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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري
األربعاء
 11شعبان 1437
 18مايو 2016
العدد 849

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يرعى حفل تكريم كوكبة
من المعلمين اليوم

يتفضل ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األح�م��د فيشمل
برعايته حفل تكريم كوكبة من املعلمني بمناسبة اليوم العاملي للمعلم
للعام الدراسي .2015 – 2014
وأن��اب سمو األمير سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد لحضور
الحفل وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.

الغانم استقبل مشعل األحمد واألمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية

تفويض الكويت الحصول على صفة
مراقب خليجي باالتحاد البرلماني الدولي
اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م أم� ��س ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال � �ح � ��رس ال ��وط � �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ م�ش �ع��ل
األحمد بحضور عدد من النواب.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �غ� ��ان� ��م االم � �ن� ��اء
ال � �ع ��ام �ي�ن ل �ل �م �ج��ال ��س ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وذل� ��ك ع �ق��ب م�ش��ارك�ت�ه��م
في االجتماع ال�ـ  19لألمناء العامني
ل�ل�ب��رمل��ان��ات الخليجية ال ��ذي اختتم
أعماله أمس.
وأك ��د ال �غ��ان��م خ�ل�ال ال �ل �ق��اء أهمية
االج�ت�م��اع��ات ال��دوري��ة ال�ت��ي يعقدها
االمناء العامون السيما أنها تساهم
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل في
املجالس التشريعية الخليجية.
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ف ��وض
األم �ن��اء ال�ع��ام��ون ملجالس ال�ش��ورى

وال � �ن� ��واب وال ��وط �ن ��ي واألم� � ��ة ب ��دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي االمانة
ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ج �ل ��س االم� � � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع األم � ��ان � ��ة ال �ع ��ام ��ة
لالتحاد البرملاني الدولي للحصول
ع � �ل ��ى ص � �ف ��ة م � ��راق � ��ب ل �ل �م �ج �م��وع��ة
الخليجية.
وأص� � � ��در األم � �ن � ��اء ال � �ع ��ام ��ون ف��ي
ختام اجتماعهم أمس بيانا أوصوا
ف�ي��ه ب�ت�ع��زي��ز م�ف�ه��وم الدبلوماسية
البرملانية م��ن خ�لال تكثيف العمل
ب �ي�ن امل� �ج ��ال ��س ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب� ��دول
ال �خ �ل �ي��ج وت� �ب ��ادل ال� ��زي� ��ارات ورس ��م
ال �خ �ط��ط ووض � ��ع االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
ال � � ��واض� � � �ح � � ��ة ل � �ت � �ك� ��ام� ��ل األه � � � � � ��داف
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ل� �ل ��دول
الخليجية.

وكلف املجتمعون االمانة العامة
مل� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وض� ��ع
ال�ت�ص��ورات وامل�لاح�ظ��ات اإلج��رائ�ي��ة
لتفعيل الدبلوماسية البرملانية.
وقرر املجتمعون تكليف االمانة
العامة ملجلس الشورى السعودي
ص �ي��اغ��ة ط �ل��ب ال �ب �ن��د ال� �ط ��ارئ في
االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ب��اس��م
امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ب� �ش ��أن
موضوع مكافحة االره��اب على أن
ي�ق��دم ق�ب��ل ش�ه��ر م��ن م��وع��د مؤتمر
االتحاد البرملاني الدولي بالتشاور
مع املجالس الخليجية.

تفاصيل (ص)05-03
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال نائب رئيس الحرس الوطني مشعل األحمد بحضور عدد من النواب أمس

احتمال تقديم طلب عقد جلسة خاصة للرياضة  26مايو

األولويات :الحكومة جادة
بمحاسبة المسؤولين المتقاعسين
وص��ف م�ق��رر لجنة االول��وي��ات
ال� � �ن � ��ائ � ��ب أح � � �م� � ��د الري ت� �ق ��ري ��ر
ال � � �ح � � �ك� � ��وم� � ��ة ح � � � � � ��ول ال� � �ج� � �ه � ��ات
واملسؤولني املقصرين في تنفيذ
خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ب��أن��ه م��ؤش��ر ق��وي
على جدية الحكومة في محاسبة
أي م �س��ؤول متقاعس ع��ن طريق
ابعاده عن منصبه أو إحالته الى
مستشار في أي جهة أخرى.

وك � �ش� ��ف الري ع � ��ن أن ه �ن ��اك
اح � �ت � �م� ��االت ب� � ��أن ي� �ت� �ق ��دم ب �ع��ض
ال � � � �ن� � � ��واب ب � �ط � �ل� ��ب ع� � �ق � ��د ج �ل �س��ة
خاصة ملناقشة اصالح االوضاع
ال ��ري ��اض �ي ��ة ورف � ��ع االي � �ق� ��اف ي��وم
الخميس  26مايو الجاري.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر أع �ل��ن الري أن
ج � � ��دول أع � �م� ��ال ج �ل �س��ة  24و25
م ��اي ��و ال � �ج� ��اري ي �ت �ض �م��ن ق��ان��ون

امل� �ن ��اق� �ص ��ات وامل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
لقانون تنظيم الخبرة وامل��داول��ة
ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون ال� �ع ��دد ال �ج��ائ��ز
تجنيسه واملداولة االولى لقانون
الصيدلة الجديد.

تفاصيل (ص)06

ملف «الدستور»
 مجلس  106 :2009تشريعات منها  37قانونا و 40ميزانية و 29اتفاقية -سوق المال والتخصيص والخطة التنموية أبرز قوانين الفصل الثالث عشر

تفاصيل (ص)13-10

البرلمان األوروبي
يشيد بتقدم الكويت
بحقوق اإلنسان
ب � �ح � �ث� ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ح � �ق� ��وق
االنسان أمس ووفد العالقات
مع شبه الجزيرة العربية في
البرملان االوروب��ي العالقات
االن � �س� ��ان � �ي� ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
املشتركة.
وق � � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال � �ن� ��ائ� ��ب ج � �م� ��ال ال� �ع� �م ��ر ان
ال �ل �ج �ن��ة ط �ل �ب��ت م� ��ن ال ��وف ��د
ت �ف �ع �ي��ل ال� � � � ��دور االوروب� � � � ��ي
اإلن� � � �س � � ��ان � � ��ي ب� � �م � ��ا ي �ح �ف ��ظ
ح � �ق ��وق االن� � �س � ��ان وي �س �م��ح
باالستقرار في املنطقة.
ومن جهتها أثنت رئيسة
ال��وف��د ال �ب��رمل��ان��ي األوروب� ��ي
م �ي �ش �ي��ل م� � ��اري ع �ل��ى ت �ق��دم
ال �ك��وي��ت ف ��ي م �ج ��ال ح �ق��وق
اإلنسان
تفاصيل (ص)06

المرافق :مناقشة قانون البلدية
في الجلسة المقبلة
اع� � �ل � ��ن م� � �ق � ��رر ل � �ج � �ن ��ة امل � ��راف � ��ق
ال�ع��ام��ة ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي
ع ��ن ان �ت �ه��اء ال �ل �ج �ن��ة م ��ن م�ن��اق�ش��ة
ت �ع��دي�ل�ات ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة رق ��م 5
لسنة  2005وإحالته ال��ى املجلس
مشيرا إل��ى مناقشته في الجلسة
املقبلة.
وقال إن اللجنة ناقشت كل املواد
ون��اق�ش��ت ك��ل ال�ت�ع��دي�لات وواف�ق��ت
على بعض املقترحات املقدمة من

ال �ح �ك��وم��ة ال ��ى ج��ان��ب م�ق�ت��رح��ات
مقدمة من بعض النواب ورفضت
ب �ع��ض امل �ق �ت��رح��ات االخ � ��رى الف�ت��ا
ال � ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة رف� �ض ��ت اق� �ت ��راح
الحكومة بقطع التيار الكهربائي
وامل� � ��اء ع ��ن امل �خ��ال��ف ق �ب��ل ص ��دور
الحكم القضائي.
تفاصيل (ص)07

الميزانيات :تشديد الرقابة
على عقود شركة ناقالت النفط
دع � � � � � ��ت ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
والحساب الختامي شركة ناقالت
ال� �ن� �ف ��ط ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة إل� � ��ى ض� � ��رورة
ضبط الرقابة على العقود وإل��زام
امل �ق��اول�ين ب��ال �ج��داول ال��زم�ن�ي��ة في
ت �ن �ف �ي��ذه��ا وأن ت �ض �م ��ن ال �ع �ق ��ود

امل �ب ��رم ��ة ب��ال �ن �ص��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة
امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة ف� � ��ي ت� �ح� �م ��ل امل� � �ق � ��اول
التكاليف املالية اإلضافية الناتجة
عن تأخره.
تفاصيل (ص)07
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استقبل المحمد وودع الرئيس الطاجيكي واستعرض مشروع الشقايا للطاقة مع معهد األبحاث

األمير يرعى حفل اليوم العالمي للمعلم
وتكريم المعلمين

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح ام � ��س س�م��و
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د .وي�ت�ف�ض��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
فيشمل برعايته حفل تكريم كوكبة
من املعلمني بمناسبة اليوم العاملي
للمعلم للعام الدراسي 2015 - 2014
وق��د أن��اب س�م��وه سمو ول��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح � �م � ��د ل �ح �ض��ور
ال�ح�ف��ل وذل ��ك ف��ي ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة
والنصف من صباح اليوم األربعاء
ع� �ل ��ى م � �س� ��رح امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ال �ش �ي��خ
عبدالله الجابر في جامعة الكويت.
وم� � � � ��ن ن � ��اح� � �ي � ��ة اخ� � � � � ��رى غ � � ��ادر
ال �ب�ل�اد ص �ب��اح ام ��س ال��رئ �ي��س ام��ام
ع� �ل ��ي رح � �م � ��ان رئ � �ي� ��س ج �م �ه��وري��ة
ط��اج �ي �ك �س �ت��ان ال �ص��دي �ق��ة وال ��وف ��د
الرسمي امل��راف��ق بعد زي��ارة رسمية
للبالد استغرقت ثالثة أيام.

 ..ومستقبال وزير التربية ورئيس وأعضاء معهد الكويت لألبحاث

وك � ��ان ع �ل��ى رأس م��ودع �ي��ه على
أرض املطار حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
الخالد ونائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح ونائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الشيخ خالد الجراح اونائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير املالية ووزير
النفط بالوكالة أنس الصالح وكبار
املسؤولني بالدولة وكبار القادة في
الجيش والشرطة والحرس الوطني.
واس�ت�ق�ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ خالد
ال �ج��راح ووزي ��ر ال��دف��اع بجمهورية
الصومال الشقيقة اللواء عبدالقادر

ش �ي��خ ع �ل��ي دي �ن��ي وال ��وف ��د امل��راف��ق
وذلك بمناسبة زيارته البالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ح �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ووزي � � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س أم � � �ن� � ��اء م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
ل�لأب�ح��اث العلمية د .ب��در العيسى
وامل � � ��دي � � ��ر ال � � �ع� � ��ام مل� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة د.س �م �ي��رة عمر
وأعضاء املعهد حيث أطلعوا سموه
على وثيقة مؤتمر الشرق األوس��ط
وش�م��ال افريقيا ال�س��ادس للطاقات
املتجددة (ميناريك )6 -الذي عقد في
الكويت خالل شهر أبريل املاضي.
واض � �ح� ��ت امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل�ع�ه��د
الكويت لالبحاث العلمية د .سميرة
ع �م��ر ع �ق��ب ال� �ل� �ق ��اء :ق��دم �ن��ا ع��رض��ا
مرئيا ملا قام به املعهد من إنجازات
ل� �ل� �ط ��اق ��ة امل� � �ت� � �ج � ��ددة ف � ��ي م � �ش ��روع
ال�ش�ق��اي��ا وق��دم�ن��ا آخ ��ر م��ا توصلنا
إل �ي��ه م��ن م��راح��ل خ�ل�ال ه��ذه ال�ف�ت��رة

وعرضناها بالشاشة اإللكترونية
إل��ى حضرة صاحب السمو وسمو
ول��ي ع�ه��ده االم�ي�ن وق��دم�ن��ا العرض
ال� � ��ذي ي �ب�ي�ن أن امل � �ش� ��روع ب � ��دأ اآلن
ف��ي إن �ج��از وإن �ش ��اء م�ح�ط��ة ال�ط��اق��ة
ال �ه ��وائ �ي ��ة وك ��ذل ��ك م �ح �ط��ة ال �ط��اق��ة
الشمسية والذي سيتم االنتهاء منه
خ�لال الشهر التاسع من ه��ذا العام
واك� � ��دت ان ه� ��ذا امل� �ش ��روع ال��وط �ن��ي
ل ��ه م � � ��ردود ك �ب �ي��ر ف ��ي أم � ��ن ال �ط��اق��ة
امل� �ت� �ج ��ددة مل ��ا ل ��ه م ��ن أه �م �ي��ة ك��ذل��ك
ومساندة على مستوى دول الخليج
ودول ال �ع��ال��م وس� ��وف ن�س�ت�م��ر في
العرض املرئي في املستقبل لتكون
ال�ص��ورة واض�ح��ة لحضرة صاحب
ال�س�م��و وس �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د بحيث
يكون االفتتاح في السنة املقبلة.
من جانبه أدل��ى املدير التنفيذي
ملركز أبحاث الطاقة والبناء باملعهد
د .س��ال��م ال �ح �ج��رف ب �ت �ص��ري��ح ق��ال
فيه إن مؤتمر (ميناريك  )6 -انتهى

ولي العهد استقبل المحمد
وأبل وإدارة معهد األبحاث
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص �ب��اح
ام ��س س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر املحمد
واس �ت �ق �ب��ل وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
اإلسكان ياسر ابل.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
وزي� � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي رئيس مجلس أم�ن��اء معهد

ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة د .ب��در
العيسى واملدير العام ملعهد الكويت
ل�لأب�ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة د .س�م�ي��رة عمر
وأعضاء املعهد حيث أطلعوا سموه
على وثيقة مؤتمر الشرق األوس��ط
وش�م��ال افريقيا ال�س��ادس للطاقات
امل�ت�ج��ددة (ميناريك  )6 -ال��ذي عقد
في دول��ة الكويت خ�لال شهر أبريل
املاضي.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية
تهنئة إل��ى امللك ه��ارال��د الخامس
م �ل��ك م�م�ل�ك��ة ال �ن ��روي ��ج ال�ص��دي�ق��ة
ع� �ب ��ر ف �ي �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
والعافية.
سمو ولي العهد مستقبال ياسر أبل

إل ��ى ت��وص �ي��ات ع ��دة ل� ��دول امل�ن�ط�ق��ة
ب �م��ا ف �ي �ه��ا ال �ك��وي��ت وم� ��ن أه� ��م ه��ذه
ال �ت��وص �ي��ات ح ��ث ال �ح �ك��وم��ات على
تقليل االعتماد على النفط إلنتاج
الكهرباء وذل��ك الس�ت�خ��دام مصادر
بديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة
ال��ري��اح .وتأسيس هيئات مستقلة
لتحقيق األهداف املنشودة لتوطني
تقنيات الطاقة املتجددة للوصول
إل��ى نسبة  15ف��ي امل�ئ��ة بحلول عام
 2030من الطاقة املنتجة في الكويت
على سبيل املثال.
وت� ��م اس� �ت� �ع ��راض أه� ��م امل �ش��اري��ع
التي يقوم املعهد على تنفيذها فيما
يخص الطاقة املتجددة وخصوصا
م �ب��ادرة ال�ش�ق��اي��ا ل�ل�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة
حيث تم إعطاء صاحب السمو أمير
ال� �ب�ل�اد ن �ب��ذة ع ��ن آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات
وع ��ن م��وع��د ت�ش�غ�ي��ل أول محطتني
ل �ل �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة وط ��اق ��ة ال��ري��اح
خ�لال ه��ذا العام كما تم استعراض

ال �خ �ط��ط امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ل �ت��وس��ع في
ه � � ��ذا امل� � �ج � ��ال خ� �ص ��وص ��ا امل ��رح� �ل ��ة
الثانية من املشروع حيث تم عرض
ب ��داي ��ة امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ل�م�ش��روع
وال �ت��ي س�ت�ب��دأ ب�ط��رح أول مشاريع
الطاقة املتجددة للمستثمرين 500
م �ي �ج��اواط ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص ب��واق��ع
 400م �ي �ج��اواط ل�ل�ط��اق��ة الشمسية
و 100ميجاواط لطاقة الرياح وذلك
بنظام الشراكة بني القطاعني العام
وال �خ��اص وب��ال�ت�ع��اون م��ع الجهات
املعنية.
وف� � ��ي إط � � ��ار آخ� � ��ر ب� �ع ��ث ح �ض��رة
صاحب السمو أمير البالد ببرقية
تهنئة إلى امللك هارالد الخامس ملك
مملكة النرويج الصديقة عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
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أقام مأدبة غداء على شرف األمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية

الغانم يستقبل مشعل األحمد

رئيس مجلس األمة يستقبل الشيخ مشعل األحمد بحضور عدد من النواب

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه امس نائب
رئ� �ي ��س ال � �ح� ��رس ال ��وط� �ن ��ي ال �ش �ي��خ
مشعل األحمد الجابر الصباح.
وح�ض��ر ال�ل�ق��اء أم�ي�ن س��ر مجلس
األم � � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال � �ج� ��ار ال �ل��ه
ال� � �خ � ��راف � ��ي وال � � � �ن� � � ��واب د .ي ��وس ��ف
ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة وم � � � � �ب� � � � ��ارك ال � �ح � ��ري � ��ص
وعبدالله املعيوف وعلي الخميس
ود .عبد الله الطريجي وجمال العمر
وأحمد الري ود .خليل عبد الله أبل
وع��دن��ان عبد الصمد ومحمد طنا
ال �ع �ن��زي وك��ام��ل ال �ع��وض��ي وف ��ارس
سعد العتيبي وفيصل الكندري.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل ال �غ��ان��م ف��ي مكتبه
امس االمناء ال �ع��ام�ي�ن ل�ل�م�ج��ال��س
التشريعية الخليجية وذل ��ك عقب
م�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي االج �ت �م��اع ال�ت��اس��ع

ع� �ش ��ر ل�ل�أم� �ن ��اء ال� �ع ��ام�ي�ن مل �ج��ال��س
ال�ش��ورى وال�ن��واب والوطني واألم��ة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الذي اختتم أعماله امس.
وأك��د ال�غ��ان��م خ�لال ال�ل�ق��اء أهمية
االجتماعات ال��دوري��ة التي يعقدها
االم� � �ن � ��اء ال � �ع� ��ام� ��ون الس� �ي� �م ��ا أن �ه��ا
ت �س��اه��م ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ف ��ي ت �ط��وي��ر
ال �ع �م��ل ف ��ي امل� �ج ��ال ��س ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
الخليجية.
وأش��اد الغانم بالجهود املبذولة
م ��ن ق �ب��ل امل �ش ��ارك�ي�ن وامل �ت �م �ث �ل��ة في
ت �ب��ادل األف� �ك ��ار وال �خ �ب��رات وأوراق
العمل.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ال �ن��ائ �ب��ان ح�م��ود
ال�ح�م��دان وس�ع��د ال�خ�ن�ف��ور واألم�ي�ن
ال �ع��ام مل�ج�ل��س االم ��ة ع�ل�ام ال�ك�ن��دري
واألم �ي��ن ال �ع��ام ل�لات �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي

الشيخ مشعل في حوار ودي مع بعض النواب

العربي فايز الشوابكة واألمني العام
السابق لالتحاد البرملاني العربي
نور الدين بوشكوج.
وع� �ق ��ب ال� �ل� �ق ��اء ت� ��م ع � ��رض ف�ي�ل��م
وثائقي للوفود الزائرة حول مفهوم
(ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة) ع�ل��ى
مسرح مجلس االمة.
كما اق��ام الغانم م��أدب��ة غ��داء على
ش��رف ال�ض�ي��وف ب�ق��اع��ة االح�ت�ف��االت
في املجلس حضرها عدد من النواب.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ب� �ع ��ث رئ �ي��س
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم برقية
تهنئة إلى رئيس البرملان في مملكة
ال �ن��روي��ج أول�ي�م�ي��ك ث��وم�ي�س��ن وذل��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.
الغانم مستقبال األمناء العامني للمجالس التشريعية الخليجية

برلمان
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االجتماع الـ  19اختتم أعماله في الكويت وأصدر توصياته

أمناء البرلمانات الخليجية :تفويض الكويت
للحصول على صفة مراقب باالتحاد الدولي
أق��ر األم�ن��اء ال�ع��ام��ون ملجالس
ال� � �ش � ��ورى وال� � �ن � ��واب وال ��وط� �ن ��ي
واألم ��ة بمجلس ال �ت �ع��اون ل��دول
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ع � � � ��ددا م��ن
ال� �ت ��وص� �ي ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب�ت�ف�ع�ي��ل
ال � ��دب� � �ل � ��وم � ��اس� � �ي � ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
الخليجية ال��ى ج��ان��ب تفويض
االم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س االم� ��ة
الكويتي بالتنسيق م��ع األمانة
العامة لالتحاد البرملاني الدولي
وادارة امل � �س � ��اع � ��ي ل �ل �ح �ص��ول
ع �ل��ى ص �ف��ة م ��راق ��ب ل�ل�م�ج�م��وع��ة
الخليجية.
وأوصى املشاركون في أعمال
االجتماع ال �ـ 19لألمناء العامني
ل �ل �م �ج��ال��س ال �ن �ي��اب �ي��ة ب�م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي ال�ب�ي��ان
الختامي ام��س الثالثاء بتعزيز
مفهوم الدبلوماسية البرملانية
م� ��ن خ �ل��ال ت �ك �ث �ي��ف ال� �ع� �م ��ل ب�ين
امل � �ج� ��ال� ��س ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ب � ��دول
الخليج وتبادل الزيارات ورسم
الخطط ووضع االستراتيجيات
ال� ��واض � �ح� ��ة ل� �ت� �ك ��ام ��ل األه� � � ��داف
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل��دول
الخليجية.
وأك ��د ال �ب �ي��ان ض� ��رورة تأهيل
ال �ك��وادر ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال�ب��رمل��ان��ات
بالدورات التدريبية املتخصصة
ب� � �م � ��ا ي � � �خ� � ��دم ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة
البرملانية وممارستها وتفعيل
دور م� � �ج � �م � ��وع � ��ات ال � �ص � ��داق � ��ة
م ��ع ال� � ��دول ال �ص��دي �ق��ة ل�ت��وس�ي��ع
دائ� ��رة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة البرملانية
وال �ش �ع �ب �ي��ة الف� �ت ��ا ال � ��ى ت�ك�ل�ي��ف
االم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س االم� ��ة
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وض � � ��ع ال � �ت � �ص� ��ورات
وامل�لاح�ظ��ات اإلج��رائ�ي��ة لتفعيل
الدبلوماسية البرملانية.
وت� �ط ��رق ال� ��ى ت�ك�ل�ي��ف االم��ان��ة
ال� � � �ع � � ��ام � � ��ة مل� � �ج� � �ل � ��س ال� � � �ش � � ��ورى
ال �س �ع��ودي ص�ي��اغ��ة ط�ل��ب البند
ال �ط ��ارئ ف��ي االت� �ح ��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال � � � ��دول � � � ��ي ب � � ��اس � � ��م امل � �ج � �م� ��وع� ��ة
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ح � � � ��ول م � ��وض � ��وع
مكافحة االره� ��اب ع�ل��ى أن يقدم
ق� �ب ��ل ش� �ه ��ر م� ��ن م� ��وع� ��د م��ؤت �م��ر
االت � � �ح � � ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � ��دول � ��ي
للتشاور مع املجالس الخليجية.
جدول األعمال
وف � � ��ي ب � ��داي � ��ة ج� �ل� �س ��ة ال �ع �م��ل
األول� � � � � � ��ى اس� � �ت� � �ع � ��رض األم � � �ن� � ��اء
العامون مشروع جدول األعمال
على النحو التالي:
البند األول:
 - 1اع� �ت� �م ��اد م� �ش ��روع ج ��دول

اعادة النظر في
استمرارية التعاون
مع المعهد العربي
للتدريب البرلماني
اعتماد خطة
التدريب والتطوير
المشترك
المقترحة للعام
2017 - 2016
االمني العام ملجلس األمة عالم الكندري متحدثا خالل الجلسة الختامية

األعمال.
 - 2تشكيل لجنة الصياغة.
البند الثاني:
ت� � �ق � ��ري � ��ر ل � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق
واملتابعة.
البند الثالث:
ت� � �ق � ��ري � ��ر ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ت � �ط� ��وي� ��ر
والتدريب املشترك.
البند الرابع:
تقرير لجنة تبادل املعلومات.
البند الخامس:
ب� � �ن� � �ي � ��ة ج � � � ��دي � � � ��دة ل � �ص � �ي ��اغ� ��ة
البيانات الختامية الجتماعات
األمناء العامني
م� �ق ��دم م� ��ن م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى
السعودي
البند السادس:
مناقشة م��وض��وع االج�ت�م��اع
بعنوان الدبلوماسية البرملانية .
البند السابع:
ت �ح��دي��د م��وض��وع االج �ت �م��اع
القادم رقم (.20
البند الثامن:
ما يستجد من أعمال.
ح� �ي ��ث ن� ��ا ق� ��ش ا مل �ج �ت �م �ع ��ون
ا ل �ب �ن��ود ا مل ��در ج ��ة ع �ل��ى ج ��دول
األ ع �م��ال وا ن �ت �ه��وا إ ل��ى ا ت �خ��اذ
ا ل� � � � � � �ق � � � � � ��رارات وا ل � � �ت� � ��و ص � � �ي� � ��ات
ا لتا لية :
البند األول :إقرار جدول أعمال
االجتماع:
ت� � ��م إق� � � � � ��رار ج� � � � ��دول األع� � �م � ��ال
وتشكيل لجنة الصياغة.
ال �ب �ن��د ال� �ث ��ان ��ي :ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
التنسيق واملتابعة:

إشادة بالجهود
أش� � � � � ��اد األم� � � � �ن � � � ��اء ال� � �ع � ��ام � ��ون
ب� ��ال � �ج � �ه� ��ود ال� � �ت � ��ي ق � ��ام � ��ت ب �ه��ا
ال� �س� �ك ��رت ��اري ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ج�ل��س
ال�ش��ورى بدولة قطر خ�لال فترة
رئاستها للجنة.
ث��م ن��اق�ش��وا م��ا ج��اء بالتقرير
وقرروا ما يلي:
 - 1انتقال رئاسة هذه اللجنة
إلى األمانة العامة ملجلس األمة
بدولة الكويت.
 - 2إح � ��ال � ��ة م� � �ش � ��روع الئ �ح��ة
تنظيم عمل اللجان املنبثقة عن
اجتماع األمناء العامني املعد من
ق�ب��ل ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�س�ي��ق وامل�ت��اب�ع��ة
إل��ى ال�ل�ج��ان ال��دائ�م��ة ملراجعتها
وإب � � � � � ��داء م�ل�اح� �ظ ��ات� �ه ��ا ل �ل �ج �ن��ة
ال �ت �ن �س �ي��ق وامل� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ي �ع��رض
مشروع متكامل على األمناء في
االجتماع القادم.
 - 3إس�ن��اد استرجاع أرشيف
م��وق��ع األم �ن��اء ال�ع��ام�ين ال�س��اب��ق
وك��ام��ل محتوياته اإللكترونية
إل � � ��ى األم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ج �ل��س
األم ��ة ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ب��ال�ت�ع��اون
م � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � �ن� � ��واب ب �م �م �ل �ك��ة
البحرين بوضع آلية وذلك خالل
ش �ه��ر ع �ل��ى أن ت�ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات
خ�لال شهر آخ��ر وتحويلها الى
األمانة العامة للمجلس الوطني
االت � � � �ح� � � ��ادي ب� � ��دول� � ��ة اإلم � � � � ��ارات
إلدخ��ال��ه إل��ى الشبكة البرملانية
املعلوماتية الخليجية.
 - 4ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة ال �ت �ط��وي��ر

والتدريب املشترك نشر وتبادل
البرامج التدريبية الخاصة بكل
مجلس على الصفحات الداخلية
للشبكة البرملانية املعلوماتية
الخليجية.
 - 5ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى م��ا ج��اء في
ال�ق��رار رق��م  2015/18/7الصادر
ع � ��ن االج� � �ت� � �م � ��اع ال � �ث� ��ام� ��ن ع �ش��ر
ل�لأم�ن��اء ال�ع��ام�ين ب��امل��واف�ق��ة على
رفع توصية إلى أصحاب رؤساء
املجالس التشريعية الخليجية
ت � ��درج ف ��ي ج � ��دول أع� �م ��ال لجنة
التنسيق ال�ب��رمل��ان��ي وال�ع�لاق��ات
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ف � � ��ي اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا
ال �ق��ادم وذل ��ك ب��إع��ادة ال�ن�ظ��ر في
اس�ت�م��راري��ة ال�ت�ع��اون م��ع املعهد
ال � �ع ��رب ��ي ل� �ل� �ت ��دري ��ب ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
وال ��دراس ��ات التشريعية التابع
لالتحاد البرملاني العربي نظرا
لعدم االس�ت�ف��ادة منه م��ع مذكرة
ت �ش��رح األس� �ب ��اب ال��داع �ي��ة ل��ذل��ك
تقدمها األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
األمة بدولة الكويت مع التوصية
ب ��إل ��زام امل �ع �ه��د ب �ت �ق��دي��م ح�س��اب��ه
الختامي ال�س�ن��وي إل��ى االت�ح��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي م ��ع ال�ت��أك�ي��د
ع�ل��ى امل�ع�ه��د ل�ل��وف��اء ب��ال�ت��زام��ات��ه
ت � �ج� ��اه ال� � � � ��دول األع � � �ض� � ��اء ال �ت��ي
يصعب عليها حضور ال��دورات
في مقره.
ال �ب �ن��د ال� �ث ��ال ��ث :ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
التطوير والتدريب املشترك:
أش� � � � � ��اد األم� � � � �ن � � � ��اء ال� � �ع � ��ام � ��ون
بالجهود التي قامت بها األمانة
ال � �ع ��ام ��ة مل �ج �ل ��س األم� � � ��ة ب ��دول ��ة

ال �ك��وي��ت خ �ل�ال ف �ت��رة رئ��اس�ت�ه��ا
للجنة.
مناقشة التقرير
ث��م ن��اق�ش��وا م��ا ج��اء بالتقرير
وقرروا ما يلي:
 - 1انتقال رئاسة هذه اللجنة
إل� ��ى األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س
ال � ��وط� � �ن � ��ي االت� � � � �ح � � � ��ادي ب� ��دول� ��ة
اإلمارات.
 - 2رف��ع سقف ع��دد املشاركني
في البرامج التدريبية التي يتم
تنفيذها إلى ( 3مشاركني من كل
مجلس ف��ي ح��ال رغبته ف��ي ذلك
م��ن أج ��ل إت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة ألك�ب��ر
عدد ممكن من موظفي املجالس
لالستفادة من البرامج التدريبية
وت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات بينهم وذل��ك
فيما يخص البرامج التدريبية.
 - 3تفعيل التدريب على رأس
ال� �ع� �م ��ل ب �ش �ك��ل أك � �ب ��ر وت �ك �ث �ي��ف
ال� ��زي� ��ارات امل �ت �ب��ادل��ة ب �ح��د أدن ��ى
زيارة واحدة ملن يرغب وتوثيقها
وتزويد الرئيس ال��دوري للجنة
بها.
 - 4التأكيد على االستمرار في
تنفيذ ب��رام��ج تدريبية مشتركة
س�ن��وي��ا ع��ن ط��ري��ق ال�ت��دري��ب عن
ب�ع��د م��ن خ�ل�ال تصميم وإن�ش��اء
منظومة مشتركة للتدريب عن
بعد بالتنسيق بني لجنة تبادل
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ول� �ج� �ن ��ة ال �ت �ط��وي��ر

التتمة ص05

إلزام الشركة
المستضيفة
لموقع الشبكة
البرلمانية
المعلوماتية
الخليجية بتقديم
تقارير شهرية عن
الموقع
ضرورة وضع
االستراتيجيات
الواضحة لتكامل
األهداف السياسية
والبرلمانية للدول
الخليجية
مراجعة الئحة
تنظيم عمل اللجان
وإعداد مشروع
متكامل لوضعه
على األمناء في
االجتماع المقبل
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المشاركون في االجتماع رفعوا برقيات شكر إلى األمير وولي العهد والغانم

تكليف أمانة مجلس األمة
تفعيل الدبلوماسية البرلمانية
تتمة المنشور ص04

عقد االجتماع
القادم ألمناء
البرلمانات
الخليجية
في اإلمارات

والتدريب املشترك.
 - 5ال � �ت� ��أك � �ي� ��د ع � �ل� ��ى ت � �ب� ��ادل
امل �ع �ل��وم��ات ب�ي�ن امل �ج��ال��س فيما
يتعلق بخطط وبرامج التدريب
التي يعدها كل مجلس ملوظفيه
ل�ل��اس � �ت � �ف� ��ادة م� � ��ن خ � � �ب� � ��رات ك��ل
مجلس.
 - 6اع� �ت� �م ��اد خ �ط��ة ال �ت �ط��وي��ر
والتدريب املشترك املقترحة من
اللجنة للعام 2017 / 2016
ال �ب �ن��د ال � ��راب � ��ع :ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
تبادل املعلومات:
تقرير اللجنة
استعرض املجتمعون تقرير
اللجنة وأش��اد األم�ن��اء العامون
بالجهود التي قامت بها األمانة
ال�ع��ام��ة ملجلس ال �ن��واب بمملكة
البحرين في هذا اإلط��ار وق��رروا
ما يلي:
 -1تفعيل دور مدخلي البيانات
الذين تم تدريبهم في كل مجلس
ع �ل��ى م��رح�ل�ت�ين م��ن ق �ب��ل امل�ج�ل��س
ال��وط �ن��ي االت� �ح ��ادي وذل� ��ك إلث ��راء
امل � �ح � �ت� ��وى ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع ال �ش �ب �ك��ة
الداخلي حيث إن إدخال البيانات
ليس من اختصاص لجنة تبادل
املعلومات.
 -2ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل � �ج � �ن� ��ة ت� � �ب � ��ادل
املعلومات وضع خطة لتسويق
الشبكة تستهدف أعضاء الشبكة
من البرملانيني وموظفي أمانات
املجالس التشريعية خالل العام
الحالي  1437هـ  2016 /م.
 -3إل ��زام ال�ش��رك��ة املستضيفة
مل� � ��وق� � ��ع ال � �ش � �ب � �ك� ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
املعلوماتية الخليجية بتقديم
ت� � �ق � ��اري � ��ر ش � �ه� ��ري� ��ة ع� � ��ن امل� ��وق� ��ع
وتوزيعها على األمناء العامني.
 -4التأكيد على ضرورة تفعيل
الصفحة ال��داخ�ل�ي��ة لكل مجلس
بإدخال املعلومات الخاصة به.
 -5انتقال رئاسة ه��ذه اللجنة
إل� ��ى األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س
ال � ��وط� � �ن � ��ي االت� � � � �ح � � � ��ادي ب� ��دول� ��ة
اإلمارات.
البيانات الختامية
البند ال�خ��ام��س :بنية جديدة
ل �ص �ي��اغ��ة ال �ب �ي��ان��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
الجتماعات األمناء العامني:
أقر األمناء العامون املحتويات
املقترحة لبنية البيان الختامي
الج� �ت� �م ��اع ��ات األم � �ن� ��اء ال �ع��ام�ي�ن
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى

تأهيل الكوادر
العاملة في
البرلمانات
بما يخدم
الدبلوماسية
جانب من الجلسة الختامية لالجتماع الـ  19ألمناء البرملانات الخليجية

باململكة العربية السعودية.
ال � �ب � �ن ��د ال� � � �س � � ��ادس :م �ن��اق �ش��ة
موضوع االجتماع الدبلوماسية
البرملانية:
أوراق العمل
اس �ت �ع��رض األم� �ن ��اء ال �ع��ام��ون
أوراق ال� � �ع� � �م � ��ل امل � � �ق � ��دم � ��ة م��ن
األم��ان��ات العامة ح��ول موضوع
الدبلوماسية البرملانية وانتهوا
إل� ��ى ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أه �م �ي��ة دور
الدبلوماسية البرملانية كما أقر
امل �ج �ت �م �ع��ون ت��وص �ي��ات خ��اص��ة
باملوضوع من أهمها:
 -1ت��أه �ي��ل ال � �ك� ��وادر ال �ع��ام �ل��ة
ف � � ��ي ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان� � ��ات ب� � � ��ال� � � ��دورات
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص ��ة ب �م��ا
ي�خ��دم ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة البرملانية
وممارستها.
 -2ض � � � � ��رورة رس � � ��م ال �خ �ط ��ط
ووض� � � � � � ��ع االس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج� � �ي � ��ات
ال� ��واض � �ح� ��ة ل� �ت� �ك ��ام ��ل األه� � � ��داف
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل��دول
الخليجية.
 - 3تعزيز مفهوم الدبلوماسية
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م� ��ن خ� �ل��ال ت�ك�ث�ي��ف
العمل بني املجالس التشريعية
بدول الخليج مع تبادل الزيارات
ب�ي�ن إدارات ال �ش �ع��ب ال�ب��رمل��ان�ي��ة
فيها.
 -4ت �ف �ع �ي��ل دور م �ج �م��وع��ات
ال� �ص ��داق ��ة م ��ع ال� � ��دول ال �ص��دي �ق��ة
ل �ت��وس �ي��ع دائ� � ��رة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
البرملانية.
على أن تزود أمانات املجالس

ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
مل �ج �ل��س األم� � ��ة ب� ��دول� ��ة ال �ك��وي��ت
ب� � ��ال � � �ت � � �ص� � ��ورات وامل �ل��اح � � �ظ � ��ات
اإلجرائية لتفعيل الدبلوماسية
البرملانية.
ال � �ب � �ن� ��د ال � � �س� � ��اب� � ��ع :م� �ن ��اق� �ش ��ة
موضوع االجتماع القادم:
اس �ت �ع��رض األم� �ن ��اء ال �ع��ام��ون
امل � � ��وض � � ��وع � � ��ات امل � �ق � �ت� ��رح� ��ة م��ن
األم��ان��ات العامة ح��ول موضوع
االج� � �ت� � �م � ��اع ال� � � �ق � � ��ادم وان � �ت � �ه� ��وا
إل � ��ى ت �ح��دي��د م ��وض ��وع ت �ط��وي��ر
ال��دع��م ال �ف �ن��ي ل�ل�ع�م��ل ال�ب��رمل��ان��ي
م��وض��وع��ا ل�لاج�ت�م��اع العشرين
 1438هـ  2017/م.
مكافحة االرهاب
البند ال�ث��ام��ن :م��ا يستجد من
أعمال:
أوال :ط ��رح ب �ن��د ط� ��ارئ ب��اس��م
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ب �ش��أن
مكافحة اإلره��اب وتقرر تكليف
األم��ان��ة العامة ملجلس الشورى
ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ص �ي��اغ��ة ط �ل��ب ال �ب �ن��د ل�لات �ح��اد
ال � �ب� ��رمل� ��ان � ��ي ال � � ��دول � � ��ي ع � �ل� ��ى أن
ي� � �ق � ��دم ق � �ب� ��ل ش � �ه� ��ر م� � ��ن م ��وع ��د
م� ��ؤت � �م� ��ر االت� � � �ح � � ��اد ال � �ب ��رمل ��ان ��ي
ال��دول��ي ب��ال�ت�ش��اور م��ع املجالس
الخليجية.
ثانيا :تفويض األمانة العامة
مل �ج �ل��س األم� � ��ة ب� ��دول� ��ة ال �ك��وي��ت
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع األم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
لالتحاد البرملاني الدولي بشأن
ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى ص� �ف ��ة م ��راق ��ب

للمجموعة الخليجية.
ث��ال�ث��ا :إس �ن��اد ت�ق��دي��م م�ش��روع
خ� � �ط � ��ة م� �س� �ت� �ق� �ب� �ل� �ي ��ة ل� �ت� �ط ��وي ��ر
ع �م��ل ج �م�ع �ي��ة األم� �ن ��اء ال �ع��ام�ين
للبرملانات العربية إل��ى األم��ان��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س ال ��وط � �ن ��ي
االت � � � �ح� � � ��ادي ب� � ��دول� � ��ة اإلم � � � � ��ارات
وي ��رس ��ل إل ��ى رئ ��اس ��ة االج �ت �م��اع
ال �ت��اس��ع ع�ش��ر ل�لأم �ن��اء ال�ع��ام�ين
وي� � �ت � ��م ت �ع �م �ي �م �ه��ا ع � �ل� ��ى ب ��اق ��ي
األم� � ��ان� � ��ات ال� �ع ��ام ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
إلبداء اآلراء واالقتراحات.
الجلسة الختامية:
وف � ��ي خ � �ت ��ام االج � �ت � �م� ��اع ت�ل��ي
ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي وواف � ��ق عليه
امل �ج �ت �م �ع��ون ث ��م ق� ��دم د .م�ح�م��د
س ��ال ��م امل � ��زروع � ��ي األم� �ي��ن ال �ع��ام
ل �ل �م �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي االت � �ح ��ادي
ال� ��دع� ��وة ألم� �ن ��اء ال �ع ��ام�ي�ن ل�ع�ق��د
اج� �ت� �م ��اع� �ه ��م ال� � �ق � ��ادم ف � ��ي دول � ��ة
اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وق��د
ش�ك��ره املجتمعون على ال��دع��وة
وتمت املوافقة عليها.
ثم ألقى ع�لام الكندري األمني
ال � � �ع� � ��ام مل� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ب� ��دول� ��ة
الكويت كلمة ختامية أعرب فيها
ع��ن ش�ك��ره األم �ن��اء العامني على
مشاركتهم في االجتماع متمنيا
للجميع التوفيق والسداد.
ك� �م ��ا أع� � � ��رب امل� � �ش � ��ارك � ��ون ع��ن
ش �ك��ره��م ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
واألم �ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س ول�ك��ل
العاملني باألمانة العامة ملجلس
األم � � ��ة ف� ��ي دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى

ك ��رم ال�ض�ي��اف��ة وح �س��ن الترتيب
لالجتماع وعلى اإلدارة الحكيمة
ألع�م��ال االج�ت�م��اع ال�ت��ي ك��ان لها
األثر الكبير في إنجاحه.
وق��رر املشاركون رف��ع برقيات
شكر إلى كل من صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد أمير البالد
وسمو الشيخ نواف االحمد ولي
ال �ع �ه��د وم� � ��رزوق ال �غ��ان��م رئ�ي��س
م�ج�ل��س األم� ��ة م�ت�ض�م�ن��ة ال�ش�ك��ر
وال�ت�ق��دي��ر ع�ل��ى اس�ت�ض��اف��ة دول��ة
ال�ك��وي��ت ه��ذا االج�ت�م��اع وتوفير
كل الوسائل إلنجاحه سعيا إلى
تحقيق األه��داف املرجوة والتي
ي�ه��دف إل�ي�ه��ا ق ��ادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.

صياغة الشورى
السعودي طلب
البند الطارئ في
االتحاد البرلماني
الدولي باسم
المجموعة
الخليجية حول
مكافحة االرهاب
تفعيل دور
مجموعات
الصداقة مع الدول
لتوسيع دائرة
الدبلوماسية
البرلمانية
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احتماالت بأن يتقدم نواب بطلب عقد جلسة خاصة للرياضة  26مايو

األولويات :المناقصات والصيدلة والخبراء
والتجنيس على جدول أعمال الجلسة المقبلة
ك �ش ��ف م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات
اح �م��د الري ع��ن م �ض �م��ون اج�ت�م��اع
ل � �ج � �ن� ��ة االول� � � � � ��وي� � � � � ��ات االح � � � � � ��د 22
م��اي��و ال� �ج ��اري م ��ع وزي � ��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وزي ��رة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
ال �ص �ب �ي��ح وف ��ري ��ق ع�م�ل�ه��ا مل�ن��اق�ش��ة
ت� �ق ��ري ��ر ال� �ح� �ك ��وم ��ة ح � ��ول ال �ج �ه��ات
وامل �س��ؤول�ي�ن امل�ق�ص��ري��ن ف��ي تنفيذ
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة م�ب�ي�ن��ا ان ال�ت�ق��ري��ر
اعدته الوزيرة بناء على توجيهات
رئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ
جابر املبارك الفتا الى ان االجتماع
ح ��ول ��ه م� �ه ��م وس� �ن� �ض ��ع م� ��ن خ�ل�ال��ه
النقاط على الحروف.
وق � � � ��ال الري ان ه � � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر
ال�ح�ك��وم��ي م��ؤش��ر ق��وي ع�ل��ى جدية
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي اح ��ال ��ة اي م �س��ؤول
متقاعس عن تنفيذ الخطة التنموية
ال��ى املحاسبة بابعاده ع��ن منصب
املسؤولية او تحويله الى مستشار
في اي مكان آخر وهذا اجتماع مهم
يعكس جدية السلطتني في تشجيع

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

العاملني باخالص واجتهاد وابعاد
املقصرين عن مراكز القرار.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر اع �ل ��ن الري ع��ن
ج��دول اع�م��ال جلسة  24و 25مايو
الجاري متضمنة قانون املناقصات
وامل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون تنظيم
ال �خ �ب��رة وامل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ق��ان��ون
ال �ع��دد ال �ج��ائ��ز ت�ج�ن�ي�س��ه وامل��داول ��ة
االول � ��ى ل �ق��ان��ون ال �ص �ي��دل��ة ال�ج��دي��د

ال��ذي املتضمن اختالف بالرأي بني
السلطتني اذ ترى الحكومة السماح
بمنح رخص الصيدليات للشركات
ال�ت��ي ت�م��ارس اع�م��ال الصيدلة دون
ح ��اج ��ة ل �ت �س �ج �ي��ل ال ��رخ �ص ��ة ب��اس��م
صيدالني كويتي مقابل اراء نيابية
باالبقاء على هذا الشرط.
واضاف من املمكن ان يكون على
جدول اعمال الجلسة املقبلة قانون

حقوق اإلنسان بحثت مع الوفد
األوروبي العالقات المشتركة

جانب من اجتماع لجنة حقوق االنسان أمس

ب �ح �ث��ت ل �ج �ن��ة ح � �ق ��وق االن � �س ��ان
ال �ب��رمل��ان �ي��ة خ �ل�ال اج �ت �م��اع �ه��ا ام��س
مع وف��د العالقات مع شبه الجزيرة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ب� ��رمل� ��ان االوروب � � � ��ي
العالقات االنسانية والسياسية ذات
االهتمام املشترك.
وذكر رئيس اللجنة النائب جمال
العمر في تصريح إل��ى الصحافيني
ان ال�ل�ج�ن��ة ت �ب��ادل��ت وج �ه��ات النظر
حول مختلف القضايا مبينا أنه تم
التركيز على قانون العمالة املنزلية

البلدية الجديد في حال انهت لجنة
امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن��ه
الخميس املقبل.
وب �ي��ن ان ه� �ن ��اك ت� �ع ��دي�ل�ات ع�ل��ى
ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة واض ��اف ��ة م ��ادة
على قانون املعاقني ب��ادخ��ال ممثل
ع ��ن ال �ش �ب��اب ف ��ي ع �ض��وي��ة مجلس
ادارة هيئة املعاقني .وق��ال ان هناك
تعديالت على قانون مكافحة غسيل

االموال من املحتمل مناقشتها.
ون� � ��وه ال � ��ى ان ت �ع��دي�ل�ا م �ه �م��ا ق��د
ي �ن��اق��ش ف ��ي ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة ي��رف��ع
السمعة الدولية للكويت .واوضح انه
يتضمن تعديل قانون العمل االهلي
م ��ن م ��ادت�ي�ن ت �س��اع��د ع �ل��ى ال �ح��د من
ت�ج��ارة االق��ام��ات بتغليظ العقوبات
ع�ل��ى ص��اح��ب ال�ع�م��ل وال �ع��ام��ل تصل
ال��ى ال�س�ج��ن وال �غ��رام��ة ع��ن ك��ل عامل
يتم استخدامه من قبل تجار االقامات
ويساعد خاصة في الحد من التالعب
ف��ي ع �ق��ود ال �ع�م��ال��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي
يزيد العاملون فيها عن  6آالف عامل
وتشوبها الشبهات.
واش � � ��اد الري ب �ج �ه��ود ال ��وزي ��رة
الصبيح بمكافحة تجارة االقامات
ك�م��ا اش ��اد ف��ي ج �ه��ود ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د ف��ي تسهيل
ال � �ق� ��اء ال �ق �ب ��ض ع �ل ��ى م� ��ن ي �ع �م �ل��ون
على اس�ت�غ�لال العمالة وتراخيص
العمالة الوهمية.
ول �ف��ت ب �ق��ول��ه :ه �ن��اك اح �ت �م��االت

ب� ��أن ي �ت �ق��دم ب �ع��ض ال � �ن ��واب ب�ط�ل��ب
عقد جلسة خاصة ملناقشة اصالح
االوض ��اع الرياضية ورف��ع االي�ق��اف
يوم الخميس  26مايو الجاري.
م ��ن ن��اح �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ق� ��ال الري:
ن �ع �ب��ر ع� ��ن ارت� �ي ��اح� �ن ��ا مل� ��ا ح�ص�ل��ت
عليه ال�ك��وي��ت م��ن تصنيف م��ودي��ز
مبينا ان ه��ذا التصنيف ج��اء بناء
ع�ل��ى ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة لسمو
االمير وجهود رئيس مجلس االمة
واع �ض��اء اللجنة امل��ال�ي��ة البرملانية
واع � �ض� ��اء امل �ج �ل��س ق ��ائ �ل�ا :ن �ع��اه��د
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف � ��ي اس� �ت� �م ��رار
جديتنا بشأن االصالح االقتصادي.
م ��ن ج��ان��ب اخ ��ر اع� ��رب الري عن
خالص العزاء السرة الفقيد النائب
السابق حمد الجوعان على رحيله
ون � �س� ��أل ال � �ل ��ه ان ي �ت �ق �ب �ل��ه ب ��واس ��ع
رحمته.

اللجنة الخارجية تتلقى دعوة
للمشاركة في ملتقى دولي بالجزائر

جانب من اجتماع سابق للجنة الشؤون الخارجية

وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ح �ق��وق
االن�س��ان وال��دور الكويتي اإلنساني
وامل �ت �ف��ق م��ع االت �ف��اق �ي��ات وامل��واث �ي��ق
الدولية .وأضاف ان اللقاء تطرق إلى
القضايا اإلقليمية وتطورات املنطقة
وما يخص الالجئني وكيفية تقديم
املساعادة االنسانية لهم في أماكن
ت��واج��ده��م وذل ��ك ان�ط�لاق��ا م��ن ال��دور
االن �س��ان��ي وال �خ �ي��ري امل �م �ي��ز ل��دول��ة
الكويت وصاحب السمو األمير قائد
اإلنسانية.

وق��ال العمر :طلبنا تفعيل ال��دور
االوروب� ��ي اإلن�س��ان��ي ليكون م��وازي��ا
ل� �ل ��دور االم �ي ��رك ��ي وال� ��روس� ��ي وب�م��ا
ي �ح �ف��ظ ح � �ق ��وق االن� � �س � ��ان وي �س �م��ح
ب� ��االس � �ت � �ق� ��رار ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة وم �ن ��ع
التدخالت الخارجية منوها بالتفهم
ال ��ذي أب� ��داه ال��وف��د م��ع وع ��د ب�ت�ب��ادل
ال � ��زي � ��ارات ع �ل ��ى أن ت� �ق ��وم ال �ش �ع �ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي امل �ج �ل��س ب�م�ت��اب�ع��ة
نتائج مثل هذه اللقاءات.

تلقت لجنة الشؤون الخارجية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة دع � ��وة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
امللتقى ال��دول��ي ح��ول (ال�ت�ح��دي��ات
الجديدة للدبلوماسية البرملانية)
ال � � � ��ذي ت� �ن� �ظ� �م ��ه ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون وال �ج��ال �ي��ة
ب� ��امل � �ج � �ل� ��س ال � �ش � �ع � �ب� ��ي ال� ��وط � �ن� ��ي
الجزائري خالل الفترة من  24الى
 25مايو الجاري.
وت�س�ل��م ال��دع��وة رئ �ي��س اللجنة
ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي م��ن سفير

ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � �ج� ��زائ� ��ر ل � ��دى دول� ��ة
ال�ك��وي��ت عبدالحميد ع �ب��داوي في
م� �ق ��ر م �ج �ل��س االم � � ��ة ح� �ي ��ث ب�ح��ث
ال� � �ط � ��رف � ��ان ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وس �ب��ل
تنميتها وت�ط��وي��ره��ا ف��ي مختلف
امل � �ج� ��االت ال� ��ى ج ��ان ��ب ب �ح��ث ع��دد
م ��ن امل ��وض ��وع ��ات وال �ق �ض��اي��ا ذات
االهتمام املشترك واخر ما تشهده
ال �س��اح��ة االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة من
تطورات واحداث جارية.

وي �ه��دف امل�ل�ت�ق��ى ل �ت �ب��ادل اآلراء
وال�خ�ب��رات البرملانية واالس�ت�ف��ادة
م��ن ال �ت �ج��ارب امل�خ�ت�ل�ف��ة ومناقشة
م � � �ج � � �م � ��ل امل � � � �س� � � ��ائ� � � ��ل امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة
ب��ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة واب ��رز
التحديات التي تواجهها.
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الميزانيات :ارتفاع مالحظات المحاسبة
على ناقالت النفط وانخفاض نسبة تسويتها
ق � � ��ال رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
وال � � � �ح � � � �س � � ��اب ال � � �خ � � �ت� � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب ��دال �ص �م ��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م �ع��ت
ملناقشة ميزانية شركة ناقالت النفط
الكويتية للسنة امل��ال�ي��ة 2017/2016
وتبني لها ما يلي:
أوال :ارت � � �ف� � ��اع ع � � ��دد امل�ل�اح� �ظ ��ات
املسجلة
ارت� �ف ��ع ع� ��دد امل�ل�اح �ظ ��ات امل�س�ج�ل��ة
م� � ��ن ق � �ب� ��ل دي � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع �ل��ى
ال �ش��رك��ة ل�ت�ص��ل إل ��ى  19م�لاح�ظ��ة في
ح�ي�ن ان �خ �ف �ض��ت ن �س �ب��ة ت �س��وي��ة ه��ذه
املالحظات وهو أمر غير مبرر خاصة
أن ه��ذه امل�لاح�ظ��ات ت�ح�ت��اج ف�ق��ط إل��ى
قرارات تنفيذية لتصحيحها.
ك �م��ا ل ��م ت�ط�ب��ق م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية توصية اللجنة فيما يخص
ض��رورة إظهار املركز املالي الحقيقي
ل�ل�ش��رك��ة ق�ب��ل دع�م�ه��ا م��ال�ي��ا ل�ل��وق��وف
على كفاءة األداء التشغيلي لها إذ إنه
نتيجة ل��دف��ع امل��ؤس�س��ة ع�ل�اوة مالية
على أس�ع��ار تأجير ال�ن��اق�لات سنويا
بقيمة ت �ق��ارب  50م�ل�ي��ون دي �ن��ار فقد

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

أدى ذل ��ك إلظ �ه��اره��ا ك �ش��رك��ة راب �ح��ة
وه��و ما يعد تجميال للنتائج املالية
وسبق أن بينت اللجنة أنها ال تمانع
دع � ��م امل ��ؤس� �س ��ة ش ��رك ��ات �ه ��ا ال �ت��اب �ع��ة
ب �ش��رط أن ي �ك��ون امل ��رك ��ز امل ��ال ��ي لتلك
ال �ش��رك��ات واض �ح��ا وح�ق�ي�ق�ي��ا ول�ي��س
لتغطية خسائرها.
ثانيا :تباعد الفترات الزمنية بعد
اتخاذ القرار وتطبيقه
والح�ظ��ت اللجنة أن ه�ن��اك تباعدا

واض� �ح ��ا ف ��ي ال� �ف� �ت ��رات ال��زم �ن �ي��ة ب�ين
تاريخ اتخاذ القرار وتطبيقه ومنها
على سبيل املثال أن مؤسسة البترول
الكويتية واف�ق��ت ف��ي سنة  2001على
تصفية أحد استثمارات شركة ناقالت
النفط الكويتية التي بلغت خسائرها
املرحلة  67مليون دوالر ول��م تباشر
ال �ش��رك��ة ب� ��اإلج� ��راءات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة إال
ب�ع��د  4س �ن��وات ف��ي ح�ين أف ��اد دي ��وان
املحاسبة بأنه لم يتم إلى اآلن االنتهاء

م��ن إج � ��راءات ت�ل��ك التصفية وه��و ما
يحمل الشركة بأعباء مالية إضافية
للمحاماة بشكل غير مبرر والب��د أن
تكون هناك متابعة حقيقية من قبل
ال �ش��رك��ة ل�لان �ت �ه��اء م��ن ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا ك��اخ �ت�ل�اس
الناقالت وحسم هذه امللفات بصورة
نهائية.
وك��ذل��ك فيما يخص التخلص من
أص��ول غير مستغلة بمصنع تعبئة
ال � �غ� ��از امل � �س� ��ال ب��ال �ش �ع �ي �ب �ي��ة وال� �ت ��ي
خرجت بعضها من الخدمة منذ سنة
 2008ول ��م ي�ت�خ��ذ ب�ش��أن�ه��ا إج � ��راءات
ت �ن �ف �ي��ذي��ة إل� ��ى اآلن ك �م��ا أن� ��ه ل ��م ي�ت��م
االس�ت�ف��ادة الكاملة م��ن م�ش��روع نظام
ت �ع �ق��ب اس� �ط ��وان ��ات ال� �غ ��از امل �ت��داول��ة
ومتابعة حركة الصهاريج واملخطط
االن �ت �ه��اء م�ن��ه ف��ي س�ن��ة  2012بسبب
إل �غ��اء امل �ن��اق �ص��ة ب �ع��دم��ا ص ��رف على
هذا املشروع ما يقارب  755ألف دينار
والب��د م��ن ال�ت�ص��رف ف��ي تلك األص��ول
غ�ي��ر امل�س�ت�غ�ل��ة الس �ت �غ�لال امل�س��اح��ات
في املصنع ألمور أخرى.

أحالته إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة

المرافق العامة تنتهي من تعديالت
قانون البلدية
اع �ل��ن م �ق��رر ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي ع��ن انتهاء
اللجنة م��ن مناقشة ت�ع��دي�لات قانون
البلدية رقم  5لسنة  2005وتمت احالة
القانون الى املجلس وسيتم مناقشته
في الجلسة املقبلة.
وق � ��ال ال �ح��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري�ح��ات
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع�ق��ب اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة:
ان اللجنة ناقشت كل امل��واد وناقشت
ك��ل ال �ت �ع��دي�لات وواف �ق ��ت ع �ل��ى بعض
امل�ق�ت��رح��ات امل�ق��دم��ة م��ن الحكومة الى
ج��ان��ب م �ق �ت��رح��ات م �ق��دم��ة م��ن بعض
ال� �ن ��واب ورف �ض ��ت ب �ع��ض امل �ق �ت��رح��ات
االخ��رى مشيرا الى ان اللجنة رفضت
اق � � �ت � � ��راح ال � �ح � �ك ��وم ��ة ب� �ق� �ط ��ع ال� �ت� �ي ��ار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي وامل � ��اء ع��ن امل �خ��ال��ف قبل
ص ��دور ال�ح�ك��م ال�ق�ض��ائ��ي ف��ال�ح�ك��م قد
يستمر لسنة او اكثر خاصة في هذه
الظروف وتلك االجواء.
واض � � � � ��اف ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي :وت� �ق ��دم ��ت

جانب من اجتماع لجنة املرافق أمس

ب�ت�ع��دي��ل ب�خ�ص��وص ال �غ��رام��ة بحيث
تكون  50دينار بدال من  100دينار وان
يكون  500دي�ن��ار كحد اعلى ب��دال من
الف دينار وتمت املوافقة عليه.
وتابع :ان مدة عمل املجلس البلدي
ستكون ب��دال م��ن  90ي��وم عمل لتكون
 100ي��وم دون تحديد اللجان وتكون
ف��ي ع�ه��دة امل�ج�ل��س وي�ك�ي��ف عمله الن

عنده اجازة شهرين بالصيف وشهرا
بالشتاء.
وزاد :ت �م��ت اض��اف��ة ل�ج�ن��ة ج��دي��دة
وه � ��ي ل �ج �ن��ة ال� �ع ��رائ ��ض وال� �ش� �ك ��اوى
وتمت املوافقة عليها اما اختصاصات
امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة ف �س �ت �ك��ون هي
ت ��رؤس ال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف�ق��ط الن��ه
س��اب �ق��ا ك ��ان ق��د ت�ف�ه��م اخ�ت�ص��اص��ات��ه

ب� ��أن� ��ه ي� � �ت � ��رأس ال � �ج � �ه� ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي
والجهاز البلدي.
وت� � ��م ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى م ��وض ��وع
املناطق في انتخابات البلدي لتبقى
ح �س��ب ال �ت ��وزي ��ع ال �ج �غ��راف��ي الن� ��ه قد
ي �ك��ون ه �ن��اك ع ��دم ع��دال��ة ف��ي ال�ك�ث��اف��ة
السكانية.
واشار الحريجي الى انه تم تقديم
م �ق �ت��رح ب� ��اع� ��ادة االس � � � ��واق امل��رك��زي��ة
وامل �ح�لات ال�ع��ام��ة ال��ى وزارة التجارة
ورفضت اللجنة ه��ذا االق�ت��راح وابقاء
الوضع على ما هو عليه.
وكذلك قدم مقترح من النائب عادل
الخرافي بتقسيم الكويت الى بلديات
بحيث يكون في كل محافظة مجلس
بلدي وانشاء مجلس اعلى للبلديات
الن ه ��ذا االم ��ر ل�ي��س وق �ت��ه وسيكلف
الدولة ميزانيات جديدة.

ثالثا :ضبط الرقابة على العقود
ووج �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ب �ض��رورة ضبط
الرقابة على العقود وإل��زام املقاولني
ب��ال�ج��داول الزمنية ف��ي تنفيذها وأن
ت�ض�م��ن ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة بالنصوص
القانونية املناسبة في تحمل املقاول
للتكاليف امل��ال�ي��ة اإلض��اف�ي��ة الناتجة
ع��ن ت��أخ��ره وم�ن�ه��ا ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
ت �ح �م��ل ال� �ش ��رك ��ة ق �ي �م��ة ت �م ��دي ��د ع�ق��د
اس �ت �ش��اري ب�ق�ي�م��ة ت �ق ��ارب  6م�لاي�ين
دوالر مل �ش��روع م�ص�ن��ع ت�ع�ب�ئ��ة ال�غ��از
املسال بأم العيش نتيجة عدم التزام
امل � �ق� ��اول ب ��ال� �ج ��دول ال ��زم �ن ��ي ل�ت�ن�ف�ي��ذ
املشروع.
وكذلك قامت الشركة بتوقيع عقد
مع مؤسسة البترول الكويتية لتقديم
خدمات األمن بمجمع القطاع النفطي
وملحقاته وتبني فيما بعد أن النظام
األس � ��اس � ��ي ل� �ش ��رك ��ة ن � ��اق �ل��ات ال �ن �ف��ط
يعارض ذلك العقد!
والب ��د م��ن اس �ت �غ�لال م��ا يخصص
للشركة من أراض لتساعدها في أداء
املهام التي قامت من أجلها حيث تبني

للجنة أن مجلس ال��وزراء قام بسحب
بعض األراضي من الشركة في ميناء
عبدالله ل�ع��دم استفادتها منها كما
أن الشركة قامت بعمل محضر تسلم
ألرض ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل ف��ي
س �ن��ة  2014رغ ��م أن ق�ط�ع�ت��ي األرض
مخصصتان للشركة منذ الثمانينات
من القرن املاضي!!
رابعا :تكويت الوظائف
وأوص ��ت ال�ل�ج�ن��ة ب �ض��رورة العمل
ع �ل��ى س ��د ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ش ��اغ ��رة ل��دى
ال� �ش ��رك ��ة وال� �ب ��ال� �غ ��ة  55وظ� �ي� �ف ��ة م��ع
االه � �ت � �م� ��ام ب �ت �ك ��وي ��ت ال �ت �خ �ص �ص��ات
ال � � �ن� � ��ادرة ف � ��ي ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ال �ب �ح��ري��ة
واس�ط��ول ال�ن��اق�لات وتقديم التحفيز
الالزم لهم خاصة أن هذه املهن طاردة
والحرص على أن تكون عقود التغذية
املقدمة على ظهر الناقالت الكويتية
م��واف�ق��ة ألح �ك��ام ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة
والتأكد من ذلك ميدانيا إلنهاء اللغط
الذي يثار حول هذا املوضوع.

عاشور يثمن جهود
المنفوحي في إخالء العزاب
من السالمية
شكر النائب صالح عاشور
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
أح�م��د امل�ن�ف��وح��ي ع�ل��ى ج�ه��وده
املبذولة وتجاوبه مع شكاوى
امل� ��واط � �ن�ي��ن س � �ك� ��ان ق �ط �ع ��ة ١٣
ب�م�ن�ط�ق��ة ال �س��امل �ي��ة (ال��رم�ي�ث�ي��ة
سابقا) واستقباله لهم وتفهم
م� �ع ��ان ��ات� �ه ��م م � ��ع ال � � �ع� � ��زاب ف��ي
املنطقة.
وأض��اف ع��اش��ور :إن انتشار
ال � �ع� ��زاب ف ��ي ت �ل��ك ال �ق �ط �ع��ة ّأث ��ر
ع �ل��ى ال� �خ ��دم ��ات ال �ع ��ام ��ة ال �ت��ي
تقدمها الدولة سواء في املركز
ال �ص �ح��ي أو ال �ن �ظ��اف��ة وك��ذل��ك
ال �ن��اح �ي��ة األم �ن �ي��ة واج �ت �م��اع��ه
م � � ��ع امل� � ��واط � � �ن �ي ��ن دل � � �ي� � ��ل ع �ل��ى
حرصه الشديد وعزمه بإنهاء
م�ش��اك�ل�ه��م .وخ �ت��م ق��ائ�لا :نكرر
ش�ك��رن��ا وت �ق��دي��رن��ا ل��وق�ف�ت��ه مع
أهالي املنطقة ونشد على يده
ونطالبه باالستمرار في اخالء
املنطقة م��ن ال �ع��زاب علما بأنه
ك��ان��ت ه �ن��اك م �ح��اوالت سابقة

صالح عاشور

وب ��اءت بالفشل واآلن نتوسم
خ � �ي� ��را ب� �ج� �ه ��ود امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
لبلدية ونثمن تحرك املواطنني
لتواصلهم مع املسؤولني لحل
مشاكلهم.
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التميمي للصالح :ما سبب إنهاء خدمات
مستشار وافد ثم تعيينه في اليوم التالي؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه التميمي
س� � ��ؤاال ال � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
ب��ال��وك��ال��ة أن� ��س ال �ص��ال ��ح ج� ��اء ف��ي
مقدمته:
ف��ي ظ��ل سعي الحكومة ال��دؤوب
ال � ��ى ت �ق��دي��م ال �ح ��زم ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ال �ش��ام �ل��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ع �ل��ى إع � ��ادة
م�ع��ال�ج��ة وض��ع االق �ت �ص��اد ال��وط�ن��ي
وم ��راج� �ع ��ة ال� ��دع� ��وم ال� �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا
ال ��دول ��ة ل �ل �م��واط �ن�ين ب �ج��ان��ب سعي
وزارة ال� �ن� �ف ��ط ب��ال �ت �ض �ي �ي��ق ع �ل��ى
ال �ع��ام �ل�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي وم� �ح ��اول ��ة ف � ��رض ان �ظ �م��ة
ج ��دي ��دة ت �ن �ت �ق��ص م ��ن ام �ت �ي��ازات �ه��م
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ط��ال�ع�ت�ن��ا االخ� �ب ��ار بنبأ
تعيني اح��د امل�س�ت�ش��اري��ن ال��واف��دي��ن
ب �ع��د ي � ��وم واح� � ��د م� ��ن إن � �ه� ��اء ع �ق��ده
ال�س��اب��ق وب��رات��ب وام �ت �ي��ازات مالية
ضعف ما كان يتقاضاه في وظيفته
ال�س��اب�ق��ة ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي االم��ر

ال��ذي يثير عالمات استفهام كبرى
ح��ول ج��دي��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي معالجة
ال� ��وض� ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي وت �ع��ام �ل �ه��ا
بمعايير مختلفة تفرق بني العاملني
ب��ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي م ��ن امل��واط �ن�ي�ن
ونظرائهم ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن يحصل
ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى روات� � ��ب وام �ت �ي ��ازات
مالية اكثر من ابناء الوطن.
وطالب التميمي افادته باآلتي:
م� ��ا اه� �م� �ي ��ة ه� � ��ذا امل� �س� �ت� �ش ��ار ف��ي
ال � �ق � �ط� ��اع ال � �ن � �ف � �ط ��ي؟ وم � � ��ا ط �ب �ي �ع��ة
ع�م�ل��ه ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي إه ��دار مبالغ
طائلة شهريا نظير الحصول على
خ��دم��ات��ه؟ يرجى ت��زوي��دن��ا بالسيرة
ال��ذات �ي��ة ل �ه��ذا امل �س �ت �ش��ار م�ش�ف��وع��ة
بشهاداته العلمية وخبراته العملية
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي س � ��واء خ ��ارج
أو داخ��ل ال �ب�لاد .وم��ا اس�ب��اب ان�ه��اء
خدماته في االول من مايو واعادته
ف��ي ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ب��درج��ة وظيفية
اع �ل��ى ورات� ��ب م�ض��اع��ف وام �ت �ي��ازات

عبدالله التميمي

اك� �ث ��ر؟ وي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب �ش �ه��ادة
راتبه موضح فيها تاريخ تقاضيه
ال��روات��ب واالم �ت �ي��ازات منذ تعيينه
السابق وحتى تاريخ انهاء خدماته
ق �ب��ل ال �ت �ع �ي�ين ال �ج ��دي ��د م ��ع ص ��ورة
ضوئية للعقدين السابق والجديد
ل� � �ه � ��ذا امل� � �س� � �ت� � �ش � ��ار .وم � � � ��ا األس� � ��س

ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة واالداري � � � � ��ة ف� ��ي ت�ع�ي�ين
مستشارين بهذه ال��درج��ة؟ وكيفية
منحهم االمتيازات االضافية؟ ومن
ي �ح��ق ل ��ه ات� �خ ��اذ ت �ل��ك ال � �ق� ��رارات مع
ت��وض �ي��ح ص �ف �ت �ه��م وص�لاح �ي��ات �ه��م
املنصوص عليها قانونيا؟ ويرجى
ت��زوي��دن��ا ب��أس �م��اء امل��دي��ري��ن ال��ذي��ن
ي �ح ��ق ل �ه ��م ات � �خ� ��اذ ه � ��ذه ال � �ق � ��رارات
وح �ص��ر اس �م��اء وم �س �م �ي��ات جميع
من يجب مشاركتهم واطالعهم على
ذل� ��ك .وف ��ي ح ��ال ع �ث��ر ع �ل��ى مخالفة
اداري��ة او قانونية في ق��رار التعيني
او ال �ق��رارات امل�م��اث�ل��ة م��ا االج� ��راءات
والعقوبات التي تتخذ بحق هؤالء؟
وم��ن يحاسبهم على تلك االخطاء؟
وي��رج��ى ت��زوي��دن��ا بتقرير تفصيلي
ي �ش �م ��ل اس� � �م � ��اء ك � �ب� ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن
امل� �خ ��ول�ي�ن ب �م �ع��اق �ب��ة م �ت �خ��ذي ه��ذا
ال� � �ق � ��رار اذا م� ��ا ث� �ب ��ت وج � � ��ود خ�ط��أ
قانوني او اداري في اصداره.

بارك ألهالي صباح األحمد افتتاح مستوصف المدينة

الحمدان لـ «الدستور» :نطالب برقابة
عالمية على استثمارات الصندوق السيادي
ش � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة ت� �ك ��ري ��س وت ��دع� �ي ��م
م� �ب ��دأ ال �ش �ف��اف �ي��ة ف� ��ي اس �ت �ث �م ��ارات
ال �ص �ن��دوق ال �س �ي��ادي ل�ل��دول��ة وفتح
ق� � �ن � ��وات اس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ج � ��دي � ��دة م��ع
ال� � ��دول ال �ح��دي �ث��ة ال �ت ��ي ن �ش ��أت ب�ع��د
تفكك االت �ح��اد السوفييتي وات�ح��اد
ي��وغ�س�لاف�ي��ا ألن ع��وائ��ده��ا ستكون
كبيرة.
وقال الحمدان في تصريح خاص
لـ «الدستور» ان الصندوق السيادي
ك �م��ا ت �ب�ين ف �ي��ه ج ��زء ك�ب�ي��ر م ��ن ع��دم
ال �ش �ف��اف �ي��ة وال ب ��د ان ت �ك ��ون ه �ن��اك
رقابة من جهات عاملية مالية دقيقة
ح �ت��ى ي �ك��ون ه �ن��اك ارت� �ي ��اح لعملية
تدابيرها ودخولها في استثمارات
آمنة ومرتفعة العائد واآلراء.
واك ��د ال �ح �م��دان م��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة
م� � ��ودي� � ��ز ل� � �خ � ��دم � ��ات امل �س �ت �ث �م ��ري ��ن
ب� ��أن ال �ص �ن ��دوق ال �س �ي ��ادي ت�ع�ت��ري��ه
ال �ض �ب��اب �ي��ة وال� �غ� �م ��وض م� ��ن خ�ل�ال
االس � �ت � �ث � �م � ��ارات ال � �ت� ��ي دخ � � ��ل ف �ي �ه��ا
وي�ح�ت��اج ل�ت��دق�ي��ق اك�ب��ر ح�ت��ى يكون
ه �ن��اك ام� ��ان اك �ث��ر ع �ل��ى امل� ��ال وع��ائ��ر
اك �ب��ر وت �ك��ري��س م �ب��دأ ال�ش�ف��اف�ي��ة في
تعامالته.
وبني الحمدان ان مجال االستثمار

كبير جدا وعلى الحكومة املحافظة
ع �ل��ى امل� �ح ��اف ��ظ امل ��رب� �ح ��ة وال ��دخ ��ول
ف ��ي م �ح��اف��ظ ج ��دي ��دة ص �غ �ي��رة ل��دى
ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ف��رص
استثمارية كبيرة جدا خاصة الدول
ال�ت��ي استقلت ع��ن روس�ي��ا والبانيا
والبوسنة والهرسك حتى وإن كانت
هذه االستثمارات محدودة وصغيرة
املبالغ إال أن عائدها سيكون كبيرا
من بعض االستثمارات كبيرة الحكم
ولكن مردودها ابسط واقل.
كما بارك النائب حمود الحمدان
ألهالي مدينة صباح االحمد افتتاح
م�س�ت��وص��ف امل��دي �ن��ة ام ��س ال �ث�لاث��اء
ب� �ح� �ض ��ور وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع�ل��ي
العبيدي وق�ي��ادات ال��وزارة ووجهاء
امل��دي�ن��ة م�ش�ي��را ال ��ى ان املستوصف
ان� �ش ��ىء ب �م��واص �ف��ات ط �ب �ي��ة ع��ال�ي��ة
وع �ل ��ى ف �ت��رت�ي�ن ص �ب��اح �ي��ة م�س��ائ�ي��ة
مؤقتا حتى يتم قريبا العمل بنظام
 24ساعة.
واوض � ��ح ال �ح �م��دان ان ط�م��وح�ن��ا
أله��ال��ي م��دي�ن��ة ص�ب��اح االح �م��د اكبر
من مجرد مستوصف بل نسعى الى
اكتمال انشاء مستشفى عام يحتوي
ع �ل��ى ع � �ي� ��ادات م �ت �خ �ص �ص��ة وط��اق��ة
استيعابية تخدم املدينة واملناطق

حمود الحمدان

املجاورة بأعلى املواصفات الصحية
القايسية العاملية ب��اذن الله مشيرا
ال��ى ان مستوصف امل��دي�ن��ة يحتوي
ح��ال �ي��ا ع �ل��ى ع � �ي� ��ادات ال� �ط ��ب ال �ع��ام
والسكر والصحة الوقائية وقريبا
ستكتمل بعيادات االسنان وغيرها
م�ج�ه��زا ب�ك��اف��ة امل�س�ت�ل��زم��ات الطبية
والكوادر الفنية املتخصصة.
وث�م��ن دور وزي��ر الصحة ووكيل
ال� ��وزارة د .خ��ال��د ال�س�ه�لاوي ومدير
م� �ن� �ط� �ق ��ة االح� � � �م � � ��دي ال � �ص � �ح � �ي ��ة د.
عبداللطيف السهلي على جهودهم
ال��دؤوب��ة للعمل ع�ل��ى س��رع��ة ان�ج��از

واف �ت �ت��اح م�س�ت��وص��ف امل��دي �ن��ة الف�ت��ا
ال � � ��ى ان ال� �ش� �ك ��ر م � ��وص � ��ول ل �ل �ج��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة وال� �ف ��رق ال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ت��ي
تعمل بجد واخ�لاص لصالح اهالي
املدينة واستكمال مرافقها العامة.
واك ��د ال�ح�م��دان ان م��ن اول��وي��ات�ن��ا
اس � �ت � �ك � �م� ��ال امل � � ��راف � � ��ق وال� � �خ � ��دم � ��ات
مل��دي�ن��ة ص �ب��اح االح �م��د ال �ت��ي نتابع
احتياجات األه��ال��ي فيها ع��ن كثبت
ون ��وص� �ل� �ه ��ا ال� � ��ى امل � �س� ��ؤول�ي��ن ع �ب��ر
االت � �ص � ��ال امل� �ب ��اش ��ر او امل �ق �ت��رح��ات
وال�ق��وان�ين البرملانية وه��ذا اق��ل حق
ل�ه��م ع�ل�ي�ن��ا م�ش�ي��را ال ��ى ان امل�ت��اب�ع��ة
مستمرة مع وزارة االش�غ��ال النشاء
طريق ملدينة صباح االح�م��د بتفرع
من طريق امللك فهد مع انشاء طريق
ام��ن ب��دل طريق ال��وف��رة الحالي بعد
ارس� � � ��اء امل �ن ��اق �ص ��ة ع �ل ��ى ال �ش ��رك ��ات
املختصة في هذا الشأن.
وخ � �ت� ��م ب � �ق� ��ول� ��ه :م ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
االح �م��د ي�ج��ب ان تتميز ع��ن غيرها
من املدن حيث انها تحمل اسم سمو
االمير حفظه الله اما الوضع الحالي
لها والنقص املوجود فال نرضى به
ابدا.

الحويلة لتحويل مستوصفات
األحمدي إلى مراكز متكاملة
طالب النائب د .محمد الحويلة
ب�ت�ج�ه�ي��ز امل �س �ت��وص �ف��ات امل ��وج ��ودة
ف ��ي م�ح��اف�ظ�ت��ي األح� �م ��دي وم �ب��ارك
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ل �ت �ص �ب��ح م � ��راك � ��ز ص �ح �ي��ة
متكاملة لخدمة سكان املحافظتني
وق��ال ف��ي اق �ت��راح برغبة ق��دم��ه بهذا
ال � � �ص� � ��دد :ن� �ص ��ت امل� � � � ��ادة ال� �ح ��ادي ��ة
عشرة من الدستور على (أن الدولة
ت�ك�ف��ل امل�ع��ون��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي ح��ال
الشيخوخة أو امل��رض او العجز عن
العمل كما توفر لهم خدمات التأمني
ال �ص �ح ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي وامل� ��ؤون� ��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة وال ��رع ��اي ��ة ال�ص�ح�ي��ة)
وحيث إأن م��راك��ز الرعاية الصحية
األول� � �ي � ��ة امل� �س� �ت ��وص� �ف ��ات ه � ��ي خ��ط
الدفاع الصحي األول للجميع حيث
تقدم العالجات الوقائية والعالجية
وال � �ت� ��أه � �ي � �ل � �ي� ��ة وب� � �م � ��ا أن ك �ل ��ا م��ن
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير
من املحافظات ذات الكثافة العالية
وال يخدمها سوى مستشفى واحد
ه� ��و م �س �ت �ش �ف��ى ال� � �ع � ��دان وال� � � ��ذي ال
ت� �س� �ت ��وع ��ب ط ��اق� �ت ��ه خ� ��دم� ��ة س �ك��ان
امل�ح��اف�ظ�ت�ين ل�ك�ث��رة امل��راج �ع�ين لهذا
امل �س �ت �ش �ف��ى ول �ق �ل ��ة امل �س �ت��وص �ف��ات
ف��ي املنطقة وض�ع��ف اإلم�ك��ان��ات في
ب� �ع ��ض م �س �ت ��وص �ف ��ات م �ح��اف �ظ �ت��ي
األحمدي ومبارك الكبير.
ل � � ��ذا ف � � ��إن ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ع �م �ي��م
ت� �ج ��رب ��ة م �س �ت ��وص ��ف ال� ��رق� ��ة ال� ��ذي
يضم أول وح��دة ط��وارئ ف��ي مراكز
الرعاية األول�ي��ة سيخفيف الضغط
ع� �ل ��ى م �س �ت �ش �ف��ى ال� � �ع � ��دان ك� �م ��ا أن
زي � ��ادة م �ش��ارك��ة ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
األول �ي��ة ف��ي ع�ل�اج ح ��االت ال �ط��وارئ
س �ي �خ �ف �ي��ف ال � �ع � ��بء ع� �ل ��ى ق��اط �ن��ي
هاتني املحافظتني ويقدم العالجات
ال� � �ض � ��روري � ��ة ل� �ه ��م ب� � �ج � ��ودة ع��ال �ي��ة
وبالسرعة املطلوبة.

د .محمد الحويلة

وج��اء في نص االق�ت��راح :تجهيز
امل� � �س� � �ت � ��وص� � �ف � ��ات امل � � � ��وج � � � ��ودة ف��ي
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير
ل �ت �ص �ب��ح م ��راك ��ز ص �ح �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ل �خ��دم��ة س �ك��ان امل �ح��اف �ظ �ت�ين وذل ��ك
م��ن خ�لال إض��اف��ة ال�خ��دم��ات الطبية
األس��اس �ي��ة وامل �س��ان��دة وذل ��ك بفتح
ك ��ل م ��ن (امل �خ �ت �ب��رات ب �ص �ف��ة دائ �م��ة
وع� � �ي � ��ادات االط � �ف� ��ال ب �ص �ف��ة دائ �م��ة
وم �س �ت �م��رة وق �س��م أش �ع��ة األس �ن��ان
ع �ي��ادة أم� ��راض ال �ن �س��اء وال �ح��وام��ل
ع � �ي ��ادة ال �ت �غ��ذي��ة وق� �س ��م ل�لاش �ع��ة)
وت � � ��زوي � � ��ده � � ��ا ب � � ��أح � � ��دث األج � � �ه � ��زة
وال �ت �ق �ن �ي��ات وامل �س �ت �ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة
الحديثة وامل ��وارد البشرية امل��درب��ة
وب ��االض ��اف ��ة ل �ت��زوي��ده��ا ب��أس �ع��اف
ث ��اب� �ت ��ة ل �ن �ق��ل امل� ��رض� ��ى ع� �ل ��ى م� ��دار
الساعة والعمل على تغطية النقص
املوجود في عدد األطباء وخصوصا
في عيادة األسنان وتمديد ساعات
العمل في املستوصفات لتعمل على
مدار  24ساعة يوميا وعدم إغالقها
في اإلجازات والعطل الرسمية.

حمدان العازمي يسأل عن قبول
أقارب نواب أعضاء هيئة تدريس
وجه النائب حمدان العازمي
س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية وزي��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى
ط ��ال� �ب ��ه م � ��ن خ �ل�ال� ��ه ب� �ت ��زوي ��ده
ب ��أس� �م ��اء م� ��ن ت� �ق ��دم ��وا ل�ش�غ��ل
وظيفة عضو هيئة تدريس في
كل من جامعة الكويت والهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
وال� � �ت � ��دري � ��ب خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��وات
ال � �خ � �م� ��س األخ� � � �ي � � ��رة ع � �ل� ��ى ان
تتضمن االجابة كشفا بأسماء
من تقدموا لهذه الوظيفة ومن
رشحوا لها ومن تم قبولهم.
واستفسر العازمي عن مدى
صحة قبول عدد من املتقدمني
ممن ه��م أق ��ارب ل�ن��واب ووزراء
م� ��ن ال � ��درج � ��ة االول� � � ��ى م �ط��ال �ب��ا
ب� � �ت � ��زوي � ��ده ب� �ك� �ش ��ف ي �ت �ض �م��ن

حمدان العازمي

اس �م��اء امل�ت�ق��دم�ين وم��ؤه�لات�ه��م
العلمية.
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الشايع للعبداهلل :كم عدد المسجلين
في دعم العمالة الوطنية؟
ت � �ق� ��دم ال � �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص ��ل ال �ش ��اي ��ع
ب� �س ��ؤال ال� ��ى وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
ال �ع �ب��دال �ل��ه ج � ��اء ف ��ي م �ق��دم �ت��ه :ك�ث��ر
ال� �ح ��دي ��ث ف� ��ي االي� � � ��ام امل ��اض� �ي ��ه ع��ن
اك �ت �ش ��اف م �ت�لاع �ب�ين وم�س�ت�ف�ي��دي��ن
م��ن ق��ان��ون دع ��م ال�ع�م��ال��ة دون وج��ه
ح ��ق م �س �ت �غ �ل�ين ال� �ق ��ان ��ون وث �غ��رات��ه
ملصالحهم وتفيد تلك االحاديث انه
بالفعل فد تمت احالة مجموعة من
هؤالء املتالعبني الى القضاء.
وط��ال��ب ال �ش��اي��ع اف ��ادت ��ه ب��اآلت��ي:
كم ع��دد املسجلني ل��دى دع��م العمالة
الوطنية منذ تطبيق القانون حتى
االن وك� ��م ع� ��دد امل �س �ت �ف �ي��دي��ن ال��ذي��ن
يتقاضون دعما ماليا منذ تطبيق
القانون حتى تاريخه؟
وكم املبالغ املدفوعة لدعم العمالة
السنوية منذ تطبيق القانون حتى
تاريخه كل سنة على حدة؟

فيصل الشايع

وي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ع��دد ك��ل فئة
عمرية عند تقديم طلبات التوظيف
كما يرجى ت��زوي��دي بكشف يوضح
عدد كل مستوى تعليمي للمتقدمني.
وك��م ع��دد م��ن ت�ق��دم لطلبات دع��م
ال�ع�م��ال��ة م��ن امل��وظ�ف�ين ف��ي الحكومة

ول� � ��دي� � ��ه رغ� � �ب � ��ه ل� �ل� �ع� �م ��ل ب ��ال� �ق� �ط ��اع
ال �خ��اص؟ وك��م ع��دد امل��وظ�ف�ين الذين
ك ��ان ��وا ي �ع �م �ل��ون ب��ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وانتقلوا للعمل بالقطاع الحكومي
منذ البدء بتطبيق القانون؟
وك� � � � ��م ع� � � � ��دد ح � � � � � ��االت ال � �ت�ل��اع� ��ب
واملستفيدين م��ن دع��م العمالة دون
وجه حق وكم عدد القضايا املرفوعة
م��ن قبلكم ض��د ش��رك��ات ت��م اكتشاف
تالعبها في دعم العمالة؟
وه � � ��ل ال � �ق� ��ان� ��ون ال � �ح� ��ال� ��ي ل ��دع ��م
ال�ع�م��ال��ة ف��ي ح��اج��ة ل�ت�ع��دي�لات لسد
ث �غ��رات ت��م اس�ت�غ�لال�ه��ا م��ن البعض
دون وجه حق؟ وما تلك التعديالت؟
وكم عدد املوظفني الذين يتقاضون
روات � ��ب ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص اك �ث��ر من
 2000د.ك و اكثر من  3000د.ك ومن
 4000د.ك ومن  5000د.ك ومن 6000
د.ك ح�ت��ى  10000د.ك وم��اف��وق ذل��ك
ويتقاضون دعم عمالة؟

طالل الجالل

ط� ��ال� ��ب رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ع �م��ل
النائب ط�لال الجالل ادارة الطيران
امل ��دن ��ي وال �ب �ل��دي��ة ب�ت�س�ل�ي��م االرض
امل �خ �ص �ص��ة ل �ب �ن ��اء م �س �ت �ش �ف��ى ف��ي
م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ال��ى وزارة
ال�ص�ح��ة ب��أس��رع وق��ت م�م�ك��ن .وق��ال
ال� �ج�ل�ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ان
اللجنة الصحية تولي هذا املوضوع
أهمية خاصة وتتابعه مع الجهات
امل �ع �ن �ي��ة ع� ��ن ق � ��رب ن� �ظ ��را اله �م �ي �ت��ه
القصوى بالنسبة لسكان محافظة
م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ظ��ل ع ��دم وج��ود
م�س�ت�ش�ف��ى خ ��اص ب��امل�ح��اف�ظ��ة وم��ا

تقدم النائب فيصل الدويسان
بسؤال برملاني الى وزير التجارة
د.ي� ��وس� ��ف ال �ع �ل��ي ب� �ش ��أن ت��راج��ع
م��رك��ز ال�ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر امل��رون��ة
م�س�ت�ف�س��را ع ��ن اس �ب ��اب ال �ت��راج��ع
واالج� � ��راءات ال �ت��ي اع��دت�ه��ا وزارة
التجارة الستعادة مكانة الكويت.
حلت
وج ��اء ف��ي ن��ص ال �س��ؤالّ :
ال �ك��وي��ت ف��ي م��رت�ب��ة م �ت��أخ��رة في
م��ؤش��ر امل��رون��ة ل �ع��ام  2016ال��ذي
ت �ص��دره م��ؤس�س��ة اف ام غلوبال
ل �ل�أب � �ح ��اث وج � � � ��اءت ال � �ب �ل��اد ف��ي
امل��رت �ب��ة األخ� �ي ��رة خ�ل�ي�ج�ي��ا ،وف��ي
املركز  59عامليا بتراجع  9مراكز
ب��امل �ق��ارن��ة ب��ال �ع��ام امل��اض��ي حيث
ك��ان��ت ت�ح�ت��ل امل ��رك ��ز رق ��م  50في
م��ؤش��ر ع� ��ام  2015م ��ع ال �ع �ل��م ان
ج�م�ي��ع ال� ��دول الخليجية تعاني
نفس ازمة انخفاض اسعار النفط
إال ان الكويت وحدها تعد من بني

ال �ع�لاج �ي��ة وي �ت��م دع �م �ه��ا ب��ال�خ�ب��راء
وامل � �خ � �ت � �ص �ي�ن م � ��ن ذوي ال � �ك � �ف ��اءة
العالية.
وش� � � ��دد ال� � �ج �ل��ال ع� �ل ��ى ض � � ��رورة
ال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ف��ي
امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �ح �ي��ة الن م� ��ن اه ��م
االول��وي��ات ل��دى امل��واط��ن ه��و توفير
ال��رع��اي��ة الصحية ل��ه وألس��رت��ه كما
نص على ذلك الدستور الكويتي في
العديد من م��واده ضمنها امل��ادة 15
التي تؤكد أن تعنى الدولة بالصحة
العامة وب��وس��ائ��ل ال��وق��اي��ة والعالج
من األمراض واألوبئة.

طنا :البدون ليسوا للبيع ولن يخرجوا
من الكويت إال بموافقتهم

محمد طنا

رفض النائب محمد طنا ما جاء
ف ��ي ت �ص��ري��ح وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة ج��زر
القمر بشأن ع��دم املمانعة بالنسبة
ل �ج��زر ال �ق �م��ر م��ن اس �ت �ق �ب��ال اإلخ ��وة
ال � � �ب� � ��دون ل ��دي� �ه ��م م �ض �ي �ف ��ا ون �ح ��ن
نقول ل�لأخ الصديق وزي��ر خارجية
ج��زر القمر إن إخ��وان�ن��ا ال �ب��دون هم
ج � ��زء م ��ن ال �ن �س �ي��ج ال �ك��وي �ت��ي وه��م
يعيشون بيننا ولديهم من الحقوق
وال��واج �ب��ات امل �ع��روف��ة وه ��م ليسوا

للبيع نهائيا وم��ن أوص ��ل ل��ك ه��ذه
املعلومة فهو مخطئ.
وأض � � � � � � ��اف ط� � �ن � ��ا ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي :ال يمكن ألح��د أن يخرج
إخ��وان�ن��ا ال�ب��دون م��ن بلدهم الثاني
الكويت إال بموافقة شخصية منهم
أما أن يخرج لنا وزير خارجية جزر
ال �ق �م��ر أو غ �ي��ره ف �ن �ق��ول ل ��ه ال �ب��دون
ل �ي �س��وا ل �ل �ب �ي��ع وه� ��م ي �ع �ي �ش��ون ف��ي
وط�ن�ه��م ال �ك��وي��ت وب�ي�ن أه�ل�ه��م وه��م
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الدويسان للعلي :ما سبب تراجع
مركز الكويت في مؤشر المرونة؟

الجالل :على الطيران المدني والبلدية تسليم
أرض مستشفى مبارك الكبير بأسرع وقت
ي�ع��ان��ون��ه ج ��راء ذل ��ك .ودع ��ا ال�ج�لال
وزي � � ��ر امل � ��واص �ل��ات وزي � � ��ر ال �ب �ل��دي��ة
عيسى الكندري الذي اشاد بتعاونه
ال ��ى ح�س��م ه ��ذا امل��وض��وع واالي �ع��از
ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي وال�ب�ل��دي��ة م��ن أج��ل
انهاء هذا املوضوع بأسرع وقت.
وأض � � � � ��اف ال � � �ج� �ل��ال ان ال �ل �ج �ن��ة
ح� ��ري � �ص� ��ة ع � �ل� ��ى م � �ت ��اب � �ع ��ة ان � �ش� ��اء
م �س �ت �ش �ف��ى ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة م� �ب ��ارك
الكبير في كل مراحله وهناك اصرار
بالعمل على ازال ��ة جميع معوقات
وان �ش��اء مستشفى ت�ج�ه��ز وتصمم
وفق أعلى املعايير العاملية على أن
ت ��زود ب��أح��دث األج �ه��زة والتقنيات

برلمان

ضحوا من أجل الكويت في كل شيء
باملال والنفس.
وت� � ��اب� � ��ع :ك � � ��ان رد ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
الخارجية الكويتي خالد الجارالله
رد رجل دولة وفي االتجاه الصحيح
وك � ��ان ردا ي �ث �ل��ج ال� �ص ��در وات �م �ن��ى
أال ن�س�م��ع م �ث��ل ه ��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات
امل�س�ت�ف��زة إلخ��وان�ن��ا ال �ب��دون م��ن أي
كان.

فيصل الدويسان

أبرز املتراجعني هذا العام.
ال � �ج� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر ان ال �س �ي��د
وزي � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة س� �ب ��ق ان اع �ل��ن
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل� ��ه ن� �ش ��رت ��ه وك ��ال ��ة
االن� � � �ب � � ��اء ال� �ك ��وي � �ت� �ي ��ة ال ��رس� �م� �ي ��ة
«ك��ون��ا» بتاريخ  31اكتوبر 2015

ع ��ن خ �ط ��وات ت �س �ت �ه��دف تبسيط
اإلج� � � � � � ��راءات وت� �ق� �ل� �ي ��ص ال� � � ��دورة
املستندية وامل��دة الزمنية الالزمة
الس�ت�ي�ف��اء م�ت�ط�ل�ب��ات ج�ع��ل بيئة
األع� �م ��ال ال �ك��وي �ت �ي��ة أك �ث��ر م��رون��ة
وج ��ذب ��ا ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ورغ � ��م ذل��ك
ت��راج��ع م��رك��ز ال �ك��وي��ت ل ��ذا نرجو
افادتنا بالتالي:
ما اسباب ت��راج��ع ال�ك��وي��ت في
مؤشر ه��ذا ال�ع��ام؟ وما الخطوات
التي اتخذت لجعل بيئة األعمال
ال �ك��وي �ت �ي��ة أك� �ث ��ر م ��رون ��ة وج��ذب��ا
ل�لاس �ت �ث �م��ار وم� ��ا ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي
ت� �ح� �ق� �ق ��ت م � ��ن ت � �ل� ��ك ال � �خ � �ط� ��وات؟
وم� � ��ا االج � � � � � ��راءات ال � �ت ��ي اع��دت �ه��ا
وزارة ال�ت�ج��ارة الس�ت�ع��ادة مكانة
الكويت؟

القضيبي يقترح تأجير
مالعب المدارس في الفترة
المسائية
اقترح النائب أحمد القضيبي
أن ت � � �ق� � ��وم م� � � � � � ��دارس امل � �ن� ��اط� ��ق
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ب� �ت ��أج� �ي ��ر م�ل�اع �ب �ه��ا
ل � �س � �ك ��ان امل� �ن� �ط� �ق ��ة ف � ��ي ال� �ف� �ت ��رة
املسائية ،وقال في اقتراح برغبة
قدمه بهذا الصدد :وزارة التربية
م�م�ث�ل��ة ف��ي م�ن�ش��آت�ه��ا امل��درس�ي��ة
ودوره � ��ا امل �ن��اط ب�ه��ا ل�ي��س فقط
للتعليم بل التربية واملشاركات
االجتماعية وت��وط�ي��د العالقات
بني سكان املنطقة الواحدة كون
ابناء وبنات املنطقة يتشاركون
فيما بينهم بتلك العالقات وبما
ان امل �ن �ش��آت امل��درس �ي��ة بفئتيها
ب� �ن�ي�ن وب � �ن� ��ات ت �م �ل��ك م �ق��وم��ات
دع��م تلك ال��رواب��ط عبر استغالل
م�ن�ش��آت�ه��ا ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ك�م�لاع��ب
ك� ��رة ال� �ق ��دم وك � ��رة ال �س �ل��ة وك ��رة
ال �ط��ائ��رة ف��ي االم ��اك ��ن امل�ف�ت��وح��ة
ب��امل��درس��ة وال� �ص ��االت امل �ت �ع��ددة
الغراض فيها.
وج � � � ��اء ف � ��ي ن � ��ص االق � � �ت� � ��راح:
ت�ق��وم م ��دارس امل�ن��اط��ق السكنية
بفئتيها ب�ن�ين وب �ن��ات بتأجير
م�لاع�ب�ه��ا ف��ي االم��اك��ن املفتوحة
وال � �ص� ��االت ال��ري��اض �ي��ة ل�س�ك��ان
املنطقة السكنية للفترة املسائية
م��ن ال�س��اع��ة ال��راب �ع��ة ع�ص��را ال��ى
ال�س��اع��ة ال �ع��اش��رة م �س��اء بمبلغ
رم � ��زي ع �ل��ى ان ت �ك��ون ال�ب�ط��اق��ة

أحمد القضيبي

امل��دن�ي��ة ل�ل��راغ��ب محل السكن أو
ي��درس ف��ي نفس امل��درس��ة وعلى
ان ت� �ك ��ون االم � ��اك � ��ن ال��ري��اض �ي��ة
وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة م �ج �ه��زة ب�ج�م�ي��ع
االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات م� � ��ن اض � � � � ��اءات
وارض� �ي ��ات وم ��درج ��ات ت�ن��اس��ب
م��ن االنشطة ان كانت لعبة كرة
القدم وكرة السلة وكرة الطائرة
بفئتيها بنني في مدارس البنني
وبنات في مدارس البنات وعلى
ان تستخدم تلك املبالغ العمال
الصيانة للصاالت واملالعب.

10

ملف

aldostoor

األربعاء  11شعبان  18 . 1437مايو 2016

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

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

استهل أعماله في  13مايو واستمر  3سنوات

مجلس  106 :2009تشريعات منها
 37قانونا و 40ميزانية و 29اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل الثالث عشر

%1.9

%6

%19.8

%37.7

%34.9

 ..وموزعة على أدوار االنعقاد

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

امليزانيات

أن� �ج ��ز م �ج �ل��س األم � � ��ة ف� ��ي ال �ف �ص��ل
التشريعي الثالث عشر ال��ذي استهل
أع �م��ال��ه ف ��ي  13م��اي��و  2009واس�ت�م��ر
 3س� �ن ��وات  106ت �ش��ري �ع��ات م �ن �ه��ا 37
ق��ان��ون��ا و 40ق��ان��ون��ا ب�ش��أن امليزانيات
والحسابات الختامية و 29اتفاقية.
فقد تنوعت التشريعات ال�ص��ادرة
م��ا ب�ين  37قانونا بنسبة  % 34.9من
إجمالي التشريعات الصادرة بينها 3
مراسيم ضرورة و 34قانونا فيما بلغ
ع��دد االت�ف��اق�ي��ات ال �ص��ادرة  29قانونا
باتفاقية بنسبة  % 27.4م��ن إجمالي
ال �ت �ش ��ري �ع ��ات و 40ق� ��ان� ��ون م �ي��زان �ي��ة
وحسابات ختامية بنسبة  % 37.7من
إجمالي التشريعات الصادرة وتشير
االح � �ص ��ائ � �ي ��ات ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن
وامل��راس �ي��م ب �ق��وان�ين إل ��ى أن ه �ن��اك 23
ق ��ان ��ون ��ا ج ��دي ��دا م ��ن ب �ي�ن  37ق��ان��ون��ا
ب�ن�س�ب��ة  % 62.2وال �ب��اق��ي  14ت�ع��دي�لا
على قوانني قائمة بنسبة .% 37.8
علي صعيد أدوار االنعقاد بالنسبة
ل� �ل� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال � � � �ص � � ��ادرة امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��ال �ق��وان�ين واالت �ف��اق �ي��ات وامل �ي��زان �ي��ات
والحسابات الختامية فقد شهد دور
االنعقاد االول م��ن الفصل التشريعي
ال�ث��ال��ث عشر إق ��رار  21ق��ان��ون��ا بمعدل
 % 19.8م� ��ن إج� �م ��ال ��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات

ال � �ص � ��ادرة ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ث ��ال ��ث ع�ش��ر
وعددها  106وفي دور االنعقاد الثاني
تم إقرار  56قانونا بمعدل  % 52.8وفي
دور االنعقاد الثالث تم إقرار  27قانونا
ب �م �ع��دل  % 25.5وف� ��ي دور االن �ع �ق��اد
الرابع تم إقرار قانونني بمعدل .% 1.9
أما تصنيفات القوانني فقد صدر 9
قوانني بشأن االقتصاد والتجارة و5
ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة و3
ق��وان�ين ل�ك��ل م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م وان�ت�خ��اب��ات
م �ج �ل �س��ي االم � ��ة وال� �ب� �ل ��دي وق��ان��ون�ي�ن
ل �ك��ل م��ن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وال��رع��اي��ة
االجتماعية والعدل والقضاء.
وم � ��ن اب � � ��رز ال � �ق ��وان �ي�ن ف� ��ي ال �ف �ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ال �ع �م��ل في
ال�ق�ط��اع االه �ل��ي وان �ش��اء هيئة اس��واق
امل� ��ال وت�ن�ظ�ي��م ن �ش��اط االوراق امل��ال�ي��ة
وح � �ق� ��وق االش� � �خ � ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
واص� ��دار ال�خ�ط��ة اإلن�م��ائ�ي��ة للسنوات
 2014/2013 - 2011/2010وتنظيم
اج� � ��راءات دع � ��اوى ال�ن�س��ب وتصحيح
االس� �م ��اء وت �ن �ظ �ي��م ب ��رام ��ج وع�م�ل�ي��ات
ال� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص وت � ��أس� � �ي � ��س ش� ��رك� ��ات
كويتية مساهمة تتولي بناء وتنفيذ
م�ح�ط��ات ال �ق��وى ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وتحلية
امل� �ي ��اة ف ��ي ال �ك��وي��ت وت��أس �ي��س ش��رك��ة
مساهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا

%25.5

%52.8

%27.4
القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
106
40
29
37
العدد
%100
% 37٫7
املعدل % 27.4 % 34٫9

%17.6

دور االنعقاد
العدد
املعدل

االول

%44.1

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

دور االنعقاد

56
21
% 52.8 % 19.8

27
% 25.5

2
% 1.9

106
%100

العدد
املعدل

ل�ن�ظ��ام ال �ب �ن��اء وال�ت�ش�غ�ي��ل وال�ت�ح��وي��ل
ل � �ل ��دول ��ة ال � �ق � �ي ��ام ب �ت �ص �م �ي��م وت �ن �ف �ي��ذ
وتشغيل وصيانة مدن للعمال B.O.T
وامل �س��اه �م��ة ودع � ��م م �ش��اري��ع ال �ق �ط��اع
ال� �خ ��اص ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ف��ي
الوطن العربي واصدار الخطة السنوية
 2011 / 2010وانشاء صندوق ملعالجة
اوض��اع املواطنني املتعثرين في سداد
ال� � �ق � ��روض االس� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة وامل �ق �س �ط��ة
ت �ج��اه ال �ب �ن��وك وش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار
وص��رف مكرمة اميرية وانشاء الهيئة
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة وع�ل��وم�ه�م��ا
وم � �ن� ��ح ب � � � ��دالت وم� � �ك � ��اف � ��ات ألع � �ض ��اء
الهيئة التعليمية الكويتيني ب��وزارت
التربية واالوق��اف واملساعدات العامة
واالستقرار املالي في الدولة.
وف� � ��ي ال �ت �ف ��اص �ي ��ل اب � � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن
الصادرة في الفصل التشريعي الثالث
عشر
هيئة أسواق المال
ق ��ان ��ون رق� ��م  7ل �س �ن��ة  2010ب �ش��أن
ان� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة اس � � ��واق امل � ��ال وت�ن�ظ�ي��م
ن� �ش ��اط االوراق امل ��ال� �ي ��ة ي� �ه ��دف إل ��ى
ت �ن �ظ �ي��م ن� �ش ��اط األوراق امل ��ال� �ي ��ة ب�م��ا
يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية

%32.3

وت��وع �ي��ة ال �ج �م �ه��ور ب �ن �ش��اط األوراق
املالية واملنافع واملخاطر وااللتزامات
امل��رت �ب �ط��ة ب��االس �ت �ث �م��ار ف ��ي األوراق
امل ��ال� �ي ��ة وت �ش �ج �ي��ع ت �ن �م �ي �ت��ه وت��وف �ي��ر
حماية املتعاملني ف��ي ن�ش��اط األوراق
امل ��ال� �ي ��ة وت �ق �ل �ي��ل األخ � �ط� ��ار ال �ن �م �ط �ي��ة
امل �ت��وق��ع ح��دوث �ه��ا ف��ي ن �ش��اط األوراق
امل ��ال� �ي ��ة ت �ط �ب �ي��ق س� �ي ��اس ��ة اإلف � �ص ��اح
الكامل بما يحقق العدالة والشفافية
وي�م�ن��ع ت �ع��ارض امل�ص��ال��ح واس�ت�غ�لال
امل �ع �ل ��وم ��ات ال ��داخ �ل �ي ��ة وال �ع �م ��ل ع�ل��ى
ض �م��ان االل �ت ��زام ب��ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح
ذات العالقة بنشاط األوراق املالية.
العمل في القطاع األهلي
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  6ل� �س� �ن ��ة  2010ف��ي
ش ��أن ال�ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع األه �ل��ي ج��اء
ف �ي��ه :ع �ل��ى ك��ل ص��اح��ب ع �م��ل أن ي�ق��وم
بإخطار الجهة املختصة باحتياجاته
م��ن ال�ع�م��ال��ة وع�ل�ي��ة أن ي�خ�ط��ر الجهة
املختصة سنويا بعدد العمالة الذين
ي �ع �م �ل��ون ل ��دي ��ه وذل � ��ك ع �ل��ى ال �ن �م��اذج
املعدة لذلك وفقا للضوابط والشروط
التي يصدر بها قرارا من الوزير.
وت�ن�ش��أ هيئة ع��ام��ة ذات شخصية
اع �ت �ب��اري��ة وم �ي��زان �ي��ة مستقلة تسمى
الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

االول

15
6
% 44.1 % 17.6

11
% 32.3

2
%6

34
%100

ع �ل �ي �ه��ا وزي � ��ر ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل تتولى االختصاصات املقررة
ل � � �ل� � ��وزارة ف� ��ي ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وك ��ذل ��ك
اس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة ب �ن��اء على
ط � �ل� �ب ��ات أص� � �ح � ��اب ال � �ع� �م ��ل وي � �ص ��در
بتنظيمها قانون خالل سنة من تاريخ
العمل بهذا القانون.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة ال� �ع ��اش ��رة ع �ل��ى ان
ي�ح�ظ��ر ع �ل��ى ص��اح��ب ال �ع �م��ل تشغيل
عمالة أجنبية م��ا ل��م ت��أذن لهم الجهة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب ��ال� �ع� �م ��ل ل� ��دي� ��ة وي� �ص ��در
ال��وزي��ر ق��رارا ب��اإلج��راءات واملستندات
وال��رس��وم التي يتعني استيفاؤها من
ص ��اح ��ب ال �ع �م��ل .وف� ��ي ح ��ال ��ة ال��رف��ض
يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ال ي � �ج� ��وز ت �ش �غ �ي ��ل ال � �ن � �س� ��اء ل �ي�لا
ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة م ��اب�ي�ن ال � �ع ��اش ��رة م �س��اء
والسابعة صباحا وتستثنى من ذلك
املستشفيات واملصحات ودور العالج
األه �ل �ي��ة وت�ش�غ�ي��ل امل � ��رأة ف��ي األع �م��ال
الخطرة أو الشاقة أو ال�ض��ارة صحيا
وت �س �ت �ح��ق امل � � � ��رأة ال� �ع ��ام� �ل ��ة ال �ح��ام��ل
إج� ��ازة م��دف��وع��ة األج ��ر ال ت�ح�س��ب من
إج��ازات �ه��ا األخ� ��رى مل ��دة س�ب�ع�ين يوما
للوضع بشرط أن يتم الوضع خاللها.
وي �ج��وز ل�ص��اح��ب ال�ع�م��ل ع�ق��ب انتهاء
إجازة الوضع منح املرأة العاملة بناء

ع �ل��ى ط�ل�ب�ه��ا إج� � ��ازة م ��ن دون أج� ��ر ال
تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية
الطفولة.
عمليات التخصيص
قانون رقم  37لسنة  2010في شأن
تنظيم برامج وعمليات التخصيص
جاء فيه:
ال يكون التخصيص إال بالكيفية
وف� � ��ي ال� � �ح � ��دود ال � �ت ��ي ي �ب �ي �ن �ه��ا ه ��ذا
القانون ووفقا للشروط اآلتية:
 ح � �م� ��اي� ��ة م � �ص� ��ال� ��ح امل �س �ت �ه �ل��كم ��ن ح �ي��ث م �س �ت��وى األس� �ع ��ار ون�ظ��م
ال �خ��دم��ة وج� ��ودة ال�س�ل��ع وال �خ��دم��ات
في مجال إنتاج السلع أو الخدمات
ذات ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة االح� � �ت� � �ك � ��اري � ��ة أو
االستراتيجية وذل��ك م��ن خ�لال إل��زام
الشركات املؤسسة وفقا ألحكام هذا
ال �ق��ان��ون ب��االل �ت��زام ب��األس �ع��ار ونظم
ال �خ��دم��ة ال �ت��ي ت �ق��رره��ا وت�ع�ت�م��ده��ا
األج� �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة ب �ع��د م��راج�ع�ت�ه��ا
ب� �ص� �ف ��ة دوري� � � � ��ة وال ي � �ج� ��وز زي � � ��ادة
األس �ع��ار إال ب�م��واف�ق��ة ه��ذه األج �ه��زة.
وت � �ل � �ت� ��زم ه� � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ات ب �ت ��زوي ��د
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 9قوانين بشأن االقتصاد والتجارة و 5للجيش والشرطة و 3للتعليم

سوق المال والتخصيص والخطة التنموية
أبرز قوانين الفصل الثالث عشر
االتفاقيات موزعة على أدوار االنعقاد

الميزانيات والحسابات الختامية موزعة على أدوار االنعقاد

مقارنة بين القوانين الجديدة والتعديالت عليها

%6.9

%35

%30
%93.1

%37.8
%62.2

%35

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

االجمالي

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

االجمالي

القوانني

العدد

27

2

29

املعدل

% 93.1

% 6.9

%100

العدد
املعدل

12
% 30

14
% 35

14
% 35

40
%100

العدد
املعدل

تتمة المنشور ص10
األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة بصفة
دوري � � � ��ة ب �ج �م �ي��ع امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ت��ي
تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
 امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى س��ري��ة البياناتوامل� �ع� �ل ��وم ��ات ف� ��ي ح � � ��دود ال �ق ��وان�ي�ن
املعمول بها
 ض �م��ان ت��وف�ي��ر وس��ائ��ل التقنيةالحديثة وتطويرها.
 االل�ت��زام باملحافظة على سالمةالبيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية
األض��رار الناتجة عن املساس بها أو
اإلضرار باملواطنني.
 ض �م��ان ع ��دم ت �ض ��ارب امل�ص��ال��حب� �ص ��ورة م �ب��اش��رة أو غ �ي��ر م�ب��اش��رة
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ج�م�ي��ع امل �ش��ارك�ين في
عمليات التخصيص وتضع الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ال�ض��واب��ط
وال�ش��روط ال�لازم��ة لذلك والتي تكفل
منع استغالل املعلومات التي يصل
إل�ي�ه��ا امل �ش��ارك بحكم مساهمته في
هذه العملية.
ونصت املادة الرابعة انه ال يجوز
ت �خ �ص �ي��ص إن � �ت� ��اج ال� �ن� �ف ��ط وال� �غ ��از
الطبيعي وم�ص��اف��ي النفط ومرفقي
التعليم والصحة.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2010ف��ي شأن
ح�ق��وق األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ج��اء
ف�ي��ه :ت�س��ري أح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون على
ذوي اإلعاقة من الكويتيني كما تسري
ع�ل��ى أب �ن��اء الكويتية م��ن غ�ي��ر كويتي
وذل � ��ك ف ��ي ح � ��دود ال ��رع ��اي ��ة ال�ص�ح�ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال � �ح � �ق ��وق ال��وظ �ي �ف �ي��ة
ال � � � ��واردة ف ��ي ه � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون .وي �ج��وز
للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامة
على ذوي اإلع��اق��ة م��ن غير الكويتيني
وفقا للشروط والضوابط التي تراها
بعد موافقة املجلس األعلى.
ونصت املادة الثالثة على انه يعامل
ال �ش �خ��ص ذو اإلع ��اق ��ة غ �ي��ر ال�ك��وي�ت��ي
م ��ن أم ك��وي �ت �ي��ة م �ن��ذ م �ي�ل�اده م�ع��ام�ل��ة
ال�ك��وي �ت��ي م ��دى ال �ح �ي��اة ب �ق��رار ي�ص��در
م��ن وزي��ر الداخلية وفقا للقانون رقم
 21لسنة  2000بتعديل بعض أحكام
امل��رس��وم األم�ي��ري رق��م  15لسنة 1959
الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
وت� �ض� �م� �ن ��ت امل� � � � � ��ادة ال � ��راب� � �ع � ��ة م��ع
م� � � ��راع� � � ��اة االح � � �ت � � �ي � ��اج � ��ات ال � �خ ��اص� ��ة
ل�ل�أش� �خ ��اص ذوي اإلع � ��اق � ��ة وات� �خ ��اذ
ال�ت��رت�ي�ب��ات ال�ت�ف�س�ي��ري��ة ال�ل�ازم��ة تقدم
الحكومة الخدمات املنتظمة املتكاملة

وامل�س�ت�م��رة ل�لأش�خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
ع �ل��ى ق� ��دم امل � �س� ��اواة م ��ع اآلخ ��ري ��ن في
مجاالت الوقائية والطبية والتأهيلية
وال �ع�ل�اج ال�ن�ف�س��ي واإلرش � ��اد ال��وراث��ي
ق� �ب ��ل ال� � � � ��زواج وق � �ب ��ل وأث� � �ن � ��اء ال �ح �م��ل
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ف ��ي ج�م�ي��ع
املراحل التعليمية بما فيها الحضانة
وري� ��اض األط �ف ��ال وب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب مع
قدرات ذوي اإلعاقة البدنية والحسية
وال �ع �ق �ل �ي��ة وال ��ري ��اض �ي ��ة وال�ت��رف �ي �ه �ي��ة
واإلسكانية
وت�ل�ت��زم ال�ح�ك��وم��ة بتوفير ال �ك��وادر
الطبية املتخصصة والفنية املساعدة
امل �خ �ت �ل �ف��ة وامل� ��درب� ��ة ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ات
عالجية لألشخاص ذوي اإلع��اق��ة في
ك��اف��ة امل��راك��ز ال�ص�ح�ي��ة واملستشفيات
الحكومية في البالد على قدم املساواة
مع اآلخرين.
الخطة االنمائية
ق��ان��ون رق��م  9لسنة  2010ب��إص��دار
الخطة اإلنمائية للسنوات 2011/2010
  2014-2013جاء فيه:ونصت املادة الثالثة على أن تتولى
ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ك �ل �ف��ة ت��أس�ي��س
ال �ش��رك��ة ت �ح��دي��د رأس �م��ال �ه��ا وت��وزي��ع

ج�م�ي��ع االس �ه��م امل�خ�ص�ص��ة ل�لاك�ت�ت��اب
ال � �ع ��ام ب �ي�ن ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وي �ت��م
س ��داد قيمة ه��ذه االك�ت�ت��اب��ات م��ن قبل
املواطنني للدولة وفقا لالجراءات التي
تحددها الجهة الحكومية دون فوائد
او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم
في االكتتاب في موعد اقصاه ستون
ي��وم��ا م�ح�س��وب��ة ب ��دءا م��ن اول الشهر
التالي للشهر ال��ذي تولت فيه الجهة
الحكومية دعوة املواطنني لالكتتاب.
ك� �م ��ا ن� �ص ��ت امل � � � ��ادة ال� ��راب � �ع� ��ة ع�ل��ى
أن ك� �س ��ور االس � �ه� ��م غ �ي ��ر امل �خ �ص �ص��ة
للمواطنني تؤول إلى الدولة كما تؤول
ال �ي �ه��ا ج�م�ي��ع االس �ه��م ال �ت��ي ل��م ي�س��دد
فيها املواطنون قيمتها للدولة وتقوم
الدولة بتحويل ملكية هذه االسهم الى
ال�ش��رك��ة ال�ت��ي رس��ا عليها امل ��زاد وذل��ك
بعد استيفاء قيمتها منها.
وأوج� � �ب � ��ت امل� � � ��ادة ال �خ ��ام �س ��ة ع�ل��ى
ال�ح�ك��وم��ة اح��ال��ة م�ش��روع��ات ال�ق��وان�ين
ال � � � � ��واردة ف� ��ي االط � � � ��ار ال � �ع� ��ام ل�ل�خ�ط��ة
االن �م ��ائ �ي ��ة ال � ��ى م �ج �ل��س االم� � ��ة خ�ل�ال
ال � �س � �ن � �ت �ي�ن ال � �ت� ��ال � �ي � �ت�ي��ن ل� ��دراس � �ت � �ه� ��ا
واص� ��داره� ��ا ب �ق��ان��ون وي �ه ��دف ال�ت��أك��د

التتمة ص12

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
14
% 37.8

23
% 62.2
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%100

تصنيف القوانين

%8.1

%91.9

القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

العدد
املعدل
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3
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إقرار  23قانونا جديدا و 14تعديال
تتمة المنشور ص11
من ع��دم تضمينها زي��ادة في الرسوم
واسعار الخدمات التي تقدمها الدولة
للمواطنني تنفيذا الحكام القانون رقم
 79ل�س�ن��ة  1995ل�ح�م��اي��ة ذوي ال��دخ��ل
امل� �ح ��دود وامل �ت��وس��ط ام ��ا امل �ش��روع��ات
ال�ت�ن�م��وي��ة املتعلقة ب��ال �ث��روة النفطية
وامل�ش��روع��ات الكبرى للمرافق العامة
ف �ي �ج ��ب ص � ��دوره � ��ا ب � �ق ��ان ��ون ول ��زم ��ن
م�ح��دد ت�ن�ف�ي��ذا الح �ك��ام امل ��ادة  152من
الدستور واوجبت على االمانة العامة
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية
اص ��دار ال �ق��رارات التنظيمية واق�ت��راح

الترتيبات املناسبة لتحقيق االه��داف
وتطبيق السياسات املنصوص عليها
في الخطة.
ون �ص��ت امل� ��ادة ال �س��ادس��ة ب ��أن تعد
االم � ��ان � ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س االع� �ل ��ى
للتخطيط والتنمية الخطة السنوية
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى م �س �ت��وى ك��ل وزارة
وادارة حكومية او هيئة او مؤسسة
م� �ل� �ح� �ق ��ة او م� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق
وال �ت �ع��اون م��ع ك��اف��ة ال �ج �ه��ات املعنية
ب ��ال ��دول ��ة الص � ��داره � ��ا ب� �ق ��ان ��ون وذل ��ك
ب� ��ال � �ت� ��زام� ��ن م � ��ع ع � � ��رض م � �ش� ��روع� ��ات
ال �ق��وان�ي�ن ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ات ال� � ��وزارات
واالدارات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال� �ه� �ي� �ئ ��ات

امل�ل�ح�ق��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة وال �ت ��زام امل�ي��زان�ي��ة
العامة للدولة ف��ي تقديراتها وف��ق ما
ج� ��اء ب��ال �خ �ط��ط ال �س �ن��وي��ة م ��ن اه� ��داف
وسياسات مرحلية.
واوض � �ح� ��ت امل � � ��ادة ال �س��اب �ع��ة م �ب��دأ
مرونة التخطيط حيث تعتبر االهداف
الواردة باالطار العام للخطة االنمائية
اه � ��داف � ��ا ت� �ق ��دي ��ري ��ة ق ��اب� �ل ��ة ف � ��ي ض ��وء
مستجدات التنفيذ.
واوجبت امل��ادة الثامنة على جميع
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ت �ط��وي��ر واس�ت�ك�م��ال
ه � �ي ��اك � �ل � �ه ��ا ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م� �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة
بالتخطيط وامل�ت��اب�ع��ة بالتنسيق مع
ديوان الخدمة املدنية واالمانة العامة

للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية.

قرار من مجلس الوزراء.

صرف مكرمة أميرية
ق��ان��ون رق ��م  3ل�س�ن��ة  2011ب�ص��رف
مكرمة أميرية جاء فيه:
ت �ص ��رف ل �ك��ل ف� ��رد ك��وي �ت��ي م�ك��رم��ة
اميرية ملرة واحدة مقدارها الف دينار
ك��وي�ت��ي وت ��درج ه��ذه امل�ب��ال��غ كاعتماد
اضافي في ميزانية الوزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية 2011/2010
بالباب الخامس املصروفات املختلفة
وامل��دف��وع��ات التحويلية ف��ي ميزانية
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وي �ت��م ال �ص��رف وف�ق��ا
للقواعد واالج ��راءات التي يصدر بها

تنفيذ مدن للعمال
قانون رقم  40لسنة  2010في شأن
ت ��أس� �ي ��س ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ك��وي �ت �ي��ة
او اك �ث��ر ت �ت��ول��ى وف �ق��ا ل �ن �ظ��ام ال �ب �ن��اء
وال�ت�ش�غ�ي��ل وال�ت�ح��وي��ل ل�ل��دول��ة القيام
بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة
مدن للعمال جاء فيه:
ت�ل�ت��زم ال�ح�ك��وم��ة خ�ل�ال س�ت��ة أشهر
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ال� �ع� �م ��ل ب � �ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
ب �ت��أس �ي��س ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ك��وي�ت�ي��ة
او اك �ث��ر ت �ت��ول��ى وف �ق��ا ل �ن �ظ��ام ال �ب �ن��اء
وال�ت�ش�غ�ي��ل وال�ت�ح��وي��ل ل�ل��دول��ة القيام

بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة
م��دن للعمال ف��ي مختلف املحافظات
وذل ��ك ف��ي امل��واق��ع املخصصة م��ن قبل
بلدية الكويت لهذا ال�غ��رض وبجميع
ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات
س �ك �ن �ي��ة وم� �ب ��ان ��ي خ ��دم ��ة ذات ع��ائ��د
استثماري ومبان غير ربحية لخدمة
املشروع ومنطقة تجارية استثمارية
م��واق��ع تخصص لجهات النفع العام
اضافة الى الطرق والبنية التحتية .

االتفاقيات المنجزة في الفصل التشريعي الثالث عشر
م

اسم القانون

1

قانون رقم  23لسنة  2009باملوافقة على اتفاقية االتحاد النقدي ملجلس التعاون
لدول الخليج العربية والنظام االساسي للمجلس النقدي
قانون رقم  12لسنة  2010باملوافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب ورأس املال بني دولة الكويت
وجمهورية كوريا
قانون رقم  13لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
بروناوي دار السالم لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل
قانون رقم  14لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية اذربيجان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال والبروتوكول امللحق بها
ق��ان��ون رق��م  15لسنة  2010ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت وال�ب��وس�ن��ة
والهرسك لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  16لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
قانون رقم  17لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية ال�ج��زائ��ري��ة الديمقراطية الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
قانون رقم  18لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية سيشل لتجنب االزدواج الضريبي وم�ن��ع ال�ت�ه��رب امل��ال��ي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  19لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
دوق�ي��ة لكسمبورغ الكبرى لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب امل��ال��ي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  20لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية االسالمية االيرانية لتجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  21لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية فيتنام الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل
قانون رقم  22لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
السنغال لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس املال
قانون رقم  23لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية اذربيجان للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

17/11/2009

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

27/4/2010

الثاني

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

14

قانون رقم  24لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

15

قانون رقم  25لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
اتحاد ميانمار للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

16

قانون رقم  26لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
مملكة كمبوديا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

17

قانون رقم  27لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية تعديل اتفاقية بني دول��ة الكويت
وجمهورية بلغاريا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

18

قانون رقم  28لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية بنني للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

19

ق��ان��ون رق��م  29لسنة  2010ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية ب�ين دول��ة ال�ك��وي��ت وجمهورية
27/4/2010
مقدونيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

الثاني

20

قانون رقم  30لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
بروناي دار السالم للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

21

قانون رقم  31لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
البرتغال للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

22

قانون رقم  32لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية فيتنام االشتراكية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

23

قانون رقم  33لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت ومجلس
27/4/2010
وزراء جمهورية البانيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

الثاني

24

قانون رقم  34لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية سلوفاكيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

25

قانون رقم  35لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية االسالمية املوريتانية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

27/4/2010

الثاني

26

قانون رقم  36لسنة  2010باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
27/4/2010
جمهورية ايران االسالمية للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

الثاني

27

قانون رقم  5لسنة  2010باملوافقة على النظام االساسي ملركز املعلومات الجنائية
ملكافحة املخدرات ملجلس التعاون لدول الخليج العربية

19/1/2010

الثاني

28

ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2011باملوافقة على اتفاقية ال�ت�ج��ارة ال�ح��رة ب�ين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة.

10/3/2011

الثالث

29

قانون رقم  8لسنة  2011باملوافقة على اتفاقية التجارة الحرة بني الدول االعضاء في
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة االوروبية «افتا»

17/4/2011

الثالث

aldostoor
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

13

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

القوانين المنجزة في الفصل التشريعي الثالث عشر
تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

1

مرسوم بقانون رقم  2لسنة  2009بشأن االستقرار املالي في الدولة

09/6/2009

االول

2

مرسوم بقانون رقم  3لسنة  2009بتمديد مدة القروض املقررة في املرسوم رقم 50
لسنة  1987باالذن للحكومة بعقد قرض عام

09/6/2009

االول

3

مرسوم بقانون رقم  16لسنة  2009بحكم وقتي من املادتني  27و 32من القانون رقم
 35لسنة  1962في شأن انتخابات اعضاء مجلس االم��ة قانون انتخابات مجلس 10/6/2009
االمة استثناء باستخدام شهادة الجنسية في عدم وجود البطاقة االنتخابية

االول

4

قانون رق��م  17لسنة  2009بتعديل بعض احكام القانون رق��م  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة قانون انتخابات مجلس االمة إلغاء البطاقة 10/6/2009
االنتخابية واالكتفاء بشهادة الجنسية

االول

5

قانون رقم  18لسنة  2009بتعديل القانون رقم  2004 / 1بمعاملة رعايا دول مجلس
ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية معاملة الكويتيني فيما يتعلق بتملك االراض��ي 24/6/2009
والعقارات املبنية في دولة الكويت

االول

6

قانون رق��م  19لسنة  2009بإصدار قانون الحجر ال��زراع��ي ل��دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية

24/6/2009

االول

7

قانون رقم  20لسنة  2009باملوافقة على قانون نظام األسمدة ومحسنات التربة
الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

24/6/2009

االول

8

ق��ان��ون رق��م  21لسنة  2009باملوافقة على ق��ان��ون ن�ظ��ام امل�ب�ي��دات ف��ي دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

24/6/2009

االول

9

م

اسم القانون

م

اسم القانون

 21قانون رقم  49لسنة  2010بشأن املساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة
واملتوسطة في الوطن العربي

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

09/6/2010

الثاني

 22ق � � � � � � ��ان � � � � � � ��ون رق� � � � � � � � � ��م  50ل � � � �س � � � �ن� � � ��ة  2010ب � � � �ت � � � �ع � � � ��دي � � � ��ل ب � � � � �ع� � � � ��ض اح � � � � �ك� � � � ��ام
ال� � � � �ق � � � ��ان � � � ��ون رق� � � � � � ��م  47ل � � �س � � �ن � ��ة  1993ف� � � � ��ي ش� � � � � � ��أن ال � � � ��رع � � � ��اي � � � ��ة ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة
رف��ع التثمني وال�ق��رض لـ  300أل��ف دينار  -امل��دن السكنية  -توفير  200أل��ف وحدة 09/6/2010
سكنية خالل  3سنوات  -ال يجوز تخفيض قيمة القرض املسدد وال زيادة القسط
عند البيع للمرة االولى

الثاني

 23قانون رقم  38لسنة  2010بإصدار الخطة السنوية 2011 / 2010

26/5/2010

الثاني

 24قانون رقم  51لسنة  2010بانشاء صندوق ملعالجة اوضاع املواطنني املتعثرين في
سداد القروض االستهالكية واملقسطة تجاه البنوك وشركات االستثمار

28/6/2010

الثاني

 25قانون رقم  1لسنة  2011بتعديل بعض احكام القانون رقم  30لسنة  1965بانشاء
بنك التسليف واالدخار

09/12/2010

الثالث

 26ق� � � � � � � ��ان� � � � � � � ��ون رق � � � � � � � � � ��م  2ل� � � � �س� � � � �ن � � � ��ة  2011ب� � � � �ت� � � � �ع � � � ��دي � � � ��ل ب � � � � �ع � � � � ��ض اح � � � � �ك � � � � ��ام
ال� � � � �ق � � � ��ان � � � ��ون رق � � � � � ��م  47ل� � �س� � �ن � ��ة  1993ف� � � � ��ي ش � � � � � ��أن ال � � � ��رع � � � ��اي � � � ��ة ال � �س � �ك � �ن � �ي � ��ة.
أول��وي��ة طلبات الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني  -توفير السكن للمطلقة 09/12/2010
واالرملة ومن لها اوالد من غير كويتي  -عدم جواز تأجير السكن او التنازل عنه او
مبادلته  -تشكيل لجنة فصل املنازعات

الثالث

20/2/2011

الثالث

 27قانون رقم  3لسنة  2011بصرف مكرمة اميرية

قانون رقم  22لسنة  2009في شأن املوافقة على نظام التنظيم الصناعي املوحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

24/6/2009

االول

 28قانون رقم  4لسنة  2011بتعديل املادة  10من القانون رقم  32لسنة  1967في شأن
20/2/2011
الجيش

الثالث

 10قانون رقم  1لسنة  2010بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم  17لسنة  1962في
شأن األوسمة واالنواط العسكرية

05/1/2010

الثاني

 29قانون رقم  5لسنة  2011بتعديل امل��ادة رقم  8من القانون رقم  23لسنة  1968في
20/2/2011
شأن نظام قوة الشرطة

الثالث

 11قانون رقم  2لسنة  2010بتعديل الفقرة األخيرة من املادة  71مكررا من القانون رقم
 23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة

05/1/2010

الثاني

الثالث

 12قانون رقم  6لسنة  2010في شأن العمل في القطاع االهلي

23/12/2009

الثاني

 .30قانون رقم  6لسنة  2011باضافة مادة جديدة برقم  9مكررا وفقرة ثانية للمادة 23
26/1/2011
من املرسوم االميري رقم  17لسنة  1959بقانون اقامة االجانب

 13ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2010بشأن ان�ش��اء هيئة اس��واق امل��ال وتنظيم نشاط االوراق
املالية

01/2/2010

الثاني

 14قانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة

03/2/2010

الثاني

 31ق��ان��ون رق��م  9لسنة  2011بتعديل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية
الصادر باالمر االميري بالقانون رقم  61لسنة  1976واملرسوم بالقانون رقم 128
15/3/2011
لسنة  1992بنظام التأمني التكميلي والقانون رقم  25لسنة  2001بتعديل بعض
احكام قانون التأمينات االجتماعية وزيادة املعاشات التقاعدية.

الثالث

 15قانون رقم  9لسنة  2010بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات 2013 - 2011 / 2010
2014 /

14/1/2010

الثاني

 32قانون رقم  10لسنة  2011بشأن انشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشرالقران
الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

27/4/2011

الثالث

 16ق��ان��ون رق��م  10لسنة  2010ف��ي ش��أن تنظيم اج� ��راءات دع ��اوى النسب وتصحيح
االسماء

28/4/2010

الثاني

 33قانون رقم  11لسنة  2011بتعديل املادة االولى من القانون رقم  27لسنة  2008بشأن
صرف دعم مالي شهري بملغ خمسني دينارا.

10/5/2011

الثالث

 17قانون رقم  11لسنة  2010بتعديل بعض احكام القانون رقم  88لسنة  1995في شأن
محاكمة الوزراء

28/4/2010

الثاني

 34قانون رقم  12لسنة  2011في شأن املساعدات العامة

15/6/2011

الثالث

 18قانون رقم  37لسنة  2010في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

12/5/2010

الثاني

 35قانون رقم  13لسنة  2011بتعديل بعض احكام القانون رقم  12لسنة  1963في شأن
الالئحة الداخلية ملجلس االمة

25/7/2011

الثالث

 19قانون رقم  39لسنة  2010بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية املياه في الكويت

26/5/2010

الثاني

 36قانون رقم  28لسنة  2011بشأن منح ب��دالت ومكافآت العضاء الهيئة التعليمية
الكويتيني بوزارة التربية ووزارة االوقاف والشؤون االسالمية

14/11/2011

الرابع

 20قانون رقم  40لسنة  2010في شان تأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر تتولى
وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل 26/5/2010
وصيانة مدن للعمالB.O.T .

الثاني

 37قانون رق��م  29لسنة  2011بتعديل بعض احكام القانون رق��م  10لسنة  1995في
14/11/2011
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وزير التربية :نشاط كبير
في إنشاء المدارس
أكد وزير التربية ووزير التعليم
العالي د .ب��در العيسى أن ال��وزارة
ت�ش�ه��د ن �ش��اط��ا ك �ب �ي��را ف��ي ال�ق�ط��اع
االنشائي خالل هذه الفترة بهدف
س ��د ح��اج��ة امل �ن��اط��ق م ��ن امل � ��دارس
الف�ت��ا إل��ى أن االن �ش ��اءات ال�ج��دي��دة
واالن�ت�ه��اء م��ن امل�ش��روع��ات املعطلة
م��ن ال�ق�ض��اي��ا امل�ل�ح��ة ال �ت��ي نوليها
اه �ت �م��ام��ا ب��ال �غ��ا ك �م��ا اك� ��د ح��رص
ال ��وزارة على إن�ش��اء امل ��دارس وفقا
ل�ن�ظ��م امل �ب��ان��ي ال��ذك �ي��ة ب �م��ا يسهم
ف��ي االرت �ق��اء بالعملية التعليمية
وم��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور وامل�ح��اف�ظ��ة على
البيئة والطاقة.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري��ح أدل ��ى به
ال��وزي��ر العيسى للصحافيني على
ه ��ام ��ش اف �ت �ت ��اح م ��درس ��ة ال��راب �ي��ة

وزير التربية يضع حجر األساس ملدرستني

امل�ت��وس�ط��ة ال��ذك�ي��ة للبنات ووض��ع
حجر األس��اس ملدرستني للمرحلة
الثانوية بمنطقة أشبيلية.

وأضاف أن وزارة التربية تعكف
حاليا على دراسة قانونية املدارس
املطورة وتعميمها على أكبر نسبة

تخصيص  49كيلومترا
في مدينة نواف األحمد
للرعاية السكنية
اقرت اللجنة الفنية في املجلس
ال� �ب� �ل ��دي ب ��رئ ��اس ��ة ف �ه ��د ال �ص��ان��ع
ت �خ �ص �ي��ص ال � �ج� ��زء امل �ت �ب �ق��ي م��ن
م��دي �ن��ة ن � ��واف االح� �م ��د ال�س�ك�ن�ي��ة
(شمال املطالع االسكانية) والذي
تبلغ مساحته نحو  49كيلومترا
مربعا للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية.
وقال الصانع في تصريح لكونا
ان مدينة ن��واف االح�م��د السكنية
ستصبح متكاملة وتشمل جميع
ص � �ن� ��وف االس � �ت � �ع � �م� ��االت وم �ن �ه��ا
التجاري واالستثماري والخدمي
وال �ت��رف �ي �ه��ي اض ��اف ��ة ال� ��ى امل��راف��ق
الحكومية.
واض � � � ��اف ان ال �ل �ج �ن ��ة ارج� � ��أت
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى امل �خ �ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة (امل �ن �ط �ق��ة
االق �ل �ي�م�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة) ل �ح�ين دع ��وة
ك ��ل م ��ن وزارة االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
وامل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية واللجنة التنفيذية لهيئة
مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
وذك� � � � � ��ر ان ال � �ل � �ج � �ن� ��ة واف� � �ق � ��ت
م � ��ن ح� �ي ��ث امل� � �ب � ��دأ ع� �ل ��ى اع� �ت� �م ��اد
امل��واق��ع واالس�ت�ع�م��االت والنتائج
والتوصيات املتخذة في مشروع

م��ن امل� ��دراس الح�ق��ا م�ش�ي��را ال��ى أن
م �ن �ط �ق��ة اش �ب �ي �ل �ي��ة ت �ش �ه��د ح��ال �ي��ا
ال �ع �م��ل ب �م �ش��روع��ات إلن �ش ��اء أرب ��ع
م ��درس ��ة م �ن �ه��ا م ��درس ��ة ل�ل�م��رح�ل��ة
امل �ت��وس �ط��ة س �ي �ت��م ت �س �ل �م �ه��ا ب�ع��د
عطلة عيد الفطر املبارك.
وأفاد الوزير العيسى بأن منطقة
(ص�ب��اح ال�ن��اص��ر) تضم مدرستني
فقط وت��م ط��رح مناقصات مل��دارس
أخ��رى قائال اننا ف��ي انتظار إق��رار
امليزانية لبناء ثالث مدارس اخرى.
وف� � ��ي ش� � ��أن اخ � �ت � �ب� ��ارات ن �ه��اي��ة
ال �ع ��ام ل�ل�م��رح�ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ق ��ال ان
االستعدادات تمت لتسيير عملية
االختبارات من دون أي عراقيل إلى
جانب القضاء على عملية الغش.

تطبيق نظام تقييم المردود البيئي
الشهر المقبل
أكد رئيس مجلس اإلدارة واملدير
ال�ع��ام للهيئة العامة للبيئة الشيخ
عبدالله األح�م��د أهمية نظام تقييم
امل� ��ردود البيئي واالج�ت�م��اع��ي ال��ذي
سيطبق ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ف��ي الكويت
ل�ت�ح�س�ين ال ��وض ��ع ال �ب �ي �ئ��ي وض�ب��ط
التعديات على صحتها وسالمتها
والسيطرة على االنبعاثات الضارة.
وقال ان تطبيق النظام يواكب إطالق
ال��دول��ة ملشاريع خطة التنمية التي
ي� �ق ��ارب ع ��دده ��ا  137م �ش ��روع ��ا م��ن
أص ��ل  789م �ش��روع��ا م��درج��ا ضمن
الخطة فضال عن املنشآت والحرف
الصناعية
وق � � � � � ��ال األح � � � �م � � ��د ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش ورش� ��ة عمل

نظمتها الهيئة امس بعنوان (نظام
تقييم امل��ردود البيئي واالجتماعي
ف��ي ال�ك��وي��ت) إن ه��ذا النظام يستند
ال��ى الالئحة التنفيذية للمادة ()16
من قانون حماية البيئة الجديد
وأضاف أن الورشة جاءت الخطار
ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح �ك ��وم� �ي ��ة وج �م �ع �ي��ات
امل� � �ج� � �ت� � �م � ��ع امل� � � ��دن� � � ��ي وال � � �ش� � ��رك� � ��ات
االستشارية ح��ول آلية عمل النظام
ال ��ذي سيطبق ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ولفت
ال��ى أن ال�ع�م��ل ف��ي ه��ذا امل �ش��روع ب��دأ
عام  2011بطلب من الهيئة وحرصا
منها على تحسني كفاءته وفعاليته
ليكون للكويت نظام ذو مصداقية
من جانبه قال مدير البنك الدولي
ف��رع ال�ك��وي��ت د.ف ��راس رع��د أن البنك

ال ��دول ��ي س��اه��م م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ف ��ي اج � � ��راء دراس � � ��ة الع � ��ادة
تقييم املردود البيئي لتعزيز النظام
على حماية البيئة الجوية والبحرية
والبرية
ب � � ��دوره ق � ��ال ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ل �ش��ؤون ال��رق��اب��ة د .محمد
األحمد إن النظام جاء نتيجة جهود
اس� �ت� �م ��رت ل� �س� �ن ��وات ع � ��دة وت� �ع ��اون
ن � �م ��وذج ��ي ب �ي��ن ال �ه �ي �ئ ��ة ووزارات
وم ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة ذات ال �ع�لاق��ة
ل�ل�ان �ت �ق��ال إل� ��ى م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م��ن
م� ��راح� ��ل ت� �ط ��وي ��ر وت� �ح� �س�ي�ن آل� �ي ��ات
االدارة البيئية في البالد.
م��ن ناحيتها ذك��رت م��دي��رة ادارة
التخطيط وتقييم املردود البيئي في

امل� � �خ� � �ط � ��ط ال � �ه � �ي � �ك � �ل� ��ي ل � �ل � �ح� ��دود
ال �ش �م��ال �ي��ة (امل �ن �ط �ق ��ة االق �ل �ي �م �ي��ة
السابعة) وفق املخطط.
واوض� � � � ��ح ال � �ص� ��ان� ��ع ان ادارة
البلدية ستقوم بتحديد املساحات
واالبعاد للمواقع بعد اخذ موافقة
لجنة امل��راف��ق وال�خ��دم��ات واع��ادة
ع ��رض �ه ��ا ع �ل ��ى امل �ج �ل ��س ال �ب �ل��دي
الص � ��دار ق� ��رار امل��واف �ق��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
للمشروع خالل سنة من تاريخه.
ول� � �ف � ��ت ال � � � ��ى م � ��واف� � �ق � ��ة أول � �ي� ��ة
م� �ن� �ح� �ت� �ه ��ا ال � �ل � �ج � �ن ��ة ع � �ل� ��ى ط �ل��ب
اعتماد دراس��ة ال�ج��دوى الخاصة
بانشاء املناطق االقتصادية وهي
العبدلي والنعايم والوفرة.
وتطرق الى تأجيل النظر بعدد
م� ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ات وم� �ن� �ه ��ا ال �خ��اص��ة
باملساحات االستثمارية باألندية
الشاملة واملتخصصة وموضوع
الضوابط واالشتراطات الخاصة
ل�ت�خ�ص�ي��ص اق ��ام ��ة اف� ��رع ال�ب�ن��وك
ض�م��ن م��راك��ز ال�ض��واح��ي الفرعية
والرئيسية وطلب وزارة الكهرباء
واملاء تخصيص مسارات خطوط
ه��وائ �ي��ة مل �ح �ط��ة ت��ول �ي��د ال �خ �ي��ران
املقترحة.

الكهرباء :مسجد األذينة
موصول بالتيار

الهيئة م .سميرة الكندري إن اصدار
ال��دل �ي��ل االرش � � ��ادي ل �ن �ظ��ام ال�ت�ق�ي�ي��م
يعد نقلة نوعية في االج��راءات مما
يتطلب تضافر الجهود من لتطبيقه.
وأش ��ارت ال�ك�ن��دري إل��ى أن الئحة
ال�ن�ظ��ام ت�ن��ص ع�ل��ى أن��ه يحظر على
ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ال�خ��اض�ع��ة ألح�ك��ام
ه� ��ذا ال �ق��ان��ون ال� �ب ��دء ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ أي
م �ش��روع أو إدخ ��ال أي ت�ع��دي�لات أو
توسعات على األنشطة القائمة أو
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى أي ت��راخ�ي��ص بذلك
إال بعد إجراء دراسات تقييم املردود
ال�ب�ي�ئ��ي وف�ق��ا للنظم واالش �ت��راط��ات
واإلج� ��راءات ال�ت��ي تحددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.

ن� �ف ��ت وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
وج � � ��ود أي ت �ق �ص �ي��ر ف� ��ي إي� �ص ��ال
ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي مل�س�ج��د (ح ��زام
االذي �ن��ة) بمنطقة الساملية مؤكدة
أن م � ��ا ت � ��م ت� � ��داول� � ��ه ف � ��ي وس ��ائ ��ل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ح ��ول ه��ذا
األمر غير صحيح.
وأوض � �ح� ��ت ال � � � ��وزارة ف ��ي ب �ي��ان
ص� �ح ��اف ��ي أن امل� �س� �ج ��د م ��وص ��ول
ب��ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي إال أن أع�م��ال
ال�ت��وس�ع��ة ال �ت��ي ت �ق��ام ف�ي��ه تتطلب
تقوية ال�ت�ي��ار مبينة أن ه��ذا االم��ر
يحتاج وج��ود مخططات معتمدة

م ��ن ق �ب��ل ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت وك �ت��اب
يطلب ف�ي��ه ت�ق��وي��ة ال�ت�ي��ار ك�م��ا هو
متبع في مثل ه��ذه ال�ح��االت إال أن
هذا األمر لم يتم حتى اآلن.
وأش � � � � � � ��ارت ال� � � ��ى اس � �ت � �ع� ��داده� ��ا
ل � �ل � �م ��واف � �ق ��ة ع � �ل� ��ى ك� � ��ل ال� �ط� �ل� �ب ��ات
لتخصيص تيار كهربائي لتغطية
ال � �ت� ��وس � �ع� ��ة ش� ��ري � �ط� ��ة اس� �ت� �ك� �م ��ال
االج� � � � � ��راءات امل �ط �ل ��وب ��ة واالع � �م� ��ال
املدنية املتأخرة.

 76مشروعا لتطوير مطار الكويت الدولي
ق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل� �ل ��ادارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ط� �ي ��ران امل � ��دن � ��ي م.
يوسف الفوزان ان خطة تطوير
مطار الكويت الدولي بمختلف
م��راف �ق��ه ت�ت�ض�م��ن  76م�ش��روع��ا
بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2٫7
مليار دينار.
وأوض��ح ال�ف��وزان خ�لال حفل
ت �ك��ري��م ط �ل �ب��ة ك �ل �ي��ة (ال �ه �ن��دس��ة
وال �ب �ت��رول) بمناسبة االن�ت�ه��اء

م ��ن دراس � ��ة ت�ص�م�ي��م وت�ش�غ�ي��ل
م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب امل �س��ان��د 2025
أن اإلدارة ع� �م ��دت إل � ��ى وض��ع
خطة استراتيجية لرفع الطاقة
االستيعابية للمطار التي تبلغ
خمسة ماليني راكب سنويا في
ح�ي�ن ي�س�ت�ق�ط��ب امل� �ط ��ار ب�ش�ك��ل
ف �ع �ل��ي ن �ح��و  12م �ل �ي��ون راك ��ب
سنويا.
وأك� � � � � ��د أن ازدي� � � � � � � ��اد ح ��رك ��ة

املسافرين شكلت تحديات عدة
أم � ��ام م ��راف ��ق وخ ��دم ��ات امل �ط��ار
الس � �ي � �م ��ا م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � �ج� � ��وازات
وم��واق��ف ال�س�ي��ارات وال�ب��واب��ات
مبينا أن (مبنى الركاب رقم )2
س�ي�س��اه��م ف��ي اس�ت�ي�ع��اب نحو
 25مليون راكب سنويا في حني
يساهم (مبنى الركاب املساند)
ف � ��ي اس� �ت� �ي� �ع ��اب ن� �ح ��و خ �م �س��ة
ماليني راكب.

م � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق� ��ال� ��ت رئ �ي �س��ة
مجلس إدارة الخطوط الجوية
الكويتية رشا الرومي ان املبنى
املساند الذي يضم تسع بوابات
روع ��ي تصميمه وف �ق��ا ألح��دث
النظم التكنولوجية مبينة أنه
تم تخصيصه لطائرات الشركة.
وأوض� � � � �ح � � � ��ت ال � � � ��روم � � � ��ي أن
(ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة) ح� ��ري � �ص� ��ة ع �ل��ى
تنفيذ خطتها التطويرية عبر

ادخ� � � ��ال امل� ��زي� ��د م� ��ن ال� �ط ��ائ ��رات
إل� ��ى أس �ط��ول �ه��ا الف �ت��ة إل� ��ى أن��ه
ت ��م ادخ� � ��ال  12ط ��ائ ��رة ج��دي��دة
إل ��ى ال �خ��دم��ة وزع� ��ت ب�ي�ن سبع
ط� ��ائ� ��رات م ��ن ط � ��راز (إي ��رب ��اص
 )320وخمس طائرات (إيرباص
.)330ك�م��ا تستعد إلدخ��ال نحو
عشر طائرات في الخدمة ابتداء
من نوفمبر املقبل.

م .يوسف الفوزان
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العبيدي :نسابق الزمن النجاز
توسعة المستشفيات
ق� ��ال وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د .ع�ل��ي
العبيدي إن الوزارة تسابق الزمن
إلن �ج��از م �ش��روع��ات مستشفيات
األمراض السارية ومركز الكويت
مل �ك��اف �ح��ة ال � �س ��رط ��ان وال� �ص� �ب ��اح
الجديد على أن يكون افتتاحها
تدريجيا بنهاية العام املقبل.
وأك��د أن ال��وزارة تسعى لجعل
الكويت مركزا اقليميا في مجال
ال�ت�ص��دي ل�لأم��راض امل��زم�ن��ة غير
املعدية مثل السكري وضغط الدم
وأوضح العبيدي خالل افتتاح
م��رك��ز (ص �ب��اح األح �م��د الصحي)
بمدينة (صباح األحمد السكنية)
أن ال � � � � ��وزارة وم �ن �ظ �م ��ة ال �ص �ح��ة
العاملية تنسقان ملواجهة ارتفاع
نسبة اإلص��اب��ة ب�م��رض السكري
ف��ي ال �ك��وي��ت وال �ت��ي ت �ع��د األع �ل��ى
عامليا
وذكر أنه بدخول مركز (صباح
االح�م��د الصحي) الخدمة ارتفع
عدد املراكز الصحية العاملة في
البالد إلى  98مركزا صحيا منها
 23م��رك��زا ف��ي م�ن�ط�ق��ة األح �م��دي
الصحية وحدها.
ول �ف��ت إل ��ى أن امل ��رك ��ز ال�ج��دي��د
أن �ش��ئ وف �ق��ا ألح� ��دث امل��واص �ف��ات
وامل �ع��اي �ي��ر ال �ع��امل �ي��ة ب �م��ا ي�ح�ق��ق
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تجديد عضوية الكويت
بمجلس االستثمار باالتحاد
البريدي العالمي

حميد القطان وبثينة السبيعي

الوزير العبيدي خالل افتتاح مركز صباح األحمد الصحي بحضور الحويلة والحمدان

ال �خ �ص��وص �ي��ة وي � �ق� ��دم ال �خ��دم��ة
الصحية الشاملة حيث يتضمن
عيادات للطب العام وطب العائلة
ورع� � ��اي� � ��ة األم� � ��وم� � ��ة وال� �ط� �ف ��ول ��ة
واألسنان واألمراض املزمنة غير
املعدية.
وأف � ��اد ب ��أن امل��رك��ز ي�ع�م��ل على
فترتني صباحية ومسائية ويقدم
خ ��دم ��ات امل �خ �ت �ب��رات وال �ص �ي��دل��ة
وال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة الف �ت��ا إل ��ى أن��ه

س �ي �ت��م ت� �م ��دي ��د س� ��اع� ��ات ال �ع �م��ل
باملركز على م��دار الساعة أس��وة
ببعض مراكز الرعاية الصحية.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال م��دي��ر منطقة
(األح � �م� ��دي ال �ص �ح �ي��ة) ال��دك �ت��ور
عبداللطيف السهلي في تصريح
ص� �ح ��اف ��ي إن امل� ��رك� ��ز ي � �خ ��دم 11
أل � ��ف ن �س �م��ة م� ��ن س� �ك ��ان م�ن�ط�ق��ة
(صباح األحمد السكنية) مبينا
أن املنطقة ب�ص��دد اف�ت�ت��اح أربعة

م��راك��ز أخ ��رى ف��ور تسلم املباني
م ��ن امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية.
وأوض � � � � � � � � ��ح ان � � � � � ��ه ت� � � � ��م اي� � �ض � ��ا
تخصيص مساحة  80أل��ف متر
م��رب��ع ل�ب�ن��اء مستشفى حكومي
ج��دي��د ي�ج��رى العمل حاليا على
وضع التصاميم الخاصة به.

حصة السعد تدعو إلى توحيد جهود المرأة
دع��ت رئ�ي�س��ة مجلس س�ي��دات
االع � �م� ��ال ال� �ع ��رب ال �ش �ي �خ��ة ح�ص��ة
ال�س�ع��د ال �ن �س��اء ف��ي ج�م�ي��ع ان�ح��اء
ال�ع��ال��م ال��ى ت��وح�ي��د ج�ه��وده��ن في
م �ج��ال االع� �م ��ال وال� �ت� �ج ��ارة ل�ب�ن��اء
مستقبل افضل وتشييد مجتمع
متكامل.
واع � ��رب � ��ت ف � ��ي م� �ق ��اب� �ل ��ة ل �ك��ون��ا
على ه��ام��ش امل�ن�ت��دى االق�ت�ص��ادي
ل� �ل� �م ��رأة ف� ��ي ال �ع ��اص �م ��ة ال �ه �ن��دي��ة
ن �ي��ودل �ه��ي ع ��ن ام �ت �ن��ان �ه��ا ل�ت��وف��ر
ف��رص��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي االج �ت �م��اع
وال��ذي يمكن م��ن ت�ب��ادل اآلراء بني
السيدات من مختلف انحاء العالم
ح � ��ول س �ب��ل ت �ح �ق �ي��ق ال� �ت� �ق ��دم ف��ي
مجاالت شتى.
واش� ��ارت ال��ى ان امل�ن�ت��دى ال��ذي
ي �س �ت �م��ر س �ت��ة اي� � ��ام ي� �ق ��دم ف��رص��ة
ذهبية لتبادل الخبرات والثروات
ل �ت �م �ك�ين امل� � ��رأة وت �ق��وي��ة ال �ت��راب��ط
االن� �س ��ان ��ي م �ض �ي �ف��ة ان � ��ه ي �س��اه��م
ال��ى ح��د كبير ف��ي توحيد النساء
وي �س��اع��د ف��ي تكثيف دوره� ��ن في
م� �ج ��ال االع � �م� ��ال ب �م ��ا ي� � ��ؤدي ال ��ى
ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة وامل� �س� �ت ��دام ��ة
للمجتمعات.

أخبار

أك� ��د وك� �ي ��ل وزارة امل ��واص�ل�ات
م .ح �م �ي��د ال �ق �ط ��ان ت��أي �ي��د ال� ��دول
العربية تجديد عضوية الكويت
ب �م �ج �ل��س االس �ت �ث �م ��ار ب��االت �ح��اد
البريدي العاملي للدورة املقبلة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ت�ص��ري��ح للقطان
ل �ك��ون��ا ع�ل��ى ه��ام��ش ت��رؤس��ه وف��د
ال�ك��وي��ت ف��ي اع �م��ال ال� ��دورة ال �ـ 39
للمكتب التنفيذي ملجلس الوزراء
ال �ع ��رب ل�ل�ات �ص��االت وامل �ع �ل��وم��ات
نيابة عن وزير املواصالت ووزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة عيسى
الكندري.
وق��ال ان الكويت ق��ررت تجديد
عضويتها في مجلس االستثمار
ب��االت�ح��اد ال�ب��ري��دي ال�ع��امل��ي خالل
االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل � �ق� ��رر ع �ق��ده��ا ف��ي
م ��دي� �ن ��ة اس� �ط� �ن� �ب ��ول ه � � ��ذا ال� �ع ��ام
وس �ع �ي �ن��ا خ �ل��ال ه � ��ذا االج �ت �م ��اع
ال ��ى ح�ش��د ت��أي�ي��د ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
األع � �ض� ��اء ف ��ي االت � �ح� ��اد ل�ت�ج��دي��د

العضوية .واوضح ان االنتخابات
ت �ج��ري ك��ل ارب� ��ع س �ن��وات وك��ان��ت
ال�ك��وي��ت ع�ض��وا ف��ي مجلس ادارة
االتحاد ومجلس االستثمار طوال
ال �س �ن��وات االرب� ��ع امل��اض�ي��ة معربا
عن االمل في ان تنجح الكويت في
ت�ج��دي��د عضويتها خ�ل�ال ال ��دورة
امل �ق �ب �ل��ة اله �م �ي��ة ذل � ��ك ف ��ي ال �ع �م��ل
البريدي.
وب � � � �ش� � � ��أن اج � � �ت � � �م� � ��اع امل � �ك � �ت ��ب
التنفيذي قال القطان انه تم تكليف
ال �ب ��ري ��د ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�س�ي��ق م��ع
املكتب ال��دول��ي لالتحاد البريدي
العاملي الع��داد امل��وض��وع��ات التي
س� ��وف ت �ن��اق��ش خ�ل��ال االج �ت �م��اع
القادم املشترك بني خبراء البريد
وخ � � �ب� � ��راء ال � �ج � �م � ��ارك ف � ��ي ال � � ��دول
العربية لتعميمها على االدارات
البريدية العربية.

الكويت تدعو إلى تقوية
المنظمة القانونية
اآلسيوية اإلفريقية

الشيخة حصة السعد تتوسط سيدات األعمال في املنتدى االقتصادي

ك �م��ا اش� � ��ادت ب��اس �ه��ام��ات ع��دد
م � ��ن ال � �ن � �س� ��اء ال � �ه � �ن� ��ود ودوره� � � ��ن
ف��ي امل �ج ��االت امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�م��ا فيها
االع� � �م � ��ال وال� �س� �ي ��اس ��ة وال �ث �ق ��اف ��ة
وب� ��ال � �ع� ��دد امل � �ت� ��زاي� ��د م� ��ن ال �ن �س��اء
ك ��رواد االع �م��ال وس �ي��دات االع�م��ال
واملديرين التنفيذيني.
واع� ��رب� ��ت ال �ش �ي �خ��ة ح �ص ��ة ع��ن
ارتياحها لتوفير املنتدى فرصا
هائلة للتعلم من تجارب سيدات

االع� �م ��ال م ��ن ال �ه �ن��د وغ �ي��ره��ا من
البلدان.
واك� ��دت ان ال�ح�ك��وم��ة الكويتية
ق ��دم ��ت ال� ��دع� ��م امل� ��ال� ��ي وامل �ع �ن ��وي
وان�ش��أت صندوقا خاصا لتعزيز
مساعي التجارة واألعمال والذي
س� ��اع� ��د ب � � � ��دوره ف � ��ي ان� � �ت � ��اج ع ��دد
م ��ن س� �ي ��دات االع � �م� ��ال امل �ت �م �ي��زات
وساهم في تمكينهن من النهوض
باملجتمع الى حد كبير.

وق� ��ال� ��ت ان ان� �ع� �ق ��اد م� �ث ��ل ه ��ذه
املنتديات في جميع ال��دول سوف
ي �ح �ق��ق ن �ت��ائ��ج اي �ج��اب �ي��ة م �ع��رب��ة
ع� ��ن ام �ل �ه ��ا ف� ��ي ان� �ع� �ق ��اد امل �ن �ت��دى
االق� � �ت� � �ص � ��ادي ل � �ل � �م� ��رأة ف � ��ي دول � ��ة
الكويت.

دع � ��ا ال� ��وف� ��د ال �ك ��وي �ت ��ي امل� �ش ��ارك
ف � ��ي االج� � �ت� � �م � ��اع ال� � � � � �ـ 55ل �ل �م �ن �ظ �م��ة
االس �ت �ش��اري��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة اآلس�ي��وي��ة
 االف��ري�ق�ي��ة ف��ي ن�ي��ودل�ه��ي إل��ى دورأك� �ب ��ر ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ب� �ه ��دف امل �ش ��ارك ��ة
ب�ص��ورة حاسمة ف��ي القضايا التي
تتعلق بالقوانني العاملية.
وأكد رئيس الوفد وكيل محكمة
االستئناف املستشار علي مساعد
ال �ض �ب �ي �ب��ي ل �ك ��ون ��ا اه �م �ي ��ة ت �ق��وي��ة
املنظمة لتحقيق األم��ن واالستقرار
في القارتني.
كما ش��دد الضبيبي على اهمية
مواصلة نشاطها في حل النزاعات
وت�ك��وي��ن وع��ي ع��امل��ي ح��ول املشاكل
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ال �ب �ل��دان اآلس�ي��وي��ة
واالف � ��ري � �ق � �ي � ��ة وخ � ��اص � ��ة ال� �ت� �ط ��رف
واالرهابي.
ول �ف��ت إل� ��ى م �س��اه �م��ات امل�ن�ظ�م��ة

في الضغط على املنظمات الدولية
لحل قضية فلسطني وتقديم الدعم
املتواصل لشعبها وارغ��ام إسرائيل
ع �ل��ى ان� �ه ��اء االن �ت �ه ��اك ��ات امل �ت �ك��ررة
م ��وض � �ح ��ا أن � � ��ه ت � ��م ادراج ق �ض �ي��ة
فلسطني ف��ي أج �ن��دة املنظمة خ�لال
الدورات السابقة.
واع ��رب ع��ن ت��وق�ع��ات��ه ب��أن تلعب
امل� �ن� �ظ� �م ��ة دورا اك � �ب� ��ر ف � ��ي ت �ع��زي��ز
ال�ت�ع��اون ال��دول��ي امل�ن�ش��ود وخاصة
بعد انتخاب رئيس جديد من القارة
االفريقية خالل الدورة الجارية.
ويضم الوفد الكويتي املستشار
باإلدارة القانونية بوزارة الخارجية
س� �ع ��ود ال� �ح ��رب ��ي ال � ��ى ج ��ان ��ب ه�ب��ة
ال�ع�ب��د ال�ج�ل�ي��ل وه �ن��ادي الحميدي
وخالد العيسى ويوسف الفيلكاوي
من وزارة العدل.
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الوفد البرلماني
األوروبي غادر البالد

جمعية النجاة
تكرم حفظة القرآن الكريم

القضيبي مودعا الوفد البرملاني األوروبي

صورة جماعية للمكرمني

غ��ادرت رئيسة وفد العالقات مع
شبة ال�ج��زي��رة العربية ف��ي البرملان
األوروبي ميشيل آليو ماري والوفد
املرافق لها البالد أمس عقب اختتام
زيارة رسمية استغرقت يومني.
وك � ��ان ف ��ي وداع م � ��اري وال ��وف ��د
املرافق لها على أرض املطار النائب
أحمد القضيبي .
م� � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا اش� � � � � ��ادت رئ �ي �س ��ة
وف � ��د ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع ش �ب��ه ال �ج��زي��ر
العربية بالبرملان االوروبي ميشيل
اليوماري أمس بالعالقات الكويتية
االوروب�ي��ة واصفة اياها "بالعميقة
والجوهرية".
وق ��ال ��ت ال �ي ��و م � ��اري ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص�ح�ف��ي ان زي � ��ارة ال ��وف ��د ال�ح��ال�ي��ة
ت �ه ��دف إل� ��ى ت��رس �ي��خ ال� �ت� �ق ��ارب ف��ي
ال �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن االت� �ح ��اد األوروب � ��ي
ومنظمة مجلس التعاون الخليجي
معربة عن االم��ل في تعزيز عالقات

ال � �ت � �ع ��اون ع �ل ��ى امل� �س� �ت ��وي ��ات ك��اف��ة
الس�ي�م��ا االق �ت �ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
عالوة على مجال الطاقة.
واوض�ح��ت ان االت�ح��اد األوروب��ي
وال �ك��وي��ت ي�ت�ق��اس�م��ان االه�ت�م��ام��ات
نفسها في مجال الطاقة مشيرة الى
ان تراجع أسعار النفط قد يكون له
أثر مضاعف ليس فقط في الكويت
بل على االتحاد األوروبي أيضا.
وذك � � ��رت ان االت � �ح� ��اد األوروب � � ��ي
ت ��رب� �ط ��ه ودول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ق �ض��اي��ا
امل� �ه� �م ��ة وف� � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا م �ك��اف �ح��ة
االره� ��اب ال ��ذي ي�ش�ك��ل ت�ه��دي��دا على
ال�ج�م�ي��ع م�ب��دي��ة رغ �ب��ة االت �ح��اد في
تقديم خطط ج��دي��دة للسالم ودع��م
الجهود امل�ب��ذول��ة الن�ه��اء االزم��ة في
سوريا واليمن.

النادي العلمي 6 :يونيو المقبل
غرة رمضان فلكيا
أعلن النادي العلمي أن أول أيام
شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك فلكيا لعام
 1437هجري سيكون يوم االثنني
املوافق السادس من يونيو املقبل.
وق��ال مدير إدارة علوم الفضاء
والفلك ب��در العميرة ف��ي تصريح
صحافي ام��س إن االق �ت��ران مليالد
شهر رم�ض��ان سيحدث فجر يوم
األح � ��د ال �خ ��ام ��س م ��ن ي��ون �ي��و ف��ي
تمام الساعة الرابعة والـ 39دقيقة
ص�ب��اح��ا ب�ت��وق�ي��ت ال�ك��وي��ت مبينا

انه سيوافق يوم  29لشهر شعبان
يوم الرؤية.
وأوض � � ��ح ال �ع �م �ي ��رة أن غ� ��روب
ال�ق�م��ر س�ي�ك��ون ف��ي ت �م��ام ال�س��اع��ة
ال� �س ��اب� �ع ��ة م� �س ��اء وأرب� � � ��ع دق ��ائ ��ق
ب�ي�ن�م��ا غ� ��روب ال �ش �م��س ف ��ي ت�م��ام
ال �س��اع��ة ال �س��ادس��ة م �س��اء وال � �ـ47
دقيقة حيث سيمكث القمر مدة 17
دقيقة بعد غ��روب الشمس وعلى
ارتفاع خمس درج��ات قوسية من
األفق الغربي.

احتفلت جمعية النجاة الخيرية
بتكريم حفظة القرآن الكريم للطلبة
وال�ع��ام�ل�ين ب�م��دارس�ه��ا ام��س تحت
رعاية املستشار بالديوان األميري
ورئ � �ي � ��س م �ج �ل ��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة
ال �خ �ي��ري��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة د.
عبدالله املعتوق.

واك � ��د امل �ع �ت��وق أه �م �ي��ة ت�ك�ث�ي��ف
ال�ج�ه��ود م��ن أج��ل إع ��داد مواطنني
ص � � ��ال� � � �ح� �ي ��ن وم � � �ح � � �ص � � �ن �ي ��ن ض ��د
التحديات واألخطار املحدقة باألمة
لنكون ق��ادري��ن على ب�ن��اء األوط��ان
واإلنتاج واملبادرة والعطاء.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام

أمثال األحمد :تنشيط السياحة
في الكويت بالفترة الصيفية
أك ��دت أم�ي�ن س��ر ال�ل�ج�ن��ة العليا
ل�لاح �ت �ف��ال ب��األع �ي��اد وامل �ن��اس �ب��ات
ال��وط �ن �ي��ة ال�ش�ي�خ��ة أم �ث��ال األح �م��د
أهمية تنشيط الجانب السياحي
في الكويت خالل الفترة الصيفية.
وقالت لكونا عقب اجتماعها مع
عدد من الجهات املعنية بالسياحة
في البالد إن الشريحة املستهدفة
ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح ��ال ��ي ه ��م ال �س �ي��اح
الكويتيون والخليجيون ولفتت
إل � ��ى ض� � � ��رورة ال� �س� �ع ��ي ل �ل �ت��روي��ج
ل�لأن�ش�ط��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة الصيفية
للوصول ال��ى الجمهور ليستمتع
ب ��ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات وال� �ن� �ش� �ط ��ة س � ��واء
البحرية أو الثقافية واملسرحية.
وذكرت أن أهم التوصيات التي
خرج بها االجتماع أن يكون قطاع
ال �س �ي��اح��ة ف ��ي وزارة اإلع� �ل��ام هو
املصب لكل األنشطة التي ستقام
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● ف � ��ري � ��دة أح � �م� ��د ع �ب ��دال �ل ��ه
االح � � � �م� � � ��د ،زوج� � � � � � ��ة :م �ح �م��د
ابراهيم عبدالعزيز االحمد،
 60ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال:
ال �ف �ي �ح ��اء ،ق ،4ش  ،46دي � ��وان
األح� �م ��د ،ت �ل �ف��ون،99070045 :
ن�س��اء :ال��زه��راء ،ق ،5ش  ،47م،7
تلفون99645655 :
● ب� ��دري� ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��ه م�ح�م��د
ال �ص �ق �ع �ب��ي ،زوج� � ��ة :ع�ي�س��ى
خليفة عبداملحسن العبوه،
 66ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال:
النزهة ،ق ،2ش ناصر الصقعبي،
دي � � � � ��وان ال� �ص� �ق� �ع� �ب ��ي ،ت� �ل� �ف ��ون:
،22529523 - 99003996
نساء :الفيحاء ،ق ،3ش  ،38م،3
تلفون99674819 - 97994275 :
● أمينة علي شاهني ،ارملة:
ي � ��وس � ��ف ن � ��اص � ��ر ب� � ��ن ع� �ل ��ي،
 91ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال:
الجابرية ،ق ،6ش ،6م ،2تلفون:
 ،95500020نساء :الروضة ،ق،4
ش ،47م ،33تلفون22513570 :
● سبيكة محمد م�لا حسني
ال �ت��رك �ي��ت ،زوج� � ��ة :م�ن�ص��ور
خ �ل��ف ال� �ه ��اج ��ري 69 ،ع��ام��ا،
(تشيع التاسعة م��ن صباح
ال �ي��وم) ،رج��ال :الفيحاء ،دي��وان
ال �ت��رك �ي��ت ،ق ،1ش ع �ب��دال �ع��زي��ز
امل ��زي �ن ��ي ،ت �ل �ف��ون،66655628 :
ن �س��اء :ال� �س ��رة ،ق ،3ش ،9م،18
تلفون99453128 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

صيفا م��ن جميع الجهات املعنية
وأن يكون هو الجهة املسؤولة عن
ت�ن�ظ�ي��م ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق بالسياحة
ال�ص�ي�ف�ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ح �ت��ى يتم
ت� �ن� �س� �ي ��ق ال� � �ج� � �ه � ��ود وت � �ظ ��اف ��ره ��ا
بالوجه األمثل.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د رئ �ي ��س ات �ح��اد

رئيس التحرير

03:24
04:54
11:44
03:20
06:35
08:02

حالة الطقس

جانب من االجتماع

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ملدارس النجاة د .عبدالله الكندري
إن م��دارس النجاة تؤمن بالشراكة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت �س �ه��م ف ��ي دع��م
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وذل � � � ��ك ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م��ع
امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة والشعبية
ورجال الخير في البالد.

الوفيات

أص� � �ح � ��اب ال � �ف � �ن � ��ادق غ � � � ��ازي ف �ه��د
ال �ن �ف �ي �س��ي أن� �ه ��م ك� �ق� �ط ��اع ف� �ن ��ادق
قرروا اعتبارا من األول من يونيو
امل �ق �ب��ل ح �ت��ى ن �ه��اي��ة س�ب�ت�م�ب��ر أن
تقوم جميع الفنادق األع�ض��اء في
االتحاد بتخفيض أسعارها  50في
املئة لجذب السياح الخليجيني.
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