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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم التقى رئيس االتحاد
البرلماني الدولي

استقبل رئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس
االتحاد البرملاني الدولي صابر شودري وذلك بمناسبة زيارته البالد.
وج��رى خ�لال اللقاء بحث سبل تطوير أط��ر ال�ت�ع��اون وال�ت��واص��ل بني
مجلس األمة الكويتي واالتحاد البرملاني الدولي كما تطرق اللقاء إلى
مجمل األوضاع اإلقليمية والدولية.
تفاصيل (ص)03

العمير :بعضها يحتاج إلى تعديل وجار معالجتها وتقديمها في أسرع وقت ممكن

مطالب نيابية بعقد جلسة خاصة
لإلسراع في تنفيذ القوانين
ف �ي �م��ا ط ��ال ��ب ع � ��دد م ��ن ال� �ن ��واب
ال� �ح �ك ��وم ��ة ب �ع �ق��د ج �ل �س��ة خ��اص��ة
ملحاسبة الحكومة على تقصيرها
ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ق� ��وان �ي�ن أك � ��د وزي� ��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير
األشغال العامة د.علي العمير في
تصريح لـ «الدستور» أن الحكومة
ح ��ري� �ص ��ة ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ق ��وان�ي�ن
ال�ت��ي أق��ره��ا املجلس مشيرا إل��ى أن
بعضها يحتاج ال��ى تعديل بسبب
م� � ��ادة او اك� �ث ��ر وج� � ��ار م�ع��ال�ج�ت�ه��ا
وت �ق��دي �م �ه��ا ف ��ي أس� ��رع وق ��ت ممكن
مستطردا :والبعض اآلخ��ر يحتاج
إلى تعديل في مجلس االمة.
ومن جهته دعا النائب د .محمد
الحويلة ال��وزراء إلى املبادرة بشكل

سريع في تنفيذ القوانني حتى يتم
ان �ج��ازه��ا م ��ردف ��ا :س �ب��ق ان منحنا
الحكومة أكثر من فرصة وال مجال
للتأخير.
وب � � ��دوره ط ��ال ��ب ال �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال� � �ك� � �ن � ��دري ب� �ع� �ق ��د ج� �ل� �س ��ة خ ��اص ��ة
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى اس �ب��اب ع ��دم اص ��دار
اللوائح التنفيذية للقوانني املنجزة
م� �ت� �س ��ائ�ل�ا :ه � ��ل ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ب �س �ب��ب
عوائق قانونية او ملشاكل في صلب
التشريع؟
أم� � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن
ال� �ج� �ي ��ران ف��اس �ت �غ��رب ع� ��دم ص ��دور
ال�ل��وائ��ح التنفيذية م�ش��ددا على أن
التأخير يتطلب مساءلة سياسية
حول مصداقية الحكومة في تنفيذ

ال �ق��ان��ون ف�ي�م��ا دع ��ا ال �ن��ائ��ب محمد
ال� �ه ��دي ��ة إل � ��ى ع� �ق ��د ج �ل �س��ة خ��اص��ة
ل�ب�ح��ث االم� ��ر وم�ح��اس�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة
ع� �ل ��ى ت �ق �ص �ي��ره��ا ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��أن
ق ��ائ�ل�ا :ال ي �ع �ق��ل ان امل �ج �ل��س ي �ق��وم
بتشريع ويوافق على هذه القوانني
وال�ح�ك��وم��ة ال تستطيع ان تتناغم
مع اداء ونشاط املجلس.
وف��ي السياق نفسه ش��دد النائب
ك � ��ام � ��ل ال � �ع � ��وض � ��ي ع � �ل� ��ى ض� � � ��رورة
م �ح��اس �ب��ة ال �ح �ك��وم��ة او ال ��وزي ��ر او
املسؤول املقصر ال��ذي وع��د بتنفيذ
القانون ضمن ج��دول زمني محدد
ولم يستطع ان يفي بوعده.

األولويات % 70 :نسبة الصرف
على المشاريع في ٢٠١٦/٢٠١٥
أرج� ��أت ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات النظر
ف��ي تقييم اداء ال�ج�ه��ات الحكومية
بشأن تنفيذ خطة الدولة التنموية
لحني ورود تقرير املجلس االعلى
للتخطيط إليها بعد اقراره من قبل
مجلس الوزراء.
وق��ال مقرر اللجنة النائب أحمد
الري ان م �ج �ل��س ال � � ��وزراء سينظر
خالل اجتماعه اليوم تقرير املجلس

االعلى للتخطيط بشأن تقييم اداء
ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وم ��ن ث��م اح��ال�ت��ه
للجنة االول��وي��ات ملناقشته واع��داد
ت�ق��ري��ر ب�ش��أن��ه ورف �ع��ه ملجلس االم��ة
م�ب�ي�ن��ا ان ال�ل�ج�ن��ة ارج� ��أت مناقشة
تقييم اداء املسؤولني بالدولة لحني
ورود التقرير.
وأب � � ��دى الري رض� � ��اه ع ��ن ن�س�ب��ة
امل � �ش� ��اري� ��ع ب ��ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة

التشريعية ترفض التعديالت
الحكومية على قانون الخبرة
رف� � �ض � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
ال�ت�ع��دي�لات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ق��دم��ة على
قانون تنظيم الخبرة وابقت املشروع
بقانون كما أقر في املداولة األولى في
جلسة  10مايو الجاري كما رفضت
ال�ل�ج�ن��ة رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب
س�ل�ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م ف��ي ق�ض�ي��ة جنح

ص �ح��اف��ة .وق ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة أح�م��د
ال �ق �ض �ي �ب��ي إن ال �ل �ج �ن��ة واف� �ق ��ت على
التعديل على بعض أح�ك��ام القانون
ب ��إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �غ��ذي��ة
وأحيل إلى اللجنة املختصة.
تفاصيل (ص)04

ال� �ت ��ي ارت� �ف� �ع ��ت ف� ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 ٪بعد ان كانت
 ٢٠١٥/٢٠١٤الى  ٨٣
بواقع ٪ ٥٣ في السنة التي سبقتها
م �ت��وق �ع��ا ان ت �ب �ل��غ ن �س �ب��ة ال �ص��رف
ع �ل��ى امل� �ش ��اري ��ع ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 ٢٠١٦/٢٠١٥بحدود ٪ ٧٠.

األمير يصل تركيا لترؤس وفد الكويت
في قمة العمل اإلنساني

سمو أمير البالد لدى وصوله إلى مطار أتاتورك العسكري

وصل سمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د وال ��وف ��د ال��رس�م��ي
امل � � ��راف � � ��ق ل � �س � �م� ��وه ع � �ص� ��ر ام� ��س
إل � ��ى م� �ط ��ار أت � ��ات � ��ورك ال �ع �س �ك��ري
بجمهورية ت��رك�ي��ا وذل ��ك ل�ت��رؤس
وف ��د ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ق �م��ة ال�ع��امل�ي��ة

للعمل اإلنساني التي ستعقد في
مدينة إسطنبول.
وك � � � ��ان ف � ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال س �م ��وه
ع�ل��ى أرض امل �ط��ار ن��ائ��ب محافظ
إس �ط �ن �ب��ول إس �م��اع �ي��ل غ��ول�ت�ك�ين
وس�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل ��دى ج�م�ه��وري��ة

تفاصيل (ص)04

ملف «الدستور»
 مجلس  309 :2013تشريعات منها  102قانونو150ميزانية و 57اتفاقية
  29قانونا ومرسوما صدرت في دور االنعقادالثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر

تفاصيل (ص)13-08

ت��رك�ي��ا ع�ب��دال�ل��ه ال ��ذوي ��خ وقنصل
عام الكويت لدى إسطنبول محمد
امل�ح�م��د وآم ��ر أك��ادي �م �ي��ة ال�ط�ي��ران
ال �ع �س �ك��ري ال� �ل ��واء ف�ت�ح��ي ال�ب��اي��ي
وأعضاء السفارة.
تفاصيل (ص)02

العيسى :وقف زيادة الرسوم
الدراسية للمدارس الخاصة
قرر وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي د .ب��در العيسى وق��ف زي��ادة
الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة
بكافة أنظمتها التعليمية واعتماد
ال��رس��وم امل �ق��ررة ع��ن ال �ع��ام ال��دراس��ي
.2016/2015
ون��ص ال�ق��رار على ض��رورة التزام

امل � ��دارس ال �خ��اص��ة ال�ع��رب�ي��ة األه�ل�ي��ة
وال �ع ��رب �ي ��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة وال �ه �ن��دي��ة
وال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة وال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة ب��أج��ور
امل �ع �ل �م�ي�ن واإلداري � � �ي� � ��ن امل �ن �ص��وص
عليها بالقرارات.
تفاصيل (ص)15
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أكد في اتصال هاتفي بالرئيس هادي حرص الكويت على إنجاح المشاورات اليمنية

األمير يصل إلى تركيا لترؤس وفد الكويت
في القمة العالمية للعمل اإلنساني

سمو األمير مودعا من سمو ولي العهد

وص ��ل س�م��و أم �ي��ر ال �بل��اد الشيخ
ص� �ب ��اح األح � �م ��د وال� ��وف� ��د ال��رس �م��ي
امل � ��راف � ��ق ل �س �م ��وه ع �ص ��ر ام � ��س إل ��ى
مطار أتاتورك العسكري بجمهورية
تركيا وذلك لترؤس وفد الكويت في
القمة العاملية للعمل اإلنساني التي
ستعقد في مدينة إسطنبول.
وك� ��ان ف��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م��وه على
أرض املطار نائب محافظ إسطنبول
إسماعيل غولتكني وسفير الكويت
ل� � ��دى ج� �م� �ه ��وري ��ة ت ��رك� �ي ��ا ع �ب��دال �ل��ه
ال��ذوي��خ وق�ن�ص��ل ع��ام ال�ك��وي��ت ل��دى
إس� �ط� �ن� �ب ��ول م �ح �م��د امل� �ح� �م ��د وآم� ��ر
أكاديمية الطيران العسكري اللواء
فتحي البايي وأعضاء السفارة.

 ...ومودعا من رئيس مجلس األمة

وك� ��ان س �م��وه وال ��وف ��د ال��رس�م��ي
امل��راف��ق ل��ه غ ��ادر أرض ال��وط��ن ظهر
امس متوجها إلى تركيا.
وك��ان في وداع سموه على ارض
امل � �ط ��ار س �م��و ن ��ائ ��ب األم � �ي ��ر وول ��ي
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم وكبار
ال� �ش� �ي ��وخ ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال �ح ��رس
ال ��وط� �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ م �ش �ع��ل االح� �م ��د
وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء ووزي� � � ��ر ش � � ��ؤون ال� ��دي� ��وان
األميري الشيخ ناصر صباح األحمد
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د

ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح والوزراء
وك �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة وك �ب��ار
القادة بالجيش والشرطة والحرس
الوطني.
وي��راف��ق سموه وف��د رسمي يضم
كال من النائب األول لرئيس مجلس
ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد ونائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
بالوكالة انس الصالح ومدير مكتب
حضرة صاحب السمو أمير البالد
اح �م��د ال�ف�ه��د وامل�س�ت�ش��ار ب��ال��دي��وان
األم�ي��ري محمد ابوالحسن ورئيس
امل � ��راس � ��م وال� �ت� �ش ��ري� �ف ��ات األم� �ي ��ري ��ة

الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير
الخارجية خالد الجارالله ورئيس
ال � � �ش� � ��ؤون االع �ل��ام� � �ي � ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة
ب��ال��دي��وان االم �ي��ري ي��وس��ف ال��روم��ي
ورئ� � � �ي � � ��س ال � � � �ش� � � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
واالق �ت �ص ��ادي ��ة ب ��ال ��دي ��وان االم �ي��ري
الشيخ ف��واز س�ع��ود ال�ن��اص��ر وكبار
املسؤولني بالديوان االميري ووزارة
الخارجية.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى ت �ل �ق��ى سمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ا م�س��اء
ام � ��س االول م ��ن ال ��رئ� �ي ��س ال�ي�م�ن��ي
عبد ربه منصور ه��ادي حيث جرى
خ�لال االتصال استعراض تطورات
امل � �ش� ��اورات ب�ي�ن األط � � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة

املنعقدة في الكويت مؤكدا حرصهم
ع� �ل ��ى م� ��واص � �ل� ��ة ه � � ��ذه امل � � �ش� � ��اورات
وصوال للحل التوافقي الذي يحقق
األمن واالستقرار لليمن الشقيق.
واع� ��رب ال��رئ�ي��س ال�ي�م�ن��ي م�ج��ددا
ع��ن ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ل�س�م��و األم �ي��ر
على استضافة ورعاية الكويت لهذه
امل�ش��اورات .ه��ذا واك��د سموه حرص
الكويت على نجاح ه��ذه امل�ش��اورات
بما يحقق االم��ن واالستقرار لليمن
الشقيق وسالمة ابنائه.
كما بعث سمو أمير البالد ببرقية
تهنئة إلى الرئيس اليمني عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له

نائب األمير استقبل الغانم
والمبارك ورئيس البرلمان الدولي
استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح ام��س رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم .واستقبل
س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء .ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد واستقبل سمو
ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ووزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خالد
الجراح واستقبل وزير االعالم ووزير

الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان
ال �ح �م��ود ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبدالله واستقبل سمو ولي العهد
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
ورئ �ي��س ال �ب��رمل��ان االت� �ح ��ادي ال��دول��ي
صابر شودري والوفد املرافق له وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة رئ � �ي ��س امل ��راس ��م
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد
الشيخ مبارك الحمود ووكيل الشعبة

البرملانية رئيس بعثة الشرف املرافقة
ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع .وم��ن ناحية
اخرى بعث نائب األمير وولي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د ببرقية تهنئة
إل��ى أخ�ي��ه ال��رئ�ي��س عبد رب��ه منصور
ه� ��ادي رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
ال �ش �ق �ي �ق��ة ض �م �ن �ه��ا س � �م ��وه خ��ال��ص
ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
ل� �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل ��ه م ��وف ��ور ال�ص�ح��ة
والعافية.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس البرملان االتحادي الدولي صابر شودري

م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
وت �س �ل��م ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
ام � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد رس � ��ال � ��ة خ� �ط� �ي ��ة م��ن
ال ��رئ �ي ��س أس� �ي ��اس أف� ��ورق� ��ي رئ �ي��س
دول � ��ة اري �ت �ي��ري��ا ال �ص��دي �ق��ة ت�ت�ع�ل��ق
ب ��ال �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ت��رب��ط
البلدين والشعبني الصديقني وسبل
تعزيز العالقات في املجاالت كافة.
وق��د ق��ام بتسليم الرسالة لنائب
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ
علي ال �ج��راح سفير دول��ة اريتيريا
ل� ��دى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
محمد عمر محمود.
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محليات

03

أقام مأدبة غداء على شرفه

الغانم وشودري بحثا التعاون بين مجلس
األمة واالتحاد البرلماني الدولي

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

اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ف��ي م�ك�ت�ب��ه أم��س
رئيس االتحاد البرملاني الدولي
ص��اب��ر ش� ��ودري وذل ��ك بمناسبة

زيارته البالد .وجرى خالل اللقاء
بحث سبل تطوير أط��ر التعاون
وال � �ت� ��واص� ��ل ب�ي��ن م �ج �ل��س األم� ��ة
ال �ك ��وي �ت ��ي واالت� � �ح � ��اد ال �ب��رمل��ان��ي

 ...وخالل جولة في مجلس األمة بحضور عدد من النواب

ال� ��دول� ��ي ك �م��ا ت� �ط ��رق ال �ل �ق ��اء إل��ى
م� �ج� �م ��ل األوض � � � � � � ��اع اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
والدولية.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء وك �ي��ل الشعبة

ال �ب��رمل��ان �ي��ة رئ �ي��س ب�ع�ث��ة ال �ش��رف
امل��راف �ق��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
وع � � �ض� � ��وا ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة
ل�ل�ش�ع�ب��ة ال �ن��ائ �ب��ان د .خ�ل�ي��ل أب��ل

الخرينج يشيد بجهود جنودنا
في دعم الشرعية اليمنية
قدم نائب رئيس مجلس االمة
مبارك الخرينج الشكر والتقدير
واالع � � � �ت� � � ��زاز ب� �ج� �ن ��ود ال� �ك ��وي ��ت
البواسل وبأعمالهم الرجولية
وال� �ش� �ج ��اع ��ة ف� ��ي م �ه �م �ت �ه��م ف��ي
الدفاع عن االمن القومي العربي
وال �خ �ل �ي �ج ��ي ودع � � ��م ال �ش��رع �ي��ة
اليمنية وفقا للقرارات الدولية
وامل�ب��ادرة الخليجية التي تدعم
ال�ش��رع�ي��ة اليمنية وح �ق��ن دم��اء
اليمنية.

واش � ��اد ال �خ��ري �ن��ج ب ��أدواره ��م
العسكرية الفعالة واملتميزة في
ادائ� �ه ��ا م�ح�ي�ي��ا ك��ذل��ك اخ��وان �ه��م
ال� �ج� �ن ��ود ال� �ب ��واس ��ل م� ��ن ال � ��دول
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة ب �ق �ي��ادة
اململكة العربية السعودية التي
ت� �ق ��ود ع �م �ل �ي��ة ع ��اص� �ف ��ة ال� �ح ��زم
ض ��د امل �ت �م ��ردي ��ن واالن �ق�ل�اب �ي�ي�ن
م��ن ال�ح��وث�ي�ين وات �ب��اع املخلوع
صالح .واستذكر الخرينج بكل
الفخر واالعتزاز الشهداء الذين

ق ��دم ��وا ارواح � �ه� ��م ف � ��داء ل�ل��وط��ن
واملصابني عجل الله شفاءهم.
واع��رب الخرينج عن امله في
نهاية قريبة للحرب ف��ي اليمن
واج� �ت� �م ��اع ال� �ف ��رق ��اء ع �ل��ى ك�ل�م��ة
س � � ��واء م� ��ن اج� � ��ل ي� �م ��ن م�س�ت�ق��ر
ينعم ب��ال�س�لام واالم ��ن واالم ��ان
ب�ش��رع�ي�ت��ه ال��دس �ت��وري��ة وب��دع��م
اقليمي ودول ��ي م��ن اج��ل تنمية
وازدهار اليمن السعيد.

وماضي الهاجري ورئيس لجنة
ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
النائب كامل العوضي.
وع� �ق ��ب ال� �ل� �ق ��اء أق � � ��ام ال��رئ �ي��س

ال �غ��ان��م م ��أدب ��ة غ� ��داء ع �ل��ى ش��رف
ش� � � �ـ � � ��ودري ح� �ـ� �ض ��ره ��ا ع� � � ��دد م��ن
النواب.

الزلزلة يطالب العبيدي
بالتدخل إلنقاذ طفل مريض

مبارك الخرينج

ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع� �ل ��ي ال �ع �ب �ي��دي
بالتدخل إلنقاذ طفل كويتي مصاب
ب��ال �ق �ل��ب ف� ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى ال � �ص ��دري
الفتا الى أن أطباء املستشفى مع كل
االس ��ف ال ي�ع��رف��ون ك�ي��ف يتصرفون
مع هذا الطفل وكل طبيب يعطي رأيا
مخالفا لآلخر ليضيع الطفل واهله
ب�ي�ن اج �ت �ه��ادات االط �ب��اء وإخ�ت�لاف�ه��م
وال ي ��زال ال�ط�ف��ل واه �ل��ه باملستشفى
ال ي �ع��رف��ون م ��ا م �ص �ي��ره ف �ه��ل ع��رف��ت
الحكومة اآلن مل��اذا ال يثق املواطنون
بالعالج بني يدي األطباء في الكويت؟

د .يوسف الزلزلة
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برلمان
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لحين ورود تقرير المجلس األعلى للتخطيط إليها بعد عرضه على مجلس الوزراء واعتماده

األولويات ترجئ تقييم أداء الجهات
الحكومية حول تنفيذ الخطة التنموية
أرجأت لجنة االولويات البرملانية
ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ت �ق �ي �ي��م اداء ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب � �ش� ��أن ت �ن �ف �ي ��ذ خ �ط��ة
الدولة التنموية لحني ورود تقرير
امل �ج �ل��س االع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط إل�ي�ه��ا
ب �ع��د ع��رض��ه ع �ل��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء
واع� �ت� �م ��اده م ��ؤك ��دة أن �ه ��ا س�ت�ت��أن��ى
ب� ��إع� ��داد ت �ق��ري��ره��ا ب �ع��د اس �ت �ك �م��ال
كافة املعلومات والبيانات املتصلة
بشأنها.
وق��ال مقرر اللجنة النائب أحمد
الري في تصريح صحافي يوم امس
ع�ق��دت لجنة االول��وي��ات اجتماعها
بحضور وزيرالشؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل ووزي� � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
واالم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ج �ل��س االع �ل ��ى
للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي
ملناقشة خطة التنمية وتقييم اداء
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة بعد
سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة .
واوضح الري ان مجلس الوزراء
سينظر خالل اجتماعه اليوم تقرير
امل �ج �ل��س االع �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ب�ش��أن

جانب من اجتماع لجنة األولويات

تقييم اداء ال�ج�ه��ات املختلفة وم��ن
ث��م سيتم احالته للجنة االول��وي��ات
ملناقشته واع��داد تقرير بشأنه ومن
ث ��م رف� �ع ��ه مل �ج �ل��س االم � ��ة م �ب �ي �ن��ا ان
اللجنة ارج ��أت مناقشة تقييم اداء
امل �س��ؤول �ي�ي�ن ب��ال��دول��ة ل �ح�ين ورود
التقرير.
ونوه الري الى ان اللجنة ستعقد
س �ل �س �ل��ة اج �ت �م ��اع ��ات ل �ت �ق �ي �ي��م اداء
الجهات الحكومية وم��دى تنفيذها
ل�خ�ط��ة ال��دول��ة ال�ت�ن�م��وي��ة م��ؤك��دا ان

اللجنة ستتأنى بهذا التقييم وبعد
جمع كافة املعلومات الالزمة له.
وذك��ر الري ان املشكلة االساسية
بالعمل في القطاع العام تتمثل في
غياب ثقافة العمل الجماعي وتجذر
العمل الفردي في مواقع املسؤولية
م�ش�ي��را ال��ى ان ال�ع��دي��د م��ن الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل��م ت�ل�ت��زم بتنفيذ خطة
ال��دول��ة ال�ت�ن�م��وي��ة واب �ل��غ دل�ي��ل على
ذل� ��ك غ �ي ��اب دور ل �ج ��ان ال�ت�خ�ط�ي��ط
بالجهات الحكومية وع��دم تشكيل

بعض ال�ج�ه��ات ل�ه��ذه ال�ل�ج��ان وبما
يخالف قرار مجلس الوزراء.
وأشاد الري بدور املجلس البلدي
ب��االل �ت��زام ف��ي اط ��ار ال�خ�ط��ة خ��اص��ة
وان ه� �ن ��اك ج� �ه ��ات ع � ��دة ل ��م ت �ل �ت��زم
ب��امل�ت��اب�ع��ة الحثيثة لتنفيذ الخطة
وتتعذر باملعوقات وغياب التنسيق
م��ع ال�ج�ه��ات االخ ��رى م��ات��رت��ب عليه
جمود الخطة الفتا إلى ان خير دليل
ع�ل��ى غ �ي��اب ال�ت�ن�س�ي��ق وع ��دم ال �ت��زام
ب�ع��ض ال�ج�ه��ات بالخطة وج��ود ١٢
م �ش��روع ق��ان��ون م �ن��ذ ع ��ام  ٢٠٠٩لم
تبت بها الجهات الحكومية واخرى
منظوره لدى الفتوى والتشريع.
وأب � � ��دى الري رض� � ��اه ع ��ن ن�س�ب��ة
امل � �ش� ��اري� ��ع ب ��ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ال� �ت ��ي ارت� �ف� �ع ��ت ف� ��ي ال �س �ن ��ة امل��ال �ي��ة
 ٢٠١٥/٢٠١٤الى ٪ ٨٣ بعد ان كانت
بواقع ٪ ٥٣ في السنة التي سبقتها
م �ت��وق �ع��ا ان ت �ب �ل��غ ن �س �ب��ة ال �ص��رف
ع �ل��ى امل� �ش ��اري ��ع ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 ٢٠١٦/٢٠١٥بحدود٪ ٧٠.

التشريعية رفضت تعديالت
قانون تنظيم الخبرة

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

رف �ض��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية في اجتماعها امس
ال �ت �ع��دي�لات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ق��دم��ة
ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �خ �ب ��رة
 ١٩٨٠/٤٠وابقت املشروع بقانون
ك�م��ا أق��ر ف��ي امل��داول��ة األول ��ى في
جلسة  ٥/١٠الجاري كما رفضت
اللجنة رفع الحصانة عن النائب
س �ل �ط��ان ال �ل �غ �ي �ص��م ف ��ي ق�ض�ي��ة
جنح صحافة.
وق� ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ن��ائ��ب
أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين رف� �ض ��ت ال�ل�ج�ن��ة
في اجتماعها أمس التعديالت
الحكومية ع�ل��ى ق��ان��ون تنظيم
تنظيم ال�خ�ب��رة  ١٩٨٠/٤٠بعد

إق � ��راره ف��ي امل ��داول ��ة األول� ��ى في
الجلسة املاضية.
وأك� ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي أن ال�ل�ج�ن��ة
رف � �ض� ��ت رف � � ��ع ال� �ح� �ص ��ان ��ة ع��ن
ال �ن��ائ��ب س�ل�ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م في
قضية ج�ن��ح ص�ح��اف��ة بأغلبية
الحضور وواف�ق��ت اللجنة على
ال �ت �ع ��دي ��ل ع �ل ��ى ب �ع ��ض أح �ك ��ام
ال� �ق ��ان ��ون  ٢٠١٣/١١٢ب��إن �ش��اء
الهيئة العامة للتغذية وأحيل
إلى اللجنة املختصة.

أكد أن تضاعف نسبة جرائم األحداث يستلزم مساءلة وزراء التربية والشؤون واألوقاف واإلعالم

الجيران :الوثيقة االقتصادية رد فعل لهبوط أسعار النفط

أكد النائب د .عبد الرحمن الجيران
تراجع جنح الصحافة بسبب قانون
امل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع م �س �ت��درك��ا  :لكن
امل �ق �ل��ق ح �ق��ا ت ��زاي ��د ج ��رائ ��م االح� ��داث
ب � �ص� ��وره م �ل �ف �ت��ة واه� �م� �ه ��ا ال �خ �ط��ف
وال�ق�ت��ل ال�ع�م��د وه�ت��ك ال �ع��رض حيث
س �ج �ل��ت اح� �ص ��ائ� �ي ��ة وزارة ال� �ع ��دل
ت �ض��اع��ف ال �ن �س �ب��ة ال � ��ى  ٪١٥٦ه��ذا
ال�ع��ام الف�ت��ا ال��ى ان ه��ذه االحصائية
تستلزم مساءلة وزير التربية ووزير
ال � �ش � ��ؤون ووزي� � � ��ر االوق � � � ��اف ووزي � ��ر
االع �ل��ام ع ��ن ال �ت��داب �ي��ر االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ال �ت��ي ت��م ات �خ��اذه��ا ب��ال�ح�ك��وم��ة ح��ول
هذه الظاهرة.
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى اص � ��در ال �ج �ي��ران
ب�ي��ان��ا ح��ول ث �غ��رات وث�ي�ق��ة االص�ل�اح
االق � �ت � �ص � ��ادي م � ��ؤك � ��دا ف� �ي ��ه ان ه ��ذه
الوثيقة كتبت كرد فعل لهبوط اسعار
النفط وهذه مشكلتنا االساسية اننا
دائما ندير مؤسساتنا بردود الفعل
ول �ي��س ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي
وه� � ��ذا امل ��أخ ��ذ االول ع �ل��ى ال��وث �ي �ق��ة
وه��و انها سلسلة اج ��راءات وليست
استراتيجية اصالحية تنموية كما
فعلت ال�س�ع��ودي��ة ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال

ب��وض��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ط��وي �ل��ة امل��دي
لتخليص ال �س �ع��ودي��ة م��ن االع�ت�م��اد
على النفط كايراد اساسي للدولة.
واض��اف :وعموما وج��ود الوثيقة
اف �ض��ل م ��ن ع��دم��ه ول �ك��ن ي �ب��دو ان�ه��ا
ت��وج��ه ق��د ينتهي عند ع��ودة اسعار
ال �ن �ف��ط ل�ل�ارت� �ف ��اع ول� �ه ��ذا ي �ف �ض��ل ان
ندفع الحكومة لوجود استراتيجية
واض �ح��ة وم� �ح ��ددة الي �ج��اد م �ص��ادر
ب��دي �ل��ة ل �ل��دخ��ل والص �ل��اح االق �ت �ص��اد
وامل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��االض��اف��ة
إلى املالحظات التالية:
 -١عجز امليزانية غير دق�ي��ق النه
الي �ش �م��ل االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �خ��ارج �ي��ة
واستثمارات مؤسسة البترول وهذه
يجب ان تظهر ف��ي امل�ي��زان�ي��ة العامة
ل�ل��رق��اب��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة ول��رف��ع مستوى
الكويت العاملي االستثماري.
-٢ال� � �ض � ��رائ � ��ب وزي � � � � ��ادة ال� ��رس� ��وم
ي�ج��ب ال�ت�م�ه��ل ف�ي�ه��ا ودراس � ��ة اث��ره��ا
االقتصادي قبل االقدام عليها.
-٣ت��رش �ي��د امل �ص��روف��ات ت��م بشكل
عشوائي وقضى على ادوات التطوير
مثل ال�ت��دري��ب وف��رق العمل وغيرها
وكان االفضل ترشيد املصاريف على

د .عبد الرحمن الجيران

املشروعات العامة التي تبلغ مبالغ
خ �ي��ال �ي��ه ب �س �ب��ب االل � �ت � ��زام ب��امل �ق��اول
امل �ح �ل��ي وع� ��دم ش �ف��اف �ي��ة امل �ن��اق �ص��ات
والتنفيذ لدي الهيئات الحكومية.
 -٤اع� � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة س� ��وق ال�ع�م��ال��ه
ش��يء محمود ولكن ال يمكن ان يتم
اال م� ��ن خ �ل��ال ال� �ق� �ض ��اء ع �ل ��ى ف �س��اد
مافيا العمالة والزام القطاع الخاص
بتعيني الكويتيني.
 -٥اص�ل��اح ال �ق �ط��اع ال �خ��اص اوال
قبل الخصخصة م��ن خ�لال القضاء

ع �ل��ى االح �ت �ك��ار وت �ع �ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
فهناك مليون ونصف املليون عامل
واف ��د ام ��ام  ٦٠ال ��ف ك��وي�ت��ي يعملون
في القطاع الخاص وايضا الب��د من
مساهمة القطاع الخاص بامليزانية
العامة ورقابة جودة السلع من خالل
ق��وان�ين نضعها وح�م��اي��ة املستهلك
ول � �ه� ��ذا االف � �ض� ��ل االت� � �ج � ��اه ل �ل �ق �ط��اع
امل �ش �ت��رك ق�ب��ل ال�خ�ص�خ�ص��ة ال�ك��ام�ل��ة
لرقابة الحكومة على اداء الخدمات
ال � �ع� ��ام� ��ة واالت� � � �ج � � ��اه ل �ل �خ �ص �خ �ص��ة
الكاملة من دون ضوابط يعني طرد
الكويتيني من وظائفهم.
 -٦لم تتعرض الوثيقة للبطالة بني
الكويتيني وال كيف ستوفر وظائف
لـ  ٣٠٠ال��ف كويتي سيدخلون سوق
العمل في العشر السنوات املقبلة.
 -٧ف��ي ظ��ل هيمنة غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة
ع � �ل � ��ى وزارات امل � � � � ��ال وال� � �ت� � �ج � ��ارة
واالق� � � �ت� � � �ص � � ��اد ف � � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت ف �م��ن
الخطورة طرح موضوع الخصخصة
النه سيزيد من هيمنة التجار ويعزز
االحتكار والتضخم وزيادة االسعار
امل �س �ت �م��ر ب�ل�ا ت ��وق ��ف وال ان �خ �ف��اض
حتي لو انخفضت االسعار العاملية.

 - 8الخطة متواضعة لالستثمارات
الصغيرة حيث تنص الوثيقة على
دعم اقل من  ٩٠٠مشروع خالل اربع
س � �ن� ��وات وه � � ��ذا ط �ب �ع��ا ش� ��ئ غ��ري��ب
ل � �ص � �ن� ��دوق ي� �م� �ل ��ك م � �ل � �ي� ��اري دي� �ن ��ار
ك��وي�ت��ي و٪١٠ م��ن اراض � ��ي ال�ك��وي��ت
وف��ي ظ��ل اقتصاد ب��ه ع�ش��رات االالف
من املشاريع الصغيرة والتي يملكها
ال ��واف ��دون وي ��دل ان ال �ص �ن��دوق غير
مطلوب منه تغيير هيكلية التجارة
ب��ال�ك��وي��ت وات��اح��ة ال�ف��رص��ة للشباب
ل��دخ��ول ه ��ذا امل �ج��ال ول �ه��ذا مطلوب
تغيير مجلس االدارة الحالي ال��ذي
ت �ه �ي �م��ن ع �ل �ي��ه غ ��رف ��ة ال� �ت� �ج ��ارة إل��ى
مجلس اكثر شعبية ومن دون هيمنة
احد ومستقل.
 - 9االت �ج��اه ل��زي��ادة االس�ت�ث�م��ارات
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ه ه� � ��و ات � � �ج� � ��اه م �ح �م ��ود
وامل � �ط � �ل� ��وب زي � ��ادت � ��ه الن� � ��ه س �ي��دخ��ل
االم��وال والتكنولوجيا الحديثه إلى
اقتصادنا ويساهم في التطوير.
 - 10م � �ش� ��ارك� ��ة امل � ��واط� � �ن �ي��ن ف��ي
ال �ش��رك��ات وامل �ش��اري��ع ال�ع��ام��ة اي في
ملكيتها هو اتجاه محمود ومطلوب
زيادته والبدء به في عملية االصالح

االق�ت�ص��ادي حتي نزيد ثقة املواطن
بعملية االصالح ويكون شريكا فيها
ويدعمها.
 - 11اص �ل ��اح س � ��وق ال �ع �م ��ل ام ��ر
مطلوب ولكن اوال البد من الشفافية
وم �ح��ارب��ة م��اف �ي��ا ال �ع �م��ال��ة وم�ن�ع�ه��ا
م��ن ال �ت�لاع��ب بهيكلية س ��وق العمل
ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص اذ ت�ب�ل��غ ال�ع�م��ال��ة
ال��واف��دة االن مليونا ونصف املليون
امام  ٦٠الف عامل كويتي وهذا هرم
مقلوب واملطلوب اصالحه وان تكون
العمالة الكويتية ال تقل ب��ه ع��ن -٣٠
٪٤٠ وهي حاليا ٪٤ فقط اذ إن هناك
 ٣٠٠الف خريج سيدخل سوق العمل
خ�لال ال�س�ن��وات املقبلة والنستطيع
ت��وظ �ي �ف �ه��م ب��ال �ح �ك��وم��ة وامل� �ط� �ل ��وب
توظيف اغلبهم في القطاع الخاص.
 -١2اصالح وتغيير قوانني العمل
االداري والخدمة املدنية امر مهم جدا
وم��ن دون �ه��ا الي�م�ك��ن ان ننفذ خطط
التنمية وال االصالح االقتصادي وان
يكون لدينا قانون لتعيني القياديني
حسب الجدارة والكفاءة.
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مطيع :مفاوضات اليمن كادت تصل
إلى طريق مسدود لوال تدخل األمير
أش � ��اد ال �ن��ائ��ب د .أح �م��د مطيع
ال �ع��ازم��ي ب�ت��دخ��ل ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح إلنقاذ املفاوضات
اليمنية املقامة حاليا في الكويت
وذلك بعد أن كادت تصل إلى خط
مسدود بني األط��راف املشاركة في
املفاوضات.
وأك ��د م�ط�ي��ع أن ت��دخ��ل ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و وإن � � �ق� � ��اذه ل �ل �م �ف��اوض��ات
اليمنية يضاف لسجله الناصع في
الدبلوماسية وال�ع�لاق��ات الدولية
وهو موقف ال يستغرب من سموه
وال من دولة الكويت فسموه عراب
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال��دول �ي��ة وال�ك��وي��ت
هي بلد الصداقة وحمامة السالم
ال �ت��ي ت�س�ع��ى دائ �م��ا وأب ��دا بحكمة

د.أحمد مطيع

ق ��ادت � �ه ��ا ل � � ��رأب ال � �ص � ��دع ال �ع ��رب ��ي
وحل كافة املشاكل والخالفات في
محيطنا اإلقليمي وإرس��اء دعائم

السالم في العالم أجمع.
وأض ��اف مطيع أن��ه يتمنى من
األط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ت �ع��اون فيما
ب�ي�ن�ه��ا ل �ل��وص��ول إل ��ى ح ��ل ي�خ��رج
ف �ي��ه ال �ي �م��ن وال �ي �م �ن �ي��ون م ��ن عنق
ال��زج��اج��ة وم ��ن ه ��ذه األزم � ��ة ال�ت��ي
عصفت باليمن السعيد الذي بات
حزينا بعد محاولة االنقالب على
الشرعية التي قامت بها الجماعات
اإلره��اب �ي��ة وال �ت��ي دع�م�ت�ه��ا بعض
ال ��دول ال�ت��ي ال ت��ري��د الخير لليمن
وال ت ��ري ��د ال � �س �ل�ام أو االس� �ت� �ق ��رار
لدولنا العربية واإلسالمية.
وخ� �ت ��م م �ط �ي��ع أن � ��ه ي �ت �م �ن��ى أن
يعود اليمن لليمنيني يمنا عربيا
س�ع�ي��دا ك�م��ا ع �ه��دن��اه وواح� ��ة أم��ن
وسالم لكل اليمنيني.

وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��د الحميد
دش �ت��ي س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر ال �ع��دل
وزي � � � � � ��ر االوق� � � � � � � � ��اف وال � � � �ش� � � ��ؤون
االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع
ج��اء ف��ي مقدمته :ن�ظ��را مل��ا شاب
إدارة ال��رس��وم ب ��وزارة ال�ع��دل من
ت�خ�ب��ط ف��ي ف ��رض ال ��رس ��وم على
ال � ��دع � ��اوى واألح� � �ك � ��ام واألوام � � ��ر
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ح�ي��ث ل��وح��ظ بالفترة
االخ �ي ��رة اخ �ت�ل�اف ال�ت�ق��دي��ر على
ذات األم ��ر وامل��وض��وع واالت �ج��اه
إلى فرض رسوم لم يرد بها نص
ف��ي ال�ق��ان��ون وج ��اءت ب�ن��اءا على
اجتهاد خاطئ ف��ي تفسير نص
امل��ادة ( )41م��ن ق��ان��ون املرافعات
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م��ا يعنينا
ه�ن��ا ه��و ت�ل��ك ال�ق�ض��اي��ا واألوام ��ر
امل�ن�ت�ه�ي��ة ب� �ص ��دور أح� �ك ��ام فيها
وت��م تقدير رس��وم فيها م��ن قبل
واستقرت فيها املراكز القانونية
ب�ص�ف��ة ن �ه��ائ �ي��ة ث ��م ع� ��ادت إدارة
الرسوم لتفرض رسوما على تلك

د .عبد الحميد دشتي

األح� �ك ��ام واألوام � � ��ر ب��أث��ر رج�ع��ي
وبناء على اجتهادات شخصية
األم� ��ر ال� ��ذي ل��وح��ظ م �ع��ه ت�ك��دس
امل �ح ��اك��م ب� ��أوام� ��ر ت �ق��دي��ر رس ��وم
قضائية وتظلمات منها يرجى
افادتي وتزويدي باآلتي:
م��ا ال �ض��واب��ط وامل�ع��اي�ي��ر التي
اس �ت �ن��دت إل �ي �ه��ا إدارة ال��رس��وم
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حمدان العازمي إلنهاء وقف إصدار
تأشيرات الحج والعمرة للبدون
ناشد النائب حمدان العازمي
ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د ال �ت��دخ��ل الن�ه��اء
وق��ف منح التأشيرات للمملكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ل�ح��ام�ل��ي
ج� � � � � ��وازات امل� � � � ��ادة  ١٧م � ��ن غ �ي��ر
محددي الجنسية الداء مناسك
ال �ع �م��رة وف��ري �ض��ة ال� �ح ��ج ل �ع��ام
.١٤٣٧
وق� � ��ال ال� �ع ��ازم ��ي ان م �ص ��درا
م � �س� ��ؤوال ف� ��ي س � �ف� ��ارة امل �م �ل �ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ب��ال�ك��وي��ت
اوق��ف اص��دار ت��أش�ي��رات العمرة
لبعض الفئات من غير محددي
الجنسية مشيرا الى ان املصدر
اكد ان هذا االجراء مؤقت وسيتم

دشتي للصانع :ما معايير تقدير الرسوم
على دعاوى صدرت بها أحكام نهائية؟
القضائية في إعادة تقدير رسوم
ق �ض��ائ �ي��ة ع �ل��ى دع� � ��اوى وأوام � ��ر
ت��م ت �ق��دي��ر ف�ي�ه��ا رس� ��وم م��ن قبل
وصدرت أحكام نهائية بشأنها؟
وم ��ا ت��اري��خ ال �ب��دء م��ن ق�ب��ل جهة
الرسوم القضائية في فرض تلك
الرسوم بأثر رجعي؟
وه��ل ت��م إع��ادة تقدير الرسوم
بناءا على تلك االجتهادات على
ك ��اف ��ة ال � ��دع � ��اوى واألوام� � � � ��ر م�ن��ذ
ص��دور ق��ان��ون امل��راف�ع��ات وحتى
ت ��اري ��خ ت �ل��ك االج � �ت � �ه� ��ادات ال �ت��ي
ف��اج��أت �ن��ا ب �ه��ا إدارة ال� ��رس� ��وم؟
وي ��رج ��ى إف ��ادت� �ن ��ا ب �م �ص��در ت�ل��ك
ال �ف �ت��وى ال �ت��ي ب�م��وج�ب�ه��ا ق��ام��ت
إدارة ال � ��رس � ��وم ب � ��إع � ��ادة ف ��رض
رسوم بأثر رجعي.
كما يرجى تزويدنا بإحصائية
ت� �ف� �ي ��د ب� ��أس � �م� ��اء وب � �ي� ��ان� ��ات م��ن
ق��ام��ت إدارة ال ��رس ��وم ب��ال��رج��وع
عليهم بأوامر تقدير رس��وم منذ
ت��اري��خ االج �ت �ه��اد وح �ت��ى ت��اري��خ

برلمان

2016/4/30؟ وي��رج��ى إف��ادت �ن��ا
ع �م��ا اذا ك� ��ان ه� �ن ��اك ت �ع��دي��ل ق��د
ص��در على ق��ان��ون إدارة الرسوم
ب �ش��أن ذل ��ك أم ال أم أن ال�ت�ق��دي��ر
جاء بناء على قرار وعليه يرجى
تزويدنا بنسخه منه؟
ويرجى إفادتنا عن سبب عدم
تحصيل تلك ال��رس��وم وق��ت رفع
تلك ال��دع��اوى واألوام��ر ومل��اذا تم
ت �ق��دي��ر رس � ��وم أخ � ��رى ع �ن��د رف��ع
ت �ل��ك ال � ��دع � ��اوى ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
ع��دم تعديل الطلبات فيها؟ كما
يرجى تزويدنا بأسماء وبيانات
من قاموا بسداد رسوم مثل تلك
األوام��ر وذل��ك اعتبارا من تاريخ
 2014/1/1حتى .2016/4/30

حمدان العازمي

املاضي ومضى عليه ما يقارب
ال �خ �م �س��ة اش �ه��ر واالن م�ن��اس��ك
عمرة شهر رمضان الكريم على
االب ��واب داع�ي��ا وزي��ر الخارجية
ال � �ش � �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د ال ��ى
ال � �ت� ��دخ� ��ل وان � � �ه� � ��اء وق � � ��ف م �ن��ح
ال �ت��أش �ي��رات ح �ت��ى ال ي �ت �ك��رر ما
ح �ص��ل ف ��ي ح ��ج ع� ��ام  ١٤٣٦من
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ح �ي��ث ل ��م ت�ص��ل
وزارة االوقاف الكويتية ووزارتا
الحج والخارجية السعوديتان
الي حل.

اعادة اصدارها في وقت قريب.
واوض � � ��ح ال� �ع ��ازم ��ي ان ق� ��رار
ال ��وق ��ف ات �خ ��ذ ف ��ي ش �ه��ر ي�ن��اي��ر

التميمي يسأل العمير
عن مبنى المطار الجديد
وجه النائب عبدالله التميمي
س��ؤاال الى وزي��ر االشغال العامة
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م�ج�ل��س
االم � ��ة د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ج� ��اء ف��ي
مقدمته :ينتظر الشعب الكويتي
ت �ط��وي��ر واج �ه��ة ال �ب�ل�اد املتمثلة
ف ��ي امل � �ط ��ار ال� �ج ��دي ��د ال� � ��ذي أخ��ذ
وق � �ت� ��ا ط� ��وي�ل��ا ق� �ب ��ل أن ت �س �ع��ى
الحكومة ف��ي ط��رح ه��ذا املشروع
ال �ح �ي ��وي وامل� �ه ��م ورغ � ��م ارت �ف ��اع
سعر التطوير والتحديث وبطء
عملية التخطيط والتنفيذ اال أن
ما تكشف لنا في عقود مناقصة
امل�ط��ار الجديد يحتاج ال��ى وقفة
رق ��اب� �ي ��ة ل �ل �ت �م �ع��ن ف ��ي م�ح�ت��وه��ا
وأس �ب��اب تجزئتها ب�ه��ذا الشكل
وت� �ب ��اع ��د ت �ن �ف �ي��ذه��ا وإس� �ن ��اده ��ا
ل �ع ��دد م ��ن ال �ج �ه��ات وال �ش��رك��ات
امل� � �ن� � �ف � ��ذة ل � �ل � �م � �ش � ��روع .وط� ��ال� ��ب
التميمي بافادته باآلتي:
كم عدد الشركات التي أسندت
لها مهمة إنشاء املطار الجديد؟
وم��ا مهام كل شركة منها؟ وهل

عبد الله التميمي

يشمل عقد امل�ق��اول العاملي كافة
منشآت املطار الجديد أم يقتصر
على إنشاء مبنى الركاب فقط؟
ومل� � ��اذا ل ��م ي �ت��م ش �م ��ول (االي� ��ر
س��اي��د-م �م��رات ال �خ��دم��ات الفنية
للمطار) في العقد الرئيسي؟
وم��ا أس �ب��اب فصلها ف��ي عقد
آخر؟ وكيف سيتم تنفيذها؟
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خالل ندوة دور الجهات الرقابية في حماية المال العام

عبدالصمد :انسحاب المناقص األول
كبد الدولة خسائر بـ  ٣٥مليون دينار
أكد النائب عدنان عبدالصمد أن
هناك نظاما شامال للمراقبة ولكن
ال ت�ع�ن��ي ك �ث��رة األج� �ه ��زة ال��رق��اب�ي��ة
زي��ادة في حماية امل��ال العام بل قد
ت��ؤدي ال��ى ه��دره مستطردا :واملهم
ان ت�ك��ون األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة فعالة
وذك �ي��ة وي �ج��ب أال ت �غ��رق ب��االرق��ام
وال� �ب� �ي ��ان ��ات وال �ت �ف��اص �ي��ل وي �ج��ب
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى اس�ت�ك�ش��اف اآلل �ي��ات
واألول� � ��وي� � ��ات ال �ف �ع��ال��ة وان ت �ك��ون
األجهزة وقائية ال عالجية مردفا:
نحن ال نريد ان نطبق العقوبات بل
يجب ان نحمي املال العام.
وأض� � � � � ��اف ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د خ�ل��ال
ال �ن��دوة ال �ت��ي أق�ي�م��ت ت�ح��ت ع�ن��وان
دور ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ف��ي حماية
املال العام أمس في مكتبة الكويت
ال��وط �ن �ي��ة أن� ��ه ي �ف �ت��رض أن تتمتع
األج� �ه ��زة ب��امل��رون��ة وت �ت �ط��ور وف�ق��ا
ل �ل �ظ ��روف واالح � � � ��داث م �ش �ي��را إل��ى
أن� ��ه ف ��ي ب �ع��ض األح � �ي� ��ان االخ � ��وان
ف� ��ي دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ي �س �ج �ل��ون
م�ل�اح �ظ��ات �ه��م غ �ي��ر م �ق �ت �ن �ع�ين ب�ه��ا
ب �س �ب��ب ال � �ق ��وان �ي�ن ال� �ت ��ي ي� �ج ��ب ان
ت �ت �ط��ور وت� ��اب� ��ع :ب �ع��ض امل �ش��اري��ع
زادت ك �ل �ف �ت �ه��ا ب �س �ب��ب ال� �ق ��وان�ي�ن
ول��دي �ن��ا ورش� ��ة خ�ل�ال ال �ص �ي��ف في
مجلس االمة لتسريع عمل القوانني
واملشروعات والتنمية.
وط� � ��ال� � ��ب ب � � ��إع � � ��ادة ال � �ن � �ظ� ��ر ف��ي
ال � �ق� ��وان�ي��ن واج� � � � � � ��راءات امل� �ش ��اري ��ع
لتسهيل االجراءات حيث أن قانون
املناقصات اكل الدهر عليه وشرب
ول � ��ن ن� �ق ��ره ح �ت ��ى اآلن وال� �ق ��ان ��ون
م ��ن ال�س�ت�ي�ن�ي��ات وي �ج��ب ان ي�ك��ون
ال �ت �ح��دي��ث وال �ت �ط��وي��ر م�س�ت�م��ري��ن
وق ��ان ��ون اع� � ��داد امل �ي��زان �ي��ة أق� ��ر في
 ١٩٧٨وي � �ج ��ب اع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
القانون بالكامل.
وتابع :االن اصبح لدينا  ٦٤جهة
حكومية والبد من التطوير الشامل
النه يسد الثغرات التي من خاللها
ي �م �ك��ن ال� �ت� �ج ��اوز ع �ل��ى امل � ��ال ال �ع��ام
الف �ت��ا إل� ��ى أن ان �س �ح��اب امل �ن��اق��ص
االول في املناقصات خسر البلد ما
يقارب  ٣٥مليون دينار ه��ذا العام
وهناك مناقصون العبون في البلد
وب��ال��رغ��م م��ن ت �ج��اوزه��م وتعثرهم
يمنحهم مناقصات اخرى.
واس � � �ت � � �ط� � ��رد :ي � �ج� ��ب ان ت� �ك ��ون
النظم الرقابية فعالة ويسمح لها
ال �ت �ط �ب �ي��ق واالج� � �ه � ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة
بعضها ال تريد لالنظمة الرقابية
ان تطبق وبعض اللوائح التنفيذية
ت �ج �ه��ض ال� �ق ��ان ��ون م �ض �ي �ف��ا:ه �ن��اك
م �ث��ال ف��ي ج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين
والالئحة التنفيذية بها نصوص

املشاركون في ندوة حماية املال العام

تتجاوز على القانون بل تجهضه
ولفت إلى ان احد الوزراء يقف ضد
قانون املحاكمات التأديبية وهناك
محاوالت إلجهاض القانون.
وك� �ش ��ف ع �ب��دال �ص �م��د ان ه �ن��اك
أش�خ��اص��ا ال يطبق عليهم ق��ان��ون
ف � � ��رض ال� � ��رس� � ��وم ع � �ل ��ى االراض � � � ��ي
الفضاء وقيمتها تتجاوز  ٨ماليني
دي �ن��ار م��ن امل� ��ال ال �ع��ام م�س�ت�ط��ردا:
وه � �ن� ��اك م� �ح ��اول ��ة ت� �ش ��وي ��ه ب�ع��ض
األج� � �ه � ��زة ال ��رق ��اب� �ي ��ة وأه � � ��م ج �ه��از
ل �ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ه ��و م�ج�ل��س
االمة.
وق��ال ان من أسباب حل مجلس
 ٨٦ه � ��و ان � � �ت� � ��داب امل� � ��رح� � ��وم ح �م��د
ال� � �ج � ��وع � ��ان ال � � ��ى ال � �ب � �ن ��ك امل� ��رك� ��زي
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ح ��ول اس �ت �خ��دام أم ��وال
ل �ت �م��وي��ل االن� �ت� �خ ��اب ��ات وامل �ح �ك �م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة اي� � ��دت ص �ح��ة ال� �ق ��رار
وقامت الحكومة بحل املجلس.
واض� � � � ��اف :ال� �ب� �ع ��ض ي� �ت ��وه ��م ان
الجانب ال��رق��اب��ي ف��ي مجلس االم��ة
محصور باالستجواب فقط وهذا
مهم جدا ولكن الكثير من األحيان
ان لم يحسن استخدام تلك األدوات
ت ��ؤدي ال ��ى ن�ت��اي��ج عكسية وه�ن��اك
رق ��اب ��ة م��ال �ي��ة ف ��ي ل �ج��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق
والقرارات والتوصيات.
وختم حديثه بأن النظام الرقابي
م�م�ت��از ف��ي ال�ك��وي��ت وم�ط�ل��وب سد
ال � �ث � �غ� ��رات ف� ��ي ال� �ن� �ظ ��ام وال� �ل ��وائ ��ح
وإع ��ادة النظر فيما يعطل ال��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى تسهيل
االج� � ��راءات م �ش��ددا ع�ل��ى محاسبة
امل �س��ؤول�ين ع��ن ال �ت �ج��اوزات ق��ائ�لا:
االم � ��ة اذا ص �ل �ح��ت ص �ل��ح م�ج�ل��س
االم� � ��ة وب ��ال� �ت ��ال ��ي ص �ل �ح��ت ج�م�ي��ع
األجهزة الرقابية.
برنامج توعوي
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال وك� �ي ��ل وزارة
الدولة لشؤون مجلس االم��ة احمد

عدنان عبدالصمد

امل ��رش ��د ان وزارة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س االم ��ة م�ن��ذ ان أن�ش�ئ��ت ع��ام
 1998ك� � ��ان ل� �ه ��ا ش� � ��أن ك� �ب� �ي ��ر ف��ي
ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي ح �ي��ث ب� ��دأت في
تنظيم الشأن البرملاني في الجانب
التنفيذي باستقبال كل مخرجات
مجلس االمة من االسئلة البرملانية
واالستجوابات وتفنيدها ووضع
امل ��ذك ��رات ال �ق��ان��ون �ي��ة دع �م��ا مل��وق��ف
ال � ��وزي � ��ر وب� � �ي � ��ان ع� � ��دم دس� �ت ��وري ��ة
الجوانب املعينة منها.
وأش ��ار إل��ى ان ه��ذه ال �ن��دوة هي
ب��داي��ة لبرنامج التوعية ال��ذي كان
اح��د ب�ن��ود ب��رن��ام��ج عمل الحكومة
وخ � �ط � ��ة ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة م� �ض� �ي� �ف ��ا :ل �ق��د
خصص مبلغ لهذا البرنامج ولكن
اث��رن��ا ان ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى امل �ب �ل��غ وان
ننفذ هذا املشروع بطاقتنا الذاتية
م �س �ت �ط��ردا :ول ��ذل ��ك ف� �ه ��ذه ال� �ن ��دوة
ت �ن �ف��ذ م� ��ن ق� �ب ��ل م ��وظ� �ف ��ي ال� � � ��وزارة
وك��ان م��ن املفترض ان يكون هناك
م�ك�ت��ب اس �ت �ش��اري ل �ه��ذه امل�ن��اق�ص��ة
وامل� �ف ��اج ��أة ان� �ن ��ا ل ��ن ن ��أخ ��ذ م�ك�ت�ب��ا
اس� �ت� �ش ��اري ��ا وس �ن �ك �م��ل ن �ح ��ن ه ��ذا
امل �ش��روع بطاقتنا ال��ذات�ي��ة لنطبق
ش �ع��ار ن��دوت�ن��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل��ال
العام.
وأض��اف أن ال��وزي��ر علي العمير
كان يرغب في حضور هذه الندوة
ول � �ك� ��ن ح� �ص ��ل ط � � � ��ارئ ح � � ��ال دون
ح �ض��وره ال �ن��دوة وي��أم��ل ان ت�ك��ون
ه��ذه ال �ن��دوة م�ف�ي��دة ل�ل��وص��ول إل��ى
امل �ع �ل��وم��ة امل �ط �ل��وب��ة م ��ن االج� �ه ��زة
الرقابية في حماية املال العام.
وتابع ان الندوة تبشر بالخير
و ف � ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال � � �ن� � ��دوة س �ن �خ��رج
ب �ت��وص �ي��ات ت� �ع ��ود ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
ب��امل �ن �ف �ع��ة م��وض �ح��ا ان� ��ه م �ث��ل ه��ذه
ال � �ن� ��دوة س �ت �ت �ك��رر ف ��ي ب ��داي ��ة دور
االنعقاد املقبل ونأمل من البرنامج
االستبياني ان نتلمس احتياجات
ال�ج�م�ي��ع ب �م��ا ف�ي�ه��م امل��واط �ن�ي�ن من

االم� ��ور ال�ب��رمل��ان�ي��ة ل�ت�ك��ون ب��رن��ام��ج
ندواتنا.
الرقابة المسبقة
وب � � � ��دوره أوض� � ��ح م ��دي ��ر االدارة
امل� �س� �ب� �ق ��ة ف � ��ي دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
ل � �ل � �خ� ��دم� ��ات االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة خ ��ال ��د
ال� ��دوس� ��ري ان امل� � ��ادة رق� ��م  7نصت
ان ال� ��راق � �ب� ��ة ل � �ل� ��دي� ��وان ه� ��ي رق ��اب ��ة
م �س �ب �ق��ة والح � �ق � ��ة وه � � ��ذا دل � �ي� ��ل ان
ال ��دي ��وان ل��دي��ه ن��وع ��ان م ��ن ال��رق��اب��ة
ويتكون الهيكل التنظيمي للديوان
ويتألف من رئيس ديوان املحاسبة
وك �ي��ل ال� ��دي� ��وان وال ��وك �ي��ل امل �س��اع��د
ل �ل��راق��اب��ة امل �س �ب �ق��ة وامل �ك �ت��ب ال�ن�ف��ي
وإدارة ال��دع��م الفني وإدارة الرقابة
امل �س �ب �ق��ة ل �ل �خ ��دم ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة
وإدارة ال��رق��اب��ة ال�س�ب�ق��ة ل�ل�خ��دم��ات
االجتماعية وإدارة تقنية املعلومات.
وت � ��اب � ��ع :ون �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
ال�ت�ح�ق��ق م��ن ان اع �ت �م��ادات ال� ��واردة
ب��امل�ي��زان�ي��ة وه��ل تسمح ب��االرت�ب��اط
او ال �ت �ع��اق��د وه ��ل ك��اف��ة االج� � ��راءات
ال��واج��ب استيفاؤها م��وج��ودة قبل
االرت �ب��اط او ال�ت�ع��اق��د وع�ي�ن��ت وفقا
لالحكام والقواعد املالية املقررة في
هذا الشأن.
وأوضح ان الجهات التي يمارس
ع �ل �ي �ه��ا ال� ��دي� ��وان ال ��رق ��اب ��ة امل�س�ب�ق��ة
ه� ��ي ج �م �ي��ع ال � � � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات
الحكومية ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا م��ن إدارات
وب�ل��دي��ات وس��ائ��ر الهيئات املحلية
ذات ال�ش�خ�ص�ي��ة امل �ع �ن��وي��ة ال�ع��ام��ة
وال�ه�ي�ئ��ات اوامل��ؤس �س��ات وامل�ن�ش��آت
العامة التابعة لدولة مضيفا :كما
ان ال ��رق ��اب ��ة ت �ش �م��ل ك ��ل ارت � �ب ��اط او
عقد او اتفاق تبلغ قيمته كل منها
م ��ائ ��ة ال� ��ف دي� �ن ��ار وم� ��ا ي ��زي ��د ع�ل��ى
ذل��ك وب��ذل��ك تشمل ال��رق��اب��ة املسبقة
ك� ��اف� ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات وامل � �م � ��ارس � ��ات
وال� �ت� �ع ��اق ��دات امل� �ب ��اش ��رة واألوام � � ��ر
التغييرية والتعاقدات واالرتباطات

املتعلقة بتحصيل ايرادات للجهات
الخاضعة للرقابة املسبقة.
وت��اب��ع :ن�ح��ن ن�ق��ول ان اي ش��يء
اق��ل م��ن  100أل��ف دي�ن��ار نطلب عدم
عرضه علينا في الديوان مشيرا إلى
ان إح��دى ال ��وزارات اش�ت��رت ماكينة
تصوير واح ��دة ب�ـ  120أل�ف��ا إال في
ب �ع��ض امل��وس �س��ات امل�س�ت�ث�ن��اة مثل
ه�ي�ئ��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وال�ج�ه��ات
امل�س�ت�ث�ن��اة ح�س��ب ق��ان��ون  66لسنة
 1998وهي عملية بيع النفط والبنك
امل��رك��زي وال�ع�م�ل�ي��ات االس�ت�ث�م��اري��ة
وم��ا ع��دا ذل��ك ف�ه��و خ��اض��ع للرقابة
بما فيه مجلس االمة.
وأش � � ��ار إل� ��ى ض �م ��ان ��ات خ �ض��وع
ال �ع �م��ل ل �ل��رق��اب��ة امل �س �ب �ق��ة وح �ظ��رت
الفقرة الثانية من امل��ادة  13تجزئة
امل �ن��اق �ص��ة ب� ��أي ح� ��ال م ��ن االح � ��وال
ب�ق�ص��د ان �ق��اص ق�ي�م�ت�ه��ا إل ��ى ال�ح��د
ال� ��ذي ي�خ��رج�ه��ا ع��ن ن �ط��اق ال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة م �ش �ي ��را ان � ��ه إذا ل� ��م ي�ب��ت
ال � � ��دي � � ��وان ف � ��ي م � ��وض � ��وع ال ��رق ��اب ��ة
امل�س�ب�ق��ة ق�ب��ل ف ��وات امل�ي�ع��اد وه��و 7
أيام فمن حق الجهة ان تتعاقد وفي
حال االختالف بني الديوان والجهة
ي�ع��رض االم��ر على مجلس ال ��وزراء
وال��ذي من حقه ان يبت في املوضع
بناء على الفقرة  7من املادة .13
وكشف عن ان حجم العمل املتاح
ب � ��إدارة ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ت �ص��ل في
ب �ع��ض االح� �ي ��ان إل� ��ى ح ��د م�ت��وس��ط
ال �س �ن��وي  6م �ل �ي��ارات دي �ن��ار وه��ذه
التي تحصل على موافقات من قبل
ال ��دي ��وان س� ��واء ك��ان��ت م �ص��روف��ا او
ايرادا.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص ن �ت��ائ��ج م�ب��اش��رة
االخ � �ت � �ص� ��اص ق � � ��ال :ب � � ��دأت ت�ح�ق��ق
وفورات على امليزانية في املال العام
ت �ص��ل إل � ��ى  7م�ل�اي�ي�ن وه� � ��ذه ك�ل�ه��ا
وف� � ��ورات وه� ��ذا ل �ي��س ت �ص �ي��دا على
الجهات بل مساندة للجهات وربما
ي � �ك� ��ون ت� � �ك � ��رار ب � �ن� ��ود وف� � ��ي ب �ع��ض
االح� � �ي � ��ان ي� �ق ��ول ��ون ان � ��ه ك � ��ان خ�ط��أ
مطبعي طبعا ه��ذا ليس صحيحا
ألن املبالغ ضخمة باملليارات.
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 44سؤاال جديدا من  21نائبا على جدول أعمال الجلسة غدا

وثيقة اإلصالح االقتصادي والوظائف اإلشرافية
والمشروعات السياحية محاور اسئلة النواب
أدرج على ج��دول اع�م��ال جلسة يوم
غ ��دا ال �ث�لاث��اء  44س ��ؤاال ج��دي��دا م��ن 21
ن��ائ�ب��ا ال��ى  13وزي ��را ح�ي��ث ق��دم النائب
د.خ �ل �ي��ل أب ��ل  6أس �ئ �ل��ة ي �ل �ي��ه ال �ن��ائ �ب��ان
ص��ال��ح ع ��اش ��ور وح �م ��ود ال �ح �م��دان كل
منهما ق��دم  5أسئلة ث��م النائب فيصل
ال ��دوي� �س ��ان ب� �ـ  4اس �ئ �ل��ة وق � ��دم ال �ن ��واب
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج وع��دن��ان عبدالصمد
د.ي ��ؤس ��ف ال��زل��زل��ة ود.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
وعسكر العنزي واحمد الري ود.عبدالله
ال�ط��ري�ج��ي وع� ��ادل ال �ج��ار ال �ل��ه وس�ع��ود
ال �ح ��ري �ج ��ي وك� ��ام� ��ل ال� �ع ��وض ��ي وع �ل��ي
ال�خ�م�ي��س وف � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي ك��ل منهم
سؤاال واحدا.
المشاريع المستقبلية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل أب � ��ل ن ��ائ ��ب 6
أسئلة منها  4أسئلة ال��ى وزي��ر املالية
وال �ن �ف��ط ال�ع��ام�ل�ين غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين في
مؤسسة البترول الكويتية والشركات
التابعة لها والشركة الوطنية ملشاريع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ( )NTECوم� �ش ��اري ��ع
التطوير السياحية ال�ت��ي تعمل شركة
امل �ش ��روع ��ات ال�س�ي��اح�ي��ة ع �ل��ى اق��ام�ت�ه��ا
وت �ح��دي �ث �ه��ا وامل � �ش� ��اري� ��ع امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
ك �م ��راف ��ق ت��رف �ي �ه �ي��ة ل �خ��دم��ة ال �ج �م �ه��ور
وزي ��ادة دخ��ل ال��دول��ة وه��ل ه�ن��اك أم�لاك
للدولة ال تقع تحت اشراف وادارة وزارة
امل��ال�ي��ة ووج��ه س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية
والتعليم ال�ع��ال��ي ع��ن امل��رش�ح�ين لشغل
امل �ن��اص��ب اإلش ��راف �ي ��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب كما وجه
س� � ��ؤاال ال � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة ع ��ن ك�ش��ف
ب�ع��دد ال �ح��االت ال�ت��ي ت��م اح��ال�ت�ه��ا ملركز
الكويت للصحة النفسية وفتح ملفات
ل�ه��ا ب�م��وج��ب اح��ال�ت�ه��ا م��ن ال�ق�ض��اء في
ج��رائ��م ج��زائ�ي��ة م��ع ت�ح��دي��د ان ��واع ه��ذه
الجرائم وجنسيات املرضى واعمارهم
وجنسهم.
دور الرعاية االجتماعية
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ص � ��ال � ��ح ع � ��اش � ��ور 5
أسئلة منها س��ؤاالن ال��ى وزي��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ع ��ن االس� � ��س ال �ت��ي
ت �س �ت �ن��د ع �ل �ي �ه��ا ال � � � � ��وزارة ب �خ �ص��وص
االع �ت ��راف ب��ال�ج��ام�ع��ات خ ��ارج ال�ك��وي��ت
وق�ي��ام م��دي��ر الجامعة األس�ب��ق بتعيني
اع � �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ت ��دري ��س دون م��واف �ق��ة
األق � �س� ��ام ال �ع �ل �م �ي��ة ودون االع �ل ��ان ع��ن
فتح ب��اب التعيني لتلك الوظائف وجه
سؤالني الى وزي��ر الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل وال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ع��ن
اس �ت �ك �م��ال ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان األس��اس �ي��ة
بمجلس ادارة جمعية الروضة وحولي
ال�ت�ع��اون�ي��ة وص�ح��ة ال�خ�ب��ر امل�ن�ش��ور في
الصحف عن تفرد رئيس مجلس ادارة
الجمعية باتخاذ ق��رارات تعسفية غير
ق��ان��ون �ي��ة ت �ج��اه ان� �ه ��اء خ ��دم ��ات امل��دي��ر

ال�ع��ام بجمعية ال��روض��ة وح��ول��ي وع��دد
دور ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وك �م��ا وج��ه
سؤاال الى وزير املالية والنفط عن كشف
يبني قيمة ب��دل االج��ازة والبونص لكل
عضو من االعضاء املنتدبني بمؤسسة
ال�ب�ت��رول الكويتية وال�ش��رك��ات التابعة
لها والقياديني.
التواصل االجتماعي
وجه النائب حمود الحمدان  5أسئلة
منها سؤاالن الى وزير االعالم والشباب
ع��ن إع �ط��اء ت��راخ�ي��ص ل�ل�ف�ن��ادق ب��إق��ام��ة
احواض سباحة ومعاهد صحية بشكل
م�خ�ت�ل��ط دون م ��راع ��اة ل�ل�ق�ي��م وع � ��ادات
املجتمع الكويتي األصيلة ومدى صحة
ما تناقلته وسائل التواصل االجتماعي
ع�ب��ر ( ت��وت �ي��ر) م��ؤخ��را ت �غ��ري��دة لهيئة
سمت نفسها (هيئة اليد العليا) يغلب
عليها ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال �ت �ط��اول ع�ل��ى خير
ال�خ�ل��ق ب�ع��د األن�ب�ي��اء (أم �ه��ات املؤمنني
وال �ص �ح��اب��ة) ووج � ��ه س � ��ؤاال ال ��ى وزي ��ر
الكهرباء واملاء عن الدراسة التي قدمتها
الوزارة بشأن شرائح الكهرباء والتعرفة
ال� �ج ��دي ��دة ألس� �ع ��ار ال �ك �ه ��رب ��اء واآلل� �ي ��ة
ال �ت��ي ت ��م م ��ن خ�لال �ه��ا ات �خ ��اذ ال�ع�ي�ن��ات
العشوائية في البيوت السكنية.
وثيقة اإلصالح االقتصادي
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان 4
أسئلة منها  3أسئلة الى ووزي��ر املالية
ووزي��ر النفط ع��ن ح��دوث ك��وارث بيئية
نتيجة انبعاث غازات من باطن االرض
في بعض املناطق النفطية بسبب قيام
ع�م��ال ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ب��اإلض��راب مل��دة
 3اي��ام والخطة الزمنية لتنفيذ وثيقة
االص�ل�اح االق�ت�ص��ادي وح ��ول مساهمة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ف� ��ي ش ��رك ��ة (ج� � ��ي ف� � ��ور اس) ال �ش��ري��ك
ال ��رئ� �ي� �س ��ي ف� ��ي ش ��رك ��ة امل �ل��ا ل �خ��دم��ات
الحراسة ووجه سؤاال الى وزير الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع ��ن ال�خ�ط��ة
الزمنية لعمل هيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات.
القيد االنتخابي
وجه النائب راك��ان النصف  3أسئلة
منها سؤال الى وزير التربية والتعليم
ال�ع��ال��ي ع��ن اس�ب��اب ال�ت��أخ��ر ف��ي تطبيق
ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ه  2012ف ��ي ش��أن
ان �ش��اء وت��أس �ي��س م�ح�ف�ظ��ة اس�ت�ث�م��اري��ة
ل��دع��م وتشجيع الطلبة ال��دارس�ين على
نفقتهم الخاصة ووجه سؤاال الى وزير
املالية والنفط عن كشف تفصيلي بعدد
ال�ع�ق��ارات املستأجرة م��ن قبل الحكومة
ف��ي جميع املحافظات والتكلفة املادية
الستئجار الحكومة لجميع ال�ع�ق��ارات
كما وجه س��ؤاال الى وزي��ر الداخلية عن
ع��دد ح��االت نقل القيد االنتخابي التي
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تم تسجيلها في كشوفات الناخبني في
السنوات الثالث االخيرة كل على حدة
م��ع ب�ي��ان ال��دائ��رة االن�ت�خ��اب�ي��ة االصلية
والدائرة التي تم النقل لها.

ع ��ن م �ع��اي �ي��ر ال � � ��وزارة ل�ت�ق�ي�ي��م ال�ع�ل�م��اء
الذين يتم استضافتهم في البالد ووجه
سؤاال الى وزير التجارة والصناعة عن
أسباب ارتفاع سعر طن الحديد املحلي
م��ن (  ) 130دي�ن��ارا ال��ى (  ) 205دنانير
خالل شهر واحد.

أموال المستثمرين
وجه النائب أحمد القضيبي  3أسئلة
ال ��ى وزراء امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط وال��داخ �ل �ي��ة
وال � �ت � �ج ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة ع ��ن اج � � ��راءات
ال � � ��وزارات ح ��ول ق �ي��ام ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
بعمليات استقطاب ام��وال املستثمرين
مقابل وعدهم بتحقيق عوائد على هذه
االستثمارات ودور الرقابة التجارية في
م�ت��اب�ع��ة االع�ل�ان��ات ال�ت��ي ت�ن�ش��ره��ا ه��ذه
الشركات في وسائل االعالم.
المواطن المفقود
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا س��ؤال�ي�ن
م �ن �ه �م��ا س� � ��ؤال ال � ��ى وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ع��ن االج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال ��وزارة
ت �ج��اه امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي امل�ف�ق��ود خالد
ع � �ب ��دال ��رزاق س ��رح ��ان ع �ب��دال �ل��ه ووج ��ه
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ع��ن
تعيني مسعد الزيات مصري الجنسية
مستشارا في وزارة النفط او الشركات
التابعة لها.
ارتفاع سعر الحديد
وجه د.عبدالرحمن الجيران سؤالني
منهما سؤال الى وزير العدل واالوقاف

تشكيل لجنة تحقيق
وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي ��وف
سؤالني الى وزيري الشؤون االجتماعية
والعمل والداخلية عن حادثة االعتداء
بالضرب على أح��د أطفال دور الرعاية
من قبل عدد من مشرفي دور الرعاية مع
التزويد بأسماء املشرفني واس��م الطفل
املعتدى عليه وتفاصيل الحادثة وهل
ت ��م ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ب�خ�ص��وص
هذه الحادثة وهل تم توجيه كتاب طلب
تحويل الطفل إلى نيابة األحداث.
إضراب العاملين في النفط
وجه النواب مبارك الخرينج وعدنان
عبدالصمد ود.يوسف الزلزلة ود.محمد
الحويلة وعسكر العنزي وأح�م��د الري
ود.عبدالله الطريجي وع��ادل الجارالله
وس �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي وك ��ام ��ل ال�ع��وض��ي
وع �ل��ي ال�خ�م�ي��س وف� ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي كل
م �ن �ه��م س � ��ؤاال واح� � ��دا ف �س ��أل ال�خ��ري�ن��ج
وزي ��ر ال��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ع��ن وج ��ود ع ��دد م��ن امل �ن��اط��ق ل��م ت�ح��دد
تبعيتها اداريا وخدماتيا ألي محافظة

 18جوابا جديدا لـ  7وزراء
أدرج ف � ��ي ك � �ش� ��ف االج � ��وب � ��ة
ال� � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح� � ��االت على
ج � � � � ��دول االع � � � �م � � ��ال ج � �ل � �س ��ة غ��د
ال �ث�لاث��اء  18ج��واب��ا ج��دي��دا ل �ـ 7
وزراء م�ن�ه��ا  5أج ��وب ��ة ل �ك��ل من
وزيري التربية والتعليم العالي
واملالية والنفط و 3لوزير االعالم

الشباب الشيخ سلمان الحمود
وج � � � ��واب � � � ��ان ل� � ��وزي� � ��ر ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل والتخطيط
ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح وج� ��واب ل�ك��ل من
وزراء ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
ال � ��وزراء وامل ��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة
والداخلية.

من محافظات البالد مع التزويد بتبعية
م �ن��اط��ق ال �ن �ه �ض��ة وال � �ق � �ي ��روان وج��اب��ر
األحمد وسأل عبدالصمد وزير التربية
والتعليم العالي ع��ن مهرجان الكويت
الدولي للمسرح االكاديمي ال��ذي اقامه
املعهد العالي للفنون املسرحية وسأل
ال��زل��زل��ة وزي��ر امل��واص�لات وال�ب�ل��دي��ة عن
مهام املدير التنفيذي ملؤسسة الخطوط
ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وس ��أل ع�س�ك��ر وزي��ر
االش �غ��ال وش ��ؤون مجلس ع��ن م�ش��روع
إن� � �ش � ��اء وإن � � �ج � ��از وت� ��أث � �ي� ��ث وص �ي ��ان ��ة
مبنى ال��رك��اب ال�ج��دي��د ب�م�ط��ار الكويت
ال � ��دول � ��ي ( )2وه � ��ل خ ��اط �ب ��ت ال� � � ��وزارة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ل�ح�س��م ال �خ�ل�اف��ات مع
دي��وان املحاسبة بشأن امل�ش��روع وسأل
الحويلة وزي��ر املواصالت والبلدية عن
اس�ب��اب تأخر بلدية الكويت ف��ي اتخاذ
اإلج � � ��راءات امل �ن��اس �ب��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع
انشاء تجمعات زراعية جديدة باملناطق
الحدودية املدرج بخطة التنمية للهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
وس � ��أل الري وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ع��ن ال�ن�ظ��م وال �ل��وائ��ح امل �ع �م��ول ب�ه��ا في
االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن
ت�ج��اوزت اع�م��اره��م ال�س��ن القانوني مع
ب�ي��ان أس�ب��اب ال�ح��اج��ة لغير الكويتيني
بعد احالتهم للتقاعد وسأل الطريجي
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن
ك �ش��ف ب�ت�ف��اص�ي��ل ج�م�ي��ع امل�خ�ص�ص��ات
وامل��زاي��ا وامل �ك��اف��آت امل��ال�ي��ة ال�ت��ي يتمتع
ف �ي �ه��ا ال � � ��وزراء وال �ق �ي��ادي�ي�ن ف ��ي جميع
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وس ��أل ال �ج��ار الله
وزير االشغال وشؤون مجلس االمة عن
مشروع محطة تنقية ام الهيمان وسأل
ال �ح��ري �ج��ي وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
ع��ن ارت �ف ��اع ف��ي اس �ع��ار ال �ح��دي��د او أي
س �ل��ع أخ � ��رى وم ��ا اآلل� �ي ��ات امل �ت �ب �ع��ة في
ه� ��ذه األح � � ��وال وس � ��أل ك��ام��ل ال �ع��وض��ي
وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء ع� ��ن إج �م��ال��ي
م�س�ت�ح�ق��ات ال � � ��وزارة م �ق��اب��ل اس�ت�ه�لاك
الكهرباء واملاء لدى كل وزارة من وزارات
ال��دول��ة وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات العامة
اض ��اف ��ة ال ��ى م�س�ت�ح�ق��ات ال � � ��وزارة ل��دى
ش��رك��ات وم��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
والسكني واالس�ت�ث�م��اري بما فيها من
ال�ش��ال�ي�ه��ات وامل� ��زارع ال�خ��اص��ة وه��ل تم
تطبيق م�ش��روع ال �ع��دادات الذكية ال��ذي
ت��م اإلع �ل��ان ع �ن��ه ع �ل��ى س�ب�ي��ل ال�ت�ج��رب��ة
ع�ل��ى ع ��دد م��ن ال ��وح ��دات االس�ت�ث�م��اري��ة
والسكنية قبل البدء الفعلي في تنفيذه
وس ��أل ال�خ�م�ي��س ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة عن
األس � � ��س وال � �ض� ��واب� ��ط ال � �ت ��ي ي� �ج ��ب ان
يلتزم بها منتسبو وزارة الداخلية من
قياديني وغيرهم للظهور ف��ي القنوات
اإلعالمية وسأل العتيبي ووزير املالية
والنفط عن إضراب العاملني في القطاع
النفطي.
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3
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2

الدولة لشؤون مجلس
الوزراء

1

املواصالت والبلدية

1

الداخلية

1

االجمالي

18
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي
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االثنين  16شعبان  23 . 1437مايو 2016

أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 99قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر

استهل أعماله في  6أغسطس

مجلس  309 :2013تشريعات منها 102
قانون و150ميزانية و 57اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل الرابع عشر
 309تشريعات حتى اآلن أنجزها
مجلس االمة في الفصل التشريعي
الرابع عشر الذي استهل أعماله في
 6أغسطس  2013منها  102قانون
و 150ق ��ان ��ون ��ا ب� �ش ��أن امل �ي��زان �ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات ال � �خ � �ت� ��ام � �ي� ��ة و57
اتفاقية فيما ردت الحكومة قانون
اإلدارة العامة للتحقيقات ويعتبر
ال�ف�ص��ل ال�ح��ال��ي م��ن أك�ث��ر الفصول
التشريعية إقرارا للقوانني من دون
املراسيم.
ف� � �ق � ��د ت� � �ن � ��وع � ��ت ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات
املنجزة ما بني  102قانون بنسبة
 ٪33.1م ��ن إج �م��ال��ي ال�ت�ش��ري�ع��ات
املنجزة في الفصل الرابع بينهم 3
م��راس�ي��م ض ��رورة فيما بلغت عدد
االت �ف��اق �ي��ات ال� �ص ��ادرة  57ق��ان��ون��ا
باتفاقية بنسبة  ٪18.4من إجمالي
التشريعات و 150ق��ان��ون ميزانية
وحسابات ختامية بنسبة ٪48.5
م��ن إجمالي التشريعات ال�ص��ادرة
وت �ش �ي��ر االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ب��ال�ن�س�ب��ة
للقوانني واملراسيم بقوانني الى أن
هناك  58قانونا جديدا من بني 102
ق��ان��ون ب�ن�س�ب��ة  ٪56.9ال �ب��اق��ي 44
تعديال على ق��وان�ين قائمة بنسبة
.٪43.1
أم � ��ا ت �ص �ن �ي �ف��ات ال� �ق ��وان�ي�ن ف�ق��د
ص��در  32ق��ان��ون��ا ب�ش��أن االق�ت�ص��اد
وال� � �ت� � �ج � ��ارة و 16ق� ��ان� ��ون� ��ا ب �ش��أن
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة و  7ق��وان�ين
بشأن الرياضة و 13قانونا بشأن
الجيش والشرطة و 6قوانني بشأن
الرعاية السكنية و 5قوانني بشأن
التعليم
وم� ��ن اب � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ص ��ادرة
ف � ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� ��راب� ��ع
عشر إنشاء الصندوق واملعامالت
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وت �ن �ظ �ي ��م ال �ق �ض ��اء
وال � �ح � �ض� ��ان� ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة وإن � �ش� ��اء
ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت� �ص ��االت وتقنية
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وح � �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
وإص � � � ��دار ق� ��ان� ��ون ح �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
وإن�ش��اء املحكمة الدستورية (حق
االف � � ��راد ف ��ي ال �ل �ج��وء ال� ��ى امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة) وال� �ت ��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
على املواطنني املتقاعدين وإنشاء
ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ط ��رق وال �ن �ق��ل
ال� �ب ��ري وال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين
ال �ع��ام وال �خ��اص ( )BOTوتشكيل
ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات وإص� ��دار الخطة

%33.1

...والقوانين من دون المراسيم موزعة على أدوار االنعقاد

%49.5

%18.4
امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
309
150
57
102
العدد
%100
%48.5
%18.4
املعدل %33.1

ال �س �ن��وي��ة ( 2015/ 2014وتنظيم
ح �م�ل�ات ال �ح ��ج وال� �ع� �م ��رة وت��وف �ي��ر
ال �س �ك ��ن مل� ��ن ب � ��اع ب �ي �ت��ه ب ��اإلي �ج ��ار
وإص � � ��دار ق ��ان ��ون م �ح �ك �م��ة األس� ��رة
وإص� � � ��دار ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة ل �ع��ام
( 2016/2015وإص� � � � ��دار ال �خ �ط��ة
اإلنمائية للسنوات (2016/ 2015
  2020 / 2019والخدمة الوطنيةالعسكرية وح�ق��وق الطفل وإنشاء
جهاز املراقبني املاليني والترخيص
بتأسيس شركة مساهمة كويتية
ل�ل�ات� �ج ��ار ف� ��ي امل � ��واش � ��ي وت �ن �ظ �ي��م
وتركيب كاميرات وأجهزة املراقبة
األم �ن �ي��ة وم �ك��اف �ح��ة ج ��رائ ��م تقنية
امل �ع �ل��وم��ات وم �ع ��اش ��ات وم �ك��اف��آت
ال�ت�ق��اع��د ل�ل�ع�س�ك��ري�ين ع�ن��د ان�ت�ه��اء
االشتراك وانشاء الديوان الوطني
ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان وإن �ش��اء ش��رك��ات
مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل
العمالة املنزلية والبصمة الوراثية
وال� �ح� �ض ��ان ��ة ال �ع ��ائ �ل �ي ��ة وإص � � ��دار
ال� �خ �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة (2017/2016
وإن �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
وإن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
وإص ��دار ق��ان��ون األح ��داث وإص ��دار
ق��ان��ون ال �ش��رك��ات وإن� �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد واألح �ك��ام

%21.2

%29.3

%48.5

تنمية المشروعات
الصغيرة تعزز
إمكانات أصحابها
من تمويل النشاط
الحرفي

الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
ومد الحماية التأمينية للعسكريني
من مواطني دول مجلس التعاون
ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ال�ع��ام�ل�ين
في غير دولهم في أي دول��ة عضو
ف��ي املجلس والتخطيط التنموي
وت� �ن� �ظ� �ي ��م اإلع� � �ل � ��ام االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي
وال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة للمسنني
وإن � �ش� ��اء ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة م�ق�ف�ل��ة
الستقدام وتشغيل العمالة املنزلية
وتحديد تعرفة وح��دت��ي الكهرباء
وامل� ��اء واس �ت �ث �ن��اء ال�س�ك��ن ال�خ��اص
وامللكية الفكرية والحقوق املجاورة
ودعم االندية الرياضية.
ونتناول هذه الحلقة التشريعات
املنجزة في دور االنعقاد الثاني اذ
بلغت  117تشريعا منها  30قانونا
ع ��ام ��ا و 22ات �ف��اق �ي��ة و 65ق��ان��ون��ا
بشأن امليزانيات ومن بني القوانني
مرسوم واحد بقانون بشأن تعديل
ب �ع ��ض أح � �ك� ��ام امل � ��رس � ��وم ب �ق��ان��ون
رق� ��م  42ل �س �ن��ة ف ��ي ش� ��أن ال�ه�ي�ئ��ات
ال��ري��اض �ي��ة وت� ��م إق � ��رار  10ق��وان�ين
جديدة منها املعامالت االلكترونية
ودور الحضانة الخاصة وحماية
املستهلك وحماية البيئة والتأمني
الصحي على املواطنني املتقاعدين

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد
املعدل

29
%29.3

49
%49.5

21
%21.2

99
%100

وإنشاء هيئة الطرق والنقل البري
وال � �ش� ��راك� ��ة ب �ي�ن ال �ق �ط ��اع�ي�ن ال �ع ��ام
والخاص وهيئة االتصاالت.
كما أق��ر  20تعديال على قوانني
ق� ��ائ � �م� ��ة م� �ن� �ه ��ا ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �ق� �ض ��اء
وامل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة وص �ن��دوق
دع � ��م األس � � ��رة وم �ح��اك �م��ة ال � � ��وزراء
والرعاية السكنية وتنمية ورعاية
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
والتعليم اإللزامي.
وق� ��د خ�ل�ا دور االن� �ع� �ق ��اد االول
م��ن أي ق��ان��ون ح�ي��ث ع�ق��دت جلسة
واح � � � ��دة ف� ��ي ح�ي��ن ص� � ��در ف� ��ي دور
االن� � �ع� � �ق � ��اد ال� � �ث � ��ان � ��ي  29ق ��ان ��ون ��ا
وم ��رس ��وم ��ا ب �ق��ان��ون و 65ق��ان��ون��ا
ب� �ش ��أن امل� �ي ��زان� �ي ��ات و  22ق��ان��ون��ا
ب��ات �ف��اق �ي��ات وف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل اب��رز
القوانني الصادرة في دور االنعقاد
الثاني.
المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
قانون رقم  2لسنة  2014بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  98لسنة
 2013ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ال �ص �ن��دوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ص� ��در ف��ي

ج �ل �س��ة  9ي �ن��اي��ر  2014ون �ش��ر في
ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ف ��ي  2ف �ب��راي��ر
2014
وي �ه��دف ال �ص �ن��دوق إل ��ى رع��اي��ة
وت �ن �م �ي��ة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وت � �ع ��زي ��ز إم� �ك ��ان ��ات
أصحابها من انجازها والتخطيط
وال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت��روي��ج الن�ت�ش��اره��ا
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ح ��و ال� � � � ��وارد ب ��ال� �ق ��ان ��ون.
استمرار عمل امل�ش��روع��ات القائمة
وامل �س �ت �ف �ي��دة م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 10
لسنة  1998في شأن إنشاء محفظة
ل� � � ��دى ب � �ن� ��ك ال � �ك � ��وي � ��ت ال� �ص� �ن ��اع ��ي
ل ��دع ��م ت� �م ��وي ��ل ال� �ن� �ش ��اط ال �ح��رف��ي
واملشروعات الصغيرة للكويتيني
ل�ح�ين ان�ت�ه��اء امل ��دة امل�ع�ت�م��دة لهذه
األنشطة .نقل العاملني في الجهات
ال�خ��اض�ع��ة ل�ل�ق��ان��ون رق��م  10لسنة
 1998أو ل � �ل � �ق � ��رار ال� � � �ص � � ��ادر م��ن
الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ
 1979/2/4للعمل بالصندوق بذات
مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم
املالية كحد أدنى.

التتمة ص09

قانون المعامالت
االلكترونية
يهدف إلى مواكبة
التطور في وسائل
االتصاالت
 30ألف دينار
مواد مدعومة
استكماال لقرض
البناء
«الحضانة
الخاصة» يرعى
األطفال اجتماعيا
ويحظر إنشاءها
إال بترخيص من
الشؤون

aldostoor
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 99قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر

منها  10قوانين جديدة و  20تعديال على تشريعات سابقة

 29قانونا ومرسوما صدرت
في دور االنعقاد الثاني
تصنيف القوانين في الفصل الرابع عشر
تتمة المنشور ص08
المعامالت اإللكترونية
ق��ان��ون رق ��م  20ل�س�ن��ة  2014في
ش��أن امل�ع��ام�لات اإللكترونية صدر
ف��ي ج�ل�س��ة  21ي�ن��اي��ر  2014ون�ش��ر
بالجريدة الرسمية ف��ي  23فبراير
.2014
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى م��واك �ب��ة
ه ��ذا ال�ت�ط��ور امل�ت�ع��اظ��م ف��ي وس��ائ��ل
االتصاالت االلكترونية لالستفادة
م � �ن� ��ه ف� � ��ي امل� � �ع � ��ام �ل��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة
وغ�ي��ره��ا وه��و األم ��ر ال ��ذي اقتضى
إع��داد تشريع ينظم هذه املعامالت
وي �ض ��ع ل �ه��ا ال� �ق ��واع ��د وال �ض��واب��ط
املناسبة لذا أعد هذا القانون ليكون
منسجما مع االعتبارات واأله��داف
املتقدمة.
وي �ه��دف أي�ض��ا إل��ى إرس ��اء مبدأ
س�ل�ط��ان اإلرادة ف��ي ق�ب��ول التعامل
ب��ال��وس��ائ��ل االل �ك �ت��رون �ي��ة امل�س�ت�ف��اد
م��ن ال �س �ل��وك اإلي �ج��اب��ي ال� ��دال على
ذل��ك ال�ق�ب��ول وق��د ت��م إض��اف��ة الفقرة
األخيرة في هذه املادة التي تشترط
موافقة الجهات الحكومية صراحة
على التعامل االلكتروني.
وت� ��رس � �ي� ��خ م � �ب� ��دأ م� �ه ��م ي �ت �ع �ل��ق
ب�ح�ج�ي��ة ال� �ص ��ورة امل �ن �س��وخ��ة على
ال � � � ��ورق م � ��ن امل� �س� �ت� �ن ��د أو ال �س �ج��ل
االلكتروني أمام القضاء سواء كان
امل�س�ت�ن��د رس�م�ي��ا أو ع��رف�ي��ا ب��ال�ق��در
ال ��ذي ت�ك��ون ف�ي��ه متطابقة ألصلها
ط� ��امل� ��ا ك� � ��ان امل� �س� �ت� �ن ��د أو ال �س �ج��ل
االل �ك �ت��رون��ي وال�ت��وق�ي��ع م��وج��ودي��ن
على الدعامة.
الرعاية السكنية
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  19ل� �س� �ن ��ة 2014
بإضافة مادة جديدة برقم  28مكررا
د إل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية صدر في
ج�ل�س��ة  22ي�ن��اي��ر  2014ون �ش��ر في
ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي  16ف�ب��راي��ر
.2014
وي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل ��ى التيسير
على املواطنني إلقامة املساكن التي
يحصلون على قروض إلقامتها أو
لترميمها .قدم هذا القانون إلضافة
مادة جديدة برقم  28مكررا د تهدف
إل��ى تقديم م��واد مدعومة بقيمة ال

المراسيم بقوانين موزعة علي أدوار االنعقاد

منح قروض جديدة
أو تسهيالت
ائتمانية
للمواطنين
المستفيدين من
صندوق المتعثرين

%2.9

%33.3

%33.3
%97.1

%33.3

تصنيف القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

املعدل

99
%97.1

3
%2.9

102
%100

العدد
املعدل

1
%33.3

1
%33.3

1
%33.3

3
%100

العدد

تتجاوز ثالثني ألف دينار كويتي.
وي� �م� �ن ��ح ال� �ح ��اص ��ل ع� �ل ��ى ق ��رض
ل�ل�ب�ن��اء م ��واد ب�ن��اء م��دع��وم��ة تشمل
جميع املستلزمات التي يحتاجها
ال �ب �ن��اء ب�ق�ي�م��ة ال ت �ت �ج��اوز  30أل��ف
دينار كويتي باإلضافة إلى القرض
وي� �ص ��در ق � ��رار م ��ن وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
ي� �ح ��دد ف �ي��ه امل � � ��واد ال� �ت ��ي ي�ش�م�ل�ه��ا
الدعم وكمياتها.
وال� �ح ��اص ��ل ع �ل��ى ق � ��رض ل �ش��راء
س �ك��ن ف ��ي ح��ال��ة ح��اج �ت��ه ل�ل�ت��رم�ي��م
ي� �خ� �ص ��ص ل � ��ه رص � �ي� ��د م � ��ن امل � � ��واد
امل��دع��وم��ة بقيمة ال ت�ج��اوز  30ألف
دينار وذلك باالستثناء من شروط
بنك التسليف واالدخار.
وت � �ع � �ط� ��ى األف � �ض � �ل � �ي� ��ة ل �ل �م �ن �ت��ج
الوطني عند تحديد املواد املدعومة
بنسبة ال تزيد على  ٪5من أسعار
املواد املماثلة من املنتج األجنبي.

اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ا وت� �ن� �م� �ي ��ة م ��واه� �ب� �ه ��م
وق��درات�ه��م الذاتية وتهيئة األطفال
بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا
ودينيا وأخ�لاق�ي��ا على نحو يتفق
ومقومات أه��داف املجتمع وتقوية
وتنمية ال��رواب��ط االج�ت�م��اع�ي��ة بني
دار الحضانة وأسر األطفال.
وت�ج�ن��ب ال �ق��ان��ون ت�ح��دي��د ال�س��ن
ال � ��ذي ي �م �ك��ن ب �م �ق �ت �ض��اه اس �ت �ق �ب��ال
األط�ف��ال ت��ارك��ا تحديد ذل��ك لالئحة
التنفيذية.
وح� � �ظ � ��ر ال� � �ق � ��ان � ��ون إن � � �ش � ��اء دار
ح �ض��ان��ة إال ب �ع��د ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
ت� ��رخ � �ي� ��ص م� � ��ن وزارة ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل
وأجاز القانون استغالل املساكن
الخاصة واالستثماري والتجاري
ف��ي م ��زاول ��ة ن �ش��اط دور ال�ح�ض��ان��ة
الخاصة.

الحضانة الخاصة
قانون رقم  22لسنة  2014بشأن
دور ال�ح�ض��ان��ة ال�خ��اص��ة ص��در في
ج�ل�س��ة  5ف �ب��راي��ر  2014ون �ش��ر في
ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي  23ف�ب��راي��ر
.2014
وي� � �ه � ��دف إل� � ��ى رع � ��اي � ��ة األط � �ف� ��ال

الهيئات الرياضية
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  30ل� �س� �ن ��ة 2014
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع ��ض أح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
بقانون رقم  42لسنة  1978في شأن
الهيئات الرياضية صدر في جلسة
 2أب��ري��ل  2014ون�ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية في  4مايو .2014

وي� � �ه � ��دف ال� � �ق � ��ان � ��ون إل � � ��ى إل � � ��زام
ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة ال�ق��ائ�م��ة وق��ت
ال� �ع� �م ��ل ب � �ه� ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وت �ع ��دي ��ل
ن�ظ�م�ه��ا األس��اس �ي��ة ب �م��ا ي �ت �ف��ق مع
أح�ك��ام��ه وأن تتقدم للهيئة العامة
ل �ل �ش �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ل�ل�ت�س�ج�ي��ل
وال � �ش � �ه� ��ر وذل � � � ��ك خ� �ل ��ال س � �ن ��ة م��ن
تاريخ العمل بهذا القانون ف��إذا لم
ت�ت�ق��دم ال�ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض �ي��ة بطلبها
وت� �س� �ت ��وف األوض � � � ��اع امل � �ق � ��ررة ف��ي
القانون خالل امليعاد املذكور توقف
كافة أنشطتها الرياضية ملدة ثالثة
أش�ه��ر ف��إذا انقضت ه��ذه امل��دة دون
استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة
بقوة القانون.
وي� �ه ��دف ك��ذل ��ك إل� ��ى االس �ت �ث �م��ار
بجميع أن��واع��ه لألندية الرياضية
الشاملة واملتخصصة واالتحادات
ال ��ري ��اض �ي ��ة ل �ل �م �س��اح��ات ال �خ��ال �ي��ة
داخ��ل أس��واره��ا أو على واجهاتها
وي �س �ت �خ��دم م �ق��اب��ل االس �ت �ث �م��ار في
دع ��م م�ي��زان�ي��ات�ه��ا وي �ص��در مجلس
إدارة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة القرارات التي تبني أوجه
هذا االستثمار وقواعده واجراءاته
كما يجوز لألندية الرياضية إنشاء
شركات ألغراض الدعاية والتسويق

بما يتفق ويحقق أغ��راض�ه��ا وفقا
للشروط والضوابط التي تضعها
وزارة التجارة والصناعة والهيئة
العامة للشباب والرياضة.
نظام قوة الشرطة
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  24ل� �س� �ن ��ة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 23ل �س �ن��ة  1968ب �ش��أن ن �ظ��ام ق��وة
ال�ش��رط��ة ص��در ال �ق��ان��ون ف��ي جلسة
 5م��ارس  2014ونشر ف��ي الجريدة
الرسمية في  23مارس 2014
وي � �ه� ��دف إل � ��ى ت ��رق� �ي ��ة ال �ض��اب��ط
الجامعي االختصاصي خريج كلية
الشرطة والضابط املرقى إلى رتبة
م�لازم أول بعد قضاء سنة واح��دة
في الرتبة.
إنشاء صندوق دعم األسرة
ق � ��ان � ��ون رق� � ��م  27ل �س �ن ��ة 2014
بتعديل امل��ادة الثالثة م��ن القانون
رق��م  104لسنة  2013ب�ش��أن إنشاء
ص � �ن� ��دوق دع � ��م األس� � � ��رة ص � ��در ف��ي
ج�ل�س��ة  11م ��ارس  2014ون �ش��ر في

التتمة ص10

التعليم إلزامي
مجاني لجميع
األطفال الكويتيين
ذكورا وإناثا
إنشاء هيئة تنظيم
االتصاالت وتقنية
المعلومات
إنشاء لجنة دائمة
بوزارة التجارة
باسم اللجنة
الوطنية لحماية
المستهلك
إدارة منظومة
نقل بري حديثة
آمنة من خالل
إقرار قانون هيئة
الطرق
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التشريعات المنجزة
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 99قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر

معالجة تراكم طلبات المستحقين
للرعاية السكنية
مقارنة بين القوانين الجديدة والتعديالت عليها في الفصل الـ 14

التشريعات المنجزة في دور االنعقاد الثاني

تتمة المنشور ص09
ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ف��ي  30م��ارس
.2014
وي�ه��دف ال�ق��ان��ون إل��ى أن��ه ونظرا
ل�ع��دم ق��درة ال�ع��دي��د ممن ص��در هذا
القانون لصالحهم وملعاونتهم على
االس �ت �ج��اب��ة مل�ت�ط�ل�ب��ات ه ��م ول �ع��دم
إت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة ال��زم �ن �ي��ة ال�ك��اف�ي��ة
أمامهم للتقدم بطلباتهم وإلتاحة
الفرصة أمام البنوك لدراسة أوضاع
املدينني والبت فيها لذا رؤي تقديم
ه��ذا القانون وال��ذي يقضي بإعادة
ف �ت��ح ب ��اب ال �ت �ق��دم ل �ل �ص �ن��دوق مل��دة
ثالثة أشهر جديدة لالستفادة من
خدمات الصندوق بما يحقق فائدة
ألكبر عدد ممكن من املدينني وبما
ي�س��اه��م ف��ي إن �ه��اء م�ع��ان��ات�ه��م وفقا
لهذا القانون.
إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع
المواطنين المتعثرين
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  28ل� �س� �ن ��ة 2014
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح � �ك� ��ام ال �ق��ان��ون
رق ��م  51ل�س�ن��ة  2010ب �ش��أن إن�ش��اء
صندوق ملعالجة أوضاع املواطنني
امل� �ت� �ع� �ث ��ري ��ن ف � ��ي س � � ��داد ال � �ق� ��روض
االس� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة وامل� �ق� �س� �ط ��ة ت �ج��اه
البنوك وش��رك��ات االستثمار صدر
ف��ي جلسة  11م ��ارس  2014ونشر
في الجريدة الرسمية في  30مارس
2014
وي� �ه ��دف ال �ق ��ان ��ون إل� ��ى اإلج � ��ازة
ل �ج �م �ي ��ع ال � �ج � �ه� ��ات م� �ن ��ح ق � ��روض
ج� ��دي� ��دة أو ت �س �ه �ي�ل�ات ائ �ت �م��ان �ي��ة
ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق ال � �ب � �ي� ��ع ب��ال �ت �ق �س �ي��ط
للسلع والخدمات ألي من العمالء
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ال �ص �ن��دوق وذل��ك
ف��ي ح��ال��ة زي � ��ادة ال�ن�س�ب��ة املتبقية
للعميل من دخله الشهري املستمر
وال� ��ذي ت��م ت�س��وي��ة امل��دي��ون�ي��ة على
أس��اس��ه وب�م��ا ي�ف��وق ح�ج��م القسط
ال�ش�ه��ري امل�س�ت�ح��ق ل�ل�ص�ن��دوق مع
عدم االخالل بشروط التسوية
التعليم اإللزامي
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  25ل� �س� �ن ��ة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 11ل�س�ن��ة  1965ف��ي ش ��أن التعليم
اإللزامي صدر في جلسة  11مارس
 2014ونشر في الجريدة الرسمية
في  30مارس .2014
وي� � �ه � ��دف ال � �ق � ��ان � ��ون ألن ي �ك ��ون
ال�ت�ع�ل�ي��م إل��زام �ي��ا م�ج��ان�ي��ا لجميع

%56.9

القوانني
العدد
املعدل

%25.6

%43.1

%18.8

القوانني
الجديدة

تعديالت
على القوانني

االجمالي

القوانني

القوانني

58
%56.9

44
%43.1

102
%100

العدد
املعدل

30
%25.6

األطفال الكويتيني من ذكور وإناث
م��ن ب��داي��ة املرحلة االبتدائية حتى
امل��رح�ل��ة امل�ت��وس�ط��ة وت�ل�ت��زم ال��دول��ة
بتوفير امل�ب��ان��ي امل��درس�ي��ة والكتب
وامل �ع �ل �م�ين وك ��ل م��ا ي�ض�م��ن ن�ج��اح
ال�ت�ع�ل�ي��م اإلل ��زام ��ي م��ن ق��وة بشرية
ومادية.
كما يهدف إل��ى إعفاء الطفل من
االل � ��زام ب��ال�ت�ع�ل�ي��م إذا ك ��ان مصابا
بمرض يمنعه من متابعة الدراسة
أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية
ت�م�ن�ع��ه م ��ن االن �ت �ظ��ام ف ��ي م� ��دارس
التربية الخاصة أو ما يماثلها من
املؤسسات التعليمية التي تنشئها
وزارة التربية ل��ذوي االحتياجات
الخاصة.
محاكمة الوزراء
ق� � ��ان� � ��ون رق� � � ��م  29ل � �س� � �ن � ��ة2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 88لسنة  1995ف��ي ش��أن محاكمة
ال � ��وزراء ص ��در ال �ق��ان��ون ف��ي جلسة
 12مارس  2014ونشر في الجريدة
الرسمية في  27أبريل  2014بعدد
.1181
وي �ه ��دف ال �ق��ان��ون إل ��ى إخ �ض��اع
ق� � � ��رارات ال �ح �ف��ظ ال� �ت ��ي ت� �ص ��در م��ن
لجنة التحقيق في فحص البالغات
ب �ش��أن م��ا ي�ق��ع م��ن ج��رائ��م م��ن قبل
ال � � � � � ��وزراء ل �ل �ت �ظ �ل��م ك� �ض� �م ��ان ��ة م��ن

األميري رقم  17لسنة  1959بقانون
إق ��ام ��ة األج� ��ان� ��ب ص� ��در ف ��ي ج�ل�س��ة
 13م��اي��و  2014ن�ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية في  15يونيو 2014
وي � �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون ال � ��ى ت �ش��دي��د
العقوبة على األجنبي ال��ذي يدخل
ال � �ب �ل�اد أو ي� �خ ��رج م �ن �ه��ا م� ��ن غ�ي��ر
األم��اك��ن املخصصة لذلك بقرار من
وزير الداخلية وكذلك األجنبي الذي
سبق إبعاده ثم دخل البالد من دون
إذن خاص من وزير الداخلية.

الضمانات التي تكفل حق املواطن
في اللجوء إلى القضاء.
ك� � � �م � � ��ا ي� � � � �ه � � � ��دف إل� � � � � � ��ى زي� � � � � � ��ادة
ع � � ��دد امل � �س � �ت � �ش� ��اري� ��ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن
االح � �ت � �ي� ��اط � �ي �ي�ن إلك � � �م � ��ال ت �ش �ك �ي��ل
املحكمة سواء في حالة غياب أحد
األع �ض��اء األص�ل�ي�ين أو ق�ي��ام مانع
ل ��دي ��ه أو ت �ش �ك �ي��ل أك� �ث ��ر م ��ن دائ� ��رة
مختصة.
إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت
وتقنية المعلومات
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  37ل� �س� �ن ��ة 2014
ب��إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت �ص��االت
وتقنية املعلومات صدر في جلسة
 1أب ��ري ��ل  2014ون �ش��ر ب��ال �ج��ري��دة
الرسمية في  18مايو .2014
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى م��واك �ب��ة
ال� �ت� �ط ��ور ال� �س ��ري ��ع ال � � ��ذي ي �ش �ه��ده
ق �ط��اع��ا االت� �ص ��االت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات عامليا و الحاجة املاسة
إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م ه��ذي��ن ال �ق �ط��اع�ين بما
ي �ض �م��ن ت �ق��دي��م أف� �ض ��ل ال �خ��دم��ات
للمستفيدين و ب�م��ا ي�ح�ق��ق األداء
األم� � �ث � ��ل ب� �ق� �ط ��اع ��ي االت � � �ص� � ��االت و
تكنولوجيا املعلومات.
وي� � � �ه � � ��دف ك� � ��ذل� � ��ك إل � � � ��ى إن � �ش � ��اء
هيئة تنظيم االت �ص��االت و تقنية
امل�ع�ل��وم��ات ت�ت��ول��ى تنظيم قطاعي
االت� � �ص � ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات

%55.6

امليزانيات والحسابات
االتفاقيات
الختامية

22
%18.8

بهدف االرتقاء بالقطاعني في دولة
ال �ك��وي��ت وت �ن �ظ�ي��م ج�م�ي��ع خ��دم��ات
وش � �ب � �ك� ��ات ق � �ط� ��اع� ��ي االت � � �ص � ��االت
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات ف ��ي ال �ك��وي��ت
ل �ض �م ��ان ت �ط ��وي ��ر ون� �ش ��ر خ ��دم ��ات
االت� � �ص � ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
ب �م �خ �ت �ل��ف أن� ��واع � �ه� ��ا وت �ق��دي �م �ه��ا
ل �ل �م �س �ت �خ��دم�ين ب� �ك� �ف ��اءة وأس� �ع ��ار
م�ع�ق��ول��ة ب�م��ا ي�ح�ق��ق األداء األم�ث��ل
ل � �ق � �ط ��اع ��ي االت � � � �ص� � � ��االت وت �ق �ن �ي ��ة
املعلومات.
حماية المستهلك
قانون رقم  39لسنة  2014بشأن
حماية املستهلك ص��در ف��ي جلسة
 29أبريل  2014ونشر في الجريدة
الرسمية ف��ي  8يونيو  2014بعدد
.1187
ويهدف القانون إلى اآلتي:
ت� �ن� �ش ��أ ل� �ج� �ن ��ة دائ � � �م� � ��ة ب � � � ��وزارة
ال �ت �ج��ارة ت�س�م��ى ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة
ل �ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك وال� �ت ��ي ت�ع�ن��ى
بحماية املستهلك وصون مصالحه
وي ��رأس� �ه ��ا ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص ول��ه
ان ي � �ف ��وض أح� � ��د وك� �ل ��اء ال � � � ��وزارة
املساعدين وتختص باآلتي:
 - 1وض� � ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �ع ��ام ��ة
لحماية املستهلك ووض��ع الخطط
وب� ��رام� ��ج ال �ع �م ��ل ل �ح �م��اي��ة ح �ق��وق
امل�س�ت�ه�ل��ك وت �ع��زي��زه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا

65
%55.6

االجمالي
117
%100

ووسائل تحقيق ذلك.
 - 2ت� � �ل� � �ق � ��ي ال � � � �ش � � � �ك� � � ��اوى م ��ن
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين وج �م �ع �ي ��ات ح �م��اي��ة
امل �س �ت �ه �ل��ك وف �ح �ص �ه��ا وال�ت�ح�ق�ي��ق
ف �ي �ه��ا واب �ل ��اغ ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
ورف��ع ال��دع��اوى املتعلقة بمصالح
املستهلكني والتدخل فيها.
 - 3دراس � � � � � � � � ��ة االق � � � �ت� � � ��راح� � � ��ات
والتوصيات التي ت��رد ال��ى اللجنة
فيما يتعلق بحماية املستهلك
 - 4التعاون مع الهيئات املهتمة
بحماية املستهلك على املستويني
العربي والدولي.
 - 5ت �ش �ك �ي��ل ال � �ل � �ج ��ان ال �ل�ازم� ��ة
لتحقيق مهامها من اعضاء اللجنة
وغيرهم وبصفة خاصة:
أ -ل� �ج ��ان ل �ل �ت��أك��د م� ��ن م �ط��اب �ق��ة
ال� �س� �ل ��ع وال� � �خ � ��دم � ��ات مل ��واص� �ف ��ات
ومقاييس الجودة.
ب -لجان للتحقيق في الشكاوى
ال � � �ت� � ��ي ت � � �ق� � ��دم م � � ��ن امل� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�ن
وجمعيات حماية املستهلك.
ج -لجنة لدراسة العقود النمطية
من مختلف املجاالت االستهالكية
للسلع والخدمات لتالفي الشروط
املجحفة للمستهلك.
إقامة األجانب
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  41ل� �س� �ن ��ة 2014
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع ��ض أح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم

قانون حماية البيئة
ق��ان��ون رق ��م  42ل�س�ن��ة  2014في
ش��أن إص ��دار ق��ان��ون حماية البيئة
ص� ��در ف ��ي ج �ل �س��ة  21م ��اي ��و 2014
ونشر في الجريدة الرسمية في 13
يوليو  2014بعدد .1192
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى ت�ح�ق�ي��ق
األغراض التالية:
 ح �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة وم� �ص ��ادره ��اوال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ت��وازن �ه��ا الطبيعي
في إقليم الدولة كامال.
 م �ك��اف �ح��ة ال� �ت �ل ��وث وال� �ت ��ده ��ورالبيئي بأشكاله املختلفة وتجنب
أي أض � � � � � ��رار ف � � ��وري � � ��ة أو ب� �ع� �ي ��دة
امل � � � ��دى ن� �ت� �ي� �ج ��ة ل� �خ� �ط ��ط وب� ��رام� ��ج
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة أو ال��زراع �ي��ة
أو ال �ص �ن��اع �ي��ة أو ال �س �ي��اح �ي��ة أو
ال�ع�م��ران�ي��ة أو غ�ي��ره��ا م��ن األنشطة
وب��رام��ج ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف إل��ى
تحسني مستوى الحياة.
 ت� �ن� �م� �ي ��ة امل � � � � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ةوض �م��ان ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف التنمية
امل �س �ت��دام��ة وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال�ت�ن��وع
الحيوي في إقليم الدولة كامال.
 ح � �م � ��اي � ��ة امل � �ج � �ت � �م� ��ع وص� �ح ��ةاإلنسان والكائنات الحية من جميع
األنشطة واألعمال املضرة بها.
 ح� �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة م� ��ن ال �ت��أث �ي��رالضار لألنشطة واألعمال التي تتم
خارج إقليم الدولة.
إنشاء الهيئة العامة
للطرق والنقل البري
ق��ان��ون رق��م  115لسنة  2014في
ش��أن إن�ش��اء الهيئة العامة للطرق
وال �ن �ق��ل ال �ب��ري ص ��در ال �ق��ان��ون في
جلسة  10يونيو  2014ون�ش��ر في
الجريدة الرسمية في  10أغسطس
.2014
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 99قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر

قانون عصري للتأمين الصحي
على المواطنين المتقاعدين
تصنيف القوانين في دور االنعقاد الثاني
تتمة المنشور ص10
وت �ه ��دف ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة ال ��ى ادارة
م�ن�ظ��وم��ة ن �ق��ل ب ��ري ح��دي �ث��ة وآم �ن��ة
واق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واالش � � � � � ��راف ع �ل �ي �ه��ا
وص�ي��ان�ت�ه��ا لتحقيق رؤي ��ة ال��دول��ة
وت� �ت� �م� �ت ��ع ب� �ج� �م� �ي ��ع ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات
واالخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ت ��ي ت �ك �ف��ل ل�ه��ا
ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق � �ت � �ص ��ادي� ��ة
امل �س �ت��دام��ة ف ��ي م �ج��ال �ه��ا وت�خ�ت��ص
الهيئة:
 التنسيق م��ع ال�ج�ه��ات املعنيةب��ال��دول��ة ف��ي اس �ت �خ��دام واس�ت�غ�لال
االراضي اململوكة للدولة في سبيل
ت �ن �ف �ي��ذ ش� �ب� �ك ��ات ال � �ط � ��رق وامل � �ت� ��رو
وال � �س � �ك� ��ك ال � �ح� ��دي� ��دي� ��ة وم� �ح� �ط ��ات
االس� � �ت � ��راح � ��ة وغ � �ي ��ره ��ا ول � �ه� ��ا ح��ق
اس� �ت� �ئ� �ج ��ار او ام � �ت�ل��اك ال� �ع� �ق ��ارات
وامل� � �ن� � �ق � ��والت وامل� � � � � ��واد واالج� � �ه � ��زة
وامل� � �ع � ��دات وال� �ب ��رم� �ج� �ي ��ات ال�ل�ازم ��ة
مل��زاول��ة اع�م��ال�ه��ا ب�م��ا ف��ي ذل��ك التي
تنقل من جهات اخرى في الدولة.
 للهيئة ت�ح��دي��د ت�ع��ري�ف��ة النقلب� �ك ��ل ان � ��واع � �ه � ��ا وف � � � ��رض ال� ��رس� ��وم
وت � �ح � �ص � �ي � ��ل ال � � � �غ� � � ��رام� � � ��ات ح �س ��ب
االجراءات املتبعة في قوانني الدولة
والتي يصدر بها قرار تنظيمي من
رئيس الهيئة.
 اجراء التفتيش ومراقبة نشاطاالش �خ��اص امل��رخ��ص ل�ه��م بموجب
ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وت� �ل� �ق ��ي ال� �ش� �ك ��اوى
املقدمة ب�ش��أن املخالفات والجرائم
املنصوص عليها ف��ي ه��ذا القانون
واح ��ال� �ت� �ه ��ا ال � ��ى ج� �ه ��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق
س��واء وقعت في مواجهة الهيئة او
املتعاملني في نشاط النقل واتخاذ
جميع االج � ��راءات ال�ت��ي م��ن شأنها
ان ت ��ؤدي ال��ى ال�ك�ش��ف ع��ن ال�ج��رائ��م
املشار اليها.
 رس ��م وم�ت��اب�ع��ة س�ي��اس��ة النقلل� �ل ��دول ��ة وت �ن �ف �ي��ذ م ��ا ي �خ �ص �ه��ا م��ن
م� �ش ��اري ��ع م �ن �ظ��وم��ة ال �ن �ق ��ل ال �ب ��ري
واستراتيجيتها.
 ت �خ �ط �ي��ط وت �ص �م �ي��م وت �ن �ف �ي��ذوتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة
ش �ب �ك��ات ال� �ط ��رق وم �ن �ظ��وم��ة ال�ن�ق��ل
البري حسب احدث املعايير العاملية
ول� �ه ��ا ان ت �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذ ل �ج �ه��ات
اخرى بالدولة لدعم خطط التنمية
الوطنية والزيادة السكانية ويوفر
اح �ت �ي ��اج ��ات امل �ج �ت �م��ع ب �م��ا ي�ح�ق��ق
االم� � ��ن وال� �س�ل�ام ��ة وامل� �س ��اه� �م ��ة ف��ي
حماية البيئة وتوعية مستخدمي
ش� �ب� �ك ��ات ال � �ط� ��رق ول � �ه� ��ا ان ت�س�ن��د

مقارنة بين القوانين الجديدة والتعديالت عليها في االنعقاد الثاني
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التنفيذ لجهات اخرى بالدولة.
 ت � �ك ��ون ال �ه �ي �ئ ��ة م� �س ��ؤول ��ة ع��ناالش � � � � � � ��راف وال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق ل �ج �م �ي��ع
امل � �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ت� �ق ��ع ض� �م ��ن ح ��رم
ال�ط��رق بجميع انواعها وأصنافها
والتي تقوم بتنفيذها جهات اخرى
بالدولة.
 وض��ع م�ع��اي�ي��ر ال�ف�ح��ص الفنيل� �ج� �م� �ي ��ع امل � ��رك� � �ب � ��ات وت � �ط ��وي ��ره ��ا
وإدارت �ه ��ا وت��راخ�ي�ص�ه��ا واإلش ��راف
ع �ل �ي �ه��ا وإص � � ��دار وت �ج��دي��د رخ��ص
القيادة.
 للهيئة القيام بتأسيس شركةم �س��اه �م��ة ك��وي �ت �ي��ة او اك� �ث ��ر ي �ك��ون
غ ��رض� �ه ��ا امل� �س ��اه� �م ��ة ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق
اغراض الهيئة واهدافها.
التأمين الصحي
على المواطنين المتقاعدين
قانون رقم  114لسنة  2014بشأن
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن
املتقاعدين صدر القانون في جلسة
 24يونيو  2014ونشر في الجريدة
الرسمية في  17أغسطس 2014
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل � ��ى م�ت��اب�ع��ة
األح � � � ��وال ال �ص �ح �ي��ة ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
ال س � �ي � �م� ��ا ك � � �ب� � ��ار ال � � �س� � ��ن وذوي
االحتياجات الخاصة.
م� ��راع� ��اة ال � �ظ� ��روف امل� ��ادي� ��ة ل ��دى
البعض منهم.

ض �م��ان ت��أم�ي�ن وص� ��ول اآلخ��ري��ن
م �ن �ه��م ل �ل �ع�ل�اج خ� � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت أو
باملستشفيات الخاصة.
يحدد القانون الواجبات الالزمة
من وزارة الصحة بخصوص طرح
م� �ن ��اق� �ص ��ة ب �ي��ن ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��أم�ي�ن
امل �ع �ت �م��دة وامل � �ص� ��رح ل �ه��ا ب �م��زاول��ة
خدمات التأمني الصحي.
ه� �ن ��اك أم� � � ��راض م �س �ت �ع �ص �ي��ة أو
م��زم�ن��ة غ�ي��ر م�ع��دي��ة تتطلب عناية
طبية فائقة ومركزة من قبل الجهة
املنفذة للمشروع م��ن دون التركيز
ع �ل��ى األرب� � � ��اح امل� ��ادي� ��ة ال� �ت ��ي ق ��د ال
تجنيها نظير ط��ول امل ��دة الزمنية
ل� �ل� �ع�ل�اج أو ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف ال �ب��اه �ظ��ة
لألمراض.
ي� � �غ� � �ط � ��ي ال � � � �ت � � ��أم � �ي ��ن ال � �ص � �ح� ��ي
امل � � �ن � � �ص � � ��وص ع� � �ل� � �ي � ��ه ال � � �خ� � ��دم� � ��ات
الصحية كالفحص الطبي والعالج
ال �ل��ازم ف��ي ال �ع �ي��ادات ل ��دى األط �ب��اء
ال�ع��ام�ين واالخ�ت�ص��اص�ي�ين وإج ��راء
ال� �ف� �ح ��وص ��ات امل �خ �ب ��ري ��ة واألش� �ع ��ة
ف �ض�ل�ا ع� ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ج��راح �ي��ة
ب� �م � �خ � �ت � �ل ��ف ت � �خ � �ص � �ص� ��ات � �ه� ��ا ع � ��دا
ج� � ��راح� � ��ات ال� �ت� �ج� �م� �ي ��ل ب ��اإلض ��اف ��ة
إل��ى ت�ح�م��ل ن�ف�ق��ات ال �ع�لاج وال ��دواء
واإلقامة باملستشفيات في الحاالت
العادية والطارئة وال�ع�لاج العادي
لألسنان واألدوية.
ح��ددت امل ��ادة الثانية م��ن قانون

ال � �ت� ��أم �ي�ن ال� �ص� �ح ��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
املواطنني املشمولني بالقانون وهم
امل �ت �ق��اع��دون امل�س�ج�ل��ون ب��امل��ؤس�س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية مع
إمكانية إضافة شرائح أخرى بقرار
يصدره وزير الصحة.
إنشاء المحكمة الدستورية
ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  109ل �س �ن��ة 2014
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
 14ل �س �ن��ة  1973ب��إن �ش��اء امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ص� ��در ف ��ي ج �ل �س��ة 24
ي��ون �ي��و  2014ون �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية في  17أغسطس .2014
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى م �ن��ح ك��ل
ش �خ��ص ط�ب�ي�ع��ي أو اع �ت �ب��اري حق
ال �ط �ع��ن ب ��دع ��وى أص �ل �ي��ة م �ب��اش��رة
بعدم دستورية القوانني واملراسيم
ب �ق��وان�ي�ن وال� �ل ��وائ ��ح ع �ل��ى أن ي �ق��دم
كفالة قدرها خمسة آالف دينار مع
صحيفة ال�ط�ع��ن امل �ق��دم��ة م��ن ثالثة
م �ح��ام�ي�ن م �ق �ب��ول�ي�ن أم� � ��ام امل�ح�ك�م��ة
الدستورية ويتم م�ص��ادرة الكفالة
إذا قررت املحكمة بأن الطعن يخرج
عن اختصاصها أو أنه غير مقبول
شكال أو أنه غير مجد.
إن� � �ش � ��اء غ� ��رف� ��ة م� � �ش � ��ورة م �م �ث �ل��ة
ب��أع �ض��اء امل�ح�ك�م��ة أن�ف�س�ه��م للنظر
ف � ��ي ق � �ب� ��ول ال � �ط � �ع� ��ون امل � �ق� ��دم� ��ة م��ن
األشخاص وذلك لضمان عدم إغراق

امل�ح�ك�م��ة ذات �ه��ا بسيل م��ن الطعون
العديدة وهو ما قد يستدعي إعادة
النظر في نظام املحكمة الدستورية
وتفرغ أعضائها.
إسهام نشاط القطاع الخاص
في تعمير األراضي الفضاء
ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  113ل �س �ن��ة 2014
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
 47ل�س�ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وال �ق��ان��ون رق ��م  27لسنة
 1995في شأن إسهام نشاط القطاع
الخاص في تعمير األراضي الفضاء
امل�م�ل��وك��ة ل�ل��دول��ة ألغ� ��راض ال��رع��اي��ة
السكنية ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة
 25يونيو  2014ونشر في الجريدة
الرسمية في  17أغسطس .2014
وي� �ه ��دف ال �ق ��ان ��ون إل� ��ى م�ع��ال�ج��ة
ت��راك��م ط�ل�ب��ات املستحقني للرعاية
السكنية اآلخ��ذة ف��ي االزدي ��اد عاما
بعد آخر.
ب��دي��ل ي�س��رع ف��ي عملية اإلن�ج��از
للوحدات السكنية في املدة الزمنية
املقترحة التي تحتاج إل��ى سياسة
ح ��دي� �ث ��ة وج� � � � ��ادة ت � ��واج � ��ه ال� ��واق� ��ع
االق �ت �ص��ادي ل�ت�ك��ال�ي��ف إن �ج��از ه��ذه
امل �ش��اري��ع وم � ��دد إن �ج��ازه��ا ال�ل��ذي��ن
ي � � �ع � ��دان أس � ��اس �ي��ن ل � �ح� ��ل امل �ش �ك �ل��ة
اإلسكانية.
وم � ��راع � ��اة ال ��رب ��ط ب�ي�ن األراض� � ��ي

ال�لازم��ة للرعاية وال�ب��دائ��ل املطلوب
تحقيقها مع االستفادة من الخبرات
العاملية بما يحقق استشراق واقعي
للرؤية املستقبلية.
ومشاركة القطاع الخاص الجادة
ستحدث نقلة ت��وع��وي��ة وحضارية
ب�س�ب��ب م��رون��ة اإلج� � ��راءات وت��وف�ي��ر
الخبرات املتنوعة لديه بما يسهل
تنفيذ املشاريع.
وتفعيل نظم االنجاز باملؤسسة
ب ��دي�ل�ا ع ��ن ال �ع��دي��د م ��ن م �ق �ت��رح��ات
ال �ح��ل ال �ت��ي ط��رح��ت ع �ل��ى ال �س��اح��ة
من إنشاء مدن سكنية الى تأسيس
ش ��رك ��ات م �س��اه �م��ة ع �ق��اري��ة ب�ن�ظ��ام
القطاع الخاص.
وإدراج ح�ص�ي�ل��ة ب �ي��ع األراض� ��ي
والعقارات املخصصة لغير أغراض
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي
وفق الشروط التي تحددها الالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ت �ح �ق �ي �ق��ا ل �ل �م��زي��د م��ن
امل��رون��ة في مواجهة واق��ع التصرف
املطلوب إضافة الى عائدات حقوق
االس� �ت� �غ�ل�ال واالن � �ت � �ف� ��اع واالي � �ج� ��ار
وم� �ق ��اب ��ل م� ��ا ت� �ق ��دم ��ه م� ��ن خ ��دم ��ات
م� �ع ��اون ��ة ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن وال �ق �ط��اع
ال� � � �خ � � ��اص امل � � � �ش � � � ��ارك ف � � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
مشاريعها.
ل �ج �ن��ة ف �ن �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة تشكل
م ��ن ك� �ب ��ار امل �ت �خ �ص �ص�ين ف ��ي أف ��رع
االس �ت �ث �م��ار وال� �خ ��دم ��ات ال �ع �ق��اري��ة
وال � �ف � �ن � �ي ��ة وال � �ه � �ن ��دس � �ي ��ة وت �ن �ف �ي��ذ
امل �ش��اري��ع ال �ك �ب��رى ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين
املحلي والعاملي.
م��ن مهام ه��ذه اللجنة دع��م جهود
م�ج�ل��س إدارة امل��ؤس �س��ة ف��ي تحديد
امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة ال�ق��اب�ل��ة للطرح
وف�ق��ا ل�ل�ق��وان�ين املنظمة م��ع أهليتها
ل � ��دراس � ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات وامل � � �ب� � ��ادرات
وتقييم دراسات الجدوى االقتصادية
والفنية.
م � �ن � �ح ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ص�ل�اح� �ي ��ة
ال � �ت � �ع� ��اق� ��د امل � �ب� ��اش� ��ر ف � ��ي ال� �ع� �ق ��ود
وامل �ن��اق �ص��ات وك��ذل��ك ال �ت �ع��اق��د مع
امل � �ك� ��ات� ��ب االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة امل �ح �ل �ي��ة
وال� �ع ��امل� �ي ��ة ب �م��ا ال ي � �ج� ��اوز ع �ش��رة
م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ل �ك��ل ع �ق��د م ��ع منح
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ص �ل��اح� � �ي � ��ة اخ � �ت � �ي� ��ار
االج � � � � ��راءات ذات ال �ص �ل��ة ب �ق��واع��د
وأس � � � ��س وط � � � ��رق ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال �ب �ن �ي��ة
التحتية.
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المجلس يقر قانونا نوعيا لحماية البيئة
ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي
تتمة المنشور ص11
الشراكة بين القطاعين
العام والخاص
ق ��ان ��ون رق� ��م  116ل �س �ن��ة 2014
بشأن الشراكة بني القطاعني العام
وال � �خ� ��اص ص � ��در ف� ��ي ج �ل �س��ة 30
يونيو  2014ون�ش��ر ف��ي الجريدة
ال��رس �م �ي��ة ف ��ي  16ن��وف �م �ب��ر 2014
بعدد .1210
ويهدف إلى تشكيل لجنة عليا

ملشروعات الشراكة بني القطاعني
العام والخاص وتتولى ممارسة
اخ �ت �ص��اص��ات وس �ل �ط��ات مجلس
إدارة الهيئة املنصوص عليها في
هذا القانون ويتولى وزير املالية
رئاسة اللجنة،
اللجنة تختص بما يلي:
 - 1وض ��ع ال �س �ي��اس��ات ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات وامل� � � �ب � � ��ادرات ذات
األهمية االستراتيجية لالقتصاد
ال ��وط� �ن ��ي وت� �ح ��دي ��د أول ��وي ��ات� �ه ��ا

واعتماد الوثائق املتعلقة بها،
 - 2امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب الجهة
ال� � �ع � ��ام � ��ة امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ل� � �ط � ��رح أح� ��د
امل�ش��روع��ات وف�ق��ا لنظام الشراكة
واقتراح مشروعات الشراكة على
الجهات العامة.
 - 3اع �ت �م��اد م� �ش ��روع م�ي��زان�ي��ة
الهيئة وح�س��اب�ه��ا ال�خ�ت��ام��ي قبل
عرضهما على الجهات املختصة
 - 4اع� �ت� �م ��اد ال� �ل ��وائ ��ح امل��ال �ي��ة
واإلداري� � � � � � � ��ة ول� � ��وائ� � ��ح ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن

بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
 - 5ت� �ح ��دي ��د ال� �ج� �ه ��ة ال� �ع ��ام ��ة
املختصة باملشروع لالشتراك في
عمليات طرحه مع الهيئة تمهيدا
لقيام ه��ذه الجهة بالتوقيع على
ع �ق��د ال� �ش ��راك ��ة وم �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ
املشروع وتشغيله.
 - 6م �ن��ح امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط�ل��ب
ت�خ�ص�ي��ص األراض � ��ي ال �ض��روري��ة
ل �ت �ن �ف �ي ��ذ م� � �ش � ��روع � ��ات ال � �ش ��راك ��ة
بالتنسيق مع الجهات املختصة.

 - 7اعتماد ال��دراس��ات واألفكار
ال �خ��اص��ة ب �م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة
واملوافقة على طرحها وفقا لنظام
الشراكة.
 - 8اعتماد املستثمر الفائز بناء
على توصية الهيئة.
 - 9اعتماد عقود الشراكة التي
ت �ق��وم ال�ج�ه��ات ال�ع��ام��ة بالتوقيع
عليها.
 - 10ال � �ب� ��ت ف� ��ي ط� �ل ��ب ال �ج �ه��ة
العامة املتعاقدة بشأن فسخ عقد

ال� �ش ��راك ��ة أو إن �ه ��ائ ��ه ل�ل�م�ص�ل�ح��ة
العامة.
 - 11النظر ف��ي التقرير نصف
السنوي بشأن مشروعات الشراكة
كما تمارس جميع االختصاصات
األخرى املنصوص عليها.
إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني
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م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

1

مرسوم بقانون رقم  134لسنة  2013في شأن تعديل بعض احكام املرسوم بقانون رقم 42
لسنة  1978في شأن الهيئات الرياضية

2014/3/04

 16قانون رقم  30لسنة  2014بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  42لسنة  1978في
شأن الهيئات الرياضية

2014/4/02

2

قانون رقم  1لسنة  2014في شأن تعديل اسم بنك التسليف واالدخار بنك االئتمان الكويتي

2014/1/09

3

قانون رقم  2لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم  98لسنة  2013في شأن إنشاء
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

 17قانون رقم  37لسنة  2014بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات

2014/4/01

2014/1/09

4

قانون رقم  3لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم  32لسنة  1968في شأن النقد
وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية

 18قانون رق��م  38لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رق��م  5لسنة  1982بشأن انشاء
بيت الزكاة

2014/4/29

2014/1/09

 19قانون رقم  39لسنة  2014بشأن حماية املستهلك

2014/4/29

5

قانون رقم  19لسنة  2014بإضافة مادة جديدة برقم  28مكررا د الى القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية

2014/1/22

6

قانون رقم  20لسنة  2014في شأن املعامالت االلكترونية

2014/1/21

2014/5/20

7

قانون رقم  21لسنة  2014بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  23لسنة  1990بشأن
قانون تنظيم القضاء

 20ق� � � � � � � � ��ان� � � � � � � � ��ون رق� � � � � � � � � � � ��م  40ل � � � � �س � � � � �ن� � � � ��ة  2014ب � � � � �ت � � � � �ع� � � � ��دي� � � � ��ل ب � � � � � �ع� � � � � ��ض اح � � � � � �ك� � � � � ��ام
ال� � � � � �ق � � � � ��ان � � � � ��ون رق � � � � � � � ��م  47ل� � � �س� � � �ن � � ��ة  1993ف � � � � � ��ي ش � � � � � � � ��أن ال � � � � ��رع � � � � ��اي � � � � ��ة ال� � �س� � �ك� � �ن� � �ي � ��ة
( املادة  28مكررا د اعطاء االفضلية للمنتجات الكويتية او املنتجات ذات املنشأ الوطني
بنسبة % 10

2014/2/05

8

قانون رقم  22لسنة  2014بشأن دور الحضانة الخاصة

2014/2/05

 21ق��ان��ون رق��م  41لسنة  2014بتعديل بعض اح�ك��ام امل��رس��وم األم �ي��ري رق��م  17لسنة 1959
بقانون اقامة األجانب

2014/5/13

9

قانون رقم  23لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  6لسنة  2008في شأن تحويل
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل املرسوم بالقانون رقم 22
لسنة  2012بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم  6لسنة  2008في شأن تحويل مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة

 22قانون رقم  42لسنة  2014في شأن إصدار قانون حماية البيئة

2014/5/21

2014/1/21

 23قانون رقم  108لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن انشاء
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية

2014/6/24

 10قانون رقم  24لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  23لسنة  1968بشأن نظام
قوة الشرطة

2014/3/05

 24ق��ان��ون رق��م  109لسنة  2014بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 14ل�س�ن��ة  1973بإنشاء
املحكمة الدستورية حق االفراد في اللجوء الى املحكمة الدستورية

2014/6/24

 11ق��ان��ون رق��م  25لسنة  2014بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  11لسنة  1965ف��ي شأن
التعليم االلزامي

2014/3/11

2014/6/30

 12قانون رقم  26لسنة  2014بتعديل املادة الخامسة من القانون رقم  30لسنة  2004بانشاء
وتنظيم املدينة الجامعية الجديدة

 25قانون رقم  110لسنة  2014بتقرير مكافأة مالية للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية
وق��ان��ون معاشات وم�ك��اف��آت التقاعد للعسكريني عند انتهاء االش �ت��راك ( مكافأة نهاية
الخدمة

2014/3/12

2014/6/25

 13قانون رقم  27لسنة  2014بتعديل املادة الثالثة من القانون رقم  104لسنة  2013في شأن
انشاء صندوق دعم االسرة

 26قانون رقم  111لسنة  2014بتعديل امللحق رقم  3املرافق للقانون رقم  12لسنة  1964بشأن
منع تلويث املياه الصالحة للمالحة بالزيت

2014/3/11

 14قانون رقم  28لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  51لسنة  2010بشأن انشاء
صندوق ملعالجة اوض��اع املواطنني املتعثرين في سداد القروض االستهالكية واملقسطة
تجاه البنوك وشركات االستثمار

2014/6/25

2014/3/11

 27ق��ان��ون رق��م  113لسنة  2014بتعديل بعض اح�ك��ام القانون رق��م  47لسنة  1993ف��ي شأن
الرعاية السكنية والقانون رقم  27لسنة  1995في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في
تعمير األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

 15ق��ان��ون رق��م  29لسنة  2014بتعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  88لسنة  1995ف��ي شأن
محاكمة الوزراء جرائم الفساد  -جرائم غسيل األموال  -تمويل االرهاب  -قرارات الحفظ -
حماية االموال العامة

2014/3/12

 28قانون رقم  114لسنة  2014بشأن التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين

2014/6/24

 29قانون رقم  115لسنة  2014في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

2014/6/10

 .30قانون رقم  116لسنة  2014بشأن الشراكة بني القطاعني العام والخاص ()BOT

2014/6/30
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حق اللجوء للطعن بعدم دستورية
القوانين أمام المحكمة الدستورية
تتمة المنشور ص12
ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص ت� �ض ��ع ق ��واع ��د
ال�ت�ع�ي�ين وال �ت��رق �ي��ات وال�ع�ق��وب��ات
ال�ت��أدي�ب�ي��ة وامل��رت �ب��ات وامل �ك��اف��آت
ال �ع �ي �ن �ي��ة وال �ن �ق��دي��ة ال� �ت ��ي ت�م�ن��ح
ملوظفي الهيئة.
م� � ��دة االس� �ت� �ث� �م ��ار مل� �ش ��روع ��ات
ال�ش��راك��ة ال�ت��ي ت�ط��رح ت�ح��دد وفقا
ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ف��ي وث��ائ��ق ال�ط��رح
ب �م��ا ي �ت �ف��ق م ��ع ط �ب �ي �ع��ة امل �ش ��روع

وم�ت�ط�ل�ب��ات��ه وال ي �ج��وز أن ت��زي��د
م��دة االستثمار التي تطرح وفقا
ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون على خمسني سنة
تبدأ من التاريخ املحدد في العقد
إلك �م��ال أع �م��ال ال �ب �ن��اء والتجهيز
أو إلتمام أعمال التطوير ويجب
إذا كان املشروع مقاما على أرض
ت �م �ل �ك �ه��ا ال� ��دول� ��ة أن ت� �ح ��دد م ��دة
سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق
االن�ت�ف��اع على األرض مسبقا في
وثائق طرح هذه املشروعات

التأمينات االجتماعية
ق� ��ان� ��ون رق � ��م  110ل �س �ن��ة 2014
بتقرير م�ك��اف��أة مالية للخاضعني
ل �ق��ان��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وقانون معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريني عند انتهاء االش�ت��راك
ص ��در ف��ي ج�ل�س��ة  30ي��ون�ي��و 2014
ون �ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة 16
نوفمبر  2014بعدد .1210
ويهدف القانون إلى إقرار مكافأة
مالية عند انتهاء االشتراك للمؤمن

ع�ل�ي�ه��م ال �خ��اض �ع�ين ألح �ك��ام��ه من
العاملني في كافة القطاعات وكذلك
للعاملني لحسابهم الخاص بهدف
التخفيف من اعباء املواطنني عند
تقاعدهم وتوفير الحياة الكريمة
ل �ه��م وت�ح�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة وامل� �س ��اواة
فيما بينهم
ال� �ق ��ان ��ون أع � ��د ع �ن ��دم ��ا ك � ��ان م��ن
ب� �ي��ن امل� � ��ؤم� � ��ن ع� �ل� �ي� �ه ��م م� � ��ن ي �ع �م��ل
خ� � ��ارج ال �ك ��وي ��ت ف ��ي دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون الخليجي او ف��ي غيرها

ول ��م ت�ت�ض�م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون بشكل
واض��ح االح�ك��ام ال�ت��ي تتناسب مع
خضوعهم لها بما يتفق مع طبيعة
ال �ت��أم�ين ع�ل�ي�ه��م وال ي �ت �ع��ارض مع
مبدأ اقليمية القوانني بما يقتضي
النص صراحة على هذه األحكام
ه �ن��اك ف �ئ��ات اخ � ��رى م ��ن امل��ؤم��ن
عليهم يتطلب األم ��ر اق� ��رار بعض
ال �ت �ي �س �ي��رات ب� �ش ��أن اس �ت �ح �ق��اق �ه��م
للمكافأة امل��ال�ي��ة امل �ق��ررة بالقانون
امل� ��ذك� ��ور ب��اع �ت �ب��ار ان ع� ��دم ت��واف��ر

ش��روط ذل��ك يعود ألسباب خارجة
ع � ��ن ارادت � � �ه � � ��م ف� �ض�ل�ا ع � ��ن وج � ��ود
م � � � �ب� � � ��ررات ف � � ��ي ب� � �ع � ��ض ال � � �ح� � ��االت
ت� �س� �ت ��دع ��ي ت� �ق ��ري ��ر أح �ق �ي �ت �ه��ا ف��ي
ال �ج �م��ع ب�ي�ن امل �ك��اف��أة امل �ش��ار ال�ي�ه��ا
وم ��ا ق ��د ي�س�ت�ح��ق ل �ه��ا م ��ن م�ك��اف��اة
اخرى من قبل صاحب العمل وفقا
لألحكام املقررة في هذا الشأن

االتفاقيات المنجزة في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر
م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

1

ق��ان��ون رق��م  4لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية ب�ين دول��ة الكويت وجمهورية سلوفاكيا
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

2014/1/07

2

قانون رقم  5لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت وكندا لتشجيع وحماية
االستثمارات

2014/1/07

3

قانون رقم  6لسنة  2014باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية املتر

2014/1/07

4

ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2014ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�خ�ط��اب��ات امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وجمهورية الصني الشعبية بشأن االعفاء املتبادل من الضريبة على الدخل الناتج عن النقل
الدولي بواسطة شركات النقل البحري التابعة لكلتا الدولتني

2014/1/07

5

ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية ب�ين بيجن  2010بشأن قمع االف�ع��ال غير
املشروعة املتعلقة بالطيران املدني وبروتوكول بيجن عام  2010املكمل التفاقية الهاي عام
 1970بشأن قمع االستيالء غير املشروع على الطائرات

2014/1/07

6

قانون رقم  9لسنة  2014باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية اسطنبول لإلدخال
الجمركي املؤقت

2014/1/07

7

قانون رقم  10لسنة  2014باملوافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي

2014/1/07

8

ق��ان��ون رق��م  11لسنة  2014باملوافقة على النظام االس��اس��ي ملنظمة تنمية امل��رأة ف��ي ال��دول
االعضاء بمنظمة املؤتمر اإلسالمي

2014/1/07

9

قانون رقم  12لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت ومنظمة حظر
االسلحة الكيميائية بشأن امتياز املنظمة وحصاناتها

2014/1/07

10

قانون رقم  13لسنة  2014باملوافقة على مذكرة تفاهم بشأن الهجرة بني حكومة دولة الكويت
وحكومة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا

2014/1/07

11

قانون رقم  14لسنة  2014باملوافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على
السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2014/1/07

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

12

قانون رق��م  15لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية ح��ول التعاون في مجال األم��ن ومكافحة
الجريمة بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان

2014/1/07

13

قانون رقم  16لسنة  2014باملوافقة على بروتوكول اضافي التفاقية بني حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية ليتوانيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2014/1/07

14

قانون رقم  17لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
جمايكا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2014/1/07

15

قانون رقم  18لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
موريشيوس للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2014/1/07

16

قانون رقم  31لسنة  2014باملوافقة على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري
واالستثماري والفني بني دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية وال��والي��ات املتحدة
االمريكية

2014/4/02

17

قانون رقم  32لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت واململكة االردنية
الهاشمية بشأن املساعدات والتعاون املتبادل في الشؤون الجمركية

2014/4/02

18

قانون رقم  33لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بني حكومة
دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق

2014/4/02

19

قانون رقم  34لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
طاجيكستان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على
الدخل ورأس املال

2014/4/02

20

ق��ان��ون رق��م  35لسنة  2014باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت ال��ى اتفاقية ب��رن لحماية
املصنفات االدبية والفنية

2014/4/02

21

قانون رقم  36لسنة  2014باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية باريس لحماية
امللكية الصناعية

2014/4/02

22

قانون رقم  112لسنة  2014باملوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة دولة الكويت وصندوق
النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

2014/6/24

14

أخبار

aldostoor
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العبداهلل:تعزيز العالقات
مع البحرين في تقنية المعلومات

لقطة جماعية للوفد البحريني

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
ح � � ��رص ال � �ك� ��وي� ��ت ع� �ل ��ى االرت� � �ق � ��اء
وتعزيز العالقات املتميزة والقائمة
م� ��ع م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ف� ��ي م �ج��ال
االتصاالت وتقنية املعلومات بما
يخدم املصالح املشتركة للبلدين
والشعبني الشقيقني.
وأش� � ��اد ال ��وزي ��ر ال �ع �ب��دال �ل��ه ف��ي
ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ام ��س على
ه��ام��ش ح �ض��وره ال�ج�ل�س��ة األول ��ى
ل�ل�اج �ت �م��اع امل �ش �ت��رك ب�ي�ن أع �ض��اء
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ووف� � ��د ه �ي �ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م
االتصاالت في البحرين بالعالقات

الوطيدة بني البلدين في مختلف
امل� �ج ��االت م�ت�م�ن�ي��ا أن ي�ح�ق��ق ه��ذا
االجتماع األهداف املرجوة منه.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل��ات � � �ص� � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة
امل �ع �ل��وم��ات م .س ��ال ��م األذي � �ن ��ة ف��ي
ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل إن زي � ��ارة ال��وف��د
البحريني تأتي في إطار التعاون
امل� �ش� �ت ��رك وت � �ب� ��ادل ال � ��زي � ��ارات ب�ين
ه�ي�ئ�ت��ي االت � �ص� ��االت ف ��ي ال�ب�ل��دي��ن
الشقيقني.
وأوض��ح األذي�ن��ة أن��ه ت��م االتفاق
على اق �ت��راح توقيع م��ذك��رة تفاهم
م �ش �ت��رك��ة إلث � ��راء ت �ب ��ادل ال �خ �ب��رات
ف� ��ي م � �ج� ��ال االت � � �ص� � ��االت وت �ق �ن �ي��ة

املعلومات وفق أطر محددة سيتم
بلورتها قريبا.
وب�ي�ن أن ه��ذه ال��زي��ارة ت�ع��د أول
زي� ��ارة رس�م�ي��ة تستقبلها الهيئة
منذ تأسيس مجلس ادارتها الفتا
إلى أنه سيتم خالل املرحلة املقبلة
اإلعداد لتبادل زيارات متعددة.
ب��دوره أك��د رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم االتصاالت في مملكة
ال �ب �ح��ري��ن د.م �ح �م��د ال �ع��ام��ر دع�م��ه
الكامل لهيئة االتصاالت الكويتية
م��ن خ�ل�ال ت�س�ه�ي��ل س �ب��ل ال �ت�ع��اون
البناء بني الجانبني في املستقبل.

الصانع :تحديد الجمعيات المرخص
لها جمع التبرعات
أع� � �ل � ��ن وزي � � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي � � � ��ر
األوق� � � � ��اف وال � � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
يعقوب الصانع عن اكتمال جميع
اس � �ت � �ع� ��دادات ال � � � ��وزارة الس �ت �ق �ب��ال
ش �ه��ر رم � �ض ��ان امل � �ب� ��ارك امل�ت�ع�ل�ق��ة
بتجهيز جميع املراكز الرمضانية
واملسجد الكبير الستقبال املصلني
في صالة التراويح والقيام.
وق� � � � ��ال ال � � ��وزي � � ��ر ال� � �ص � ��ان � ��ع ف��ي
م� ��ؤت � �م� ��ر ص � �ح� ��اف� ��ي ع� � �ق � ��ده ام� ��س
ب �ش��أن اس �ت �ع��دادات (األوق� � ��اف) إن
الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارات
ومؤسسات الدولة تنفيذا للخطة
االستراتيجية ال��رام�ي��ة إل��ى حسن
إدارة وتجهيز امل��راك��ز الرمضانية
الستقبال املصلني.
وذك ��ر أن وزارة األوق� ��اف قامت
ب �ت �ج �ه �ي��ز  14م � ��رك � ��زا رم �ض��ان �ي��ا
م ��وزع ��ة ع �ل��ى امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ال �س��ت
وستقام فيها األنشطة والبرامج
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال��دع��وي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
خالل الشهر الفضيل واالستعانة
ب��أب�ن��ائ�ن��ا ال �ق��راء األك �ف��اء أص�ح��اب
األص � � ��وات امل �ت �م �ي��زة ح ��رص ��ا ع�ل��ى
ت��وف �ي��ر األج� � � ��واء اإلي �م ��ان �ي ��ة أم ��ام
املصلني.
وردا ع � �ل ��ى س � � � ��ؤال ع � ��ن ج �م��ع
ال �ت �ب��رع��ات ف��ي امل �س��اج��د أف ��اد ب��أن
الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل

الكويت تدعو إلى تطوير استخدامات
الطاقة الذرية
دع � � ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت إل � � ��ى ت �ط��وي��ر
االس�ت�خ��دام��ات السلمية للطاقة
الذرية في العالم العربي مشيرة
إل� � ��ى أن اس � �ت � �خ� ��دام� ��ات ال �ط ��اق ��ة
ال ��ذري ��ة أس�ه�م��ت ف��ي ال �ع��دي��د من
نواحي الحياة.
وأوض��ح وزي��ر الكهرباء وامل��اء
أحمد الجسار في املؤتمر العام
للهيئة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة
ال � � ��ذي ي �ع �ق��د ب� �ت ��ون ��س ب��رئ��اس��ة
الكويت إن الهيئة العربية للطاقة
ال � ��ذري � ��ة ت �ل �ع��ب دورا م �ه �م��ا ف��ي
العمل ال�ع��رب��ي امل�ش�ت��رك لتطوير
االس�ت�خ��دام��ات السلمية للطاقة
الذرية في مختلف املجاالت مثل
ال��زراع��ة وال �ط��ب وت��ول�ي��د الطاقة
الكهربائية وتفعيل التعاون بني
الدول العربية في هذا املجال.
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ق ��ال
ال� ��وزي� ��ر ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا إن
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ان �ت �خ��اب م��دي��ر

تكريم وزير الكهرباء أحمد الجسار

عام للهيئة انتهى بالتعادل بني
املرشحني حمادي والبيطار.
وأوض � � � � � � � ��ح أن ك� �ل� ��ا م� �ن� �ه� �م ��ا
حصل على ستة أص��وات ل��ذا تم

إرج ��اء ه��ذه املسألة إل��ى املجلس
التنفيذي للهيئة ال��ذي سينعقد
في ديسمبر املقبل.
ول � �ف� ��ت ال � � ��ى ان � � ��ه ت � ��م اع� �ت� �م ��اد

م �ي��زان �ي��ة ( )2018-2017امل �ق��درة
ب�ن�ح��و م�ل�ي��ون و 300أل ��ف دوالر
ل �ك��ل س �ن��ة م �ف �ي��دا ب � ��أن ال �ك��وي��ت
دفعت حصتها من ميزانية 2016
واملقدرة ب�ـ 280ألف دوالر عن كل
سنة.
وك� �ش ��ف ع� ��ن أن � ��ه ت� ��م االت� �ف ��اق
على إق��ام��ة املؤتمر العربي ال�ـ13
لالستخدامات السلمية للطاقة
ال��ذري��ة ف��ي نهاية  2016بتونس
فضال عن تزكية الشبكة العربية
للمراقبني النووين (النور) التي
س�ت�ت��ول��ى تنفيذ االستراتيجية
العربية لالستخدامات السلمية
للطاقة الذرية والخطة التنفيذية
ملشروع تعزيز األطر التشريعية
وال ��رق ��اب� �ي ��ة ل�لأن �ش �ط��ة ال �ن��ووي��ة
واإلشعاعية.

الوزير الصانع في املؤتمر الصحافي

بشأن تحديد الجمعيات الخيرية
امل ��رخ� �ص ��ة ل ��دي� �ه ��ا وت �ن �ظ �ي��م آل �ي��ة
السماح لها بجمع التبرعات عن
ط��ري��ق (ال �ك��ي ن ��ت) وإع � ��داد ج��دول
تنظيم ع�م��ل ال�ج�م�ع�ي��ات الخيرية
امل��رخ�ص��ة م��ن قبلها ف��ي امل�س��اج��د
املوزعة على املحافظات الست.
وأض � � � � ��اف أن � � ��ه س � �ت � �ق� ��ام أي� �ض ��ا
خ � ��واط � ��ر وم � �ح� ��اض � ��رات ودروس
ت ��وع ��وي ��ة وإي� �م ��ان� �ي ��ة وامل� �ج ��ال ��س
ال� �ف� �ق� �ه� �ي ��ة وال � � � � � � � ��دورات ال �ع �ل �م �ي��ة
واملسابقات الثقافية باإلضافة إلى
ت�ج�ه�ي��ز  36م�ع�ت�ك�ف��ا إلح �ي��اء سنة
االع �ت �ك��اف ب��واق��ع  6معتكفات في
كل محافظة.

وم��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ق��ال ال��وزي��ر
ال� � �ص � ��ان � ��ع إن ت � ��دش �ي��ن م � �ش� ��روع
ال� �خ ��دم ��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة مل��وظ�ف��ي
االوق��اف سيوفر الجهود ويقلص
ال�ن�ف�ق��ات وي��واك��ب ال�ق�ف��زة العاملية
املتطورة للوسائط اإللكترونية.
وأض��اف ف��ي كلمة ألقاها خالل
ح �ف��ل ت��دش�ي�ن م� �ش ��روع ال �خ��دم��ات
ال� ��ذات � �ي� ��ة االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة مل��وظ �ف��ي
ال ��وزارة أن ه��ذا امل�ش��روع ه��و ثمرة
ال � �ج � �ه ��ود ال� �ك� �ب� �ي ��رة ال � �ت� ��ي ب��ذل �ه��ا
موظفو الوزارة والقياديون.

الداخلية :رجال أمن
الحدود عيون ساهرة
على حماية الوطن
أك ��د وك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ال � �ف ��ري ��ق س� �ل� �ي� �م ��ان ال� �ف� �ه ��د ان
رج��ال أمن الحدود هم العيون
ال � �س� ��اه� ��رة ع� �ل ��ى أم� � ��ن ال ��وط ��ن
وأمان مواطنيه.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك ب� �ح� �س ��ب ب� �ي ��ان
إلدارة اإلع � �ل � ��ام األم� � �ن � ��ي ف��ي
وزارة الداخلية خ�لال احتفال
ال ��وزارة ام��س بتخريج الدفعة
الـ  39والدفعة الـ  40من الدورة
ال� �ت ��أس� �ي� �س� �ي ��ة ألم� � ��ن ال � �ح� ��دود
ال� �ب ��ري ��ة ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ق �ط��اع
ال �ت �ع �ل �ي��م وال � �ت� ��دري� ��ب وق � ��وات
األمن الخاصة.
وق � � � ��ال ال � �ف� ��ري� ��ق ال � �ف � �ه� ��د إن
ه � ��ذه ال ��دف� �ع ��ة م� ��ن ال �خ��ري �ج�ين
ستكمل مسيرة البناء والعطاء
ل��رج��ال أم ��ن ال �ح��دود امل�ش�ه��ود
ل �ه��م ب��ال�ت�ض�ح�ي��ة وال �ش �ج��اع��ة
وال � �ب � �س� ��ال� ��ة .م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق ��ال
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ش��ؤون أم��ن

امل �ن��اف��ذ ال �ب��ري��ة ال� �ل ��واء ال�ش�ي��خ
محمد اليوسف إن رج��ال أمن
الحدود كل في موقعه هم درع
ال��وط��ن وع�ي��ون��ه ال�س��اه��رة وان
سالمة ال�ح��دود البرية ج��زء ال
ي �ت �ج��زأ م��ن امل �ن �ظ��وم��ة األم�ن�ي��ة
الشاملة.
وق� ��ال م �س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام
ل �ل��ادارة ال �ع��ام��ة ألم ��ن ال �ح��دود
البرية العميد فيصل العيسى
إن ال� � � � � ��دورة ش� �م� �ل ��ت ال� �ع� �ل ��وم
األم � �ن � �ي� ��ة وامل� � � �ه � � ��ارات ال �ف �ن �ي��ة
وال � � �خ � � �ب � ��رات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ال� �ت ��ي
تساهم ف��ي إع��داد رج��ال األم��ن
وتؤهلهم ليكونوا ح�م��اة أمن
ورعاة أمان.
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اليوم األول الختبارات الثانوية العامة مر بسالسة وهدوء

وزير التربية يصدر قرارا بوقف
زيادة رسوم المدارس الخاصة
أص � ��در وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي� ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى
ق ��رارا ب�ش��أن وق��ف زي��ادة ال��رس��وم
ال� ��دراس � �ي� ��ة ل� �ل� �م ��دارس ال �خ��اص��ة
ب � �ك ��اف ��ة أن� �ظ� �م� �ت� �ه ��ا ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
واعتماد الرسوم املقررة عن العام
الدراسي .2016/2015
ون � ��ص ال � �ق� ��رار ال � �ص� ��ادر ام��س
ع� �ل ��ى ض� � � ��رورة ال� � �ت � ��زام امل � � ��دارس
ال� � �خ � ��اص � ��ة ال � �ع � ��رب � �ي � ��ة األه � �ل � �ي� ��ة
وال�ع��رب�ي��ة النموذجية والهندية
والباكستانية والفلبينية بأجور
امل�ع�ل�م�ين واإلداري� �ي��ن امل�ن�ص��وص
عليها بالقرارات.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان ه � ��ذه األج � ��ور
ت �م �ث��ل ال � �ح� ��د األدن � � � ��ى ب �ح �ي��ث ال
ي �خ��ل ذل ��ك ب ��أي ح �ق��وق مكتسبة
ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ب� �ه ��ذه امل � � � ��دارس ك�م��ا
ع�م��ل ع�ل��ى االس�ت�ث�ن��اء م��ن أح�ك��ام
املادة ( )19من القرار الوزاري رقم
( )46601لسنة  1967الصادر في
ش ��أن ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �خ ��اص وت�ط�ب��ق
ال� � �ج � ��زاءات ع �ل��ى امل� � � ��دارس ال �ت��ي
ي �ث �ب��ت م �خ��ال �ف �ت �ه��ا ألح � �ك ��ام ه��ذا
القرار.
وب �ي ��ن ال � � �ق� � ��رار ان ال � � �ج� � ��زاءات
تتمثل في إنذار املدارس املخالفة
ك �ت��اب �ي��ا ب �ت�لاف��ي امل �خ��ال �ف��ة خ�لال
ثالثني يوما من تاريخ إخطارها
وف ��ي ح ��ال ع ��دم ت�ل�اف��ي امل�خ��ال�ف��ة

وزير التربية خالل تفقده لجان الثانوية العامة

خ�ل�ال م��دة اإلن� ��ذار ت��وق��ف جميع
م�ع��ام�لات امل��درس��ة املخالفة لدى
جميع جهات ال��دول��ة ذات الصلة
ملدة شهر.
واك � ��د ال� �ق ��رار ال� �ت ��زام امل��رخ��ص
ل��ه ب�ت�لاف��ي امل�خ��ال�ف��ة وإذا ل��م يتم
ت�ل�اف ��ي امل �خ��ال �ف��ة خ�ل��ال األج �ل�ي�ن
ال � �س� ��اب � �ق �ي�ن ي� �ل� �غ ��ى ال� �ت ��رخ� �ي ��ص
امل �م �ن��وح ل �ل �م��درس��ة اع �ت �ب��ارا من
نهاية العام الدراسي الذي وقعت
خالله املخالفة.
ونص القرار على انه في جميع
األح � ��وال ي�ل�ت��زم امل��رخ��ص ل��ه ب��رد

قيمة الزيادة املحصلة باملخالفة
ألحكام هذا القرار ويستمر العمل
بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
وم��ن ناحية اخ��رى ق��ال الوزير
ب��در العيسى إن اختبارات اليوم
األول ل �ل �ث ��ان ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة م ��رت
بسالسة وه��دوء ودون معوقات
ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ك��اف��ة
مبينا ان األسئلة جاءت مناسبة
للجميع.
واض��اف العيسى خ�لال جولة
تفقدية له صباح امس على عدد
من اللجان في م��دارس العاصمة

أن االخ �ت �ب��ار األول ف��ي القسمني
العلمي واألدبي مر دون مشكالت
م�ش�ي��را ال��ى أن األج �ه��زة التقنية
تتطور في كل عام وما علينا إال
زي ��ادة أع�م��ال ال��رق��اب��ة والتفتيش
ال ��ذات ��ي ع �ل��ى ال� �ط�ل�اب ل �ل �ح��د من
مظاهر الغش.
وأك��د اس�ت�م��رار حظر الهواتف
داخ� ��ل ل �ج��ان االخ� �ت� �ب ��ارات س ��واء
للطلبة أو امل�ع�ل�م�ين أو الهيئات
اإلداري � ��ة م�ش�ي��را ال��ى ان عمليات
ال� �غ ��ش ت �ن �ش��ط أك� �ث ��ر ف� ��ي م��راك ��ز
تعليم ال�ك�ب��ار م��ن ال��ذك��ور ال��ذي��ن
يمتلكون وس��ائ��ل غ��ش متطورة
وغ� �ي ��ره ��ا ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن األج� �ه ��زة
اإللكترونية الدقيقة.
واوض� � � � ��ح ان ت� �ل ��ك ال ��وس ��ائ ��ل
م �ن �ت �ش��رة ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن ب �ل��دان
العالم الفتا الى انها تشجع على
ال �غ��ش وت�س�ه�ل�ه��ا ول �ك��ن م��راق�ب��ي
اللجان لديهم صالحيات كاملة
ب �ت �ح��ري��ر م �ح �ض��ر غ ��ش ل�ل�ط��ال��ب
غير امللتزم بالتعليمات.
وأك � ��د ان االخ� �ت� �ب ��ارات ب�ع�ي��دة
ع ��ن ال �ت �س��ري��ب ول� ��م ت �ح ��دث م�ن��ذ
تسلمي حقيبة التربية الفتا الى
ان األس�ئ�ل��ة أع��دت�ه��ا ج�ه��ات فنية
متخصصة راعت الفروق الفردية
لجميع املستويات.

الهالل األحمر تدعو إلى تنسيق مواقف
المنظمات الدولية
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ادارة
ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � � �ه� �ل��ال االح � � �م� � ��ر أن� � ��ور
ال�ح�س��اوي أهمية توحيد امل��واق��ف
ف��ي املنظمات االقليمية وال��دول�ي��ة
وامل� �ش ��اري ��ع االن �س��ان �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة
ل �ص��ال��ح امل �ت �ض��رري��ن م ��ن االزم � ��ات
والكواث.
وقال لكونا على هامش اجتماع
األم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل � � � ��دول م �ج �ل��س
التعاون وهيئات وجمعيات الهالل
االح� �م ��ر ال �خ �ل �ي �ج��ي ق �ب �ي��ل ان �ع �ق��اد
ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي
املقررة اليوم.
واك � ��د ال �ح �س��اوي أه �م �ي��ة وض��ع
خطة استراتيجية مشتركة بالنظر
الى تسارع وتيرة املشهد االنساني
واألح � ��داث ال �ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا املنطقة
وتفاقم املآسي اإلنسانية.

جانب من االجتماع

وأش��ار ال��ى التحديات واألع�ب��اء
ال �ك �ب �ي ��رة ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه ال �ه �ي �ئ��ات
وال �ج �م �ع �ي��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل�ل�ه�لال األح �م��ر وال�ص�ل�ي��ب األح�م��ر
م �م��ا ي��دع��و ال� ��ى ت��وح �ي��د ال �ج �ه��ود
وتنسيقها خالل املرحلة املقبلة.

واش��اد ب��دور جمعيات وهيئات
ال �ه�لال األح �م��ر ب ��دول امل�ج�ل��س في
ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع االن �س ��ان �ي ��ة ف��ي
مناطق األزمات.
وأكد اهمية القمة العاملية للعمل
االنساني التي ستتناول األزم��ات

اإلنسانية بمشاركة رؤس��اء ال��دول
والحكومات املنضوية تحت ل��واء
منظمة األمم املتحدة.
واوض � � ��ح ان� �ه ��ا ت �س �ع��ى الط�ل�اق
سلسلة أنشطة والتزامات ملموسة
مل� �س ��اع ��دة ال � � � ��دول امل� �ن� �ك ��وب ��ة ع�ل��ى
ت �ح �س�ين اس� �ت� �ع ��دادات� �ه ��ا مل��واج �ه��ة
األزم � ��ات وض �م��ان م� ��وارد م��وث��وق��ة
لعالج تداعيات م��وج��ات التهجير
واإلصالح الجذري.
وش � � ��ارك ف ��ي االج� �ت� �م ��اع األم �ي�ن
ال� �ع ��ام امل �س��اع��د ل� �ش ��ؤون االن �س��ان
وال�ب�ي�ئ��ة ب��األم��ان��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
التعاون د .عادل الزياني الى جانب
هيئات وجمعيات ال�ه�لال األحمر
لدول مجلس التعاون.

أخبار
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المبعوث األممي
يدعو األطراف اليمنية
إلى توحيد الجهود
دع� ��ا م �ب �ع��وث االم � ��م امل �ت �ح��دة
ال � � � ��ى ال � �ي � �م� ��ن اس � �م� ��اع � �ي� ��ل ول� ��د
ال�ش�ي��خ اح�م��د األط� ��راف اليمنية
ال� � ��ى االس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن ال �ف ��رص ��ة
التاريخية الستئناف مشاورات
ال � �س�ل��ام ال �ي �م �ن �ي��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
وت��وح�ي��د ال�ج�ه��ود ل�ض�م��ان أم��ن
الوطن واملواطن.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ب� �ي ��ان ص�ح�ف��ي
ل� �ل� �م� �ب� �ع ��وث االم � � �م� � ��ي وزع ف��ي
الكويت امس االول اثر مشاركته
ف � ��ي ل � �ق� ��اء ج� �م ��ع االم� �ي� ��ن ال� �ع ��ام
ل�لام��م امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م��ون مع
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة آل ث��ان��ي وال��رئ �ي��س
اليمني عبدربه منصور ه��ادي
على هامش منتدى الدوحة في
دورته الـ .16
وق� � � ��ال امل � �ب � �ع� ��وث االم� � �م � ��ي ان
الرئيس ه��ادي اك��د خ�لال اللقاء
ع ��ودة ال��وف��د ال�ح�ك��وم��ي لطاولة
امل � � �ش � � ��اورات ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب�ع��د
تعليق مشاركته وحثه على بذل
اقصى الجهود للتوصل الى حل
سياسي شامل.
واض� ��اف ان امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
م�ت�ح��د ف��ي م��وق �ف��ه وم �ص��ر على
م �س��اع��دة ال�ي�م�ن�ي�ين ف��ي تخطي
هذه املرحلة الصعبة والتوصل
الى مسار سلمي شامل.
وذك� � � � ��ر ول� � � ��د ال � �ش � �ي� ��خ أح� �م ��د
ان ال �ي �م��ن ي �ش �ه��د ح��ال �ي��ا دع �م��ا
دول�ي��ا ل��م يعرفه م��ن قبل ونأمل
ان ت�س�ت�ف�ي��د األط � � ��راف م ��ن ه��ذه
الفرصة التاريخية وان يوحدوا
ال� �ج� �ه ��ود ل �ض �م��ان أم � ��ن ال��وط��ن
واملواطن.

اسماعيل ولد الشيخ احمد

وأع� � ��رب ع ��ن ش� �ك ��ره ل�ل��رئ�ي��س
اليمني على تعاونه م��ع جهود
األم� ��م امل �ت �ح��دة ودع �م��ه املستمر
ل �ل �ت��وص��ل ال� ��ى ح ��ل س �ل �م��ي ك�م��ا
ش �ك��ر أم �ي��ر دول� ��ة ق �ط��ر ع �ل��ى كل
ج �ه��وده ال��داع �م��ة مل �س��ار ال�س�لام
في اليمن.
وأش� � � � ��ار ال� � ��ى ان� � ��ه ع� �ق ��د ل �ق��اء
ث�ن��ائ�ي��ا م��ع ممثلي وف ��د أن�ص��ار
ال� �ل ��ه وامل ��ؤت� �م ��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ع��ام
ضمن مشاورات السالم اليمنية
املنعقدة في الكويت.
وكان الرئيس اليمني قد أعلن
ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة
م��واف �ق �ت��ه ع �ل��ى اس �ت �ئ �ن��اف وف��د
الحكومة مشاركته في مشاورات
ال � �س �ل��ام ب� �ع ��د ان ق� ��دم� ��ت االم � ��م
املتحدة ضمانا بااللتزام بقرار
مجلس االمن الدولي رقم .2216

المكتبة الوطنية تنظم
معرضا للمخطوطات
تنظم مكتبة الكويت الوطنية
غ��دا أول م�ع��رض للمخطوطات
ال �ع��رب �ي��ة وال �ج��ورج �ي��ة ال� �ن ��ادرة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي
ل� �ل� �م� �خ� �ط ��وط ��ات ف � ��ي ج ��ورج� �ي ��ا
والسفارة الجورجية لدى البالد.
وأوض��ح املدير العام للمكتبة
كامل العبدالجليل ف��ي تصريح
لكونا أن املعرض سيقام ضمن
اح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ع��اص �م��ة
للثقافة اإلسالمية  2016برعاية
األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب م .علي
اليوحة ويستمر أسبوعا.
وذك � ��ر أن� ��ه س �ت �ق��ام م �ح��اض��رة
ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش امل� � �ع � ��رض ت �ع �ن��ى
ب � � ��امل� � � �خ� � � �ط � � ��وط � � ��ات ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة

وال �ج��ورج �ي��ة ال�ق�ي�م��ة وع�لاق�ت�ه��ا
ب � � ��األح � � ��داث ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة ال �ت ��ي
ش �ه��دت �ه��ا آس� �ي ��ا ال ��وس� �ط ��ى ف��ي
ع �ص ��ور م �ب �ك��رة ودور ال �ع �ل �م��اء
وال�ف�لاس�ف��ة ال �ع��رب ف��ي اإلس�ه��ام
بركب الحضارة اإلنسانية.
ول� � � �ف � � ��ت إل � � � � ��ى أن امل � � �ع� � ��رض
سيحضره سفير جورجيا لدى
ال �ب�لاد روالن ��د ب �ي��ري��دزه ونخبة
م��ن أس��ات��ذة التاريخ ف��ي جامعة
الكويت وكلية التربية األساسية
وامل�ه�ت�م�ين ب��ال�ت��راث وال�ح�ض��ارة
اإلسالمية.

16

األخيرة

aldostoor

االثنين  16شعبان  23 . 1437مايو  -2016العدد 852

معهد األبحاث وجامعة البصرة
يوقعان مذكرة تفاهم
وق � �ع ��ت امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل�ع�ه��د
ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل��اب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة
د .س �م �ي ��رة ع �م ��ر ام � ��س م ��ذك ��رة
تفاهم ورئ�ي��س جامعة البصرة
العراقية د .ثامر حمدان.
وق ��ال ��ت د .ع �م��ر ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي ان م��دة امل��ذك��رة خمس
سنوات وتختص بالتعاون في
مجال البحث العلمي والتطوير.
واوض� � �ح � ��ت ان� � ��ه س� � ��وف ي �ت��م
بموجب املذكرة تبادل الخبرات
ال �ب �ح �ث �ي��ة وال �ب �ش��ري��ة وح �ض��ور
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات ع� �ل� �م� �ي ��ة وب� �ح� �ث� �ي ��ة

نادي باسل الصباح
ينظم عرض إكستريم
ستانتس شو

م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة وامل � � �ش� � ��ارك� � ��ة ف��ي
دورات تدريبية.
واض � ��اف � ��ت ان� � ��ه س �ي �ت��م خ�ل�ال
ال � ��زي � ��ارة ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب �ه��ا وف��د
ج � ��ام� � �ع � ��ة ال � � �ب � � �ص� � ��رة ب� ��رئ� ��اس� ��ة
د .ح �م��دان ال�ت�ب��اح��ث ح ��ول ع��دد
من مجاالت البحث العلمي ذات
االه� �ت� �م ��ام امل� �ش� �ت ��رك خ �ص��وص��ا
م � � �ج� � ��االت ال � � � �ث � � ��روة ال �س �م �ك �ي ��ة
واألحياء البحرية والزراعة.

السعدون :غرة رمضان المبارك
 6يونيو المقبل
قال الفلكي واملؤرخ عادل السعدون
ان غرة شهر رمضان املبارك ستصادف
يوم االثنني املوافق  6يونيو املقبل.
واض � � ��اف ال� �س� �ع ��دون ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل�ك��ون��ا ان ال�ق�م��ر ي�ق�ت��رن ب��ال�ش�م��س في
ت �م ��ام ال �س��اع��ة ال �س ��ادس ��ة م ��ن ص �ب��اح
يوم األحد  5يونيو ويغيب في املساء
ال �س��اع��ة ال �س��اب �ع��ة و 3دق ��ائ ��ق ب�ي�ن�م��ا
ت �غ �ي��ب ال �ش �م��س ف ��ي ال� �س ��ادس ��ة و46
دقيقة اي ب�ف��ارق  17دقيقة وه��ي امل��دة
التي يمكث بها القمر ف��وق األف��ق بعد
مغيب الشمس.
واوض��ح انه بذلك يكون عمر القمر
 12ساعة و 47دقيقة وعرض الهالل 12
ثانية وإضاءته اقل من واحد في املئة.
واش��ار ال��ى ان ال�ه�لال سيكون فوق

جانب من توقيع االتفاقية

ي�ن�ظ��م ن� ��ادي ب��اس��ل ال�س��ال��م
ال� �ص� �ب ��اح ل� �س� �ب ��اق ال� �س� �ي ��ارات
وال � � ��دراج � � ��ات ال � �ن� ��اري� ��ة ي��وم��ي
الثالث والرابع من الشهر املقبل
ع � ��رض ال� �س� �ي ��ارات (اك �س �ت��ري��م
س �ت ��ان �ت ��س ش� � ��و) ع� �ل ��ى ح �ل �ب��ة
ال � �ن ��ادي ع �ل��ى ط ��ري��ق ال ��دائ ��ري
السابع باتجاه الجهراء .وقال
م��دي��ر ال� �ن ��ادي س �ي��ف امل�ط�ي��ري
لكونا امس ان هذا االستعراض
ال � ��ذي ي �ق��ام ل �ل �م��رة األول� � ��ى في
البالد سيكون بمشاركة نخبة
م ��ن امل �ت �س��اب �ق�ين ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين
وب ��االخ ��ص اص �ح��اب س �ي��ارات
(امل� ��ون � �س � �ت� ��ر) وه� � ��ي س � �ي� ��ارات
م�ع��دل��ة ضخمة ال�ح�ج��م وق��وي��ة
االداء ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ش��رك��ة
ب��ري�ط��ان�ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة وذك��ر
املطيري ان املؤتمر الصحافي
الن � � �ط� �ل��اق ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة س �ي �ق ��ام
ي � ��وم  29ال �ش �ه ��ر ال � �ج� ��اري ف��ي
حلبة (س ��رب) ع�ل��ى ان تنطلق
الفعاليات ف��ي ال�ث��ال��ث وال��راب��ع
م��ن ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل م��ن ال�س��اع��ة
السادسة حتى العاشرة مساء.

• عائشة عبدالكريم عبدالله العزاز ،أرملة :علي منصور الهذيل73 ،
عامًا( ،شيعت) ،رجال :السالم ،ق ،3ش ،319م ،18تلفون ،69991994 :نساء:
حطني ،ق ،4ش ،422م ،7تلفون99904346 :
• محمد ه�ج��اج م �ب��ارك داه ��وم ال �ع��ازم��ي 88 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،صباح
السالم ،ق ،12ش األول ،م ،15تلفون99999822 - 98069997 :
• أن �ه��ار ح�س��ن ع�ط�ي��ة ،أرم �ل��ة :م�ح�م��د أح �م��د ال �ج�لاه �م��ة 73 ،ع��ام��ًا،
(شيعت) ،رجال :حطني ،ق ،4ش ،421م ،6تلفون ،55981940 :نساء :حطني،
ق ،4ش ،413م ،8تلفون99589552 :
• نوره عبدالكريم راشد الظاهر ،أرملة :عبدالله سلطان الكندري73 ،
عامًا( ،شيعت) ،رجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،تلفون ،90949012 :نساء:
القصور ،ق ،7ش ،32م ،5تلفون55198871 :
• ض�ي�ح��ه س ��اري م�ح�م��د ال�خ�ي��ره امل �ط �ي��ري ،أرم �ل��ة :ع�ب��دال�ل��ه ماشع
محسن الخيره املطيري 76 ،عامًا( ،شيعت) ،الرقة ،ق ،6ش ،6م ،48تلفون:
99991703 - 51514511
• سفر معجب سعد العجمي 63 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :أبوحليفة ،ق،2
ش عبداملحسن الدعيج ،م ،3مقابل خدمة املواطن ،تلفون ،65888500 :نساء:
أبوحليفة ،ق ،2ش كعب بن زهير ،م12
• طيبه محمد امل �ي��ر ،أرم �ل��ة :ي��وس��ف ع�ل��ي محمد ال�ع�ل��ي 90 ،ع��ام��ًا،
(تشيع التاسعة صباح ال�ي��وم) ،رج��ال :الشامية ،ق ،9ش ،91م ،1دي��وان
الرويح ،تلفون ،99578091 :نساء :الزهراء ،ق ،2ش ،227م ،7تلفون99618545 :
• عبدالله يوسف صالح النهام 54 ،عامًا( ،يشيع التاسعة صباح
اليوم) ،رجال :جنوب السرة ،الزهراء ،ق ،6ش ،606م ،50تلفون،99006980 :
نساء :العدان ،ق ،2ش ،16م ،2تلفون67007017 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

عملية انتشال القارب الغارق
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األف� ��ق ب �ث�ل�اث درج � ��ات واس �ت �ط��ال �ت��ه 8
مبينا ان كل هذه املؤشرات غير كافية
لرؤيته في الكويت والجزيرة العربية
وسيشاهد في موريتانيا.

الوفيات

فريق الغوص ينتشل قاربا غارقا
نجح فريق الغوص في انتشال
قارب غارق قرب جزيرة قاروه.
وق ��ال م��دي��ر إدارة ع �ل��وم البيئة
البحرية بالنادي ورئيس الفريق
ال� �ك ��اب�ت�ن م �ح �م��د ال � ��راش � ��د ل �ك��ون��ا
ان ال� �ق ��ارب ال � ��ذي ي �ب �ل��غ ط��ول��ه 34
ق��دم��ا غ��رق م�ن��ذ  10أي ��ام ف��ي ال�ق��اع
ق��رب ال �ج��زي��رة بمنطقة ت�ك�ث��ر بها
الشعاب املرجانية.
وأوضح أن الفريق انتشل ورفع
القارب باستخدام (الباراشوتات)
وأح��زم��ة ال��رف��ع وم�ض�خ��ات سحب
امل �ي��اه الف �ت��ا ال ��ى ان األدوات ال�ت��ي
اس �ت �خ��دم��ت ف��ي ع�م�ل�ي��ة االن �ت �ش��ال
ت��زن أك�ث��ر م��ن  12ط�ن��ا اض��اف��ة ال��ى
حجم ووزن القارب الغارق.
واش � � � ��ار ال� � ��ى ان� � ��ه ب� �ع ��د ع �م �ل �ي��ة
االن�ت�ش��ال وال��رف��ع اس�ت�غ��رق��ت ارب��ع
ساعات متواصلة حيث تم تعويم
القارب وسحبه الى مرسى منتزه
الخيران.
واض� ��اف ان وج� ��ود ال �ق ��ارب في
ه � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ي �م �ث��ل خ� �ط ��را ع�ل��ى
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة وال�س��اح�ل�ي��ة الن��ه
غرق في منطقة تكثر فيها الشعاب
املرجانية.

عادل السعدون
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