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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري
األحد
 15شعبان 1437
 22مايو 2016
العدد 851

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يتوجه إلى تركيا اليوم
للمشاركة في قمة العمل اإلنساني
يغادر سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه ورع��اه وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لسموه أرض ال��وط��ن ال�ي��وم األح��د
متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة لترؤس وفد الكويت في القمة
العاملية للعمل اإلنساني والتي ستعقد في مدينة إسطنبول.

الزلزلة كشف عن أن أكثر الجهات المقصرة هي األشغال والتربية و البلدية

األولويات :خطة لمحاسبة الوزراء
المتقاعسين في المشاريع التنموية
ك� �ش ��ف رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات
ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ة ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف
الزلزلة عن أن اللجنة أعدت تقريرا عن
ال� ��وزارات املقصرة ف��ي متابعة تنفيذ
مشاريعها في الخطة التنموية للدولة
س��وف تقدمه إل��ى املجلس مشيرا في
ال��وق��ت نفسه إل��ى وض��ع خطة لكيفية
م �ح ��اس �ب ��ة ه� � ��ذه ال � �ج � �ه ��ات امل �ق �ص ��رة
ومحاسبة القياديني املسؤولني عنها.
وب�ي��ن أن ال �ج �ه��ات امل �ق �ص��رة ال �ت��ي
تستحق املحاسبة هي وزارة األشغال
ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي
وخ��اص��ة البلدية واألجهزة ال�ت��اب�ع��ة
لها.

وع � � � ��ن ال � � �ق� � ��وان �ي ��ن ال � � �ت� � ��ي أق � ��ره � ��ا
امل �ج �ل��س ول� ��م ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا ق� ��ال إن
لجنة األول��وي��ات ق��ام��ت بحصر هذه
ال � �ق� ��وان �ي�ن واج� �ت� �م� �ع ��ت م� ��ع ال � � � ��وزراء
امل �ع �ن �ي�ين وت �ب�ي�ن أن ه �ن��اك ت�ق�ص�ي��را
واض�ح��ا م��ن بعض ال ��وزراء وت��واط��ؤا
واض � �ح� ��ا م� ��ن ق� �ب ��ل ب� �ع ��ض ال �ج �ه��ات
الفتا إلى تسجيل كل تلك املالحظات
ف� ��ي ال �ت �ق ��ري ��ر ال � � ��ذي أع� ��دت� ��ه ال �ل �ج �ن��ة
تضمن مبررات ال��وزارات ورأي لجنة
األول��وي��ات قائال :الكثير من املبررات
ل��م يكن صحيحا ول��م يقنعنا ولذلك
سيحاسب املجلس كل وزير تقاعس
أو أهمل في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هناك تقصيرا أيضا
من بعض اللجان في مجلس األمة كان
من املفترض أن تنتهي من تقاريرها
حول بعض القوانني التي كانت ضمن
أولويات دور االنعقاد الحالي لكنها
ل��م تبت حتى اآلن بشأنها الف�ت��ا إلى
ت��وج�ي��ه رس��ال��ة إل��ى ال�ل�ج��ان امل�ت��أخ��رة
ت �ف �ي��د ب� ��أن ال� �ق ��وان�ي�ن س� ��وف ت�س�ح��ب
منها خالل مدة أقصاها  ٣أسابيع إذا
لم ترسل تقريرها بشأنها.

رئيس االتحاد البرلماني الدولي
يصل إلى البالد في زيارة رسمية

تفاصيل (ص)04

برنامج عمل الحكومة أمام لجنة
األولويات اليوم
ت � �ب � �ح� ��ث ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ي ��وم م �ش ��روع ق��ان��ون
بتعديل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ينظم
الخبرة بعد إقراره في املداولة االولى.
كما تناقش اللجنة مجموعة من
االق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين ب �ش��أن تعديل
قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وكذلك استبدال البند  3من املادة 33
من قانون إنشاء هيئة أسواق املال.

ال� ��ى ذل� ��ك ت � ��درس ال �ل �ج �ن��ة ت�ع��دي��ل
امل� � ��ادة االول� � ��ى م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م 24
ل�س�ن��ة  1996ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م التعليم
ال �ع��ال��ي ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وهيئة
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي امل � ��دارس
الخاصة وايضا اضافة مادة جديدة
ب��رق��م  55م �ك ��ررا ال ��ى ق ��ان ��ون ح�ق��وق
الطفل.
وم � ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ت �ب �ح��ث ل�ج�ن��ة

المداولة الثانية لتنظيم الخبرة
وتجنيس الـ 4000الجلسة المقبلة
م��ن امل�ق��رر ان ينظر مجلس االم��ة
في جلسته العادية بعد غد الثالثاء
امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون��ي تنظيم
ال�خ�ب��رة وتجنيس م��ا ال ي��زي��د على
 4000شخص بعد ان رفضت لجنة
ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع ال �ت �ع��دي��ل على
ال�ق��ان��ون بحيث يقتصر التجنيس
على غير محددي الجنسية.
ك � �م� ��ا ي� �ن� �ظ ��ر امل � �ج � �ل� ��س ق� ��وان�ي��ن
املناقصات العامة وبلدية الكويت
وت �ن �ظ �ي��م م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت � ��داول

االدوي � ��ة ورع��اي��ة امل �ع��اق�ين وتنظيم
ال �س �ج��ون ف �ض�لا ع ��ن ط �ل �ب�ين ب��رف��ع
الحصانة عن النائب د .عبدالحميد
دشتي.
وم � � � � � ��درج ع � �ل� ��ى ج� � � � ��دول أع � �م� ��ال
الجلسة طلب نيابي بتشكيل لجنة
ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ت� ��داع � �ي� ��ات االض � � ��راب
االخير من قبل العاملني في الشركة
النفطية والنقابات العمالية.
تفاصيل (ص)14-07

االول ��وي ��ات ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال�ح�ك��وم��ة
للفصل التشريعي الرابع عشر فيما
ت �ن��اق��ش ل �ج �ن��ة ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة االقتراحات املقدمة من قبل
النواب على قانون حقوق االشخاص
ذوي االعاقة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال رئيس االتحاد البرملاني الدولي صابر شودري

وصل رئيس االتحاد البرملاني
ال ��دول ��ي ص��اب��ر ش � ��ودري وال��وف��د
املرافق له إلى البالد فجر أمس في

زي��ارة رسمية .وك��ان في استقبال
ش��ودري على أرض امل�ط��ار رئيس
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م

تفاصيل (ص)05

الكويتي للتنمية:
 1.9مليار دينار
قروض للنقل
ق� ��ال ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
للتنمية االقتصادية العربية
إن ع ��دد ال� �ق ��روض امل�م�ن��وح��ة
ف� ��ي ق� �ط ��اع ال �ن �ق ��ل ل �ن �ح��و 82
دول ��ة ن��ام�ي��ة ب�ل��غ  372ق��رض��ا
ب��إج �م��ال��ي  1.9م �ل �ي��ار دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي (ن �ح��و  6.4م �ل �ي��ارات
دوالر) بنهاية ديسمبر .2015

تفاصيل (ص)15

ورئ � �ي ��س ب �ع �ث��ة ال � �ش ��رف امل��راف �ق��ة
النائب فيصل الشايع.
تفاصيل (ص)02

الكويتية :ال تهاون في اإلجراءات
األمنية لضمان سالمة الركاب
شددت شركة الخطوط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى ع ��دم ال �ت �ه��اون في
ات � �خ� ��اذ أي اج � � � � ��راءات أم� �ن� �ي ��ة م��ن
ش ��أن� �ه ��ا ض� �م ��ان س�ل�ام ��ة وت ��أم�ي�ن
ج �م �ي��ع رك ��اب� �ه ��ا ب ��اع� �ت� �ب ��اره أب� ��رز
أولوياتها.
وأش� � � ��ارت ف ��ي ب� �ي ��ان أم � ��س إل��ى
أن إع��ادة الفحص األم�ن��ي لجميع
ح�ق��ائ��ب امل �س��اف��ري��ن ع�ل��ى رحلتها
رق � ��م  561امل �ت �ج �ه��ة إل � ��ى امل �م �ل �ك��ة

األردنية الهاشمية جاء بعد قيام
أحد الركاب بإطالق صيحة تهديد
م�م��ا أث ��ار ن��وع��ا م��ن االرت� �ب ��اك بني
الركاب على منت الطائرة الفتة إلى
أنه تم التعامل مع الراكب من قبل
رجال األمن فورا.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في
ب �ي��ان أم��س أن متطلبات الخطط
واالس� �ت� �ع ��دادات األم �ن �ي��ة تتضمن
اتخاذ تدابير احترازية بالطائرات

تتمثل أحيانا في إن��زال الحقائب
والركاب وإعادة التفتيش.
وأك� � � ��دت أن األج� � �ه � ��زة األم �ن �ي��ة
ل��م ت�ت�ل��ق أي ب�ل�اغ ب��وج��ود قنبلة
على منت طائرة الخطوط الجوية
الكويتية التي كانت متجهة إلى
األردن.
تفاصيل (ص)15
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عزى نظيريه المصري والفرنسي بضحايا الطائرة المنكوبة

الغانم استقبل رئيس االتحاد
البرلماني الدولي

الغانم مستقبال رئيس االتحاد الدولي في مطار الكويت أمس

ب� �ع ��ث رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ببرقيتي تعزية
ال � ��ى ن �ظ �ي��ري��ه ال� �ف ��رن� �س ��ي ك �ل��ود
ب� ��ارت� ��ول� ��ون وامل� � �ص � ��ري د .ع�ل��ي
عبدالعال عبر فيهما عن خالص
العزاء وصادق املواساة بضحايا

ط ��ائ ��رة (م �ص ��ر ل �ل �ط �ي��ران) ال �ت��ي
س �ق �ط��ت ف� ��وق ال �ب �ح��ر امل �ت��وس��ط
وهي في طريقها من باريس الى
القاهرة وعلى متنها  66راكبا.
م��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ب �ع��ث ال�غ��ان��م
ب �ب��رق �ي �ت��ي ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى رئ �ي��س

الغانم والشايع في مقدمة مستقبلي شودري والوفد املرافق له

م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ف � ��ي ج �م �ه��وري��ة
ال � �ك� ��ام � �ي� ��رون ج� �ب ��ري ��ل ك ��اف ��اي ��ي
ييغوي ورئيس مجلس الشيوخ
م ��ارس� �ي ��ل ن� �ي ��ات ن�ي�ج�ي�ف�ي�ن�ج��ي
وذل ��ك بمناسبة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي
لبلدهما.

كما بعث الغانم ببرقية تهنئة
إل � ��ى رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال��وط �ن��ي
ف��ي ج�م�ه��وري��ة ت�ي�م��ور ال�ش��رق�ي��ة
الديمقراطية فيسنت دا سيلفا
غوتييرز وذل��ك بمناسبة العيد
الوطني لبالده.

م��ن ج��ان��ب آخ ��ر وص ��ل رئ�ي��س
االتحاد البرملاني الدولي صابر
حسني شودري والوفد املرافق له
إل��ى ال�ب�لاد فجر ام��س ف��ي زي��ارة
رسمية .
وك� ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال ش ��ودري

على أرض املطار رئيس مجلس
األم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ورئ �ي��س
ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف امل ��راف� �ق ��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل الشايع.
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الخرينج ومطيع والجبري يعزون في ضحايا
الطائرة المصرية المنكوبة
قدم نائب رئيس مجلس االمة
ورئ�ي��س لجنة االخ��وة الكويتية
امل � �ص� ��ري� ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة م � �ب� ��ارك
الخرينج أحر التعازي واملواساة
ل �ل��رئ �ي��س ع �ب��دال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي
رئيس جمهورية مصر العربية
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة ول � ��رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال�ن��واب واع�ض��اء مجلس النواب
وال �ح �ك��وم��ة امل �ص��ري��ة وال �ش �ع��ب
املصري الشقيق بحادثة الطائرة
امل�ص��ري��ة امل�ن�ك��وب��ة ال�ت��ي سقطت
ف� ��ي ال �ب �ح ��ر االب � �ي� ��ض امل �ت��وس��ط
ق� �ب ��ال ��ة ال � �س � ��واح � ��ل ال� �ي ��ون ��ان� �ي ��ة
م � �ق ��دم ��ا ال� � �ت� � �ع � ��ازي وامل� � ��واس� � ��اه
ل ��ذوي ال�ض�ح��اي��ا رك ��اب ال�ط��ائ��رة
امل �ن �ك��وب��ة م ��ن ك ��ل الجنسيات.
واكد الخرينج ان مصر ستخرج
م��ن ه ��ذه ال �ح��ادث��ة اك �ث��ر ص�لاب��ة
وت�لاح �م��ا وق� ��وة وال �ت �ف��اف��ا ح��ول
القيادة السياسية ملصر العروبة.

كما قدم النائب د.أحمد مطيع
ال� �ع ��ازم ��ي ت� �ع ��ازي ��ه ل �ج �م �ه��وري��ة
م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة وألس��ر
ضحايا الطائرة املصرية والتي
ف �ق��دت ف��ي ال�ب�ح��ر امل�ت��وس��ط بعد
إق�ل�اع� �ه ��ا م� ��ن ب� ��اري� ��س ب��ات �ج��اه
القاهرة.
وأك � � � ��د م� �ط� �ي ��ع أن � �ن � ��ا ج �م �ي �ع��ا
م ��ؤم� �ن ��ون ب �ق �ض ��اء ال� �ل ��ه وق � ��دره
ون �ت �م �ن��ى أن ي �ت��م ال �ع �ث ��ور ع�ل��ى
ال� �ط ��ائ ��رة وج� �ث ��ام�ي�ن ال �ض �ح��اي��ا
وبحث أسباب هبوطها حتى ال
تتكرر إن كانت األس�ب��اب ناتجة
ع��ن ق �ص��ور ف��ي ال�ص�ي��ان��ة أو في
كفاءة طاقم العمل سائال املولى
ع ��ز وج� ��ل أن ي�ت�غ�م��د ال�ض�ح��اي��ا
ب��واس��ع رح�م�ت��ه وي�ل�ه��م أهاليهم
الصبر والسلوان .
وق � ��دم ال �ن ��ائ ��ب ب �ش �ك��ل خ��اص
ت�ع��ازي��ه ألس ��رة الفقيد الكويتي

مبارك الخرينج

د.أحمد مطيع

محمد الجبري

د.عبداملحسن املطيري الذي كان
من ضمن ركاب الطائرة املنكوبة
م� � �ش � ��ددا ع � �ل� ��ى ض � � � � ��رورة س �ع��ي
ال �ح �ك��وم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��ال �ت�ع��اون
مع نظيرتها املصرية بالوصول

إلى جثامني الضحايا ومنهم د.
عبداملحسن املطيري رحمه الله
سائال امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن تكون
ه��ذه ال�ح��ادث��ة ه��ي آخ��ر األح��داث
امل��ؤس �ف��ة ال �ت��ي ي �ك��ون ضحيتها

األبرياء واملدنيون.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��دم ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ال�ن��ائ��ب محمد
ال� �ج� �ب ��ري ت� �ع ��ازي ��ه ل �ج �م �ه��وري��ة
م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة وألس��ر

أكد أن وجودهما يمثل تهديدا على حياة المواطنين

حمدان العازمي يقترح نقل
محطة األشغال ومسلخ الظهر
تقدم النائب حمدان العازمي
ب��اق �ت��راح�ين ب��رغ �ب��ة ب �ش��أن نقل
م � �ح � �ط� ��ة االش � � � �غ� � � ��ال ال� �ق ��دي� �م ��ة
واملسلخ املوجودين في منطقة
الظهر خ��ارج املناطق السكنية
مؤكدا ان وجودهما في املنطقة
وع �ل��ى ب �ع��د ام �ت��ار م��ن ال�س�ك��ان
ي � �م � �ث ��ل ت� � �ه � ��دي � ��دا ع � �ل� ��ى ص �ح��ة
املواطنني داعيا وزير االشغال
ال� �ع ��ام ��ة ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ووزي � ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون البلدية عيسى
ال �ك �ن��دري ال ��ى االس �ت �ع �ج��ال في
نقل املحطة واملسلخ.
وق� � � � ��ال ال� � �ع � ��ازم � ��ي ف� � ��ي ن��ص
االقتراح االول الخاص باملسلخ:
ي �ع��ان��ي اه ��ال ��ى م �ن �ط �ق��ة ال�ظ�ه��ر
م��ن التلوث وانتشار الحشرات
وان � �ب � �ع� ��اث ال� � ��روائ� � ��ح ال �ك��ري �ه��ة
ب �س �ب��ب وج � � ��ود امل� �س� �ل ��خ وس ��ط
املنطقة السكنية فضال عن انه
ال ت �ت��م ف �ي��ه م �ع��ال �ج��ة م�خ�ل�ف��ات
ال�ح�ي��وان��ات معالجة صحيحة
وت � ��رم � ��ى ب� �ق ��اي ��ا ال� ��ذب� ��ائ� ��ح ف��ي
ح� � � ��اوي� � � ��ات م � �ك � �ش� ��وف� ��ة ت �ج �م��ع

حمدان العازمي

الحشرات وهو ما يمثل تهديدا
على صحة املواطنني لذا اقترح
نقل املسلخ املوجود في منطقة
الظهر الى خارج حدود املنطقة
السكنية واس �ت �خ��دام ال��وس��ائ��ل
الحديثة ف��ي معالجة مخلفات
الحيوانات.
وج � � � ��اء ف� � ��ي ن� � ��ص االق � � �ت� � ��راح
ب� ��رغ � �ب� ��ة ال � �ث� ��ان� ��ي ال � � � ��ذي ق ��دم ��ه
العازمي بشأن محطة االشغال

ال�ق��دي�م��ة :يعاني اه��ال��ى منطقة
ال �ظ �ه��ر م ��ن ال� �ت� �ل ��وث وان �ت �ش��ار
ال� �ح� �ش ��رات وان� �ب� �ع ��اث ال ��روائ ��ح
ال�ك��ري�ه��ة ب�س�ب��ب وج ��ود محطة
االش� �غ ��ال ال �ق��دي �م��ة وامل �ت �ه��ال �ك��ة
ال � �ت� ��ي ت �ع �ط �ل��ت ف �ي �ه ��ا امل � � ��راوح
وال� �ف�ل�ات ��ر وت �ع��ال��ج ف �ي �ه��ا م�ي��اه
الصرف بطريقة غير حضارية
ومخالفة لالشتراطات البيئية
ح � � �ي� � ��ث ت � � ��وض � � ��ع ف � � � ��ي ح� � ��وض
ك� �ب� �ي ��ر م � �ك � �ش ��وف ت � �ص� ��در م �ن��ه
روائ� ��ح ك��ري�ه��ة وت�ج�ت�م��ع ح��ول��ه
ال �ح �ش��رات ال �ت��ي ت � ��ؤذي أه��ال��ي
امل�ن�ط�ق��ة وت �ه ��دد ص�ح�ت�ه��م ه��ذا
خ� �ل��اف� � ��ا الس� � �ت� � �غ �ل��ال ال� �ب� �ع ��ض
تهالك املحطة وع��دم تشغيلها
ويقومون بكب نفاياتهم خلف
امل�ح�ط��ة دون رق��اب��ة ل��ذا اق�ت��رح
ن �ق��ل م�ح�ط��ة االش� �غ ��ال ال�ق��دي�م��ة
املوجودة في منطقة الظهر الى
خارج حدود املنطقة السكنية .

ض � �ح� ��اي� ��ا ال � � �ط� � ��ائ� � ��رة امل � �ص ��ري ��ة
املنكوبة متمنيا أن يتم العثور
على الطائرة وجثامني الضحايا
وبحث أسباب هبوطها حتى ال
تتكرر مثل هذه الحوادث .
وقدم الجبري التعازي ألسرة
ال�ف�ق�ي��د ال�ك��وي�ت��ي د.ع�ب��دامل�ح�س��ن
امل�ط�ي��ري ال ��ذي ك��ان ض�م��ن رك��اب
ال �ط��ائ��رة امل �ص��ري��ة م �ش ��ددا على
ضرورة سعي الحكومة الكويتية
بالتعاون مع نظيرتها املصرية
على البحث ع��ن الجثامني ومن
ضمنهم جثمان املطيري سائال
امل ��ول ��ى ع ��ز وج ��ل أن ت �ك��ون ه��ذه
ال �ح��ادث��ة آخ ��ر ح� ��وادث ال�ط �ي��ران
التي تودي بحياة األبرياء.

أكد أن عدد المواطنين في الوكالة ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة

الظفيري يسأل عن تعيين غير
كويتيين مراسلين لكونا
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ن �ص��ور
ال� �ظ� �ف� �ي ��ري س � � � ��ؤاال ال � � ��ى وزي � ��ر
االع� �ل��ام وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
ج ��اء ف ��ي م �ق��دم �ت��ه :أث� ��ار ت�ع��اق��د
وزارة اإلع � �ل� ��ام م� ��ع امل��وظ �ف�ي�ن
الكويتيني مل��دراء اإلدارات فقط
من خالل وكالة األنباء الكويتية
ك � ��ون � ��ا وف � � ��ق ق � � � ��رار 2015/15
االستنكار فيما يتعلق بطريقه
ال� �ت� �ع ��اق ��د واالخ� � �ت� � �ي � ��ار ورغ � ��م
سياسة اإلحالل التي تنتهجها
ال��دول��ة رغبة ف��ي تكويت العمل
ف��ي امل��ؤس�س��ات الحكومية ذات
ال �ط ��اب ��ع امل �ح �ل��ي وال � �خ� ��اص إال
أن س� �ي ��اس ��ة ت �ع �ي�ي�ن م��راس �ل�ي�ن
غ � �ي� ��ر ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ف� � ��ي امل� �ك ��ات ��ب
الخارجية لكونا ال ت��زال قائمة
وع ��دد امل��راس �ل�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ال
ي�ت�ج��اوز أص��اب��ع ال�ي��د ال��واح��دة
وان� � �ط �ل��اق � ��ا م � �م� ��ا أث� � �ي � ��ر ب� �ش ��أن
ال�ت�ع��اق��د م��ع م��وظ�ف�ين كويتيني
وفق قرار  2015/15وآلية تعيني
امل��راس �ل�ين ل��ذا ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا

د .منصور الظفيري

بالتفويضات املمنوحة للمدير
العام وفقا لقرار مجلس اإلدارة
رق� � ��م ( )9ل �س �ن��ة 2014م وم ��ا
ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا امل��دي��ر
ال �ع��ام وف �ق��ا ل�ت�ل��ك ال�ت�ف��وي�ض��ات
منذ صدورها؟
وكم يبلغ عدد املراسلني غير
الكويتيني العاملني بالخارج؟
مع تزويدنا بكشف تفصيلي بـ
( األس�م��اء األع�م��ار م��دة الخدمة

امل � �س � �م� ��ى ال� ��وظ � �ي � �ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ود
ال �خ��اص��ة ب�ه��م (ع �ق��ود س�ن��وي��ة ـ
اجور مؤقتة).
وي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب��أس �م��اء
اعضاء اللجنة العليا الخاصة
ب � ��امل� � �ك � ��ات � ��ب ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة م ��ع
ذك � ��ر ع � ��دد االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ت��ي
ع�ق��دت�ه��ا وامل �ب��ال��غ امل��ال �ي��ة ال�ت��ي
تقاضاها أعضاء اللجنة نظير
اجتماعاتهم مع تزويدنا بنسخ
م��ن م�ح��اض��ر ت�ل��ك االج�ت�م��اع��ات
منذ صدور قرار انشائها.
ك�م��ا ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا باملهام
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
املوظفني مع تزويدنا بالقرارات
ال �ص��ادرة عنها وت��م اعتمادها
م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س مجلس اإلدارة
ـ امل��دي��ر ال �ع��ام م�ن��ذ ع ��ام 2006م
ويرجى تزويدنا بعدد القضايا
امل� ��رف� ��وع� ��ة ض � ��د ال� ��وك� ��ال� ��ة م �ن��ذ
2005م وح � �ت ��ى ت ��اري� �خ ��ه وم ��ا
انتهت اليه.
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أكد أن هناك تقصيرا من بعض اللجان في مجلس األمة

األولويات :المجلس سيحاسب الوزراء
المتقاعسين في تنفيذ المشاريع
كشف رئيس لجنة األولويات
ف � � ��ي م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب
ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ع ��ن أن ه �ن��اك
وزارات م �ق �ص��رة ف ��ي م�ت��اب�ع��ة
ت�ن�ف�ي��ذ م�ش��اري�ع�ه��ا ف��ي ال�خ�ط��ة
ال�ت�ن�م��وي��ة ل�ل��دول��ة الف�ت��ا إل��ى أن
لجنة األول��وي��ات أع ��دت تقريرا
ح ��ول ذل ��ك وس� ��وف ت �ق��دم��ه إل��ى
امل �ج �ل��س ح �ي��ث ت��م وض ��ع خطة
لكيفية محاسبة ه��ذه الجهات
امل�ق�ص��رة وم�ح��اس�ب��ة القياديني
امل�س��ؤول�ين عنها وذل��ك إلعطاء
ه��ذه املشاريع لقياديني آخرين
قادرين على اإلنجاز وذوي أداء
متميز.
وأش � � � � � ��ار إل� � � ��ى أن ال � �ج � �ه ��ات
امل� � � �ق� � � �ص � � ��رة ال � � � �ت� � � ��ي ت� �س� �ت� �ح ��ق
امل�ح��اس�ب��ة ه��ي وزارة األش �غ��ال
ووزارة التربية ووزارة التعليم
العالي وبصورة أخص البلدية
واألجهزة التابعة لها الفتا إلى
أن باقي ال��وزارات األخ��رى فيها

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

تقصير لكن ليس مثل الوزارات
املذكورة سابقا.
وع� ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي أق��ره��ا
امل�ج�ل��س ول��م ي�ت��م تنفيذها في
الجهات املعنية ول��م يعمل لها
الئ� �ح ��ة داخ� �ل� �ي ��ة ق � ��ال إن ل�ج�ن��ة
األول ��وي ��ات ق��ام��ت ب�ح�ص��ر ه��ذه
القوانني واجتمعت مع ال��وزراء
املعنيني وتبني أن هناك تقصيرا

واض� � �ح � ��ا م � ��ن ب� �ع ��ض ال � � � ��وزراء
وت � � ��واط � � ��ؤا واض� � �ح � ��ا م � ��ن ق �ب��ل
بعض الجهات وقد تم تسجيل
ك��ل ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ��ات ف��ي ت�ق��ري��ر
ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات ب �ه��ذا ال �ش��أن
ووضعنا مبررات ال��وزارات كما
وضعنا رأي�ن��ا كلجنة أول��وي��ات
ألن الكثير من امل�ب��ررات لم يكن
ص�ح�ي�ح��ا ول� ��م ي�ق�ن�ع�ن��ا ول��ذل��ك

س �ي �ح��اس��ب امل �ج �ل��س ك ��ل وزي ��ر
تقاعس أو أهمل في هذا األمر.
وأش��ار إلى أن هناك تقصيرا
أي� �ض ��ا م ��ن ب �ع��ض ال� �ل� �ج ��ان ف��ي
مجلس األم��ة ك��ان من املفترض
أن تنتهي م��ن ت�ق��اري��ره��ا ح��ول
ب� �ع ��ض ال � �ق� ��وان �ي�ن ال � �ت ��ي ك��ان��ت
ض �م��ن أول ��وي ��ات دور االن �ع �ق��اد
الحالي لكنها لم تبت حتى اآلن
بشأنها الفتا إلى أنه تم توجيه
رسالة إلى اللجان املتأخرة بأن
ال �ق��وان�ي�ن س ��وف ت�س�ح��ب منها
خ�ل�ال م ��دة أق �ص��اه��ا  ٣أس��اب�ي��ع
إذا ل ��م ت ��رس ��ل ت �ق��ري��ره��ا ح��ول
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي وص� ��ل ع��دده��ا
إل� ��ى  ١٧ق��ان��ون��ا وم��وض �ح��ا أن
ب �ع��د ذل ��ك ت��م ت�س�ل�ي��م  ٧ق��وان�ين
وامل �ت �ب �ق��ى  ١٠وذل� ��ك دل �ي��ل على
تجاوب بعض اللجان.

التعليمية :إدارة التطبيقي مثال
يحتذى به وتستحق التكريم

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية

اج �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي مل�ن��اق�ش��ة ت�ق��ري��ر
ل � �ج � �ن ��ة امل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
الختامي بشأن م��ا يخص مكافآت
ال �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ألع� �ض ��اء هيئة
التدريس في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب والتي احالها
املجلس خالل جلسته االخيرة.
بدوره اشاد مقرر اللجنة النائب
حمود الحمدان بعمل إدارة الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
لتجاوزهم مرحلة االخطاء االدارية
ال �ت��ي ت�م��ت م�ع��ال�ج�ت�ه��ا .م�ض�ي�ف��ا ان
االنتقال النوعي للتطبيقي بادارته

الجديدة وتفادي املخالفات السابقة
ي �ج �ع ��ل م �ن �ه ��ا م � �ث� ��اال ي� �ح� �ت ��ذى ب��ه
وتستحق عليه التكريم للمستوى
االكاديمي الذي وصلت اليه الهيئة.
وت� �م� �ن ��ى ال � �ح � �م� ��دان ان ت �ق �ت��دي
امل��ؤس�س��ات التعليمية ف��ي الجانب
االداري بهيئة التطبيقي مل��ا قامت
ب ��ه م ��ن م �ع��ال �ج��ة م �خ��ال �ف��ات دي ��وان
املحاسبة مشيرا ال��ى ان التطبيقي
اس� �ت� �ط ��اع ��ت ان ت ��رت� �ف ��ع م � ��ن س �ل��م
م �خ ��ال �ف ��ات دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة م��ن
مركز قبل االخير الى املركز الثاني
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات
الحكومية.

المعيوف :كشفنا تحركات األخوين الفهد للشعب
والرياضة ستعود غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى
أك� � ��د رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ال �ش �ب ��اب
وال � ��ري � ��اض � ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �ب��دال �ل��ه
املعيوف أن جولة الوفد الشعبي
ال ��ري ��اض ��ي إل� ��ى امل �ك �س �ي��ك ك��ان��ت
استكماال لرحلة الوفد الشعبي
إل� � � ��ى دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون
ال �خ �ل �ي��ج ل�ح�ش��د م��ؤي��دي��ن ل��رف��ع
االي � �ق� ��اف وت ��ال� �ي ��ا ات �ج �ه �ن��ا إل��ى
امل �ك �س �ي��ك الس �ت �ك �م ��ال ال ��رس ��ال ��ة
الوطنية الخالدة.
وق � � ��ال امل� �ع� �ي ��وف ف� ��ي م��ؤت �م��ر
صحافي عقده الخميس املاضي
في مجلس األمة انه منذ وصول
ال� ��وف� ��د ال �ش �ع �ب ��ي واالت � �ه� ��ام� ��ات
توجه للرجال الذين ضحوا من
أج � ��ل ال� �ك ��وي ��ت ه� � ��ؤالء ي �ج��ب أن
ن��رف��ع ل�ه��م ال �ع �ق��ال ألن �ه��م َت� َ�ر ُك��وا
أع� �م ��ال� �ه ��م وق � � �ص � ��دوا امل �ك �س �ي��ك
ح�م��اي��ة ل�ل�ش�ب��اب ال��ري��اض��ي ول��م
يلتفتوا لإلساءات فقد تعرضوا
ألبشع النقد واإلساءة ومحاولة
ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ش��أن �ه��م م�ب�ي�ن��ا أن
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ي �ع��رف ج�ي��دا
من سعى إلى رفع االيقاف ومن

س�ع��ى إل��ى اس �ت �م��راره الف �ت��ا إل��ى
أن اإلش��اع��ات وال�ح�م�لات القذرة
س �ب �ق �ت �ن��ا وأش � �ي� ��ع أن� �ن ��ا م�ن�ع�ن��ا
م� ��ن دخ � � ��ول امل �ك �س �ي ��ك وت� ��وال� ��ت
اإلشاعات لثنينا معتقدين أننا
ن�خ��اف أو نرتعد م��ن م�غ��رد هنا
أو ه� �ن ��اك ون� �ح ��ن ل ��م ن �خ��ف م��ن
ال�غ��زو ال�ع��راق��ي حتى نخاف من
شوية منتفعني.
وأك� � � ��د امل � �ع � �ي� ��وف أن غ��ال �ب �ي��ة
ال��وف��ود ل��م يكن لديها ف�ك��رة عن
أس � �ب� ��اب االي � �ق� ��اف ألن االت� �ح ��اد
ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ل� � � ��م ي� � �ت� � �ح � ��دث م ��ع
الجمعية العمومية املكونة من
 209ع �ض��وا م��وض�ح��ا أن بعض
ال� ��وف� ��ود اس �ت �غ��رب��وا م ��ن ص�م��ت
ات �ح��اد ال �ك��رة وع�ن��دم��ا اجتمعنا
م � ��ع األم � �ي� ��ر ع� �ل ��ي ب� ��ن ال �ح �س�ين
ق ��ال ع�ل�ت�ك��م م�ن�ك��م وف�ي�ك��م وأح��د
رؤس� ��اء ال��وف��ود ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ق��ال
لنا إن الشيخ أحمد الفهد عمل
في انتخابات االتحاد اآلسيوي
من أجل إيصال الشيخ سليمان
اب� � ��راه � � �ي� � ��م ل � ��رئ � ��اس � ��ة االت� � �ح � ��اد

جانب من اجتماع سابق للجنة الشباب والرياضة

اآلس �ي��وي بجد وق��وة وج�م��ع 85
ص��وت��ا متسائال مل ��اذا ال يسخر
جهوده من أجل رفع االيقاف عن
النشاط الرياضي الكويتي؟
واس� �ت� �غ ��رب امل �ع �ي ��وف ت�غ�ي�ي��ر
م��وق��ف رئ �ي��س االت �ح ��اد ال��دول��ي
لكرة القدم فعندما جلسنا معه
ق � ��ال إن االي� � �ق � ��اف ي� �ح� �ت ��اج إل ��ى
دراسة أعمق ووعدنا بذلك وقبل
ال �ت �ص��وي��ت ات� �ص ��ل ب �ن��ا امل �ك �ت��ب
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل ��رئ � �ي ��س االت � �ح� ��اد

وأبلغنا أن الرئيس يعتذر وأنه
سيؤيد تقرير املكتب التنفيذي
ب �خ �ص ��وص االي � �ق� ��اف وال ري ��ب
أن ه� �ن ��اك ض �غ ��وط ��ات م��ورس��ت
عليه من املتسببني في االيقاف
واالتحادين اآلسيوى واألفريقي
م �ت �س��ائ�ل�ا ه� ��ل ي �ب �ق��ى م�س�ت�ق�ب��ل
الشباب الرياضي بيد األخوين
أح �م��د وط�ل�ال ال�ف�ه��د وإل ��ى متى
راح نسكت ونتفرج على ضياع
الرياضة الكويتية؟

وأك� � � � � ��د امل � � �ع � � �ي� � ��وف ان � � �ه� � ��م ل��م
ي �س �ت �ط �ي �ع��وا رف � ��ع االي � �ق� ��اف ع��ن
ال��ري��اض��ة ول �ك �ن �ه��م ت �م �ك �ن��وا من
ك�ش��ف ت�ح��رك��ات األخ��وي��ن الفهد
للشارع الكويتي وال تستغربوا
الهجوم املوجه ضدنا وما نريد
م�ع��رف�ت��ه اآلن إن ك��ان��ت مخالفة
القوانني هي السبب في االيقاف
مل��اذا يتم التصويت ك��ان الحري
ذك��ر امل�خ��ال�ف��ات دون التصويت
ع �ل ��ى اس� �ت� �م ��رار اإلي � �ق� ��اف ن�ح��ن
ال ن �م �ل��ك ن � �ف� ��وذا وإن � �م� ��ا ذه �ب �ن��ا
ردا ل�ج�م�ي��ل ال ��وط ��ن ف �ق��د سخر
ل� �ن ��ا ك� �ش� �ب ��اب ري � ��اض � ��ي ج �م �ي��ع
اإلم �ك ��ان ��ات وك� ��ان ال � ��دور األك �ب��ر
ل�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال� ��ذي ي��دع��م
الرياضة.
واعتبر املعيوف تشكيل لجنة
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي اي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط
ال��ري��اض��ي م��ن ق�ب��ل أح�م��د الفهد
وح� � �س �ي��ن امل � �س � �ل� ��م م� � �ف � ��ارق � ��ة أن
ي �ك��ون امل �ج��رم ه��و ال�ق��اض��ي ول��ن
ن �س �م��ح ألح � �م� ��د وط� �ل ��ال ال �ف �ه��د
ون ��واب � �ه � �م ��ا اإلس � � � � ��اءة ل �ل �ش �ع��ب

ال �ك��وي �ت��ي وال � �ش� ��ارع ال��ري��اض��ي
وه�م��ا م��ن تسبب ب��اإلي�ق��اف وما
يدلل شريط الفيديو الذي ظهرا
ف�ي��ه وه�م��ا ي�ح�ت�ف�لان ب��اس�ت�م��رار
االيقاف .أي نوع من الوطنية؟!
ووجه املعيوف رسالة لألندية
الرياضية أنه دوركم هل تقبلون
أن يقال طموح الشباب الكويتي
ب �س �ب ��ب م� �ص ��ال ��ح خ � ��اص � ��ة؟ ه��ل
تكونون أداة ألهداف شخصية؟
الكويت ومصالح سياسية باقية
واألش �خ ��اص زائ �ل��ون وال �ت��اري��خ
ي �س �ج��ل ال ت �ك ��ون ��وا ج� �س ��را ل�ل��ي
ذراع املجلس والحكومة وذراع
ال� ��وط� ��ن وأق � � ��ول ألح� �م ��د وط �ل�ال
ال� �ف� �ه ��د :ال� �ك ��وي ��ت س �ت �ب �ق��ى ح��رة
وس �ت �ع��ود ال ��ري ��اض ��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
غصبا على ال�ل��ي ي��رض��ى واللي
ما يرضى.
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حماد يطالب بتعديل توقيت االنتخابات
حال إجرائها في رمضان
تقدم ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
ب� �ق ��ان ��ون ب ��إض ��اف ��ة ف� �ق ��رة ج ��دي ��دة
إل ��ي امل � ��ادة رق ��م ( )31م��ن ال �ق��ان��ون
رق ��م ( )35ل�س�ن��ة  1962م ف��ي ش��أن
ان �ت �خ��اب��ات أع �ض ��اء م�ج�ل��س االم ��ة
جاء فيه:
(م��ادة أول��ى ) تضاف إل��ى امل��ادة
رقم ( )31من القانون رقم  35لسنه
 1962املشار إليه فقرة ثانية نصها
كاآلتي:
وإذا ت� �ص ��ادف إج� ��راؤه� ��ا خ�لال
ش � �ه� ��ر رم � � �ض� � ��ان ف � � �ت� � ��دوم ع �م �ل �ي��ة
االن� �ت� �خ ��اب م ��ن ال �س ��اع ��ة ال �ح��ادي��ة
عشرة صباحا إلى الساعة الحادية
عشرة مساء.
( م� � ��ادة ث��ان �ي��ة ) ع �ل��ى رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وال��وزراء ـ كل فيما
يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وج� ��اء ف��ي امل ��ذك ��رة اإلي�ض��اح�ي��ة

ل �ل��اق� � �ت � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون :رغ� � �ب � ��ة ف��ي
تخفيف املعاناة التي قد يواجهها
املواطنون اثناء عملية االقتراع في
حال تصادف اجراء االنتخاب خالل
ش�ه��ر رم �ض��ان ال�ك��ري��م الس�ي�م��ا في
حالة قدوم شهر رمضان في فصل
الصيف ومراعاة لظروف الصيام
وتفرغ املواطنني للعبادات وصالة
التراويح وصالة القيام ليال خالل
هذا الشهر الكريم وتفاديا لتكرار
م ��ا ح� ��دث ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س
االم��ة امل��اض�ي��ة وتسبب ف��ي ع��زوف
الكثير من املواطنني عن التصويت
وع � ��دم ت�م�ك�ن�ه��م م ��ن امل �ش ��ارك ��ة في
العملية االنتخابية وذل��ك بسبب
عدم تناسب فترة عملية االنتخاب
املحددة من الساعة الثامنة صباحا
إل��ى ال�س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة م�س��اء (وف�ق��ا
ل�ل�م��ادة رق��م ( )31م��ن ال�ق��ان��ون رقم

سعدون حماد

 35لسنه  )1962مع ظروف الصيام
وأداء العبادات باإلضافة إلى عدم
ق��درت �ه��م م��ن ال �ح �ض��ور ل�ل�ج��ان في
3الفترة الصباحية وتكدس اغلب
الناخبني خ�لال الساعات األخيرة

م � ��ن ال �ع �م �ل �ي ��ة االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ب �ع��د
االن �ت �ه��اء م��ن وج �ب��ة اإلف� �ط ��ار .ل��ذا
اع��د ه��ذا االق�ت��راح بقانون بإضافة
فقرة جديدة الي املادة رقم ( )31من
القانون رقم  35لسنه  1962نصها
ك ��اآلت ��ي :وإذا ت� �ص ��ادف إج ��راؤه ��ا
خ�لال شهر رمضان فتدوم عملية
االن� �ت� �خ ��اب م ��ن ال �س ��اع ��ة ال �ح��ادي��ة
عشرة صباحا إلى الساعة الحادية
ع� �ش ��رة م � �س� ��اء .ل �ت �ص �ب��ح س ��اع ��ات
إجراء العملية االنتخابية إذا ما تم
إجرائها خالل شهر رمضان الكريم
من الساعة الحادية عشرة صباحا
إل��ى الساعة الحادية عشرة مساء
وذل��ك لضمان تحقيق أعلى نسبة
مشاركة في العملية االنتخابية.

برلمان

05

 4لجان تعقد اجتماعاتها اليوم
ت � � �ع � � �ق� � ��د ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
التشريعية والقانونية اجتماعا
ال� �ي ��وم مل �ن��اق �ش��ة م� �ش ��روع ق��ان��ون
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح � �ك ��ام ق��ان��ون
ت �ن �ظ �ي ��م ال � �خ � �ب � ��رة .ك� �م ��ا ت �ب �ح��ث
مجموعة من االقتراحات بقوانني
تتعلق باملوضوعات التالية:
 ت� � �ع � ��دي � ��ل ب� � �ع � ��ض اح� � �ك � ��امال �ق ��ان ��ون ب �ش��أن ان� �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للغذاء والتغذية.
 استبدال بند  3من املادة 33م��ن ال�ق��ان��ون ب�ش��أن ان�ش��اء هيئة
اسواق املال.
 ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة االول � � ��ى م��نال�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيم التعليم
ال� �ع ��ال ��ي ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ال �ك��وي��ت
وهيئة التطبيقي والتعليم في
املدارس الخاصة.
 اضافة مادة جديدة لقانونحقوق الطفل وحماية االسرة.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ت �ن��اق��ش
ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات ب��رن��ام��ج عمل
ال �ح �ك��وم��ة ل�ل �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الرابع عشر.

وع� � � � �ل � � � ��ى ص � � �ع � � �ي� � ��د م� �ت� �ص ��ل
ت� �ش ��رع ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ف � ��ي م �ن��اق �ش��ة
االق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة وال�ن�ظ��ر في
املشاريع واالق�ت��راح��ات بقوانني
امل � ��درج � ��ة ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� �م ��ال
اللجنة واي �ض��ا م��ا يستجد من
اعمال.
إل ��ى ذل ��ك ت�ب�ح��ث ل�ج�ن��ة ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة القانون
رق��م  8لسنة  2010بشأن حقوق
االش� � � � �خ � � � ��اص ذوي االع � � ��اق � � ��ة
واالقتراحات املقدمة من السادة
االع�ض��اء بهذا الشأن ومناقشة
االق�ت��راح بتعديل باضافة مادة
جديدة برقم  41مكررا بحضور
وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
الوزراء او من ينوب عنه ووزير
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون التخطيط
والتنمية او من ينوب عنه.

استذكر مواقف جاسم الخرافي الوطنية في الذكرى األولى لرحيله

الري يقترح إقرار التأمين الصحي للمعاقين
إعاقة شديدة ومتوسطة
طالب النائب أحمد الري بتذليل
ال �ع �ق �ب��ات أم� ��ام امل �ع��اق�ين وامل��واف �ق��ة
ع �ل��ى إق � ��رار ح�ق��وق�ه��م ك��ام �ل��ة وق ��ال
في اق�ت��راح برغبة إن ما يحظى به
أب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي م ��ن فئة
ذوي االحتياجات الخاصة املعاقني
م��ن دع ��م وع �ن��اي��ة ي��رج��ع ف��ي امل�ق��ام
االول للعناية ال�س��ام�ي��ة وال��رع��اي��ة
ال �ش��ام �ل��ة ل �ق��ائ��د االن �س��ان �ي��ة سمو
امير ال�ب�لاد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح  -حفظه الله ورعاه
 وسمو ولي عهده األمني  -حفظهالله  -ه��و م��دع��اة للفخر واالع�ت��زاز
وي � �ن� ��م ع� �ل ��ى ت � �ق� ��دم وت� �م� �ي ��ز دول � ��ة
الكويت باالهتمام ورعاية املعاقني
ك�ح��ال��ة ان�س��ان�ي��ة إذ إن ه �ن��اك دوال
متقدمة ليس لديها مثل القوانني
والتشريعات الكويتية فيما يخص
ذوي االحتياجات الخاصة.
ح�ي��ث ان ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة تقاس
ب � � �م� � ��دى اه � �ت � �م� ��ام � �ه� ��ا ب� �ش� �ب ��اب� �ه ��ا
خ �ص��وص��ا امل �ع��اق�ي�ن ألن امل �ع��اق�ين
اص�ح��اب ح��ق وقضية وي�ج��ب عدم
ال �ت��وان��ي ف��ي ت�ل�ب�ي��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��م
ال� � �خ � ��اص � ��ة وم � � � ��راع � � � ��اة اع ��اق� �ت� �ه ��م
ل�ي�ن��دم�ج��وا باملجتمع وي �ك��ون لهم

دوره � � ��م االي� �ج ��اب ��ي خ ��اص ��ة ان� ��ه ال
ت �ق �ت �ص��ر ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ب� �ش ��ري ��ة ف��ي
املجتمع على االص �ح��اء ب��ل يشمل
ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري م��ن امل �ع��اق�ين ملا
لهم من دور ال يستهان به من خالل
ادماجهم باملجتمع الذي به تتحقق
التنمية البشرية الشاملة.
وحتى نحقق االندماج للمعاقني
في املجتمع فال بد ان نسعى دائما
ال � ��ى ت �ل �ب �ي��ة ح ��اج ��ات� �ه ��م ال �خ��اص��ة
وتذليل أي عقبات تعتري تطوير
كفاءتهم وتحسني أداد الخدمات
الخاصة بهم حسب نوع كل اعاقة
من االع��اق��ات الشديدة واملتوسطة
على وجه الخصوص.
وع � �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ان ال �ك��وي��ت
ك ��دول ��ة م �ت �ق��دم��ة ب� �ه ��ذا امل� �ج ��ال إال
ان ال�ق�ص��ور م��ا زال يعيق تحقيق
ال �ت �ك ��ام ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ل �م �ع��اق�ين
ف ��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �خ��اص��ة ب ��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة باملجتمع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وخ � ��اص � ��ة ف � ��ي م �س��أل��ة
امل�ع��ان��اة الصحية ك��أح��د الجوانب
املهمة للمعاق ل��ذا نحتاج إلص��دار
تشريعات ج��دي��دة إلع��ان��ة املعاقني
ل �ت �ح �ق �ي��ق اك� �ب ��ر ق � ��در م� ��ن ال �ع ��دال ��ة

أحمد الري

وال�ش�م��ول�ي��ة ل�ي�ك��ون امل �ع��اق م ��وردا
من املوارد البشرية وعنصرا فعاال
باملجتمع الكويتي.
ل � ��ذل � ��ك ن � �ت � �ق� ��دم ب� � �ه � ��ذا امل� �ق� �ت ��رح
املتضمن توصيات بتعديل بعض
السلبيات والتأكيد على منح فئة
املعاقني اع��اق��ة ش��دي��دة ومتوسطة
بعض الحقوق املسلوبة او املنسية
وخ��اص��ة فيما يتعلق ب �ق��رارات من
مزايا لهم ومثال ذلك القرار الوزاري
ال �س��اب��ق رق ��م ( )2012/152ب�ش��أن
الئ�ح��ة ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ال��ذي كان

يشمل ب�ع��ض ف�ئ��ات املجتمع وم��ن
ضمنهم املعاقون نظرا لحاجة هذه
ال�ف�ئ��ات ال��ى اك�ث��ر م��ن م��راف��ق وذل��ك
على سبيل املثال ال الحصر.
وجاء في نص االقتراح:
االي� � �ع � ��از ل �ل �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل�ع�ن�ي��ة ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات وامل��واف�ق��ة
على إق ��رار ال�ح�ق��وق امل��درج��ة ادن��اه
ل �ص��ال��ح امل �ع��اق�ين م��ن ف �ئ��ة االع��اق��ة
ال� �ش ��دي ��دة وامل �ت ��وس �ط ��ة ك �م��ا ي �ل��ي:
اق �ت��رار ال�ت��أم�ين الصحي للمعاقني
اع ��اق ��ة ش ��دي ��دة وم �ت��وس �ط��ة وم�ن��ح
ه � ��وي � ��ة ل� �ل� �م� �ع ��اق اع � ��اق � ��ة ش� ��دي� ��دة
وم �ت��وس �ط��ة ت �ك��ون ف �ع��ال��ة لجميع
دول ال� �ع ��ال ��م ول � �ي ��س ف� �ق ��ط داخ� ��ل
الكويت ومنح املعاق اعاقة شديدة
ومتوسطة عالج بالخارج ملن لديه
ملف اع��اق��ة بالتنسيق م��ع مكاتب
ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج دون اخ� ��ذ رأي
ل �ج��ان وزارة ال�ص�ح��ة م��ع ال�س�م��اح
بمرافقة املعاق الثنني من املرافقني
نظرا للحاجة االستثنائية لنوعية
االع��اق��ة وم �ن��ح م�خ�ص�ص��ات مالية
ملرافقيه وتذاكر سفر ذه��اب واياب
وت �ت �ك �ف��ل ال ��دول ��ة ب �ع�ل�اج امل��راف �ق�ين
ل �ل �م �ع��اق ف ��ي ح� ��ال ح � ��دوث ح ��االت

ط � ��ارئ � ��ة ل �ه �م ��ا ف � ��ي خ� � � ��ارج ال� �ب�ل�اد
وص � � � � ��رف امل � �خ � �ص � �ص� ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة
اليومية لهما وتعديل قرار الخصم
على سعر تذاكر السفر للسفريات
ال�س�ي��اح�ي��ة ل�ل�م�ع��اق اع��اق��ة ش��دي��دة
وم� �ت ��وس� �ط ��ة وخ �ف �ض �ه��ا ألق � ��ل م��ن
 ٪50ومنحهم ميزة السفر عبر اي
خطوط جوية وع��دم قصرها على
ت��ذاك��ر ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
م��ع م �ن��ح امل �ع��اق ت��ذاك��ر س �ف��ر على
درجة رجال االعمال له ولواحد من
مرافقيه بنفس قيمة الخصم.
وم � �ن� ��ح م � �ي� ��زة ل �ل �م �ع��اق��ة اع ��اق ��ة
ش � ��دي � ��دة وم� �ت ��وس� �ط ��ة ب �ت �خ �ل �ي��ص
م �ع��ام�ل�ات��ه ع �ب��ر ال � �ح ��دود ال �ج��وي��ة
وال � �ب� ��ري� ��ة وال � �ب � �ح ��ري ��ة ومل ��راف� �ق� �ي ��ه
وان �ج��از م�ع��ام�لات��ه ال�ح�ك��وم�ي��ة من
دون م ��واع� �ي ��د وم � ��ن دون ت��أخ �ي��ر
وإع � � �ف� � ��اء امل� � �ع � ��اق اع � ��اق � ��ة ش ��دي ��دة
ومتوسطة من أي رسوم او ضرائب
لدى وزارات الدولة.
وم � ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ق � ��ال ال �ن��ائ��ب
أح � �م� ��د الري :ت� �م ��ر ال � �ي� ��وم ع�ل�ي�ن��ا
ال��ذك��رى االول ��ى ل��رح�ي��ل امل�غ�ف��ور له
ج��اس��م ال �خ��راف��ي ه��ذا ال��رج��ل ال��ذي
تفانى ف��ي اداء دوره الوطني بكل

ش �ج��اع��ة .م�ض�ي�ف��ا :وك� ��ان واض �ح��ا
وج��ري �ئ��ا ف ��ي م��واق �ف��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة
واملنعطفات التي مرت على البالد
وكانت تتطلب التضحية من اجل
الكويت واهل الكويت.
وتابع :ان كان قد رحل بجسده
ف� ��ذك� ��راه ال �ع �ط ��رة ب��اق �ي��ة ب �م��واق �ف��ه
وكلماته وسيرته وكفاحه لتكون
ن �م��وذج��ا ل �ن��ا ول�ل�اج �ي ��ال ال �ق��ادم��ة
م �س �ت �ط��ردا :وان ك� ��ان ي �ع��ز ع�ل�ي�ن��ا
فراقه فإن سلوانا من الله بمن َخ َل َفه
م��ن رج� ��ال ح�م �ل��وا ال ��راي ��ة وأك �م �ل��وا
املسيرة مسيرة العطاء والتضحية
ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ب� � � � ��إدارة ال � �ب�ل��اد ب�ك��ل
اخالص خلف قائد املسيرة صاحب
السمو وولي عهده االمني.
وخ �ت��م ت�ص��ري�ح��ه ق��ائ�ل�ا :رح�م��ك
الله يا بوعبداملحسن وانت اآلن عند
رب غ�ف��ور رح�ي��م وان �ت��م ال�س��اب�ق��ون
ونحن الالحقون وال حول وال قوة
اال بالله العلي العظيم انا لله وانا
اليه راجعون.
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طنا يطالب الحكومة بتوضيح موقفها من نقل البدون إلى جزر القمر

الدويسان لوزير الخارجية :هل هناك اتفاقية
لمنح الجنسية القمرية للبدون؟
تقدم النائب فيصل الدويسان
ب�س��ؤال برملاني ال��ى النائب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
بشأن التصريحات التي ادلى بها
مسؤول رفيع من جمهورية جزر
القمر على هامش افتتاح سفارة
ب�لاده ف��ي الكويت ح��ول استعداد
ب�لاده ملنح الجنسية القمرية الى
البدون.
وطالب الدويسان باالتفاقيات
ال�ت��ي ت��زم��ع دول ��ة ال�ك��وي��ت عقدها
مع جمهورية جزر القمر واذا كان
من بينها اتفاقية تجيز بموجبها
ع��رض الجنسية أو ج ��واز السفر
ال � �ق � �م � ��ري ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض ع ��دي� �م ��ي
الجنسية أو املقيمني بصورة غير
قانونية في الكويت.
وق � � ��ال ال� ��دوي � �س� ��ان ف� ��ي م �ق��دم��ة
س� ��ؤال� ��ه :ت �ن��اق �ل��ت ب �ع��ض وس��ائ��ل
اإلع� �ل ��ام امل �ح �ل �ي��ة أخ � �ب� ��ارا ج ��اءت
ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش اف� � �ت� � �ت � ��اح س � �ف� ��ارة
جمهورية ج��زر القمر في الكويت
عن مسؤول قمري حول استعداد
بالده لعقد اتفاق مع دولة الكويت
ي � �ت ��م ب� �م ��وج� �ب ��ه ع � � ��رض ج �ن �س �ي��ة
األول ��ى ع�ل��ى م��ا يسمى باملقيمني
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة (ال �ب ��دون)

وملا لم يصدر نفي واضح وقاطع
ع��ن وزارة الخارجية ب�ه��ذا الشأن
سوى ما نقلته الصحافة املحلية
عن معالي نائب وزي��ر الخارجية
ال�س�ي��د خ��ال��د سليمان ال �ج��ار الله
ال � ��ذي اك �ت �ف��ى ب ��اإلج ��اب ��ة ب ��أن ��ه ل��م
يحط علما ب�ه��ذا األم��ر ل��ذا يرجى
تزويدي باآلتي:
ما االتفاقيات التي تزمع دولة
الكويت عقدها مع جمهورية جزر
ال �ق �م��ر؟ وه ��ل م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ات�ف��اق�ي��ة
تجيز بموجبها ع��رض الجنسية
أو جواز السفر القمري على بعض
ع ��دي �م ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة أو امل �ق �ي �م�ين
بصورة غير قانونية في الكويت؟
وه � � ��ل أع� �ل� �ن ��ت دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ع� �ب ��ر وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي أي
محفل دول��ي أو مباحثات ثنائية
دولية عن وج��ود ح��االت لعديمي
ال �ج �ن �س �ي��ة ع� �ل ��ى أراض � �ي � �ه� ��ا م�ن��ذ
ان �ض �م ��ام �ه ��ا ال� � ��ى م �ن �ظ �م��ة األم� ��م
امل �ت �ح��دة إل ��ى ت��اري��خ ت��وج �ي��ه ه��ذا
السؤال؟ وهل أعلنت دولة الكويت
أن ك � ��ل امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� � �ص � ��ورة غ �ي��ر
قانونية على أرضها ال توجد من
بينهم حاالت عديمي الجنسية؟
من جهة اخرى كشف الدويسان
ع��ن م�ن��ح ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة

فيصل الدويسان

محمد طنا

والثروة السمكية حيازات زراعية
الى مواطن بموجب تراخيص 18
شركة مزيفة.
واستند الدويسان في تصريح
ل� ��ه ع �ل��ى ك �ت��اب وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
الصادر من وكيل ال��وزارة الفريق
س �ل �ي �م��ان ف �ه��د ال �ف �ه��د رق� ��م 6330
ب� � �ت � ��اري � ��خ  17أغ � �س � �ط� ��س 2015
وامل ��وج ��ه إل� ��ى م ��دي ��ر ع� ��ام ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة
السمكية والذي يفيد بوجود عدد
 18ش��رك��ة ت��م اص� ��دار ال�ت��راخ�ي��ص
لها ع��ن طريق إرف��اق ص��ور عقود
إي�ج��ار و وص ��والت إي�ج��ار م��زورة

في وزارة التجارة.
وقدم الدويسان سؤاال برملانيا
ال ��ى وزي� ��ر االش� �غ ��ال ع �ل��ي العمير
ب�ه��ذا ال �ش��أن خ��اص��ة ب�ع��د أن ثبت
ب ��االع� �ت ��راف ت �ه �م��ة ال� �ت ��زوي ��ر وت��م
ت�س�ج�ي��ل ق�ض�ي��ة رق ��م ()2015/39
ج� � �ن � ��اي � ��ات ال � �ص� ��ال � �ح � �ي� ��ة ب �ت �ه �م��ة
ال � �ت� ��زوي� ��ر ف� ��ي م� � �ح � ��ررات رس �م �ي��ة
وأوراق ب �ن �ك �ي��ة .وج � ��اء ف ��ي ن��ص
السؤال :استنادا إلى كتاب وزارة
الداخلية الصادر من وكيل الوزارة
ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان ف�ه��د ال�ف�ه��د رق��م
 6330بتاريخ  17أغسطس 2015
وامل� ��وج� ��ه إل� ��ى ال �س �ي��د م ��دي ��ر ع��ام

الحمدان للعيسى :ما آلية اعتماد زيادة
رسوم المدارس الخاصة؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در العيسى
ب � �ش� ��أن زي� � � � ��ادة رس � � � ��وم امل � � � ��دارس
الخاصة وق��ال ف��ي مقدمة سؤاله
 :نمى إلى علمى أن صاحب إحدى
امل� � ��دارس ال �خ��اص��ة ث �ن��ائ �ي��ة ال�ل�غ��ة
ت �ق��دم ب�ك�ت��اب إل ��ى اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال � �خ � ��اص ب � �ت ��اري ��خ 18
مايو  2015بشأن اعتماد الرسوم
الدراسية للعام  2016/2015وقد
أف � ��اده م��دي��ر ع� ��ام اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال� �خ ��اص ع �ب��دال �ل��ه علي
ال� �ب� �ص ��ري ب� �ت ��اري ��خ 2016/4/12
ب� �م ��واف� �ق ��ة وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ع �ل��ى
اع � �ت � �م ��اد ال � ��رس � ��وم ف �ي �م ��ا ي �خ��ص
مرحلة ال��روض��ة أول وث��ان (3500

دي � �ن� ��ار) وم��رح �ل��ة االب� �ت ��دائ ��ي م��ن
الصف األول إل��ى الخامس (4500
دينار) جاء ذلك بعد تعهد الوزير
أم� � ��ام أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم� � ��ة ف��ي
ج �ل �س��ة  27ي �ن��اي��ر  2016ب��أن��ة ال
زيادة في رسوم املدارس الخاصة
إال ب �ع��د ان� �ج ��از ق ��ان ��ون ال�ت�ع�ل�ي��م
الخاص حيث تفاجأ أولياء األمور
ع �ن ��د ت �س �ج �ي��ل أب �ن ��ائ �ه ��م ب ��زي ��ادة
ال��رس��وم ال��دراس�ي��ة ب�ص��ورة مبالغ
فيها وه��ذا األم��ر يثقل كاهل أسر
ال�ط�ل�ب��ة م��ن ال �ن��اح �ي��ة امل��ال �ي��ة مما
يسبب كثيرا من املعاناة لهم.
وطالب الحمدان افادته باآلتي:
ما األسباب التي أدت إل��ى ارتفاع
زي � � � ��ادة ال � ��رس � ��وم ال � ��دراس� � �ي � ��ة ف��ي
امل � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة؟ وك� �ي ��ف ي�ت��م

حمود الحمدان

ت �ح��دي��د ال ��رس ��وم ال �س �ن��وي��ة ل�ه��ذه
املدارس؟ وما األسس التي تستند
إل� �ي� �ه ��ا ال � �ل ��وائ ��ح ال� �خ ��اص ��ة ب�ت�ل��ك

امل � � � ��دارس؟ م ��ع ت� ��زوي� ��دي ب�ن�س�خ��ة
منها.
وه � ��ل ت� �ق ��وم ال � � � ��وزارة ب �م��راق �ب��ة
تلك امل ��دارس خاصة فيما يتعلق
ب��االرت �ف��اع امل �ب��ال��غ ف �ي��ه بتكاليف
الدراسة؟ وما آلية تحديد السقف
األع � �ل� ��ى ل� �ل ��رس ��وم ال� ��دراس � �ي� ��ة ف��ي
املدارس الخاصة؟
وه��ل س�ب��ق ل �ل��وزارة أن رفضت
ط�ل�ب��ا ل ��زي ��ادة ال ��رس ��وم ال��دراس �ي��ة
للمدارس الخاصة خ�لال الخمس
سنوات األخيرة؟ إذا كانت االجابة
ب � ��االي � � �ج � ��اب ف � �ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي
بنسخة ضوئية عن هذه الطلبات
وردود الوزارة عليها.

ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال � �ث� ��روة ال �س �م�ك �ي��ة وال � ��ذي يفيد
ب��وج��ود ع��دد  18شركة ت��م إص��دار
ال�ت��راخ�ي��ص لها ع��ن ط��ري��ق إرف��اق
ص � ��ور ع� �ق ��ود إي� �ج ��ار ووص� � ��والت
إي �ج��ار م ��زورة ف��ي وزارة التجارة
ح � �ي� ��ث ث � �ب� ��ت ب � ��االع� � �ت � ��راف ت �ه �م��ة
ال�ت��زوي��ر وت��م تسجيل قضية رقم
( )2015/39ج �ن��اي��ات الصالحية
ب �ت �ه �م��ة ال � �ت� ��زوي� ��ر ف � ��ي م � �ح� ��ررات
رسمية وأوراق بنكية ل��ذا نرجو
افادتنا باآلتي:
هل يجيز قانون الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ول��وائ �ح �ه��ا م�ن��ح أك �ث��ر م��ن ح�ي��ازة
زراعية لشخص واح��د وعبر عدة
ش ��رك ��ات؟ واذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ال
فماذا عن املواطن (م.ظ) الذي يملك
 18ش��رك��ة خصصت لها ح�ي��ازات
زراعية بموجب كتاب وكيل وزارة
الداخلية؟
من جهته طالب النائب محمد
طنا الحكومة بتوضيح ما جاء في
تقرير ج��ري��دة ال��واش�ن�ط��ن بوست
األم �ي��رك �ي��ة ون�ق�ل�ت��ه ج��ري��دة ال ��راي
واملتعلق بالتساؤل عن املبلغ الذي
ستتقاضاه حكومة جزر القمر من
ح�ك��وم��ة ال�ك��وي��ت م�ق��اب��ل استقبال

ال � �ب� ��دون م �ت �س��ائ�ل�ا ه ��ل ي �ع �ق��ل أن
تقدم دول��ة الكويت بلد االنسانية
واالسالم واملسلمني على مثل هذا
األمر وتدخل في خانة الدول التي
تتاجر بالبشر األمر املحرم شرعا
وقانونا ويخالف قوانني ولوائح
منظمات حقوق اإلنسان؟
وق� � � � � � � ��ال ط � � �ن� � ��ا ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
للصحافيني إن البدون أبناء هذه
األرض ول ��دوا فيها وت�ع�ل�م��وا في
مدارسها ورضعوا حبها وعندما
ك �ب��روا ح�م�ل��وا ال �س�لاح دف��اع��ا عن
أرض �ه��ا م �ش��ددا أن ال �ب��دون إخ��وة
لنا ال وطن لهم غير الكويت وهم
منا وفينا ومن لحمنا ودمنا ولن
نتخلى عنهم تحت أي ظرف.
وأك � ��د ط �ن��ا أن م ��ا ي �ت��م ت ��داول ��ه
ب � �ش� ��أن اس� �ت� �ض ��اف ��ة ج � � ��زر ال �ق �م��ر
ل� �ل� �ب ��دون أو م �ن �ح �ه��م ج� � � ��وازات ال
ي�ع�ت�ب��ر ح�ل�ا ل�ل�م�ش�ك�ل��ة وان �م��ا هو
ع ��دم ت�ح�م��ل ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة م �ج��ددا
رف�ض��ه مثل ه��ذه األم ��ور ومطالبا
بحل عادل يعطي كل ذي حق حقه.

خليل الصالح يقضي فترة
النقاهة بعد نجاح رحلته
العالجية
ي� � �ت� � �ق � ��دم م � �ك � �ت� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب
خليل الصالح بعظيم الشكر
واالم �ت �ن��ان ل�ك��ل م��ن س ��أل عن
صحة ال �ن��ائ��ب خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل ��اض� �ي ��ة وي ��ؤك ��د امل �ك �ت��ب ان
النائب ال ي��زال خ��ارج البالد
ف� ��ي رح� �ل ��ة ع�ل�اج� �ي ��ة ت�ك�ل�ل��ت
بفضل من الله بالنجاح وانه
يقضي ح��ال�ي��ا ف�ت��رة النقاهة
الصحية.
وي �ث �م��ن امل �ك �ت��ب ت��واص�ل�ك��م
الكريم ويجدد شكره لكل من
ات �ص��ل ل �ل �س��ؤال واالط �م �ئ �ن��ان
ع �ل��ى ص �ح��ة ال �ن��ائ��ب س��ائ�ل�ين
امل� � ��ول� � ��ى ع� � ��زوج� � ��ل أن ي �ب �ع��د
عنكم ك��ل م�ك��روه على ام��ل ان

خليل الصالح

يتواصل النائب معكم قريبا
دمتم بحفظ الله ورعايته.
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طلبان برفع الحصانة عن دشتي والمناقصات وبلدية الكويت وتنظيم مهنة الصيدلة

المداولة الثانية لقانوني الخبراء وتجنيس
الـ  4000على أعمال جلسة الثالثاء
تضمن ج��دول أع�م��ال جلسة بعد
غد الثالثاء  40بندا تناولت العديد
م� ��ن ال � �ف � �ق� ��رات م �ن �ه��ا ط� �ل� �ب ��ان ب��رف��ع
الحصانة عن النائب د .عبد الحميد
دش �ت��ي وامل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ق��ان��ون��ي
تنظيم الخبرة وق��ان��ون تجنيس ما
ال يزيد على  4000شخص وقانون
بلدية ال�ك��وي��ت وامل�ن��اق�ص��ات العامة
وت �ن �ظ �ي��م م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت � ��داول
األدوي��ة والالئحة الداخلية ورعاية
املعاقني وغيرها وفيما يلي تفاصيل
جدول األعمال.
ال� �ب� �ن ��د االول :ال� �ت� �ص ��دي ��ق ع �ل��ى
املضبطتني التاليتني:
* /1352أ بتاريخ 2016/5/10م
* /1352ب بتاريخ 2016/5/11م
ال� �ب� �ن ��د ال � �ث� ��ان� ��ي :ك� �ش ��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البندالثالث :األسئلة.
وتنظر حسب ترتيبها في كشف
األس �ئ �ل��ة امل �ت��وق��ع أن ي��أت�ي�ه��ا ال ��دور
املوزع مع جدول أعمال الجلسة.
البند الرابع :طلبات رفع الحصانة
ال �ت �ق��ري��ر ال � �س� ��ادس وال �خ �م �س��ون
ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � � �ش � � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال � � �ق� � ��ان� � ��ون � � �ي� � ��ة وامل� � � � � � � � ��درج ب �ص �ف ��ة
االس �ت �ع �ج ��ال ب� �ش ��أن ط �ل��ب ال �ن �ي��اب��ة
العامة اإلذن برفع الحصانة النيابية
ع��ن ال�ع�ض��و د .ع�ب��د الحميد عباس
دش�ت��ي ف��ي القضية رق��م 2016/14م
ح�ص��ر أم��ن ال��دول��ة امل�ق�ي��دة ب��رق��م 12
2016/م جنايات أمن الدولة.
التقرير السابع والخمسون للجنة
ال � �ش ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
وامل � ��درج ب�ص�ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ب�ش��أن
ط �ل��ب ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة اإلذن ب��رف��ع
ال� �ح� �ص ��ان ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ن ال �ع �ض��و
د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د ع �ب��اس دش �ت��ي في
القضية رق��م 2016/16م حصر أمن
ال� ��دول� ��ة -امل� �ق� �ي ��دة ب ��رق ��م 2016/14م
جنايات أمن الدولة.
البند الخامس :اإلح��االت حسبما
هو وارد في الكشوف املرفقة
ال�ب�ن��د ال� �س ��ادس :ت �ق��اري��ر ال�ل�ج��ان
ع��ن امل��راس�ي��م ب�ق��وان�ين وامل�ش��روع��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن واالق� � �ت � ��راح � ��ات ب �ق ��وان�ي�ن:
املداولة الثانية على مشروع القانون
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
الخبرة الصادر باملرسوم بالقانون
رق ��م  40ل�س�ن��ة 1980م وال � ��ذي سبق
أن أق��ره املجلس فى مداولته األول��ى
بتاريخ 2016/5/10م.
التقرير الثامن واألربعون للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
التقرير الرابع التكميلي للتقرير
األول ل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
وال ��دف ��اع ع ��ن االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون في

شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه
الجنسية الكويتية سنة 2016م بعد
إق� � � ��راره ب ��امل ��داول ��ة األول � � ��ى ب�ج�ل�س��ة
م �ج �ل ��س األم � � ��ة ف � ��ي 2016/5/11م
والتعديل املقدم عليه.
التقرير الثالثني بدال من التقرير
ال�ث��ان��ي وص�ح�ت��ه  29للجنة امل��راف��ق
ال� �ع ��ام ��ة وال� �ع� �م ��ل وامل � � � � ��درج ب�ص�ف��ة
االستعجال عن:
 - 1االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين املقدمة
م ��ن ب �ع��ض األع� �ض ��اء ب �ش��أن ت�ع��دي��ل
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  5ل �س �ن��ة 2005م ف��ي
ش ��أن ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وع��دده��ا ستة
اقتراحات.
 - 2االق�ت��راح بقانون بشأن بلدية
الكويت.
 - 3مشروعي القانونني بتعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة
2005م في شأن بلدية الكويت.
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال � � ��راب � � ��ع وال � �ع � �ش � ��رون
ال� �ت� �ك� �م� �ي� �ل ��ي ل � �ل � �ت � �ق ��ري ��ر ال � � �س � ��ادس
ع � �ش � ��ر ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة ع��ن م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ب�ش��أن امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة امل�ق��دم من
الحكومة واالقتراحات بقوانني ذات
الصلة.
التقرير الخامس للجنة الشؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
وامل� � � � ��درج ب �ص �ف��ة االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع��ن
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ب �ش��أن تعديل

الغانم مترئسا احدى الجلسات

ب � �ع ��ض أح� � �ك � ��ام ال� � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م 28
لسنة 1996م ف��ي ش��أن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول األدوية.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �خ ��ام ��س واألرب� � �ع � ��ون
ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � � �ش � � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ع ��ن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
بإضافة فقرة جديدة إلى امل��ادة 180
من القانون رقم  12لسنة 1963م في
شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الصحية واالجتماعية وال�ع�م��ل عن
م � �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أحكام القانون رقم  49لسنة  1996م

في شأن رعاية املعاقني.
التقرير الثالث للجنة امليزانيات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ش��روع
ال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل امل � � � ��ادة  16م��ن
ال �ق��ان��ون رق ��م  106ل�س�ن��ة  2013في
شأن مكافحة غسل األم��وال وتمويل
اإلرهاب.
ال� �ب� �ن ��د ال � �س� ��اب� ��ع :إق� � �ت � ��راح ب� �ق ��رار
م�ق��دم م��ن ب�ع��ض األع �ض��اء بتشكيل
ل � �ج � �ن� ��ة ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ل � � �ل� � ��وق� � ��وف ع �ل��ى
أس�ب��اب ال �ت �ج��اوزات وامل�خ��ال�ف��ات في
التعيينات األخيرة في اإلدارة العامة
للجمارك.

ف��ي ج�ل�س��ة 2016/3/15م طلبت
ال� �ح� �ك ��وم ��ة -ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة  -ت��أج �ي��ل ن �ظ��ر امل��وض��وع
آن��ف ال��ذك��ر مل��دة أس�ب��وع�ين فأجيبت
إلى طلبها.
اق � �ت� ��راح ب � �ق ��رار م� �ق ��دم م ��ن ب�ع��ض
األع � �ض� ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ف� ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ات وال� � �ت� � �ج � ��اوزات ف��ي
امل� � �ش � ��روع � ��ات وال � �ع � �ق� ��ود واألوام� � � � ��ر
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي عليها
ش �ب �ه��ات م��ال �ي��ة وك ��ذل ��ك ال �ت��رق �ي��ات
امل� �خ ��ال� �ف ��ة ف � ��ي م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول

الميزانيات تطلب تكليف المال العام التحقيق
في مالحظات المحاسبة بشأن هيئة االستثمار
ت � �ض � �م� ��ن ك� � �ش � ��ف األوراق
وال� ��رس� ��ائ� ��ل ال � � � � ��واردة مل�ج�ل��س
االم ��ة بجلسته امل �ع �ق��ودة بعد
غ� ��د ال � �ث �ل�اث ��اء رس� ��ال� ��ة واح � ��دة
ن �ص �ه��ا ك ��ال �ت ��ال ��ي :رس ��ال ��ة م��ن
رئ � � �ي� � ��س ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ي�ط�ل��ب
ف �ي �ه��ا ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االم � ��وال ال �ع��ام��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
امل� � ��آخ� � ��ذ وامل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ال� �ت ��ي
اوردها تقرير ديوان املحاسبة
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة 2015/2014
ح ��ول م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار.
وف��ي تفاصيل ال��رس��ال��ة قال
رئ�ي��س اللجنة ان�ه��ي ال�ي�ك��م ان
ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ق ��د ت �ب�ين ل �ه��ا اث �ن��اء
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة

ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار وج � ��ود
م��آخ��ذ اورده � � ��ا ت �ق��ري��ر دي� ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة
 2015/2014على كل من:
 - 1امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي شابت
ال � �ف� ��ري� ��ق ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي امل �ك �ل��ف
ب�م�ت��اب�ع��ة ق�ض��اي��ا ال �ت �ج��اوزات
ال�ت��ي ح��دث��ت ف��ي االستثمارات
االس�ب��ان�ي��ة س��اب�ق��ا ح�ي��ث اورد
ال �ت �ق��ري��ر ان رئ� �ي ��س واع� �ض ��اء
ال �ف��ري��ق ال �ق��ان��ون��ي ل��م ي�ك��ون��وا
م�ت��واج��دي��ن ف��ي مكتب الهيئة
ف � ��ي ل � �ن� ��دن م � �ن ��ذ س � �ن ��ة 2004
ال ��ى س �ن��ة  2015وه ��و م��ا ح��دا
ب ��ال ��دي ��وان ان ي �ط��ال��ب ال�ه�ي�ئ��ة
ب��اس �ت��رداد م��ا ص ��رف للفريق
ال� �ق ��ان ��ون ��ي م ��ن م� �ك ��اف ��آت دون
وجه حق عن تلك املدة والبالغة
حسب تقدير الديوان 425٫545

دينارا.
 - 2قيام رئيس مجلس ادارة
ش� ��رك� ��ة ب� ��روج� ��اك� ��س ال �ك ��وي ��ت
ب�ع�م��ل ال �ع��دي��د م��ن ال�ت�ع��دي�لات
ع�ل��ى ع�ق��د ال�ت��أس�ي��س وال�ن�ظ��ام
االس��اس��ي ل�ش��رك��ة ب��روج��اك��س
ب�م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ب�م�س��اع��دة
ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي وع �ض��و
م� � �ج� � �ل � ��س االدارة ل � �ش� ��رك� ��ة
ب ��روج ��اك ��س ال �ب �ح��ري��ن ب �ه��دف
االس � � � �ت � � � �ح� � � ��واذ ع � � �ل � ��ى ح� �ص ��ة
املجموعة في شركة بروجاكس
ال�ب�ح��ري��ن بشكل غ�ي��ر قانوني
ودون م�ق��اب��ل ن �ق��دي او حصة
ع ��ادل ��ة ف ��ي ش��رك��ة ب��روج��اك��س
الكويت وك��ان اخرها التعديل
ال ��ذي ت��م ب�ت��اري��خ 2013/5/21
وانتقال نسبة  ٪ 99من اسهم
بروجاكس البحرين الى رئيس

مجلس ادارة شركة بروجاكس
الكويت بصفته الشخصية.
 - 3جميع امل�لاح�ظ��ات التي
ت � �خ� ��ص ش � ��رك � ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
السياحية وشركة النقل العام
ال � �خ � ��اص � ��ة ب� � �س � ��وء اس� �ت� �غ�ل�ال
املواقع االستثمارية مما ضيع
ايرادات على الدولة.
وع� � � �ل� � � �ي � � ��ه ت � � �ط � � �ل� � ��ب ل � �ج � �ن ��ة
امليزانيات والحساب الختامي
تكليف ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة األم ��وال
ال � �ع� ��ام� ��ة ال �ت� �ح� �ق �ي ��ق ف � ��ي ه ��ذه
املوضوعات.

ال��وط �ن �ي��ة وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة لها
عدد أعضائها خمسة ومدتها ستة
أشهر.
ف��ي ج�ل�س��ة 2016/3/15م طلبت
ال� �ح� �ك ��وم ��ة -ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة  -ت��أج �ي��ل ن �ظ��ر امل��وض��وع
آن��ف ال��ذك��ر مل��دة أس�ب��وع�ين فأجيبت
إلى طلبها.
اق � �ت� ��راح ب � �ق ��رار م� �ق ��دم م ��ن ب�ع��ض
األع � �ض� ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
للبحث في تداعيات اإلضراب األخير
م� ��ن ق� �ب ��ل ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ات
النفطية والنقابات العمالية.
ف��ي ج�ل�س��ة 2016/5/10م طلبت
ال �ح �ك��وم��ة  -وزي� ��ر األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة -
تأجيل نظر املوضوع آنف الذكر ملدة
أسبوعني فأجيبت إلى طلبها.
ال�ب�ن��د ال �ث��ام��ن :ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس
للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
عن تقارير املتابعة للخطة السنوية
2015/2014م ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ا ل �ن��ص
امل � � ��ادة ال� �ع ��اش ��رة م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق��م
 60ل�س�ن��ة 1986م ب �ش��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط
االق� �ت� �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي وامل � ��ادة
التاسعة من القانون رقم  119لسنة
2014م ب� ��إص� ��دار ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة
2015/2014م.
ال�ت�ق��ري��ر ال�س��اب��ع للجنة ال�ش��ؤون
املالية واالقتصادية عن تقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ال� �خ ��اص ب�ت�ق�ي�ي��م ك �ف��اءة
وف��اع�ل�ي��ة ال�ن�ظ��م التشغيلية للهيئة
العامة للصناعة –الجزء الثاني نظم
الرقابة الداخلية.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ح �ق��وق
اإلن � � � � �س� � � � ��ان ع� � � ��ن زي � � � � � � � ��ارة ال� �ل� �ج� �ن ��ة
للمؤسسات اإلصالحية.
ال� �ع ��ود ل�ل�ب�ن��د ال � �س� ��ادس :ت �ق��اري��ر
ال � �ل � �ج� ��ان ع � ��ن امل � ��راس� � �ي � ��م ب� �ق ��وان�ي�ن
وامل�ش��روع��ات بقوانني واالق�ت��راح��ات
ب � �ق� ��وان�ي��ن :ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة
ش��ؤون التعليم وال�ث�ق��اف��ة واإلرش ��اد
وامل��درج بصفة االستعجال في شأن
االقتراحني بقانونني بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 4لسنة 2012م في
شأن جامعة جابر األحمد.
ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة  2015/6/17ق� ��رر
امل�ج�ل��س إع ��ادة ال�ت�ق��ري��ر إل��ى اللجنة
م � ��ع اح� �ت� �ف ��اظ ��ه ب � � � ��دوره ف � ��ي ج � ��دول
األعمال حتى دور االنعقاد املقبل.
التقرير األول للجنة تنمية املوارد
ال �ب �ش��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة وامل� � ��درج بصفة
االستعجال بشأن م�ش��روع القانون
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تنظيم السجون والمؤسسات اإلصالحية والالئحة الداخلية والمعاقون

طلب نيابي مدرج بتشكيل لجنة تحقيق
لبحث تداعيات إضراب القطاع النفطي
تتمة المنشور ص07
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  15لسنة 1979م في
ش��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة واالق �ت��راح��ات
بقوانني ذات الصلة.
التقرير الرابع والثمانون للجنة
امل��راف��ق العامة ع��ن االق�ت��راح بقانون
ب�ش��أن م�ن��ع ال�ت�ع��ام��ل ال�ت�ج��اري وق��ت
صالة الجمعة.
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1التقرير ال�ح��ادي عشر للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن التشجيع
على حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
حفظة القرآن الكريم.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن:
 - 1االقتراحني بقانونني في شأن
إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة
مبارك الكبير.
 - 2االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة
األحمدي.
 - 3االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
إن �ش��اء م�س�ت�ش�ف��ى ح�ك��وم��ي بمدينة
صباح األحمد.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة عن
مشروع القانون باإلذن للحكومة في
أخذ مبلغ من املال االحتياطي العام.
التقرير السابع واألربعون للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية في
ش��أن امل��رس��وم رق��م  91لسنة  2016م
برد مشروع القانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  53لسنة 2001م
في ش��أن اإلدارة العامة للتحقيقات
بوزارة الداخلية.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الداخلية والدفاع عن:
- 1م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رق��م  26لسنة
1962م بتنظيم السجون.
 - 2االقتراح بقانون بإضافة مادة
برقم  90مكررا إل��ى القانون رق��م 26
لسنة 1962م بتنظيم السجون.
ال�ب�ن��د ال �ت��اس��ع :ط�ل�ب��ات امل�ن��اق�ش��ة
وكتب الحكومة.
أ -ط � �ل � ��ب م � �ن� ��اق � �ش� ��ة م � � �ق� � ��دم م��ن
ب�ع��ض األع �ض ��اء ب �ش��أن التعيينات
وال �ت��رق �ي��ات ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ال�س�ي��د
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر
التجارة والصناعة في الفترة التي

جانب من احدى الجلسات

ع� ��اص� ��رت االس � �ت � �ج� ��واب امل � �ق� ��دم م��ن
النائب د .عبدالله محمد الطريجي
الس�ت�ي�ض��اح س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة في
شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب -ك� �ت ��اب ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
مرفق به تقرير الرد على التوصيات
ال � �خ � ��اص � ��ة ب� �ج� �ل� �س ��ة االس � �ت � �ج � ��واب
املوجه من العضو د.عبدالله محمد
الطريجي.
ج  -ك� � � �ت � � ��اب وزي � � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال � �ص � �ن � ��اع � ��ة ب� � �ش � ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات
والترقيات أو التنقالت خالل الفترة

ال �س ��اب �ق ��ة م� �ب ��اش ��رة ع �ل ��ى اس �ت �ق��ال��ة
السيد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة السابق
د .عبداملحسن مدعج املدعج.
د -ك � �ت ��اب وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ووزي� � ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة بشأن
التعيينات وال�ت��رق�ي��ات أو التنقالت
خ�لال الفترة السابقة مباشرة على
استقالة السيد نائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
السابق.
البند العاشر :تقارير اللجان عن
طلبات التحقيق:

ال �ت �ق ��ري ��ر ال � �ح� ��ادي ع �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
حماية األموال العامة بصفتها لجنة
تحقيق ع��ن إج ��راءات منح وتسوية
القرض الروسي.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث ��ان ��ي ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
حماية األموال العامة بصفتها لجنة
تحقيق ع��ن امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي شابت
تصميم وتنفيذ استاد جابر.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��راب� � ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ح �م��اي��ة األم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا
لجنة تحقيق عن طلبات التنازل عن
االس �ت��راح��ات وف ��ق ق � ��رارات املجلس
البلدي.

البند الحادي عشر :تقارير لجنة
حماية األموال العامة:
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل �ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األم� � ��وال ال �ع��ام��ة ع ��ن ال ��دراس ��ة ال�ت��ي
أع ��ده ��ا دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ع�ق��د
إيجار قسيمة إلنشاء مجمع للحرف
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة م �ن �ط �ق��ة
العارضية.
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم� � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب� �ش ��أن امل�ل�اح �ظ��ة
خامسا بند  1من مالحظات دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� ��زراع� ��ة
وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2008/2007
ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س للجنة حماية
األم ��وال ال�ع��ام��ة ح��ول ال��دراس��ة التي
أعدها دي��وان املحاسبة بشأن أمالك
الدولة العقارية واألوام��ر التغييرية
وال � �ت � �س� ��وي� ��ات ال� � ��ودي� � ��ة ب ��ال �ج �ه ��ات
الحكومية.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس للجنة حماية
األموال العامة عن:
 - 1م�لاح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� �ش ��رك ��ة ن � ��اق �ل��ات ال �ن �ف��ط
الكويتية عن
السنة املالية  2005/2004والتي
ت �ك��رر ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ف��ي ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2006/2005
 - 2م�لاح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة

ع � � ��ن ش � ��رك � ��ة ال � � �ب � � �ت� � ��رول ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ال�ك��وي �ت �ي��ة وال �ت��ي س�ج�ل�ه��ا ال��دي ��وان
بتقريره ال�س�ن��وي ع��ن السنة املالية
.2005/2004
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ب� �ش ��أن م�لاح �ظ��ات
دي � � � � ��وان امل � �ح ��اس � �ب ��ة ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بالحساب الختامي للهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب عن
ع��دم قيام الهيئة بفرض وتحصيل
ال � �غ ��رام ��ات امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى ب�ع��ض
معاهد التدريب األهلية.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ل �ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األم� � ��وال ال �ع��ام��ة ع��ن ت �ط��ور أوض ��اع
األم � � � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة ع� ��ن ال� �ف� �ت ��رات
امل �ن �ت �ه �ي ��ة ف � ��ي  30ي ��ون� �ي ��و 2010م
ح �ت��ى  30ي��ون �ي��و  2015م ف��ي ض��وء
امل �ل�اح � �ظ ��ات ال� �ت ��ي أورده � � � ��ا دي � ��وان
املحاسبة بتقاريره.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم � ��وال ال �ع��ام��ة ع��ن م�ل�ف��ات قضايا
املال العام لكافة ال��وزارات والهيئات
الواردة من وزارة العدل عن السنوات
2013م 2014 -م 2015 -م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ع��اش��ر ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم � ��وال ال �ع��ام��ة ح ��ول ال �ع �ق��د امل �ب��رم
بني شركة نفط الكويت وشركة شل
العاملية.
البند الثاني عشر :ما يستجد من
األعمال.

 ..و 4شكاوى

مشروع حكومي لتنظيم
إجازات قوة الشرطة

ت�ض�م��ن ك �ش��ف ال �ع��رائ��ض
وال�ش�ك��اوى ال� ��واردة ملجلس
االمة بجلسته املعقودة بعد
غد الثالثاء  4شكاوى هي:
مقدمة من بعض اصحاب
ش��ال�ي�ه��ات بنيد ي�ت�ض��ررون
من قرار وزارة املالية (امالك
ال � ��دول � ��ة) م� ��ن ان � �ه� ��اء ال �ع �ق��د
م� ��ع ش ��رك ��ة ش ��اط ��ئ ب �ن �ي��در
ال �ع �ق��اري��ة م �م��ا ي��ؤث��ر سلبا
على اوضاعهم.
م�ق��دم��ة م��ن م�ج�م��وع��ة من
املرشحني للعمل في املعهد
ال �ع��ال��ي ل �ل �ف �ن��ون امل�س��رح�ي��ة
ي�ت�ض��ررون م��ن ع��دم ص��دور
قرار تعيينهم من قبل وزير
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م
ال � �ع� ��ال� ��ي رغ � � ��م اج� �ت� �ي ��ازه ��م
املقابالت.

أدرج ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال الجلسة
املقبلة املقررة بعد غد الثاثاء املرسوم
رقم  116لسنة  2016باحالة مشروع
ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال �ف �ق��رة االخ �ي��رة من
امل ��ادة  79م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة
 1968بشأن نظام قوة الشرطة .وجاء
في نص املشروع بقانون:
م��ادة أول��ى :يستبدل بنص الفقرة
االخيرة من املادة  79من القانون رقم
 23لسنة  1968املشار النص التالي:
وي � �ج ��وز ب � �ق ��رار م ��ن ال� ��وزي� ��ر اض��اف��ة
االج� � � ��ازات االخ� � ��رى امل � �ق ��ررة مل��وظ�ف��ي
الدولة وينظم القرار اجراءات منحها
مع مراعاة احكام املواد التالية.:
م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى ال � � � ��وزراء  -ك��ل
ف�ي�م��ا ي�خ�ص��ه  -ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال�ق��ان��ون
ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.
وورد ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة

جانب من اجتماع سابق للجنة العرائض والشكاوى

م � � �ق � ��دم � ��ة م� � � ��ن م � ��واط � �ن � ��ة
ت� �ت � �ض ��رر م � ��ن ق � � � ��رار م �ك �ت��ب
ال�ش�ه�ي��د ل�ت�ص�ن�ي��ف زوج �ه��ا
ت��رم �ي��ز  4م �م��ا ت ��رت ��ب ع�ل�ي��ه
ح ��رم ��ان اس ��رت� �ه ��ا م ��ن ك��اف��ة
مستحقاتها.

مقدمة من مواطنة تطلب
فيها تعديل ت��اري��خ اعتماد
واستشهاد زوج�ه��ا رسميا
من قبل مجلس الوزراء.

ل �ل �م �ش ��روع ب� �ق ��ان ��ون ن� �ظ ��را ل �ص ��دور
امل� ��رس� ��وم االم � �ي� ��ري رق � ��م  221ل�س�ن��ة
 2001ب �ش��أن ان� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة م �س��ان��دة
في وزارة الداخلية املعدل باملرسوم
رق � ��م  87ل �س �ن��ة  2009ب� �ع ��د ص� ��دور
ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  1968ب�ش��أن
ن�ظ��ام ق��وة ال�ش��رط��ة وق��د خ�لا ك��ل من
ال�ق��ان��ون وامل��رس��وم سالفي ال��ذك��ر من
تنظيم االج��ازات التي يجوز منحها
لعضوات الهيئة املساندة في وزارة
الداخلية لذا فقد رؤي تعديل الفقرة
االخيرة من املادة  79من القانون رقم
 23ل�س�ن��ة  1968امل �ش��ار ال �ي��ه بالنص
ع �ل ��ى ان � ��ه ي� �ج ��وز اض� ��اف� ��ة االج � � ��ازات
االخ� � � � ��رى امل � � �ق � ��ررة مل ��وظ� �ف ��ي ال� ��دول� ��ة
بقرار من الوزير وذل��ك ملواجهة كافة
االج � ��ازات ال�ت��ي ل��م يشملها ال�ق��ان��ون
رقم  23لسنة .1968
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أقرت اقتراحين بشأن منح أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين األولوية في التوظيف

التشريعية توافق على معاملة أبناء
الكويتيات القصر كمواطنين لحين تجنسيهم
أحالت لجنة الشؤون التشريعية
ال��ى مجلس األم��ة تقريرها الحادي
وال �خ �م �س�ين ع ��ن االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن البند
ثانيا م��ن امل ��ادة رق��م  5م��ن امل��رس��وم
االميري رقم  15لسنة  1959بقانون
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وادرج ع�ل��ى
جدول اعمال الجلسة املقبلة املقررة
بعد غد الثالثاء.
وع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة ل� �ه ��ذا ال �غ��رض
اجتماعا بتاريخ  2016/5/1حيث
تبني لها ان االقتراح بقانون املشار
اليه يتضمن استبدال بنص الفقرة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ب�ن��د ث��ان�ي��ا م��ن امل ��ادة
ال �خ ��ام �س ��ة م� ��ن امل � ��رس � ��وم االم� �ي ��ري
امل �ش��ار ال �ي��ه ن�ص��ا ي�ج�ي��ز ب �ق��رار من
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م �ع��ام �ل��ة ال �ق �ص��ر
ابناء الكويتية املتزوجة من اجنبي
ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة
ال �ك��وي �ت �ي�ين ل �ح�ين ح �ص��ول �ه��م على
الجنسية الكويتية وذل ��ك ب��دال من
الفقرة الحالية التي تنص على ان
«وي �ج��وز ب�ق��رار م��ن وزي��ر الداخلية
معاملة ال�ق�ص��ر م�م��ن ت�ت��واف��ر فيهم
ه ��ذه ال� �ش ��روط م�ع��ام�ل��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين
لحني بلوغهم سن الرشد».
وب� �ع ��د ال �ب �ح��ث وال � ��دراس � ��ة ت�ب�ين
ل�ل�ج�ن��ة ان ال �ت �ع��دي��ل ج ��اء لتحقيق
الغاية م��ن النص امل�ش��ار اليه سلفا
بسد القصور ال��ذي كشفه التطبيق
العملي للمرسوم االم �ي��ري رق��م 15
لسنة  1959بقانون الجنسية بسبب
ط��ول االج��راءات والتراخي في نظر
طلبات التجنيس ال�ت��ي يتقدم بها
اوالد الكويتية حيث ان الفترة بني
ب �ل��وغ س ��ن ال ��رش ��د وح �ت��ى امل��واف �ق��ة
على طلبهم بالتجنس وحصولهم
على الجنسية الكويتية يخرجون
م��ن نطاق حكم البند (ث��ان�ي��ا) فيما
ي�خ��ص معاملتهم ككويتيني لذلك
كله رأت اللجنة ان االقتراح بقانون
يحقق الهدف الذي قصده املشرع.
وب � � �ن� � ��اء ع � �ل� ��ى م� � ��ا ت� � �ق � ��دم وب� �ع ��د
امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء ان �ت �ه��ت
اللجنة باجماع آراء الحاضرين من
اعضائها الى املوافقة على االقتراح
بقانون املشار اليه.
ات �ق��دم ب��االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل��رف��ق
ب�ت�ع��دي��ل ال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن البند
(ث ��ان �ي ��ا) م ��ن امل� � ��ادة  5م ��ن امل��رس��وم
االميري رقم  15لسنة  1959بقانون
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م �ش �ف��وع��ا
ب � �م� ��ذك� ��رت� ��ه االي � �ض � ��اح � �ي � ��ة ب� ��رج� ��اء
التفضل بعرضه على مجلس االمة
املوقر.
وج��اء ف��ي ن��ص االق �ت��راح بقانون
ب�ت�ع��دي��ل ال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن البند
ث ��ان� �ي ��ا م� ��ن امل� � � ��ادة  5م� ��ن امل ��رس ��وم

االميري رقم  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
م��ادة أول��ى :يستبدل بنص الفقرة
الثانية من البند ثانيا من املادة  5من
املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
املشار اليه النص التالي:
وي�ج��وز ب�ق��رار م��ن وزي��ر الداخلية
م�ع��ام�ل��ة ال �ق �ص��ر م �م��ن ت �ت��واف��ر فيهم
ال� �ش ��روط م �ع��ام�ل��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين لحني
حصولهم على الجنسية الكويتية.
م ��ادة ث��ان �ي��ة :ع�ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء وال � ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه
 تنفيذ ه��ذا ال �ق��ان��ون وي�ع�ل��م ب��ه منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل�ل�اق �ت��راح ب �ق��ان��ون :ف ��ي ال �ع ��ام 2000
ص ��در ال �ق��ان��ون رق ��م  21ل�س�ن��ة 2000
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح� � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
االم�ي��ري رق��م  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية ومن تلك االحكام
ما جاء في البند ثانيا من املادة  5من
ق��ان��ون الجنسية الكويتية م��ن منح
وزير الداخلية الحق في اص��دار قرار
بمعاملة القصر م��ن اوالد الكويتية
الذين تتوافر فيهم ش��روط الحصول
ع �ل��ى ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م�ع��ام�ل��ة
الكويتيني وذل��ك لحني بلوغهم سن
ال��رش��د وق��د ك�ش��ف التطبيق العملي
ل� �ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى م � ��دى س �ن��وات
ع ��دي ��دة ق �ص ��ورا ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ال�غ��اي��ة
منه وهي مساواة اوالد االم الكويتية
ف ��ي ال �ح �ق��وق م ��ع ن �ظ��رائ �ه��م م ��ن االب
ال �ك��وي �ت��ي وذل� � ��ك ل� �ع ��دة اس � �ب ��اب إم��ا
ل�ط��ول االج � ��راءات وت�ع�ق�ي��ده��ا للنظر
في طلبات التجنس التي يتقدم بها
اوالد الكويتية وام��ا في التراخي في
البت في تلك الطلبات ونحو ذلك ففي
الفترة بني بلوغ اوالد الكويتية سن
ال��رش��د وح �ت��ى امل��واف �ق��ة ع�ل��ى طلبهم
بالتجنس وحصولهم على الجنسية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ي�خ��رج��ون م��ن ن�ط��اق حكم
البند (ثانيا) املشار اليه فيما يخص
(معاملتهم ككويتيني).
ل � ��ذا اع � ��د ه � ��ذا االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب �ت �ع��دي��ل ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال�ب�ن��د
(ث ��ان� �ي ��ا) م ��ن امل � � ��ادة  5م ��ن امل ��رس ��وم
االم �ي��ري رق��م  15لسنة  1959امل�ش��ار
ال�ي��ه كما ه��و وارد ف��ي ن��ص االق�ت��راح
لعالج القصور املبني اعاله وتحقيق
الغاية املرجوة.
كما وافقت اللجنة التشريعية على
االق �ت��راح�ين ب�ق��ان��ون�ين ب�ش��أن تعديل
بعض اح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رقم
 15ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �خ��دم��ة
املدنية واح��ال��ت تقريرها رق��م  52في
ه��ذا ال�ش��أن ال��ى مجلس االم��ة ليدرج
على جدول اعمال الجلسة املقبلة.
وع�ق��دت اللجنة اجتماعا بتاريخ

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

 2016/5/1ملناقشة االق�ت��راح بقانون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح� � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  15ل �س �ن��ة  1979في
شأن الخدمة املدنية املقدم من النواب
ص��ال��ح ع��اش��ور ومحمد طنا وخليل
الصالح وعبدالله التميمي وعبدالله
املعيوف واالق �ت��راح بقانون باضافة
فقرة جديدة الى املادة  15من املرسوم
بالقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية املقدم من محمد طنا.
وح �ي��ث ت �ب�ين ل �ه��ا ان االق �ت��راح�ي�ن
ب �ق��ان��ون�ي�ن امل� �ش ��ار ال �ي �ه �م��ا ي �ه��دف��ان
ح�س�ب�م��ا ورد ب��امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة
امل� � �ص � ��اح� � �ب � ��ة ل � �ه � �م� ��ا ال � � � � ��ى ت � �ع ��دي ��ل
اخ� � �ت� � �ص � ��اص � ��ات م � �ج � �ل ��س ال � �خ ��دم ��ة
امل��دن �ي��ة وذل ��ك ب�ت��وف�ي��ر ف ��رص العمل
الالئقة واملضمونة البناء الكويتيات
امل �ت��زوج��ات م��ن غ�ي��ر كويتيني او من
مقيمني ب�ص��ورة غير قانونية وذل��ك
اح �ت ��رام ��ا ل �ح �ق��وق �ه��ن وح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
الروابط العائلية واستقرار املجتمع
م��ن خ�لال اعطائهم افضلية التعاقد
على القوى العاملة ال��واف��دة من غير
الكويتيني وذلك العتبارات اجتماعية
واقتصادية وامنية.
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون األول :تضمن
م � ��ادت �ي��ن االول � � � � ��ى م� �ن� �ه ��ا اس � �ت � �ب� ��دال
ب �ن �ص��وص ال �ب �ن ��ود ( 11و 12و)14
م��ن امل� ��ادة  5وامل� ��ادة  15م��ن امل��رس��وم
ب��ال�ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه ح�ي��ث يقضي
االستبدال بأن تعطى االفضلية عند
ال�ت�ع��اق��د الب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ت��زوج��ة
من غير كويتي على غير الكويتيني
واع � � � � � � ��داد ن � �ظ� ��م مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة اوض � � � ��اع
الكويتيني وابناء الكويتية املتزوجة
م��ن غير كويتي الباحثني ع��ن العمل
كما اجاز التعاقد مع ابناء الكويتية
امل�ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي الباحثني
عن العمل كما اجاز التعاقد مع ابناء
الكويتية امل�ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر كويتي
لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد.
واملادة الثانية من االقتراح بقانون
ت �ض �ي��ف ب �ن ��دا ج ��دي ��دا ب ��رق ��م  15ال��ى
املادة الخامسة من املرسوم بالقانون
امل �ش��ار ال�ي��ه تقضي ب��اس�ت�ث�ن��اء اب�ن��اء
الكويتية امل�ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر كويتي

م ��ن ال� �س� �ي ��اس ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ع��دي��ل
تركيبة القوى العاملة التي تؤدي الى
تنفيذ اح�لال العمالة الوطنية محل
العمالة الوافدة.
 - 2االقتراح بقانون الثاني :تضمن
اضافة فقرة جديدة الى املادة  15من
امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون امل�ش��ار ال�ي��ه تفيد
ب��أن يعامل اوالد الكويتية املتزوجة
من غير كويتي او من مقيم بصورة
غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة م�ع��ام�ل��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة من
ح �ي��ث ال� �ش ��روط وال �ض ��واب ��ط امل �ق��ررة
للتعيني.
وب � �ع ��د ال� �ب� �ح ��ث وال � � ��دراس � � ��ة ت�ب�ين
ل �ل �ج �ن��ة ان ال � �ه ��دف م ��ن االق� �ت ��راح�ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ن �ب �ي��ل وي� �ع ��ال ��ج م�ش�ك�ل��ة
انسانية يعاني منها ابناء الكويتية
املتزوجة من غير كويتي او من مقيم
ب�ص��ورة غير قانونية لضمان حياة
كريمة لهم واعطائهم االفضلية على
غيرهم من الوافدين.
كما تبني للجنة ان ابناء الكويتية
امل �ت ��زوج ��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي ينطبق
ع �ل �ي �ه ��م االح � � �ك� � ��ام ال � �خ� ��اص� ��ة ب �غ �ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ا ع ��دا ال��ذي��ن ي�ع��ام�ل��ون
معاملة الكويتي وان مصطلح (مقيم
بصورة غير قانونية) هو مؤقت لفئة
(ال � �ب� ��دون) وذل � ��ك ال ��ى ح�ي�ن ان ي�ع��دل
(ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي مل �ع��ال �ج��ة اوض ��اع
امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة غ� �ي ��ر ق��ان��ون �ي��ة)
اوضاعهم بصورة نهائية.
ولكن رأت اللجنة ض��رورة مراعاة
اب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت��زوج��ة م ��ن غير
ك��وي�ت��ي واع�ط��ائ�ه��م ال�ض�م��ان��ات التي
تكفل لهم افضلية تميزهم عن غيرهم
من الوافدين في توفير فرص العمل
لهم ع��ن ط��ري��ق تعديل اختصاصات
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�م��ا يضمن
تحقيق االستقرار لهم والحفاظ على
حقوقهم.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
اللجنة باجماع آراء الحاضرين من
اعضائها الى املوافقة على االقتراحني
بقانونني املشار اليهما.
وج ��اء ف��ي ن��ص االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
االول امل� � �ق � ��دم م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ص ��ال ��ح
عاشور وخليل الصالح ومحمد طنا

وعبدالله التميمي وعبدالله املعيوف.
م ��ادة  5ب�ن��د  :11وض ��ع س�ي��اس��ات
تولي الوظائف العامة بما يؤدي الى
تحقيق املساواة بني جميع املواطنني
وت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص ب�ي�ن�ه��م م ��ع اع �ط��اء
افضلية عند التعاقد البناء الكويتية
امل �ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي ع�ل��ى غير
الكويتيني.
م��ادة  5بند  :12وض��ع النظم التي
تشجع القطاعات غير الحكومية على
تشغيل القوى العاملة الوطنية ومن
ثم ابناء الكويتية املتزوجة من غير
كويتي.
مادة  5بند  :14اعداد نظم ملعالجة
اوض ��اع الكويتيني واب �ن��اء الكويتية
امل�ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي الباحثني
عن العمل.
م� ��ادة  :15ي �ك��ون ش �غ��ل ال��وظ��ائ��ف
بالتعيني او بالترقية او بالنقل او
ب��ال �ن��دب وي �ك��ون ال�ت�ع�ي�ين ب �ق��رار من
السلطة املختصة او بطريق التعاقد
م ��ا ع ��دا ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة ف�ي�ك��ون
ال �ت �ع �ي�ين ف �ي �ه��ا ب �م��رس��وم وال ي �ك��ون
ت �ع �ي�ي�ن غ �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن اال ب�ص�ف��ة
م ��ؤق� �ت ��ة وب � �ط� ��رق ال� �ت� �ع ��اق ��د وي� �ج ��وز
التعاقد مع ابناء الكويتية املتزوجة
من غير كويتي لفترة خمس سنوات
قابلة للتجديد وت�ك��ون لهم افضلية
عند التعاقد على غير الكويتيني عند
التعاقد وتسري على املعينني بطريق
ال�ت�ع��اق��د اح �ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ون�ظ��ام
الخدمة املدنية في ما لم ي��رد بشأنه
نص خاص في العقود املبرمة معهم
ويضع مجلس الخدمة املدنية قواعد
واحكام وصيغ العقود املشار اليها.
م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ي �ض��اف ب �ن��د ج��دي��د
ب��رق��م  15ال� ��ى امل� � ��ادة  5م ��ن امل��رس��وم
بالقانون رق��م  15لسنة  1979املشار
اليه نصه كالتالي:
اع � �ت � �م� ��اد ال � �س � �ي� ��اس� ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
بتعديل تركيبة ال�ق��وى العاملة بما
يؤدي الى تنفيذ خطط احالل العمالة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة م� �ح ��ل ال� �ع� �م ��ال ��ة ال� ��واف� ��دة
باستثناء اب�ن��اء الكويتية املتزوجة
م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي وف �ق��ا مل��ا ت�س�م��ح به
امكانيات التطبيق.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل �ل�اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ظ� ��ل ت ��زاي ��د
اع � � ��داد ال �ك��وي �ت �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات م��ن
غير كويتيني وضمانا لبقائهن في
الكويت واحتراما لحقوقهن وحفاظا
ع �ل��ى ال� ��رواب� ��ط ال �ع��ائ �ل �ي��ة واس �ت �ق��رار
امل�ج�ت�م��ع ب ��ات م��ن ال� �ض ��رورة ت��وف�ي��ر
ف � ��رص ال �ع �م��ل ال�ل�ائ� �ق ��ة وامل �ض �م��ون��ة
البنائهن من خالل اعطائهم افضلية

التعاقد على القوى العاملة الوافدة
م��ن غير الكويتيني وذل��ك العتبارات
اجتماعية واقتصادية وامنية.
ومن هنا رئي تعديل اختصاصات
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة امل�ن�ص��وص
عليها في املادة  5من املرسوم بقانون
رق��م  15لسنة  1979في ش��أن الخدمة
املدنية لتشمل ض��رورة اع�ط��اء ابناء
الكويتية املتزوجة من غير الكويتي
اف�ض�ل�ي��ة ع �ل��ى غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين عند
ال �ت �ع��اق��د ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وغ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ك �م��ا ت ��م اس�ت�ث�ن��اء
اب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت��زوج��ة م ��ن غير
ك��وي �ت��ي م ��ن خ �ط��ط اح� �ل��ال ال �ع �م��ال��ة
الوطنية محل العمالة ال��واف��دة وفقا
ملا تسمح به امكانيات التطبيق.
كما اجاز التعديل الذي ادخل على
املادة  15من املرسوم التعاقد مع ابناء
الكويتية امل�ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر كويتي
لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد
تأمينا لالستقرار الوظيفي على ان
تعطى لهم االفضلية في التعاقد على
غير الكويتيني.
كما جاء في نص االقتراح بقانون
الثاني املقدم من النائب محمد طنا
م��ادة أول��ى :تضاف فقرة جديدة الى
امل ��ادة  15م��ن امل��رس��وم بالقانون رقم
 15ل�س�ن��ة  1979امل �ش ��ار ال �ي��ه نصها
كاآلتي:
ويعامل اوالد الكويتية املتزوجة
من غير كويتي او من مقيم بصورة
غير قانونية معاملة الكويتيني من
ح �ي��ث ال� �ش ��روط وال �ض ��واب ��ط امل �ق��ررة
للتعيني على ان تكون اولوية التعيني
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ي�ن ث � ��م الوالد ال �ك��وي �ت �ي��ة
املتزوجة من غير كويتي او من مقيم
بصورة غير قانونية.
مادة ثانية :يلغى كل حكم يعارض
احكام هذا القانون.
م ��ادة ث��ال �ث��ة :ع�ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وال ��وزراء -ك��ل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل�ل�اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ن �ظ ��را ل�ل�اوض ��اع
امل�ع�ي�ش�ي��ة ال �ص �ع �ب��ة ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا
اوالد ال�ك��وي�ت�ي��ة س ��واء امل �ت��زوج��ة من
غ �ي��ر ك��وي �ت��ي او امل �ت��زوج��ة م��ن مقيم
بصورة غير قانونية (البدون) وذلك
م� ��ن ح �ي ��ث ح �ص��ول �ه��م ع �ل ��ى وظ �ي �ف��ة
ل�ت��أم�ين ح�ي��ات�ه��م واس �ت �ق��راره��م فيها
لذا اعد هذا االقتراح بقانون ملعالجة
ج��ان��ب م��ن اوض ��اع اوالد الكويتيات
املعيشية خاصة وان الكثيرين منهم
مؤهلون علميا.
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اللجنة ألزمت الجهة صاحبة المناقصة بيان توفر االعتمادات المالية

المالية تنجز تقريرها بشأن
المناقصات العامة
ان �ج��زت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة التقرير
ال� � ��راب� � ��ع وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن ال �ت �ك �م �ي �ل��ي
للتقرير السادس عشر عن مشروع
ق��ان��ون ب �ش��أن امل �ن��اق �ص��ات ال�ع��ام��ة
امل �ق��دم م��ن ال�ح�ك��وم��ة واالق �ت��راح��ات
بقوانني ذات الصلة.
وك ��ان ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ول�ج�ن��ة
األولويات حددتا هذا املوضوع من
ضمن األول��وي��ات في بداية الفصل
التشريعي.
ك � �م� ��ا ق� � � ��رر امل � �ج � �ل� ��س ب �ج �ل �س �ت��ه
امل� �ع� �ق ��ودة ب �ت��اري��خ 2016/3/30م
امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب رئ�ي��س اللجنة
ب� ��رد ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس ع �ش��ر ال��ى
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة الخ� � � ��ذ ك� � ��ل امل�ل��اح � �ظ� ��ات
وال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي ق��دم��ت بعد رفع
اللجنة تقريرها مع اعطاء اللجنة
م � ��دة ال ت � �ج� ��اوز ش� �ه ��ري ��ن الن� �ج ��از
تقريرها.
س�ب��ق أن ق��دم��ت ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا
السادس عشر بهذا الشأن الى املجلس
وال � � ��ذي ن��اق �ش��ه ب �ج �ل �س �ت��ه امل �ع �ق��ودة
ب�ت��اري��خ  2016/3/30وق��د ق��دم ب��ذات
الجلسة ع��دد م��ن ال�ت�ع��دي�لات وعليه
طلب رئيس اللجنة اعادة التقرير الى
اللجنة لدراسة كل التعديالت وبناء
ع �ل��ى م ��ا س �ب��ق واف� ��ق امل �ج �ل��س ب ��ذات
الجلسة على رد التقرير ال��ى اللجنة
ع�ل��ى ان ت�ع�ي��د ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ره��ا بعد
اخ��ذ ك��ل امل�لاح�ظ��ات وال�ت�ع��دي�لات في
م��دة ال ت�ج��اوز شهرين م��ع احتفاظه
بدوره في جدول األعمال.
وق��د ع�ق��دت اللجنة (ب�ع��د سحب
تقريرها) اجتماعني بتاريخ 4/24
و.2016/5/1
وق��د اطلعت اللجنة على جميع
ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة وامل �ش��ار اليها
ف��ي ص��در ال�ت�ق��ري��ر ح�ي��ث ت�ب�ين لها
ما يلي:
اوال :التعديل املقدم من العضو
اح�م��د الري وال ��ذي تضمن تعديل
 11مادة على النحو التالي:
م� ��ادة  :5ح ��ذف ك�ل�م��ة (م�ت�ف��رغ��ا)
واضافة عبارة وأن يصدر مجلس
ال ��وزراء م��رس��وم��ا بتسمية اعضاء
مجلس االدارة.
ويهدف التعديل الى الغاء شرط
تفرغ رئيس مجلس الجهاز حيث
ان تفرغ الرئيس فقط يعني اختزال
م �ج �ل��س االدارة وص� �ن ��ع وص� ��دور
قراراته بشخص الرئيس فقط.
امل��ادة  :8ينص التعديل على أن
يعني بمرسوم من مجلس ال��وزراء
ام �ي�ن ع ��ام ي �ت��ول��ى رئ ��اس ��ة ال �ق �ط��اع
االداري واملالي للجهاز.
وي � � �ه� � ��دف ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل ال� � � ��ى ع� ��دم
خ �ض��وع ال �ج �ه��از امل ��ال ��ي واالداري

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

للجهاز تحت سلطة رئيس الجهاز
وذل� � ��ك ض �م��ان��ا ل �ح �ي��ادي��ة ق� � ��رارات
وت��وص�ي��ات ال�ق�ط��اع ال�ف�ن��ي وامل��ال��ي
واالداري.
املادة  25بند  :1اعادة صياغة.
امل� ��ادة  :26ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ب��ال�غ��اء
ك�ل�م��ة (ال�ل�اح ��ق) وي �ه��دف ال�ت�ع��دي��ل
ال ��ى ق�ص��ر اج � ��راءات ال�ت��أه�ي��ل على
التأهيل املسبق فقط.
امل ��ادة  :27ت�ع��دي��ل امل ��ادة بوضع
كلمة التصنيف بدال من التظلمات.
وي � �ه� ��دف ال �ت �ع ��دي ��ل ال � ��ى ت �ق��دي��م
التظلم ب�ش��أن ق��رار التصنيف الى
م � �ص� ��در ال� � �ق � ��رار اوال وه� � ��و ل�ج�ن��ة
التصنيف بدال من لجنة التظلمات.
امل� ��ادة  :40ي�ن��ص ال�ت�ع��دي��ل على
قصر ب�ط�لان العطاء على مخالفة
البندين  2و 3فقط من بنود امل��ادة
واضافة فقرة جديدة.
وي � �ه� ��دف ال� �ت� �ع ��دي ��ل ال � ��ى ت�ق�ن�ين
ال� �س� �ل� �ط ��ة ال � �ت � �ق ��دي ��ري ��ة ال ��واس � �ع ��ة
ل�ل�م�ج�ل��س وذل� ��ك م��ن دون االخ�ل�ال
ب �م �ب��دأ ت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص وامل� �س ��اواة
لجميع املناقصني.
املادة  :53الغاء البند .5
ويهدف التعديل الى فتح مجال
الك �ب��ر ع� ��دد م ��ن ال �ش��رك��ات ل�ل�ت�ق��دم
ل�ل�م�ق��اوالت ب ��دال م��ن ق�ص��ره��ا على
 4ش� ��رك� ��ات ف �ق ��ط وه � ��ي ال �ش ��رك ��ات
املدرجة في سوق الكويت ل�لاوراق
املالية (البورصة).
امل ��ادة  :64اض��اف��ة ع �ب��ارة (وب�ع��د
مصادقة مجلس الوزراء).
وي �ه��دف ال �ت �ع��دي��ل ال ��ى اش �ت��راط
مصادقة مجلس ال��وزراء على قرار
املجلس الذي يصدر باغلبية ثلثي
االع �ض��اء ب ��أن ارس� ��اء امل�ن��اق�ص��ة او
العدول عنها حيث انه ال يتم اتخاذ
ه� ��ذا ال � �ق ��رار اال ب �ع��د اخ� ��ذ م��واف �ق��ة
دي��وان املحاسبة واستيفاء جميع

الشروط املقررة.
امل� ��ادة  :77ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ب��ال�غ��اء
الفقرة الثانية من البند .8
ح � �ي � ��ث ان � � � ��ه ال م � �ح � ��ل ل � �ه � ��ا ف��ي
س� � � �ي � � ��اق امل� � � � � � � ��ادة وال � � � �ت� � � ��ي ت � �ح� ��دد
اج � � ��راءات ال �ش �ك��وى ك �م��ا وان ه��ذه
ال �ف �ق��رة ت �ت��داخ��ل اخ �ت �ص��اص لجنة
التظلمات.
امل��ادة  :78تعديل امل��ادة باضافة
عبارة (من املجلس) بعد عبارة في
حال قبول التظلم.
ويهدف التعديل بأن يكون قبول
التظلم وال�ب��ت فيه م��ن اختصاص
املجلس وليس من لجنة التظلمات
ب� � �ح� � �ي � ��ث ي � �ق � �ت � �ص� ��ر دور ل� �ج� �ن ��ة
التظلمات على ابداء الرأي واقتراح
التوصيات.
املادة  82تعديل املادة باستبدال
ع�ب��ارة م��ن ال��درج��ة الثالثة بعبارة
م� ��ن ال� ��درج� ��ة االول � � ��ى اض� ��اف� ��ة ب�ن��د
جديد.
وي � � �ه� � ��دف ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل ال� � � ��ى ع� ��دم
ال �ت��وس��ع ف ��ي ص �ل��ة ال� �ق ��راب ��ة ح�ي��ث
ان � ��ه م ��ن ش ��أن ��ه ان ي �خ �ل��ق ال �ع��دي��د
م��ن امل �ش��اك��ل وي�ت�س�ب��ب بمطالبات
وت� �ظ� �ل� �م ��ات ك� �ي ��دي ��ة ل� ��ذل� ��ك ي�ف�ض��ل
االكتفاء بتحديد العالقة بالدرجة
االول� ��ى ك�م��ا ه��و ال �ح��ال ف��ي ق��ان��ون
مكافحة الفساد.
ثانيا :التعديل املقدم من العضو
عادل الخرافي على املادة :62
وقد سبق أن نظرت اللجنة هذا
ال �ت �ع��دي��ل ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا ال� �س ��ادس
ع �ش��ر ي �ه��دف ال �ت �ع��دي��ل ال� ��ى ج ��واز
اعطاء االولوية في ارساء املناقصة
الرخ � � � ��ص ع � �ط � ��اء م � �ق � ��دم ب� �ت ��وري ��د
م�ن�ت�ج��ات م�ح�ل�ي��ة اذا ك ��ان م��واف�ق��ا
ل ��وث ��ائ ��ق امل �ن ��اق �ص ��ة ول � ��م ي � ��زد ف��ي
س�ع��ره على اق��ل ال�ع�ط��اءات املقدمة
ب�ت��وري��د منتجات اجنبية مماثلة

بنسبة ت��زي��د ع�ل��ى  ٪ 25م��ن سعر
هذا العطاء بشرط ان يكون املنتج
مصنعا ف��ي الكويت بنسبة ٪ 20
على االقل.
ثالثا :التعديل املقدم من العضو
صالح عاشور وآخرين على املادة
التالية:
امل� ��ادة  :53ي �ه��دف ت�ع��دي��ل امل ��ادة
بالغاء البند .5
ويتطابق هذا التعديل وتعديل
ال �ع �ض ��و اح� �م ��د الري ف� ��ي ال �ه ��دف
واملضمون.
كما استمعت اللجنة الى وجهة
ن �ظ��ر ال �ح �ك��وم��ة ف� ��ي ال� �ن ��ص ال� ��ذي
ان �ت �ه��ت ال �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة وال �ت �ع��دي�لات
املقدمة عليه.
ح � � �ي � ��ث اف� � � � � � ��اد م � �م � �ث � �ل� ��و ل� �ج� �ن ��ة
املناقصات املركزية بأنهم متفقون
مع النص الذي انتهت اليه اللجنة
ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا ال � �س� ��ادس ع �ش��ر م��ع
تحفظهم على النقاط التالية:
 - 1اب� � ��دت ال �ح �ك��وم��ة ت�ح�ف�ظ�ه��ا
ع�ل��ى امل� ��ادة  5وال �خ��اص��ة بتشكيل
ال �ج �ه��از وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ف��رغ اع�ض��اء
م�ج�ل��س ال �ج �ه��از ح�ي��ث ت ��رى لجنة
املناقصات املركزية ض��رورة تفرغ
اع� �ض ��اء ال �ج �ه��از وذل � ��ك ل�ض�خ��ام��ة
حجم االعباء واملسؤوليات املوكلة
اليه هذا فضال عن ان نصف اعضاء
مجلس الجهاز ممثلون عن جهات
حكومية اخ ��رى االم ��ر ال ��ذي يعني
ص �ع��وب��ة ح �ض��ور اغ �ل �ب �ي��ة اع �ض��اء
امل �ج �ل��س وم ��ن ث ��م ان �ع �ق��اده بصفة
دورية.
ال �ت �ع��دي��ل امل �ق ��دم ع �ل��ى امل � ��ادة 62
واملتعلقة باعطاء افضلية للمنتج
الوطني.
ت ��رى ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ان ه��ذا
ال �ت �ع��دي��ل س�ي�ن�ج��م ع �ن��ه رف ��ع كلفة
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة ع �ل��ى ال �خ��زان��ة

ال� �ع ��ام ��ة وه � ��و م� ��ا ي �ن��اق��ض ت��وج��ه
ال��دول��ة في ضبط االن�ف��اق وترشيد
املصروفات.
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ان ه � ��ذا ال �ت �ع��دي��ل
ي� � �ع � ��ارض االت � �ف � ��اق � �ي � ��ات ال ��دول � �ي ��ة
واالق � �ل � �ي � �م � �ي ��ة ك ��ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال � �ج ��ات
واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل � ��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ل��ذل��ك
ي� �ف� �ض ��ل ت� � � ��رك اي ن� �س� �ب ��ة ت �ع �ط��ى
اف�ض�ل�ي��ة للمنتج ال��وط�ن��ي لالئحة
التنفيذية.
ت �ع��دي��ل امل � ��ادة  78ب �ش��أن ان �ش��اء
واختصاص لجنة التظلمات.
ترى لجنة املناقصات ان التظلم
ي�ج��ب ان ي �ك��ون ال ��ى م �ص��در ال �ق��رار
ك� �م ��ا ه� ��و ال� ��وض� ��ع ال� �ح ��ال ��ي وذل� ��ك
لسرعة الفصل والبت في التظلم.
ك�م��ا اب ��دى ممثلو وزارة امل��ال�ي��ة
م�لاح �ظ��ات �ه��م ع �ل��ى امل� � ��ادة ال�ث��ان�ي��ة
ال �ب �ن��د ث��ال �ث��ا ب �ش��أن ت�ش�ك�ي��ل ل�ج��ان
م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ل � �ب � �ع� ��ض ال � �ج � �ه� ��ات
وتحديد اللجان الخاصة بشؤون
الدفاع والحرس الوطني والداخلية
ح �ي��ث اف � ��ادوا ب ��أن م �ش�ت��ري��ات ه��ذه
ال �ج �ه��ات م �ح ��ددة ح��ال �ي��ا ب�م��وج��ب
م ��رس ��وم ام� �ي ��ري وي �ف �ض��ل ان ي�ت��م
ت �ح��دي��د ه ��ذه امل � ��واد ب �م��وج��ب ه��ذا
امل� ��رس� ��وم ك �م��ا اض� ��اف� ��وا ب� �ض ��رورة
االخ ��ذ ب��االع�ت�ب��ار م��ا ج��اء ف��ي نص
ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي م��ن س��ري��ان��ه على
ع � �ق � ��ود امل� � � �ق � � ��اوالت ف � ��ي ال � �ظ � ��روف
الطارئة.
ك�م��ا اط�ل�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى كتاب
ل� �ج � �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ب�ش��أن م�لاح�ظ��ات دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى ال�ج�ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وامل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� �ق ��ان ��ون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وال� �ت ��ي ك��ان��ت
كالتالي:
 قيام مالك الشركات املستبعدةم��ن ال �ع �ق��ود ال�ح�ك��وم�ي��ة بتأسيس
ش��رك��ات اخ��رى للتحايل على ق��رار
اس �ت �ب �ع��اده��م م ��ا ي �ع �ن��ي اس �ت �م��رار
ت�ل��ك امل�ش��اك��ل ف��ي ال�ع�ق��ود ال�ج��دي��دة
املبرمة م��ع الجهة الحكومية التي
استبعدتهم.
 اس� � �ت� � �م � ��رار ب � �ع� ��ض ال� �ج� �ه ��اتال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة ب � ��إس � �ن � ��اد اع� �م ��ال� �ه ��ا
ل �ل �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ش � ��اب ت �ن �ف �ي��ذه��ا
ل�ل�ع�ق��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة اوج� ��ه ق�ص��ور
ومخالفات.
 رف � � � ��ض ب � �ع� ��ض امل � �ن� ��اق � �ص� ��اتب��ال��رغ��م م��ن ص ��دور ق ��رار الترسية
بسبب عدم توافر اعتمادات مالية
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تعديل المادة 8
لضمان حيادية
قرارات وتوصيات
القطاع الفني
والمالي واإلداري
قبول التظلم
والبت فيه من
اختصاص المجلس
وليس لجنة
التظلمات التي
يقتصر دورها
على إبداء الرأي
والتوصيات
الحكومة أبدت
تحفظها على
المادة  5والخاصة
بتشكيل الجهاز
والمتعلقة بتفرغ
أعضائه
قيام بعض
الشركات
المستبعدة من
العقود بتأسيس
شركات أخرى
للتحايل على قرار
استبعادهما
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مع مراعاة توافر المرونة للتغلب على األزمات تحقيقا للمصلحة العامة

القانون يسعى إلى استحداث أحكام لضمان
الحفاظ على األموال العامة
تتمة المنشور ص10
لتغطية قيمة املناقصات.
وق� ��د رأت ال �ل �ج �ن��ة ان امل�لاح �ظ��ة
االولى تمت معالجتها في املادة 29
من القانون الذي انتهت اليه.
ام ��ا امل�لاح �ظ��ة ال�ث��ان�ي��ة ف�ق��د رأت
اللجنة انه على الرغم من انه تمت
م �ع��ال �ج �ت �ه��ا ف ��ي امل ��ادت �ي�ن  25و93
اال ان امل ��ادة  93ت�ح�ت��اج ال��ى اع��ادة
ض� �ب ��ط ص� �ي ��اغ ��ة ل� �س ��د اي ث� �غ ��رات
محتملة واملتمثلة في اخذ اوضاع
ال � �ش� ��رك� ��ات امل� �ت� �ع� �ث ��رة ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
ع �ق��وده��ا ال �س��اب �ق��ة م ��ع ال ��دول ��ة في
االع �ت �ب��ار ع�ن��د ت�ق��دم�ه��ا مل�ن��اق�ص��ات
اخ ��رى ول �ه��ذا اوج ��ب ال�ق��ان��ون على
الجهات العامة تقديم تقارير عن
م ��دى ال� �ت ��زام ال �ش��رك��ات ف ��ي تنفيذ
عقودها السابقة لتكون تحت نظر
ال�ج�ه��از ع�ن��د ال�ت�ع��اق��د وت��ؤخ��ذ في
االع�ت�ب��ار اي�ض��ا عند تطبيق امل��ادة
 85الخاصة بالجزاءات.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى ما يلي:
امل� ��ادة  :2امل��واف �ق��ة ب��اج �م��اع آراء
االع �ض��اء ال�ح��اض��ري��ن ع�ل��ى تعديل
امل � � � ��ادة وف � �ق� ��ا ل� �ل� �م�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي
ابدتها وزارة املالية واملشار اليها
في التقرير على النحو ال��وارد في
الجدول املقارن.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل �م�لاح�ظ��ة ال�ث��ال�ث��ة
ف �ق��د ت �م��ت م �ع��ال �ج �ت �ه��ا ف� ��ي امل � ��ادة
 36ب�ح�ي��ث ال��زم��ت ال�ج�ه��ة صاحبة
املناقصة قبل طرح املناقصة بيان
توفر االعتمادات املالية املخصصة
وض �م��ان ات��اح��ة ال �ت �م��وي��ل ال�لازم��ة
لهذه املناقصة.
امل � � � ��ادة  :5ع� � ��دم امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ى
التعديل من العضو احمد الري مع
تعديل املادة على النحو الوارد في
الجدول املقارن وذل��ك بأغلبية آراء
االع �ض��اء ال�ح��اض��ري��ن  2-2ترجيح
كفة الرئيس.
وقد انبنى رأي االقلية على ذات
االس� �ب ��اب ال �ت��ي اب��دت �ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
واملشار اليها في التقرير.
امل� ��ادة  :8ع ��دم امل��واف �ق��ة ب��اج�م��اع
آراء االع � �ض� ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و احمد
الري م��ع تعديل امل��ادة على النحو
الوارد في الجدول املقارن.
امل ��ادة  :25امل��واف�ق��ة ب��اج�م��اع آراء
االعضاء الحاضرين على التعديل
املقدم من العضو احمد الري على
النحو الوارد في الجدول املقارن.
امل ��ادة  :26امل��واف�ق��ة ب��اج�م��اع آراء
االعضاء الحاضرين على التعديل

والبنك املركزي ومؤسسة البترول
الكويتية وال�ش��رك��ات اململوكة لها
بالكامل والعمليات االستثمارية
ال�ل�ح�ظ�ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ات وال�ه�ي�ئ��ات
العامة .شريطة انشاء لجان خاصة
ب �ه��ا م�ت�خ�ص�ص��ة ب��أع �م��ال ال �ش��راء
بداخل هذه الجهات.

مبنى لجنة املناقصات العامة

امل � �ق � ��دم م � ��ن ال� �ع� �ض ��و اح � �م� ��د الري
ب �ع��د ت �ع��دي �ل��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال � ��وارد
بالجدول املقارن.
امل ��ادة  :27امل��واف�ق��ة ب��اج�م��اع آراء
االعضاء الحاضرين على التعديل
املقدم من العضو احمد الري على
النحو الوارد في الجدول املقارن.
امل ��ادة  :40امل��واف�ق��ة ب��اج�م��اع آراء
االعضاء الحاضرين على التعديل
امل�ق��دم م��ن العضو احمد الري بعد
ت �ع��دي �ل��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� � � ��وارد ف��ي
الجدول املقارن.
امل � � � ��ادة  :53امل� ��واف � �ق� ��ة ب ��اج �م ��اع
آراء االع � �ض� ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
ال �ت �ع��دي �ل�ين امل �ق��دم�ي�ن م ��ن ال�ع�ض��و
احمد الري والعضو صالح عاشور
وآخ ��ري ��ن ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال � � ��وارد في
الجدول املقارن.
امل��ادة  :62ع��دم امل��واف�ق��ة باجماع
آراء االع � �ض� ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و ع��ادل
الخرافي.
امل��ادة  :64ع��دم امل��واف�ق��ة باجماع
آراء االع � �ض� ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و احمد
الري على النحو الوارد في الجدول
املقارن.
امل ��ادة  :77امل��واف�ق��ة ب��اج�م��اع آراء
االعضاء الحاضرين على التعديل
املقدم من العضو احمد الري على
النحو الوارد في الجدول املقارن.
امل��ادة  :78ع��دم امل��واف�ق��ة باجماع
آراء االع � �ض� ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و احمد
الري مع تعديل اللجنة على النحو
الوارد في الجدول املقارن.
امل ��ادة  :82امل��واف�ق��ة ب��اج�م��اع آراء
االعضاء الحاضرين على التعديل
امل�ق��دم م��ن العضو احمد الري بعد
ت �ع��دي �ل��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� � � ��وارد ف��ي

الجدول املقارن.
امل � � � ��ادة  :93امل� ��واف � �ق� ��ة ب ��اج �م ��اع
آراء االع � �ض� ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة وف �ق ��ا ل�ل�م�لاح�ظ��ات
ال �ت ��ي اوردت � �ه� ��ا ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي واملشار اليها
في التقرير على النحو ال��وارد في
الجدول املقارن.
ون � �ص� ��ت امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح� �ي ��ة
ل �ل �ق��ان��ون ع �ل��ى اآلت � ��ي :ن �ظ��را مل ��رور
فترة طويلة من الزمن قاربت نصف
القرن من تاريخ صدور القانون رقم
 37لسنة  1964في شأن املناقصات
ال� �ع ��ام ��ة ش� �ه ��دت خ�ل�ال� �ه ��ا ال ��دول ��ة
الكثير من التطورات على املستوى
التشريعي اض�ح��ى م��ن ال�ض��روري
اع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
ملواكبة املتغيرات التي ط��رأت على
االج� �ه ��زة االداري � � ��ة واح�ت�ي��اج��ات�ه��ا
وال��وس��ائ��ل ال�ف�ن�ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة التي
تدار بها املشاريع من قبل الجهات
االدارية والقائمني على تنفيذ هذه
املتطلبات م��ن ش��رك��ات واف ��راد هذا
الى جانب انتهاج الدولة سياسات
اقتصادية تسعى ج��ذب املستثمر
االج �ن �ب��ي ادت ال ��ى اص� ��دار ق��وان�ين
تنظم ذلك.
ويسعى القانون ال��ى استحداث
احكام تضمن الحفاظ على االموال
ال�ع��ام��ة وصيانتها م��ع ع��دم اغفال
ال �ن �ظ��ر ال ��ى اه �م �ي��ة م ��راع ��اة ال��واق��ع
ال �ع �م �ل��ي ال � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب ان ت��وج��د
م� ��رون� ��ة ت �ت �ي��ح ل �ل �ج �ه��ات االداري � � ��ة
ال � � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ال� �ع� �م ��ل وم ��واج� �ه ��ة
املستجدات والتغلب على االزم��ات
تحقيقا للمصلحة ال�ع��ام��ة ولدفع
عجلة التنمية وف��ي ال��وق��ت نفسه
ال �ت ��أك ��د م ��ن ان ذل� ��ك ل ��ن ي�س�ت�خ��دم
وس �ي �ل��ة ل�ل�إف�ل�ات م ��ن ال �ض �م��ان��ات
املنصوص عليها في هذا القانون.

وبناء على ه��ذه الرؤية اع��د هذا
القانون من سبع وتسعني مادة في
احد عشر بابا وفقا ملا يلي:
ال �ب��اب األول :ال�ت�ع��اري��ف ون�ط��اق
تطبيق القانون.
الباب الثاني :التنظيم املؤسسي
الجهزة الشراء العام.
ال �ب��اب ال �ث��ال��ث :اج � ��راءات ال�ش��راء
واساليب التعاقد.
ال �ب��اب ال ��راب ��ع :اخ �ت �ي��ار املتعاقد
وتأهيل املناقصني.
ال�ب��اب الخامس :ط��رح املناقصة
وتقديم العطاءات.
ال �ب��اب ال �س��ادس :اج� ��راءات البت
في املناقصة وتوقيع العقد.
الباب السابع :االوامر التغييرية.
ال� � � �ب � � ��اب ال � � �ث� � ��ام� � ��ن :ال � �ن � �ظ � ��ر ف��ي
الشكاوى والتظلمات.
ال � �ب ��اب ال� �ت ��اس ��ع :م �ن��ع ت �ض��ارب
املصالح واملساءلة والجزاءات.
الباب العاشر :العقد النموذجي.
ال � �ب� ��اب ال� � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر :اح� �ك ��ام
ختامية.
الباب األول
التعاريف ونطاق تطبيق القانون
ت� �ن ��اول ��ت امل� � � ��ادة  1ف� ��ي ال �ف �ص��ل
االول معاني املصطلحات املذكورة
ف��ي ال�ق��ان��ون واوج �ب��ت امل ��ادة  2في
الفصل الثاني على الجهات العامة
ان ت �س �ت��ورد اص �ن��اف��ا او ان تكلف
مقاولني تنفيذ اعمال او ان تتعاقد
لشراء او استئجار اشياء او تقديم
خدمات عن طريق الجهاز املركزي
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ال� �ع ��ام ��ة واس �ت �ث �ن��ت
ب� �ع ��ض ال � �ج � �ه� ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة ب �ش ��أن
بعض عمليات ال�ش��راء م��ن تطبيق
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون وه��ي (امل�ش�ت��ري��ات
ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة ل � � � ��وزارت � � � ��ي ال � ��دف � ��اع
وال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � � �ح � ��رس ال ��وط �ن ��ي

الباب الثاني
التنظيم المؤسسي
ألجهزة الشراء العام
اس �ن��د ال �ف �ص��ل االول ف ��ي امل� ��ادة
 3م��ن ه ��ذا ال �ب��اب ل�ل�ج�ه��ات ال�ع��ام��ة
ال �ق �ي ��ام ب � ��اج � ��راءات ال � �ش� ��راء ال �ع��ام
ب� ��دءا م��ن ت�خ�ط�ي�ط�ه��ا ح�ت��ى ان �ج��از
ال � �ع � �ق� ��د وذل � � � ��ك م � ��ن خ � �ل ��ال وح � ��دة
الشراء بالجهة العامة والزم الجهة
ص ��اح �ب ��ة ال � �ش� ��أن ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تختص بتخطيط وتنفيذ عمليات
الشراء الخاصة بها.
وت � � �ن� � ��اول ال� �ف� �ص ��ل ال � �ث� ��ان� ��ي ف��ي
امل � � ��ادة  4ان� �ش ��اء ال �ج �ه ��از امل ��رك ��زي
ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ال �ع��ام��ة ه�ي�ئ��ة ع��ام��ة
ذات ش �خ �ص �ي��ة اع �ت �ب��اري��ة ي �ش��رف
ع �ل �ي �ه��ا م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وح � ��دد
اخ �ت �ص��اص��ات��ه وح � � ��ددت امل � � ��ادة 5
مجلس االدارة وال �ش��روط ال��واج��ب
توافرها في العضو وبينت امل��ادة
 6ش� ��روط ص�ح��ة ان �ع �ق��اده ون�ص��ت
امل � � ��ادة  7ع �ل��ى ان ي �ش �ك��ل ال �ج �ه��از
قطاعا فنيا ونظمت املادة  8رئاسة
ق�ط��اع��ات ال�ج�ه��از وي��رأس�ه��ا رئيس
املجلس وي�ع��اون��ه أم�ين ع��ام وع��دد
من االمناء املساعدين.
وتناول الفصل الثالث في املادة
 9اخ �ت �ص��اص ادارة ن �ظ��م ال �ش ��راء
ب � � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة ك �ج �ه��ة م�خ�ت�ص��ة
ب�ك��اف��ة ان ��واع ال �ش��رآء ض�م��ن االط��ار
ال�ع��ام ملهامها وال�ت��ي تشمل اع��داد
ال � �س � �ي� ��اس� ��ات وال � �ن � �ظ� ��م ال� �خ ��اص ��ة
ب��ال �ش��راء ال� �ع ��ام وال �ق �ي��ام ب��اص��دار
التوجيهات والتعليمات واملذكرات
الفنية والدالئل االرشادية.
الباب الثالث
إجراءات الشراء وأساليب التعاقد
في الفصل االول اوجبت املادة 10
ان تكون ك��ل الوثائق واالخ�ط��ارات
وال� � � �ق � � ��رارات واالت � � �ص � � ��االت ك �ت��اب��ة
والزمت الجهات املختصة بالشراء
اس �ت �خ��دام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الحديثة وانشاء موقع
رس�م��ي يتبع الجهاز على الشبكة
الدولية للمعلومات واجازت تقديم

التتمة ص12

التعديالت تهدف
إلى انتهاج الدولة
سياسات اقتصادية
تسعى إلى جذب
المستثمر األجنبي
إعادة النظر في
القانون لمواكبة
التغيرات التي
طرأت على األجهزة
اإلدارية
استثناء بعض
الجهات من
القانون مثل
المشتريات
العسكرية لوزارتي
الدفاع والداخلية
والحرس الوطني
والبنك المركزي
ومؤسسة البترول
إلزام الجهات
المختصة
باستخدام
تكنولوجيا
المعلومات في
عملياتها
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حظر التعاقدات إال في الحاالت االستثنائية التي تقتضيها الضرورة

إلزام الجهات الحكومية بإعداد جداول
عن المناقصات خالل  90يوما قبل طرحها
تتمة المنشور ص11

ال � �ع � �ط� ��اءات ب ��وس ��ائ ��ل ال �ك �ت��رون �ي��ة
بشرط ان ينص على ذلك في وثائق
املناقصة.
اوجبت امل��ادة  11تحديد املوعد
النهائي لتقديم ال�ع�ط��اءات ليتاح
وقت كاف للمناقصني لالطالع على
االع�ل�ان امل��وج��ه اليهم كما اوجبت
امل��ادة  12وض��ع امل��واص�ف��ات الفنية
للمناقصة بصورة واضحة التاحة
فرصة متساوية للمناقصني.
وق ��د ت �ن��اول ال�ف�ص��ل ال �ث��ان��ي من
ه��ذا ال�ب��اب اس��ال�ي��ب التعاقد حيث
ان االصل التعاقد بطريق املناقصة
ال� �ع ��ام ��ة اال ان امل � � ��ادة  13اش � ��ارت
ال��ى اس��ال�ي��ب اخ ��رى ه��ي املناقصة
امل � �ح � ��دودة او امل� �م ��ارس ��ة او االم ��ر
امل�ب��اش��ر ب �ن��اء ع�ل��ى م��ذك��رة مسببة
من الجهة صاحبة الشأن وحظرت
ت �ح��وي��ل امل �ن��اق �ص��ة ال � ��ى م �م��ارس��ة
عامة او محدودة او تعاقد مباشر.
وت � �ن� ��اول� ��ت امل� � � ��ادة  14ال �ت �ع��اق��د
ب�ط��ري��ق امل�ن��اق�ص��ة ال�ع��ام��ة وكيفية
ط��رح �ه��ا ك �م��ا اوض� �ح ��ت امل� � ��ادة 15
م��راح��ل ال�ت�ع��اق��د ب�ط��ري��ق املناقصة
ال �ع��ام��ة وح� ��ددت امل� ��ادة  16ح��االت
التعاقد بطريق املناقصة املحدودة
واالع�لان عنها اما التعاقد بطريق
املمارسة العامة فقد اوجبت املادة
 17ان ي� �ك ��ون ب � �ق ��رار م ��ن امل �ج �ل��س
بناء على مذكرة مسببة من الجهة
املتعاقدة.
وأج � � � � � � ��ازت امل � � � � � ��ادة  18ل �ل �ج �ه��ة
ص��اح �ب��ة ال� �ش ��أن ال �ت �ع��اق��د ب�ط��ري��ق
املمارسة املحدودة او االمر املباشر
ب � �ش� ��رط ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى اذن م��ن
ال� �ج� �ه ��از ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ك �ت��اب��ي
م�س�ب��ب وي �ص��در ق ��رار امل�ج�ل��س في
هذا الطلب بأغلبية ثلثي اعضائه
ال� �ح ��اض ��ري ��ن ف� ��ي ح � � ��االت م �ح ��ددة
واستثنت املادة  19حصول الجهة
ص��اح��ب ال �ش��أن ع�ل��ى اذن ال�ت�ع��اق��د
من الجهاز في حاالت معينة اذا لم
تزد قيمة التعاقد على  75.000د.ك
خمسة وسبعني ألف دينار كويتي
وذلك وفقا للتعاميم التي تصدرها
وزارة املالية وفي حاالت الضرورة
ال � �ق � �ص� ��وى ي � �ج� ��ب ع � �ل� ��ى امل �ج �ل ��س
االس � �ت � �ع � �ج ��ال ف � ��ي ال � �ب� ��ت ال � �ف� ��وري
بطلب الجهة صاحبة الشأن وذلك
ل�لاع�م��ال ال�ط��ارئ��ة متى م��ا ج��اوزت
قيمتها النصاب القانوني على ان
تقوم هذه الجهة على وجه السرعة
ب��إخ�ط��ار ال�ج�ه��از ب�م��ا ب��اش��رت��ه من
اج��راءات اولية مرفقة باملستندات
واملسوغات التي دعت الى ذلك.

وعرف القانون في املادة نفسها
ح��االت الضرورة القصوى :لم يكن
بامكان الجهة توقعها وأال يكون
االس �ت �ع �ج��ال ن��ات �ج��ا ع ��ن ال�ت�ب��اط��ؤ
م ��ن ج��ان�ب�ه��ا او ل �ي��س خ ��ارج ��ا عن
سيطرتها.
 حالة ح��دوث ك��ارث��ة نتج عنهااحتياج عاجل لبضائع او اعمال او
خدمات.
وت � � �ن� � ��اول ال� �ف� �ص ��ل ال � �ث� ��ال� ��ث ف��ي
م ��ادت� �ي ��ه  20و 21م� ��ن ه � ��ذا ال �ب��اب
اس� ��ال � �ي� ��ب اخ � � � ��رى ل � �ل � �ش� ��راء م �ن �ه��ا
مناقصات وأدل��ة ال�ش��راء الجماعي
ال�ت��ي ت�ص��دره��ا وزارة امل��ال�ي��ة وف��ي
امل��ادت�ين  22و 23تناولت املمارسة
االل �ك �ت��رون �ي��ة وات �ف ��اق �ي ��ات ال �ش ��راء
اإلطارية وتحدد الالئحة التنفيذية
ضوابط وتنظيم هذه االساليب من
الشراء.
الباب الرابع
اختيار المتعاقد
وتأهيل المناقصين
ن � �ظ ��م ال � �ف � �ص ��ل االول ال � �ق ��وائ ��م
وال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ول� �ج� �ن ��ة ال �ت �ص �ن �ي��ف
واختصاصاتها حيث الزمت املادة
 24االمانة العامة للجهاز بتسجيل
امل ��وردي ��ن وامل �ق��اول�ي�ن وامل�ت�ع�ه��دي��ن
والفنيني املصنفني لدى الجهاز في
قوائم بالشروط املنصوص عليها
ف ��ي ال �ق��ان��ون وك ��ذل ��ك وض ��ع سجل
لقيد اسماء املمنوعني من التعامل
س��واء أك��ان املنع بنص ال�ق��ان��ون ام
ب �م��وج��ب ق � � ��رارات اداري � � ��ة وح� ��ددت
امل��ادت��ان  25و 26لجنة متخصصة
ت�ت��ول��ى تصنيف امل �ق��اول�ين وي�ع��اد
تشكيلها كل ثالث سنوات وتحدد
ال �ل��ائ� � �ح � ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ض� ��واب� ��ط
وش��روط عمل ه��ذه اللجنة وبينت
امل� ��واد  27و  28و 29اع �م��ال لجنة
ال�ت�ص�ن�ي��ف ح �ي��ث ت �ق��وم بتسجيل
املقاول في الفئة التي تتفق ومركزه
امل��ال��ي وال �ف �ن��ي وق ��د اج � ��ازت امل ��ادة
 30ل �ل �م �ق��اول ب �ع��د م� ��رور س �ن��ة من
تصنيفه ان يطلب اع��ادة تصنيفه
ورف�ع��ه ال��ى فئة اعلى على ان امل��دة
ال�لازم��ة لالنتقال من الفئة الثانية
ال � ��ى ال� �ف� �ئ ��ة االول� � � ��ى ت� �ك ��ون خ�م��س
سنوات.
وح ��دد ال�ف�ص��ل ال�ث��ان��ي ال�ش��روط
ال � �ع� ��ام� ��ة ال� � ��واج� � ��ب ت � ��واف � ��ره � ��ا ف��ي
املتعاقد واجازت املادة  31ان يكون
م�ق��دم ال�ع�ط��اء اج�ن�ب�ي��ا ك�م��ا اج��ازت
ان ي� �ك ��ون ال � �ط� ��رح م �ق �ت �ص��را ع�ل��ى
الشركات الوطنية او االجنبية في
احوال معينة.
وف� ��ي ال �ف �ص��ل ال �ث��ال��ث اوض �ح��ت

املفعول وغير جائز ال��رج��وزع فيه
م� ��ن وق � ��ت ت� �ص ��دي ��ره ح �ت ��ى ن �ه��اي��ة
ف�ت��رة س��ري��ان��ه واذا ت�ع��ذر ال�ب��ت في
العطاءات خالل هذه الفترة الزمت
امل � � ��ادة  46امل �ج �ل��س ان ي �ط �ل��ب م��ن
م �ق��دم��ي ال �ع �ط ��اءات ق �ب��ول س��ري��ان
ع� �ط ��اءات� �ه ��م مل � ��دة اخ� � ��رى واج� � ��ازت
امل� � ��ادة  47ت �ق��دي��م ع� �ط ��اءات ب��دي�ل��ة
اذا ك��ان��ت امل �ن��اق �ص��ة ت�س�م��ح ب��ذل��ك
وحددت املادة كيفية تقديمها.

حوار نيابي حكومي

امل� � ��ادة  32ان ال �ت��أه �ي��ل امل �س �ب��ق ال
يؤهل املناقص لترسية املناقصة
ع �ل �ي��ه اال اذا اس� �ت ��وف ��ى ال� �ش ��روط
ال� � � � � � ��واردة ف � ��ي وث � ��ائ � ��ق امل �ن ��اق �ص ��ة
وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط
التأهيل واجراءاته.
الباب الخامس
طرح المناقصة
وتقديم العطاءات
ف � � ��ي ال � �ف � �ص� ��ل االول ت � �ن� ��اول� ��ت
امل � ��ادت � ��ان  33و 34اخ �ت �ص��اص��ات
ال �ج �ه��ة ص��اح �ب��ة ال � �ش ��أن وال ��زم ��ت
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة اع � ��داد ون�ش��ر
خ�ط�ط�ه��ا ال�س�ن��وي��ة واع � ��داد ج��دول
ع ��ن امل �ن��اق �ص��ات ال �ت��أه �ي�ل�ات ال�ت��ي
ستطرح من قبلها خالل مدة ادناها
 90ي ��وم ��ا ق �ب��ل ط��رح �ه��ا وح �ظ��رت
امل � � ��ادة ال �ت �ع��اق��د ب �ق �ص��د اس �ت �ن �ف��اذ
االع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال �ي ��ة ك �م��ا ح �ظ��رت
التعاقد اال في الحاالت االستثنائية
ال� �ت ��ي ت �ق �ت �ض �ي �ه��ا ض � � ��رورة ال �ع �م��ل
وب �م ��واف �ق ��ة ال� ��وزي� ��ر امل� �ش ��رف ع�ل��ى
ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة وان
ت� ��راع� ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
املوافقات والتراخيص الالزمة قبل
الطرح للتعاقد.
وبينت امل��ادة  35كيفية االع�لان
ع��ن امل �ن��اق �ص��ة وت �ق��دي��م ال �ع �ط��اءات
وال �ب �ي ��ان ��ات ال �ت ��ي ي �ج��ب ت��واف��ره��ا
ف��ي االع �ل��ان ح �ي��ث ت �ح��دد اق ��ل م��دة
م �م �ك �ن��ة ل �س ��ري ��ان ال� �ع� �ط ��اءات ب�ع��د
فتحها بحيث التزيد على  90يوما
وأوج� �ب ��ت امل � ��ادة  36اس �ت �ن��ادا ال��ى
ال�خ�ط��ط ال�س�ن��وي��ة املعلنة التعاقد
ف ��ي ح � ��دود االح �ت �ي��اج��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة
وأوج� � �ب � ��ت ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��ة ص��اح �ب��ة
ال � �ش ��أن ب� �ي ��ان ت ��واف ��ر االع� �ت� �م ��ادات
املالية.
ن�ص��ت امل ��ادة  37ع�ل��ى ان ي��راع��ي

ق�ب��ل ال �ط��رح تقسيم االص �ن��اف ال��ى
م �ج �م��وع��ات م �ت �ج��ان �س��ة ب �م��راع��اة
دليل التصنيف والترقيم للمخزون
السلعي املعتمد لدى الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة وال ��زم ��ت اح� �ت ��رام م�ب��دأ
ت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص واال ك� ��ان االج � ��راء
باطال.
وفي الفصل الثاني نظم القانون
ن � �ش ��ر االع � �ل � ��ان ع � ��ن ال� � ��دع� � ��وة ال ��ى
امل �ن��اق �ص��ة او ت �ق��دي��م ال� �ع ��روض او
ط�ل�ب��ات ال�ت��أه�ي��ل امل�س�ب��ق وح ��ددت
امل��ادة  38طرق االع�لان للدعوة الى
امل�ن��اق�ص��ة بحيث يتضمن االع�ل�ان
املوعد النهائي وتكون تلك املدة ال
تقل عن  30يوما من املوعد املحدد.
وف � ��ي ال �ف �ص��ل ال� �ث ��ال ��ث ت �ن��اول��ت
امل ��واد 39و40و41و42و 43وثائق
امل� �ن ��اق� �ص ��ة وب � �ي� ��ان� ��ات ال� �ع� �ط ��اءات
واج � � � ��راءات ال� �ط ��رح ف ��ي امل �ن��اق �ص��ة
العامة وتقديم العطاءات وسريتها
وتقدم العينات.
والزمت املادة  39الجهة صاحبة
ال � � �ش� � ��أن اع� � � � � ��داد ص� �ي� �غ ��ة ال� �ع� �ط ��اء
وال� � �ش � ��روط وامل� ��واص � �ف� ��ات ال �ف �ن �ي��ة
وم� ��دة س��ري��ان ال �ع �ط��اء وب �ي �ن��ت ما
تحتوي عليه وثائق املناقصة وفي
الفصل ال��راب��ع نظم القانون تقديم
العطاءات وسريتها واوجبت املادة
 40ت�ق��دي��م ال �ع �ط��اءات ف��ي ال��وث��ائ��ق
ال ��رس� �م� �ي ��ة وان ت �ع �ب��أ ال� �ع� �ط ��اءات
حسب الشروط املبينة في الوثائق
ف ��ي امل� �ظ ��اري ��ف ال��رس �م �ي��ة س�ل�ي�م��ة
وي �ح �ك ��م اغ�ل�اق� �ه ��ا وي � �ج� ��وز اي �ض��ا
اس �ت �ع �م��ال ال��وس��ائ��ل االل �ك �ت��رون �ي��ة
الت � �م ��ام ك ��ل او ب �ع��ض االج� � � ��راءات
السابقة بالشروط املذكورة واعتبر
ب� ��اط�ل��ا ك � ��ل ع � �ط� ��اء ي � �خ ��ال ��ف ه ��ذه
االح �ك��ام اال ان��ه بالنسبة للبندين
2و 3ي �ج��وز ت�ص�ح�ي��ح االج � � ��راءات
اذا رأى املجلس ب��إج�م��اع اعضائه

قبوله للصالح العام.
ون � � �ص � ��ت امل � � � � � ��ادة  41ع � �ل � ��ى ان
العطاء ال يكون مقبوال اذا لم يكن
مصحوبا بالعينات املطلوبة في
وث��ائ��ق امل �ن��اق �ص��ة وك �ل �ف��ت ال�ق�ط��اع
ال �ف �ن ��ي ب��ال �ج �ه��ة ص ��اح �ب ��ة ال �ش ��أن
بفحص العينات الثبات مالءمتها
وضمانا لسرية املناقصة وجديتها
نصت امل��ادة  42بتعرض امل�س��ؤول
عن كشف سرية العطاء للمساءلة
التأديبية دون اإلخالل بحق اقامة
الدعوى املدنية او الجزائية ضده.
وف � ��ي ال �ف �ص��ل ال� �خ ��ام ��س ب �ش��أن
وث ��ائ ��ق ال �ع��رض�ي�ن ال �ف �ن��ي وامل ��ال ��ي
الزمت املادة  43في املناقصات التي
تتطلب عرضا فنيا وماليا ان تقدم
ال �ع �ط��اءات ف��ي م�ظ��روف�ين اح��ده�م��ا
ل �ل �ع��رض ال �ف �ن��ي واآلخ � � ��ر ل�ل�ع��رض
امل � ��ال � ��ي ع� �ل ��ى ان ت � �ح� ��دد ال�ل�ائ �ح ��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ي ��ان ��ات وم �ح �ت��وي��ات
ومرفقات املظروف الفني واملظروف
املالي كل على حدة.
وف� ��ي ال �ف �ص��ل ال� �س ��ادس اج� ��ازت
امل��ادة  44للجهة املختصة بالشراء
عقد اجتماعات تمهيدية لالجابة
ع��ن اس�ت�ف�س��ارات م��ن ق��ام��وا ب�ش��راء
وثائق اي مناقصة او ممارسة مع
االع�ل�ان ع��ن االج�ت�م��اع لتمكني من
يرغب في الحضور.
وخ � � �ص� � ��ص ال� � �ف� � �ص � ��ل ال � �س� ��اب� ��ع
ل� �ل� �ت ��أم�ي�ن االول� � � � ��ي ح� �ي ��ث أوج� �ب ��ت
امل ��ادة  45ف��ي ح��ال��ة املناقصة وفق
ال� �ع ��رض�ي�ن ال �ف �ن��ي وامل� ��ال� ��ي إرف � ��اق
ال�ت��أم�ين االول ��ي م��ع ال�ع��رض الفني
وان ي�ك��ون ال�ت��أم�ين بشيك مصدق
او خ�ط��اب ض�م��ان م��ن ب�ن��ك معتمد
وصالحا ملدة سريان العطاء.
ف � ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال � �ث� ��ام� ��ن ت� �ن ��اول ��ت
امل� ��ادت� ��ان  46و 47اح� �ك ��ام س��ري��ان
ال �ع �ط��اء ح�ي��ث ي�ب�ق��ى ال �ع �ط��اء ن��اف��ذ

الباب السادس
إجراءات البت
في المناقصة وتوقيع العقد
ت � �ن� ��اول ال �ف �ص��ل االول م� ��ن ه��ذا
ال �ب��اب ف��ي امل ��ادة  48اج� ��راءات فتح
املظاريف في اليوم واملكان والوقت
امل � �ح� ��دد ل ��ذل ��ك ف� ��ي ج �ل �س��ة ع�ل�ن�ي��ة
بحضور مقدمي ال�ع�ط��اءات او من
ي�م�ث�ل�ه��م وت �ب��ث ب �ث��ا م �ب��اش��را على
املوقع االلكتروني للجهاز ونصت
امل��ادة  49على ان ت�ح��ال العطاءات
الفنية ال��ى ال�ج�ه��ة ص��اح�ب��ة ال�ش��أن
ل��دراس �ت �ه��ا وت �ق��دي��م ال �ت��وص �ي��ة في
ش��أن�ه��ا ال��ى ال�ج�ه��از خ�ل�ال م��دة 30
ث�ل�اث�ي�ن ي ��وم ��ا م ��ن ت ��اري ��خ االح ��ال ��ة
واجازت للجهة صاحبة الشأن في
حاالت املشروعات الكبرى واملعقدة
ف �ن �ي��ا ان ت �ط �ل��ب م� ��د ه � ��ذه ال �ف �ت��رة
وبحد اقصى  60ستني يوما وفي
ح��ال��ةع��دم ق �ب��ول ال �ع �ط��اء الب ��د من
تسبيب االستبعاد واج��ازت امل��ادة
 50ل�ل�ج�ه��از تشكيل ل�ج�ن��ة خاصة
ل��دراس��ة ال �ع��روض ال�ف�ن�ي��ة وت�ق��دي��م
توصيات بشأنها.
وت �ن ��اول ذات ال�ف�ص��ل ف��ي امل ��ادة
 51اج ��راءات فتح املظاريف املالية
وفي امل��ادة  52املعايير تجري على
أس��اس �ه��ا امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن ال �ع �ط��اءات
وأس��س تقييم العطاءات ومعايير
املقارنة بينها.
وتناول الفصل الثاني اعادة طرح
املناقصة او الغاؤها ونصت امل��ادة
 54على ان االصل هو ان يعاد طرح
املناقصة في حالة ورود عطاء وحيد
واجازت قبوله بموافقة اغلبية ثلثي
اع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �ح��اض��ري��ن عند
ت��واف��ر ال �ش ��روط امل �ح ��ددة ف��ي امل ��ادة
وح� � � ��ددت امل� � � ��ادة  55ح � � ��االت ال �غ ��اء
امل �ن��اق �ص��ة ق �ب��ل ال� �ب ��ت ف �ي �ه��ا ب �ق��رار
مسبب من مجلس الجهاز بأغلبية
ث �ل �ث��ي اع� �ض ��ائ ��ه وك� ��ذل� ��ك ب��ال �ن �س �ب��ة
ل �ل �ج �ه��ة ص��اح �ب��ة ال� �ش ��أن اذا ك��ان��ت
تباشر اجراءات التعاقد.
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التحقيق مع موظفي الجهات العامة في حال وجود أي تقصير أو اهمال

األولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج
الوطني إذا توافرت فيه الشروط
تتمة المنشور ص12
ت �ن��اول ال�ف�ص��ل ال�ث��ال��ث م��ن ه��ذا
ال�ب��اب اج� ��راءات الترسية ونصت
امل � � ��ادة  56ف� ��ي ال � �ح� ��االت ال� �ت ��ي ال
ت� �ح� �ت ��اج ال � ��ى ف� �ح ��ص ف� �ن ��ي ح�ي��ث
ت��رس��ي امل �ن��اق �ص��ة ع �ل��ى امل �ن��اق��ص
ال� � ��ذي ي ��واف� ��ق م �ت �ط �ل �ب��ات وث��ائ��ق
املناقصة وعطاؤه هو االقل سعرا
واج ��ازت امل��ادة للجهاز ان يرسي
املناقصة في الحاالت التي تتطلب
ع ��رض ��ا ف �ن �ي��ا وم ��ال� �ي ��ا وت �ح �ت��اج
ال ��ى م �س �ت��وى ه �ن��دس��ي ع ��ال على
ص��اح��ب ال �ع �ط��اء ال� ��ذي ي�س�ت��وف��ي
ال�ش��روط الفنية وك��ان ع�ط��اؤه اقل
ك �ل �ف��ة ب �ع��د ت�ق�ي�ي��م ال� �ع� �ط ��اءات من
جميع النواحي الفنية واملالية.
اوض� � �ح � ��ت امل� � � � ��ادة  57ط��ري �ق��ة
ت �س �ع �ي��ر ال � �ع � �ط� ��اءات وت �ص �ح �ي��ح
االخطاء اذا كان الخطأ الحسابي
ي�ج��اوز  ٪ 5م��ن السعر االجمالي
داع �ي ��ة ال ��ى اس �ت �ب �ع��اد ال �ع �ط��اء ما
ل��م ي�ق��رر مجلس ال�ج�ه��از بإجماع
اع� � �ض � ��ائ � ��ه ال � �ح � ��اض � ��ري � ��ن ق� �ب ��ول ��ه
للمصلحة العامة.
االص � � ��ل ان ت� ��رس� ��ى امل �ن��اق �ص��ة
ع �ل��ى م��ن ت �ق��دم ب�س�ع��ر اق ��ل اال اذا
ك��ان��ت االس �ع��ار منخفضة بشكل
ك�ب�ي��ر و اج � ��ازت امل � ��ادة  58إرس ��اء
امل� �ن ��اق� �ص ��ة ع� �ل ��ى م� �ن ��اق ��ص ت �ق��دم
بسعر اجمالي أعلى بقرار يصدره
امل�ج�ل��س ب��أغ�ل�ب�ي��ة ث�ل�ث��ي اع�ض��ائ��ه
الحاضرين.
ونصت املادة  59على آلية طرح
وت ��رس� �ي ��ة امل �ن ��اق �ص ��ات امل �ت �م��اث �ل��ة
ل ��ذات ال�ج�ه��ة وامل �ق �ص��ود بالسعر
االق��ل هو ال��ذي ق��دم في العطاءات
التالية ول�ي��س السعر االق��ل ال��ذي
ق � ��دم ف ��ي امل �ن��اق �ص��ة امل� �ن� �ف ��ذة وت��م
اس �ت �ب �ع��اده م ��ن ت��رس �ي��ة م�ن��اق�ص��ة
اخرى على صاحبه.
وأب� � ��اح� � ��ت امل� � � � ��ادة  60م� ��وازن� ��ة
االسعار وأج��ازت تعديل االسعار
ال �ف��ردي��ة غ�ي��ر امل�ع�ق��ول��ة ف��ي ح��دود
السعر االج�م��ال��ي للمناقصة ف��اذا
ل ��م ي�ق�ب��ل م �ق��دم ال �ع �ط��اء ال�ت�ع��دي��ل
او رف��ض تصحيح خطأ حسابي
ظ ��اه ��ر ف ��ي ع �ط��ائ��ه ج� ��از ل�ل�ج�ه��از
اس � �ت � �ب � �ع� ��اد ع � �ط� ��ائ� ��ه واع� � �ت� � �ب � ��اره
منسحبا وي �ع��اد ال �ت��أم�ين االول ��ي
وت��رس��ى امل�ن��اق�ص��ة ع�ل��ى م��ن يليه
ف ��ي ال �ت��رت �ي��ب او ت �ل �غ��ى او ي �ع��اد
طرحها.
اج� � � � ��ازت امل� � � � ��ادة  61ف � ��ي ح��ال��ة
ت �س��اوي االس �ع ��ار ب�ي�ن ال �ع �ط��اءات
ت� �ج ��زئ ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ة ب�ي��ن م �ق��دم��ي
ال�ع�ط��اءات ب�ش��رط موافقتهم واذا

لم تقبل املناقصة التجزئة يقترع
بينهم.
وجعلت امل��ادة  62االول��وي��ة في
مشتريات الجهات العامة للمنتج
ال��وط �ن��ي م��ع م ��راع ��اة االت �ف��اق �ي��ات
الدولية واالقليمية املبرمة مع دولة
ال�ك��وي��ت وع�ل��ى املجلس او الجهة
ص��اح �ب��ة ال� �ش ��أن ف ��ي امل �ن��اق �ص��ات
وم� ��ا ف ��ي ح �ك �م �ه��ا ال �ت��رس �ي��ة ع�ل��ى
املنتج الوطني متى ك��ان مطابقا
للمواصفات وال �ش��روط وال يزيد
ع �ل��ى أق ��ل االس� �ع ��ار ع ��ن م�ن�ت�ج��ات
مماثلة مستوردة بنسبة تحددها
الالئحة التنفيذية.
ون �ص��ت امل� ��ادة  63ع�ل��ى اخ�ط��ار
ال �ج �ه ��از ل �ل �ج �ه��ة ص ��اح ��ب ال �ش��أن
ب �ن �ت �ي �ج��ة امل �ن ��اق �ص ��ة وع �ل �ي �ه��ا ان
ت� ��رد ب��ال�ت�ع�ق�ي��ب ب �ش��أن ال�ت��رس�ي��ة
خ�ل�ال م ��دة ال ت �ج��اوز ع �ش��رة اي��ام
م� ��ن ت� ��اري� ��خ اس� �ت�ل�ام� �ه ��ا ل �ل �ع �ط��اء
واخطار املناقص الذي رست عليه
املناقصة ونصت املادة  64بعدنم
اح�ق�ي��ة امل�ن��اق��ص ال�ف��ائ��ز ب ��أي حق
ل��ه تجاه ال��دول��ة ف��ي حالة العدول
عن الترسية بقرار من الجهاز وال
ي�ع�ت�ب��ر امل �ن��اق��ص م�ت�ع��اق��دا اال من
تاريخ التوقيع على العقد.
خ�ص��ص ال�ف�ص��ل ال ��راب ��ع الح�ك��ام
ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ن �ه��ائ��ي ح �ي��ث ت �ن��اول��ت
امل� � � ��واد  65و66و67و68و69و70
تنظيم تقديم ورد التأمني النهائي
ومصادرته وبينت املادة  67االعفاء
من التأمني في حال تم تنفيذ العقد
قبل تقديم التأمني وبينت املادة 68
ح� ��االت خ �س��ارة امل �ن��اق��ص ل�ل�ت��أم�ين
االول ��ي نتيجة التخلف ع��ن توقيع
العقد وقضت املادة  69برد التأمني
االولي الى الفائز عند قيامه بتقديم
ال �ك �ف��ال��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة وت��وق �ي��ع ال�ع�ق��د
وبينت املادة  70حق الجهة صاحبة
الشأن في مصادرة التأمني النهائي
ف��ي ح ��االت ف�س��خ ال�ع�ق��د وف��ي حالة
تنفيذه على حساب املتعاقد بسبب
اخطاء جسيمة منه.
واج ��ازت امل��ادة  77للمتعهد ان
ي�ت�ع��اق��د م��ع م �ق��اول ب��ال�ب��اط��ن عن
ج��زء م��ن التزاماته بعد الحصول
ع �ل��ى م��واف �ق��ة م�س�ب�ق��ة م ��ن ال�ج�ه��ة
ص��اح �ب��ة ال �ش��أن ب �ش��رط ان ي�ك��ون
املتعاقد من الباطن مؤهال لتنفيذ
ذات االل � �ت� ��زام� ��ات ال ��واق � �ع ��ة ع�ل��ى
املتعهد وتناولت امل��ادة  72اآلث��ار
امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ان�س�ح��اب املناقص
الفائز وبينت املادة  73طرق نشر
ال� �ق ��رارات ال �خ��اص��ة ب��ال�ت��رس�ي��ة او
االلغاء او االستبعاد.

لقطة عامة من جلسة سابقة

الباب السابع
األوامر التغييرية
في مرحلة إجراءات المناقصة
ح �ظ ��رت امل� � ��ادة  74ع �ل��ى ال�ج�ه��ة
ص ��اح� �ب ��ة ال� � �ش � ��أن اص� � � � ��دار اوام � � ��ر
تغييرية للعقود الخاضعة الحكام
ال� �ق ��ان ��ون اال ب � �ش� ��روط وب �م��واف �ق��ة
مجلس الجهاز واج ��ازت امل��ادة 75
ب �ش��روط ت�ع��دي��ل اس �ع��ار ال�ع�ق��د في
حالة تغير أسعار امل��واد الرئيسية
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف � ��ي ب � �ن� ��ود امل �ن ��اق �ص ��ة
واوج �ب��ت امل ��ادة  76وج ��ود اعتماد
م��ال��ي ل��دى ال�ج�ه��ة ص��اح�ب��ة ال�ش��أن
عند اصدار االوامر التغييرية.
الباب الثامن
النظر في الشكاوى والتظلمات
ت� � �ن � ��اول � ��ت امل � � � ��ادت � � � ��ان  77و78
اج� � � ��راءات ال� �ش� �ك ��اوى وال �ت �ظ �ل �م��ات
وال�ب��ت فيها ف��أج��ازت الي مناقص
لحقت به خسارة او ضرر ولكل ذي
مصلحة تقدم شكوى والتظلم أمام
امل�ج�ل��س م��ن ق��رارات��ه وت�ن�ش��أ لجنة
للتظلمات بقرار من مجلس الوزراء
ت �ل �ح��ق ب� ��ه ت� �ض ��م ف� ��ي ع �ض��وي �ت �ه��ا
خ� � �ب � ��راء م �ت �خ �ص �ص�ي�ن ق��ان��ون �ي�ي�ن
وم��ال�ي�ين وف�ن�ي�ين إلب ��داء ال ��رأي في
التظلم وتخطر ب��ه رئ�ي��س الجهاز
خ�لال سبعة اي��ام م��ن ت��اري��خ احالة
ال�ت�ظ�ل��م ال�ي�ه��ا وق ��د ت �ن��اول��ت امل ��واد
79و 80و 81االختصاص القضائي
واجراءات الدعوى وتطبيق قانون
املرافعات املدنية والتجارية كأصل
عام على الدعاوى التي ترفع وفق
اح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون ف��ي ح��ال ع��دم
وجود نص خاص.
واس � �ت � �ث � �ن� ��ت امل � � � � ��ادة  80اع� �ل��ان
االوراق ال �ق �ض��ائ �ي��ة م ��ن ال �ق��واع��د
امل � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف � ��ي ق� ��ان� ��ون
امل � ��راف� � �ع � ��ات امل� ��دن � �ي� ��ة وال� �ت� �ج ��اري ��ة

واجازت االعالن بطريق الفاكس او
البريد االلكتروني واستثنت املادة
 81بعض االجراءات من خضوعها
ل �ب �ع��ض م � � ��واد ق� ��ان� ��ون امل ��راف� �ع ��ات
املدنية والتجارية.
الباب التاسع
منع تضارب المصالح
والمساءلة والجزاءات
ف��ي ال�ف�ص��ل االول ن�ظ�م��ت امل ��ادة
 82منع تضارب املصالح وحظرت
ل � �ض � �م� ��ان ال� � �ح� � �ي � ��ادي � ��ة أن ي� �ك ��ون
امل �ن ��اق ��ص ع� �ض ��وا ف ��ي امل �ج �ل��س او
موظفا بالجهاز او بأي جهة عامة
صاحبة الشأن وف��ي ح��ال املخالفة
يكون العقد قابال لإلبطال.
وفي الفصل الثاني اوجبت املادة
 83مساءلة موظفي الجهات العامة
وال �ت �ح �ق �ي��ق م �ع �ه��م الي إه� �م ��ال او
تقصير في اع��داد وثائق املناقصة
او امل� �م ��ارس ��ة وم� ��ا ي �ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��ا
واوجبت املادة على الجهاز ان يبت
ف ��ي ط �ل��ب ال �ج �ه��ة ص��اح �ب��ة ال �ش��أن
ويخطرها بقراره في مدة اقصاها
خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه
اوراق املناقصة.
وفي الفصل الثالث بينت املادة
 84السلوك الواجب على املناقصني
واالج� � � � � � ��راءات امل� �ت� �خ ��ذة ف� ��ي ح��ال��ة
املخالفة.
وف � � ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال� � ��راب� � ��ع ح � ��ددت
امل ��ادة  85ال �ج ��زاءات ال�ت��ي يوقعها
املجلس على املقاولني او املوردين
او متعهدي الخدمات دون اإلخالل
ب ��ال� �ح� �ق ��وق ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ن ال � � � ��واردة
ف� ��ي ال� �ع� �ق ��د وي� ��وق� ��ع ال� � �ج � ��زاء ب�ع��د
االستدعاء وسماع االقوال واجازت
للمناقص ان يتظلم من قرار توقيع
ال �ع �ق��وب��ة خ�ل��ال ث�ل�اث�ي�ن ي ��وم ��ا م��ن
تاريخ صدوره كما تعاقب الشركة

املتعثرة في تنفيذ عقدها بمنعها
من املشاركة في مناقصة تالية.
الباب العاشر
العقد النموذجي
ت �ن��اول ه��ذا ال �ب��اب ف��ي امل� ��ادة 86
ق�ي��ام ال�ج�ه��از ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
امل��ال �ي��ة وادارة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
ب��وض��ع ع �ق��ود ن �م��وذج �ي��ة مكتوبة
تتألف م��ن ك��راس��ة ال�ش��روط العامة
والخاصة.
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
نظمت امل��ادة  87قواعد افضلية
الصناعة الوطنية واملقاول املحلي
وأل� ��زم� ��ت ال �ج �ه��ة ال� �ع ��ام ��ة م ��راع ��اة
االح �ك��ام امل �ق��ررة ق��ان��ون��ا بالنسبة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار امل � �ب� ��اش� ��ر ل ��رأس� �م ��ال
االج � �ن � �ب� ��ي ح� �ي ��ث ي� �ل� �ت ��زم امل � �ق� ��اول
االجنبي بشراء ما ال يقل عن ٪ 30
من مستلزمات املقاولة من السوق
امل�ح�ل�ي��ة او م��ن امل ��وردي ��ن املحليني
امل� �س� �ج� �ل�ي�ن ف � ��ي ق � ��وائ � ��م ت �ص �ن �ي��ف
امل��وردي��ن باللجنة واج ��ازت زي��ادة
او تخفيض هذه النسبة بقرار من
مجلس ال� ��وزراء كما ت��راق��ب ال�ت��زام
املقاول االجنبي بأن يسند ما ال يقل
ع��ن  ٪ 30م��ن اع�م��ال امل�ق��اول��ة التي
ترسي عليه ال��ى مقاولني محليني
م �س �ج �ل�ي�ن ف� ��ي ق� ��وائ� ��م ال �ت �ص �ن �ي��ف
ويجوز زي��ادة او تخفيض النسبة
بقرار من مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا ال� ��زم� ��ت امل� � � ��ادة  88ال �ج �ه��ة
ال � � �ع � ��ام � ��ة ب ��ال � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط امل� �س� �ب ��ق
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات واع � � ��داد ج � ��دول ع��ن
امل� �ن ��اق� �ص ��ات وال� �ت ��أه� �ي�ل�ات ال �ت��س
ستطرح من قبلها.
أوجبت املادة  89تحصيل رسوم
ن �ظ �ي��ر ال � �خ� ��دم� ��ات ال � �ت� ��ي ي �ق��دم �ه��ا

ال �ج �ه ��از وال� �ت ��ي ت� �ح ��دد ب� �ق ��رار م��ن
ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص واج � � ��ازت امل� ��ادة
 90االت� �ف ��اق ب�ي�ن ال �ج �ه��ات ال �ع��ام��ة
ب �م��واف �ق��ة ال � � ��وزراء ال ��ذي ��ن تتبعهم
ال � �ج � �ه� ��ات ص ��اح� �ب ��ة ال� � �ش � ��أن دون
الخضوع املوضوعي او االجرائي
ل� �ق ��ان ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة او
الجهاز.
ون �ص��ت امل � ��ادة  91ع �ل��ى إص ��دار
ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال�ق��ان��ون
ب �م��رس��وم ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ال��وزي��ر
املختص بالتنسيق مع وزير املالية
وال � ��زم � ��ت وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب ��إص ��دار
تعليماتها الى الجهة العامة فيما
ي �خ��ص ع �م �ل �ي��ات ال � �ش� ��راء ب�ج�م�ي��ع
ان ��واع� �ه ��ا ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن ال ��وزي ��ر
املختص ووزي��ر املالية خ�لال ستة
شهور من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية وعلى وزارة املالية اصدار
تعليماتها ب�ش��أن عمليات ال�ش��راء
ب�ج�م�ي��ع ان��واع �ه��ا .ب�م��ا ال ي�ع��ارض
م��واد القانون .وتضمنت امل��ادة 92
اح�ك��ام��ا انتقالية تخص املوظفني
ال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن امل� � ��وج� � ��ودي� � ��ن ب �ل �ج �ن��ة
املناقصات املركزية تمهيدا لنقلهم
ال��ى ال�ج�ه��از امل��رك��زي للمناقصات
ال �ع��ام��ة ب��درج��ات �ه��م وم�س�م�ي��ات�ه��م
ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة واإلش � ��راف� � �ي � ��ة ب�ع��د
إنشاء الهيكل الجديد للجهاز.
وأوض � � �ح � ��ت امل � � � ��ادة  93ق ��واع ��د
ل �ل �ش �ف��اف �ي��ة واض � ��اف � ��ة امل �ع �ل��وم��ات
ح� ��ول امل �ن��اق �ص��ة إلت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة
للجمهور لالطالع على التعليمات
والتوجيهات والتعاميم.
ون � �ظ � �م� ��ت امل� � � � � ��ادة  94اح� �ك ��ام ��ا
ان�ت�ق��ال�ي��ة ب �ش��أن امل �ن��اق �ص��ات ال�ت��ي
ب ��دأت ف��ي ظ��ل ال �ق��ان��ون امل�ل�غ��ى ول��م
تنته قبل العمل بالقانون الجديد
يستمر ال�س�ي��ر فيها وف�ق��ا الح�ك��ام
القانون رقم  37لسنة .1964
ون�ص��ت امل��ادة  95على ان يعمل
ب��ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ح ��ال ��ي ل �ل �م �ق��اول�ين
وس �ج��ل امل��وردي��ن مل��دة س�ت��ة أشهر
ب �ح��د اق �ص��ى ي �ت��م خ�لال �ه��ا اص� ��دار
التصنيف والسجل الجديدن وفقا
الحكام هذا القانون.
ون�ص��ت امل��ادة  96على ان يعمل
ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون بعد ستة أش�ه��ر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
باستثناء املادة الخامسة الخاصة
ب� �ت� �ش� �ك� �ي ��ل ال � �ج � �ه � ��از وامل� � � � � � ��ادة 91
الخاصة بإعداد الالئحة التنفيذية
ح�ي��ث يعمل بهما ب��أث��ر ف ��وري من
تاريخ نشر القانون.
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لمدة ال تزيد على  72ساعة بشرط أن يكون حسن السير والسلوك

إجازة كل  3أشهر للمحكوم عليه لزيارة
أقاربه حتى الدرجة الثانية
أن� �ج ��زت ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ان��ي ع��ن م �ش��روع ال�ق��ان��ون
بتعديل بعض احكام القانون رقم ()26
لسنة  1962بتنظيم السجون واالقتراح
ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة ب��رق��م  90مكررا
الى القانون رقم  26لسنة  1962بتنظيم
السجون.
وق ��د اط�ل�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى م�ش��روع
القانون املقدم من الحكومة وتبني لها
 حسبما ورد في مذكرته االيضاحية ان��ه يهدف ال��ى تعديل ق��ان��ون تنظيمالسجون وذلك بإضافة مادة مستحدثة
تمنح عضو النيابة ال�ع��ام��ة املختص
ال� �ح ��ق ف ��ي ت �ف �ت �ي��ش ال �س �ج ��ون اع �م��اال
ل �ل��دس �ت��ور وت �ط �ب �ي �ق��ا ل �ق��ان��ون تنظيم
القضا|ء كما تعطي الحق ألي مسجون
ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة ع� �ض ��و ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
وت �ق ��دي ��م ش �ك ��وى ال �ي ��ه اث� �ن ��اء ت�ف�ت�ي��ش
ال�س�ج��ن لفحصها وات �خ��اذ ال �ل�ازم في
شأنها ويجيز امل�ش��روع للنائب العام
حق تفتيش املسجون ذاتيا وزنزانته
وأمتعته الشخصية في أي وقت كلما
تطلبت ذلك دواعي املحافظة على األمن
وال �ن �ظ��ام ك�م��ا ي�م�ن��ح امل �ش��روع للنائب
ال �ع��ام ح��ق ال �ت �ق��دم ب�ط�ل��ب ك �ت��اب��ي ال��ى
مدير السجون يحدد فيه زمان ومكان
تنفيذ عقوبة االعدام وطريقة تنفيذها
ومن يقوم بها .ونص املشروع على ان
يكون تنفيذ هذه العقوبة تحت اشراف
عضو النيابة املختص وبحضور باقي
املندوبني وأدخل املشروع تعديال على
ال �ج ��زاءات ال�ت��ي ي�ج��وز توقيعها على
ال �س �ج��ون ب��اس�ت�ب�ع��اد ج� ��زاء ال �ح��رم��ان
م ��ن ب �ع��ض اص � �ن ��اف ال� �ط� �ع ��ام  -ل �ع��دم
توافقه م��ع ح�ق��وق االن�س��ان او انقاص
وجبات الطعام إال ألسباب طبية فقط
باإلضافة الى توفير الرعاية الصحية
للمسجونني كما اطلعت اللجنة على
االقتراح بقانون املشار اليه وتبني لها
انه يهدف الى السماح للمحكومة عليه
ال ��ذي ي�ق�ض��ي ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س ب��إج��ازة
دورية لزيارة ذويه ملدة ال تزيد على 48
ساعة بحيث ال تقل املدة بني كل اجازة
واخ � ��رى ع ��ن ث�ل�اث��ة اش �ه��ر اذا ك ��ان قد
قضى رب��ع م��دة العقوبة وك��ان خاللها
حسن السيرة والسلوك.
واط � �ل � �ع ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى ال �ت �ق��ري��ر
(ال �ث��ال��ث) للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
والقانونية ف��ي ش��أن االق�ت��راح بقانون
امل�ش��ار ال�ي��ه ال�ت��ي ذك��رت منه ان فكرته
نبيلة ألن��ه ب�ح��اف��ظ ع�ل��ى ك�ي��ان االس��رة
وي � � �ق � ��وي اواص � � ��ره � � ��ا وه � � ��و م � ��ا اك � ��ده
ال��دس �ت��ور ك�م��ا ان ص�ي��اغ�ت��ه منضبطة
وم � � � �ح� � � ��ددة وت � �س � �ت � �ن� ��د ال � � � ��ى اس � �ب � ��اب
مقبولة خاصة ان منح ه��ذه الرخصة
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل�ل�م�س�ج��ون ي�خ�ض��ع ملا
ي �ض �ع��ه وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م� ��ن ش� ��روط

وض��واب��ط واج� ��راءات الزم��ة للتصريح
بها وينظمها قرار يصدر منه في هذا
الشأن.
واستمعت اللجنة ال��ي رأي ممثلي
وتزارة الداخلية الذين قدموا مرئياتهم
في مذكرة مكتوبة رأوا فيها استبعاد
ج � ��زاء ح ��رم ��ان امل �س �ج��ون م ��ن س��اع��ات
ال��ري��اض��ة ال�ب��دن�ي��ة ال�ي��وم�ي��ة واق�ت��رح��وا
ب ��دال م�ن��ه ج ��زاء ح��رم��ان امل �س �ج��ون من
الزيارة ملدة ال تجاوز شهرا كما وافق
ممثلو ال� ��وزارة على االق �ت��راح بقانون
املشار اليه مع اجراء بعض التعديالت
عليه.
وقد قامت اللجنة بدراسة املوضوع
ومناقشته ورأت اهمية هذه التعديالت
امل � �ق ��دم ��ة م � ��ن وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع�ل��ى
مشروع القانون وان صياغتها جيدة
وع �ل��ى االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون امل �ش ��ار ال�ي��ه
والتعديل املقترح م��ن وزارة الداخلية
ع�ل��ى ذل ��ك االق �ت ��راح ب��إض��اف��ة امل� ��ادة 90
م�ك��ررا ال�ت��ي تجيز ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ان
يسمح للمحكوم عليه بعقوبة الحبس
امل��ؤق��ت ب��إج��ازة دوري� ��ة ل��زي��ارة اق��ارب��ه
حتى الدرجة الثانية ملدة ال تزيد على
 72ساعة وبحيث ال تقل امل��دة ب�ين كل
اج��ازة واخ��رى ع��ن ثالثة اشهر اذاك��ان
امل� �ح� �ك ��وم ع �ل �ي��ه ق� ��د ق� �ض ��ى رب� � ��ع م ��دة
ال�ح�ك��وم وك ��ان خ�لال�ه��ا ح�س��ن ال�س�ي��رة
وال� �س �ل ��وك وع� �ه ��دت ل ��وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ب��وض��ع ض��واب��ط وش� ��روط ال�ت��رخ�ي��ص
باالجازة.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ال � ��ى امل ��واف� �ق ��ة ب ��إج� �م ��اع آراء
الحاضرين من اعضائها على املشروع
ب� �ق ��ان ��ون واالق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل �ش ��ار

جانب من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع

اليهما مع التعديل على الصياغة كما
ه��و م�ب�ين ف��ي ال �ج ��دول امل �ق ��ارن امل��رف��ق
بالتقرير.
ونصت املواد على اآلتي:
م � � ��ادة اول� � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب �ن �ص��وص
امل��واد  53و 54و 58بند  2و 68و 75من
القانون رقم  26لسنة  1962املشار اليه
النصوص اآلتية:
م��ادة  :53تنفذ عقوبة االع ��دام بناء
على طلب كتابي من النائب العام الى
مدير السجون ويشمل الطلب:
 - 1اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.
 - 2الطريقة التي ينفد بها الحكم.
 - 3مكان التنفيذ.
 - 4وقت التنفيذ.
مادة  :54يكون تنفيذ عقوبة االعدام
ت �ح��ت اش � ��راف ع �ض��و ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
املختص وبحضور اآلتي بيانهم:
 - 1مندوب من ادارة السجون.
 - 2مندوب من وزارة الداخلية.
 - 3ضابط السجن.
 - 4طبيب مستشفى السجن.

 - 5طبيب منتدب من وزارة الصحة.
 - 6واعظ السجن.
وال يجوز ألحد غير هؤالء الحضور
إال ب � ��إذن خ� ��اص م ��ن وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ويجب ان يؤذن للمدافع عن املحكومة
عليه بالحضور اذا طلب ذلك.
مادة  58بند  :2حرمان املسجون من
الزيارة ملدة ال تتجاوز شهرا.
م��ادة  :68ال يجوز حرمان مسجون
م��ن ال��وج �ب��ات امل �ق��ررة او ان �ق��اص ه��ذه
الوجبات إال ألسباب طبية.
م ��ادة  :75ع�ل��ى الطبيب اس�ت�ع��راض
امل�س�ج��ون�ين م��رت�ين ف��ي االس �ب��وع على
االق � ��ل وت �ف �ق��د ال �ح �ب��س االن � �ف � ��رادي ك��ل
ي��وم وذل��ك للتثبت م��ن حالة املسجون
الصحية.
مادة ثانية :يضاف الى القانون رقم
 26لسنة  1962املشار اليه مواد جديدة
برقم  17م�ك��ررا و 22م�ك��ررا و 90مكررا
على النحو اآلتي:
م � � ��ادة 17م � � �ك� � ��ررا :ل �ع �ض��و ال �ن �ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة امل� �خ� �ت ��ص ال � �ح ��ق ف� ��ي دخ� ��ول

ال� �س� �ج ��ن ف � ��ي اي وق� � ��ت ل �ل �ت �ح �ق��ق م��ن
تطبيق ال�ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح ول��ه الحق
ف��ي فحص السجالت واالوراق للتأكد
م ��ن م �ط��اب �ق �ت �ه��ا ل �ل �ق��وان�ي�ن وال� �ل ��وائ ��ح
ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو
النيابة العامة اثناء وج��وده بالسجن
وال �ت �ق ��دم ال �ي��ه ب �ش �ك��وى وع �ل��ى ع�ض��و
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ف�ح�ص�ه��ا وات �خ ��اذ ما
يلزم في شأنها واخطار النائب العام
بذلك.
م � � ��ادة  22م� � �ك � ��ررا :ي� �ج ��وز ت�ف�ت�ي��ش
امل �س �ج��ون ذات� �ي ��ا وزن ��زان� �ت ��ه وام�ت�ع�ت��ه
الشخصية ف��ي أي وق��ت داخ��ل السجن
ب �ن��اء ع�ل��ى ام ��ر م��دي��ر ال �س �ج��ون او من
ينوب عنه.
مادة  90مكررا :يجوز لوزير الداخلية
ان يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي
عقوبة الحبس املؤقت بناء على طلب
خطي منه بإجازة دورية لزيارة اقاربه
حتى الدرجة الثانية ال تجاوز مدتها
 72س��اع��ة ب�ح�ي��ث ال ت�ق��ل امل ��دة ب�ين كل
اج��ازة واخ��رى عن ثالثة اشهر اذا كان
ق��د قضى رب��ع امل��دة املحكوم بها عليه
وك ��ان خ�ل�ال ه ��ذه امل ��دة ح�س��ن ال�س�ي��رة
والسلوك ويضع وزير الداخلية شروط
وض��واب��ط ه ��ذا ال�ت��رخ�ي��ص واج � ��راءات
ت �ن �ف �ي��ذه وج� � ��زاء اس �ت �خ��دام��ه ف ��ي غ�ي��ر
الغرض املخصص له.
م � ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء وال � � ��وزراء  -ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
 ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون وي �ع�م��ل ب��ه منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ون �ص��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة على
مايلي:
اض � ��اف ال �ق ��ان ��ون م � ��ادة م�س�ت�ح��دث��ة

الداخلية والدفاع ترفض قصر التجنيس على البدون
أنجزت لجنة الداخلية والدفاع
ت�ق��ري��ره��ا ال ��راب ��ع ال�ت�ك�م�ي�ل��ي على
االقتراح بقانون في شأن تحديد
العدد الذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة  2016وكان املجلس
ق ��د اق� ��ره ف ��ي امل ��داول ��ة االول � ��ى في
جلسة  11مايو  2016السابقة.
وق� ��دم ال� �ن ��واب ص��ال��ح ع��اش��ور
وع� �س� �ك ��ر ال � �ع � �ن� ��زي ود .ي ��وس ��ف
الزلزلة وفيصل الكندري وعبدالله
ال �ت �م �ي �م��ي ود .خ �ل �ي ��ل ع �ب��دال �ل��ه
ت� �ع ��دي�ل�ا ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة االول � � ��ى
يقضي بأن يكون الـ  4000شخص
من غير محددي الجنسية.
وق� � � ��د اط � �ل � �ع� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
ال�ت�ع��دي��ل امل �ش��ار ال �ي��ه ح�ي��ث يبني

لها انه يهدف الى ان يحدد العدد
ال� � � ��ذي ي � �ج� ��وز م �ن �ح ��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية سنة  2016وف�ق��ا لحكم
البند (ثالثا) من امل��ادة الخامسة
من املرسوم االميري رقم  15لسنة
 1959املشار اليه بما ال يزيد على
اربعة آالف شخص على ان يكونوا
من غير محددي الجنسية.
واس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ��ى رأي
م �م �ث �ل��ي وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ح�ي��ث
ابدوا عدم موافقتهم على التعديل
امل� � �ش � ��ار ال � �ي� ��ه الن � � ��ه س �ي �ظ �ل ��م م��ن
ت ��واج ��دوا ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ع��ام
 1965وم��ا قبلها م��ن الجنسيات
االخرى ولديهم احصاء يثبت ذلك
باالضافة الى انه سيساعد بعض

االش �خ��اص ع�ل��ى اخ �ف��اء وثائقهم
وادعائهم بأنهم من غير محددي
الجنسية من اج��ل الحصول على
الجنسية الكويتية بالتحايل على
شروط استحقاقها.
وات� �ض ��ح ل �ل �ج �ن��ة ب �ع��د ال�ب�ح��ث
وال��دراس��ة ان منح الجنسية لفئة
غ� �ي ��ر م� � �ح � ��ددي ال �ج �ن �س �ي ��ة دون
غ� �ي ��ره ��م س� �ي� �ح ��رم ب �ق �ي��ة ال �ف �ئ��ات
م� ��ن ح �ص��ول �ه��م ع� �ل ��ى ال �ج �ن �س �ي��ة
وس � � �ي� � ��ؤدي ال � � ��ى ت �ق �ي �ي ��د س �ل �ط��ة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي م�ن��ح الجنسية مع
انها سلطة تقديرية لها تمنحها
امل� � ��رون� � ��ة ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ل �ت �ح �ق��ق م��ن
اس�ت�ي�ف��اء ش ��روط م�ن��ح الجنسية
كما ان القوانني السابقة الخاصة

بتحديد العدد الذي يجوز منحه
الجنسية الكويتية ف��ي السنوات
( 1984و 20001و 2007و)2013
ج� � ��اءت خ ��ال �ي ��ة م� ��ن ت �ح ��دي ��د ف�ئ��ة
معينة دون غيرهم.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
ان�ت�ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ال��ى ع��دم امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ال�ت�ع��دي��ل امل �ش��ار ال �ي��ه وذل��ك
ب ��اج� �م ��اع آراء ال� �ح ��اض ��ري ��ن م��ن
اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ل �ل�اس � �ب� ��اب ال� �س ��ال ��ف
ذك��ره��ا واالب �ق��اء ع�ل��ى ال�ن��ص كما
اق��ره املجلس ف��ي م��داول�ت��ه االول��ى
بجلسته املنعقدة في .2016/5/11

ب ��رق ��م  17م � �ك ��ررا ال � ��ى ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م
السجون يؤكد فيها حق النيابة العامة
ف ��ي ت �ف �ت �ي��ش ال �س �ج��ون إع� �م ��اال ل�ح�ك��م
امل� � ��ادة  67م ��ن ال ��دس �ت ��ور ال �ت ��ي ن�ص��ت
ع �ل��ى ان( :ت �ت��ول��ى ال �ن �ي��اب��ة ال� �ع ��ام ��ة.....
وتسهر على تطبيق القوانني الجزائية
ومالحقة املذنبني وتنفيذ االح�ك��ام)....
وامل ��ادة  56م��ن ق��ان��ون تنظيم القضاء
ال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى ان( :ت�ت��ول��ى النيابة
العامة االشراف على السجون وغيرها
م��ن االم��اك��ن ال�ت��ي تنفذ فيها االح�ك��ام
الجزائية) ووفقا للمادتني املذكورتني
يحق لعضو النيابة ال�ع��ام��ة املختص
دخ ��ول ال�س�ج��ن ف��ي اي وق��ت واالط�ل�اع
على السجالت واالوراق امل��وج��ودة به
لفحصها للتأكد م��ن تطبيق القوانني
واللوائح داخ��ل السجن كما يحق ألي
م�س�ج��ون مقابلته اث �ن��اء ذل��ك وال�ت�ق��دم
اليه بشكوى لفحصها وات�خ��اذ ال�لازم
في شأنها وإخطار النائب العام بذلك.
ك �م��ا اض � ��اف ال �ق ��ان ��ون م � ��ادة اخ ��رى
م �س �ت �ح��دث��ة ب ��رق ��م  22م � �ك� ��ررا ت�ج�ي��ز
ت �ف �ت �ي��ش امل� �س� �ج ��ون ذات � �ي ��ا وزن ��زان� �ت ��ه
وامتعته الشخصية في اي وق��ت كلما
ت �ط �ل �ب��ت ذل� ��ك دواع� � ��ي امل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى
االم � ��ن وال �ن �ظ ��ام ب �ن��اء ع �ل��ى ام� ��ر م��دي��ر
ال�س�ج��ون او م��ن ي�ن��وب ع�ن��ه وق��د اورد
ال�ق��ان��ون ه��ذه امل ��ادة تفريعا على نص
امل � ��ادة  22م ��ن ال �ق��ان��ون ال �س��اب��ق ال�ت��ي
ت��وج��ب تفتيش املسجون عند دخوله
السجن للتأكيد ان هذا االجراء ال يكون
واج�ب��ا فقط عند ال��دخ��ول ال��ى السجن
ب��ل ي �ج��وز ت�ط�ب�ي�ق��ه اي �ض��ا ط ��وال ف�ت��رة
تنفيذ عقوبة الحبس كإجراء ضروري
تتطلبه دواع� ��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االم��ن
والنظام داخل السجن وقد جاء النص
املستحدث في القانون بصيغة تسمح
ألي م��ن ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى إدارة السجن
بإجراء هذا التفتيش من قبل الضباط
او الحراس او املشرفات او السجانات
س��واء ك��ان ذل��ك اث�ن��اء وج��ود املسجون
بالسجن او اث �ن��اء نقله م��ن م�ك��ان ال��ى
اخ � ��ر داخ � � ��ل او خ� � ��ارج ال �س �ج ��ن ك�ل�م��ا
ت�ط�ل�ب��ت دواع� ��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االم��ن
ك�م��ا ادخ ��ل ال�ق��ان��ون ت�ع��دي�لا ع�ل��ى نص
امل � ��ادة  53م��ن ال �ق��ان��ون ال �س��اب��ق وذل��ك
ب�ح��ذف اش�ت��راط تنفيذ عقوبة االع��دام
داخل السجن او في مكان اخر مستور
بحيث يجيز هذا التعديل للنائب العام
اختيار املكان الذي يراه مالئما لتنفيذ
االع� ��دام داخ ��ل او خ ��ارج ال�س�ج��ن تبعا
ل�ط�ب�ي�ع��ة ال�ج��ري�م��ة ال �ت��ي ص ��در الحكم
ف�ي�ه��ا ب �ه��ذه ال �ع �ق��وب��ة وت �ب �ع��ا ل �ظ��روف
ارتكابها وما يراه النائب العام محققا
ل� �ل ��ردع ال� �ع ��ام ول �ل �م �ق��اص��د وال �غ��اي��ات
املرجوة من تنفيذ هذه العقوبة.
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أكد أن الكويت استجابت لنداء الشعوب المظلومة

مسؤول تركي :األمير يستحق
عن جدارة لقب قائد العمل اإلنساني
ق � ��ال رئ� �ي ��س م��ؤس �س��ة االغ ��اث ��ة
االنسانية التركية بولند يلدريم
ان سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح � �م� ��د ي �س �ت �ح��ق ب � �ج � ��دارة ل�ق��ب
(ق��ائ��د ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي) م��ؤك��دا
ان س � �م� ��وه وال � �ك� ��وي� ��ت وش �ع �ب �ه��ا
املعطاء استجابوا لنداء الشعوب
املظلومة جراء الحروب والكوارث
االنسانية بدرجة كبيرة من البذل
والعطاء.
ج � � � ��اء ذل � � � ��ك ف� � ��ي ل� � �ق � ��اء ب� �ك ��ون ��ا
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة اس � �ت � �ض� ��اف� ��ة م ��دي �ن ��ة
اسطنبول التركية (مؤتمر القمة
ال �ع��امل��ي ل�ل�ع�م��ل اإلن� �س ��ان ��ي) على
م � ��دى ي ��وم ��ي االث � �ن �ي�ن وال� �ث�ل�اث ��اء
املقبلني.
وأع � � � � ��رب ي � �ل� ��دري� ��م ع� � ��ن ش� �ك ��ره
وامتنانه لسمو أمير البالد ودولة
الكويت وشعبها على بناء قريتني
إليواء الالجئني السوريني جنوب
تركيا اطلق على األولى اسم قرية
(ال�ك��وي��ت ال�ن�م��وذج�ي��ة) ف��ي مخيم
(ال�ب�ي�ل��ي) وت�ض��م أل��ف بيت جاهز
وم � � ��زود ب� ��االث� ��اث وامل �س �ت �ل��زم��ات

الضرورية الى جانب اربع مدارس
ومركزين طبيني ومسجدين.
واضاف ان القرية الثانية اطلق
عليها اسم قرية (صباح األحمد)
ف ��ي م�خ�ي��م (ان �ج��وب �ي �ن��ار) وت�ض��م
 1248بيتا جاهزا اضافة الى بناء
وتجهيز مدرستني وروضة اطفال
وم ��رك ��ز ل �ل �خ��دم��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ومسجد ومركز صحي.
وأش� � ��ار ال� ��ى ان ال �ك��وي��ت ك��ان��ت
سباقة في مد يد العون ملتضرري
زل ��زال مدينة (وان) ش��رق��ي تركيا
ال� � ��ذي ض � ��رب امل ��دي� �ن ��ة ف ��ي اواخ � ��ر
ع��ام  2011وتكفلها ببناء مساكن
بتوجيهات من سمو أمير البالد
إليواء عائالت الضحايا وأطفالهم
األي � �ت� ��ام وس �م �ي ��ت ال� �ق ��ري ��ة ب��اس��م
(قائد االنسانية).
وع� � ��ن ال � �ش� ��راك� ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين
املؤسسة التركية والهيئة الخيرية
االس�ل�ام �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي ال�ك��وي��ت
اوض� � � ��ح ي � �ل� ��دري� ��م ان اه �ت �م��ام �ن��ا
ال ي �ن �ح �ص ��ر ف � ��ي ج� �م ��ع االم� � � ��وال
والتبرعات بقدر ما يهمنا توسيع

بولند يلدريم

وت �ط��وي��ر ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ل�ل��وص��ول
ب ��امل� �س ��اع ��دات ال� ��ى اك� �ب ��ر ع� ��دد م��ن
املظلومني واملحتاجني في جميع
انحاء العالم.
ول� �ف ��ت ال � ��ى امل� �ش ��اري ��ع امل �ن �ف��ذة
ب� �ي��ن امل� ��ؤس � �س � �ت �ي�ن م � �ث� ��ل ال� �ق ��ري ��ة
ال�ن�م��وذج�ي��ة ف��ي ب��اك�س�ت��ان وق��ري��ة
(ق � ��ائ � ��د االن � �س� ��ان � �ي� ��ة) ف � ��ي (وان)
وق��ري�ت��ي ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين في
(كليس) اضافة الى قوافل االغاثة

التي يتم ادخالها بشكل مستمر
ال� � ��ى ال � ��داخ � ��ل ال� � �س � ��وري م� ��ن ق�ب��ل
الهيئة الكويتية.
وت �س �ت �ض �ي��ف اس �ط �ن �ب��ول ع�ل��ى
م � ��دى ي ��وم ��ي االث � �ن �ي�ن وال� �ث�ل�اث ��اء
امل �ق �ب �ل�ين (م��ؤت �م��ر ال �ق �م��ة ال �ع��امل��ي
ل�ل�ع�م��ل اإلن �س ��ان ��ي) ال� ��ذي تنظمه
األم � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل � �ل � �م� ��رة األول � � ��ى
ب�م�ش��ارك��ة م�م�ث�ل�ين ع��ن  155دول��ة
وم�ن�ظ�م��ة بينهم  50رئ �ي��س دول��ة
وح � �ك � ��وم � ��ة وي � � �ه� � ��دف ال� � � ��ى ب �ح��ث
امل � � �ش � � �ك� �ل��ات وال � � �ح � � �ل � � ��ول وس � �ب� ��ل
ال�ت�ن�س�ي��ق ف ��ي م �ج��ال امل �س��اع��دات
االنسانية.
وي�ن�ع�ق��د امل��ؤت �م��ر ب �م �ب��ادرة من
األمني العام لألمم املتحدة بان كي
مون وينظمه مكتب األمم املتحدة
لتنسيق ال �ش��ؤون االن�س��ان�ي��ة في
تركيا البلد الذي يستضيف أكبر
عدد من الالجئني في العالم.

الداخلية :التدابير االحترازية بالطائرات
إجراء اعتيادي
أك � � � ��دت وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة أن
متطلبات الخطط واالستعدادات
األم �ن �ي��ة ت�ت�ض�م��ن ات �خ��اذ ت��داب�ي��ر
اح � �ت� ��رازي� ��ة ب ��ال� �ط ��ائ ��رات ت�ت�م�ث��ل
أح � �ي� ��ان� ��ا ف � ��ي إن � � � � ��زال ال� �ح� �ق ��ائ ��ب
وال��رك��اب وإع ��ادة التفتيش وهو
اجراء متبع واعتيادي.
وأوض� ��ح امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ادارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني
بالوزارة العميد ع��ادل الحشاش
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح �ف��ي أن ه ��ذه
التدابير ت��أت��ي ف��ي س�ي��اق تكامل
ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ش ��أن ت ��أم�ي�ن س�لام��ة
ال � �ط� ��ائ� ��رات امل� � �غ � ��ادرة وال� �ق ��ادم ��ة
وات � � �خ� � ��اذ ك � ��ل ال � �س � �ب ��ل ال �ك �ف �ي �ل��ة
لسالمة ال��رك��اب ومرافقيهم وفق
امل�ع�ط�ي��ات األم �ن�ي��ة ال �ت��ي تتطلب
ذلك.
ك� �م ��ا أك � ��د ال �ع �م �ي��د ال �ح �ش��اش
أن األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ل��م تتلق أي
ب�ل�اغ ب��وج��ود قنبلة ع�ل��ى إح��دى
طائرات شركة الخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت �ج �ه��ة إل ��ى امل�م�ل�ك��ة

مطار الكويت الدولي

األردن�ي��ة الهاشمية .وم��ن ناحية
اخ � � ��رى أك � � ��دت ش ��رك ��ة ال �خ �ط��وط
ال�ك��وي�ت�ي��ة ح��رص�ه��ا ع�ل��ى سالمة
وت��أم�ين جميع ركابها باعتباره
أب ��رز أول��وي��ات �ه��ا مبينة أن �ه��ا لن
ت�ت�ه��اون ف��ي ات �خ��اذ أي اج ��راءات
أمنية من شأنها ضمان ذلك.

وق� � ��ال� � ��ت ال� � �ش � ��رك � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص� �ح ��اف ��ي إن� � ��ه ت� ��م ام� � ��س إع� � ��ادة
الفحص األم�ن��ي لجميع حقائب
املسافرين على رحلتها رقم 561
امل �ت �ج �ه��ة إل� ��ى امل �م �ل �ك��ة األردن� �ي ��ة
الهاشمية بعد قيام أحد الركاب
بإطالق صيحة تهديد.

وأض� ��اف� ��ت أن ه � ��ذه ال �ص �ي �ح��ة
ت � �س � �ب � �ب ��ت ف � � ��ي خ� � �ل � ��ق ن � � � ��وع م��ن
االرت� �ب ��اك ب�ي�ن ال ��رك ��اب ع �ل��ى منت
الطائرة الفتة إلى أنه تم التعامل
م��ع ال��راك��ب م��ن ق�ب��ل رج ��ال األم��ن
فورا.
وأش��ارت إل��ى أن��ه حرصا منها
على سالمة ركابها وجريا على
ع��ادت �ه��ا ف��ي ج��دي��ة ال �ت �ع��ام��ل مع
مثل هذه الحاالت وعدم التهاون
تجاهها ف�ق��د ت��م إع ��ادة الفحص
األمني لجميع حقائب املسافرين
كما قامت سلطات مطار الكويت
ال ��دول ��ي ب��اس �ت��دع��اء ق� ��وات األم��ن
الخاص كإجراء احترازي.
وذك� � ��رت أن ال��رح �ل��ة امل ��ذك ��ورة
غ � ��ادرت ب �ع��د ذل ��ك إل ��ى وج�ه�ت�ه��ا
امل �ق �ص��ودة م �ش �ي��دة ب� ��دور رج ��ال
األم � � � ��ن ع � �ل� ��ى س � ��رع � ��ة ت �ف��اع �ل �ه��م
وت �ع��ام �ل �ه��م امل �ه �ن��ي م ��ع ال �ح��ادث
عالوة على تعاونهم الدائم معها.

أخبار

15

ضبط  160نوعا من األدوية
المغشوشة وغير المسجلة
اع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة عن
ض�ب��ط  160ن��وع��ا م��ن األدوي ��ة
امل� �غ� �ش ��وش ��ة وغ� �ي ��ر امل �س �ج �ل��ة
بالوزارة.
وق � � � ��ال وك � �ي� ��ل ال� � � � � � ��وزارة د.
خالد السهالوي ف��ي تصريح
صحافي امس ان املضبوطات
ال �ت ��ي اس� �ف ��رت ع �ن �ه��ا ال�ح�م�ل��ة
ال �ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
امل �ب ��اح ��ث ال �ج �ن��ائ �ي��ة ت�ن��وع��ت
م � ��ا ب �ي��ن أدوي � � � � ��ة وم� � �ض � ��ادات
ح�ي��وي��ة وك��ري �م��ات وم�ق��وي��ات
وم� � �س� � �ت� � �ح� � �ض � ��رات ت� �ج� �م� �ي ��ل
وع� � � �ق � � ��اق� � � �ي � � ��ر ل � �ل � �ت � �خ � �س � �ي� ��س
ووص �ف��ات وأع �ش��اب مجهولة
املصدر غير مسجلة بالوزارة.
واوض� � ��ح ان ال �ح �م �ل��ة ال �ت��ي
ش� �ه ��دت� �ه ��ا م� �ح ��اف� �ظ ��ة ح��ول��ي
اس�ف��رت اي�ض��ا ع��ن ضبط احد
املحال غير املرخصة وبداخله
ك �م �ي��ة ك �ب �ي��رة وم �ت �ن��وع��ة م��ن
االدوي � ��ة امل�غ�ش��وش��ة وامل�ه��رب��ة
وامل � �ح � �ظ ��ور ت ��داول � �ه ��ا ع��امل �ي��ا
ف �ض�ل�ا ع ��ن م �ك �م�ل�ات غ��ذائ �ي��ة
مجهولة املصدر تشكل خطرا

د .خالد السهالوي

على صحة املستهلكني.
واف ��اد ب��ان��ه ت�م��ت اح��ال��ة كل
امل �ت��ورط�ين ف��ي ه ��ذه القضايا
الى الجهات املختصة التخاذ
االج� ��راءات القانونية بحقهم
داعيا املواطنني واملقيمني الى
اخذ الحذر والحيطة من شراء
او استخدام االدوي��ة مجهولة
املصدر وغير املصرح بها.

الصندوق الكويتي:
 ٪34من القروض الميسرة
تذهب إلى قطاع النقل
ق� � ��ال ال � �ص � �ن� ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة العربية
إن ع � ��دد ال � �ق� ��روض امل �م �ن��وح��ة
في قطاع النقل لنحو  82دولة
نامية بلغ  372قرضا بإجمالي
 1.9مليار دينار
واض� � � � � ��اف ال� � �ص� � �ن � ��دوق ف��ي
تقرير خص كونا بنشره امس
ان ه��ذه ال �ق��روض تشكل نحو
 34ف��ي امل�ئ��ة م��ن اجمالي قيمة
القروض التي قدمها.
واوض � � ��ح ان ت �ك��ام��ل ق �ط��اع
النقل الذي يعد العمود الفقري
للبنى االس��اس�ي��ة ف��ي أي دول��ة
ي�ن�ع�ك��س اي �ج��اب��ا ع �ل��ى ن�ج��اح
ال �ق �ط��اع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة االخ ��رى
في هذه الدول مبينا ان السبب
الرئيسي ف��ي طلبات التمويل
ب �ه��ذا ال �ق �ط��اع ي�ت�م�ث��ل ب�ح��اج��ة
ه ��ذه ال � ��دول إل ��ى امل�س�ت�ل��زم��ات
التنموية.
واك��د ان تلك ال��دول تحرص
ع �ل��ى ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ق ��روض
ال � �ص � �ن� ��دوق امل� �ي� �س ��رة ب �ق �ط��اع
ال �ن �ق��ل ب �ه��دف ت�ي�س�ي��ر ات �ص��ال
ال � ��دول امل�غ�ل�ق��ة ب��ري��ا وال �ت��ي ال
تملك منافذ بحرية مع العالم

ال �خ��ارج��ي م ��ن خ �ل�ال ش�ب�ك��ات
ن� � �ق � ��ل ت � �ص � �ل � �ه� ��ا ب ��ال� �ش� �ب� �ك ��ات
االقليمية والدولية.
وذك��ر التقرير ان الصندوق
س� ��اه� ��م ف � ��ي ت� �م ��وي ��ل ال� �ع ��دي ��د
م ��ن م �ش��اري��ع ال� �ط ��رق ب ��ال ��دول
امل � �س � �ت � �ف � �ي� ��دة وف� � �ق � ��ا ل�ل�أس ��س
الهندسية واملواصفات العاملية
ع �ب��ر ت ��زوي ��ده ��ا ب�م�س�ت�ل��زم��ات
ال�س�لام��ة م��ن ع�لام��ات م��روري��ة
دول � � � �ي � � ��ة وخ � � � �ط � � ��وط ارض� � �ي � ��ة
واشارات ضوئية ومستلزمات
منع ان��زالق التربة في املناطق
الجبلية.
ولفت الى اشادة العديد من
دول ال �ع��ال��م ب� ��دور ال �ص �ن��دوق
ال�ت�ن�م��وي ع�ل��ى م ��دار  54ع��ام��ا
الس �ي �م��ا ق��روض��ه امل �ي �س��رة في
دع� ��م ق �ط��اع ال �ن �ق��ل م ��ؤك ��دا ان��ه
ي �ت��اب��ع س �ي��ر ال �ع �م��ل وال �ت �ق��دم
املحرز في تنفيذ تلك املشاريع.
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األحد  15شعبان  22 . 1437مايو  -2016العدد 851

وفد طالبي يشارك في مسابقة الروبوت العالمية
ت �ش��ارك ال �ك��وي��ت ممثلة بوفد
ط�ل�اب��ي ف��ي م �ن��اف �س��ات ال�ب�ط��ول��ة
ال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة ل � � �ل� � ��روب� � ��وت امل � ��زم � ��ع
تنظيمها في العاصمة الرومانية
(ب��وخ��ارس��ت) ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن 25
إلى  31مايو الجاري.
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ال � ��وف � ��د امل ��دي ��ر
امل� �س ��اع ��د ف� ��ي امل �ك �ت ��ب اإلق �ل �ي �م��ي
للمنظمة العاملية الستثمار أوقات
ال �ف��راغ ب��ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
(ملست آس�ي��ا) م .س��ال��م الكندري
ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام ��س إن��ه
ت� ��م اخ� �ت� �ي ��ار  12ط��ال �ب��ا ل�ت�م�ث�ي��ل
ال � �ب�ل��اد ف� ��ي م �ش��ارك �ت �ه��ا األول � ��ى
ب��ال �ب �ط��ول��ة.وأض��اف أن ال�ب�ط��ول��ة
ت�ش�م��ل م�س��اب�ق�ت��ي (ت�ت�ب��ع ال�خ��ط)

و(م �ص��ارع��ة ال �س��وم��و) الف �ت��ا إل��ى
ت�ن�ظ�ي��م ورش ع�م��ل تكنولوجية
لتجهيز أعضاء الوفد املشارك في
املسابقتني.
وأف� � � � ��اد ب � � ��أن م� �ك� �ت ��ب (م �ل �س��ت
آسيا) (ال��ذي يتخذ الكويت مقرا
ل� ��ه) وق� �ط ��اع ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ت��رب��وي��ة
واألنشطة التابع ل��وزارة التربية
ق ��دم ��ا ك� ��ل أوج� � ��ه ال� ��دع� ��م إلع � ��داد
الطلبة املشاركني فنيا وتدريبيا
بغية إحراز املراكز األولى.

عدد من الطالب املشاركني في املسابقة

النادي العلمي
يبدأ دوراته الصيفية
ي� �ب ��دأ ال � �ن� ��ادي ال �ع �ل �م��ي ال �ي ��وم
دوراته الصيفية وتتضمن برامج
وورش ع �م��ل م�ت�خ�ص�ص��ة تغطي
م� �ج ��االت ع �ل �م �ي��ة ع� ��دة وم�خ�ت�ل��ف
امليول والهوايات.
وق� � � ��ال األم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام ل �ل �ن ��ادي
ال�ع�ل�م��ي د .آدم امل�ل�ا إن ال � ��دورات
ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا ال� �ن ��ادي ف ��ي م�ق��ره
ت �ت �ض �م ��ن ب � ��رام � ��ج وورش ع �م��ل
م�ت�ن��وع��ة وأن �ش �ط��ة ت��رف�ي�ه�ي��ة بما
ي �ف �ي��د األب � �ن� ��اء م ��ن ال �ج �ن �س�ين ف��ي
مختلف الفئات العمرية .وأوضح
أن إدارة ال� �ش� �ب ��اب وال� �ع� �ل ��وم ف��ي
ال�ن��ادي أع��دت أرب��ع دورات علمية

خ �ل��ال ف� �ت ��رة ال �ص �ي��ف ت �س �ت �ه��دف
األع �م ��ار م��ن س��ن ال�ث��ام�ن��ة وح�ت��ى
 11عاما وتتضمن مجاالت علوم
ال �ط �ي ��ران وال �ف �ي��زي��اء ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة
والطاقة املتجددة والتحكم اآللي
وال ��روب ��وت وال�ك�ي�م�ي��اء وه�ن��دس��ة
املعادن والفلك وتشكيل الحديد.
وذك��ر أن��ه ت��م أيضا إع��داد أرب��ع
دورات أخرى لألعمار من  12حتى
 17سنة تتعلق بهندسة امل�ع��ادن
واإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ات وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ال� �س� �ي ��ارات وال �ك �ي �م �ي��اء وت�ش�ك�ي��ل
الحديد والفلك.

البلدية :رفع اإلعالنات
المخالفة
أك��دت البلدية أن�ه��ا ل��ن تتوانى
عن اتخاذ كل االجراءات القانونية
بحق املخالفني للوائح والقوانني
املنظمة إلع�لان��ات ال �ش��وارع بغية
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال��وج��ه ال �ح �ض��اري
للبالد.
وح � ��ذرت ف��ي ب �ي��ان ص�ح�ف��ي من
وض � ��ع أي إع �ل��ان � ��ات ل �ل �ت �ه �ن �ئ��ة أو
ل �ل �ت �ن��وي��ه ع� ��ن إق� ��ام� ��ة ح� �ف�ل�ات ف��ي

امل� �ي ��ادي ��ن أو ال � �ش� ��وارع ب��امل�خ��ال�ف��ة
للقوانني وال�ل��وائ��ح املنظمة مبينة
أنه سيتم رفعها على الفور واتخاذ
االجراءات القانونية بحق ناشرها.
وأه � ��اب � ��ت ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين
االل �ت��زام بالقانون وع��دم مخالفته
بما يسهم في الحفاظ على الوجه
الحضاري لدولة الكويت.

حماية البيئة تختتم برنامجها
لرصد الحياة الفطرية بعد غد
ت �خ �ت �ت��م ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لحماية البيئة فعاليات برنامجها
السنوي امليداني والحقلي لرصد
وتوثيق الحياة الفطرية يومي 24
و 25م��اي��و ال �ج��اري ب��رع��اي��ة وزي��ر
األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل� � �ش � ��ؤون م �ج �ل ��س األم� � � ��ة د .ع �ل��ي
العمير.
وأوض � �ح� ��ت رئ �ي �س��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
وج � � � � ��دان ال � �ع � �ق� ��اب أن ف� �ع ��ال� �ي ��ات
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ت �ت �ض �م��ن ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل � �ح� ��اض� ��رات ال �ع �ل �م �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م
معرض يختص بالحياة الفطرية
ع � �ل ��اوة ع� �ل ��ى االح � �ت � �ف� ��ال ب ��ال �ي ��وم
العاملي للتنوع البيولوجي ال��ذي
يصادف  22مايو سنويا.
وأض� � ��اف� � ��ت أن � � ��ه س� �ي� �ت ��م ت �ك��ري��م
ال �ج �ه��ات وامل��ؤس �س��ات الحكومية
وال ��وط� �ن� �ي ��ة وال � � �ك � � ��وادر وال �ن �خ��ب
العلمية التي ساهمت ف��ي إنجاح
برامج وفعاليات الجمعية.
وأف��ادت ب��أن رئيس فريق رصد
وحماية الطيور بالجمعية سعد
النوري سيقدم محاضرة بعنوان
(طيورنا عنوان بيئتنا) فيما يقدم
ع�ض��و الجمعية ال�ب��اح��ث د.ق�ص��ي
ك � ��رم م� �ح ��اض ��رة ب� �ع� �ن ��وان (ال �ك �ن��ز
امل� �ف� �ق ��ود ..ال �ت �ل ��وث ال �ب �ي �ئ��ي ي �ه��دد
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

• ع � � ��ادل ي� ��وس� ��ف ع� �ب ��دال ��وه ��اب
اليوسف 55 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
ال �ق �ص��ور ،ق ،2ش ،16م ،19ت�ل�ف��ون:
 ،98816999ن �س��اء :خ �ي �ط��ان ،ق،15
ش ،5م ،47تلفون55665340 :
• فهد فريح املحيسن الحبشي،
 63ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :ال�ج�ه��راء
ال �ق��دي �م��ة ،ق ،2ش ،9دي� ��وان الحبشي
خ�ل��ف امل �ط��اف��ي ،ت�ل�ف��ون،66024545 :
نساء :الجهراء القديمة ،ق ،2ش ،9ج،2
م37
• ج��اس��م م�ح�م��د ع�م��ر ال��دوي��ش،
 64ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) رج ��ال :ال�خ��ال��دي��ة،
ق ،4ش ،44م ،14تلفون،99833393 :
نساء :الخالدية ,ق ،4ش ،44م ،8تلفون:
99526868
• حصة عبدالله راش��د العليوه،
ارم �ل��ة :ع�ب��دال�ل��ه ج��اس��م ال�ش�ه��اب،
 88عاما( ،شيعت) ،رجال :ضاحية
ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م ،ق ،2دي ��وان امل��رح��وم
ع �ب ��دال �ل ��ه ج ��اس ��م ال� �ش� �ه ��اب ،ت �ل �ف��ون:
 ،99285555 - 69901111ن �س��اء:
ض��اح�ي��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م ،ق ،2ش��ارع
ح �م��ود ال �ن �ص��ف ،ج ،20م ،16ت�ل�ف��ون:
22540136
• ثويني مشعل ثويني الخالدي،
 49ع� ��ام� ��ا( ،ي� �ش� �ي ��ع ب� �ع ��د ص�ل�اة
ع�ص��ر ال �ي ��وم) ،رج� ��ال :ال��راب �ي��ة ،ق،1
ش ،41م ،59ت �ل �ف��ون،99410002 :
نساء :الرابية ،ق ،1ش ،39 ،41تلفون:
97922262
• ناصر عبدالله ناصر الهاجري،
38عاما( ،يشيع بعد صالة عصر
ال �ي��وم) ،رج ��ال :ال �ي��رم��وك ،ق ،4ش،1
مقابل طريق املطار ديوان املنصوري،
تلفون ،99022388 :نساء :السرة ،ق،5
ش ،4م48
• نوال راشد راشد مبارك ،ارملة:
مبارك هزاع جدعان املطيري61 ،
ع ��ام ��ا( ،ت �ش �ي��ع ال �ت��اس �ع��ة ص�ب��اح
ال�ي��وم) ،رج��ال :ال�ع��زاء باملقبرة فقط،
ت�ل�ف��ون ،67031418 :ن�س��اء :ال��رح��اب،
ق ،2ش ،25م ،15تلفون66642682 :

جانب من عملية تصوير ورصد الحياة الفطرية

ال �ك��ائ �ن��ات ال�ف�ط��ري��ة ف��ي ال�س��واح��ل
الكويتية).
وذك � � � ��رت ال� �ع� �ق ��اب أن ال �ب��اح��ث
بمعهد الكويت لألبحاث العلمية
د .رأف��ت ميساك سيقدم محاضرة
بعنوان (مالحظات حول األشكال
األرض� � � �ي � � ��ة وال � � �ح � � �ي� � ��اة ال� �ف� �ط ��ري ��ة
ب��امل�ن�ط�ق��ة م �ن��زوع��ة ال �س�ل�اح) فيما
س�ت�ق��دم ال�ب��اح�ث��ة بمعهد ال�ك��وي��ت
لألبحاث العلمية ن��ورة الدوسري
محاضرة (اللياح ..قصة نجاح).

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

ول� � �ف� � �ت � ��ت إل� � � � ��ى أن ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات
البرنامج أيضا تتضمن محاضرة
ح ��ول (ح �ق��وق ال �ن �ب��ات��ات ال�ف�ط��ري��ة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة) ت� �ق ��دم� �ه ��ا ال� �ب ��اح� �ث ��ة
امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ن �ب��ات��ات ال�ك��وي��ت
الفطرية نوف الحشاش إلى جانب
م�ح��اض��رة ح��ول (ال �ث��روة النباتية
ل�ص�ح��راء ال�ك��وي��ت) تقدمها عضو
ل� �ج� �ن ��ة ال � �ح � �ي� ��اة ال� �ف� �ط ��ري ��ة س � ��ارة
العتيقي.
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