى أوال:
دع � ��م امل� �ج� �ه ��ود ال �ش �ع �ب��ي م� ��ن ق�ب��ل
ال�ه�ي�ئ��ات الشعبية امل�ت��واج��دة على
ال � �س � ��اح � ��ة امل� �ح� �ل� �ي ��ة وت �خ �ص �ي��ص
االع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال� �ي ��ة ال�ل��ازم� ��ة ل�ه��ا
وال � �ت� ��ي ت� �س ��اع ��ده ��ا ع� �ل ��ى ت�ح�ق�ي��ق
انشطتها املتعددة ف��ي دع��م قضية
املرتهنني واشهار تلك الهيئات.
ث ��ان� �ي ��ا :ح� ��ل ال �ل �ج �ن ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ل � � �ش� � ��ؤون االس � � � � � ��رى وامل � �ف � �ق� ��ودي� ��ن
وتحويل اختصاصاتها وامليزانية
املعتمدة لها الى الهيئات الشعبية
املذكورة في البند اوال.
ث��ال�ث��ا :ي�ح��ال االق �ت��راح ال��ى لجنة
امل ��رت� �ه� �ن�ي�ن وامل � �ف � �ق� ��ودي� ��ن ع� �ل ��ى ان
تقدم تقريرها بهذا االق�ت��راح خالل
اسبوعني.

الجوعان يرفض
زيادة الرسوم
مقابل االنتفاع
بالمرافق
والخدمات العامة
طالب بتوسيع
القاعدة االنتخابية
بإشراك الشباب عند
سن  18سنة
الجوعان يقترح
وضع خطة قومية
شاملة طويلة
األجل للنهوض
االقتصادي
واالجتماعي للدولة
قضية األسرى
والمعتقلين لم
تغب عن اقتراحات
الجوعان
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الجوعان صاحب فكرة إنشاء التأمينات
االجتماعية واألب الروحي للمؤسسة
ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه م �ح �م��د ال �ص��ال��ح
الجوعان محام من مواليد عام 1947
ش ��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس االم��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
صوتا وشارك في انتخابات مجلس
 1992ف��ي ال ��دائ ��رة ال�ث��ان�ي��ة وح�ص��ل
على املركز االول برصيد  681صوتا.
ص��اح��ب ف �ك��رة ان �ش��اء ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ويعتبر االب ال��روح��ي
وامل� ��ؤس� ��س ل� �ه ��ذا ال � �ص ��رح ال �ع �ظ �ي��م
ل�ل�ع�م��ل امل��ؤس �س��ي ب��ال��دول��ة وت��ول��ى
منصب املدير العام للمؤسسة منذ
انشائها حتى بداية الثمانينات من
القرن املاضي وكلف ادارة املؤسسة
ك �م��ا اس� �ه ��م ف ��ي اع � � ��داد ق ��ان ��ون ل�ه��ا
وت� ��ول� ��ى م� �س ��ؤول� �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذه وه ��و
خريج ليسانس حقوق من القاهرة
ع� ��ام  1970وع �م ��ل وك �ي�ل�ا م �س��اع��دا
للشؤون القانونية بديوان املوظفني
عام  1973ووكيال مساعدا للتخطيط
الوظيفي عام  1976كما كان عضوا
في مجلس االمة السادس عام .1985
تم انتخابه رئيسا للجنة الشؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة بمجلس
االمة  1992من دور االنعقاد العادي

االول والثاني والثالث والرابع ونال
ع �ض��وي��ة م�ك�ت��ب م�ج�ل��س االم� ��ة ع��ام
 1992اس �ت �ن��ادا ال ��ى ن��ص امل� ��ادة 32
من الالئحة الداخلية مللمجلس التي
تنص على ان يتكون مكتب املجلس
م��ن ال��رئ�ي��س ون��ائ��ب ال��رئ�ي��س وام�ين
ال �س��ر وامل ��راق ��ب اض��اف��ة ال ��ى رئ�ي��س
ك��ل م��ن ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التشريعية
والقانونية ولجنة ال�ش��ؤون املالية
واالقتصادية.
ت��ول��ى رح �م��ه ال �ل��ه رئ ��اس ��ة لجنة
العرائض والشكاوى بمجلس االمة
بعد استقالة رئيسها السابق تركي
ال�ع��ازم��ي وذل��ك خ�لال دور االنعقاد
العادي الثاني .1994
وق � � � � ��دم ال � � �ج� � ��وع� � ��ان اح � � � ��د اق� � ��وى
االس �ت �ج��واب��ات ت �ح��ت ق �ب��ة ع�ب��دال�ل��ه
ال�س��ال��م بمشاركة اث�ن�ين م��ن ال�ن��واب
هما ال��راح��ل اح�م��د الربعي وم�ب��ارك
ال��دوي�ل��ة وك ��ان م�ق��دم��ا ل��وزي��ر ال�ع��دل
وال� �ش ��ؤون االداري � ��ة ال�ش�ي��خ سلمان
الدعيج الصباح على خلفية صرفه
س �ن ��دات ل ��ول ��ده ال �ق��اص��ر دع �ي��ج من
صندوق صغار املستثمرين لينتهي
االس � �ت � �ج� ��واب ب �ت �خ �ل��ي ال� ��وزي� ��ر ع��ن
منصبه.

سمو أمير البالد في حديث مع الراحل الجوعان بحضور الراحل عبداملحسن يوسف جمال

وب�ع��د ه��ذا االس �ت �ج��واب ب�ع��ام اي
ف��ي ع��ام  1986ك�ل��ف ح�م��د ال�ج��وع��ان
م��ن قبل مجلس االم��ة للتحقيق في
ك �ش��ف ال� �ت� �ج ��اوزات امل��ال �ي��ة ب��ال�ب�ن��ك
امل � � ��رك � � ��زي وك� � ��ان� � ��ت ت � �ل� ��ك ال �ق �ض �ي��ة
ق� ��د اش �ع �ل��ت ت ��وت� ��را ب �ي�ن ال �ح �ك��وم��ة
وم �ج �ل��س االم� � ��ة وت � ��م ح ��ل امل �ج �ل��س
وع �ط �ل��ت ال �ح �ي��اة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة من
ي��وم �ه��ا وع �ل��ق ال��دس �ت��ور واس �ت �ب��دل
مجلس االم��ة بما يسمى باملجلس
ال��وط �ن��ي ف ��ي  1990ال� ��ى ان اع� ��ادت

من أوائل مقترحي إعطاء المرأة
حقوقها السياسية
ق � � � ��دم ال� � � ��راح� � � ��ل ال� � �ن � ��ائ � ��ب ح �م��د
ال �ج��وع��ان اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
اع� �ط ��اء امل� � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ح�ق��وق�ه��ا
السياسية وتخفيض سن الناخب
الى  18عاما لتوسيع املشاركة في
االنتخابات وجاء في نص االقتراح
فيما يتعلق باملرأة ما يلي:
امل� � ��ادة االول � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
امل��ادة  1م��ن القانون رق��م 1962/35
املشار اليه النص اآلتي :كل كويتي
او ك��وي�ت�ي��ة ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر ثماني
ع �ش ��رة س �ن��ة م �ي�ل�ادي��ة ك��ام �ل��ة ح��ق
االن � �ت � �خ � ��اب وي� �س� �ت� �ث� �ن ��ى م � ��ن ذل ��ك
امل� �ت� �ج� �ن ��س ال� � � ��ذي ل � ��م ت� �م ��ض ع �ل��ى
تجنسه خمس عشرة سنة ميالدية.
املادة الثانية :تجري دراسة مدى
ج ��واز اع �ط��اء امل� ��رأة ح��ق ال�ت��رش�ي��ح
ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي اط ��ار
القواعد الشرعية واحكام الدستور
وال�ت�ق��ال�ي��د االج�ت�م��اع�ي��ة وي �ت��م ذل��ك
ع��ن ط��ري��ق ل�ج�ن��ة ت�ش�ك��ل ب �ق��رار من
رئ �ي��س ال � ��وزراء م��ن س�ب�ع��ة اع�ض��اء

يختارون بني علماء الدين وخبراء
القانون واالجتماع الذين ترشحهم
الهيئات الدينية والعلمية وتختار
ال�ل�ج�ن��ة م��ن ب�ي�ن اع�ض��ائ�ه��ا رئيسا
ومقررا.
وت �ت��ول��ى ال �ل �ج �ن��ة دع � ��وة جميع
الهيئات واالف��راد وجمعيات النفع
ال�ع��ام ال��ى تقديم دراس ��ات مكتوبة
ف ��ي امل ��وض ��وع ف ��ي م� ��دة ال ت �ج��اوز
شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة.
وت �ع ��د ال �ل �ج �ن��ة ت �ق ��ري��را م�ف�ص�لا
م ��ن واق � ��ع ال � ��دراس � ��ات ال �ت ��ي ق��دم��ت
عليها ت�ن��وه فيها إل��ى االت�ج��اه��ات
املختلفة موثقة باملراجع الشرعية
والدستورية واالجتماعية.
وق � � � ��ال ال � �ج � ��وع � ��ان ف � ��ي امل� ��ذك� ��رة
االيضاحية :تقف امل��رأة التي تمثل
ن� �ص ��ف امل� �ج� �ت� �م ��ع وال� � �ت � ��ي اث �ب �ت��ت
تفوقها في كافة امليادين سواء في
م �ي��دان ال�ع�ل��م ح�ي��ث ح�ص�ل��ت امل ��رأة
ع �ل��ى ارق � ��ى امل� ��ؤه �ل�ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ووقفت الى الرجل استاذة وعميدة

وباحثة واض��اف انتاجها العملي
اض ��اف ��ات ب� � ��ارزة ف ��ي ج �م �ي��ع اوج ��ه
العلم واملعرفة او في ميدان العمل
حيث تبوأت املرأة مختلف املناصب
الحكومية وغير الحكومية واثبتت
ك �ف��اء ت �ه��ا وج ��دارت� �ه ��ا ووق� �ف ��ت م��ع
ال � ��رج � ��ل ج �ن �ب ��ا ال� � ��ى ج� �ن ��ب ت �س �ه��م
اسهاما فعاال ف��ي بناء ه��ذا الوطن
او ف� � ��ي امل� � � �ج � � ��االت االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة حيث
ل �ع �ب��ت امل �ن �ظ �م��ات ال �ن �س��ائ �ي��ة دورا
بارزا في تاريخ هذه االمة وكشفت
م �ح �ن��ة ال � �غ� ��زو ع� ��ن اص� ��ال� ��ة م �ع��دن
امل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ت ��ي وق� �ف ��ت ف��ي
وج� ��ه ال �غ��اص��ب امل �ح �ت��ل وق��اوم �ت��ه
بكل ما اوتيت من قوة وس��ارت في
م �ظ��اه��رات تعلن رف�ض�ه��ا ل��وج��وده
وتتمسك بوطنها الى ان روت ترابه
ب��دم��ائ�ه��ا ال��زك �ي��ة فسيسقط منهن
ع��دد م��ن الشهيدات ال�لات��ي اب�ين اال
ان يفدين الوطن بأرواحهن.

الحياة الديمقراطية مرة اخرى بعد
التحرير بانتخاب مجلس .1992
وف ��ي ع ��ام  1991وب �ع��د ال�ت�ح��ري��ر
بيومني فقط واث�ن��اء انقطاع التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ورداءة ال �خ��دم��ات في
ذلك الوقت نتيجة لحرق ابار النفط
في الكويت تعرض ملحاولة اغتيال
ف��اش �ل��ة واص �ي��ب اص��اب��ة ب�ل�ي�غ��ة في
النخاع الشوكي واصبح من يومها
م �ق �ع��دا ل �ك��ن ه ��ذه ال �ح��ادث��ة ل��م تثنه
وقدم نفسه للترشيح في انتخابات

 1992وف� ��از ب��امل��رك��ز االول وب �ف��ارق
ك �ب �ي ��ر ع � ��ن امل � ��رك � ��ز ال � �ث ��ان ��ي ودخ � ��ل
امل�ج�ل��س وه ��و م�ق�ع��د ع�ل��ى ال�ك��رس��ي
املتحرك.
عرف عن الجوعان حمايته للمال
ال �ع��ام م��ن خ�ل�ال اس �ت �خ��دام االدوات
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب ��ال� �ص ��ورة امل �ط �ل��وب��ة
ويعود له الفضل في تطوير قانون
ح �م��اي��ة االم� � ��وال ال �ع��ام��ة وال �ت��وس��ع
في عقوبتها لتصل ال��ى السجن 25
عاما وكان من اشد املؤيدين لتبني
قانون يحمي املال العام وتمثل ذلك
ف��ي اق� ��رار م�ج�ل��س االم ��ة ق��ان��ون رق��م
 1لسنة  1993بشأن حماية االم��وال
العامة.
ك� �م ��ا ت � �ق� ��دم ال � �ج� ��وع� ��ان ف � ��ي ع ��ام
 1992باقتراح بقانون بعطاء امل��رأة
حقوقها السياسية وتخفيض سن
الناخب الى  18سنة.
وك � � ��ان رح � �م ��ه ال � �ل ��ه م� ��درس� ��ة ف��ي
امل�ع��ارض��ة ال��وط�ن�ي��ة وم �ث��اال للنائب
الذي يتقن عمله بالشقني التشريعي
وال ��رق ��اب ��ي ك �م��ا ك ��ان ��ت ل ��ه ص ��والت
وجوالت في دواوين االثنني.

المجلس يكلف
الجوعان منتدبا
للتحقيق في أزمة
المناخ
امتنع عن التصويت
على بيان ال يحمل
إدانة للمجلس في
تفجيرات يونيو

 ..وأول برنامج عمل حكومي قدم
بسبب سؤال الجوعان في 1985
ب � � � ��دأ ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال� � � ��راح� � � ��ل ح �م��د
الجوعان عمله النيابي في مجلس
 1985عقب حصوله على عضوية
م �ج �ل��س االم� � ��ة ح �ي ��ث ق � ��دم س� ��ؤاال
للحكومة ح��ول تطبيق امل ��ادة 98
م��ن ال��دس�ت��ور وه��ي تنص على ان
ت �ت �ق��دم ال �ح �ك��وم��ة ف� ��ور ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا
ب �ب��رن��ام �ج �ه��ا ال � ��ى م �ج �ل��س االم� ��ة
وبعد السؤال اتت الحكومة بكامل
ال �ب��رن��ام��ج وه ��ي ب��ذل��ك ت �ك��ون اول
ح �ك��وم��ة ت �ت �ق��دم ب �ب��رن��ام��ج عملها
منذ بدء العمل بالدستور .وفي 30
ابريل  1985ق��دم استجوابه ومعه
ال �ن��ائ �ب��ان اح �م��د ال��رب �ع��ي وم �ب��ارك
الدويلة لوزير العدل الشيخ سلمان
ال��دع �ي��ج ال �ص �ب��اح ب �ع��د ان اث �ي��رت
ش�ب�ه��ات ح ��ول ص ��رف س �ن��دات من
صندوق صغار املستثمرين لنجل
ال��وزي��ر القاصر دع�ي��ج اض��اف��ة الى
ان�ح��راف ال��وزي��ر عن دوره االصلي
من خالل مشاركته في اعداد حلول
الزم ��ة امل �ن��اخ ت�ه��دف ال��ى اس�ت�ف��ادة

شخصية وقد اتى هذا االستجواب
بعد شهرين م��ن انتخاب املجلس
الجديد وتم تقديم طلب طرح الثقة
بالوزير وق��ع عليه اغلبية النواب
ما ادى الى تقدم الوزير الستقالته
من الحكومة قبل جلسة التصويت
على طلب طرح الثقة.
وقد اصر املجلس على فتح ملف
ازم ��ة امل �ن��اخ وال�ت�ح�ق�ي��ق فيها وت��م
ن��دب املجلس النائب الراحل حمد
الجوعان لعضوية لجنة التحقيق
ف��ي االزم� ��ة وال� ��ذي ط�ل��ب م��ن وزي��ر
املالية آنذاك جاسم الخرافي صورة
م��ن م �ح��اض��ر اج �ت �م��اع��ات مجلس
ادارة ال�ب�ن��ك امل��رك��زي وص� ��ورة من
ال �ت �ق��اري��ر ال �خ��اص��ة ب��ال�ن�ق��د اال ان
ال��وزي��ر رف ��ض االس �ت �ج��اب��ة بحجة
ان ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات تتضمن اف�ش��اء
م �ع �ل��وم��ات ت�ت�ع�ل��ق ب �ع �م�لاء ال�ب�ن��ك
املركزي والبنوك الخاضع لرقابته
وق � ��د اص � ��ر امل �ج �ل��س ع �ل��ى م��وق �ف��ه
ه � ��ذا ف �ت �ق��دم��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب�ط�ل��ب

ال��ى املحكمة ال��دس�ت��وري��ة لتفسير
امل ��ادة  114م��ن ال��دس�ت��ور الخاصة
ب�ص�لاح�ي��ة امل�ج�ل��س ف��ي التحقيق
في االمور الداخلة باختصاصه.
وق� � ��د ق� ��دم� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة وق � ��دم
امل �ج �ل��س م ��ذك ��رات ت��دع��م وج�ه�ت��ي
نظرهما ال��ى املحكمة الدستورية
واص� � � ��درت امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ب �ت��اري��خ  14ي��ون�ي��و  1986ق��راره��ا
املؤيد لرأي مجلس االمة بأحقيته
باالطالع على الوثائق والبيانات
ال � �ت ��ي ط �ل �ب �ه��ا وت� � ��م ت� �ح ��دي ��د ي ��وم
ال �س �ب ��ت  5ي ��ول �ي ��و  1986ل �ت��وج��ه
حمد الجوعان ال��ى البنك املركزي
لالطالع على الوثائق.
وف � ��ي ج �ل �س��ة ي � ��وم االرب� � �ع � ��اء 2
ي��ول �ي��و  1986م� ��دد م �ج �ل��س االم ��ة
ن��دب النائب حمد ال�ج��وع��ان حتى
ن �ه��اي��ة ع� ��ام  1986ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي
كشوفات البنك املركزي.
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نعى ع��دد من ن��واب مجلس األمة
ال �ف �ق �ي��د ال� �ك ��وي ��ت ال� �ن ��ائ ��ب األس� �ب ��ق
حمد ال�ج��وع��ان مستذكرين مناقبه
وتضحياته م��ن أج��ل خ��دم��ة قضايا
الوطن.
وف� � ��ي ه� � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ق� � ��دم ن��ائ��ب
رئيس مجلس االمة مبارك الخرينج
ت�ع��ازي��ه للكويت وال�ش�ع��ب الكويتي
وآل ال�ج��وع��ان ال �ك��رام ب��وف��اة النائب
ال �س ��اب ��ق ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه ال �ج��وع��ان
وال � � � � � ��ذي ق � �ض� ��ى ح � �ي� ��ات� ��ه م �خ �ل �ص��ا
للكويت وشعبها في جميع مراحل
ح �ي��ات��ه س� ��واء ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي او
العمل البرملاني فقد ك��ان رحمه الله
تعالى مثال االخالص والعمل الجاد
والتعاون من اجل الكويت وتطورها
واالنفتاح على روح العصر وتطوره
واض ��اف الخرينج :وتميز رحمه
ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ب�ح�س��ن امل�ع�ش��ر وحفظه
ل �ح��ق ال ��زم ��ال ��ه م ��ع اخ� ��وان� ��ه ال� �ن ��واب
االخ ��ري ��ن وال �ت �ع��اون م�ع�ه��م م��ن اج��ل
ان� � �ج � ��اح ال� �ع� �م ��ل م � ��ن اج � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت

ورف �ع �ت �ه��ا س ��ائ�ل�ا ال� �ل ��ه ع ��ز وج� ��ل ان
يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله
وم�ح�ب�ي��ه وال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي الصبر
والسلوان.
م ��ن ج��ان �ب��ه ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب عسكر
ال�ع�ن��زي ب�خ��ال��ص ال �ع��زاء وامل��واس��اة
ألس � ��رة ال� �ج ��وع ��ان ال � �ك ��رام ف ��ي وف ��اة
املغفور له ب��إذن الله النائب السابق
ال �ع��م ح�م��د ال �ج��وع��ان الف �ت��ا ال ��ى ان��ه
م��ن رج��االت الكويت ال��ذي��ن أحبوها
وع�م�ل��وا م��ن اجلها ف��ي ك��اف��ة امل��واق��ع
التي عمل بها او مثل الشعب الكويتي
م��ن خاللها ف�ك��ان ه��و ص��اح��ب فكرة
انشاء التأمينات االجتماعية وتولى
م�ن�ص��ب امل��دي��ر ال �ع��ام م�ن��ذ ان�ش��ائ�ه��ا
حتى ب��داي��ة الثمانينيات م��ن القرن
امل��اض��ي وان�ت�خ�ب��ه ال�ش�ع��ب الكويتي
ليمثله في مجلس األمة عام .١٩٨٥
واض� � � � � � ��اف :ك� � � ��ان ال � �ف � �ق � �ي ��د م� �ث ��اال
ل �ل �ب��رمل��ان��ي امل�ت�ح�ل��ى ب ��أخ�ل�اق رج ��ال
ال �ك��وي��ت ال �ح��ري �ص�ي�ن ع �ل��ى ال ��وف ��اق
ال�س�ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي وامل��ؤم�ن�ين

ب �ق �ي��م ال �ت �ع ��اون وال� �ت� �ح ��اور ون �س��أل
امل ��ول ��ى ال� �ق ��دي ��ر أن ي �ت �غ �م��د ال �ف�ق �ي��د
ب� ��واس� ��ع رح� �م� �ت ��ه وأن ي �ل �ه��م ذوي� ��ه
الصبر والسلوان.
و نعى النائب فيصل الدويسان
رح �ي��ل اب ��ن ال �ك��وي��ت ال�ف�ق�ي��د ال��راح��ل
ال � �ع� ��م ح� �م ��د ال � �ج� ��وع� ��ان ق� ��ائ �ل�ا ل �ق��د
ت��رك ل�ن��ا الفقيد ث ��روة غ��ال�ي��ة تتمثل
ف ��ي ف �ك��رة ان� �ش ��اء امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية فرغم صراعه
ل�ل�م��رض إال ان��ه ل��م يغفل ع��ن محبة
الكويت ولو لطرفة عني.
وأض � � ��اف ال ��دوي� �س ��ان رح � ��ل ال �ع��م
ال� �ج ��وع ��ان ال� ��ى رب� ��ه وت � ��رك ت��اري �خ��ه
وب�ص�م��ات��ه ال�ن��اص�ع��ة ف��ي دف��اع��ه عن
الكويت ودستورها رحم الله الفقيد
وأل�ه��م أه�ل��ه وش�ع��ب ال�ك��وي��ت الصبر
والسلوان.
وب � � � � ��دوره ع� � ��زى ال � �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل
ال�ك�ن��دري أه��ل وذوي الفقيد النائب
ال� �س ��اب ��ق ح �م ��د ال � �ج ��وع ��ان ب��وف��ات��ه
بعد ص��راع طويل مع امل��رض مؤكدا

ان � ��ه اح � ��د رم� � ��وز ال �ع �م ��ل ال �س �ي��اس��ي
والبرملاني املشهود له بحب الكويت
واإلخ� � �ل� � ��اص ب ��ال� �ع� �م ��ل م � ��ن أج �ل �ه��ا
موضحا ان بصمات الفقيد واضحة
في تنمية وتطوير الجانب اإلداري
والرقابي في مؤسسات الدولة.
واض � � ��اف ال� �ك� �ن ��دري أن ب �ص �م��ات
ال �ف �ق �ي��د ف ��ي ف �ك��رة إن� �ش ��اء امل��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية كانت
أس ��اس ��ا ل�ل�إن �ش��اء ب��ال �ش �ك��ل ال �ح��ال��ي
والذي أتاح استفادة كافة املواطنني
من التأمني واملعاش التقاعدي فضال
عن األرباح التي تحققها التأمينات.
وخ�ت��م ال�ك�ن��دري تصريحه ق��ائ�لا:
نتضرع للمولى عز وج��ل ان يتغمد
الفقيد ب��واس��ع رحمته ويلهم ذوي��ه
الصبر وال�س�ل��وان .إن��ا لله وإن��ا إليه
راجعون.
وت�ق��دم النائب منصور الظفيري
ب �خ��ال��ص ال� �ع ��زاء وامل� ��واس� ��اة ألس ��رة
ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق ح� �م ��د ال� �ج ��وع ��ان
ال��ذي وافته املنية أم��س واصفا إياه

ب��ال �ف��ارس ال � ��ذي ت��رج��ل ع ��ن ص�ه��وة
جواده بعدما أمضى حياته مدافعا
عن املال العام.
وق � � � ��ال ال � �ظ � �ف � �ي ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إن امل �غ �ف��ور ل ��ه ال �ج��وع��ان
ل��م ي�ن�ظ��ر إل ��ى امل �ك��اس��ب الشخصية
وإن �م��ا وض ��ع ال �ك��وي��ت ومصلحتها
ن �ص��ب ع �ي �ن �ي��ه ف �ه��و ص ��اح ��ب ف �ك��رة
انشاء التأمينات االجتماعية وتولى
م�ن�ص��ب امل��دي��ر ال �ع��ام م�ن��ذ ان�ش��ائ�ه��ا
حتى ب��داي��ة الثمانينيات م��ن القرن
امل��اض��ي وان�ت�خ�ب��ه ال�ش�ع��ب الكويتي
ليمثله ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة ع� ��ام١٩٨٥
وك� ��ان رح �م��ه ال �ل��ه م �ث��اال ي �ق �ت��دى به
ل�ل�ب��رمل��ان��ي ال� �ح ��اذق ال �ح��ري��ص على
سمعة الكويت والساعي إلى إيجاد
ت� ��واف� ��ق س �ي ��اس ��ي واج� �ت� �م ��اع ��ي ب�ين
تكوينات املجتمع سائلني املولى أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم
ذويه الصبر والسلوان.

الدويسان :ترك لنا
ثروة غالية تتمثل
في «التأمينات»
الكندري :بصماته
واضحة في تطوير
مؤسسات الدولة
الظفيري :فارس
أمضى حياته
مدافعا عن المال
العام

اقتراحات نيابية بإطالق اسم الجوعان على أحد مرافق الدولة
تقدم النائب جمال العمر باقتراح
برغبة طالب فيه بإطالق اسم عضو
مجلس األم��ة السابق امل��رح��وم باذن
ال�ل��ه تعالى حمد عبدالله الجوعان
ع�ل��ى إح ��دى م ��دارس ال�ك��وي��ت وعلى
أح��د ال�ش��وارع الرئيسية وذل��ك نظرا
مل��ا ق��دم��ه ال�ج��وع��ان م��ن ع�ط��اء جزيل
وأع �م��ال جليلة ل �ه��ذا ال��وط��ن وال�ت��ي
ب��ات��ت ب�ص�م��ات��ه ف ��ي ق �ض��اي��ا ك�ث�ي��رة
خدمت البلد وشعبه.
من جانبه تمنى النائب روض��ان
ال ��روض ��ان ع�ل��ى م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ان
يطلق اس��م امل��رح��وم حمد الجوعان
ع� �ل ��ى امل� �ب� �ن ��ى ال ��رئ� �ي� �س ��ي مل��ؤس �س��ة

التأمينات االجتماعية ألنه صاحب
ف �ك��رة ان�ش��ائ�ه��ا وه ��و اول م��ن ت��ول��ى
ادارت�ه��ا ونهض بخدمة املتقاعدين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ل�ت�ب�ق��ى ذك � ��راه ل�لأج�ي��ال
القادمة.
وق � � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب راك � � � ��ان ال �ن �ص��ف
اقتراحا برغبة بتسمية احد شوارع
الكويت باسم الراحل حمد عبدالله
ال� �ج ��وع ��ان وق � ��ال ف ��ي اق� �ت ��راح ��ه :ان��ه
ون � �ظ ��را ل�ل�اس �ه ��ام ��ات ال� �ت ��ي ق��دم �ه��ا
امل �غ �ف��ور ل��ه ب� ��اذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى حمد
ال � �ج� ��وع� ��ان ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل ال �س �ي��اس��ي
والبرملاني في خدمة الكويت بصفته
احد فرسان الدفاع عن املال العام.

ومن ابرز هذه االسهامات اقتراح
وت� �ب� �ن ��ي ف � �ك� ��رة امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة ووض� ��ع
ق ��وان �ي�ن ه � ��ذه امل ��ؤس �س ��ة وك� � ��ان اول
مدير لها وتقدم ع��ام  1992باقتراح
ب��اع �ط��اء امل� ��رأة ح�ق��وق�ه��ا السياسية
وتخفيض سن الناخب الى  18سنة.
ك �م��ا ي �ع��ود ال �ف �ض��ل ل�ل�م�غ�ف��ور له
ب �ت �ط��وي��ر ق� ��ان� ��ون ح� �م ��اي ��ة االم � � ��وال
العامة.
ف ��أق �ت ��رح ت �س �م �ي��ة اح� ��د ال� �ش ��وارع
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ب��اس��م
امل� �غ� �ف ��ور ل ��ه ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه م�ح�م��د
الجوعان.

جمال العمر

روضان الروضان

راكان النصف

ملف
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صندوق المعسرين وضمان الودائع أبرز قوانين الفصل الثاني عشر

مجلس  20 :2008تشريعا منها
 7قوانين و 13ميزانية
التشريعات المنجزة في الفصل الثاني عشر

القوانين المنجزة في الفصل الثاني عشر

تصنيف القوانين

%14.3

%35

%65

1

م ��رس ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م  25ل�س�ن��ة
 2008ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح � �ك ��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  35ل�س�ن��ة  1962في
ش ��أن ان �ت �خ��اب��ات اع �ض��اء مجلس
االم ��ة( .ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات مجلس
االم � � ��ة  -آل � �ي ��ة ت � �ن� ��ازل امل��رش �ح�ي�ن
آل �ي��ة ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان ال��رئ�ي�س�ي��ة
واالصلية والفرعية)

2008/6/18

االول

2

ق��ان��ون رق��م  26لسنة  2008بحكم
وق �ت ��ي م ��ن امل ��ادت �ي�ن ( )27و()32
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  35ل�س�ن��ة 1962
في شأن انتخابات مجلس االمة.
(ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات م�ج�ل��س االم��ة
 اس �ت �ث �ن��اء ب�ت�ح�ق�ي��ق الشخصيةبشهادة الجنسية)

3

ق��ان��ون رق��م  27لسنة  2008بشأن
ص ��رف دع ��م م��ال��ي ش �ه��ري بمبلغ
خمسني دينارا

%85.7

القوانني

القوانني

امليزانيات
والحسابات الختامية

االجمالي

القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

العدد
املعدل

7
%35

13
%65

20
%100

العدد
املعدل

6
٪85.7

1
%14.3

7
%100

ص� ��در ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الثاني عشر ال��ذي استهل أعماله
في  1يونيو  2008واستمر قرابة
ع�ش��رة أش�ه��ر  20تشريعا منها 7
قوانني من بينها مرسوم ضرورة
واحد و 13قانونا بشأن امليزانيات
ول� � ��م ت � �ص� ��در أي� � ��ة ق� ��وان�ي��ن ب �ش��أن
االتفاقيات في هذا الفصل ونظرا
ل �ق �ص��ر ع �م��ر ه� ��ذا ال �ف �ص��ل بسبب
ح��ل مجلس االم ��ة ح�لا دس�ت��وري��ا
ف�ق��د ج��اء ه��ذا ال �ع��دد امل �ح��دود من
القوانني.
وتشير االحصائيات بالنسبة
ل�ل�ق��وان�ين إل ��ى أن ه �ن��اك  4ق��وان�ين
ج��دي��دة م��ن ب�ين  7ق��وان�ين بنسبة
 % 57.1ال�ب��اق��ي  3ت�ع��دي�لات علي
ق� ��وان �ي�ن ق ��ائ �م ��ة ب �ن �س �ب��ة % 42.9
وت��وزع��ت ال �ق��وان�ين ال� �ص ��ادرة عن
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ان��ي عشر
م ��ا ب�ي�ن  3ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن مجلس
االم��ة وال�ب�ل��دي وق��ان��ون�ين لكل من
الرعاية االجتماعية واملالية.
وم ��ن اب� ��رز ال �ق��وان�ي�ن ال� �ص ��ادرة
ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ث��ان��ي ع �ش��ر إن �ش��اء
ص � � � �ن � � � ��دوق مل� � �ع � ��ال� � �ج � ��ة اوض � � � � ��اع
امل ��واط� �ن�ي�ن امل �ت �ع �ث��ري��ن ف ��ي س ��داد
ال�ق��روض االستهالكية واملقسطة

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

دور االنعقاد

تجاه البنوك وشركات االستثمار
ل �س �ن��ة  2000وص � ��رف دع� ��م م��ال��ي
ش� �ه ��ري ب �م �ب �ل��غ خ �م �س�ين دي� �ن ��ارا
لسنة  2008وضمان الودائع لدى
البنوك املحلية ف��ي دول��ة الكويت
وال �ف �ح��ص ال �ط �ب��ي ل �ل��راغ �ب�ي�ن ف��ي
الزواج قبل اتمام الزواج.
وف��ي التفاصيل اب ��رز ال�ق��وان�ين
ال �ص ��ادرة ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي
الثاني عشر
صرف دعم مالي شهري
قانون رقم  27لسنة  2008بشأن
ص ��رف دع ��م م��ال��ي ش �ه��ري بمبلغ
خ�م�س�ين دي� �ن ��ارا ن ��ص ف ��ي م��ادت��ه
االول � ��ى :ي �ص��رف ل �ك��ل ك��وي �ت��ي من
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
والنفطي وف��ي القطاع العسكري
وف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص وك � ��ل م��ن
يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال�ك��وي�ت��ي
ال ��ذي ي�ص��رف ل��ه م�ع��اش تقاعدي
م��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة للتأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة وك��ذل��ك امل �ع��اق ال��ذي
يتلقى مساعدة من الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة أو من وزارة
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل

دع��م مالي شهري بمبلغ خمسني
دينارا كويتيا.
ون�ص��ت امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى أن
ت�ت��ول��ى ص ��رف ه ��ذا ال��دع��م الجهة
التي تقوم بصرف املرتب أو األجر
أو املعاش التقاعدي أو املساعدة
أو ال� �ج� �ه ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��وم ب �ص��رف
ال� � �ع �ل��اوة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وع �ل ��اوة
األوالد امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه�م��ا ف��ي
ال �ق��ان��ون رق ��م  2000 / 19امل �ش��ار
إليه.
وكما نصت امل��ادة الثالثة على
أن ت��ؤخ��ذ امل�ب��ال��غ ال�لازم��ة لتنفيذ
هذا القانون من االحتياطي العام
للدولة.
إنشاء صندوق المتعثرين
ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  28ل �س �ن ��ة 2008
بإنشاء صندوق ملعالجة أوض��اع
امل ��واط� �ن�ي�ن امل �ت �ع �ث��ري��ن ف ��ي س ��داد
ال� �ق ��روض االس �ت �ه�لاك �ي��ة ج ��اء في
مادته االولى :ان يكون من العمالء
الذين تم اتخاذ اج��راءات قضائية
بشأنهم ج��راء تعثرهم ف��ي س��داد
القروض االستهالكية او املقسطة
م��ن ق�ب��ل اي م��ن ال �ج �ه��ات ال��دائ�ن��ة
ف��ي م��وع��د اق �ص��اه .2009/12/31

وال��وض��ع امل��ال��ي للعميل ق��د أثقل
بأعباء والتزامات شهرية ترتبت
عليه ألي جهة من الجهات املشار
اليها في البند /5ب من هذه املادة
وب�م��ا ي��ؤدي ال��ى زي ��ادة التزاماته
ال� �ش� �ه ��ري ��ة ع� �ل ��ى ن �س �ب��ة خ�م�س�ين
ب��امل�ئ��ة ( )%50م��ن اج �م��ال��ي دخله
الشهري.
ونصت املادة الثانية على إنشاء
ص �ن��دوق ت �ك��ون ت�ب�ع�ي�ت��ه وادارت � ��ه
ل � � ��وزارة امل��ال �ي��ة مل �ع��ال �ج��ة اوض� ��اع
م��دي��ون �ي��ات امل��واط �ن�ين املتعثرين
في تسديد القروض االستهالكية
وال� � �ق � ��روض امل �ق �س �ط��ة امل �م �ن��وح��ة
لهم من الجهات الدائنة والثابتة
بدفاتر وسجالت الجهات املذكورة
ف��ي ت��اري��خ  2009/12/31وي�م��ول
ه� ��ذا ال� �ص� �ن ��دوق م ��ن االح �ت �ي��اط��ي
العام للدولة.
كما نصت امل��ادة الثالثة :تنشأ
ل�ج��ان إلق��رار التسويات املقترحة
مل �ع��ال �ج��ة امل ��دي ��ون� �ي ��ات امل �ت �ع �ث��رة
وي�ص��در ق��رار م��ن مجلس ال ��وزراء
بتشكيل تلك اللجان.

التتمة ص21

2008/6/18

2008/6/24

االول

االول

4

قانون رقم  28لسنة  2008في شأن
ان �ش��اء ص �ن��دوق مل�ع��ال�ج��ة اوض��اع
امل ��واط� �ن�ي�ن امل �ت �ع �ث��ري��ن ف ��ي س ��داد
ال�ق��روض االستهالكية واملقسطة
تجاه البنوك وشركات االستثمار.

2008/6/24

االول

5

ق��ان��ون رق��م  29لسنة  2008بحكم
وقتي من املادتني ( )27و( )32من
القانون رقم  35لسنة  1962بشأن
ان�ت�خ��اب��ات مجلس االم ��ة( .ق��ان��ون
انتخابات مجلس االم��ة استثناء
ب �ت �ح �ق �ي��ق ال �ش �خ �ص �ي��ة ب �ش �ه��ادة
الجنسية)

2008/10/29

الثاني

6

ق��ان��ون رق��م  30لسنة  2008بشأن
ض � �م� ��ان ال� � ��ودائ� � ��ع ل� � ��دى ال� �ب� �ن ��وك
املحلية في دولة الكويت

2008/10/29

الثاني

7

ق��ان��ون رق��م  31لسنة  2008بشأن
ال� �ف� �ح ��ص ال� �ط� �ب ��ي ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ف��ي
الزواج قبل اتمام الزواج

2008/11/11

الثاني

ملف

aldostoor

الثالثاء  10شعبان  17 . 1437مايو 2016

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

21
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 3قوانين بشأن انتخابات مجلس األمة وقانونان لكل من للرعاية االجتماعية

المجلس يقر صرف  50دينارا دعما ماليا شهريا
للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص
تتمة المنشور ص20

ج � ��اءت امل � ��ادة ال �خ��ام �س��ة :على
ال� �ع� �م� �ي ��ل امل� �ت� �ع� �ث ��ر ال � � � ��ذي ي ��رغ ��ب
ف ��ي االس �ت �ف ��ادة م ��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون
وتنطبق عليه ال�ش��روط ان يتقدم
بطلب للبنك املدير على النموذج
املعد لهذا الغرض مرفقا به كافة
امل� �س� �ت� �ن ��دات امل � ��ؤي � ��دة ل �ل �ب �ي��ان��ات
وامل �ع �ل��وم��ات ال � � ��واردة ب��ال�ن�م��وذج
ال� ��ذي ت �ق��رره ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وي� �ج ��ب ان ي� �ت� �ق ��دم ب� �ه ��ذا ال �ط �ل��ب
ف��ي م��وع��د اق �ص��اه ستة أش�ه��ر من
تاريخ ص��دور الالئحة التنفيذية
ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون واال سقط حقه في
االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ه � ��ذا ال �ص �ن ��دوق
وي �ج��ب ع �ل��ى ال �ب �ن��ك امل ��دي ��ر ق�ب��ول
ج�م�ي��ع ال �ط �ل �ب��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ال�ي��ه
ودراس �ت �ه��ا وت �ق��دي��م االق �ت��راح��ات
بشأنها وفقا ألحكام هذا القانون.
ون �ص��ت امل � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة ع�ش��رة
ع �ل��ى أن ي�ح�ظ��ر ع �ل��ى االش �خ��اص
امل� �ن ��وط ب �ه��م ت�ط�ب�ي��ق اح� �ك ��ام ه��ذا
ال� �ق ��ان ��ون اف � �ش� ��اء اي ب� �ي ��ان ��ات او
م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��ال� �ع� �م�ل�اء
امل �ت �ع �ث��ري��ن اال ف ��ي االح� � ��وال ال�ت��ي
يصرح فيها القانون بذلك ويعاقب
امل�س��ؤول في الشخص االعتباري
الذي يخالف هذا الحظر بغرامة ال
تجاوز خمسة آالف دينار كويتي
وال يحول ذلك دون توقيع جزاءات
اداري� ��ة ع�ل��ى ال�ش�خ��ص االع�ت�ب��اري
م��ن ال�ج�ه��ة م��ان�ح��ة ال�ت��رخ�ي��ص له
بمزاولة النشاط.
الفحص الطبي للراغبين
في الزواج
ق ��ان ��ون رق � ��م  31ل �س �ن��ة 2008م
ب �ش��أن ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ل�ل��راغ�ب�ين
في ال��زواج قبل إتمام ال��زواج جاء
ف ��ي م ��ادت ��ه االول � � ��ى :ع �ل��ى راغ �ب��ي
ال��زواج إج��راء الفحوصات الطبية
ال �ت��ي ت�ف�ي��د خ�ل��وه��م م��ن األم ��راض
امل �ع��دي��ة وال ��وراث� �ي ��ة ال �ت��ي ي�ص��در
بتحديدها قرار من وزير الصحة
ويثبت ذلك بشهادة صحية يبني
ف�ي�ه��ا أن ال� ��زواج آم ��ن أو غ�ي��ر آم��ن
ت�ص��دره��ا وزارة ال�ص�ح��ة وت�ح��دد
فترة صالحية هذا الشهادة بستة
أشهر من تاريخ اإلصدار.
ونصت املادة الثانية على انه ال
يجوز للمأذون إب��رام عقد ال��زواج

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها
ك� �م ��ا ال ي� �ج ��وز ألي ج� �ه ��ة أخ� ��رى
ت��وث�ي�ق��ه إال ب�ع��د ت�ق��دي��م ال�ش�ه��ادة
املشار إليها في امل��ادة األول��ى فإن
ك��ان��ت نتيجة ال�ش�ه��ادة أن ال��زواج
غ �ي��ر آم� ��ن أرف � ��ق م �ع �ه��ا إق � � ��رار م��ن
ال �ط��رف�ين بعلمهما وم��واف�ق�ت�ه�م��ا
على إت�م��ام عقد النكاح وال يعتد
ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ب �م��واف �ق��ة م��ن لم
تبلغ سن الرشد وال يحق لوليها
تمثيلها في هذه الحالة.
ون �ص��ت امل � ��ادة ال �خ��ام �س��ة على
أن يعاقب امل��أذون أو املوثق الذي
ي� �خ ��ال ��ف أح � �ك� ��ام امل� � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة
ب��ال �ح �ب��س م � ��دة ال ت � �ج� ��اوز س�ن��ة
وال � �غ� ��رام� ��ة ال� �ت ��ي ال ت � �ج� ��اوز أل ��ف
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي أو إح � ��دى ه��ات�ين
العقوبتني.
ضمان الودائع لدى
البنوك المحلية
ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  30ل �س �ن ��ة 2008
بشأن ضمان الودائع لدى البنوك
امل�ح�ل�ي��ة ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ينص
ف��ي م��ادت��ه االول ��ى على ان «تلتزم
ال � ��دول � ��ة ب� �ض� �م ��ان ال� � ��ودائ� � ��ع ل ��دى
البنوك املحلية ف��ي دول��ة الكويت
وي � � �س� � ��ري ال � �ض � �م� ��ان ع � �ل� ��ى اص� ��ل
ال ��ودائ ��ع ب �ك��اف��ة ان��واع �ه��ا ب �م��ا في
ذل ��ك ح �س��اب��ات ال�ت��وف�ي��ر وارص ��دة
الحسابات الجارية» فيما الزمت
امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ق��ان��ون وزارة
امل��ال �ي��ة ب �ت��وف �ي��ر االم� � ��وال ال�ل�ازم��ة
م��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام ل �س��داد ما
ي�ح��دث م��ن عجز ل��دى أي بنك في
ال ��وف ��اء ب �ح �ق��وق امل ��ودع�ي�ن وي �ق��وم
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي بتحصيل
هذه االموال بالشروط والضوابط
ال �ت��ي ي�ح��دده��ا وزي ��ر امل��ال�ي��ة بناء
ع�ل��ى اق �ت��راح م�ج�ل��س ادارة البنك
املركزي.
وال��زم��ت امل ��ادة ك��ذل��ك الحكومة
ب� �ت� �ق ��دي ��م ك � �ش� ��ف ت �ف �ص �ي �ل ��ي ال� ��ى
م�ج�ل��س االم ��ة ودي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب �ق �ي �م��ة االم � � � ��وال امل � �س � ��ددة واس� ��م
ال �ب �ن��ك وق �ي �م��ة ال �ع �ج��ز امل� �س ��دد له
وش��روط وضوابط استعادة هذه
االموال العامة.
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الميزانيات المنجزة في الفصل التشريعي الثاني عشر
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اسم القانون

تاريخ الجلسة

دور االنعقاد

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

دور االنعقاد

1

م��رس��وم بقانون رق��م  13لسنة 2008
ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارات واالدرات
الحكومية للسنة املالية 2009/2008
م��رس��وم بقانون رق��م  14لسنة 2008
بربط ميزانية بنك الكويت املركزي
للسنة املالية 2009/2008
م��رس��وم بقانون رق��م  15لسنة 2008
بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة
املالية 2009/2008
م � ��رس � ��وم ب � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  16ل �س �ن��ة
 2008ب��رب��ط ميزانية الهيئة العامة
لالستثمار للسنة املالية 2009/2008
م��رس��وم بقانون رق��م  17لسنة 2008
ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة ال �ص �ن��دوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية للسنة
املالية 2009/2008
م � ��رس � ��وم ب � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  18ل �س �ن��ة
 2008ب��رب��ط ميزانية بنك التسليف
واالدخار للسنة املالية 2008/2009
م��رس��وم بقانون رق��م  19لسنة 2008
ب ��رب ��ط م �ي ��زان �ي ��ة امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
2009/2008

2008/6/26

االول

8

2008/6/26

االول

م��رس��وم بقانون رق��م  20لسنة 2008
ب ��رب ��ط م �ي ��زان �ي ��ة امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية للسنة املالية
2009/2008

2008/6/26

االول

9
2008/6/26

االول

م��رس��وم بقانون رق��م  21لسنة 2008
ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط
ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
2009/2008

2008/6/26

االول

10

2008/6/26

االول

م��رس��وم بقانون رق��م  22لسنة 2008
ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية وشركاتها التابعة للسنة
املالية 2009/2008

2008/6/26

االول

2008/6/26

االول

2

3

4

5

6

7

2008/6/26

2008/6/26

االول

االول

11

م��رس��وم بقانون رق��م  23لسنة 2008
ب� ��رب� ��ط م � �ي ��زان � �ي ��ة ب � �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات
املستقلة للسنة املالية 2009/2008

2008/6/26

االول

12

م��رس��وم بقانون رق��م  24لسنة 2008
بربط ميزانية بعض الجهات امللحقة
للسنة املالية 2009/2008

2008/6/26

االول

13

ق� ��ان� ��ون رق � ��م  1ل �س �ن��ة  2009ب�ف�ت��ح
اع� �ت� �م ��اد اض ��اف ��ي ب �م �ي��زان �ي��ة ب �ل��دي��ة
الكويت للسنة املالية 2009/2008

2009/1/28

الثانى

22

أخبار

aldostoor

الثالثاء  10شعبان  17 . 1437مايو 2016

األمير رعى االحتفال وأناب الجراح لحضور االحتفال

الكويت تحتفل بيوم المرأة
ت� �ح ��ت رع � ��اي � ��ة ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح � � � �م� � � ��د أق� � �ي� � �م � ��ت ص � � �ب � � ��اح ام � ��س
االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة األول � � � ��ى ب � �ي� ��وم امل� � ��رأة
الكويتية (شقائق الرجال).
وق� � ��د أن � � ��اب س � �م� ��وه ف � ��ي ح �ض��ور
االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي� � � ��ر ش � ��ؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح.
وق� ��د أل �ق ��ت رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
امل� � � � ��رأة ال� �ت ��اب� �ع ��ة مل� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ال�ش�ي�خ��ة ل�ط�ي�ف��ة ال �ف �ه��د .ك�ل�م��ة ب�ه��ذه
املناسبة قالت فيها انه في مثل هذا
اليوم التاريخي منذ أحد عشر عاما
ص��در امل��رس��وم األم �ي��ري بمنح امل��رأة
الكويتية ك��ام��ل حقوقها السياسية
تتويجا لجهود مباركة قادها سمو
االم� �ي ��ر إي �م��ان��ا م �ن��ه ب��أه �م �ي��ة امل� ��رأة
وت��رس �ي �خ��ا مل�ك��ان�ت�ه��ا وق�ي�م�ت�ه��ا في
امل�ج�ت�م��ع ف�ب��دع�م��ه ت �ب��وأت امل� ��رأة أول
ح�ق�ي�ب��ة وزاري � ��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت
وف��ي ع�ه��ده حصلت ع�ل��ى أول مقعد
نيابي.
واض� � ��اف� � ��ت إن االح � �ت � �ف � ��ال ب �ي ��وم
امل��رأة الكويتية يجسد قناعة كبيرة
بأهمية دوره��ا في املجتمع فثوابت
ال � �ت� ��اري� ��خ ت ��ؤك ��د أن � �ه ��ا وق � ��ت امل �ح��ن
واألزم��ات أم لألطفال وأخ��ت للرجال
وفي سجل التاريخ رأينا الكثير من
نساء الكويت الالتي سطرن صفحات
ناصعة وق��دم��ن ن�م��اذج يحتذى بها
ف��ي التفاني واإلخ�ل�اص والتضحية
وس��اه �م��ن ب��اق �ت��دار ف ��ي ال �ب �ن��اء بعد
أن ت��رك��ن ب �ص �م��ات واض �ح ��ة ف ��ي كل
امل �ج��االت وه��و م��ا ن�ن�ت�ظ��ره ونتطلع
إل� �ي ��ه م ��ن امل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ح��اض��را

الحضور في افتتاح االحتفال

ومستقبال ممتدا إل��ى جيل الشباب
الذي سيكمل مسيرة األجداد.
ث��م أل�ق��ت ناجعة امل�ن�ص��وري كلمة
ن� �ي ��اب ��ة ع� ��ن ال �ش �ي �خ ��ة ف ��اط� �م ��ة ب�ن��ت

مبارك رئيس االتحاد النسائي العام
ب��دول��ة اإلم � ��ارات أك ��دت ف�ي�ه��ا ح��رص
اإلمارات على مشاركة املرأة الكويتية
احتفالها وإنجازاتها كما أك��دت أن

املرأة الكويتية كانت وما زالت تلعب
دورا ب� � ��ارزا ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ج ��االت
وتبوأت أرفع املناصب.

الجراح :القيادة والحكومة تقدران دور المرأة
أكد نائب وزير شؤون الديوان
األم � �ي� ��ري ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال �ج ��راح
على اهتمام القيادة والحكومة
باملرأة الكويتية تقديرا لدورها
الرائد في عملية التنمية.
وق� � � � � ��ال ف � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح ع �ق��ب
االحتفالية إن امل ��رأة ه��ي األخ��ت
واألم واالب� �ن ��ة وال ��زوج ��ة وال �ت��ي
ح �ق �ق��ت ال �ك �ث �ي��ر م ��ن اإلن � �ج� ��ازات

في الكثير من امل�ج��االت على مر
ال�ت��اري��خ فكانت حافظة لبيتها
ف��ي امل��اض��ي وم ��ازال ��ت ت �ق��دم من
ال �ع �ط��اءات واإلن � �ج� ��ازات الكثير
م�ت�م�ن�ي��ا ل�ه��ا ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د من
الطموحات واإلنجازات والتقدم
في املجاالت كافة ألنها تستحق
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ح�ق��وق�ه��ا وأك�ث��ر
من حقوقها.

ك �ش ��ف ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
خ ��ال ��د ال � �ج ��ارال � �ل ��ه ع� ��ن ان م �ل �ف��ات
االره� � ��اب وت � �ط ��ورات االوض� � ��اع في
املنطقة س�ت�ت�ص��دران ج��دول اعمال
قمة جامعة ال ��دول العربية املقبلة
وامل � � �ق � � ��رر ع � �ق� ��ده� ��ا ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة
املوريتانية نواكشوط اواخ��ر شهر
يوليو املقبل.
وق � � ��ال ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق��ب م �ش��ارك �ت��ه ف��ي
ن� � ��دوة (ج � �ه ��ود دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
تمكني امل ��رأة) ان سمو ام�ي��ر البالد
ت �س �ل��م م� ��ن امل� �ب� �ع ��وث امل ��وري� �ت ��ان ��ي
ال��دع��وة للمشاركة ف��ي القمة والتي
ق�ب�ل�ه��ا س �م��وه ان �ط�ل�اق��ا م ��ن ح��رص
ال �ك��وي��ت ع �ل��ى دع ��م ال �ع �م��ل ال�ع��رب��ي
املشترك.
واض � � � ��اف ان ال� �ق� �م ��ة س �ت �ن��اق��ش

خالد الجارالله

ستدعو الى التفاؤل اكثر معتبرا أن
ات�ص��االت املبعوث ي��وم ام��س االول
ك��ان��ت ج �ي��دة واي �ج��اب �ي��ة وس �ت��دف��ع
بهذه املشاورات الى النجاح.

ان� � �ط� � �ل � ��ق ام� � � � ��س االج� � �ت� � �م � ��اع
ال� � �س� � �ن � ��وي ال� � � � �ـ  55ل �ل �م �ن �ظ �م��ة
االستشارية القانونية االسيوية
 االفريقية بالعاصمة الهنديةن �ي ��ودل �ه ��ي ب �م �ش ��ارك ��ة وف � ��د م��ن
ال�ك��وي��ت م��ن وزارت� ��ي الخارجية
والعدل.
وق��ال��ت س �ف��ارة ال �ك��وي��ت ل��دى
ال�ه�ن��د ف��ي ب �ي��ان ت�ل�ق�ت��ه ك��ون��ا ان
االج�ت�م��اع ال ��ذي تستمر أعماله
حتى يوم الجمعة املقبل يناقش
ع� � � ��ددا م � ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب ��ال� �ق ��ان ��ون ال � ��دول � ��ي وال� �ق ��ان ��ون
ال �ب �ح��ري وان �ت �ه��اك��ات ال �ق��وان�ين
الدولية في فلسطني واالراض��ي
امل �ح �ت �ل��ة م� ��ن ج ��ان ��ب إس ��رائ� �ي ��ل

اضافة الى قضايا اخرى تتعلق
بقضية فلسطني.
يذكر ان وفد الكويت املشارك
ف� � � ��ي االج� � � �ت� � � �م � � ��اع وص � � � � ��ل ال� � ��ى
نيودلهي ف��ي وق��ت س��اب��ق امس
وي� �ت ��رأس ��ه امل �س �ت �ش��ار ب � � ��اإلدارة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ب � � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
س � �ع� ��ود ال � �ح� ��رب� ��ي ف� �ي� �م ��ا ي �ض��م
ف� � ��ي ع � �ض� ��وي � �ت� ��ه ك �ل ��ا م� � ��ن ه �ب��ة
العبدالجليل وهنادي الحمودي
وخ � � ��ال � � ��د ال � �ع � �ي � �س� ��ى وي � ��وس � ��ف
الفيلكاوي من وزارة العدل.

الكويت توقع اتفاقية لدعم
العمل الالئق في فلسطين

وأك � ��د ال� �ج ��راح أن إق� � ��رار ي��وم
ل �ل �م��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ي �ع��د إن �ج��ازا
ك �ب �ي��را ن �ف �خ��ر ب ��ه ج�م�ي�ع��ا س ��واء
رج� � � ��اال أو ن � �س� ��اء وي � ��دل � ��ل ع �ل��ى
اه �ت �م��ام ال �ك��وي��ت ب��امل��رأة إي�م��ان��ا
بدورها املتميز على مر العصور.

الجار اهلل :اإلرهاب واألوضاع اإلقليمية
يتصدران أعمال القمة العربية المقبلة
اي �ض��ا ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا
االم� � � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وت � �ع� ��زي� ��ز ال �ع �م��ل
ال�ع��رب��ي امل�ش�ت��رك اض��اف��ة ال��ى ام��ور
كثيرة ومتشعبة يتضمنها جدول
اع� �م ��ال ال �ق �م��ة .وع� ��ن زي� � ��ارة رئ�ي��س
ط ��اج� �ي� �ك� �س� �ت ��ان ال � � ��ى ال� � �ب �ل��اد ذك ��ر
الجارالله ان هذه الزيارة جاءت في
اط��ار التنسيق وال�ت�ش��اور وتطوير
ال �ع�ل�اق ��ات امل �ت �ط ��ورة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى ع ��دد
م��ن االت �ف��اق �ي��ات م�ب�ي�ن��ا ان م�ج��االت
ال �ت �ع��اون م��ع ط��اج�ي�ك�س�ت��ان ع��دي��دة
وواعدة.
وتعليقا على مضامني املؤتمر
الصحافي ملبعوث األمم املتحدة الى
اليمن اسماعيل ول��د الشيخ احمد
ق��ال ال�ج��ارال�ل��ه ان امل�ب�ع��وث االم�م��ي
كان متفائال جدا واعتقد ان االمور

وفد كويتي في اجتماع
للمنظمة القانونية
اآلسيوية اإلفريقية

وعن املشاركة في القمة االنسانية
التي ستستضيفها تركيا االسبوع
املقبل قال ان الكويت ستشارك بهذه
القمة على اعلى مستوى.
وم� ��ن امل �ن �ت �ظ��ر ان ت �ب �ح��ث ال�ق�م��ة
اإلن �س��ان �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة األول� � ��ى ال �ت��ي
ت � �ن � �ظ � �م � �ه� ��ا األم � � � � � ��م امل � � �ت � � �ح� � ��دة ف ��ي
إسطنبول يومي  23و 24من الشهر
ال�ج��اري بمشاركة ممثلني ع��ن 125
دول � ��ة ب �ي �ن �ه��م أك �ث ��ر م ��ن  50رئ �ي��س
دولة ورئيس حكومة سبل تطويق
األزم ��ات اإلنسانية امل�ت��زاي��دة خالل
األعوام األخيرة.

جانب من توقيع االتفاقية

اب � ��رم � ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت وم �ن �ظ �م��ة
العمل الدولية امس اتفاقية دعم
ب��رن��ام��ج (ال �ع �م��ل ال�ل�ائ ��ق) ال ��ذي
ت �ق��وم ب��ه امل�ن�ظ�م��ة ف��ي األراض� ��ي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة امل� �ح� �ت� �ل ��ة وذل � ��ك
ب �م �ق��ره��ا ف� ��ي ج �ن �ي��ف ب �ح �ض��ور
مديرها العام غي رايدر ومندوب
ال � �ك� ��وي� ��ت ل� � ��دى األم� � � ��م امل� �ت� �ح ��دة
واملنظمات ال��دول�ي��ة األخ��رى في
جنيف السفير جمال الغنيم.
وق � � ��ال ال �غ �ن �ي ��م ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ك��ون��ا ان ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ت��أت��ي
م�ن�س�ج�م��ة م ��ع م ��واق ��ف ال �ك��وي��ت
ال� �ق ��وم� �ي ��ة األص � �ل � �ي ��ة وال� �ث ��اب� �ت ��ة
امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي دع �م �ه��ا امل �ت��واص��ل
للشعب الفلسطيني وص�م��وده
وتمكينه في اراضيه.
واض � ��اف ان �ه��ا ت��أت��ي ان�ط�لاق��ا
م��ن ال �ع�لاق��ة ال��وث�ي�ق��ة وال�ع��ري�ق��ة
التي تربط بني الكويت ومنظمة
ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة م �ش��ددا ع�ل��ى ان
املنظمة تعتبر جزءا من منظومة
األم ��م امل�ت�ح��دة وي�ت��وج��ب عليها
عدم إغفال عن مواصلة اهدافها

لتوفير الدعم للفلسطينيني.
واوضح ان برامج املنظمة في
األراض � ��ي الفلسطينية املحتلة
ت�ع�ط��ي األول ��وي ��ة ل�ل��دع��م التقني
ف��ي م �ج��االت ادارة س��وق العمل
والعمال.
ول �ف��ت ال ��ى ان ��ه ب �ح��ث وامل��دي��ر
ال � � � �ع � � ��ام ل� �ل� �م� �ن� �ظ� �م ��ة ال � ��دول� � �ي � ��ة
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال��وط �ي��دة
وال ��دور اإلن�س��ان��ي ال��دول��ي ال��ذي
ت �ض �ط �ل ��ع ب � ��ه ال � �ك� ��وي� ��ت واف � � ��اق
ال�ت�ع��اون ب�ين ال�ج��ان�ب�ين ف��ي ه��ذا
املجال باالضافة الى مستجدات
وب �ن��ود ج ��دول اع �م��ال ال� ��دورة ال�ـ
 105وامل � �ق� ��رر ان �ط�ل�اق �ه��ا اواخ� ��ر
م��اي��و ال �ج��اري ب�م�ش��ارك��ة وزي��رة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
هند الصبيح.
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العيسى :دخول المرأة الحقول
العلمية يسهم في نهوض المجتمع
أكد وزير التربية ووزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال �ع �ي �س��ى ض ��رورة
إط �ل��اق ط ��اق ��ات امل �ع��رف��ة واإلب� � ��داع
للنساء في املنطقة مبينا ان دخول
امل � � � ��رأة ال� �ح� �ق ��ول ال �ع �ل �م �ي��ة ي�س�ه��م
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ف ��ي زي � � ��ادة ق��درت �ه��ن
على صياغة واق��ع أف�ض��ل وتقديم
ق �ي��م ج ��دي ��دة ت �س��اه��م ف ��ي ن�ه��وض
وتطوير املجتمع بأسره.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير
ال � �ع � �ي � �س ��ى ام� � � ��س خ� �ل� ��ال اف� �ت� �ت ��اح
املؤتمر ال��دول��ي للمرأة ف��ي العلوم
والتكنولوجيا ف��ي ال ��دول النامية
وال� � ��ذي ي �ق ��ام ب��رع��اي��ة س �م��و أم �ي��ر
البالد.
وأف � � � � � � ��اد ب� � � � ��أن ارت� � � � �ف � � � ��اع ن �س ��ب
وم�ع��دالت تعليم امل��رأة وتواجدها
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ف � ��ي ال� �س� �ل ��م األك� ��ادي � �م� ��ي
س� � �ي � ��زي � ��د م� � � ��ن م� � �ش � ��ارك� � �ت� � �ه � ��ا ف ��ي
ال� �ع� �ل ��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وي��دع��م
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
للتنمية في دول الخليج العربي.

العيسى خالل افتتاح املؤتمر الدولي للمرأة

م��ن جانبها ق��ال��ت وك�ي�ل��ة وزارة
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب الشيخة
ال� ��زي� ��ن ال� �ص� �ب ��اح ف� ��ي ك �ل �م �ت �ه��ا ان
نساء الكويت يتصدرن الصفوف
األم� � ��ام � � �ي� � ��ة ف � � ��ي م � � �ج� � ��ال ال � �ع � �ل� ��وم
والتكنولوجيا اذ تتحلى بكفاءة
وق � � ��درة ع �ل��ى ال �ت �غ �ي �ي��ر ف �ض�ل�ا ع��ن
اسهامها في إيجاد حلول مبتكرة

ورائ� � � � � � ��دة أله� � � ��م ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال� �ت ��ي
يواجهها املجتمع.
ب� � ��دوره� � ��ا ق� ��ال� ��ت امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
ملعهد الكويت لالبحاث العلمية د.
سميرة عمر إن تمكني املرأة يتطلب
ت ��وف ��ر ال �ع��دي ��د م ��ن ال� �ع ��وام ��ل ع�ل��ى
رأسها التأييد املجتمعي الواضح
ودعم القيادة السياسية.

واض � ��اف � ��ت ان ت� �ق ��ري ��ر ال �ت �ن �م �ي��ة
ال�ب�ش��ري��ة ل �ع��ام  2015ال �ص��ادر عن
ب��رن��ام��ج األم� ��م امل �ت �ح��دة اإلن �م��ائ��ي
وض � ��ع ال� �ك ��وي ��ت م ��ن ح �ي��ث ت�ق�ل�ي��ل
ال �ف��وارق ب�ين الجنسني ف��ي املرتبة
ال � �س ��ادس ��ة ع �ل ��ى م� �س �ت ��وى ال � ��دول
العربية والتاسعة والسبعني من
بني  188دولة.
ب ��دوره ��ا أك � ��دت م ��دي ��رة ج��ام�ع��ة
الكويت السابقة د .فايزة الخرافي
في تصريح صحافي على هامش
املؤتمر أهمية تمكني امل��رأة قياديا
ل�ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن االج� � ��ازات في
امل�ج��ال التعليمي والعلمي مبينة
ان الواقع الحالي للمرأة الكويتية
ي� �ش� �ه ��د خ� � �ط � ��وات غ� �ي ��ر م �س �ب��وق��ة
ويدعو للتفاؤل.

المجلس البلدي :خط ساخن لمكافحة
ظاهرة العزاب في السكن الخاص
وافق املجلس البلدي في جلسته
ام��س برئاسة مهلهل الخالد على
طلب وزارة الخارجية بتخصيص
ق �ط �ع �ت��ي أرض إلن� �ش ��اء م �ق��ر دائ ��م
مل��رك��ز إدارة ح��االت ال �ط��وارئ ل��دول
مجلس التعاون الخليجي ومركز
ت��دري��ب امللكية الفكرية ف��ي منطقة
ضاحية مبارك العبدالله.
وأوص� � ��ى امل �ج �ل��س ب��اس �ت �ح��داث
خ� � ��ط س � ��اخ � ��ن مل � �ك ��اف � �ح ��ة ظ� ��اه� ��رة
ال� �ع ��زاب ف ��ي ال �س �ك��ن ال �خ ��اص بعد
اخ � ��ذ امل� ��واف � �ق� ��ات ال ��رس �م �ي ��ة ح�ي��ث
اب ��دت ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت اس�ت�ع��داده��ا
ل �ت �خ �ص �ي��ص ال� ��رق� ��م ( )139ل��ذل��ك
الهدف كونه معروفا اعالميا لدى
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين وامل��ؤس�س��ات
الحكومية كافة حيث كان يتعامل
م��ع ال�ش�ك��اوي املتعلقة ف��ي البلدية
سابقا.
ووافق املجلس على طلب وزارة
االوق� � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
ب��اق��ام��ة ن �ص��ب ت ��ذك ��اري ت�ع��ري�ف��ي
بمركز التوحد على ال��دوار املقابل
للبوابة الرئيسية الرض املعارض
بمنطقة ضاحية مبارك العبدالله
ك �م��ا واف �ق��ت ع �ل��ى اق� �ت ��راح ب��ان�ش��اء

أخبار
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العرفج :القيادة السياسية
على ثقة من أن النفط
القادم هو الشباب
ق��ال امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي باسم
وزارة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
ن � ��اص � ��ر ال� � �ع � ��رف � ��ج ان ال � �ق � �ي� ��ادة
السياسية على ثقة وايمان بأن
ال�ن�ف��ط ال �ق��ادم ه��و ال �ش �ب��اب وأن
الثروة الحقيقية هي االستثمار
بهم.
وش��دد العرفج ف��ي كلمة أم��ام
ال� � � � ��دورة ال � � �ـ  39مل �ج �ل��س وزراء
ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ال�ع��رب على
أه �م �ي��ة اب �ع ��اد ال �ش �ب��اب ال�ع��رب��ي
عن األخ�ط��ار التي تواجههم من
خالل اعطائهم الفرصة لالنجاز
والعمل ف��ي مختلف املؤسسات
الحكومية والخاصة.
وأش��ار الى ض��رورة االستماع
الى أفكار الشباب ومقترحاتهم
والعمل على تطبيقها ان أمكن
بأسرع وقت قائال ان دعم العمل
العربي املشترك لتنمية الشباب
ووج��ود سياسة وطنية موحدة
وخ �ط��اب اع�لام��ي سليم ه��ي من
أول��وي��ات �ن��ا ك�ج�ه��از م �س��ؤول عن
الشباب الكويتي.
واوض � � � ��ح ان وزارة ال� ��دول� ��ة
ل � � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
وض � �ع� ��ت اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ل �ف �ت��ح
ق � �ن� ��وات ال � �ت� ��واص� ��ل ال �ح �ك��وم �ي��ة
م��ع ال�ش�ب��اب خ��اص��ة ع�ب��ر م��واق��ع
ال � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ل �ل ��رد
على ت�س��اؤالت�ه��م بشكل مباشر
وت� ��وف � �ي� ��ر امل � �س ��اح� ��ة االب ��داع � �ي� ��ة
ل� �ع ��رض أع �م��ال �ه��م م ��ا أدى ال��ى
ش � �ع� ��ور ب ��ال� �ث� �ق ��ة ب �ي �ن �ه ��م وب�ي�ن

ناصر العرفج

الوزارة.
واش ��ار ال�ع��رف��ج ال��ى م��ا قامت
ب ��ه دول � ��ة ال �ك��وي��ت م �ن��ذ ت��ول�ي�ه��ا
رئ� ��اس� ��ة ال� � � � ��دورة ال � � � �ـ 38مل�ج�ل��س
وزراء ال� � �ش� � �ب � ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة
ال�ع��رب م��ن أنشطة عربية مهمة
ومنها (ملتقى التطوع ملواجهة
ال�ت�ط��رف) بالتعاون م��ع جامعة
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وب �م �ش��ارك��ة 14
دولة عربية.
واك � ��د أن امل �ل �ت �ق��ى س ��اه ��م ف��ي
ابراز دولة الكويت كمركز عاملي
ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي ي �ق��دم األف �ك��ار
وال� �ح� �ل ��ول ال� �ج ��دي ��دة وامل �ب �ت �ك��رة
ملعالجة قضايا املنطقة والعالم
الف�ت��ا ال��ى أن ذل��ك ج��اء ف��ي اط��ار
اختيار الكويت عاصمة للشباب
العربي لعام .2017

الكويت تدشن مخيم األمل
السابع في السودان

جانب من جلسة املجلس البلدي أمس

محكمة ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ب��ال�ت�ع��اون
امع وزارة العدل.
وواف� � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س اي � �ض� ��ا ع �ل��ى
ان �ش ��اء ل�ج�ن��ة م �ش �ت��رك��ة م ��ن ب�ل��دي��ة
ال�ك��وي��ت ووزارة ال�ك�ه��رب��اء ووزارة
الداخلية واالدارة العامة لالطفاء
واالدارة العامة للتحقيقات وادارة
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب � ��وزارة ال �ع��دل ل�ل��وص��ول
ل �ح �ل��ول ل �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى م �خ��ال �ف��ات
البناء السكنية اضافة ال��ى توقيع
ات �ف��اق �ي��ة ت � �ع ��اون ل �ل �ح �ص��ول ع�ل��ى
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب�ي��ن ب� �ل ��دي ��ة ال �ك��وي��ت

وادارة التسجيل العقاري والهيئة
ال�ع��ام��ة للمعلومات امل��دن�ي��ة وذل��ك
من اجل الربط املعلوماتي.
واح � ��ال امل �ج �ل��س ال �ك �ت��اب امل �ق��دم
من الهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال�ث��روة السمكية الخاص باعادة
تخصيص مواقع استزراع الربيان
بمنطقة الصبية بمساحة ثمانية
ك �ي �ل��وم �ت��رات م��رب �ع��ة ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
ال �ف �ن �ي��ة ل ��دراس ��ة امل ��وض ��وع بشكل
اكبر.
وح � � � � � ��ول اس � � �ت � � �غ �ل ��ال ال � �ب � �ع ��ض

األراض� ��ي ال�ف�ض��اء ال�ت��اب�ع��ة ألم�لاك
ال��دول��ة بتحويلها مل��واق��ف خاصة
ب ��وض ��ع ح ��واج ��ز ال �ك �ت��رون �ي��ة اك��د
امل �ج �ل��س ان ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ب ��دأت
في االزدي��اد وخاصة في محافظة
العاصمة منوها ان بلدية الكويت
اب� ��دت اس �ت �ع��داده��ا ألع � ��داد ت�ق��ري��ر
خ� ��اص ب �ه��ذه ال �ظ ��اه ��رة الزال� � ��ة أي
م �خ��ال �ف��ات وت �ع ��دي ��ات ع �ل��ى ام�ل�اك
الدولة.

دش� � ��ن س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
السودان طالل منصور الهاجري
امس مخيم االمل الطبي السابع
ال � � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه ج �م �ي �ع��ة ال� �ع ��ون
املباشر بحضور وزي��ر الصحة
بوالية الخرطوم مأمون حميدة
وع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي العمل
الطبي واالنساني.
وق � ��ال ال �س �ف �ي��ر ال �ه��اج��ري في
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح� �ف ��ي ان امل �خ �ي��م
ي � � �ش� � ��ارك ف � �ي� ��ه  32اس� �ت� �ش ��اري ��ا
وطبيبا في تخصصات مختلفة
م�ث��ل ال �ج��راح��ة ال�ع��ام��ة وج��راح��ة
األورام وج��راح��ة األن ��ف واألذن
وال� �ح� �ن� �ج ��رة وج� ��راح� ��ة ال �ع �ي��ون
وجراحة األطفال العامة.
من جهته أش��اد حميدة بدعم
دولة الكويت االنساني املستمر
اله � ��ل ال� � �س � ��ودان واف ��ري� �ق� �ي ��ا م��ن
خ�ل�ال اق��ام��ة امل �خ �ي �م��ات ال�ط�ب�ي��ة
واالنسانية املختلفة.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه اوض � � � ��ح امل� ��دي� ��ر

العام لجمعية العون املباشر د.
عبدالله السميط ان مخيم االمل
الطبي في السودان يعد السابع
م� � ��ن ن � ��وع � ��ه م � �ن� ��ذ ت � ��دش �ي��ن ه� ��ذا
املشروع عام  2010في كينيا ثم
في غامبيا  2011وفي الصومال
 2012وتنزانيا  2013وجيبوتي
ع��ام��ي  2014و 2015مشيرا الى
انه تم إجراء  421عملية جراحية
ف��ي م�خ�ي��م االم ��ل ال�ط�ب��ي االخ�ي��ر
في جيبوتي .2015
واش � ��ار ال�س�م�ي��ط ال ��ى ان ه��ذا
املخيم السابع في السودان يعد
م��ن اك�ب��ر املخيمات ال�ت��ي اقيمت
حتى اآلن وي�ق��دم خ��دم��ات طبية
م�ت�ع��ددة وي�ت��وق��ع ان ي�ج��رى فيه
اكثر من  700عملية جراحية.
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الثالثاء  10شعبان  17 . 1437مايو  -2016العدد 848

األمانة العامة تقيم محاضرة عن سرطان الثدي

جانب من املحاضرة

تكريم احدى املحاضرات

امل�ع�ل��وم��ات ال�ج��دي��د أم��س االث�ن�ين
م �ح ��اض ��رة ب �ع �ن ��وان ()yes l can
وذل��ك بالتعاون مع مركز الكويت

أقامت ادارة الخدمات باألمانة
ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م �م �ث �ل��ة
بقسم ال�ص�ح��ة وال �س�لام��ة بمبنى

نجاح استئصال ورم
دماغي بتقنية حديثة

ملكافحة السرطان.
وه��دف��ت امل�ح��اض��رة ال��ى توعية
امل � ��وظ � �ف � ��ات ب� � ��أع� � ��راض االص� ��اب� ��ة

 25مشروعا فازت بجائزة
الكويت للمحتوى اإللكتروني
أع�ل�ن��ت م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم
ال �ع �ل �م��ي ف � ��وز  25م �ش ��روع ��ا ألف � ��راد
وم��ؤس �س��ات ف ��ي ال� � ��دورة ال �س��ادس��ة
ل�ع��ام��ي ( )2016 - 2015ف��ي ج��ائ��زة
ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �م �ح �ت��وى اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
وتتضمن ثمانية مجاالت التي تبلغ
قيمة جوائزها  50ألف دينار.
وق � � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �م��ؤس �س��ة
د .عدنان شهاب الدين لكونا إنه في
م�ج��ال (ال�ح�ك��وم��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة) ف��از

الفريق الطبي خالل اجراء العملية

أعلن فريق الجراحة الوظيفية
ف��ي مستشفى اب��ن سينا نجاحه
ف��ي إج ��راء عملية دقيقة وبتقنية
ح ��دي� �ث ��ة ت �ت �م �ث��ل ف� ��ي اس �ت �ئ �ص��ال
ورم كبير ف��ي دم��اغ أح��د املرضى
م � � � �ج� � � ��اور ل� �ل� �م� �ن� �ط� �ق ��ة امل � �ح� ��رك� ��ة
باستخدام تقنية التنبيه القشري
دون حدوث أي مضاعفات.
وق ��ال رئ�ي��س ال�ف��ري��ق د .فيصل
ث� ��وي � �ن� ��ي س � ��اي � ��ر ل � �ك� ��ون� ��ا إن � � ��ه ت��م
استخدام تقنية التنبيه القشري
ف� ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة ل �ت �ح��دي��د امل �ن �ط �ق��ة
امل �ح��رك��ة ب�م��ا س�م��ح ب ��إزال ��ة ال ��ورم
ك��ام�ل�ا دون أي م �ض��اع �ف��ات على
الوظائف الحركية.

وأوض � � � � � � ��ح س� � ��اي� � ��ر أن� � � � ��ه ت �م ��ت
االس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة ب� � �ج� � �ه � ��از امل �ل��اح � ��ة
العصبية لتحديد ال��ورم وحجمه
بحدود ( 3x5x5سم)
وذك � � � � � ��ر أن ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي
ش � ��ارك � ��ه ف �ي �ه ��ا د .م �ح �م ��د دغ �ي��م
ود .فهد الهاجري تأتي استمرارا
للعمليات الناجحة التي أجراها
فريق الجراحة الوظيفية.
وق � ��ال س ��اي ��ر أص �ب �ح �ن��ا ن �ق��وم
ب �ه��ذه ال �ع �م �ل �ي��ات ب �س�لاس��ة ودق ��ة
متناهية بسبب الخبرة املتراكمة
التي تم التأسيس لها خالل ثالث
سنوات من العمل املضني.

ب� �م ��رض س� ��رط� ��ان ال � �ث� ��دي وس �ب��ل
ع�ل�اج ��ه وال ��وق ��اي ��ة م �ن��ه وح��اض��ر
ف �ي �ه��ا اس� �ت� �ش ��اري ج� ��راح� ��ة ع��ام��ة

باملركز األول موقع (نظام الخدمات
اإلح �ص ��ائ �ي ��ة) ال �ت��اب��ع ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
امل��دن�ي��ة بينما امل��رك��ز ال�ث��ان��ي (ن�ظ��ام
إدارة امل� � � ��راس � �ل ��ات اإلل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة
وال� �ت ��وق� �ي ��ع اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي) ال �ت ��اب ��ع
ل� � � ��وزارة امل ��ال �ي ��ة وال� �ث ��ال ��ث (ن� �م ��وذج
تقييم املناقص) التابع لشركة نفط
ال� �ك ��وي ��ت .وأض � � ��اف أن � ��ه ف ��ي امل �ج��ال
ال �ث��ان��ي (ال�ت�ع�ل�ي��م االل �ك �ت��رون��ي) ف��از
باملركز األول برنامج (شيف إن هاند

ال �ط��اه��ي ب�ي�ن ي��دي��ك) ب�ي�ن�م��ا ال�ث��ان��ي
موقع (تعليم املهتدين الجدد)
وحل ثالثا برنامج (قرآن بيديا).
وبني أن الجائزة األولى في املجال
الثالث (التراث اإللكتروني) حجبت
فيما فاز باملركز الثاني موقع (مجلة
خليجسك) وثالثا برنامج (مواقيت
ال �ك��وي��ت) ك �م��ا ف ��از ب��امل��رك��ز ال �ث��ال��ث
م �ك��رر م��وق��ع (ت��وث �ي��ق ت��اري��خ عائلة
الخالد).

طالب كويتي يفوز بشهادة اإلنجاز
العلمي بالطاقة الفيزيائية
أش��اد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس إدارة
ال � �ن� ��ادي ال �ع �ل �م ��ي ط �ل��ال ال �خ ��راف ��ي
ب � ��اإلن� � �ج � ��از ال � � � ��ذي ح� �ق� �ق ��ه ال� �ط ��ال ��ب
ال�ك��وي�ت��ي س�ل�ي�م��ان ع ��ادل بحصوله
ع�ل��ى ش �ه��ادة (اإلن� �ج ��از ال�ع�ل�م��ي في
م �ج ��ال ال �ط��اق��ة ال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة) خ�ل�ال
م �س��اب �ق��ة (إن � �ت� ��ل ال ��دول � �ي ��ة ل �ل �ع �ل��وم
والهندسة) التي تعتبر أكبر مسابقة
علمية عاملية.
وق � � � ��ال ال� � �خ � ��راف � ��ي ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة إن إن�ج��از
ال �ط��ال��ب س�ل�ي�م��ان ي�ع��د إح ��دى ث�م��ار
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مسابقة الكويت للعلوم والهندسة
ال �ت��ي ينظمها ال �ن��ادي س�ن��وي��ا منذ
ع� ��ام  2012ح �ي��ث ت� �ه ��دف امل �س��اب �ق��ة
إل� ��ى ت ��دري ��ب ال �ط �ل �ب��ة دون امل��رح �ل��ة
ال �ج��ام �ع �ي��ة ع �ل��ى ط ��رق وأس��اس �ي��ات
ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي واالب �ت �ك��ار املتبعة
عامليا.
وذكر أن املسابقة شارك فيها أكثر
من  1750طالبا وطالبة من أكثر من
 1600م ��درس ��ة ث��ان��وي��ة وم�ت��وس�ط��ة
ت�م�ث��ل  75دول ��ة ح��ول ال�ع��ال��م م��ؤك��دا
ض� � � ��رورة ت �ق ��دي ��م ال� ��دع� ��م وال ��رع ��اي ��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

وج��راح��ة اورام ف��ي م��رك��ز الكويت
ملكافحة السرطان د .نهى الصالح.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ل �ل �م��واه��ب ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ع �م��ل على
تنميتها وال�ث�ق��ة ف��ي ق��درات �ه��م على
تحقيق اإلنجازات.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال أم�ي�ن ال �ص �ن��دوق
ب��ال�ن��ادي املهندس أوس النصف ان
النادي يدعم الطاقات الشبابية عن
ط��ري��ق ت�ن�ظ�ي��م امل �س��اب �ق��ات العلمية
من ضمنها مسابقة الكويت للعلوم
والهندسة التي تأتي ضمن رسالة
ال�ن��ادي العلمي في مساعدة النشء
على فهم العلوم والتكنولوجيا.
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