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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير
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العدد 853

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مشاورات السالم اليمنية تستأنف أعمالها
بعد توقف دام  5أي��ام استأنفت م��ش��اورات ال��س�لام اليمنية أعمالها
أم��س ف��ي الكويت حيث عقد وف��د الحكومة اليمنية ووف���دا أن��ص��ار الله
واملؤتمر الشعبي ال��ع��ام جلسة عامة ف��ي قصر بيان بحضور مبعوث
األم����م امل��ت��ح��دة ل��ل��ي��م��ن اس��م��اع��ي��ل ول���د ال��ش��ي��خ أح��م��د مل��ن��اق��ش��ة ع���دد من
القضايا الخالفية واألطر املقترحة لالتفاق عليها وفقا للقرارات الدولية
ذات الصلة والسيما قرار مجلس األمن .2216

نواب :حدث تاريخي ولفتة أبوية كريمة وشرف لنا

األمير يرعى افتتاح مبنى صباح األحمد
الجديد في مجلس األمة اليوم

صاحب السمو :القمة اإلنسانية فرصة غير مسبوقة لتوحيد جهودنا وتنسيق عطائنا
أكد صاحب السمو أمير البالد
ال��ش��ي��خ ص���ب���اح األح���م���د أن ال��ق��م��ة
اإلن��س��ان��ي��ة ت��ع��د ف��رص��ة ت��اري��خ��ي��ة
غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ل��ت��ح��دي��د أه��داف��ن��ا
وت�����وح�����ي�����د ج�����ه�����ودن�����ا وت���ن���س���ي���ق
عطائنا.
وأض����اف س��م��وه ف��ي ك��ل��م��ة ام��ام
ال��ق��م��ة االن���س���ان���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي
ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا م���دي���ن���ة اس��ط��ن��ب��ول
ال��ت��رك��ي��ة أن ال��ق��م��ة م��ؤش��ر واض���ح
ع����ل����ى ت����ف����اع����ل امل���ن���ظ���م���ة ال����دول����ي����ة
والعالم بأسره مع التحديات التي
يواجهها املجتمع الدولي مشيرا
إل������ى أن ت���ل���ك ال���ت���ح���دي���ات ك��ب��ي��رة
واملشاكل التي تواجهها البشرية
وال��ع��ال��م خ��ط��ي��رة ال س��ي��م��ا ونحن
ن��ج��ت��م��ع ب���رع���اي���ة األم������م امل��ت��ح��دة
ووفق ميثاقها ودور وصالحيات

وك����االت����ه����ا امل��ت��خ��ص��ص��ة ال��ف��اع��ل��ة
التي تمكننا أن نعمل في إطارها
لتحقيق غاياتنا.
وأش�����ار س��م��وه إل���ى أن ال��ك��وي��ت
ق�����دم�����ت م����ن����ف����ردة ف�����ي م����ؤت����م����رات
امل��ان��ح�ين ل��دع��م ال��وض��ع اإلنساني
للشعب السوري مليارا وستمائة
م��ل��ي��ون دوالر أم���ري���ك���ي ت���م س���داد
اس��ت��ح��ق��اق��ات امل���ؤت���م���رات ال��ث�لاث��ة
األول����������ى وج���������ار س���������داد ت���ع���ه���دات
املؤتمر الرابع والبالغة ثالثمائة
م�����ل�����ي�����ون دوالر أم�����ري�����ك�����ي وف�����ق
الدفعات املتفق عليها زمنيا.
إل�����ى ذل�����ك ي���ش���م���ل أم����ي����ر ال���ب�ل�اد
ب��رع��اي��ت��ه وح��ض��وره ح��ف��ل افتتاح
مبنى صباح األح��م��د الجديد في
مجلس األمة صباح اليوم.
وم�������ن ج���ان���ب���ه���م أك�������د ع�������دد م��ن

حصانة دشتي وقانونا الخبرة
وعدد المجنسين بجلسة اليوم
ي���ع���ق���د م���ج���ل���س األم���������ة ج��ل��س��ت��ه
ال���ع���ادي���ة ال����ي����وم ح���ي���ث م������درج ع��ل��ى
ج��������دول أع����م����ال����ه ال����ت����ص����وي����ت ع��ل��ى
امل����داول����ة ال��ث��ان��ي��ة مل��ش��روع��ي ق��ان��ون
تنظيم الخبرة وتحديد العدد الذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية.
ك���م���ا ي���ت���ض���م���ن ج��������دول األع����م����ال
ت������ق������ري������ر ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة
وال���ق���ان���ون���ي���ة ب���ش���أن ط���ل���ب ال��ن��ي��اب��ة
العامة رف��ع الحصانة النيابية عن
ال���ن���ائ���ب د.ع��ب��دال��ح��م��ي��د دش���ت���ي في
قضيتي جنايات أمن دولة.
وم����ن امل���ق���رر أن ي��ن��اق��ش امل��ج��ل��س
ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ح��ول
االقتراحات ومشروعا بقانون حول
تعديل بعض أحكام القانون رقم 5
ل��س��ن��ة  2005ب��ش��أن ال��ب��ل��دي��ة وك��ذل��ك
ت���ق���ري���ر ل���ج���ن���ة ال�����ش�����ؤون ال��ص��ح��ي��ة

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���م���ل ال��ب��رمل��ان��ي��ة
ح�����ول االق�����ت�����راح�����ات ب���ق���ان���ون ح���ول
تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة
وتداول األدوية.
وي������ش������ت������م������ل ج���������������دول األع��������م��������ال
أي���ض���ا ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون
ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة وال����ق����ان����ون����ي����ة ب���ش���أن
االق�����ت�����راح ب���ق���ان���ون ب���إض���اف���ة ف��ق��رة
ج��دي��دة إل��ى امل���ادة  180م��ن القانون
رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة
الداخلية ملجلس األمة.
وم����������درج ع����ل����ى ج��������دول األع����م����ال
كذلك تقرير اللجنة الصحية حول
م�����ش�����روع ق�����ان�����ون ب���ت���ع���دي���ل ب��ع��ض
أحكام قانون رعاية املعاقني.

ال��ن��واب أن رع��اي��ة ص��اح��ب السمو
أم���ي���ر ال����ب��ل�اد وح����ض����وره اف��ت��ت��اح
مبنى األعضاء الجديد باملجلس
حدث تاريخي ولفتة أبوية كريمة
وشرف لجميع النواب.
وأش����������������������اروا إل�����������ى أن رع������اي������ة
س���م���وه ل�لاح��ت��ف��ال��ي��ة ت���أك���ي���د ع��ل��ى
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة الكويتية وح��رص��ه
على املؤسسة التشريعية وتعكس
ح�����رص س���م���وه ع���ل���ى دع�����م ال��ع��م��ل
النيابي .
وع���ب���روا ع���ن اع��ج��اب��ه��م ال��ك��ب��ي��ر
باملبنى الذي يعد تحفة معمارية
حديثة تليق بالصرح الديمقراطي
بالكويت.
تفاصيل (ص)06-02
سمو أمير البالد يلقي كلمته أمام القمة اإلنسانية العاملية

ملف «الدستور»
انجازات دور االنعقاد
الثالث من الفصل
التشريعي الحالي
  49قانونا ومرسوماو 85ميزانية و21
اتفاقية في دور
االنعقاد الثالث
 منظومة قوانينإلحكام الرقابة
األمنية في البالد
تفاصيل (ص)15-09

الصحية توافق على قانون العمل األهلي
واف����ق����ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ص���ح���ي���ة ع��ل��ى
تعديل بعض أحكام القانون رقم 6
لسنة  2010بشأن العمل في القطاع
االهلي واحالته على املجلس ليدرج
على جدول أعمال جلسة اليوم.
وق��������ال رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال���ن���ائ���ب
س��ع��دون ح��م��اد ان ال��ل��ج��ن��ة ناقشت

جميع م��ش��روع ال��ح��ك��وم��ة وادخ��ل��ت
ع����ل����ي����ه ب�����ع�����ض ال������ت������ع������دي���ل��ات م���ن
املقترحات النيابية بهذا الشأن.
واض���اف :ق��ررن��ا تأجيل القوانني
ب������ش������أن ال������ت������أم���ي��ن ال�����ص�����ح�����ي ع���ل���ى
االج������ان������ب وف��������رض رس��������وم م���ق���اب���ل
الخدمات الصحية بناء على طلب

م��م��ث��ل��ي وزارة ال���خ���ارج���ي���ة وك���ذل���ك
ارج��اء قانون التأمني الصحي على
امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ك��وي��ت��ي�ين ب���ن���اء على
طلب وزارة الصحة.

الحريجي :إرجاء تعديل قانون السكنية
ق�����ال م���ق���رر ال���ل���ج���ن���ة اإلس���ك���ان���ي���ة
البرملانية النائب سعود الحريجي
إن اللجنة ناقشت التعديل املقدم من
بعض النواب على املادة السادسة
من قانون الرعاية السكنية والتي
تنص قبل التعديل على عدم جواز
الرهن او التملك العيني للشركات
التي تؤسسها واملشاركة معها.

وأض���اف الحريجي :أن التعديل
امل��ق��دم ي��ن��ص ع��ل��ى ج����واز امل��ش��ارك��ة
ال��ع��ي��ن��ي��ة وامل���ق���ص���ود ب��ه��ا االرض.
وت���اب���ع :ف���إن ك���ان امل��ق��ص��ود االرض
ف���ان���ه الح�����ت�����رازات ك��ث��ي��رة ال يمكن
ال��ق��ب��ول ب��ه��ذا التعديل وال املوافقة
ع��ل��ي��ه خ���اص���ة أن����ه ي���ع���رض االرض
ل���ل���ره���ن م����ن ق���ب���ل ال���ب���ن���وك ل��ت��م��وي��ل

امل����ش����اري����ع ال����ت����ي ت����زم����ع ال���ش���رك���ات
القيام بها.
وزاد الحريجي :ناقشنا النقطة
الخالفية مع بعض األمور االخرى
وأرج�����أن�����ا ال���ت���ص���وي���ت ع��ل��ي��ه��ا ال���ى
اجتماع مقبل.
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قال إن المساعدات التنموية التي قدمتها الكويت ضعف النسبة المتفق عليها دوليا من الناتج المحلي

األمير يدعو إلى ابتكار آليات وأفكار خالقة
للتعامل مع األزمات المتعاظمة في المنطقة

القمة اإلنسانية فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحديد أهدافنا وتوحيد جهودنا فالتحديات كبيرة
ب� �ح� �ف ��ظ ال � �ل� ��ه ورع � ��اي� � �ت � ��ه ع ��اد
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد وال ��وف ��د ال��رس �م��ي امل��راف��ق
ل �س �م��وه إل ��ى أرض ال ��وط ��ن أم��س
ق��ادم��ا م��ن ج�م�ه��وري��ة ت��رك�ي��ا بعد
ت� � ��رؤس وف � ��د دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة للعمل االن�س��ان��ي
والتي عقدت في مدينة اسطنبول
.
وك� � � ��ان ف � ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال س �م��وه
رع��اه الله على أرض املطار سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
الجابر الصباح ورئيس مجلس
األم��ة م ��رزوق علي ال�غ��ان��م 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 األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس �م��و الشيخ
ن��اص��ر امل �ح �م��د األح �م��د ال�ص�ب��اح
وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ش� ��ؤون ال��دي��وان
األم � �ي� ��ري ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ص �ب��اح
األح �م��د ال �ص �ب��اح ون��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية
ال �ش �ي ��ح م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ال �ح �م��د
ال �ص �ب��اح ون��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع ال�ش�ي��خ
خ��ال��د ال �ج��راح ال�ص�ب��اح وال ��وزراء
وكبار املسؤولني بالدولة وكبار
ال� � � �ق � � ��ادة ب� ��ال � �ج � �ي� ��ش وال � �ش� ��رط� ��ة
والحرس الوطني .
وك ��ان ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
ق � ��د أك � � ��د أن ال � �ق � �م ��ة اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
العاملية مؤشر واضح على تفاعل
املنظمة ال��دول�ي��ة وال�ع��ال��م بأسره
م ��ع ال �ت �ح ��دي ��ات ال �خ �ط �ي��رة ال �ت��ي
يواجهها املجتمع الدولي.
وج��اء نص الكلمة التي ألقاها
س �م��و االم � �ي� ��ر أم� � ��ام ال �ق �م��ة ال �ت��ي
اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا م��دي �ن��ة اس�ط�ن�ب��ول
كالتالي:
يسرني أن أتقدم إليكم بجزيل
ال�ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان الستضافتكم
أول قمة إنسانية تعقد استجابة
مل �ب��ادرة م��ن م�ع��ال��ي ب��ان ك��ي م��ون
األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ل��أم � ��م امل� �ت� �ح ��دة
وذل � � ��ك ف� ��ي م ��ؤش ��ر واض � � ��ح ع�ل��ى
ت�ف��اع��ل املنظمة ال��دول�ي��ة وال�ع��ال��م
ب��أس��ره م��ع ال�ت�ح��دي��ات الخطيرة
ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا املجتمع ال��دول��ي
واس �ت �م��رار ال� �ح ��روب وال �ن��زاع��ات
وان � � �ت � � �ش � � ��ار ظ � � ��اه � � ��رة اإلره� � � � � ��اب
والتطرف.

سمو األمير لدى وصوله إلى البالد أمس وفي استقباله سمو ولي العهد

لقد ج��اءت ه��ذه القمة بعد أن
تصاعد التوتر في أرج��اء العالم
وازدادت ال� �ص ��راع ��ات وم �ن��اط��ق
عدم االستقرار إضافة إلى تنامي
الكوارث الطبيعية التي ساهمت
م �ج �ت �م �ع��ة ف� ��ي م �ض��اع �ف��ة أع � ��داد
الالجئني واملشردين حتى بلغت
وف � ��ق آخ � ��ر اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ات ال �ت��ي

ص� � ��درت ع ��ن ال � ��وك � ��االت ال��دول �ي��ة
املتخصصة ستني مليون الجئ
ومشرد كما أن أع��داد األشخاص
ال� � � ��ذي� � � ��ن ي� � �ع� � �ي� � �ش � ��ون أوض � � ��اع � � ��ا
اق�ت�ص��ادي��ة صعبة أو ت�ح��ت خط
ال� �ف� �ق ��ر ق� ��د ت� � �ج � ��اوزت امل �ل �ي ��اري ��ن
ومئتي مليون شخص.
إن ه ��ذه ال �ح �ق��ائ��ق وال �ب �ي��ان��ات

غ �ي ��ر امل �س �ب ��وق ��ة ت �س �ت��وج��ب م�ن��ا
مل��واج �ه �ت �ه��ا وال� �ت� �ص ��دي ل �ه ��ا أن
ن �س �ي��ر ف� ��ي م� �س ��اري ��ن م �ت ��وازي�ي�ن
األول العمل على إنهاء الصراعات
وبؤر التوتر وبالذات تلك املزمنة
م � �ن � �ه ��ا وال � � �ث� � ��ان� � ��ي االس � �ت � �ج� ��اب� ��ة
السريعة والفعالة للمساعدة في
ت�ل�ب�ي��ة االح �ت �ي��اج��ات ال �ض��روري��ة

ولي العهد استقبل رئيس األمن
الوطني وعددا من السفراء
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب ��اح -ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه -ب�ق�ص��ر
ال� �س� �ي ��ف ص� �ب ��اح ام � � ��س رئ �ي��س
ج� �ه ��از األم� � ��ن ال ��وط� �ن ��ي ال �ش �ي��خ
ث ��ام ��ر ال �ع �ل��ي واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه
سفير جمهورية أذربيجان لدى
ال�ك��وي��ت اي�ل�خ��ان ق�ه��رم��ان وذل��ك

بمناسبة ت��ول�ي��ه م �ه��ام منصبه
الجديد سفيرا لبالده.
كما استقبل سفير الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ل � � � ��دى ال� � �ك � ��وي � ��ت ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د
ع �ب��داوي وذل��ك بمناسبة توليه
م �ه��ام م�ن�ص�ب��ه ال �ج��دي��د س�ف�ي��را
لبالده.

واس �ت �ق �ب��ل س �ف �ي��ر ج�م�ه��وري��ة
ال� �ب ��ان� �ي ��ا ل � � ��دى دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
س��اي �م �ي��ر ب� ��اال وذل � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
ت��ول �ي��ه م� �ه ��ام م �ن �ص �ب��ه ال �ج��دي��د
سفيرا لبالده.

ل �ل �م �ح �ت��اج�ي�ن وض � �م� ��ان ال �ح �ي��اة
ال �ك��ري �م��ة ل �ه��م إن ه� ��ذه امل �س��اع��ي
ت��دع��ون��ا ل�ت�ف�ع�ي��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
اإلنسانية ودفعها بالشكل الذي
ي� �خ� �ف ��ف م � ��ن آالم واح� �ت� �ي ��اج ��ات
البشرية.
إننا أم��ام فرصة سانحة تتيح
لنا في هذه القمة أن نجري حوارا
عامليا تم اإلعداد له بعناية فائقة
وف� � ��ق ج � � ��دول أع � �م� ��ال ي�س�ت�ش�ع��ر
ال �ت �ح��دي��ات وي�ج�ت�ه��د ف��ي إي �ج��اد
حلول لها ويشمل منع الصراعات
وإن �ه��اء ه��ا وب�ح��ث امل�ع��اي�ي��ر التي
ت �ك �ف��ل ح �م��اي��ة اإلن� �س ��ان وال �ع �م��ل
ب��أس �ل��وب مختلف إلن �ه��اء ال�ع��وز
واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ال �ب �ش ��ري ��ة م��ن
خ� �ل ��ال ت � �ن� ��وي� ��ع وت � �ح � �س �ي�ن ن �ظ��م
التمويل اإلنساني وامل�س��اواة في
ال��دع��م لكافة ال ��دول واألف� ��راد بما
يحقق التوازي.
إن ه��ذا ال �ح��وار س�ي�ق��ود حتما
إلى توصيات واضحة تضمن لنا
استجابة إنسانية سريعة وفعالة
وت�م�ك�ن�ن��ا م��ن ال �ت �ع��اون م��ع األم��م
امل �ت �ح��دة الب �ت �ك��ار آل� �ي ��ات وأف �ك��ار
خ �ل��اق � ��ة ل� �ت �ح� �ق� �ي ��ق االس� �ت� �ج ��اب ��ة
امل �ط �ل ��وب ��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع أزم � ��ات
متعاظمة وكوارث متالحقة.
ع ��رف ��ت ب �ل ��ادي ال� �ك ��وي ��ت م�ن��ذ
ال�ق��دم بإيمانها املطلق باملبادئ
اإلن �س��ان �ي��ة واألي � � � ��ادي امل� �م ��دودة
دائما بالخير وانتهجت سياسة
ت ��ؤك ��د ه � ��ذا ال �ن �ه��ج وت� �ح ��ث ع�ل��ى
ت� �ق ��دي ��م امل � �س� ��اع� ��دات اإلن �س��ان �ي��ة
ل� �ل� �ش� �ع ��وب وال � � � � � ��دول امل� �ح� �ت ��اج ��ة
ف �ق��د ت�خ�ط��ى إج �م��ال��ي م ��ا ق��دم�ت��ه
ال� � �ك � ��وي � ��ت م� � ��ن م � �س� ��اه � �م� ��ات ف��ي
املجال اإلنساني خ�لال السنوات
الخمس املاضية أكثر من ملياري
دوالر أم� ��ري � �ك� ��ي ت� � �ب � ��وأت م �ع �ه��ا
امل��رت�ب��ة األول� ��ى ع��امل�ي��ا ف��ي تقديم
امل� �س ��اع ��دات ب��ال �ن �س �ب��ة إلج �م��ال��ي
ال��دخ��ل القومي وذل��ك وف�ق��ا لعدد
من اإلحصائيات الدولية إذ بلغت
املساعدات التنموية التي قدمتها
بل��ادي الكويت م��ا معدله ضعف
النسبة امل�ت�ف��ق عليها دول �ي��ا من
الناتج املحلي.
إن م� ��ا ي� �ت� �ع ��رض ل� ��ه ال �ش �ع��ب
ال � �س � ��وري ال �ش �ق �ي��ق م� ��ن م �ع��ان��اة
م � �س � �ت � �م� ��رة ن � �ت � �ي � �ج� ��ة ل� � �ل� � �غ � ��ارات
املتواصلة وعجز املجتمع الدولي
ع��ن وض��ع ح��د ل�ه��ا ي��ؤك��د حتمية

ق �ي��ام ه ��ذا امل �ج �ت �م��ع وع �ل��ى األق ��ل
ب��دور إن�س��ان��ي وق��د لعبت ب�لادي
ال�ك��وي��ت دورا رائ ��دا ف��ي مواجهة
أك �ب��ر ك ��ارث ��ة إن �س��ان �ي��ة ي�ش�ه��ده��ا
األشقاء في سوريا عبر تنظيمها
واس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ث�ل�اث��ة م��ؤت �م��رات
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني
فيها ومشاركتها رئاسة املؤتمر
الرابع ال��ذي عقد في لندن مع كل
من بريطانيا وأملانيا والنرويج.
وق��دم��ت دول��ة ال�ك��وي��ت منفردة
ف� � ��ي ه� � � ��ذه امل� � ��ؤت � � �م� � ��رات م � �ل � �ي ��ارا
وستمائة مليون دوالر أمريكي
ت��م س��داد استحقاقات املؤتمرات
ال � �ث�ل��اث� ��ة األول � � � � ��ى وج � � � ��ار س � ��داد
تعهدات املؤتمر ال��راب��ع والبالغة
ث�لاث�م��ائ��ة م�ل�ي��ون دوالر أم��ري�ك��ي
وف� � ��ق ال� ��دف � �ع� ��ات امل� �ت� �ف ��ق ع �ل �ي �ه��ا
زم �ن �ي��ا ح �ي��ث ب ��اش ��ر ال �ص �ن��دوق
ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العربية بوضع البرامج الخاصة
ب��امل�ش��اري��ع ال�ت��ي سيتم تمويلها
ف ��ي دول ال� �ج ��وار وك ��ذل ��ك ح ��ددت
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
البرامج التعليمية في تلك الدول
وفق التزام هذه السنة.
إن ال� �ق� �م ��ة اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ال �ت��ي
نجتمع ف��ي إط��اره��ا ت�ع��د فرصة
ت��اري�خ�ي��ة غ�ي��ر مسبوقة لتحديد
أه � ��داف� � �ن � ��ا وت � ��وح� � �ي � ��د ج� �ه ��ودن ��ا
وت �ن �س �ي��ق ع �ط��ائ �ن��ا ف��ال �ت �ح��دي��ات
ك�ب�ي��رة وامل�ش��اك��ل ال�ت��ي تواجهها
ال� �ب� �ش ��ري ��ة وال � �ع� ��ال� ��م خ� �ط� �ي ��رة ال
س �ي �م��ا ون� �ح ��ن ن �ج �ت �م��ع ب��رع��اي��ة
األم � ��م امل �ت� �ح ��دة ووف � ��ق م�ي�ث��اق�ه��ا
ودور وص�ل��اح � �ي� ��ات وك ��االت� �ه ��ا
املتخصصة الفاعلة التي تمكننا
أن ن �ع �م��ل ف ��ي إط ��اره ��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق
غاياتنا.
أك��رر الشكر لكم جميعا داعيا
ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى أن يحفظ
البشرية جمعاء من كل سوء وأن
يوفقنا في هذه القمة املباركة ملا
فيه الخير والسداد.
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الغانم يستقبل سفير الكويت لدى السويد

مكتب المجلس يطلع على استعدادات حفل افتتاح
مبنى صباح األحمد الجديد
اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف��ي م�ك�ت�ب��ه ام��س
سفير دول��ة ال�ك��وي��ت ل��دى مملكة
السويد نبيل الدخيل.
ك� �م ��ا ت � � ��رأس ال� �غ ��ان ��م اج �ت �م��اع
مكتب امل�ج�ل��س ب�ح�ض��ور أع�ض��اء
املكتب.
وق��ال أمني سر املجلس النائب
م .ع ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه ال �خ��راف��ي في
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي إن م �ك �ت��ب
املجلس اطلع على االستعدادات
وال � �ت ��رت � �ي � �ب ��ات امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب �ح �ف��ل

اف� �ت� �ت ��اح م �ب �ن��ى ص� �ب ��اح األح� �م ��د
ال �ج��دي��د امل�ب�ن��ى ال �ج��دي��د ل�ل�س��ادة
األع � � � �ض � � ��اء وال � � � � � ��ذي س �ي �ت �ف �ض��ل
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د
الجابر الصباح بافتتاحه اليوم
الثالثاء.
وأضاف أنه تم خالل االجتماع
االط � �ل ��اع ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض ال ��رس ��ائ ��ل
ال � � � � � � � � ��واردة م � � ��ن ب� � �ع � ��ض رؤس � � � ��اء
ال �ب��رمل��ان��ات ال�ش�ق�ي�ق��ة وال�ص��دي�ق��ة
بشأن ترتيب ال��زي��ارات فيما بني

مجلس األمة وهذه البرملانات.
وذكر الخرافي أن املكتب ناقش
ع��ددا من األم��ور اإلداري��ة املتعلقة
باألمانة العامة وات�خ��ذ ال�ق��رارات
املناسبة بشأنها.

رئيس مجلس األمة مترئسا اجتماع مكتب املجلس

عزى السيسي بضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

مجلس الوزراء :انجاز  55مشروعا من الخطة السنوية
واف � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة أم� ��س ع�ل��ى
م �ش��روع ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ج��ام�ع��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ت �م �ه �ي �دًا ل �ع��رض��ه ع�ل��ى
سمو األمير ورفعه إلى مجلس األمة
مؤكدًا سالمة االج��راءات التي قامت
بها الهيئة العامة لالستثماربشأن
توصية لجنة حماية األموال العامة
ف � ��ي م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ب� ��إي � �ق� ��اف ب �ي��ع
الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من
 50في املئة من رأس مالها  ،منوها
ب��ال �ض��واب��ط وال � �ش� ��روط وال �ق ��واع ��د
امل� �ه� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ب� �ع� �ه ��ا ال �ه �ي �ئ��ة
وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية
والعلنية وتكافؤ الفرص.
وأك� ��د امل �ج �ل��س ب �ن��اء ع �ل��ى ع��رض
وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية أنه تم انجاز  55مشروعًا
م� � � ��ن م � � �ش� � ��اري� � ��ع خ� � �ط � ��ة ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
 2016/2015وفيما يلي نص البيان
وع�ق��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء اجتماعه
األس � �ب� ��وع� ��ي أم � ��س االث � �ن�ي��ن ب �ق��اع��ة
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي ق �ص��ر ال�س�ي��ف
ب��رئ��اس��ة سمو الشيخ ج��اب��ر مبارك
ال� �ح� �م ��د ال� �ص� �ب ��اح رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء وبعد االجتماع صرح وزير
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ب� ��ارك
ال �ص �ب ��اح ب �م��ا ي� �ل ��ي :اط� �ل ��ع م�ج�ل��س
ال� � � � � � ��وزراء ف � ��ي م �س �ت �ه ��ل اج �ت �م ��اع ��ه
ع�ل��ى ال��رس��ال��ة ال�ت��ي تلقاها حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع� ��اه م��ن ال��رئ �ي��س رف��اي��ل ك��وري�ي��ا
دلغادو رئيس جمهورية اإلك��وادور
ال �ص��دي �ق��ة وال� �ت ��ي ت �ض �م �ن��ت دع ��وة
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال � �س � �م ��و ح �ف �ظ��ه
ال �ل��ه ورع � ��اه ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي م��ؤت�م��ر

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة امل �ع �ن��ي ب��اإلس �ك��ان
وال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ح� �ض ��ري ��ة امل �س �ت��دام��ة
والتي تستضيفها مدينة كيتو في
األكوادور خالل شهر أكتوبر القادم.
ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة ل�ح�ض��رة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورع��اه من
ع �م��ر ع �ب��دال��رش �ي��د ع �ل��ي ش��رم��ارك��ي
رئيس وزراء الحكومة الصومالية
الفيدرالية والتي تناولت العالقات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
الشقيقني وسبل تنميتها في كافة
املجاالت وامليادين.
ك �م��ا اس �ت �ع��رض م�ج�ل��س ال � ��وزراء
نتائج ال��زي��ارة التي ق��ام بها مؤخرا
ل �ل �ب�لاد ال��رئ �ي��س إم� ��ام ع �ل��ي رح�م��ان
رئ� �ي ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة ط��اج �ي �ك �س �ت��ان
الصديقة وف�ح��وى امل�ح��ادث��ات التي
أج��راه��ا م��ع ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه وال �ت��ي
استهدفت توطيد عالقات التعاون
ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين
وس�ب��ل تعزيزها ف��ي ك��اف��ة امل�ج��االت
وامليادين ملا فيه املصالح املشتركة
وال �ت��ي ت��وج��ت ب��ال�ت��وق�ي��ع ع �ل��ى ()6
اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
ث��م اس �ت �م��ع م�ج�ل��س ال� � ��وزراء إل��ى
ش� ��رح ق ��دم ��ه س �م��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س

الوزراء حول نتائج الجولة الناجحة
التي قام بها سموه لعدد من الدول
اآلس� �ي ��وي ��ة وال � �ت ��ي ش �م �ل��ت ك �ل�ا م��ن
ج �م �ه ��وري ��ة ب �ن �غ�ل�ادي ��ش ال �ش �ع�ب �ي��ة
وج� �م� �ه ��وري ��ة ف �ي �ت �ن��ام االش �ت��راك �ي��ة
وجمهورية كوريا واليابان وفحوى
امل�ح��ادث��ات املثمرة التي أج��راه��ا مع
ق� ��ادة ه ��ذه ال � ��دول ال �ص��دي �ق��ة وك �ب��ار
املسؤولني فيها والتي تناولت كافة
أوج ��ه ال �ع�لاق��ات امل�ت�م�ي��زة ب�ين دول��ة
الكويت وتلك الدول الصديقة.
وق � ��د ن � ��وه س �م��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء ب� ��أن ك ��اف ��ة ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي
ت� �ن ��اول� �ه ��ا ال� �ب� �ح ��ث ك� ��ان� ��ت م �ح �ق �ق��ة
ل �ل �ت �ط �ل �ع��ات امل �ش �ت��رك��ة ن �ح��و امل��زي��د
م��ن ال �ت �ع��اون ودع ��م أواص� ��ر ع�لاق��ات
ال�ص��داق��ة القائمة ب�ين دول��ة الكويت
وهذه الدول الصديقة قيادة وشعبا
وك ��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه خ��دم��ة امل�ص��ال��ح
امل� �ش� �ت ��رك ��ة الس� �ي� �م ��ا ف � ��ي امل � �ج� ��االت
التجارية واالقتصادية واالقتصادية
واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة وم � �ج� ��االت ال�ب�ن�ي��ة
التحتية والطاقة التكنولوجية.
وق � � � ��د أش � � � � ��اد م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � ��وزراء
ب��ال�ن�ت��ائ��ج اإلي �ج��اب �ي��ة ل �ه��ذه ال�ج��ول��ة
اآلس �ي ��وي ��ة م �ع��رب��ا ع ��ن ث �ق �ت��ه ف ��ي أن
تفتح آفاقا جديدة في مجال تدعيم
العالقات مع تلك الدول الصديقة وأن

ت�ت��رك آث��اره��ا ال�خ�ي��رة على مستقبل
العمل املشترك.
ث ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع�ل��ى
توصية اللجنة التعليمية والثقافية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة ب �ش��أن
م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن الجامعات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وق� ��رر امل �ج �ل��س امل��واف �ق��ة
على مشروع القانون ورفعه لحضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورعاه تمهيدا إلحالته ملجلس األمة.
كما أح�ي��ط مجلس ال� ��وزراء علما
بتوصية لجنة الشؤون االقتصادية
بشأن رد الهيئة العامة لالستثمار
ع�ل��ى ت��وص�ي��ة لجنة ح�م��اي��ة األم ��وال
العامة في مجلس األمة بإيقاف بيع
الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من
 50في املئة من رأس مالها وق��د أكد
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء س�لام��ة اإلج � ��راءات
ال � �ت� ��ي ات� �خ ��ذت� �ه ��ا ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار م� �ن ��وه ��ا ب ��ال� �ض ��واب ��ط
وال� �ش ��روط وال �ق ��واع ��د امل�ه�ن�ي��ة ال�ت��ي
تتبعها ف��ي ه��ذا ال�ش��أن وبالتزامها
ال �ك��ام��ل ب��أط��ر ال �ش �ف��اف �ي��ة وال�ع�ل�ن�ي��ة
وتكافؤ الفرص.
وف � � � ��ي إط � � � � ��ار ت� �ن� �ف� �ي ��ذ م� �ض ��ام�ي�ن
ب��رن��ام��ج اإلص�ل��اح االق �ت �ص��ادي فقد
أع� �ت� �م ��د م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ت��وص �ي��ة
اللجنة في شأن التوجهات املعتمدة

ب��دم��ج ب�ع��ض ال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات
وال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ح �ي��ث ك�ل��ف
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ج �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة
ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب �ي��ن ه� �ي� �ئ ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس � �ت � �ث � �م� ��ار وه � �ي � �ئ� ��ة م � �ش� ��روع� ��ات
ال� � �ش � ��راك � ��ة ب �ي ��ن ال � �ق � �ط� ��اع�ي��ن ال � �ع� ��ام
وال �خ��اص وال�ج�ه��از الفني لبرنامج
ال �ت �خ �ص �ي��ص إلج� � ��راء دراس� � ��ة ف�ن�ي��ة
ت� �س� �ت� �ه ��دف ال � ��دم � ��ج ب �ي��ن ال� �ج� �ه ��ات
امل � �ت � �ش� ��اب � �ه� ��ة األغ� � � � � � � ��راض وت � �ق� ��دي� ��م
م �ق �ت��رح��ات �ه��ا ف ��ي ش � ��أن ال �ت �ف��اص �ي��ل
اإلج� ��رائ � �ي� ��ة واألدوات ال �ق��ان��ون �ي��ة
املناسبة في هذا الشأن.
ك �م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء على
ت �ق��ري��ر امل �ت��اب �ع��ة ل �ل �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة
 2016/2015واس�ت�م��ع ب�ه��ذا ال�ص��دد
إل � ��ى ش � ��رح ق ��دم �ت ��ه وزي � � ��ر ال� �ش ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ووزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
ص �ب �ي��ح ب � � ��راك ال �ص �ب �ي��ح أوض� �ح ��ت
ف �ي��ه أن ه � ��ذه ال �خ �ط��ة ت �ع �ت �ب��ر أول ��ى
الخطط التنفيذية السنوية للخطة
اإلنمائية الثانية والتي عن طريقها
ي�ت��م ت��رج�م��ة األه � ��داف وال�س�ي��اس��ات
إل � ��ى ب ��رام ��ج وم� �ش ��روع ��ات ت�ن�م��وي��ة
ك� �م ��ا ش� ��رح� ��ت امل � ��وق � ��ف ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ملستهدفات وسياسات ومشروعات
الخطة  2016/2015حيث ت��م إنجاز
ع ��دد ( )55م�ش��روع��ا م��ن م�ش��روع��ات
ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة ف��ي ح�ين ب�ل��غ ع��دد
مشروعات املرحلة التنفيذية ()204
م� �ش ��روع ��ا ك� �م ��ا ش ��رح ��ت ل�ل�م�ج�ل��س
امل� � ��وق� � ��ف ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل� �ل� �م� �ش ��اري ��ع
االستراتيجية.
ومن جانب آخر استعرض مجلس
ال��وزراء التقرير األول ملتابعة أعمال
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا مل �ع��ال �ج��ة اخ �ت�ل�االت

ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ب��دول��ة الكويت
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء
إل � ��ى ش � ��رح ق ��دم �ت ��ه وزي � � ��ر ال� �ش ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ووزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
صبيح براك الصبيح تضمن عرضا
إلنجازات فرق العمل املشكلة لتنفيذ
ت��وص�ي��ات م�ج�ل��س ال � ��وزراء ملعالجة
اختالالت التركيبة السكانية.
وق � ��د ع� �ب ��ر م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع��ن
ت�ق��دي��ره للجهود املخلصة املبذولة
في معالجة هذه املشكلة.
ث��م ب�ح��ث مجلس ال � ��وزراء ش��ؤون
م�ج�ل��س األم� ��ة واط �ل��ع ب �ه��ذا ال �ص��دد
ع� �ل ��ى امل � ��وض � ��وع � ��ات امل � ��درج � ��ة ع�ل��ى
جدول أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
ب �م �ج �م��ل ال � �ت � �ط� ��ورات ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
الساحة السياسية على الصعيدين
ال�ع��رب��ي وال��دول��ي وف��ي ه��ذا ال�ص��دد
أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الحزن
واآلس � � ��ى ل� �ل� �ح ��ادث ال� � ��ذي ت �ع��رض��ت
ل��ه أح��دى ال�ط��ائ��رات التابعة لشركة
م�ص��ر ل�ل�ط�ي��ران ف�ج��ر ي��وم الخميس
املاضي وتحطمها فوق مياه البحر
املتوسط والذي راح ضحيته جميع
رك ��اب ال �ط��ائ��رة وط��اق�م�ه��ا وق ��د عبر
مجلس الوزراء عن خالص مواساته
وتعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح
ال �س �ي �س��ي رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة مصر
العربية الشقيقة وللشعب املصري
ال �ش �ق �ي��ق ول� �ك ��اف ��ة أس � ��ر ال �ض �ح��اي��ا
م��ن مختلف ال�ج�ن�س�ي��ات ج ��راء ه��ذه
الكارثة اإلنسانية املفجعة.
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رحبوا بتشريف أبوالسلطات في بيت األمة وأكدوا أنها مؤشر اهتمام القيادة السياسية للعمل الديمقراطي

نواب :بادرة صاحب السمو بافتتاح المبنى
وصف عدد من نواب
مجلس األمة زيارة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح
وافتتاحه مبنى صباح
األحمد الجديد بمجلس
األمة أنها ستكون
زيارة تاريخية ولفتة
أبوية كريمة سيسجلها
التاريخ بأحرف من ذهب
مشددين على أن هذه
اللفتة الكريمة تدل على أن
سموه ال يدخر جهدا في
دعم العمل النيابي وتطوير
الممارسة الديمقراطية
وزيارته ستعطي رونقا
خاصا للمبنى الجديد.
وأعربوا في تحقيق صحافي
أجرته األمانة العامة
لمجلس األمة بمناسبة
تشريف األمير وتفضله
بافتتاح المبنى الجديد
لألعضاء اليوم الثالثاء
عن فخرهم بزيارة صاحب
السمو في بيت الشعب
وبيت األمة والتي سوف
تعد صفحة جديدة في
تاريخ الكويت.
ووجهوا الشكر إلى
رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم وأمين
السر عادل الخرافي على
جهودهما في اإلسراع
بانجاز هذا المبنى وإزالة
العراقيل أمام االنتهاء
منه مشيرين إلى أنه
صرح معماري متميز يليق
بسمعة الكويت وريادتها
الديمقراطية في المنطقة.
وإلى التفاصيل:

د .هادي الحويلة

الحويلة :صاحب
السمو دائما
كان داعما كبيرا
للمجلس
لفتة كريمة
ف� ��ي ال � �ب� ��داي� ��ة ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
ال� �ج� �ب ��ري :الش � ��ك أن ح� �ض ��ور ح �ض��رة
صاحب السمو وتشريفه حفل افتتاح
مبنى الجديد للمجلس هو لفتة كريمة
م ��ن س� �م ��وه وق� ��د ع ��ودن ��ا س� �م ��وه ع�ل��ى
ح�ض��ور ورع��اي��ة م�ث��ل ه��ذه امل�ن��اس�ب��ات
وحرصه على بيت الشعب واالهتمام
ب��ه وب�ن�ش��اط��ات��ه وب�م��ا ي�ق��دم ل�لأم��ة من
تشريع يرتقي بحياتهم ورقابة تحسن
أداءه وأعمال لجانه.
وأض ��اف ال�ج�ب��ري أن ه��ذه امل�ن�ش��آت
ال �ج��دي��دة ت�ض�ي��ف إل ��ى ك �ي��ان امل�ج�ل��س
وت��رف��ع م��ن مستوى أدائ ��ه خ��اص��ة تلك
ال�ق��اع��ة ال �ج��دي��دة الج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان
وال��وف��ود التي ت��زور املجلس س��واء في
إط� ��ار ت �ب��ادل امل� �ع ��ارف وال �ت �ع��رف على
التجارب او في إطار اجتماعات لجان
ال�ص��داق��ة أو ح�ت��ى م��ا يتصل ب�ل�ق��اءات
النواب مع املواطنني من أبناء دوائرهم.
وه �ك��ذا ف ��إن امل�ج�ل��س ح�ت��ى ف��ي آخ��ر
أي � � ��ام دور االن � �ع � �ق� ��اد ال� �ح ��ال ��ي ي �ت��وج
ن �ش��اط��ات��ه ب��اف �ت �ت��اح ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و مل �ن �ش��آت��ه ال� �ج ��دي ��دة م �م��ا ي�ع��د
إضافة تخدم العمل البرملاني وتحسن
م��ن أدائ��ه مرحبا بصاحب السمو أبو
السلطات في بيت األمة وأهال بسموه
وتشريفه لنا في بيت الشعب.
تصميم متميز
وم��ن ن��اح�ي�ت��ه أع ��رب ال�ن��ائ��ب عسكر
ال �ع �ن��زي ع ��ن ت��رح �ي �ب��ه ال �ب��ال��غ ب�م�ق��دم
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ورع ��اه إل��ى م�ب�ن��ى مجلس
األم� ��ة ال �ي��وم ال �ث�ل�اث��اء الف �ت �ت��اح امل�ب�ن��ى
الجديد للمجلس وتشريفه لنا بهذه
الرعاية الكريمة لحفلنا.
وأض ��اف أن ه��ذه ال �ب��ادرة ت��دل على
ما يوليه حضرة صاحب السمو لهذا
الصرح الحضاري وم��ا يمثله لتاريخ

عسكر العنزي

عسكر :المبنى
الجديد يمثل واحدا
من معالم الكويت
المهمة

مبنى املجلس الجديد

الكويت السياسي وخ��اص��ة إن��ه معقل
ال �ح �ي��اة ال �ن �ي��اب �ي��ة وم ��وط ��ن امل �م��ارس��ة
الديمقراطية التي كانت ومازالت رائدة
في املنطقة .
وذكر أن املجلس بما أصبح عليه من
تصميم معماري متميز يمثل واح��دا
م��ن معالم الكويت املهمة وال�ت��ي تليق
ب��امل�س�ت��وى ال ��ذي بلغته ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
الكويتية من نضج وتقدم.
لبنات جديدة
وف��ي ذات السياق أك��د النائب كامل
ال� �ع ��وض ��ي س� �ع ��ادت ��ه ب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
ال�ط�ي�ب��ة ب ��أن ن�ح�ت�ف��ي ب��إض��اف��ة ل�ب�ن��ات
ج��دي��دة مل�ب�ن��ى امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ال��ذي
يعد واجهة حضارية ملا بلغته الكويت
م��ن تطوير للمؤسسة التشريعية في

البالد وأن يكون هذا االحتفاء مشموال
ب ��رع ��اي ��ة ك��ري �م��ة م ��ن ح �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح أدام الله عليه
موفور الصحة والعافية الذي ال يدخر
وسعا في دعم العمل النيابي وتطوير
امل�م��ارس��ة الديمقراطية واالرت �ق��اء بها
ب �ش �ك��ل ج �ع �ل �ه��ا م� �ث ��اال ي �ح �ت ��ذى ل ��دى
الكثير من املجالس البرملانية والعمل
البرملاني في املنطقة.
وال ي �س �ع �ن��ا إال أن ن ��رح ��ب ب �ه��ذه
ال��رع��اي��ة ال�ك��ري�م��ة م��ن ح�ض��رة صاحب
السمو الحتفالنا ومباركة سموه لهذه
اإلضافات الجديدة ملبنى املجلس.
ك� �م ��ا ن �ش �ك��ر األخ م � � � ��رزوق ال �غ��ان��م
رئيس املجلس الذي كان حماسه سببا
جوهريا في االنتهاء من ه��ذا اإلنجاز

طالل الجالل

سيف العازمي

الجالل :المبنى
الجديد للنواب من
المباني العصرية
والمشرفة

سيف :افتتاح
سموه هذا الصرح
البرلماني يعزز
الديمقراطية

في زمن قياسي ال يمكن إنكاره والذي
س�ت�ن�ع�ك��س آث � ��اره دون ش��ك ع �ل��ى أداء
اإلخوة النواب في املرحلة املقبلة.
األب الرؤوف
وأك� � ��د ال �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
اه �م �ي��ة ح �ض��ور ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح افتتاح مبنى ال�ن��واب الجديد
في مجلس االمة الذي يتكون من مرافق
ك �ث �ي��رة م �ث��ل م�ك�ت��ب ال� �ن ��واب وال �ق��اع��ات
وامل�س��ارح واألم��ور االخ��رى التي تصب
ف� ��ي ال� �ص ��ال ��ح ال � �ع� ��ام وي � �خ� ��دم ال� �ن ��واب
واملؤسسة التشريعية بشكل عام.
وأض� � � ��اف ان ه � ��ذا ال � �ق � ��دوم امل� �ب ��ارك
ل�س�م��و االم �ي��ر ع��ودن��ا ع�ل�ي��ه س �م��وه في
ك��ل اح�ت�ف��ال�ي��ة ط��امل��ا ك ��ان داع �م��ا كبيرا
ل �ل �م �ج �ل��س وع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ح � �ض� ��ور ب �ك��ل
املناسبات فهو األب الرؤوف الذي يرعى
اب �ن ��اءه وي��دع��م امل �س �ي��رة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
س��ائ �ل�ين ال �ل��ه ان ي �ك��رم��ه وي ��دي ��م عليه
الصحة والعافية وأن يسدد خطاه بما
يعود بالخير على الكويت وأهلها.
وشكر الحويلة رئيس مجلس االمة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �ل��ى امل �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��ر
ال��ذي بذله لالنتهاء من املبنى الجديد
خ�لال فترة وجيزة منذ توليه املنصب
رئ� ��اس� ��ة امل �ج �ل ��س ك �م ��ا ان � ��ه ع �م ��ل ع�ل��ى
دع��م وت�ط��وي��ر م��راف�ق��ه س��واء م��ن جانب
امل�ن�ش��آت وك� ��وادر ال�ب�ش��ري��ة وم��ن حيث
التخطيط مضيفا ان الشكر موصول
كذلك لألمني العام ملجلس االمة السيد
ع�لام ال�ك�ن��دري ل�ج�ه��وده ال��واض�ح��ة في
تشييد مبنى النواب واالجهزة املختلفة
ف��ي املجلس ال��ذي��ن ل��م يبخلوا بالجهد
ل �ت �ط��وي��ر م ��راف ��ق امل �ج �ل��س وظ �ه��وره��ا
بأبهى وأجمل صورة حضارية.
مفخرة للنواب
بدوره قال النائب سعود الحريجي
ان اف � �ت � �ت� ��اح ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م ��و ام� �ي ��ر

ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د الجابر
الصباح مبنى ال�ن��واب الجديد يعتبر
م�ف�خ��رة ل�ن��ا ك��أع �ض��اء ف��ي م�ج�ل��س أم��ة
ال�ح��ال��ي وس �م��وه ه��و رم��ز ل�ل��دول��ة وأب
للجميع مشيرا إلى ان هذا االم��ر ليس
ب �م �س �ت �غ��رب ع �ل��ى س� �م ��وه ف �ه��و دائ �م��ا
ي��رع��ى ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا ان
ت�س�ه��م ف ��ي رق ��ي وت �ط ��ور امل�ج�ت�م��ع من
جميع جوانبه.
وأض� � ��اف ان ح �ض��ور س �م��وه خ�لال
االفتتاح سيؤكد ان السلطة التشريعية
هي محط اهتمام من سموه ومتابعته
ك�م��ا ان ح �ض��وره س�ي�ع�ط��ي م��زي��دا من
ال��رون��ق وال�ت��أل��ق للمبنى وسيمنحنا
كنواب دفعه كبيرة من الراحة النفسية
ب��أن ال�ق�ي��ادة السياسية وع�ل��ى رأس�ه��ا
س �م��و االم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ي��ول��ي ه��ذه
ال�س�ل�ط��ة ج ��ل اه�ت�م��ام��ه بمنحها وقته
ّ
ال�ث�م�ين ل��زي��ارة امل�ب�ن��ى واف�ت�ت��اح��ه كما
ان ح� �ض ��وره م �ش��رف وي �ع �ط��ي دالالت
اي �ج��اب �ي��ة ك �ب �ي��رة وك �ث �ي��رة ل �ك��ل م�ت��اب��ع
للوضع السياسي في الكويت خارجيا
وداخليا.
وت��اب��ع ال�ح��ري�ج��ي ان مبنى ال�ن��واب
الجديد عندما جئنا إل��ى املجلس كان
ال ي��زال قيد االن�ش��اء ول��م يتم االنتهاء
م �ن��ه ون �ح ��ن ب ��ادرن ��ا ع �ن��دم��ا ك �ن��ت ف��ي
مكتب املجلس خ�لال الشهور السابقة
مل �ح��اس �ب��ة ان �ف �س �ن��ا ع �ل��ى ت��أخ��ر امل�ب�ن��ى
وال �ح �م��د ل �ل��ه ت��م االن �ت �ه��اء م �ن��ه وظ�ه��ر
ب ��أب �ه ��ى ص� � ��ورة وه � ��ي م �ح ��ط اع �ج��اب
ال�ج�م�ي��ع الف�ت��ا إل��ى ان�ن��ا ح��رص�ن��ا على
ان يظهر املبنى ب�ه��ذه الجمالية ففيه
ال� �ق ��اع ��ات ال �ك �ب �ي��رة وأج �ن �ح ��ة ال� �ن ��واب
ال �ض �خ �م��ة وال� �ح ��دائ ��ق ال �خ�ل�اب ��ة ال �ت��ي
ت �ح �ي��ط ب��امل �ب �ن��ى إض ��اف ��ة إل� ��ى امل �س��رح
املتطور والجمالية الفائقة.
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الجديد مفخرة تسجل بحروف من ذهب

د .عبدالرحمن الجيران

د.خليل عبدالله

الجيران :المبنى
عبداهلل :مؤشر
الجديد يعد صفحة على أن القيادة
جديدة فتحت في السياسية قريبة
تاريخ الكويت
منا ألبعد مدى
تتمة المنشور ص04
مفخرة يسجلها التاريخ
م��ن ج�ه�ت��ه أوض ��ح ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال ان
ح �ض��ور ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح االحمد إلى مجلس االمة
ان كان الفتتاح مبنى املجلس الجديد
او ألم ��ر غ �ي��ره ف�ه��و ش ��رف ل�ن��ا جميعا
م��ن رئ �ي��س امل �ج �ل��س أو ل �ل �ن��واب ول�ك��ل
م��ن ي �ت��واج��د ف��ي أروق � ��ة م�ج�ل��س األم��ة
وخارجها.
وأض ��اف ان ب ��ادرة س�م��وه بافتتاح
املبنى الجديد هي مفخرة سيسجلها
ال� � � �ت � � ��اري � � ��خ ب� � �ع � ��د ذل � � � � ��ك ب � ��أن� � �ن � ��ا ك �ن ��ا
متواجدين ف��ي ه��ذا املجلس وتشرفنا
ب� �م� �ج ��يء س � �م ��وه ل �ل �م �ج �ل��س واف �ت �ت��ح
م �ب �ن��اه وس �ت �ك �ت��ب ب� �ح ��روف م ��ن ذه��ب
وسيخلدها ال�ت��اري��خ ع�ل��ى جبينه مع

االف � � ��راح وال� �ب� �ط ��والت وامل� �ف ��اخ ��ر ال �ت��ي
نزهو بها وترتفع رؤوسنا لتعانق ذرا
الجبال عندما سماعها خصوصا ان
هذا املبنى سيكون احد معالم الكويت
التي نفتخر بها أمام العالم أجمع.
وق� � ��ال ان امل �ب �ن��ى ال �ج ��دي ��د ل �ل �ن��واب
م��ن امل�ب��ان العصرية وامل�ش��رف��ة ونشكر
رئ �ي��س م�ج�ل��س االم � ��ة م � ��رزوق ال�غ��ان��م
على الجهود التي بذلها لالنتهاء من
ه��ذا املبنى وك��ذل��ك نشكر االم�ي�ن العام
مل �ج �ل��س االم � ��ة ع �ل��ام ال� �ك� �ن ��دري وام�ي�ن
س��ر امل�ج�ل��س ع ��ادل ال �خ��راف��ي لسعيهم
لالنتهاء من هذا املشروع.
وش �ك ��ر ال� �ج�ل�ال ك ��ل م ��ن س ��اه ��م ف��ي
ت �ش �ي �ي��د ه � ��ذا امل �ب �ن��ى األش� � ��م وأض � ��اف
اللمسات السحرية التي أعطت للمبنى
ج�م��ال�ي��ة ورون �ق ��ا خ��اص��ا ي�خ�ت�ل��ف عن
جميع االب�ن�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت متمنيا ان

د .عودة الرويعي

سعدون حماد

ماجد موسى

الرويعي :نفتخر
حماد :تشييد مبنى موسى :افتتاح
بأميرنا ونسعد
النواب الجديد
األمير للمبنى
بلقائه ومصافحته يحسب إنجازا
يعطي له رونقا
للرئيس الغانم
وبصمة خاصة
تستمر عجلة التحديث والتطوير في
ج�م�ي��ع م��راف��ق ال��دول��ة لتظهر ال�ك��وي��ت
ب��أب �ه��ى ص � ��ورة أم � ��ام ك ��ل م ��ن ي��زوره��ا
وت�ك��ون كحديقة جميلة ال تحتوي إال
كل ما هو رائع ومشرق.
حضور مشرف
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ش � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ي��ف
العازمي ان زي��ارة صاحب السمو أمير
ال �ب�ل�اد امل �ف ��دى ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح إل � ��ى م �ج �ل��س االم� ��ة
الف�ت�ت��اح مبنى ال �ن��واب ال�ج��دي��د يعتبر
ش��رف��ا ل �ن��ا ون �ع �ت��ز ون �ف �ت �خ��ر ب�ص��اح��ب
ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ب� �ه ��ذا ال �ح �ض��ور
السامي واملشرف.
وأض ��اف :س�ن�ك��ون م��ن اس�ع��د ال�ن��اس
ع �ن��دم��ا ن �ص��اف��ح ون �س �ل��م ع �ل��ى ص��اح��ب
السمو امير البالد في يوم االفتتاح ألنه

ه��و اب ��و ال�س�ل�ط��ات وأب ��و ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة واب � � ��و ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة وان
افتتاحه ه��ذا ال�ص��رح ال�ح�ض��اري يؤكد
ويعزز الديمقراطية في الكويت مشيرا
إلى ان تواجد صاحب السمو بني ابنائه
النواب يؤكد ان سموه قريب من شعبه
قدر قربهم منه ويؤكد للعالم اجمع ان
اميرنا هو بالفعل امير االنسانية وهو
ال�ج��دي��ر ب �ه��ذا ال�ل�ق��ب ألن ��ه ال�ح��اك��م الفذ
ال ��ذي ال ي�ش��ق ل��ه غ �ب��ار .وب�ي�ن ال�ع��ازم��ي
ان املجلس بصرحه الجديد يعتبر من
اجمل املباني في الكويت ومنذ تشييده
أصبح اكثر تنسيقا وتنظيما خصوصا
ان املبنى الجديد يحتوي على الكثير
م��ن ال�ق��اع��ات ال�ك�ب��رى وامل �س��رح الجديد
الواسع الذي يستطيع ان يحتوي عددا
كبيرا م��ن الحضور بأجهزته املختلفة
املتطورة والحديثة.

زيارة تاريخية
أم��ا النائب د.عبد الرحمن الجيران
فقد وصف زي��ارة صاحب السمو أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د الجابر
الصباح ملجلس االم��ة الفتتاح املبنى
الجديد بالتاريخية التي ستبقى في
قلوب الجميع على مر االيام والعصور
ول� ��ن ت �ن �س��ى ألن ص��اح ��ب ال �س �م��و ه��و
ص��اح��ب االي � ��ادي ال�ب�ي�ض��اء وه ��و االب
ال � ��رؤوف ع�ل��ى اب �ن��ائ��ه ال�ك��وي�ت�ي�ين ألن��ه
دائ�م��ا قريب منهم وزي��ارت��ه دليل على
قربه من الشعب ومشاركته لهم في كل
املناسبات.
وأض��اف :ارج��و وألتمس من سموه
تكريم ك��ل م��ن ك��ان ل��ه ش��رف الحصول
ع�ل��ى ع�ض��وي��ة مجلس االم ��ة ان ك��ان ال
يزال على قيد الحياة او توفاه الله من
خ�لال تكريم ابنائه او اح�ف��اده ويكون

أحمد الري

الري :حضور
األمير يعد دعما
باتجاه المزيد من
الديمقراطية
ه ��ذا ال �ع �م��ل ب�م�ن��اس�ب��ة اف �ت �ت��اح امل�ب�ن��ى
مبينا ان هذا اللقاء مع صاحب السمو
وطني ومؤثر وستستمع الكل الكويت
لكلماته الجميلة التي سيقولها خالل
ح �ف��ل االف �ت �ت��اح وال �ت ��ي ت�ع�ب��ر ع �م��ا في
ال� �ن� �ف ��وس ب � ��ان ال� �ك ��وي ��ت س �ت �ب �ق��ى ب�ل��د
املجتمع الواحد الذي ال يعرف التفرقة
بني ابنائه وال��ذي يتطلع إلى مستقبل
افضل والرفاه والرخاء.
وزاد ال� �ج� �ي ��ران :ان اف �ت �ت��اح امل�ب�ن��ى
الجديد للنواب جاء مع النقلة النوعية
في العمل النيابي في الكويت كما انه
يعد صفحة ج��دي��دة فتحت ف��ي تاريخ
ال�ك��وي��ت وت��م االن�ت�ق��ال م��ن خ�لال�ه��ا من
ح��ال��ة ح�س�ن��ة إل ��ى ح��ال��ة أح �س��ن وه��ذا
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العمير :مجلس األمة له تاريخ مشرف في العمل التشريعي والرقابي
أشاد وزير األشغال العامة وزير
الدولة لشؤون مجلس األمة د .علي
ال�ع�م�ي��ر ب �م �ب��ادرة ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح ح�ف�ظ��ه
ال �ل��ه ورع � ��اه ل��رع��اي��ة ح �ف��ل اف �ت�ت��اح
امل�ب�ن��ى ال�ت�ك�م�ي�ل��ي ال �ج��دي��د ملجلس
األم��ة وت�ش��ري��ف أع�ض��ائ��ه بالرعاية
ال�ك��ري�م��ة وال�ح�ض��ور لحفلهم وه��و
أم ��ر ل�ي��س ب�م�س�ت�غ��رب م��ن ص��اح��ب

ال �س �م��و ال � ��ذي ط ��امل ��ا س ��ان ��د ووج ��ه
املجلس أن ي�ك��ون دائ�م��ا ف��ي خدمة
ال �ش �ع��ب وق �ض��اي��اه وال� �ت� �ع ��اون مع
ك��اف��ة م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ل�لارت �ق��اء
ب��ال �ع �م��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��ذي ي��رت�ق��ي
باملجتمع ويحقق رفاهية أبنائه.
وأك� � ��د أن ال� �ك ��وي ��ت ج ��دي ��رة ب��أن
يكون لبرملانها مبنى يليق بتاريخ
ال � �ح � �ي� ��اة ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
فمجلسنا كما هو معروف وموثق

له الريادة والقيادة في املنطقة وله
تاريخ مشرف في العمل التشريعي
وال ��رق ��اب ��ي ول ��ه ت �ج ��ارب رائ � ��دة في
امل� �م ��ارس ��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال� �ج ��ادة
والواعية استفادت منها كافة الدول
الشقيقة والصديقة ول��ه إسهامات
ك �ث �ي��رة ف ��ي ت�ف�ع�ي��ل ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة وج �ع �ل �ه��ا س �ن��دا وع��ون��ا
للدبلوماسية الرسمية للدولة.
وش� � ��دد ع �ل��ى أن ه � ��ذا االف �ت �ت��اح

ي �ع �ط��ي م ��دل ��وال ح �ق �ي �ق �ي��ا ع �ل��ى أن
ه � ��ذا ال� �ت ��وس ��ع ل� �ي ��س ت ��وس� �ع ��ا ف��ي
امل �ب��ان��ي ف�ح�س��ب وإن �م��ا ه��و توسع
ف��ي امل�ع��ان��ي ال�ت��ي يشهدها الفصل
التشريعي ال��راب��ع عشر وم��ا حظي
ب��ه م��ن إن�ج��ازات ع��دي��دة س��واء على
امل �س �ت��وى ال�ت�ش��ري�ع��ي أو امل�س�ت��وى
الرقابي.
وزاد :ونحن إذ نرحب بتشريف
حضرة صاحب السمو أمير البالد

حفظه ال�ل��ه ورع ��اه لحفل االف�ت�ت��اح
ورع��اي�ت��ه الكريمة ل��ه فإننا ن��ود أن
نشيد أيضا يما يلقاه املجلس من
رع��اي��ة وع�ن��اي��ة وح�س��ن توجيه من
سموه سائال الله العلي القدير أن
يديم على سموه وسمو ولي عهده
األم �ي�ن ال �ص �ح��ة وط� ��ول ال �ع �م��ر وأن
يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء.
د .علي العمير
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أشادوا بجهود الرئيس الغانم وأمين السر في تسريع إنشائه وإزالة العوائق

األعضاء :مبنى المجلس الجديد يليق
بسمعة الكويت وديمقراطيتها الرائدة
تتمة المنشور ص05
امل �ب �ن��ى م ��ن ح �ي��ث ت �ق �س �ي �م��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة
والهندسية م�لائ��م تماما ألداء العمل
النيابي إضافة إلى انه مالئم لتطلعات
املجلس املستقبلية وهو مالئم للجان
امل �ج �ل��س وم ��ا ي �ت �ف��رع ع �ن��ه م ��ن ق��اع��ات
للمحاضرات واملكتبة امل��زودة بأحدث
التقنيات العصرية.
تطور معماري
ب��دوره قال النائب د.خليل عبد الله
ان حضور صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االح�م��د وأينما ح��ل من
خ�ل�ال م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ان�ش�ط�ت��ه مجلس
االم � � ��ة وف� �ع ��ال� �ي ��ات ��ه ه� ��و ت� �ش ��ري ��ف ل�ن��ا
وم��ؤش��ر ودل�ي��ل على النظام والسلطة
وال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ب��دول��ة ال��دس�ت��ور
والقانون قريبة منا ألبعد مدى.
وأض � � ��اف ان ت ��واج ��د س �م��و االم �ي��ر
ف��ي بيت الشعب يعطي ال��رم��زي��ة التي
ن �ح �ت��اج �ه��ا ب �ت��أك �ي��ده اي� �م ��ان ال �ق �ي��ادة
السياسية واهتمام سموه الشخصي
باملؤسسة التشريعية كما ان حضوره
ي�ع�ط��ي رس��ال��ة ان دول ال�ك��وي��ت تؤمن
بالدستور واملؤسسات.
وشكر عبد الله القائمني على انشاء
ه��ذا املبنى الجديد مشيرا إل��ى ان��ه تم
االس �ت �ق��رار ف�ي��ه وه��و يلبي الكثير من
اح �ت �ي��اج��ات ال �ن��ائ��ب ال�ف�ن�ي��ة واإلداري � ��ة
والواضح ان جهدا كبيرا بذل لالنتهاء
م��ن ه��ذا امل�ب�ن��ى إلن �ج��ازه ب��أس��رع وق��ت
ممكن متمنيا ان العمل ال يقتصر على
امل�ب�ن��ى ل��وح��دة ب�ك�ث��ر م��ا ي�ق�ت�ص��ر على
االداء والنتيجة املطلوبة لرقي وتقدم
امل�ج�ت�م��ع .وأش� ��ار إل ��ى ان امل�ب�ن��ى يليق
ب�م��ؤس�س��ة م�ث��ل امل��ؤس �س��ة التشريعية
وي �ل �ي ��ق ب ��امل �ك ��ان ��ة ال� �ت ��ي ت �ح �ظ��ى ب�ه��ا
الكويت على انها دولة دستور وقانون
واملؤسسات شيء معماري يعد محط
اع �ت��زاز واف �ت �خ��ار ل�ن��ا جميعا ويعطي
ال ��وج ��ه ال �ح �ض ��اري ل �ل �ك��وي��ت م�ت�م�ن�ي��ا
ع �ل��ى ج �م �ي��ع م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال�ت��ي
ت ��أخ ��رت م �ش��اري �ع �ه��ا ان ت �ح ��ذو ح��ذو
املجلس لتظهر الكويت بالشكل السليم
واملناسب أمام العالم أجمع.
روائع معمارية
م ��ن ج �ه �ت��ه ش� ��دد ال �ن��ائ��ب د .ع ��ودة
ال��روي�ع��ي على ان افتتاح سمو االمير
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
مبنى ال �ن��واب ال�ج��دي��د ي�ع��د ش��رف��ا لنا
جميعا وألن��ه أينما حل سموه يعتبر
ح �ض ��وره ش��رف��ا ان ك ��ان ل�ل�م�ج�ل��س او
ل �غ �ي��ر امل �ج �ل��س وان � ��ه ل �ش��رف ومل �ف �خ��رة
ع �ظ �ي �م ��ة ان ي� ��أت� ��ي ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
الفتتاح املبنى ونحن في هذا املجلس.

الحمدان :مبنى
النواب الجديد
أقيم على طراز
معماري مميز

المعيوف :ليس
بغريب على سموه
أن يفتتح بيت
الشعب الكويتي

محمد الجبري

سعود الحريجي

حمود الحمدان

الجبري :حضور
الحريجي :حضور
األمير وتشريفه
سموه يعطي
وافتتاح المبنى
مزيدا من الرونق
لفتة أبوية كريمة والتألق للمبنى

مضيفا :نحن نفتخر بأميرنا ونسعد
للقائه وملصافحته وسنكون من أسعد
الناس عند لقائنا سموه يوم االفتتاح.
ول� �ف ��ت :ان امل �ب �ن��ى ال �ج ��دي ��د ي�ع�ت�ب��ر
م�م�ت��ازا م��ن ح�ي��ث التصميم فلقد وف��ر
اريحية للنواب وللعاملني في املجلس
ول �ك��ل م��ن ي��أت��ي إل ��ى امل�ج�ل��س ويعتبر
مبنى امل�ج�ل��س م��ن ال��روائ��ع امل�ع�م��اري��ة
ف��ي ال �ك��وي��ت ل�ج�م��ال��ه واح �ت��وائ��ه على
اضافات خالبة ومتميزة.
وشكر الرويعي رئيس مجلس االمة
م��رزوق الغانم واألم��ان��ة العامة وأم�ين
سر املجلس عادل الخرافي لإلجراءات
ال �ت��ي ق��ام��وا ب�ه��ا ل�لان�ت�ه��اء م��ن املبنى
ب��أس��رع وق��ت وبقيامهم بحل املشكلة
ال�س��اب�ق��ة ب�ي�ن امل �ق��اول�ين وه ��ذا يحسب
ل�ل�م�ج�ل��س ورئ �ي �س��ة ومل �ك �ت��ب امل�ج�ل��س
بشكل ع��ام مشيرا إل��ى ان ال�ن��واب االن
ب �ح��اج��ة ف �ق��ط ل �ل �ت �ع��ود ع �ل��ى امل �ك��ات��ب
الجديدة.
وزاد ق ��ائ�ل�ا :ان ال��دي �ك��ور ال��داخ �ل��ي
وال �خ ��ارج ��ي ل�ل�م�ب�ن��ى ف��ري��د م ��ن ن��وع��ه
وم��ن ح�ي��ث إط�لال�ت��ه ال�ب�ح��ري��ة البديعة
إضافة إل��ى القاعات امللحقة الضخمة
للمناسبات واالحتفاالت مناسبة جدا
مبينا ان��ه ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض ان تكون
مثل هذه القاعات منذ وقت سابق ألن
املجلس بحاجة إل��ى مثل ه��ذه األماكن
للمؤتمرات الضخمة.

بفضل ال�ل��ه م��ن ث��م ب��ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة
م��ن املجلس ال�ح��ال��ي استطاعوا اتمام
هذا املشروع الضخم والبديع من حيث
التصميم واملنظر الخالب.
وأض� ��اف :ان امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د يعتبر
ح��ال��ة استثنائية م��ن ح�ي��ث التصميم
ال �ع �م��ران��ي ف ��ي ال �ك��وي ��ت ف �ق��د اح �ت��وى
ع �ل��ى ك ��ل م ��ا م ��ن ش ��أن ��ه ت��وف �ي��ر س�ب��ل
ال ��راح ��ة ل �ل �ن��ائ��ب م ��ن اج �ن �ح��ة ض�خ�م��ة
وس �ي��ارات لتنقل ال �ن��واب داخ��ل املبنى
كما ان��ه اح�ت��وى على مجموعة كبيرة
م��ن ال�ح��دائ��ق املحيطة للمبنى إضافة
إلى حديقة وشالل داخلي وهذا اعطى
للمبنى جمالية ورونقا خاصا كما انه
تضمن قاعات كبيرة ومسرحا متطورا
م�ش�ي��را إل ��ى ان م�ب�ن��ى ال �ن��واب ال�ج��دي��د
يضاهي نظراءه على مستوى العالم.
ول � �ف � ��ت إل � � ��ى ان ح � �ض � ��ور ص ��اح ��ب
ال �س �م��و إل ��ى م�ج�ل��س االم� ��ة واف�ت�ت��اح��ه
املبنى يعتبر شرفا لجميع النواب وان
ح�ض��وره يعتبر ت��أك�ي��دا للديمقراطية
ال �ك��وي �ت �ي��ة وح� ��رص� ��ه ع �ل ��ى امل��ؤس �س��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ون �ح��ن ن��رح��ب ب�ح�ض��ور
سمو االم�ي��ر وأينما ح��ل سموه فأهال
به ألن حضوره خير على الجميع.

األي��ادي البيضاء وهو قائد االنسانية
وصاحب املبادرات االيجابية وسيكون
لنا الشرف بهذا الحضور.
وش� �ك ��ر م ��وس ��ى ك ��ل م ��ن ش� � ��ارك ف��ي
العمل على االنتهاء من مبنى النواب
ال �ج��دي��د م��ؤك��دا ان ك��ل م��ن س��اه��م في
ان �ج��از امل�ب�ن��ى ال �ج��دي��د ل��ه ال�ف�ض��ل في
ات�م��ام ه��ذا ال�ص��رح ال��ذي اعطى ص��ورة
ج� ��دي� ��دة أك � �ث ��ر ج �م��ال �ي��ة ورون� � �ق � ��ا م��ن
ال� �س ��اب ��ق م �ه �ن �ئ��ا ال �ج �م �ي��ع ب�م�ن��اس�ب��ة
افتتاح سمو االمير لهذا املبنى.

وف �ي ��ه ج �م �ي��ع االم� �ك ��ان ��ات ال �ت ��ي ت�ت�ي��ح
لألعضاء تأدية دورهم مع السكرتارية
امل �س ��اع ��دي ��ن ل�ل�أع� �ض ��اء ب �ش �ك��ل م��ري��ح
وم� � �ن� � �ظ � ��م إض� � � ��اف� � � ��ة إل� � � � ��ى اس � �ت � �ق � �ب� ��ال
املستشارين وامل��راج�ع�ين بشكل مرتب
ومنظم اكثر من السابق.

مشروع ضخم
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ب �ي�ن ال� �ن ��ائ ��ب س �ع ��دون
حماد ان تشييد مبنى النواب الجديد
يحسب ان �ج��ازا ل��رئ�ي��س مجلس االم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ألن ه��ذا امل �ش��روع بقي
معطال لسنوات قبل قدوم الغانم ولكن

عبدالله املعيوف

رونق وبصمة
ب � ��دوره ق ��ال ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى
ان افتتاح صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
مل �ب �ن��ى ال � �ن� ��واب ال �ج ��دي ��د ي �ع �ط��ي ل �ه��ذا
االف �ت �ت��اح رون �ق��ا وب �ص �م��ة خ��اص��ة ألن
ح� �ض ��ور س� �م ��وه ش � ��رف ل �ن��ا ك��أع �ض��اء
مجلس أمة مشيرا إلى ان هذا الحضور
ل �ي��س ب �غ��ري��ب ع �ل �ي��ه ط ��امل ��ا ك � ��ان ع�ل��ى
ال��دوام قريبا منا جميعا وهو صاحب

يوم تاريخي
م��ن جانبه ق��ال ال�ن��ائ��ب اح�م��د الري:
ن �ت �ش��رف ك �ل �ن��ا ب �ح �ض��ور س �م��و ام �ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد وتفضله
ب ��اف � �ت � �ت ��اح م� �ب� �ن ��ى ال � � �ن � � ��واب ال� �ج ��دي ��د
ل�لأع �ض��اء وامل �ب��ان��ي االخ� ��رى ال�خ��اص��ة
باألمانة العامة بمجلس االم��ة مؤكدا
ان يوم حضور صاحب السمو سيكون
تاريخيا يسجل فيه كصرح ديمقراطي
في الكويت خصوصا ان مجلس االمة
الكويتي يعتبر مفخرة لنا بني ال��دول
الخليجية ودول العالم.
واض � ��اف الري ان ح �ض��ور ص��اح��ب
السمو يعد تعبيرا م��ن سموه ودعما
ب� ��ات � �ج� ��اه امل � ��زي � ��د م � ��ن ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة
واالن�ف�ت��اح نحو التقدم وال�ت�ط��ور على
شتى امل�ج��االت مشيرا إل��ى ان صاحب
ال �س �م��و ل �ي��س ب �غ��ري��ب ع�ل�ي��ه م �ث��ل ه��ذه
االم ��ور ألن��ه ه��و ام�ي��ر االن�س��ان�ي��ة ولنا
شرف حضوره بيننا في يوم االفتتاح.
وتابع قائال :ان املبنى الجديد فيه
املتطلبات الخاصة من مكاتب ضحمة
ل�لأع�ض��اء وف�ي��ه امل�س��رح ال��ذي يستفاد
منه للفعاليات والحاضرات والندوات

فرحة لألعضاء
ب ��دره ق ��ال ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال�ح�م��دان
ان ق ��دوم س�م��و االم �ي��ر ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
االح �م��د الف �ت �ت��اح امل�ب�ن��ى ال �ج��دي��د يعد
تكريما ل�ه��ذا امل �ك��ان وف��رح��ة لألعضاء
ك� �م ��ا ان � � ��ه دع � � ��م م � ��ن ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
للمجلس وألعماله واجتهاداته سائال
امل��ول��ى ان ي�ط�ي��ل ال �ل��ه ف��ي ب �ع�م��ره وان
ي ��رزق ��ه ال �ب �ط��ان��ة ال �ص��ال �ح��ة م ��ؤك ��دا ان
قدوم سموه تشريف لنا جميعا.
وأض� ��اف ان م�ب�ن��ى ال �ن��واب ال�ج��دي��د
أق�ي��م ع�ل��ى ط ��راز مميز وت��م التشطيب
ع� �ل ��ى ت �ص �م �ي �م ��ات رائ� � �ع � ��ة م � ��ن ح �ي��ث
الردهات الفسيحة والقاعات الضخمة
وامل �ك��ات��ب ال��واس �ع��ة وامل �ن��اظ��ر ال�خ�لاب��ة
وال �ح��دائ��ق ال �ن �ظ��رة وأم ��اك ��ن ال�ج�ل��وس
ال �ك �ث �ي��رة وأص �ب ��ح ه ��ذا امل �ب �ن��ى معلما
م ��ن م �ع��ال��م ال �ك��وي��ت وم� �م ��رات ��ه ك��أن�ه��ا
فنادق تليق بسمعة الكويت وبمجلس
االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي وأص �ب �ح��ت ال�ض�ي��اف��ة
واستقبال الوفود بشكل أجمل بكثير
عما كان عليه في السابق.
وأض � ��اف :ون �ح��ن ن�ت�ك�ل��م ع��ن املبنى
ال �ج��دي��د ال ن�س�ت�ط�ي��ع إغ �ف ��ال ال�ج�ه��ود
امل �م �ي��زة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا رئ �ي��س مجلس
االم� ��ة م� ��زوق ال �غ��ان��م م ��ن االن �ت �ه��اء من
ه��ذا املبنى بأسرع وق��ت ممكن إضافة
إل��ى جهد أم�ين سر مجلس االم��ة عادل
ال�خ��راف��ي م��ؤك��دا فرحته ال�ع��ارم��ة بهذا

كامل العوضي

العوضي :سموه
ال يدخر وسعا في
دعم العمل النيابي
املبنى الضخم والفسيح وب�م��ا تكحل
أعني الضيوف القادمني إليه.
بيت الشعب
أم��ا النائب عبد الله املعيوف فأكد
ان��ه ل�ي��س بمستغرب ع�ل��ى س�م��و امير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د الجابر
الصباح الحضور افتتاح مبنى النواب
ال �ج��دي��د ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ة وه� ��و أب��و
الديمقراطية وراع��ي العمل التشريعي
ول �ي��س ب �غ��ري��ب ع�ل�ي��ه ان ي�ف�ت�ت��ح بيت
الشعب الكويتي وهو ابو الشعب ومن
اس��س ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ك�م��ا ان
س�م��وه ح��اف��ظ على ان ي�ك��ون ج��زءا من
هذه الديمقراطية.
وأض � ��اف ان زي � ��ارة س �م��وه ملجلس
االمة تؤكد قناعته واهتمام سموه بهذا
االم ��ر م��ؤك��دا ان ح �ض��ور س�م��و االم�ي��ر
ش ��رف ل�ج�م�ي��ع ال �ن ��واب ك�م��ا ان س�م��وه
ي�ع�ش��ق ال �ع �م��ل ال �ن �ي��اب��ي وال��دس �ت��وري
وي� ��ؤم� ��ن ب� � ��أن م �ج �ل��س االم � � ��ة ل� ��ه دور
ف �ع��ال ف��ي ازده � ��ار ه ��ذا ال �ب �ل��د وت�ق��دم��ه
وت �ط��وره ع�ل��ى ك��اف��ة ال�ص�ع��د ال�ت��رب��وي��ة
واالجتماعية والثقافية والصناعية.
واض � ��اف :ال �ح �م��د ل �ل��ه ال� ��ذي ش��رف�ن��ا
ب��أن نكون داخ��ل ه��ذا املجلس في وقت
تشريف سموه الفتتاح املبنى الجديد
ألن ه��ذه ال��زي��ارة سيسجلها ال�ت��اري��خ
ب � �ح � ��روف م � ��ن ذه� � ��ب ع� �ل ��ى ص �ف �ح��ات��ه
ال �ن��اص �ع��ة امل �ض �ي �ئ��ة م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان
ج�م�ي��ع ال �ن ��واب ي �ع��اه��دون س �م��وه ب��أن
يبقوا اوف�ي��اء لهذا البلد للحفاظ على
ام �ن��ه واس �ت �ق��راره وان ي �ب��ذل��وا ال�غ��ال��ي
وال�ن�ف�ي��س ف��ي سبيل ب�ق��اء ه��ذا ال��وط��ن
ام��ن مستقرا ينعم بالسخاء وال��رخ��اء
على مر السنني والعصور.
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بما يكفل الحق في التقاعد متى بلغت مدة االشتراك قدرا محددا

طنا يقترح تعديل
قانون التأمينات االجتماعية
ت� � �ق � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب م� �ح� �م ��د ط �ن��ا
ب��اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
أح �ك��ام األم� ��ر األم� �ي ��ري ب��ال�ق��ان��ون
رقم  61لسنة  1976بإصدار قانون
التأمينات االجتماعية جاء فيه:
م � � ��ادة أول � � ��ى ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
ال �ب �ن��دي��ن  5و 6م��ن امل � ��ادة  17من
األم ��ر األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م 61
لسنة  1976امل �ش��ار إل�ي��ه النصان
التاليان:
ب �ن��د  :5ان �ت �ه��اء خ ��دم ��ة امل��ؤم��ن
عليها املتزوجة وكذلك املطلقة أو
االرملة لغير األسباب املنصوص
عليها ف��ي ال�ب�ن��ود ال�س��اب�ق��ة متى
بلغت م��دة اشتراكها ف��ي التأمني
ع � � �ش� � ��رون ع � ��ام � ��ا ول� � � ��م ي� �ت� �ج ��اوز
سنها أربعني عاما ميالدية وفي
ه ��ذه ال �ح��ال��ة ال ي�ض�ي��ع م�ع��اش�ه��ا
ل�ل�ت�خ�ف�ي��ض امل� �ق ��رر ب �ح �ك��م امل� ��ادة
 20م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون وي�س��ري هذا
ال �ح �ك��م ع �ل��ى م ��ن س �ب��ق ت�ق��اع��ده��ا
قبل العمل بهذا ال�ق��ان��ون دون أن
يترتب على ذل��ك ص��رف أي فروق
مالية عن املاضي.
ب �ن��د  :6ان �ت �ه��اء خ ��دم ��ة امل��ؤم��ن
ع�ل�ي��ه ل�غ�ي��ر األس �ب��اب امل�ن�ص��وص
عليها ف��ي ال�ب�ن��ود ال�س��اب�ق��ة متى
ك��ان��ت م ��دة اش �ت��راك��ه ف��ي ال�ت��أم�ين
ث�ل�اث�ي�ن ع��ام��ا ول ��م ت �ت �ج��اوز سنه
خمسني سنة ميالدية فإن لم يكن
ق ��د ب �ل �غ �ه��ا ع �ن��د ان �ت �ه��اء ال �خ��دم��ة
وج� ��ب الس �ت �ح �ق��اق��ه أال ت �ق��ل م��دة
اش � �ت ��راك ��ه ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ت ��أم�ي�ن ع��ن
عشرين عاما.
م � � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ي �ل �غ��ى ال� �ب� �ن ��دان
 8-7م��ن امل��ادة  17م�ك��ررا م��ن األم��ر
األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م  61لسنة

 1976املشار إليه.
م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ي �ل �غ��ى ك� ��ل ح�ك��م
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة :على رئيس مجلس
ال��وزراء وال��وزراء كل فيما يخصه
تنفيذ هذا القانون.
وج��اء ف��ي امل��ذك��رة اإليضاحية
ل� �ل��اق � � �ت� � ��راح ب � � �ق� � ��ان� � ��ون :ب � �ت� ��اري� ��خ
 2001/5/7ص��در القانون رق��م 25
لسنة  2001بتعديل بعض أحكام
ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وزي��ادة املعاشات التقاعدية على
أن ي �ب��دأ ت�ن�ف�ي��ذه م ��ن 2001/7/1
وك � ��ان ص � ��دور ه� ��ذا ال �ق��ان��ون كما
ورد ب� � �م � ��ذك � ��رت � ��ه اإلي � �ض� ��اح � �ي� ��ة
بمثابة ض��رورة فرضتها طبيعة
ال �ت �ط��ور امل��ال��ي واالج �ت �م��اع��ي في
ال � �ب�ل��اد آن � � � ��ذاك اس� �ت ��دع ��ت األخ� ��ذ
بإجراءات التقشف في ظل تدهور
س �ع ��ر ب ��رم �ي ��ل ال �ن �ف ��ط وب��ال �ت��ال��ي
ع � � ��ائ � � ��دات ال � � ��دول � � ��ة ف ��اس� �ت� �ه ��دف
ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل م� �ص� �ل� �ح ��ة امل ��ؤس� �س ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وصناديقها ومركزها املالي وكان
م ��ن ش ��أن ه ��ذا ال �ق��ان��ون رف ��ع سن
التقاعد تدريجيا ليصل إل��ى 55
سنة ل�ل��رج��ال ول�ل�م��رأة ال�ت��ي ليس
لها أوالد.
ك�م��ا أع ��اد ش ��رط ال �س��ن لتقاعد
املرأة ذات األوالد بحيث تبدأ هذه
السن من  45وتزداد تدريجيا إلى
س��ن  50ف��ي ه��ذا ال �ع��ام  2017وم��ا
بعدها مع اإلبقاء على شرط املدة.
وك � ��ان م ��ن آث � ��ار ه� ��ذا ال �ت �ع��دي��ل
أن سلب امل��رأة حقها ف��ي التقاعد
امل �ب �ك ��ر ل �ل �ت �ف��رغ ل ��رع ��اي ��ة األوالد
واألسرة وكذلك فعل الشيء نفسة

ل �ف �ئ��ة ال� ��رج� ��ال إذ زادت م �ع��دالت
ال�ب�ط��ال��ة ب�ين ال�ش�ب��اب الخريجني
الكويتيني مع تكدس املوظفني في
القطاع الحكومي.
ورغ �ب��ة ف��ي ت�لاق��ي ت �ل��ك اآلث ��ار
ول � � ��زوال ت �ل��ك ال � �ظ� ��روف ال �س��اب �ق��ة
وتيسيرا على املواطنني وخاصة
النساء ذوات األوالد الراغبات في
رعاية األبناء وعدم االعتماد على
املربيات والخدم االجنبيات والتي
أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن
املجتمع وأخالقياته وبما يتالءم
مع ظروف مجتمعا ويحقق عدالة
إنسانية واجتماعية وربما يعطي
امل��رأة الفرصة لالهتمام باألسرة
والتي هي ن��واة املجتمع الصالح
ول � �خ � �ل ��ق امل � ��زي � ��د م � ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف
ال �ج��دي��دة للخريجني وامل�س��اه�م��ة
في حل مشكلة البطالة والتكدس
الوظيفي.
إن خ ��دم ��ة م � ��دة ع �ش��ري��ن س�ن��ة
ك� ��اف � �ي� ��ة ح � �ت� ��ى ت� �س� �ت� �ح ��ق امل� � � ��رأة
املتزوجة وكذلك املطلقة أو االرملة

ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
ب �س��ؤال ب��رمل��ان��ي ال ��ى وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي ب �ش ��أن ال �ح �م�لات
التفتيشية لرصد اي تالعب بأسعار
املنتجات قبل وخ�لال شهر رمضان
امل � �ب ��ارك .واس �ت �ف �س��ر ال ��دوي �س ��ان عن
اك �ث��ر امل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي ي �ت��م ال �ت �ج��اوز
ب�ش��أن�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال �ت �ج��ار امل�خ��ال�ف�ين
وم��ا االج��راءات التي اعدتها ال��وزارة
لتفعيل القرارات الرقابية في فترة ما
قبل وخالل الشهر الفضيل.
وفيما يلي نص السؤال :اصدرت
وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة ق � ��رارا
وزاري � � ��ا ي �ح �م��ل رق� ��م  26ل �ع��ام 2012

بتاريخ  9يناير  2012بشأن اإلعالن
ع��ن االس �ع��ار ف��ي امل �ح�لات ال�ت�ج��اري��ة
بخط واض��ح وظ��اه��ر للعيان يشمل
ك��اف��ة ان ��واع ال�س�ل��ع امل�ع��روض��ة س��واء
ك��ان ال�ب�ي��ع ب��ال�ك�ي�ل��وج��رام او امل�ت��ر او
بالعبوة او بالوحدة.
ومل ��ا ك ��ان ش�ه��ر رم �ض��ان الفضيل
ع �ل��ى االب � � ��واب ب ��دأن ��ا ن�ل�اح ��ظ ع ��ددا
م��ن ال �ت �ج��اوزات ف��ي ب�ع��ض امل�ح�لات
ال �ت��ي ي�س�ت�ه��دف�ه��ا امل�س�ت�ه�ل�ك��ون قبل
وخ �ل��ال ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل م ��ن ضمن
ه ��ذه ال �ظ��واه��ر ع ��دم وض ��ع االس �ع��ار
الرسمية على املنتجات مما يساهم
في التالعب بأسعارها ورفعها كما

ي��روى لبعض التجار الجشعني لذا
نرجو افادتنا بالتالي:
متى ك��ان��ت آخ��ر حملة تفتيشية
شنتها وزارة ال �ت �ج��ارة ل��رص��د ه��ذه
ال � �ت � �ج ��اوزات؟ وك� ��م ع� ��دد امل �خ��ال �ف��ات
ال �ت��ي ح��ررت �ه��ا ال �ج �ه��ات التفتيشية
والرقابية في التجارة خالل االشهر
الثالثة االخيرة؟
وم � ��ا اك� �ث ��ر امل �ن �ت �ج ��ات ال� �ت ��ي ي�ت��م
ال �ت �ج��اوز ب�ش��أن�ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال�ت�ج��ار
امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن؟ وم � ��ا االج � � � � ��راءات ال �ت��ي
اع��دت �ه��ا ال � � ��وزارة ل�ت�ف�ع�ي��ل ال� �ق ��رارات
ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ف �ت��رة م ��ا ق �ب��ل وخ�ل�ال
الشهر الفضيل؟

محمد طنا

املعاش التقاعدي وان تكون سنها
أرب � �ع�ي��ن ع ��ام ��ا م� �ي�ل�ادي ��ة وك ��ذل ��ك
خدمة عشرين سنة كافية للرجل
دون اشتراط بلوغهم سنا محددا
وذات ال �س��ن ب�ن�س�ب��ة الس�ت�ح�ق��اق
الرجال للمعاش التقاعدي.
ك � �م� ��ا أن ال � �ع � �ج� ��ز االك � � �ت � � ��واري
ل �ل �م��ؤس �س��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ال� � ��ذي ك � ��ان ال �ه��دف
األساسي لرفع سن التقاعد وربطه
ب � �م ��دة ال� �خ ��دم ��ة ي �م �ك��ن ت � �ج ��اوزه
ب��ال �ع��دي��د م��ن امل �ش��اري��ع واألف �ك��ار
ال � �ت� ��ي ت� �ص ��ب ب� ��ات � �ج ��اه ال �ص ��ال ��ح
العام وتساهم في استمرار نظام
ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة دون
امل �س��اس ب�ح��ق امل ��رأة ف��ي ال��وج��ود
مع أسرتها وتربية أبنائها وبحق
الرجل في التقاعد.
ل� ��ذا ف �ق��د ن �ص��ت امل � � ��ادة األول� ��ى
من هذا االقتراح على أن يستبدل
بنصي البندين  6-5من امل��ادة 17
من قانون التأمينات االجتماعية
امل� �ش ��ار إل �ي��ه ال �ن �ص��ان ال �ج��دي��دان
ال �ل��ذان يكفالن ال�ح��ق ف��ي التقاعد
ألي من الرجل أو املرأة متى بلغت
م ��دة االش� �ت ��راك ق� ��درا م�ع�ي�ن��ا على
النحو ال��وارد بالنص مع تحديد
السن لكل من  50سنة للرجال 40
سنة للمرأة باعتبارهما بلوغ سن
الشيخوخة والعتبارات إنسانية.

الدويسان يسأل العلي عن مراقبة
التالعب باألسعار
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الخرينج يشيد بقرار العيسى وقف
زيادة رسوم المدارس الخاصة
ع � �ب� ��ر ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
االم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ع��ن شكره
وت� �ق ��دي ��ره ل ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در العيسى
ع �ل��ى س��رع��ة اس �ت �ج��اب �ت��ه وح�س��ن
ت �ع��ام �ل��ه م ��ع ال� �ش� �ك ��اوى ال �ك �ث �ي��رة
م��ن املواطنني بشأن رف��ع امل��دارس
ال �خ��اص��ة رس��وم �ه��ا ال �س �ن��وي��ة من
دون مبرر.
واش ��اد الخرينج ب�ق��رار ال��وزي��ر
ال �ع �ي �س��ى ب ��وق ��ف اي زي� � ��ادة ع�ل��ى
ال ��رس ��وم ال��دراس �ي��ة م�ط�ب�ق��ا ب��ذل��ك
ال��رق��اب��ة ال �ح��ازم��ة ض ��د م ��ن ي��ري��د
استغالل املواطن وابنائه.
وط � ��ال � ��ب ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ال � ��وزي � ��ر
ال � �ع � �ي � �س� ��ى ب� � �س � ��رع � ��ة ال � � �ب� � ��ت ف��ي
م ��وض ��وع االك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ب �ح��ري��ة
ل � �ل � �ع � �ل ��وم وال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا ف��ى
م��دي �ن��ة االس� �ك� �ن ��دري ��ة ال� �ت ��ي ط ��ال

مبارك الخرينج

االم��د بشأنها وخ��اص��ة ان�ن��ا على
اب � ��واب ع ��ام ج��ام �ع��ي ج��دي��د ن��ري��د
ان يستفيد م�ن��ه اب �ن��اؤن��ا الطلبة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن خ � ��اص � ��ة ان� � �ن � ��ا م��ن
املساهمني في ميزانية األكاديمية
وال ن �س �ت �ف �ي��د م� �ن� �ه ��ا ب ��اب �ت �ع ��اث
طلبتنا اليها.

القضيبي يطالب بإنشاء جسر مروري
بين كل منطقتين متالصقتين
ط��ال��ب النائب اح�م��د القضيبي
ب��إن �ش��اء ج �س��ور م ��روري ��ة داخ�ل�ي��ة
ب �ي�ن ك� ��ل م �ن �ط �ق �ت�ين م �ت�لاص �ق �ت�ين
وق��ال ف��ي اق�ت��راح برغبة ق��دم��ه في
هذا الصدد:
على ال� ��رغ� ��م م� ��ن ق � �ي ��ام وزارة
األشغال العامة بجهد كبير تشكر
عليه ب��إن�ش��اء ش�ب�ك��ات ع��دي��دة من
ال� �ج� �س ��ور ف� ��ي ال � �ط� ��رق ال �س��ري �ع��ة
لتخفيف ك��اف��ة م �ص��ادر االزدح ��ام
امل � ��روري ت�س�ه�ي�لا ل �ح��رك��ة ال �ن��اس
وح��رك��ة امل ��رور ف��ي ال�ط��ري��ق إال أن
ت �ل��ك ال �ج �ه��ود امل �ش �ك ��ورة تتطلب
أي � �ض� ��ا إن � �ش � ��اء ج � �س� ��ور م� ��روري� ��ة
ل �ت �س �ه �ي��ل ح� ��رك� ��ة امل� ��رك � �ب� ��ات ب�ين
امل �ن��اط��ق امل �ت�لاص �ق��ة م ��ع بعضها
ال � �ب � �ع� ��ض ك � �م� ��ا ه� � ��و م � �ع � �م� ��ول ب��ه
اآلن ب �ش��أن ال �ج �س��ر امل� � ��روري بني
منطقتي السرة والجابرية بمعنى
أن ت �ب��ادر وزارة األش �غ��ال ال�ع��ام��ة
ب��إن �ش��اء ج �س��ور داخ �ل �ي��ة ب�ي�ن كل
امل� �ن ��اط ��ق ال� �ق ��ري� �ب ��ة م� ��ن ب�ع�ض�ه��ا
ب� ��دال م ��ن أن ي �ض �ط��ر ال� �ن ��اس إل��ى
ال �س �ي ��ر ف� ��ي م��رك �ب��ات �ه��م ب��ال �ط��رق

احمد القضيبي

ال �س��ري �ع��ة ل �ل��وص��ول إل� ��ى منطقة
مالصقة للمنطقة التي يسكنون
ف�ي�ه��ا ل ��ذا أق �ت ��رح أن ت �ق��وم وزارة
األش �غ��ال ال �ع��ام��ة ب��إن �ش��اء ج�س��ور
مرورية داخلية بني كل منطقتني
م� �ت�ل�اص� �ق� �ت�ي�ن أو ق ��ري� �ب� �ت�ي�ن م��ع
بعضهما البعض تسهيال لحركة
امل��رور بني هذه املناطق وتسهيال
على الناس لتساهم هذه الجسور
بتخفيف االزدح� ��ام امل ��روري على
الطرق السريعة.

العتيبي يشارك في الملتقى الدولي
بالجزائر

فيصل الدويسان

ي �ش ��ارك ع �ض��و ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الخارجية البرملانية النائب فارس
العتيبي في امللتقى الدولي حول
(التحديات الجديدة للدبلوماسية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة) ال � ��ذي ت �ن�ظ �م��ه ل�ج�ن��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �خ ��ارج �ي ��ة وال �ت �ع ��اون
وال � �ج ��ال � �ي ��ة ب ��امل �ج �ل ��س ال �ش �ع �ب��ي

الوطني الجزائري املقرر عقده في
الجزائر خالل الفترة من  23إلى 25
مايو الجاري .ويهدف امللتقى إلى
تبادل اآلراء والخبرات البرملانية
واالستفادة من التجارب املختلفة
املتعلقة بالدبلوماسية البرملانية
وأبرز التحديات التي تواجهها.
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استفسر عن األرباح والخسائر في السنوات المالية الخمس السابقة

أبل يسأل الصالح عن حصة الكويت في شركة
المالحة العربية المتحدة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل أب ��ل س��ؤاال
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
ال�ص��ال��ح ق��ال ف��ي مقدمته إن��ه قبل 48
عاما أسست الكويت أول خط مالحي
ف��ي الخليج تحت اس��م شركة وك��االت
امل�ل�اح ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة والح� �ق ��ا ت�ح��ول��ت
ال �ش��رك��ة امل�ح�ل�ي��ة إل ��ى ع �م�لاق إقليمي
ت�ت�ق��اس��م م�ل�ك�ي�ت��ه س��ت دول (ال�ك��وي��ت
والسعودية والعراق واإلم��ارات وقطر
وال � �ب � �ح ��ري ��ن) ب ��اس ��م ش ��رك ��ة امل�ل�اح ��ة
ال �ع ��رب � ّ�ي ��ة امل �ت �ح ��دة  UASC -ل �ي �ك��ون
االس� ��م ال �ع��رب��ي ال��وح �ي��د ب�ي�ن ع�م��ال�ق��ة
ن �ق��ل ال �ح ��اوي ��ات ال��دول �ي�ي�ن وق ��د نمى
إلى علمي أن هناك صفقة اندماج مع
الناقل املالحي األملاني هاباك لويد إذا
ما تمت فربما تختفي هذه الشركة.
وطالب أبل تزويده بما يلي:
 ب� �ي ��ان ب��ال �ح �ص��ة ال� �ت ��ي ي�م�ل�ك�ه��اال� �ش ��رك ��اء ب �ش ��رك ��ة امل �ل�اح� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
املتحدة ( )UASCوم��ن ضمنها دول��ة
الكويت منذ التأسيس وحتى تاريخ
ط��رح ه��ذا ال �س��ؤال؟ وس�ب��ب انخفاض
حصة الكويت وتراجعها؟ وإذا كانت
دولة الكويت قد امتنعت عن املساهمة
ف��ي آخ��ر زي ��ادة ل��رأس�م��ال ال�ش��رك��ة فما
األسباب؟
 ب �ي��ان ي��وض��ح امل �ي��زان �ي��ات امل��ال�ي��ةال �س �ن ��وي ��ة ل �ش ��رك ��ة امل �ل�اح� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
امل �ت �ح��دة ( )UASCع��ن ال �س �ن��وات من

املالية م��ن سنة ( )2001-2000وحتى
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ( )2016-2015وامل �ق��دار
املالي من أرباح وخسائر دولة الكويت
عن هذه السنوات لكل سنة مالية على
حدة.
 إذا ك��ان��ت ش��رك��ة امل�لاح��ة العربيةاملتحدة (ُ )UASCتمنى بخسائر في
األع� ��وام ال�س��اب�ق��ة وح�ت��ى ت��اري��خ ط��رح
ه ��ذا ال �س��ؤال ف�م��ا األس �ب��اب رغ ��م أن�ه��ا
ت �م �ث��ل امل �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة ال��وح �ي��دة
ك � �ن� ��اق� ��ل ب� � �ح � ��ري ب �ي ��ن ع � �م ��ال � �ق ��ة ن �ق��ل
الحاويات الدوليني؟
 ه ��ل ت ��وج ��د م� �ف ��اوض ��ات أو ع�ق��دابتدائي لالندماج ب�ين شركة املالحة
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ( )UASCوش��رك��ة
(ه ��اب ��اك ل ��وي ��د) األمل ��ان� �ي ��ة؟ إذا ك��ان��ت
اإلج� � ��اب� � ��ة ب� �ن� �ع ��م ف� �م� �ت ��ى س � � ��وف ي �ت��م
ال �ت �ع��اق��د ع �ل��ى دم ��ج ال �ش��رك �ت�ي�ن؟ وم��ا
م � �ق ��دار ح �ص��ة ال� �ك ��وي ��ت ن �ت �ي �ج��ة ه��ذا
االن ��دم ��اج؟ وم ��ا ال �ف��ائ��دة امل ��رج ��وة من
ه ��ذا االن ��دم ��اج ع�ل��ى ال �ش��رك��اء بشركة
املالحة العربية املتحدة ()UASC؟ وما
مقدار حصة كل من املساهمني بشركة
امل�ل��اح� ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة وش ��رك ��ة
(ه��اب��اك ل��وي��د) األمل��ان �ي��ة؟ وم��ن الجهة
ال �ط��ال �ب��ة ل�ل�ان ��دم ��اج ك �ف �ك��رة أو ك�ح��ل
ل �ح �م��اي��ة م� �ق ��درات ال �ش��رك��ة وت�ح�ق�ي��ق
أرب��اح وتجنب مخاطر الخسائر؟ إذا
ك��ان ي��وج��د وس�ي��ط ل�لان��دم��اج فيرجى
ت ��زوي ��دي ب�ب�ي��ان��ات��ه وت �ح��دي��د ال�ق�ي�م��ة

امل ��ال �ي ��ة ال� �ت ��ي س� ��وف ي �ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا
الوسيط؟
 هل يجوز من الناحية اللوجستيةأن ت�ت�خ�ل��ى دول ال�خ�ل�ي��ج ع �م��ا يمكن
وص� �ف ��ه ب ��ال� �ن ��اق ��ل ال� �ع ��رب ��ي ال �ع �م�ل�اق
الوحيد على مستوى الشرق األوسط
وال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي؟ وه� ��ل االن ��دم ��اج
م��ن امل �ن �ظ��ور ال�ل��وج�س�ت��ي ق��د ي�ع��رض
امل �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع ��رب �ي ��ة إل��ى
أزم��ات ومخاطر مالحية متوقعة في
امل��دى ال�ق��ري��ب أو البعيد م��ن الناحية
ال� �ج� �ي ��وس� �ي ��اس� �ي ��ة؟ وه � � ��ل االن � ��دم � ��اج
ق ��د ي�ن�ت��ج ع �ن��ه ت�ح�ك��م ش��رك��ة (ه��اب��اك
ل��وي��د) األمل��ان �ي��ة ف��ي امل�لاح��ة البحرية
وال �ن �ق��ل ال �ب �ح��ري ال�خ�ل�ي�ج��ي وال �ش��رق
أوسطي وخاصة من الناحية األمنية
وت�س�ع�ي��رة ال�ن�ق��ل ال �ب �ح��ري وال �ت �ج��ارة
ال �ب �ح��ري��ة وي � � ��ؤدي إل � ��ى ال �ت �ح �ك��م ف��ي
امل �ي��اه اإلق�ل�ي�م�ي��ة؟ وه��ل س��وف ي��راع��ي
ه��ذا االن��دم��اج ت�لاف��ي ارت �ف��اع مخاطر
ال�ت��أم�ين ف��ي ح��ال ف��رض��ت اض�ط��راب��ات
أو ح��روب على املنطقة ال سمح الله؟
وهل سوف تؤمن شركة (هاباك لويد)
األمل��ان�ي��ة احتياجات املنطقة ف��ي حال
وقوع أي خالفات مع دول مجاورة أو
ف��ي ح��ال وج ��ود اض �ط��راب��ات وح��روب
بالدول املجاورة مما قد يشكل خطرا
باملنطقة على النقل البحري؟ يرجى
التوضيح وال �ش��رح ب�ه��ذا الخصوص
م ��ع ال �ت��أك �ي��د ف ��ي إج��اب �ت �ك��م إذا م ��ا تم

الجيران :لجنة األولويات ال تستطيع
تقييم أداء الجهاز الحكومي
أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران أن ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ال
ت �س �ت �ط �ي��ع ت �ق �ي �ي��م أداء ال �ج �ه��از
ال� �ح� �ك ��وم ��ي رغ � ��م س �ل �ب �ي��ة ت �ق��ري��ر
امل � �ج � �ل � ��س االع� � � �ل � � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
ل �ل��أداء ال �ح �ك��وم��ي وب��ال �ن �ظ��ر ال��ى
ال� �س� �ل� �ب� �ي ��ات ال � �ت� ��ي اش� � � ��ار ال �ي �ه��ا
م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة وه ��ي غ �ي��اب ثقافة
ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي وع� � ��دم ال� �ت ��زام
اك�ث��ر الجهات الحكومية بتنفيذ
خطة ال��دول��ة وان �ع��دام دور لجان
ال�ت�خ�ط�ي��ط ب��ال�ج�ه��ات الحكومية
وغ� �ي ��اب ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات
ذات العالقة ووج��ود  ١٢مشروع
ق��ان��ون م �ن��ذ  ٢٠٠٩ل��م ت �ب��ت فيها
الجهات الحكومية واخرى تراوح
في الفتوى والتشريع.
وأض��اف الجيران أنه إذا كانت

د .عبدالرحمن الجيران

ه� ��ذه ط�ب�ي�ع��ة امل �ع ��وق ��ات ف �ع��ن اي
اول ��وي ��ات ت �ت �ح��دث ال �ل �ج �ن��ة؟ وم��ا
ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا
ل�ت�ق�ي�ي��م اداء اج� �ه ��زة ال �ح �ك��وم��ة؟

وم � � ��ا ج � � � ��دوى ال � �ل � ��ف وال � � � � � ��دوران
لالجتماعات الدورية؟
وزاد :وال �غ ��ري ��ب ان �ن��ي ت�ق��دم��ت
ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي امل � �ج � �ل� ��س امل� �ب� �ط ��ل
ال � �ث� ��ان� ��ي إلن� � �ش � ��اء ج � �ه� ��از م ��راق �ب ��ة
االداء ال�ح�ك��وم��ي وم��ازل��ت أت��اب�ع��ه
ول �ك �ن��ه ض� ��اع ف ��ي رده � ��ات ال � ��دورة
امل�س�ت�ن��دي��ة ف��ي امل �ج �ل��س وال�س�ب��ب
م �ع��روف وه��و ان��ه ف��ي ح��ال اق ��راره
وتطبيقه س�ي��أخ��ذ ك��ل ج�ه��از حقه
من التقييم وسيعرف اهل الكويت
م ��ن ال� ��ذي ي�ع�ط��ل امل �ش��اري��ع ومل ��اذا
ول �ك��ن ي �ب��دو ان ه ��ذه ج��رع��ة زائ ��دة
ال تتحملها اجهزة الحكومة التي
اع �ت��ادت النمطية والبيروقراطية
وال � �س � �ي� ��اس� ��ة ال � �ب� ��راغ � �م� ��ات � �ي� ��ة ف��ي
املشاريع الكبرى!

د .خليل أبل

أخذ هذه املخاطر بالحسبان ودراسة
تأثيرها على املدى املنظور.
 هل يوجد تعارض مع التوجهاتاالستراتيجية ل��دول مجلس التعاون
الخليجي في حال دمج شركة املالحة
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ( )UASCوش��رك��ة
(ه ��اب ��اك ل��وي��د) األمل��ان �ي��ة وم�ن �ه��ا على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ه��ل ي�ت�ع��ارض االن��دم��اج
م��ع خ�ط��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ح��ول إل��ى
م� ��رك� ��ز م� ��ال� ��ي وت � � �ج � ��اري وك � ��ذل � ��ك ه��ل
ي�ت�ع��ارض االن��دم��اج م��ع استراتيجية
اململكة العربية السعودية لخطتها في
سنة  2030؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي
فيرجى تبرير ه��ذا األم��ر م��ن الناحية
املالية املتعلقة باألسعار والحموالت
ومن الناحية السياسية والقانونية.

 إذا ت ��م ال� �ت ��واف ��ق ع �ل��ى االن ��دم ��اجب�ي�ن ش��رك��ة امل�ل�اح��ة ال �ع��رب �ي��ة امل�ت�ح��دة
( )UASCوشركة (هاباك لويد) األملانية
فهل قرار االندماج يتم بموافقة املالك
الرئيسيون أم عن طريق أخ��ذ موافقة
الجمعية العمومية باألغلبية؟ يرجى
ش ��رح م��وق��ف ال �ش��رك��ة ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل مع
بيان الناحية القانونية حسب العقد
ال �ت��أس �ي �س��ي ل �ل �ش��رك��ة وب� �ي ��ان أح�ق�ي��ة
الشركاء بالتصافي أو االندماج أو حل
أو فسخ عقد الشراكة أو تخارج بعض
الشركاء التأسيسيني من الشركة.
 هل تقدمت دولة اإلمارات العربيةامل�ت�ح��دة ف��ي س�ن��ة  2009ب�ط�ل��ب ش��راء
ش� ��رك� ��ة امل �ل��اح � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة
( )UASCبالكامل؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم فيرجى توضيح أسباب الرفض.
 إذا ك� ��ان ع �ص��ب اإلدارة ب�ش��رك��ةامل�ل�اح ��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ()UASC
ه��و الرئيس التنفيذي فلماذا ل��م يتم
تغييره وتعيني رئيس تنفيذي يعمل
على استراتيجية تحقق أرباحا وتقلل
م ��ن م �خ��اط��ر ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ت�ع��ان��ي
منها الشركة خاصة إذا كانت شركة
امل�ل�اح ��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ()UASC
ُتمنى بخسائر في السنوات األخيرة؟
 ه ��ل ص �ح �ي��ح أن ش ��رك ��ة امل�ل�اح��ةال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة ( )UASCق��ام��ت
ف ��ي س �ن��ة  2013ب��إق��ال��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين
م ��ن ال �ش��رك��ة وت �ع �ي�ين أج ��ان ��ب بقصد

ت �ع��دي��ل وض ��ع ال �ش��رك��ة وال �ع �م��ل على
تحقيق أرب ��اح ون�ت��ج ع��ن ه��ذه الخطة
مزيد من الخسائر للشركة؟ إذا كانت
اإلجابة بنعم فيرجى تزويدي بكشف
بأسماء من تم إقالتهم من الخليجيني
وم�س�م�ي��ات�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة وم��ؤه�لات�ه��م
ال�ع�ل�م�ي��ة وس� �ن ��وات ال �خ �ب��رة ال�ع�م�ل�ي��ة
وم� � �ق � ��دار ال � ��رات � ��ب ال� �ش� �ه ��ري ال �ش��ام��ل
وك �ش��ف ب ��األج ��ان ��ب امل �ع �ي �ن�ين ك �ب��دالء
ع��ن الخليجيني متضمنا مسمياتهم
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة وم� ��ؤه �ل�ات � �ه� ��م ال �ع �ل �م �ي��ة
وس� �ن ��وات ال �خ �ب��رة ال�ع�م�ل�ي��ة وال��رات��ب
الشهري الشامل.
 ت � � � � ��زوي � � � � ��دي ب� � � ��اس� � � ��م ال� � �ش � ��رك � ��ةاالس �ت �ش��اري��ة ال �ت��ي ق��ام��ت س�ن��ة 2005
ب �ع �م��ل ه �ي �ك �ل��ة إداري � � ��ة وس �ل ��م روات� ��ب
متضمنا نسخة من العقد املبرم معهم
والقيمة التي حصلوا عليها واألعمال
التي قاموا بتحقيقها لصالح شركة
امل�ل�اح ��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ()UASC
والفائدة التي نتجت عن قيامهم بهذه
األعمال.
 ت � � � � ��زوي � � � � ��دي ب� � � ��اس� � � ��م ال� � �ش � ��رك � ��ةاالس� �ت� �ش ��اري ��ة األمل ��ان� �ي ��ة ال� �ت ��ي ق��ام��ت
بإعادة الهيكلة في سنة  2009ونسخة
م��ن العقد امل�ب��رم معهم والقيمة التي
حصلوا عليها واألع �م��ال ال�ت��ي قاموا
ب �ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ل �ص��ال��ح ش ��رك ��ة امل�ل�اح��ة
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ( )UASCوال�ف��ائ��دة
التي نتجت عن قيامهم بهذه األعمال.

الكندري :قانون لتخصيص رجال أمن
لحماية المجمعات التجارية
ق��ال النائب فيصل ال�ك�ن��دري إنه
سيقدم مع ع��دد من ال�ن��واب قانونا
لتخصيص رج��ال أمن لحماية أمن
امل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة وذل ��ك حفاظا
ع� �ل ��ى أم � ��ن وس�ل��ام� ��ة امل �ج �ت �م��ع م��ن
ب �ع��ض ال �ش �ب��اب وامل ��راه �ق�ي�ن ال��ذي��ن
انعدم لديهم الشعور باملسؤولية.
وق � � � ��ال ال � �ك � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي إن رجال الداخلية يقومون
ب � ��دوره � ��م ال � �ك ��ام ��ل ف � ��ي ح� �ف ��ظ أم ��ن
وس�لام��ة املجتمع ف��ي كافة األماكن
ول�ك��ن ه��ذا ال�ت�ش��ري��ع ي�ن��ص ع�ل��ى أن
ت �خ �ص��ص وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة دورة
ت ��دري� �ب� �ي ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل
م��ع م ��رت ��ادي امل �ج �م �ع��ات ال�ت�ج��اري��ة
واألم��اك��ن السياحية حماية لألسر
والعائالت من رواد تلك األماكن.
وأض ��اف أن ال�ت�ش��ري��ع ن��ص على

فيصل الكندري

ع �ق��وب��ات م��ال �ي��ة وأح �ك ��ام بالسجن
لكل من يفتعل املشاجرات ويتسبب
ب� �ه ��ا إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ك � ��ل م � ��ن ي �ح �م��ل
امل ��واد ال �ح��ادة واألس�ل�ح��ة البيضاء

ويحملها داخل املجمعات التجارية
واألم � ��اك � ��ن ال �س �ي��اح �ي��ة .واس �ت��ذك��ر
الكندري ف��ي تصريح ح��ادث��ة مقتل
الطبيب في مجمع االفنيوز والوافد
ف��ي مجمع امل��اري�ن��ا ك��ذل��ك ال�ح��وادث
اليومية املتكررة التي نسمع بها في
أغ�ل��ب العطل األس�ب��وع�ي��ة وإج ��ازات
األع �ي��اد ك ��ون امل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة
األم��اك��ن السياحية هي م�لاذ األسر
في هكذا مناسبات
وب� �ي��ن ال � �ك � �ن� ��دري أن ح� �ف ��ظ أم ��ن
امل�ج�ت�م��ع ج��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن عملنا
ك�ن��واب خاصة أن ال�ن��واب أق��روا في
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ق��ان��ون ك��ام �ي��رات
امل��راق �ب��ة ال �ت��ي ت �ه��دف ال ��ى امل��راق �ب��ة
األم � �ن � �ي� ��ة ب � �ه� ��دف ت �ق �ل �ي ��ل ان� �ت� �ش ��ار
الجريمة.
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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 الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

حقوق الطفل والمراقبين الماليين والتجنيد من أبرز القوانين

 49قانونا ومرسوما و 21اتفاقية في دور
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي
التشريعات المنجزة في الدور الثالث

أقر مجلس األمة في دور
االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر 49
قانونا عاما ومرسوما
بقانون واحدا و 85قانونا
بشأن الميزانيات و21
قانونا بشأن االتفاقيات.
وفي التفاصيل فقد صدر
عن المجلس  31قانونا
جديدا منها تشكيل
لجنة األولويات وتنظيم
حمالت الحج والعمرة
وتنظيم جمع السالح
والذخائر والمفرقعات
وقانون محكمة األسرة
وحقوق الطفل وإنشاء
جهاز المراقبين الماليين
وتأسيس شركة باسم
الشركة الوطنية لالتجار
في المواشي وتركيب
كاميرات وأجهزة
المراقبة األمنية
ومكافحة جرائم تقنية
المعلومات وقانون
حماية البيئة.
فيما أقر المجلس 19
تعديال على قوانين قائمة
منها رجال اإلطفاء
والرعاية السكنية
وقانون الجيش واألوراق
المالية والهيئة العامة
للطرق والنقل البري
والخدمة المدنية وهيئة
الزراعة .وفيما يلي
التفاصيل:

ص� ��در ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ث��ال��ث
 49ق��ان��ون��ا وم��رس��وم��ا ب �ق��ان��ون و85
قانونا بشأن امليزانيات و 21قانونا
ب��ات �ف��اق �ي��ات وف � ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل أب ��رز
ال�ق��وان�ين ال �ص��ادرة ف��ي دور االنعقاد
الثالث:
تشكيل لجنة األولويات
قانون رقم  118لسنة  2014بتعديل
بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  12لسنة
 1963ف ��ي ش� ��أن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة
مل �ج �ل��س األم � ��ة ص� ��در ف ��ي ج �ل �س��ة 18
ن��وف �م �ب��ر  2014ون �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية في  21ديسمبر 2014
وي �ه��دف إل��ى تشكيل لجنة دائ�م��ة
م� ��ن خ �م �س��ة أع � �ض� ��اء ت �س �م��ى ل�ج�ن��ة
األول��وي��ات ع�ل��ى ان ي�ك��ون م��ن بينهم
رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ورئ �ي��س لجنة ال�ش��ؤون
املالية واالقتصادية وتختص باآلتي:
وضع خطة العمل التشريعي لدور
االن �ع �ق��اد امل �ق �ب��ل ف ��ي ب ��داي ��ة ك ��ل دور
انعقاد
م ��راج �ع ��ة م� �ش ��روع ج � ��دول أع �م��ال
ال�ج�ل�س��ة ال ��ذي ت �ع��ده األم��ان��ة ال�ع��ام��ة
ملجلس األمة في ضوء خطة التشريع
لدور االنعقاد
متابعة لجان املجلس بخصوص
ان � � � �ج� � � ��از االق� � � � �ت � � � ��راح � � � ��ات ب � �ق � ��وان �ي��ن
وم �ش��روع��ات ال �ق��وان�ين امل��درج��ة على
ج � ��دوال أع �م ��ال ال �ل �ج��ان ل �ت �ت��ول��ى كل
لجنة إع ��داد ال�ت�ق��اري��ر املختصة بما
ي�ك�ف��ل س�ي��ر خ�ط��ة ال�ع�م��ل التشريعي
ل��دور االن�ع�ق��اد ف��ي امل��واع�ي��د امل�ح��ددة
لها
رجال اإلطفاء
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  120ل� �س� �ن ��ة 2014
بتعديل املادتني 2و 4من القانون رقم
 36لسنة  1982في شأن رجال اإلطفاء
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي ج�ل�س��ة 2ديسمبر
 2014ونشر في الجريدة الرسمية في
 4يناير  2015بعدد 1217
وي �ه��دف إل��ى ت��وف�ي��ر ق��در أك�ب��ر من
امل��رون��ة لنصوص ال�ق��ان��ون وتوحيد
الرتب العسكرية مع الرتب املوجودة
ف��ي ق��ان��ون الجيش وق��ان��ون الشرطة
فقد أع��د ه��ذا القانون بحيث تخضع
اإلدارة العامة لإلطفاء إلش��راف وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويكون
لها ميزانية ملحقة بامليزانية العامة
ل�ل��دول��ة وي�ت��ول��ى إدارت �ه��ا م��دي��ر عامة

%54.5
%32.1

%13.4
امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
156
85
21
50
العدد
%100
%54.5
%13.4
املعدل %32.1

ب��رت�ب��ة ف��ري��ق إط �ف��اء وي �ك��ون ل��ه نائب
أو أك�ث��ر برتبة ل��واء وي�ع�ين ك��ل منهم
بمرسوم.
ونظم القانون رتب ضباط اإلطفاء
حسب التسلسل التالي :فريق إطفاء
ل��واء إطفاء عميد إطفاء عقيد إطفاء
،مقدم إطفاء رائ��د إطفاء نقيب إطفاء
مالزم أول إطفاء مالزم إطفاء
وت �ك��ون رت��ب أف ��راد وض �ب��اط صف
اإلطفاء على النحو التالي :وكيل أول
ض��اب��ط إط �ف ��اء وك �ي��ل ض��اب��ط إط �ف��اء
رقيب أول إطفاء رقيب إطفاء عريف
إطفاء وكيل عريف إطفاء إطفائي
تنظيم حمالت الحج والعمرة
قانون رقم  1لسنة  2015في شأن
تنظيم حمالت الحج والعمرة صدر
ال �ق��ان��ون ف��ي ج�ل�س��ة  15ي�ن��اي��ر 2015
ون�ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية ف��ي 15
فبراير  2015بعدد 1223
ويهدف القانون إلى اآلتي:
 تشكل بوزارة االوقاف والشؤوناالس�ل�ام� �ي ��ة ل �ج �ن��ة ت �س �م��ى (ال �ل �ج �ن��ة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ح��ج وال � �ع � �م� ��رة) وي �ص ��در
بتشكيلها ق ��رار م��ن مجلس ال ��وزراء
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ع� � ��رض وزي� � � ��ر االوق� � � ��اف
والشؤون االسالمية

 ال �ل �ج �ن��ة ت �ض ��م ف� ��ي ع �ض��وي �ت �ه��امندوبني عن كل من وزارات االوق��اف
وال� � �ش � ��ؤون االس �ل�ام � �ي ��ة وال ��داخ �ل �ي ��ة
وال �خ ��ارج �ي ��ة وال �ص �ح��ة اض ��اف ��ة ال��ى
ب� �ل ��دي ��ة ال � �ك ��وي ��ت واالدارة ال �ع ��ام ��ة
للطيران امل��دن��ي وملجلس ال ��وزراء ان
يضم لعضويتها اعضاء عن جهات
اخرى
 ت �خ �ت��ص ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا للحجوال � �ع � �م� ��رة ب � � ��اإلش � � ��راف ع� �ل ��ى ال �ح��ج
والعمرة داخل دولة الكويت واململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وع �ل��ى االخ��ص
باملسائل املتعلقة بتنظيم اج��راءات
التراخيص لحمالت ال�ح��ج والعمرة
ووضع الشروط الواجب توافرها في
من يرخص لهم تسيير هذه الحمالت
 وض � � ��ع ال � � �ش� � ��روط وال � �ض� ��واب� ��طال� �ل ��ازم � � ��ة ل � �ض � �م� ��ان اداء ال� �ح� �ج ��اج
وامل�ع�ت�م��ري��ن مل�ن��اس��ك ال�ح��ج وال�ع�م��رة
ع�ل��ى ال��وج��ه االك �م��ل وت��وف�ي��ر وس��ائ��ل
الصحة العامة والسالمة والراحة لهم
سواء عند قيام الحمالت من الكويت
او اثناء سيرها في الطريق او االقامة
باململكة العربية السعودية والرقابة
ع� �ل ��ى امل� �ق ��اب ��ل ال � � ��ذي ي �ح �ص��ل ع�ل�ي��ه
املرخص لهم من الحجاج واملعتمرين
-ال ي �ج ��وز ت�س�ي�ي��ر ح �م �ل��ة ح ��ج او

عمرة لغير املرخص لهم بتسييرها
اال بعد الحصول على اذن من الجهة
املختصة يفيد استيفاءهم الشروط
وال �ض��واب��ط ال �ت��ي يتطلبها ال�ق��ان��ون
والقرارات املنفذة
 يلتزم املرخص له بتسيير حملةح��ج او ع�م��رة بتقديم خ�ط��اب ضمان
م ��ن اح� ��د ال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة امل�ع�ت�م��دة
ب�ق�ي�م��ة ال �ت��أم�ين ال ��ذي ت �ق��رره اللجنة
العليا للحج وال�ع�م��رة وف�ق��ا لالئحة
املنظمة لذلك.
من باع بيته
قانون رق��م  2لسنة  2015بإضافة
م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م  29م� �ك ��ررا إل��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م  47ل�س�ن��ة  1993ب�ش��أن
الرعاية السكنية (من باع بيته) صدر
في جلسة  15يناير  2015ونشر في
الجريدة الرسمية في  15فبراير 2015
بعدد 1223
ويهدف القانون إلى أنه اذا حصل
رب االسرة من بنك االئتمان الكويتي
ع�ل��ى ق��رض ل�ب�ن��اء مسكن او لشرائه
ث ��م ت �ص��رف ف ��ي ال �ع �ق��ار ب��ال �ب �ي��ع مل��رة
واح��دة وق��ام برد مبلغ القرض كامال
الى البنك ولم يحصل على قرض آخر
منه وليس له واسرته مسكن كان له
التقدم ال��ى املؤسسة العامة للرعاية
السكنية بطلب لتوفير مسكن مالئم
على ان ي�ك��ون ذل��ك بحق االن�ت�ف��اع او
االيجار له وألسرته.
 يصدر الوزير املختص قرارا بناءعلى م��واف�ق��ة مجلس ادارة املؤسسة
بالشروط والضوابط واالوضاع التي
ي�ت��م ب�ه��ا ت��وف�ي��ر امل�س�ك��ن امل�لائ��م على
ان ي �ك��ون ت��رت�ي��ب اول��وي��ة املخاطبني
بأحكام ه��ذه امل��ادة حسب ح��اج��ة كل
اس ��رة ون ��وع امل�س�ك��ن امل�لائ��م وموقعه
وذل� � ��ك خ �ل��ال  3س � �ن ��وات م ��ن ت��اري��خ
العمل بهذا القانون مع عدم املساس
بحقوق او اولوية املخاطبني بأحكام
قانون رقم ( )47لسنة .199
تنظيم جمع السالح
ق � ��ان� ��ون رق� � ��م  6ل �س �ن��ة  2015ف��ي
ش��أن تنظيم جمع السالح والذخائر
واملفرقعات صدر القانون في جلسة
 27ي�ن��اي��ر  2015ون�ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية في  22فبراير .2015

التتمة ص10

إنشاء جهاز
المراقبين الماليين
لتحقيق الرقابة
المسبقة الفعالة
على األداء المالي
للدولة
إقرار قانون سوق
المال لتواكب
التطور في
قطاعات النشاط
االقتصادي
تأسيس شركة
المواشي الوطنية
لزيادة اإلنتاج
الحيواني وتحقيق
األمن الغذائي
قانونان للعمالة
المنزلية يهدفان
إلى تقنين وتحديد
أوضاع استقدامها
وحصرها في
شركات متخصصة
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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 الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

منظومة قوانين إلحكام الرقابة األمنية
في البالد
تتمة المنشور ص09
وي� � �ه � ��دف ال � �ق� ��ان� ��ون إل � � ��ى م ��واج ��ه
ظ� ��اه� ��رة ان� �ت� �ش ��ار ح � �ي� ��ازة األس �ل �ح��ة
ال�ن��اري��ة وال��ذخ��ائ��ر وامل�ف��رق�ع��ات بغير
ت ��رخ �ي ��ص ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا أح � ��د اآلث � ��ار
ال�ض��ارة ال�ت��ي خلفها ال�غ��زو العراقي
ال� �غ ��اش ��م ل �ل �ك��وي��ت وال � � ��ذي أدى إل��ى
وق ��وع ك�م�ي��ات ه��ائ�ل��ة منها ف��ي اي��دي
العديد من األشخاص الذين يصعب
حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن
إخفائهم لها.
وج��اء القانون نظرا ملا كشف عنه
وق��وع العديد من الجرائم من وجود
ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة م ��ن األس� �ل� �ح ��ة ال �ت��ي
ت �ه��دد أم� ��ن ال ��وط ��ن وامل ��واط� �ن�ي�ن فقد
أع��د ه��ذا القانون بشأن تنظيم جمع
ال� �س�ل�اح ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ط�م��أن�ي�ن��ة
داخل املجتمع بما يؤثر على مصالح
الكويت مع املجتمع الدولي ويهدف
ال �ق��ان��ون إل ��ى ال�ت��وف�ي��ق ق ��در اإلم �ك��ان
بني ضمانات حماية حريات األف��راد
وح� ��رم� ��ة امل� �س ��اك ��ن وب �ي��ن اع� �ت� �ب ��ارات
املصلحة الوطنية.
ويقضي القانون باآلتي:
 ي � �ج� ��وز ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ال� � �ع � ��ام أو م��ني �ف��وض��ه ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل��ب م ��ن وزي ��ر
الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة
ل��رج��ال الشرطة بتفتيش االش�خ��اص
وامل �س��اك��ن واالم ��اك ��ن ووس��ائ��ل النقل
ال� �ع ��ام وال� �خ ��اص ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م��وق��ع
م�ع�ين خ�ل�ال ف�ت��رة زم�ن�ي��ة م �ح��ددة إذا
ما دلت التحريات الجدية على حيازة
أو إح��راز أسلحة ن��اري��ة أو ذخ��ائ��ر أو
مفرقعات باملخالفة ألحكام القوانني
االخرى.
 يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحةاو ذخائر او مفرقعات غير مرخصة
او م�ح�ظ��ور ح�ي��ازت�ه��ا ب��ال�ح�ب��س مل��دة
ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة
مالية ال تزيد على عشرة آالف دينار
أو ب ��إح ��دى ه ��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين ب�ع��د
انقضاء املهلة املقررة  4أشهر.
 يعاقب بالحبس ملدة ال تزيد علىعشر س�ن��وات وب�غ��رام��ة مالية التزيد
على  50الف دينار كل من يتاجر في
س�ل�اح ن ��اري غ�ي��ر م��رخ��ص أو ذخ��ائ��ر
او مفرقعات او مكونات تصنيعها او
تهريبها او تخزينها او التعاقد مع
املنظمات او الخاليا االرهابية لبيعها
ل �ه��ا او ش ��رائ �ه ��ا م �ن �ه��ا وب �م �ص ��ادرة
املضبوطات في جميع األحوال
 يعفى من العقوبة املقررة في هذاالقانون أو أي قانون اخر ذي صلة كل

تصنيف القوانين
م��ن ي �ب��ادر بتسليم االس�ل�ح��ة ال�ن��اري��ة
غير املرخصة أو الذخائر أو املفرقعات
امل �ح �ظ��ور ح�ي��ازت�ه��ا أو إح ��رازه ��ا ال��ى
وزارة الداخلية خالل أربعة أشهر من
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية.
الرتب العسكرية
ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2015بتعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  32لسنة
 1967بشأن الجيش ص��در ف��ي جلسة
 28ي�ن��اي��ر  2015ون �ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة
ال��رس�م�ي��ة ف��ي  22ف�ب��راي��ر  2015بعدد
1224
وي � �ه� ��دف ال � �ق ��ان ��ون إل � ��ى أن ت �ك��ون
ال ��رت ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ض �ب��اط ال�ج�ي��ش
حسب التسلسل العسكري هي( :مالزم
وم� �ل ��ازم أول ون �ق �ي��ب ورائ � � ��د وم �ق��دم
وع�ق�ي��د وع�م�ي��د ول ��واء وف��ري��ق وف��ري��ق
أول) وي �ن �ت �ه��ي ال�ت�س�ل�س��ل ال�ع�س�ك��ري
بالقائد األع�ل��ى للقوات املسلحة كما
ي�ح�ت�ف��ظ ال�ع�س�ك��ري ب��رص�ي��د إج��ازات��ه
الدورية أثناء خدمته الفعلية ويجوز
ل��ه االن �ت �ف��اع ب��ه ب�م��ا ال ي��زي��د ع�ل��ى 90
ي��وم��ا ف��ي السنة ال��واح��دة اذا سمحت
ظروف العمل بذلك.
وي�ه��دف ك��ذل��ك إل��ى أن ي�ص��رف بدل
رصيد اإلج ��ازات عند انتهاء الخدمة
من أصل الرصيد وفقا ملا يلي:
 1ال�ض��اب��ط ال��ذي يبلغ ع�م��ره ال �ـ 50
ع��ام��ا ي �ص��رف ل��ه  300ي ��وم وال� ��ذي لم
يبلغ عمره الـ  50عاما يصرف له 225
يوما.
 2ض� ��اب� ��ط ال � �ص� ��ف وال� � �ف � ��رد ال � ��ذي
ي �ب �ل��غ ع �م ��ره ال � �ـ  50ع ��ام ��ا ي �ص ��رف ل��ه
 225يوما وال��ذي لم يبلغ عمره ال�ـ 50
عاما يصرف له  200ي��وم وإذا انتهت
ال �خ��دم��ة ب��ال��وف��اة ص ��رف ب ��دل رص�ي��د
اإلجازات لورثة املتوفى الشرعيني.
بلوغه م��ن العمر  60سنة ميالدية
وي�ج��وز ب�ق��رار م��ن ال��وزي��ر م��د الخدمة
مل��دة او م��دد ال يتجاوز بها ال �ـ  65من
عمره وتدخل في حساب التقاعد وفقا
لقانون التأمينات االجتماعية.
وجاء القانون ليكشف أن التطبيق
العملي للقانون بحاجة الى التعديل
ملواكبة ظروف املرحلة الراهنة.
ولتحقيق ه��ذا ال �غ��رض ت��م تعديل
امل��ادة السادسة بحيث تتضمن رتبة
فريق اول لضباط الجيش وهي رتبة
م �ت �ع��ارف ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي م �ع �ظ��م ج�ي��وش
ال� �ع ��ال ��م ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ان ه� � ��ذه ال��رت �ب��ة
منصوص عليها في قانون نظام قوة
الشرطة.

حماية حريات
األشخاص
وسمعتهم من
خالل مكافحة
جرائم تقنية
المعلومات

%2

%98

تصنيف القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

العدد

49
%98

1
%2

50
%100

املعدل

وم � ��ن ث ��م ج � ��اء ال �ت �ع��دي��ل ل�ت��وح�ي��د
ال� ��رت� ��ب ف� ��ي امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة
امل�ش��اب�ه��ة واالن �س �ج��ام م��ع توجيهات
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ت��وح�ي��د
م�س�م�ي��ات تسلسل رت��ب ال�ض�ب��اط في
الدول األعضاء بها.
وق��د أس�ف��ر ال��واق��ع ك��ذل��ك ع��ن حاجة
الهيكل التنظيمي للجيش الكويتي
ال � ��ى وج� � ��ود رت� �ب ��ة ف ��ري ��ق اول ض�م��ن
ت �س �ل �س��ل ال� ��رت� ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة ب�ح�ي��ث
ينتهي ذلك التسلسل بالقائد األعلى
للقوات املسلحة.
كما رؤي تعديل امل ��ادة ال �ـ  86على
ن�ح��و ي�س�م��ح ل�ل�ع�س�ك��ري ب ��أن يحتفظ
برصيد إجازاته الدورية أثناء خدمته
الفعلية وله حق االنتفاع بهذا الرصيد
بما ال يزيد على  90يوما في السنة اذا
كانت ظروف العمل تسمح بذلك.
ويتم ص��رف البدل النقدي لرصيد
اإلجازات عند انتهاء الخدمة للضابط
ال ��ذي يبلغ ع�م��ره ال �ـ  50ع��ام��ا بمقدار
 300يوم و 225يوما للضابط دون سن
ال�ـ  50وي�ك��ون الحد األق�ص��ى بالنسبة
لضباط الصف واألفراد  225يوما ملن
يبلغ سن الـ  50و 200يوم ملن هو دون
الـ .50
محكمة األسرة
قانون رقم  12لسنة  2015بإصدار

ق��ان��ون محكمة األس ��رة ص��در ف��ي 11
ف �ب ��راي ��ر  2015ون� �ش ��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة
ال��رس�م�ي��ة ف��ي  22م ��ارس  2015بعدد
1228
ويهدف إلى أن تنشأ بكل محافظة
محكمة تسمى محكمة األس��رة يكون
ل �ه��ا م �ق��ر م�س�ت�ق��ل ت �ت��أل��ف م ��ن دوائ ��ر
تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى
ت��اب�ع��ة مل�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف تختص
دون غ �ي ��ره ��ا ب �ط �ع ��ون االس �ت �ئ �ن��اف
ال �ت��ي ي�ج�ي��زه��ا ال �ق��ان��ون ع��ن األح �ك��ام
ال �ص��ادرة م��ن دوائ ��ر امل�ح�ك�م��ة الكلية
املشار إليها
ك� � �م � ��ا ت � �ش � �ك� ��ل دوائ � � � � � � ��ر األح� � � � � ��وال
الشخصية ال�ك�ل�ي��ة بمحكمة األس��رة
م � ��ن ق � � ��اض واح � � � ��د وت � �ش � �ك� ��ل دائ � � ��رة
االس �ت �ئ �ن��اف م ��ن ث�ل�اث��ة م�س�ت�ش��اري��ن
م��ن م�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف وللمجلس
األعلى للقضاء بناء على طلب رئيس
املحكمة الكلية أن يعهد برئاسة كل
أو بعض دوائ��ر األح ��وال الشخصية
ال � �ك � �ل � �ي� ��ة ب� �م� �ح� �ك� �م ��ة األس � � � � � � ��رة إل � ��ى
مستشارين م��ن محكمة االستئناف
ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
كما تختص محكمة االس��رة دون
غ�ي��ره��ا ب��ال�ف�ص��ل ف��ي ك��اف��ة م�ن��ازع��ات
األح��وال الشخصية املشار إليها في
ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل � ��ادة ( )34من
ق��ان��ون امل��راف�ع��ات امل��دن�ي��ة والتجارية

مراجعة الوزارات
في تنفيذ برنامج
عمل الحكومة
من خالل لجنة
األولويات

ويشمل اختصاصها كافة الكويتيني
وغ�ي��ر الكويتيني أي��ا ك��ان��ت ديانتهم
أو م ��ذاه� �ب� �ه ��م م � ��ع م � ��راع � ��اة ق ��واع ��د
االختصاص ال��دول��ي ال ��واردة باملواد
م��ن ( )23إل��ى ( )28م��ن ذل��ك ال�ق��ان��ون
وتكون األحكام الصادرة من محكمة
األس��رة إنتهائية ف��ي مسائل امليراث
وال��وص �ي��ة وال��وق��ف وامل �ه��ر إذا كانت
قيمة الدعوى ال تتجاوز خمسة آالف
دينار.
تنشأ بمقر محكمة األس��رة في كل
محافظة ن�ي��اب��ة متخصصة ل�ش��ؤون
األس��رة تتولى املهام املوكلة للنيابة
العامة في قضايا األحوال الشخصية
وف �ق��ا ألح �ك ��ام امل � ��واد م ��ن ( )337إل��ى
( )341م��ن ق��ان��و األح ��وال الشخصية
وذل ��ك إض��اف��ة إل��ى ح��ق ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
ف ��ي ال �ط �ع��ن ب��ال �ت �م �ي �ي��ز ف ��ي األح �ك ��ام
االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ة ال� �ص ��ادرة م��ن محكمة
األسرة في األحوال املنصوص عليها
ف��ي ال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل ��ادة الثالثة
عشرة من هذا القانون.
ي�ن�ش��أ ب�ك��ل م�ح��اف�ظ��ة م��رك��ز يلحق
ب �م �ح �ك �م��ة األس � � � ��رة ي� �ت ��ول ��ى ت �س��وي��ة
امل� �ن ��ازع ��ات األس ��ري ��ة وح �م��اي��ة أف ��راد
األس��رة من العنف واإلي��ذاء ال��ذي يقع
م ��ن أح ��ده ��م ع �ل��ى أف� ��راده� ��ا اآلخ��ري��ن
وي � � �ص� � ��در ق� � � � ��رار م� � ��ن وزي� � � � ��ر ال � �ع� ��دل
بتنظيم ه��ذا امل��رك��ز وت�ح��دي��د مهامه

واالج��راءات التي تتبع أمامه ويكون
اللجوء إلى املركز من دون رسوم.
تنشأ بمقر محكمة األس��رة في كل
محافظة إدارة خاصة لتنفيذ األحكام
واألوامر الصادرة طبقا لهذا القانون
تكون تابعة ل�ل�إدارة العامة للتنفيذ
املنصوص عليها في املادة ( )189من
ق��ان��ون امل��راف�ع��ات امل��دن�ي��ة والتجارية
وي� �ن ��دب ل ��رئ ��اس ��ة ه� ��ذه اإلدارة أح��د
رجال القضاء ممن ال تقل درجته عن
قاض من الدرجة األولى
ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر
يخصص لتسليم املحضون ورؤيته
ي �ن �ش��أ (ص � �ن ��دوق ت ��أم�ي�ن األس � ��رة)
يتبع وزارة العدل وتتكون مواده مما
يلي:
أ – م �ب �ل��غ ت �خ �ص �ص��ه ال� ��دول� ��ة ف��ي
ميزانية وزارة العدل.
ب – ال� �ت� �ب ��رع ��ات وال � �ه � �ب� ��ات غ�ي��ر
امل �ش��روط��ة وت �خ �ص��ص ه� ��ذه امل � ��وارد
لتنفيذ األح�ك��ام وال �ق��رارات ال�ص��ادرة
م ��ن م �ح �ك �م��ة األس � � ��رة ب �ت �ق��ري��ر ن�ف�ق��ة
ل� �ل ��زوج ��ة أو امل �ط �ل �ق��ة أو األوالد أو
األقرباء.
حقوق الطفل
ق ��ان ��ون رق � ��م  21ل �س �ن��ة  2015ف��ي
ش��أن ح�ق��وق ال�ط�ف��ل ص��در ف��ي جلسة
 24م��ارس  2015ون�ش��ر ف��ي الجريدة
الرسمية في  10مايو 2015
وي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل��ى ك�ف��ال��ة كافة
ال �ح �ق��وق األس��اس �ي��ة ل�ل�ط�ف��ل ب �م��ا في
ذلك:
أ -ح��ق ال�ط�ف��ل ف��ي ال�ح�ي��اة وال�ب�ق��اء
وال �ن �م��و ف ��ي ك �ن��ف أس� ��رة م�ت�م��اس�ك�ـ�ـ��ة
ومتضامنــة وف��ي ال�ت�م�ت��ع بمختلف
التدابير الوقائية وحمايته من كافة
أش�ك��ال العنف أو ال�ض��رر أو اإلس��اءة
البدنية أو املعنوية أو الجنسية أو
اإلهمال أو التقصير أو غير ذل��ك من
أشكال إساءة املعاملة واالستغالل.
ب -الحماية من أي نوع من انواع
التمييز ب�ين االط �ف��ال – بسبب محل
امل� �ي�ل�اد أو ال ��وال ��دي ��ن أو ال �ج �ن��س أو
ال��دي��ن أو ال�ع�ن�ص��ر أو اإلع��اق��ة أو أي
وضع آخر  -وتأمني املساواة الفعلية
بينهم في االنتفاع بكافة الحقوق.
ج -ح��ق الطفل ال�ق��ادر على تكوين
آرائ� � ��ه ال �خ��اص��ة ف ��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
املعلومات التي تمكنه من تكوين هذه
اآلراء وفي التعبير عنها واالستماع
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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 الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

فصل هيئة الشباب عن الرياضة للحفاظ
على ثروة البالد البشرية
تتمة المنشور ص10
إل� �ي ��ه ف� ��ي ج �م �ي��ع امل� �س ��ائ ��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ه ب �م��ا ف�ي�ه��ا اإلج � � ��راءات ال�ق�ض��ائ�ي��ة
واإلدارية وفقا ملا يحدده القانون.
د -ي� �ح ��ق ل� ��ول� ��ي أم � � ��ر ال� �ط� �ف ��ل أو
ال �ح��اض��ن أو ال �ح��اض �ن��ة أو م�ت��ول��ي
رع� ��اي� ��ة ال �ط �ف ��ل أو م� ��ن ف� ��ي ح�ك�م�ه��م
اس�ت�خ��راج كافة املستندات الرسمية
والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام
ب��أي إج��راء إداري أم��ام كافة الجهات
الرسمية نيابة عن الطفل.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه
األول � � � ��وي � � � ��ة ف � � ��ي ج � �م � �ي ��ع ال � � � �ق � � ��رارات
واإلج � � � � � � ��راءات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ط �ف��ول��ة
أي ��ا ك��ان��ت ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ت �ص��دره��ا أو
تباشرها.
للطفل الحق في نسبه إلى والديه
ال�ش��رع�ي�ين وال�ت�م�ت��ع برعايتهما ول��ه
ال � �ح ��ق ف� ��ي إث � �ب� ��ات ن �س �ب��ه ال �ش��رع��ي
إليهما وفقا ملا يقرره القانون حتى
بعد بلوغه سن الرشد.
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم
ي�م�ي��زه وال ي�ج��وز أن ي�ك��ون االس ��م له
معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب
ل��ه ال �ح��رج فيما ب�ين أق��ران��ه ويسجل
ه ��ذا االس ��م ع�ن��د امل �ي�لاد ف��ي سجالت
املواليد وفقا ألحكام قيد املواليد لهذا
القانون.
يتمتع ك��ل ط�ف��ل بجميع ال�ح�ق��وق
وع �ل ��ى األخ � ��ص ح �ق��ه ف ��ي ال��رض��اع��ة
والحضانة واملأكل وامللبس واملسكن
ورؤي � � � � ��ة وال � � ��دي � � ��ه ورع � � ��اي � � ��ة أم � ��وال � ��ه
وف �ق��ا ل �ل �ق��وان�ين ال �خ��اص��ة ب ��األح ��وال
الشخصية.
ل� �ك ��ل ط� �ف ��ل ال � �ح� ��ق ف � ��ي ال �ح �ص ��ول
ع� �ل ��ى خ � ��دم � ��ات ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وع � �ل� ��اج األم � � � ��راض
وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان
تمتع األط�ف��ال بأعلى مستوى ممكن
م ��ن ال �ص �ح��ة وت �ك �ف��ل ال ��دول ��ة ت��زوي��د
ال��وال��دي��ن وال�ط�ف��ل وج�م�ي��ع ق�ط��اع��ات
امل �ج �ت �م ��ع ب ��امل� �ع� �ل ��وم ��ات األس ��اس� �ي ��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ص �ح��ة ال �ط �ف��ل وت �غ��ذي �ت��ه
وم��زاي��ا الرضاعة الطبيعية ومبادئ
ح � �ف� ��ظ ال � �ص � �ح� ��ة وس �ل ��ام� � ��ة ال �ب �ي �ئ ��ة
وال��وق��اي��ة م��ن ال �ح��وادث وامل�س��اع��دات
في اإلفادة من هذه املعلومات.
ت�ك�ف��ل ال��دول��ة للطفل – ف��ي جميع
امل� �ج ��االت – ح �ق��ه ف ��ي ب �ي �ئ��ة ص��ال�ح��ة
وص �ح �ي��ة ون �ظ �ي �ف��ة وات � �خ� ��اذ ج�م�ي��ع
ال�ت��داب�ي��ر ال�ف�ع��ال��ة إلل �غ��اء امل�م��ارس��ات
الضارة بصحته مع مراعاة واجبات
وح�ق��وق متولي رع��اي��ة الطفل وحقه

مقارنة بين القوانين الجديدة والتعديالت عليها
ف ��ي ال� �ت ��أدي ��ب ال �ب �س �ي��ط غ �ي��ر امل� ��ؤذي
يحظر تعرض الطفل عمدا ألي إيذاء
ب��دن��ي أو نفسي أو ع��اط�ف��ي ض��ار أو
ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
تكفل ال��دول��ة أول��وي��ة الحفاظ على
حياة الطفل وتنشئته تنشئة ساملة
آمنة تكفل احترام حقوقه في حاالت
الطوارئ والكوارث والحروب.
إنشاء جهاز المراقبين الماليين
قانون رقم  23لسنة  2015بإنشاء
جهاز املراقبني املاليني صدر القانون
في جلسة  25مارس  2015ونشر في
الجريدة الرسمية في  17مايو :2015
وي�ه��دف إل��ى إن�ش��اء جهاز مستقل
ي �س �م��ى (ج � �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن)
ي�ت�ب��ع وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وي�ش�ك��ل ال�ج�ه��از
من رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته
وت � �ص ��ري ��ف ش � ��ؤون � ��ه وت �م �ث �ي �ل��ه ف��ي
االت� �ص ��ال ب��ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وي�ع�ين
ب�م��وج��ب م��رس��وم مل ��دة أرب ��ع س�ن��وات
ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د مل ��دة واح� ��دة – ب�ن��اء
ع�ل��ى ت��رش�ي��ح وزي ��ر امل��ال�ي��ة – وي�ك��ون
ل ��ه ن��ائ��ب ورؤس� � ��اء ق �ط��اع��ات ي�ص��در
بتعيينهم مرسوم ملدة أرب��ع سنوات
قابلة للتجديد ملدة واحدة بناء على
ترشيح وزير املالية ويلحق بالجهاز
ال �ع ��دد ال �ل��ازم م ��ن امل��راق �ب�ي�ن امل��ال�ي�ين
وامل� ��وظ � �ف �ي�ن اإلداري� � �ي � ��ن وامل� �ع ��اون�ي�ن
والخبراء من التخصصات املختلفة
لتمكينه من القيام بمهامه.
يكون للجهاز ك��ادر خ��اص يصدر
ب��ه ق ��رار م��ن مجلس ال� ��وزراء وي�ح��دد
ف� �ي ��ه ج� � � ��دول ال� � ��درج� � ��ات وال � ��روات � ��ب
وال�ب��دالت وال�ح��واف��ز وامل��زاي��ا النقدية
والعينية.
ي �ش �ت ��رط ف� ��ي م� ��ن ي �ش �غ��ل وظ �ي �ف��ة
م� � ��راق� � ��ب م � ��ال � ��ي أن ي� � �ك � ��ون ك ��وي �ت ��ي
الجنسية حاصال على بكالوريوس
تخصص رئيسي (محاسبة) معترف
ب��ه ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت وي�ك��ون تحديد
ج�ه��ة ع�م�ل��ه ون�ق�ل��ه ب �ق��رار م��ن رئ�ي��س
ال �ج �ه��از وت �ب�ي�ن الل��ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
شروط ومعايير ذلك.
ال ي �ج��وز ل�ك��ل م��ن رئ �ي��س ال�ج�ه��از
ونائبه ورؤساء القطاعات واملراقبني
املاليني أثناء تولي مناصبهم:
 - 1أن ي ��زاول مهنة ح��رة أو عمال
ت � �ج� ��اري� ��ا ي � �ت � �ع� ��ارض وم �ق �ت �ض �ي ��ات
وظيفته.
 - 2أن ي �ش �ت��ري أو ي�س�ت��أج��ر م��اال
إلح� ��دى ال �ج �ه��ات ال �خ��اض �ع��ة ل��رق��اب��ة
الجهاز – ول��و بطريقة غير مباشرة
أو ب �ط��ري �ق��ة امل � ��زاد ال �ع �ل �ن��ي – وال أن
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يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله
أو يقايضها عليه.
 - 3أن يشارك في التزامات تعقدها
إح � ��دى ال �ج �ه��ات ال �خ��اض �ع��ة ل��رق��اب��ة
الجهاز.
 - 4أن ي �ج �م��ع ب�ي�ن ال��وظ �ي �ف��ة ف��ي
الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة
أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير
حكومية.
 - 5أن ي �ت �ق��اض��ى أي � ��ة م �ب ��ال ��غ أو
مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة
يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر
على حيادية واستقاللية الجهاز.
 - 6أن ي �ع�ي�ن ف ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال �ت��ي
ك��ان ي��راق��ب عليها قبل مضي خمس
سنوات من تاريخ تركه العمل بها.
يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي
يستهدف:
 - 1ت�ح�ق�ي��ق رق��اب��ة م�س�ب�ق��ة فعالة
على األداء املالي للدولة.
 - 2ض �م ��ان ال �ش �ف��اف �ي��ة وال �ن��زاه��ة
وال� ��وض� ��وح ف ��ي األداء امل ��ال ��ي ال �ع��ام
وتعزيز املصداقية والثقة باإلجراءات
املالية.
 - 3ال� �ت ��أك ��د م� ��ن م �ط ��اب �ق ��ة األداء
امل��ال��ي ل�ل�ق��وان�ين واألن�ظ�م��ة وال�ل��وائ��ح
والتعاميم والقرارات املنظمة لها.
 - 4تقديم االستشارات واإلرشادات
ال �ل�ازم� ��ة ل �ل �ش ��ؤون امل ��ال �ي ��ة ل�ل�ج�ه��ات
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الخاضعة لرقابة الجهاز.
 - 5م �ت��اب �ع��ة ت�ح�ص�ي��ل اإلي � � ��رادات
العامة للدولة.
الخدمة الوطنية العسكرية
ق��ان��ون رق��م  20لسنة  2015بشأن
ال �خ��دم��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ص��در
ف��ي جلسة  7أب��ري��ل  2015ون�ش��ر في
الجريدة الرسمية في  10مايو 2015
جاء فيه:
 - 1الخدمة الوطنية العسكرية :هي
الخدمة الواجبة على كل كويتي من
ال��ذك��ور أت��م الثامنة ع�ش��رة م��ن عمره
عند العمل بهذا القانون ويعفى من
ت �ج��اوز ه ��ذا ال�ع�م��ر م��ن أدائ �ه��ا وه��ي
خدمة عاملة وخدمة احتياطية.
 - 2املكلف :كل كويتي وج��ب عليه
أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم
الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة
والثالثني من عمره وفقا ألحكام هذا
القانون.
 - 3ال�خ��دم��ة ال�ع��ام�ل��ة :ه��ي الخدمة
ال��وط�ن�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل �ح��ددة مدتها
وفقا ألحكام هذا القانون.
 - 4امل � �ج � �ن ��د :ك � ��ل م �ك �ل��ف ال �ت �ح��ق
ب ��ال� �خ ��دم ��ة ال� �ع ��ام� �ل ��ة أو ت � ��م إي� �ق ��اف
استمراره فيها استنادا ألحكام هذا
القانون.
 - 5ال� �خ ��دم ��ة االح� �ت� �ي ��اط� �ي ��ة :ه��ي

ال�خ��دم��ة ال��واج �ب��ة ع�ل��ى ك��ل م��ن أنهى
الخدمة العاملة وتكون مدتها ثالثني
يوما في السنة وملدة عشر سنوات أو
حتى بلوغه سن الخامسة واألربعني
أيهما أقرب.
 - 6االح�ت�ي��اط��ي :ك��ل كويتي وجب
عليه أداء الخدمة االحتياطية وفقا
لهذا القانون.
 - 7ال � �س � �ن� ��ة :ه � ��ي ال� �س� �ن ��ة ح �س��ب
التقويم امليالدي.
على ك��ل كويتي أت��م الثامنة عشر
من عمره أن يقدم نفسه  -خالل ستني
يوما من التاريخ ال��ذي يتم فيه هذه
السن  -إلى الجهة املختصة بالخدمة
الوطنية العسكرية.
ي � �ش � �ت� ��رط ل� �ل� �ت� �ع� �ي�ي�ن ف� � ��ي أي م��ن
ال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة أو غ �ي��ر
الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة
مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة
ال �ع��ام �ل��ة أو ت��أج�ي�ل�ه��ا أو االس�ت�ث�ن��اء
أو اإلع� �ف ��اء م�ن�ه��ا وف �ق��ا ألح �ك��ام ه��ذا
القانون وتكون األولوية في التعيني
ملن أدى الخدمة العاملة
م ��دة ال �خ��دم��ة ال �ع��ام �ل��ة اث �ن��ا عشر
ش �ه��را ت�ش�م��ل ف �ت��رة ت��دري��ب عسكري
وفترة خدمة.
في حالة عدم اجتياز فترة التدريب
العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة
العاملة خمسة عشر شهرا.
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية
العسكرية:
أ -امل �ع �ي �ن��ون أو امل �ت �ط ��وع ��ون ف��ي
رت�ب��ة عسكرية بالجيش أو الشرطة
أو الحرس الوطني أو اإلدارة العامة
أال تقل مدة خدمتهم عن
لإلطفاء على ّ
خمس سنوات.
ب -الفئات ال�ت��ي يحددها مجلس
الوزراء  -بناء على عرض وزير الدفاع
 وفقا ملقتضيات املصلحة العامة.ي� �ع� �ف ��ى م� � ��ن ال � �خ � ��دم � ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
العسكرية الفئات اآلتية:
أ -امل� �ك� �ل ��ف امل� � �ص � ��اب ب � �م� ��رض أو
عاهة تمنعه من أداء الخدمة  -طبقـا
ل �ش ��روط ال �ل �ي��اق��ة ال �ص �ح �ي��ة ل�ل�خ��دم��ة
ال �ع��ام �ل��ة  -ب� �ن ��اء ع �ل��ى ق � ��رار ال�ل�ج�ن��ة
الطبية العسكرية املختصة.
ب -أس ��رى ال �ح��رب وف �ق��ا للقوانني
املحلية أو الدولية.
ج -من صدر حكم بثبوت غيبته.
د -امل � �ك � �ل� ��ف ال � �ع � ��ائ � ��ل م� � ��ن أب � �ن� ��اء
ال�ع�س�ك��ري أو امل�ج�ن��د أو االح�ت�ي��اط��ي
ال��ذي يتوفى أو يسرح مل��رض أصابه
أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة
العسكرية أو بسببها.

وقالت املذكرة اإليضاحية للقانون
إن ال �ت �ط �ب �ي ��ق ال� �ع� �م� �ل ��ي ل �ل �م��رس��وم
بالقانون رق��م ( )102لسنة  1980في
شأن الخدمة اإللزامية واالحتياطية
ألك �ث ��ر م ��ن ع �ش��ري��ن س �ن��ة ك �ش��ف ع��ن
ص �ع��وب��ات وم �ش��اك��ل م �م��ا اس�ت��وج��ب
إع � � � � ��ادة ال � �ن � �ظ ��ر ف � �ي ��ه ح � �ت ��ى ي �س��اي��ر
م� �س� �ت� �ج ��دات وم� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات امل ��رح� �ل ��ة
ال � �ق ��ادم ��ة وال ش� ��ك أن ت �ح �ق �ي��ق ذل ��ك
ي�س�ت�ل��زم ب�ع��ض ال�ت�ط��وي��ر وال�ـ�ت�ع��دي��ل
مل��واك �ب��ة امل �ت �غ �ي��رات ب �ك��اف��ة ج��وان�ب�ه��ا
ال �ق��ان��ون �ي��ة واإلداري � � � ��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
والعملياتية.
وقد فرضت هذه املتغيرات البحث
ع ��ن م �ف �ه��وم ج ��دي ��د ل �ن �ظ��ام ال �خ��دم��ة
الوطنية العسكرية يعمل على تحقيق
األهداف التي يسعى هذا النظام إلى
بلوغها وإج��راء تغييرات جذرية في
مسيرة الخدمة العسكرية اإللزامية
واالحتياطية وعلى ضوء الدراسات
ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال �ق �ي��ادة ال�ع�س�ك��ري��ة
من الناحية العملية والتدريبية على
نحو يتفق م��ع ت�ص��ور ج��دي��د ملفهوم
ال �ت �ج �ن �ي��د وأس� �ل ��وب ��ه م ��ن خ�ل��ال آراء
ال�خ�ب��راء واالس�ت�ش��اري�ين وال��دراس��ات
واس �ت �ط�ل�اع��ات ال� � ��رأي ال �ت��ي أج��ري��ت
ح � ��ول ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وت �ط �ب �ي �ق��ه ف��ي
الواقع العملي.
وق � ��د راع� � ��ى امل� �ش ��رع ف ��ي ال �ق��ان��ون
ت �ح �ق �ي��ق أه� � � ��داف وغ � ��اي � ��ات ال �خ��دم��ة
العسكرية وامل�ص��ال��ح العليا للدولة
ولم يغفل القانون األهداف السياسية
واالقتـصادية واالجتماعية ال�لازم��ة
ل�ت�ح�ق�ي��ق األم� ��ن واألم � ��ان وال��رف��اه �ي��ة
واالستقرار لكل فئات املجتمع.
وق ��د اح �ت��وى ال �ق��ان�ـ��ون ع�ل��ى ث�م��ان
وخ�م�س�ين م �ـ��ادة قسمت ع�ل��ى خمسة
أبواب.
تنظيم نشاط األوراق المالية
ق� � ��ان� � ��ون رق� � � ��م  22ل� �س� �ن ��ة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رق��م 7
لسنة  2010بشأن هيئة أس��واق املال
وتنظيم نشاط األوراق املالية صدر
ف��ي جلسة  8أب��ري��ل  2015ون�ش��ر في
الجريدة الرسمية في  10مايو :2015
ويهدف القانون إلى تالفى بعض
املسائل في أحكام ونصوص القانون
ول �ت��واك��ب ال�ت�ط��ور امل�ت�لاح��ق ف��ي ه��ذا
القطاع الحيوي من قطاعات النشاط
االقتصادي واملالي
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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 الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

تشكيل لجنة األولويات سابقة برلمانية
لوضع خطة للعمل التشريعي
تتمة المنشور ص11
ك�م��ا ت��م ت�ع��دي��ل االك�ت�ت��اب ال�خ��اص
ب�ح�ي��ث ح��ذف��ت ال �ع �ب��ارة ال �ت��ي تجعل
ه��ذا االكتتاب مقتصرا على شركات
امل� �س ��اه� �م ��ة امل �ق �ف �ل ��ة أو ع� �ن ��د زي� � ��ادة
رأسمال شركة قائمة إذ إن االكتتاب
ال � � �خ� � ��اص ق� � ��د ي� � �ك � ��ون ف� � ��ي وح� � � ��دات
ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��ار أو ف ��ي أس�ه��م
ش��رك��ات امل�س��اه �م��ة ال �ع��ام��ة ومل ��ا ك��ان
ال�ع�ن�ص��ر امل �م �ي��ز ل�لاك �ت �ت��اب ال �خ��اص
هو كونه موجها لشخص أو لفئة أو
أشخاص معينني فكان هذا التعريف
داال بذاته لهذا املصطلح دون تحديد
ن��وع ال�ش��رك��ة أو ال�ك�ي��ان ال ��ذي يجرى
عليه هذا النوع من االكتتاب.
وح� �ي ��ث ن �ص��ت امل � � ��ادة ( )118م��ن
القانون على حظر بيع وشراء الورقة
املالية أثناء حيازة املطلع ملعلومات
داخلية ول��م يتضمن القانون القائم
تعريفا ملصطلح املعلومات الداخلية
أس��وة بما أخذ به املشرع في غالبية
ال �ق��وان�ي�ن امل �ق��ارن��ة ول �ك��ون مصطلح
امل �ع �ل��وم��ات ال��داخ �ل �ي��ة ه ��و مصطلح
يغلب عليه الطابع الفني ف��ي مجال
األوراق امل ��ال � �ي ��ة وه� � ��و م �ت �ص ��ل ف��ي
األس��اس ب��امل��ادة ( )118التي تشتمل
على تأثيم ج��زائ��ي فقد رؤى اق�ت��راح
إدراج��ه ضمن تعريفات امل��ادة األولى
من القانون.
وقد تضمنت املادة ( )3من القانون
األه � � ��داف ال �ت ��ي ت �س �ع��ى ال �ه �ي �ئ��ة إل��ى
تحقيقها ف��ي ال�ق�ي��ام ب�ن�ش��اط�ه��ا ومل��ا
ك � ��ان م ��ن ت �ل��ك األه � � � ��داف ال �ج��وه��ري��ة
ال �ت��ي ي �ت �ع�ين أن ت �ك��ون ت �ح��ت نصب
ع�ين ال�ه�ي�ئ��ة ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة أس��واق
امل� ��ال وت �ط��وي��ع أدوات� �ه ��ا ل �ك��ل م��ا هو
ج��دي��د ف��ي ال �ع �م��ل وال �ت��واك��ب م��ع كل
ح ��دي ��ث ف �ق��د ُأض� �ي ��ف ب �ن��د ب ��رق ��م ()2
إل��ى امل��ادة امل��ذك��ورة بحيث يكون من
األه� � ��داف األس��اس �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة تنمية
أسواق املال وتنويع وتطوير أدواتها
االستثمارية مع السعي للتوافق مع
أفضل املمارسات العاملية األمر الذى
يخدم السوق املالي الكويتي ليكون
دائ �م��ا ف��ي رك ��اب ال�ت�ح��دي��ث املتالحق
الذى يصيب هذا النشاط ذا الطبيعة
املتغيرة واملتطورة.
ول�ق��د راع ��ى ال �ق��ان��ون ه��ذه املسألة
ل� �ي� �س� �ت� �ب� �ع ��د س � � ��ري � � ��ان ن � � ��ص امل � � � ��ادة
( )508م��ن ال�ق��ان��ون امل��دن��ي ع�ل��ى ه��ذه
التعامالت وكذلك نص املادتني (992
و )1053الرت�ب��اط�ه�م��ا ب��امل��ادة ()508
املشار إليها كما تم استبعاد سريان

األح�ك��ام املنصوص عليها ف��ي امل��واد
( 233و132و 231و )237م��ن ق��ان��ون
ال� �ت� �ج ��ارة وال � �ت ��ي ت �ن �ظ��م اإلج� � � ��راءات
املتعلقة بالنظام ال�ع��ام فيما يخص
ب�ي��ع وت�م�ل��ك ال �ش��يء وامل ��ره ��ون وه��ي
إج��راءات ال تتفق مع طبيعة السرعة
وال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ال �ت��ي يطلبها العمل
ف��ي أس��واق امل��ال كما أع�ط��ى التعديل
الحق للهيئة في تنظيم التنفيذ على
األوراق املالية دون التقيد باألحكام
امل� � �ن� � �ص � ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف� � ��ي ال � �ك � �ت ��اب
ال�ث��ال��ث م��ن ق��ان��ون امل��راف �ع��ات املدنية
والتجارية والهدف من هذا التعديل
تنشيط التداوالت في األسواق املالية
ب �م ��ا س �ي ��ؤث ��ر ت ��أث� �ي ��را ج ��وه ��ري ��ا ف��ي
بيئة األعمال في دول��ة الكويت وبما
يعطي دفعة قوية لألمام للممارسة
التجارية بحيث يكون من الجائز أن
يتفق الدائن املرتهن مع الراهن وقت
ت��رت �ي��ب ال��ره��ن ع �ل��ى األوراق امل��ال�ي��ة
ع �ل��ى أن� ��ه وف� ��ي ح ��ال ��ة إخ �ل��ال امل��دي��ن
يستوفي الدائن حقه من خالل تملك
ال�ش��يء امل��ره��ون أو بيعه دون التقيد
ب� ��األح � �ك� ��ام امل � �ن � �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
امل ��واد ( 233و 232و )231م��ن ق��ان��ون
التجارة وكذلك دون التقيد باألحكام
امل� � �ن� � �ص � ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف� � ��ي ال � �ك � �ت ��اب
ال�ث��ال��ث م��ن ق��ان��ون امل��راف �ع��ات املدنية
والتجارية أي يتم البيع بتعليمات
تصدر م��ن ال��دائ��ن املرتهن س��واء إلى
وكالة املقاصة إذا كان الرهن قد ترتب
بشكل مباشر على ال��ورق��ة املالية أو
بتعليمات تصدر إلى مدير املحفظة
االستثمارية إن كان الرهن قد ترتب
ع �ل ��ى م �ح �ف �ظ��ة اس �ت �ث �م ��اري ��ة وب ��ذل ��ك
ي �ك��ون ال �ق��ان��ون ق��د اخ �ت��زل إج� ��راءات
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع �ل ��ى األوراق امل ��ال� �ي ��ة م��ن
سنوات واستهدف أن تتم في ساعات
وذل� ��ك م �س��اي��رة ألح� ��دث ال�ت�ش��ري�ع��ات
االن �ج �ل��وس �ك �س��ون �ي��ة م �ث��ل ال �ت �ش��ري��ع
االنجليزي والتشريع األميركي.
تأسيس شركة لالتجار
في المواشي
ق��ان��ون رق��م  29لسنة  2015بشأن
الترخيص بتأسيس شركة مساهمة
ك��وي �ت �ي��ة ب ��اس ��م ال� �ش ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ل�لات�ج��ار ف��ي امل��واش��ي ص��در القانون
ف��ي ج�ل�س��ة  5م��اي��و  2015ون �ش��ر في
الجريدة الرسمية في  14يونيو 2015
ويهدف القانون إلى انشاء شركات
اخرى لتربية املواشي تركز نشاطها
على زي��ادة االنتاج الحيواني بهدف
تحقيق االمن الغذائي من خالل زيادة

جانب من احدى الجلسات في دور االنعقاد الثالث

االنتاج املحلي وخفض ال��واردات من
اللحوم اضافة الى تحقيق االستقرار
في أسعار اللحوم املحلية من خالل
زيادة املعروض منها.
وي �ق �ض��ي ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى أن ت �ق��وم
الحكومة بتأسيس ش��رك��ة مساهمة
ك ��وي� �ت� �ي ��ة أو اك � �ث� ��ر غ ��رض� �ه ��ا ال �ن �ق��ل
واالتجار في املواشي على وتخصص
أس �ه �م �ه��ا ب �ن �س �ب��ة ال ت �ق ��ل ع� ��ن س�ت��ة
ف��ي امل �ئ��ة وال ت��زي��د ع�ل��ى  24ف��ي املئة
للجهات الحكومية والجهات العامة
التابعة لها وت�ط��رح  50ف��ي امل�ئ��ة من
االس �ه��م ل�لاك�ت�ت��اب ال �ع��ام للكويتيني
ونسبة ال تقل عن  26في املئة تطرح
للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك
فيها ش��رك��ات املساهمة امل��درج��ة في
سوق الكويت لألوراق املالية.
تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة
خ�ل�ال س�ت��ة ش�ه��ور م��ن ت��اري��خ العمل
بهذا القانون
ن� � �ظ � ��را ل� � ��وج� � ��ود ش � ��رك � ��ة وح � �ي� ��دة
ت �ت �ع��ام��ل ب � �ه ��ذا ال� �ن� �ش ��اط ك � ��ان ع�ل��ى
ال �ح �ك��وم��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى اي� �ج ��اد ن��وع
من املنافسة املشروعة وذل��ك بإنشاء
ش��رك��ة م �س��اه �م��ة ث��ان �ي��ة ت �ع �م��ل على
ت �ن �ظ �ي��م ه� ��ذا ال �ن �ش��اط واالرت � �ق � ��اء ب��ه
وحماية املستهلك الكويتي.
تركيب كاميرات
وأجهزة المراقبة األمنية
ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م وت��رك �ي��ب
ك��ام �ي��رات وأج� �ه ��زة امل��راق �ب��ة األم�ن�ي��ة
ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  16يونيو
:2015
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل� ��ى أن� ��ه ي�ج��ب
على مالكي املنشآت واملسؤولني عن
إدارت � �ه ��ا ت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات وأج �ه��زة
م��راق�ب��ة أمنية بها وتشغيلها ط��وال

اليوم على أن يكون لها غرفة تحكم
م ��رك ��زي ��ة ول �ل �ج �ه��ة امل �خ �ت �ص��ة وف �ق��ا
ملقتضيات املصلحة العامة ان تلزم
اي ��ا م��ن م��ال �ك��ي وم �س��ؤول��ي امل�ن�ش��آت
ب��رب��ط كاميراتها وأج �ه��زة مراقبتها
بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة
املختصة
تحدد بقرار من الوزير املواصفات
ال�ف�ن�ي��ة ل �ك��ام �ي��رات وأج� �ه ��زة امل��راق �ب��ة
االم�ن�ي��ة وف �ق��ا مل��ا ه��و معتمد محليا
وع ��امل� �ي ��ا وت � �ح ��دد ال �ج �ه��ة امل�خ�ت�ص��ة
ام��اك��ن ون �ق��اط وض�ع�ه��ا وع��دده��ا في
املنشآت
يجب االش��ارة في املنشآت بلوحة
او لوحات واضحة ال��ى انها مجهزة
ب �ك��ام �ي��رات واج � �ه ��زة م��راق �ب��ة ام�ن�ي��ة
وتحدد الجهة املختصة مواصفاتها
وعددها وأماكن وضعها
ي � �ج� ��ب االح� � �ت� � �ف � ��اظ ب �ت �س �ج �ي�ل�ات
ال�ك��ام�ي��رات وأج �ه��زة امل��راق�ب��ة االمنية
ملدة مائة وعشرين يوما وعدم إجراء
اي تعديالت عليها كما يجب اتالف
التسجيالت مباشرة بعد انتهاء تلك
املدة
ي�ح�ظ��ر ت�س�ل�ي��م او ن�ق��ل او تخزين
او ارسال او نشر اي من التسجيالت
امل�ش��ار إليها اال بموافقة كتابية من
جهة التحقيق املختصة او املحكمة
املختصة.
ع�ل��ى م��ال�ك��ي امل�ن�ش��آت وامل�س��ؤول�ين
عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة
امل��راق �ب��ة األم �ن �ي��ة وت �ح��دي �ث �ه��ا بصفة
دورية ومستمرة لضمان حسن أدائها
ألغ��راض �ه��ا واس �ت �م��راري��ة م�ط��اب�ق�ت�ه��ا
للمواصفات الفنية.
ي �ك��ون ل�ل�م��وظ�ف�ين ال ��ذي ��ن يعينهم
ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ل�ض�ب��ط امل �خ��ال �ف��ات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون

ص�ف��ة الضبطية القضائية ول�ه��م في
سبيل تأدية اعمالهم دخ��ول املنشآت
وتفتيشها وضبط املخالفات وامل��واد
م��وض��وع املخالفة وت�ح��ري��ر املحاضر
ال�لازم��ة وإحالتها ال��ى جهة التحقيق
املختصة.
ي�ح�ظ��ر ت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات وأج �ه��زة
امل��راق �ب��ة األم �ن �ي��ة ف ��ي األم ��اك ��ن امل �ع��دة
ل�ل�س�ك�ن��ى او ل �ل �ن��وم او غ� ��رف ال �ع�لاج
ال �ط �ب �ي �ع��ي او غ� ��رف ت �ب��دي��ل امل�ل�اب��س
ودورات امل� �ي ��اه وامل� �ع ��اه ��د ال�ص�ح�ي��ة
النسائية وال�ص��ال��ون��ات النسائية أو
اي مواقع تتعارض وض��ع الكاميرات
ف �ي �ه��ا م ��ع ال �خ �ص��وص �ي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة
وت � ��وض � ��ح ف � ��ي ال�ل�ائ � �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ويجوز بقرار من الوزير إضافة اماكن
اخرى.
ي�ج��وز لجهة التحقيق أو املحكمة
اعتبار التسجيالت التي تتم بواسطة
ك ��ام �ي ��رات وأج� �ه ��زة امل ��راق �ب ��ة االم �ن �ي��ة
بمثابة دليل.
ي �ع��اق��ب ب��ال �ح �ب��س م� ��دة ال ت �ج��اوز
سنة وب��ال�غ��رام��ة ال�ت��ي ال تقل ع��ن ألف
دي� �ن ��ار وال ت ��زي ��د ع �ل��ى خ �م �س��ة آالف
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني كل
من يخالف ايا من احكام املادتني  2و3
من هذا القانون.
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث
س �ن��وات وب��ال �غ��رام��ة ال �ت��ي ال ت�ق��ل عن
ألفي دينار وال تزيد على عشرة آالف
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني كل
من يخالف ايا من احكام امل��واد ( 5و6
و )9من هذا القانون.
يعاقب ك��ل م��ن يخالف حكم امل��ادة
الرابعة من هذا القانون بالغرامة التي
ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد
على ألف دينار.
م��ع ع��دم اإلخ�ل�ال ب��أي��ة عقوبة اشد
ي� �ن ��ص ع �ل �ي �ه��ا ق� ��ان� ��ون آخ� � ��ر ي �ع��اق��ب
بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات
وال تقل عن سنتني وبغرامة ال تقل عن
ألفي دينار وال تزيد على عشرة آالف
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني كل
م��ن ق ��ام ع �م��دا ب ��اإلس ��اءة او التشهير
ب��ال�غ�ي��ر وذل ��ك ب��ال�ت�ق��اط او اس�ت�خ��راج
ص ��ورة او م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و او اك �ث��ر من
ال �ت �س �ج �ي�لات او ن �ش��ره��ا ب��اس�ت�ع�م��ال
ال �ك��ام �ي��رات وأج �ه��زة امل��راق �ب��ة االم�ن�ي��ة
املنصوص عليها في هذا القانون
مكافحة جرائم
تقنية المعلومات
ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن م �ك��اف �ح��ة ج��رائ��م
تقنية املعلومات صدر القانون في

جلسة  16يونيو 2015
وي � �ه� ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل � ��ى ح �م��اي��ة
ح� � ��ري� � ��ات األش� � � �خ � � ��اص وش ��رف � �ه ��م
وس �م �ع �ت �ه��م ودرء ال� � �ع � ��دوان ع�ل��ى
األم� � � � � � � ��وال وامل � �م � �ت � �ل � �ك � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة
والخاصة سعيا م��ن دول��ة الكويت
في سياق دع��م التوجهات الدولية
الخاصة بمكافحة هذه النوعية من
الجرائم.
االس� �ت� �خ ��دام امل �ت��زاي��د ل�ل�ش�ب�ك��ات
ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات واألن �ظ �م ��ة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة أدى ال � ��ى ك �ث �ي��ر م��ن
املخاطر إذ أف��رز أن��واع��ا جديدة من
ال� �ج ��رائ ��م ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا (ال �ج��رائ��م
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة) ك �ج��رائ��م االخ �ت�ل�اس
وال � �ت� ��زوي� ��ر ال� �ت ��ي ت �ت ��م ب��ال��وس��ائ��ل
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وال � �ج � ��رائ � ��م امل ��اس ��ة
ب��األخ�ل�اق واآلداب ال�ع��ام��ة وس��رق��ة
املعلومات واختراق النظم السرية.
تناولت املادة الثانية من القانون
ج ��ري� �م ��ة ال � ��دخ � ��ول غ� �ي ��ر امل � �ش� ��روع
ال ��ى ج �ه��از ح��اس��ب آل ��ي او أن�ظ�م��ة
م �ع �ل��وم ��ات �ي ��ة ب ��اس� �ت� �خ ��دام إح � ��دى
وسائل تقنية املعلومات كما قضت
فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد
ال�ع�ق��وب��ة ف��ي ح ��ال ت��رت��ب ع�ل��ى ه��ذا
ال��دخ��ول إل�غ��اء أو إت�ل�اف للبيانات
أو ف��ي حالة املعلومات الشخصية
ح �ي��ث ن �ص��ت ال �ف �ق��رة ال��راب �ع��ة على
تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة
أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
ت �ض �م �ن��ت امل� � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة ت�ش��دي��د
ال �ع �ق ��وب ��ة ف� ��ي ح � ��ال ك � ��ون ال �ب �ي��ان��ات
م�ح��ل ال�ج��ري�م��ة ح�ك��وم�ي��ة أو متعلقة
ب� �ح� �س ��اب ��ات ال� �ع� �م�ل�اء ف� ��ي امل �ن �ش��آت
وامل � ��ؤس � �س � ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة وت �ج��ري��م
اف �ع��ال ال�ت��زوي��ر او إت�ل�اف املستندات
االل �ك �ت��رون �ي��ة ع��رف�ي��ة أو ح�ك��وم�ي��ة أو
بنكية بما فيها املتعلقة بالفحوص
الطبية وك��ذل��ك اس�ت�خ��دام اي��ة وسيلة
م ��ن وس ��ائ ��ل ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات ف��ي
ت�ه��دي��د األش �خ��اص أو اب �ت��زازه��م مع
ت �ش��دي��د ال �ع �ق��وب��ة إذا ك� ��ان ال�ت�ه��دي��د
ب��ارت�ك��اب ج�ن��اي��ة أو امل �س��اس بكرامة
األشخاص أو شرفهم.
ون�ص��ت امل ��ادة ال��راب�ع��ة على عقاب
من أع��اق أو عطل عمدا الوصول الى
م��واق��ع ال �ك �ت��رون �ي��ة وك ��ل م��ن تنصت
على ما هو مرسل عن طريق الشبكة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة أو م� ��ن أن� �ش ��أ م��وق �ع��ا
ي �ت �ض �م��ن م �س��اس��ا ب� � � ��اآلداب ال �ع��ام��ة
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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 الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

إنشاء جهاز وطني لحماية حقوق اإلنسان
وتعزيز الحريات العامة
تتمة المنشور ص12
أو ت �ح��ري �ض��ا ع �ل��ى أع� �م ��ال ال ��دع ��ارة
والفجور.
وأوجبت املادة الخامسة عقاب كل
م��ن توصل ع��ن طريق إح��دى وسائل
تقنية املعلومات ال��ى بيانات بطاقة
ائتمانية واستخدامها في الحصول
على أموال الغير فيما قضت املادتان
السادسة والسابعة بمعاقبة كل من
ارت �ك��ب أح ��د امل �ح �ظ��ورات امل�ن�ص��وص
عليها في قانون املطبوعات والنشر
باستخدام الوسائل االلكترونية.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة ع �ل��ى ان
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع
سنوات وبغرامة ال تقل عن  10آالف
دي �ن��ار وال ت �ج��اوز  30أل ��ف دي �ن��ار او
بإحدى هاتني العقوبتني كل من انشأ
موقعا أو نشر معلومات باستخدام
الشبكة املعلوماتية بقصد االت�ج��ار
بالبشر او تسهيل التعامل فيهم او
ترويج املخدرات او املؤثرات العقلية
وم��ا ف��ي حكمها أو تسهيل ذل��ك في
غير األحوال املصرح بها قانونا.
ونصت امل��ادة  10من القانون على
ان ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال ت �ج��اوز
 10س �ن��وات وب �غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن 20
أل��ف دينار وال تجاوز  50أل��ف دينار
أو ب� ��إح� ��دى ه ��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ي�ن ك��ل
م��ن أن�ش��أ موقعا ملنظمة إره��اب�ي��ة أو
لشخص اره��اب��ي أو ن�ش��ر ع��ن أيهما
معلومات على الشبكة املعلوماتية
او ب��إح��دى وس��ائ��ل تقنية املعلومات
ول� � � ��و ت � �ح� ��ت م � �س � �م � �ي ��ات ت �م��وي �ه �ي��ة
لتسهيل االت �ص��االت ب��أح��د قياداتها
أو أع�ض��ائ�ه��ا أو ال �ت��روي��ج ألف�ك��اره��ا
أو تمويلها أو ن�ش��ر كيفية تصنيع
األج � �ه� ��زة ال� �ح ��ارق ��ة أو امل �ت �ف �ج��رة أو
أي � ��ة أدوات ت �س �ت �خ��دم ف� ��ي األع� �م ��ال
االرهابية.
العمالة المنزلية
قانون بشأن العمالة املنزلية صدر
القانون في جلسة  24يونيو :2015
ويهدف القانون الى وضع تشريع
للعمالة املنزلية خاصة أن النصوص
التشريعية الحالية ال تلبي الحماية
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ك��اف�ي��ة ل�ح�ق��وق العمالة
امل �ن��زل �ي��ة ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن �ه��ا تمثل
نسبة كبيرة من اجمالي عدد العمالة
األجنبية.
واش�ت�م��ل م ��واد ال �ق��ان��ون املقترحة
ع � �ل ��ى ت � �ع ��ري ��ف ل� �ل� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة
وم �ت �ط �ل �ب��ات ت��راخ �ي��ص اس �ت �ق��دام �ه��ا
باإلضافة الى تنظيم عملها وحقوقها

وواجباتها وكذلك االجراءات االدارية
تجاه مكاتب استقدام العمالة.
ي �ن �ظ��م ال � �ق� ��ان� ��ون ش � � ��روط اص � ��دار
الرخص للمكاتب ويوضح التزامات
ك � ��ل م � ��ن ص� ��اح� ��ب ال� �ع� �م ��ل وال� �ع ��ام ��ل
واش � � �ت� � ��رط م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ع��د
ت�ع��دي�ل��ه ان ي �ك��ون ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص
كويتيا ال يقل عمره عن  30سنة وال
ي��زي��د ع�ل��ى  70وح�ظ��ر ع�ل��ى أص�ح��اب
العمل الحاق العمالة املنزلية بالعمل
ل��دي �ه��م اال ب �م��وج��ب ع �ق��ود اس �ت �ق��دام
صادرة من وزارة الداخلية.
استقدام وتشغيل
العمالة المنزلية
ق � ��ان � ��ون ب � �ش � ��أن ان� � �ش � ��اء ش ��رك ��ات
مساهمة مقفلة الس�ت�ق��دام وتشغيل
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ص ��در ال �ق��ان��ون في
جلسة  24يونيو :2015
ويهدف الى تقنني وتحديد اوضاع
استقدام العمالة املنزلية وحصرها
ف� � ��ي ش� � ��رك� � ��ات م �ت �خ �ص �ص ��ة ت �ت �ق �ي��د
بالقواعد وال�ض��واب��ط االنسانية في
ت �ع��اق��دات �ه��ا الس �ت �ق��دام ه ��ذه ال�ع�م��ال��ة
وعدم اساءة البعض اليها.
والقانون سيرقى بمكانة الكويت
ام� ��ام امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة وال�ع�م��ال�ي��ة
والتي تطالب بتعديل النظام الحالي
او تغييره ل�ي��واك��ب امل��رح�ل��ة الحالية
ب �ح �ي��ث ال ي � ��ؤدي ال� ��ى ه �ض��م ح �ق��وق
العمالة باعتبار ان بعض املمارسات
م��ع ه��ذه العمالة ه��و انتهاك لحقوق
هذه الفئة.
ون�ص��ت امل��ادة االول��ى م��ن املقترح
ع � �ل ��ى ان ت� �ن� �ش ��أ ش� ��رك� ��ة م �س��اه �م��ة
مقفلة ش��ري�ط��ة ع��دم ت�ق��اض��ي ارب��اح
ت� ��زي� ��د ع� �ل ��ى  10ف � ��ي امل � �ئ� ��ة ت �ت��ول��ى
اس�ت�ق��دام وتشغيل العمالة املنزلية
وتخصص  10في املئة من أسهمها
للهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار ومثلها
ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة و 60ف��ي امل �ئ��ة الت �ح��اد
الجمعيات التعاونية االستهالكية
و 10في املئة للهيئة العامة لشؤون
ال �ق �ص��ر وم�ث�ل�ه��ا ل�ل�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية او الشركات التابعة لها.
كما أج��ازت امل��ادة ملجلس اإلدارة
تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة
اي جهات عامة اخ��رى باملشاركة او
التخارج.
ون �ص��ت امل � ��ادة ال��راب �ع��ة ع �ل��ى ان��ه
ي�ك��ون للشركة مجلس ادارة يشكل
م � ��ن رئ � �ي � ��س و 6اع � � �ض � ��اء م �م �ث �ل�ين
ل� �ل� �م� �س ��اه� �م�ي�ن م� � ��ن ذوي ال� �خ� �ب ��رة
واالخ� �ت� �ص ��اص ب �ن ��اء ع �ل��ى ت��رش�ي��ح

جانب من أحدى الجلسات

ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��اء
وعضوية ممثلني بصفة استشارية
ع��ن ج�ه��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ووزارة
ال �ص �ح ��ة وال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى
ال �ع��ام �ل��ة وي � �ح ��دد ن� �ظ ��ام ال �ع �م��ل ب��ه
م� �م ��واع� �ي ��د اج� �ت� �م ��اع ��ات ��ه واص� � � ��دار
ق��رارات��ه وم�ك��اف��أة اع�ض��ائ��ه واللجان
امل �ن �ب �ث �ق��ة ع� �ن ��ه .ف �ي �م��ا ن �ص��ت امل � ��ادة
ال �خ��ام �س��ة ان � ��ه م ��ع م� ��راع� ��اة اح �ك��ام
ال �ق��وان�ين امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ع�م��ال��ة املنزلية
ت� �ل� �ت ��زم ال� �ش ��رك ��ة ب �ت��أه �ي��ل ال �ع �م��ال��ة
وتدريبها في مراكز متخصصة قبل
دخ��ول�ه��ا ال �ب�لاد وات �خ��اذ االج� ��راءات
ال�ل�ازم��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن س�لام��ة العمالة
وخلوها من االم��راض قبل قدومهم
البالد اضافة الى استخدام الوسائل
ال � �ح ��دي � �ث ��ة م � ��ن ب ��رم � �ج � �ي ��ات ون� �ظ ��م
واج� �ه ��زة ح �ف��ظ امل �ع �ل��وم��ات وس��ائ��ر
ال �ب �ي��ان��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة ع ��ن ال�ع�م��ال��ة
التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة
وطرق تحديد الهوية لكل منهم
واش � � � ��ارت امل� � � ��ادة ال� �س ��ادس ��ة ال ��ى
اق �ت �ص��ار ن �ش��اط ه ��ذه ال �ش��رك��ة على
اس�ت�ق��دام وتشغيل العمالة املنزلية
داخ � ��ل دول � ��ة ال �ك��وي��ت وف �ق��ا ألح �ك��ام
ال �ق��وان�ين امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ع�م��ال��ة املنزلية
التي تصدر بهذا الشأن.
إنشاء الديوان الوطني
لحقوق االنسان
ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن إن � �ش� ��اء ال� ��دي� ��وان
ال ��وط� �ن ��ي ل �ح �ق ��وق االن � �س� ��ان ص ��در
القانون في جلسة  24يونيو :2015
ويهدف القانون إلى إنشاء ديوان
م�س�ت�ق��ل ي �س �م��ى ال� ��دي� ��وان ال��وط �ن��ي
لحقوق االنسان يشرف عليه مجلس
ال��وزراء ويهدف الى تعزيز وحماية
ح�ق��وق االن �س��ان وال�ع�م��ل ع�ل��ى نشر
وت �ع��زي��ز اح� �ت ��رام ال �ح��ري��ات ال�ع��ام��ة

والخاصة في ضوء قواعد الدستور
وأحكام االتفاقيات الدولية املصدق
عليها من قبل دولة الكويت ويكون
ل��ه شخصيته االع�ت�ب��اري��ة ويتمتع
ب��االس�ت�ق�لال�ي��ة ف��ي م�م��ارس��ة مهامه
وأنشطته واختصاصاته.
ويصدر بتعيني أعضاء املجلس
م��رس��وم أم �ي��ري مل ��دة أرب� ��ع س�ن��وات
قابلة للتجديد ملرة واحدة بناء على
ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة
مجلس األم��ة على تسمية الرئيس
ونائبه.
حماية البيئة
قانون بشأن إصدار قانون حماية
البيئة ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة 25
يونيو 2015
ويهدف القانون إلى تناول كيفية
ادارة ش� ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة وذل� ��ك ب��إن�ش��اء
مجلس أع�ل��ى للبيئة ي�ك��ون برئاسة
رئ�ي��س مجلس االدارة او اح��د نوابه
وعضوية ع��دد من ال��وزراء يختارهم
رئيس املجلس االعلى.
وتمت اضافة بند رابع عشر للمادة
ال��راب �ع��ة م��ن ال �ق��ان��ون ي�ق�ض��ي بمنح
امل �ج �ل��س االع� �ل ��ى اخ �ت �ص��اص��ا م�ه�م��ا
من خالل تفويض الوزراء املختصني
او م ��ن ي �ف��وض��ون��ه ب �ن ��دب امل��وظ �ف�ين
ال �ل��ازم �ي��ن ل� �ل� �ق� �ي ��ام ب �ت �ن �ف �ي��ذ اح� �ك ��ام
ال �ق��ان��ون وم�ن�ح�ه��م ص �ف��ة ال�ض�ب�ط�ي��ة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة وذك� ��رت ان امل� ��ادة  56من
ال�ق��ان��ون ت��م تعديلها ب��إل�غ��اء الحظر
امل �ط �ل��ق ل �ل �ت��دخ�ين وال� �س� �م ��اح ب ��ه ف��ي
االماكن املخصصة وفقا لالشتراطات
وال �ض��واب��ط ال �ت��ي ت �ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة
التنفيذية للقانون.
الحضانة العائلية
ق��ان��ون ب�ش��أن ال�ح�ض��ان��ة العائلية

ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة  25يونيو
:2015
وي� �ه ��دف ال �ق ��ان ��ون إل� ��ى ان ال�ط�ف��ل
املشمول بالحضانة ه��و ك��ل م��ن ولد
ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن أب��وي��ن مجهولني أو
من أب مجهول ومعلوم األم كويتية
الجنسية ومن في حكمه من الحاالت
الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة
ال�ع��ائ�ل�ي��ة وي�ع�ت�ب��ر ف��ي ح�ك��م مجهول
األب من لم يثبت نسبه ألبيه قانونا.
وعرف القانون الحضانة العائلية
ب��اح�ت�ض��ان ط�ف��ل أو أك �ث��ر م��ن أط�ف��ال
دار الطفولة التابعة ل��وزارة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل م��ن ق�ب��ل أس��رة
ك ��وي �ت �ي ��ة ب � �ه ��دف إي � ��وائ � ��ه ورع ��اي� �ت ��ه
وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا
ل�لاج��راءات وال �ش��روط التي يحددها
هذا القانون.
ت �ك��ون ال �ح �ض��ان��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة بغير
م �ق��اب��ل ت��دف �ع��ه ال� ��دول� ��ة م ��ا ل ��م ت �ق��رر
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ص � � ��رف م � �س� ��اع� ��دة ل �ل �ط �ف��ل
املحتضن بعد بحث الحالة.
ال �ح �ض��ان��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة امل �ن �ص��وص
عليها في القانون تنتهي في حاالت
زواج ال�ب�ن��ت ودخ� ��ول ال� ��زوج ب�ه��ا او
ب �ل��وغ ال �ط �ف��ل امل�ح�ت�ض��ن س��ن ال��رش��د
م ��ع ان �ت �ف ��اء ع � � ��وارض األه �ل �ي ��ة ال �ت��ي
ت��وج��ب اس�ت�م��رار ال��رع��اي��ة والوصاية
ويستثنى م��ن ح�ك��م ال�ف�ت��رة السابقة
ط �ل�اق ال �ب �ن��ت ط�ل�اق��ا ب��ائ �ن��ا او وف ��اة
ال � � ��زوج وف � ��ي ه � ��ذه ال � �ح� ��االت ت �ت��ول��ى
الوزارة توفير الرعاية لها وذلك وفقا
ل�ل�ض��واب��ط وال �ش��روط ال�ت��ي تحددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
يستحق املحتضنون وامل��ودع��ون
في الدور واملؤسسات التابعة لالدارة
املختصة م��ن االط�ف��ال مبلغا شهريا
ي��دخ��ر ل �ه��م ح �ت��ى ب �ل��وغ س ��ن ال��رش��د
ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه قيمة
االدخ � � ��ار وي �ن �ظ��م ص� �ن ��دوق االدخ � ��ار
االج � � � � � ��راءات وال � �ض� ��واب� ��ط ال �خ��اص��ة
بااليداع والسحب منه.
تحتفظ ال ��وزارة بقيمة التبرعات
والهبات والصدقات التي تعطى من
قبل االف��راد واملؤسسات الخيرية في
ح �س��اب��ات خ��اص��ة ي �ص��رف م�ن�ه��ا ملن
ب�ل��غ س��ن ال��رش��د واس �ت �غ��ل اس�ت�غ�لاال
تاما عن الحضانة العائلية او االدارة
امل�خ�ت�ص��ة وال ي�ج��وز ل �ل��وزارة ص��رف
اي مبالغ عن اي اعمال اخ��رى خارج
نطاق املشمولني في هذا القانون.
ت�ش�ك�ي��ل ب �ق��رار م��ن وزي ��ر ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ل�ج�ن��ة تسمى
(لجنة الحضانة العائلية) يرأسها
ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د امل �خ �ت��ص وت �ض��م

ف��ي عضويتها ممثلني ع��ن ع��دد من
الجهات.
شروط األسرة الحاضنة أن تتكون
م� � ��ن زوج � �ي � ��ن ص� ��ال � �ح�ي��ن ن ��اض �ج�ي�ن
اخ�ل�اق �ي ��ا واج �ت �م��اع �ي��ا وي �ع �ت �ب��ر ف��ي
ح�ك��م االس ��رة ف��ي تطبيق أح �ك��ام ه��ذا
ال �ق��ان��ون امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت��زوج��ة
م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي ك �م��ا ي �ج��وز للجنة
ان ت�ق��رر ال�س�م��اح بالحضانة للمرأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة غ�ي��ر امل �ت��زوج��ة أو املطلقة
أو م ��ن ت ��وف ��ي أو غ � ��اب زوج � �ه ��ا ع��ن
الكويت غيبة منقطعة على ان تراعى
احكام الرضاعة املحرمة وهي خمس
رض�ع��ات مشبعات منفصالت خالل
سن الرضاعة.
ت�ت��ول��ى ال � ��وزارة ت��وف�ي��ر ال�ح��اج��ات
االس ��اس � �ي ��ة ل �ل �م �ح �ت �ض �ن�ين وت �ق��دي��م
الخدمات الطبية واألهلية املنتظمة
وال � � � � �ع� � �ل� ��اج واالرش � � � � � � � � � � ��اد ال � �ن� �ف � �س ��ي
واالج�ت�م��اع��ي وال�ت��رب��وي وحمايتهم
م��ن االن� �ح ��راف وذل ��ك ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
الجهات املختصة بالدولة.
ول � ��م ت �غ �ف��ل امل � � ��ادة ( )13االط� �ف ��ال
م �ج �ه��ول��ي األب م �ع �ل��وم��ي األم غ�ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�ي��ث أج ��ازت احتضانهم
ب� �ص� �ف ��ة م ��ؤق� �ت ��ة ال � � ��ى ح �ي��ن ت �س��وي��ة
أوض��اع�ه��م القانونية بالتنسيق مع
ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ع �ل��ى ان ي�ص��در
ال��وزي��ر ال�ش��روط وال�ض��واب��ط املنظمة
لذلك.
إنشاء الهيئة العامة للشباب
ق ��ان ��ون ف ��ي ش � ��أن إن � �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب ص ��در ال �ق��ان��ون في
جلسة  30يونيو :2015
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون ال� ��ى االه �ت �م��ام
ب �ج �م �ي��ع االم � � � ��ور امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��رع��اي��ة
الشباب والتأكيد ان الشباب مصدر
ال� �ث ��روة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ل��وط��ن وت �ع��زي��ز
ال �ت �ح��رك ال �ش �ب��اب��ي ن �ح��و امل ��زي ��د م��ن
االندماج والتعاضد وص��ون الوحدة
الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة
م��ع االت��زان الفكري والقيم الوسطية
ب � �ع � �ي� ��دا ع � ��ن ال � �ت � �ط� ��رف وال� �ت� �ع� �ص ��ب
بأشكاله املختلفة.
وترمي الهيئة ال��ى املحافظة على
ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وت�ع��زي��ز
م �ق��وم��ات �ه��ا وت �ح �ق �ي��ق ال � �ت � ��وازن ب�ين
ال � �ح � �ق� ��وق وال� � ��واج � � �ب� � ��ات وت ��رس� �ي ��خ
االيمان بالنهج الديمقراطي واحترام
الحريات والخضوع لسيادة القانون
لدى الشباب اضافة الى اعداد الشباب
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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 الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

قانون نوعي لحماية الطفل من أنواع التمييز
ويكفل حقوقه األساسية
تتمة المنشور ص13
وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم
ف �ك��ري��ا وع �م �ل �ي��ا واج �ت �م��اع �ي��ا ودع ��م
االت �ج��اه ن�ح��و االن �ف �ت��اح ع�ل��ى ال�ع��ال��م
وال�ت�ع��ام��ل االي�ج��اب��ي م��ع ال�ح�ض��ارات
والثقافات املتنوعة
ون � � �ص� � ��ت امل � � � � � � ��ادة ال � � ��راب� � � �ع � � ��ة م ��ن
امل�ش��روع بقانون على ان للهيئة في
س �ب �ي��ل ت �ح �ق �ي��ق اه ��داف� �ه ��ا م �م��ارس��ة
اخ�ت�ص��اص��ات تبني وتنفيذ االف�ك��ار
وامل�ق�ت��رح��ات ال�خ��اص��ة بفئة الشباب
وتنظيم االنشطة التربوية والثقافية
والعلمية بمختلف املجاالت وتسهيل
مشاركة الشباب الفعاليات والدورات
وامل �ه��رج��ان��ات وامل ��ؤت� �م ��رات امل�ح�ل�ي��ة
وال �ع��رب �ي��ة وال��دول �ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
الجهات املختصة.

إنشاء الهيئة العامة للرياضية
ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ان� �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للرياضية صدر القانون في
جلسة  30يونيو :2015
وي� � �ه � ��دف ال� � �ق � ��ان � ��ون إل � � ��ى ش ��أن
انشاء الهيئة العامة للرياضة الى
ت��وس�ي��ع ف ��رص وق ��اع ��دة امل�م��ارس��ة
ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة ل � �ل ��ري ��اض ��ة واط� �ل ��اق
طاقات وق��درات وابداعات الشباب
في النواحي الرياضية ورعايتهم
طبقا الرق ��ى امل�ع��اي�ي��ر ال��دول�ي��ة في
امل� � �ج � ��االت ال ��ري ��اض� �ي ��ة وت �ش �ج �ي��ع
ال ��ري ��اض ��ة ب �ت �ق��دي��م ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي
وامل ��ال ��ي ل�ل�ارت �ق��اء ب �ه��ا واك �ت �ش��اف
وتنمية مهارات الشباب والرياضة
ي��رم��ي ال�ق��ان��ون اي�ض��ا ال��ى خلق
ب� �ي� �ئ ��ة ري � ��اض � �ي � ��ة ص� �ح� �ي ��ة ت �م �ن��ع
ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز وال � �ت � �ع � �ص� ��ب ب �ج �م �ي��ع

ان � ��واع � ��ه وت �ن �م �ي��ة روح امل �ن��اف �س��ة
الشريفة بما يعود باإليجاب على
املجتمع ورعاية الحركة الرياضية
ف ��ي ال� �ب�ل�اد وال �ع �م��ل ع �ل��ى دع�م�ه��ا
وت �ط��وي��ره��ا وم�ك��اف�ح��ة امل�ن�ش�ط��ات
املحظورة في املجاالت الرياضية
وي �ه ��دف امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون ال��ى
ت �ن �م �ي��ة ال� �ل� �ي ��اق ��ة ال� �ب ��دن� �ي ��ة ون �ش��ر
العادات الصحية السليمة والقيم
وامل�ب��ادئ الرياضية واب��راز الوجه
ال�ح�ض��اري للبالد وال�ت�ع��ري��ف بها
محليا ودوليا في املجال الرياضي.
ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ف� � ��ي س� �ب� �ي ��ل ت �ح �ق �ي��ق
اه ��داف �ه ��ا م �م��ارس��ة اخ �ت �ص��اص��ات
دع � ��م وم �ت��اب �ع��ة وت �ن �س �ي��ق اع �م��ال
ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة واق� � �ت � ��راح
اف� �ض ��ل ال �س �ب��ل ل �ت �ط��وي��ره��ا ورف ��ع
مستواها اض��اف��ة ال��ى العمل على

ت�ن�ف�ي��ذ ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة
ف ��ي امل � �ج ��االت ال��ري��اض �ي��ة ووض ��ع
ال �ب��رام��ج ال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا تحقيق
هذه السياسة.
البصمة الوراثية
قانون في شأن البصمة الوراثية
ص��در ال �ق��ان��ون ف��ي ج�ل�س��ة  1يوليو
:2015
وي� �ه ��دف ال �ق��ان��ون إل� ��ى أن ُت�ن�ش��أ
ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ق��اع��دة بيانات
للبصمة ال��وراث�ي��ة تخصص لحفظ
ال �ب �ص �م��ات ال ��وراث� �ي ��ة ال �ن��ات �ج��ة ع��ن
ال�ع�ي�ن��ات ال�ح�ي��وي��ة ال �ت��ي ت��ؤخ��ذ من
األشخاص الخاضعني للقانون.
ال يجوز لألشخاص الخاضعني
للقانون االمتناع عن إعطاء العينة
ال�لازم��ة إلج ��راء الفحص متى طلب

منهم ذلك وخالل املوعد املحدد لكل
منهم.
ل �ل �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق
وامل � �ح ��اك � �م ��ة االس � �ت � �ع ��ان ��ة ب� �ق ��اع ��دة
بيانات البصمة ف��ي :تحديد ذاتية
م ��رت �ك ��ب ال �ج ��ري �م ��ة وع�ل�اق� �ت ��ه ب �ه��ا,
وتحديد ذاتية املشتبه بهم والتعرف
ع� �ل ��ى ذوي � �ه� ��م وت� �ح ��دي ��د أش� �خ ��اص
الجثث املجهولة وأي ح��االت أخرى
تقتضيها املصلحة العليا للبالد أو
تطلبها املحاكم أو جهات التحقيق
املختصة.
تكون البيانات املسجلة بقاعدة
ب �ي��ان��ات ال �ب �ص �م��ة ال ��وراث� �ي ��ة س��ري��ة
ولقاعدتها صفة املحررات الرسمية
وال ي� �ج ��وز االط� �ل� ��اع ع �ل �ي �ه��ا ب�غ�ي��ر
إذن م��ن النيابة ال�ع��ام��ة أو املحكمة
امل�خ�ت�ص��ة ,وت�ع�ت�ب��ر ال�ب�ي��ان��ات التي

تحفظ ف��ي ق��اع��دة ب�ي��ان��ات البصمة
الوراثية سرية
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
سنة وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل
من امتنع عمدا ودون عذر مقبول عن
إع�ط��اء العينة الحيوية ال�خ��اص��ة به
أو بمن له عليهم والية أو وصاية أو
قوامة.
تسري أحكام القانون على جميع
امل� ��واط � �ن�ي��ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن وال� ��زائ� ��ري� ��ن
وك ��ل م��ن ي��دخ��ل األراض � ��ي ال�ك��وي�ت�ي��ة
على النحو ال��ذي ستنظمه الالئحة
التنفيذية

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

اسم القانون

تاريخ الجلسة

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

1

قانون رقم  121لسنة  2014للتصديق على االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال
العربية في الدول العربية (املعدل)

2014/11/18

13

2

قانون رقم  122لسنة  2014باملوافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل
البحري في املشرق العربي

2014/11/18

ق��ان��ون رق��م  133لسنة  2014ب��امل��واف�ق��ة على ات�ف��اق ب�ين حكومة دول��ة ال�ك��وي��ت واللجنة
التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن االضطالع باالنشطة
املتعلقة بمرافق الرصد الدولي الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارة النووية بما
فيها االنشطة الالحقة لالعتماد

2014/11/18

3

قانون رقم  123لسنة  2014باملوافقة علي اتفاقية النقل البحري التجاري واملوانى بني
حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2014/11/18

14

قانون رق��م  134لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية كينيا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2014/11/18

4

ق��ان��ون رق��م  124لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية ال�ت�ع��اون ف��ي م�ج��ال النقل البحري
التجاري واملوانئ بني حكومة دولة الكويت وحكومة اململكة االردنية الهاشمية

2014/11/18

15

قانون رق��م  135لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية العراق للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2014/11/18

5

قانون رقم  125لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت وجمهورية مقدونيا
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق على الدخل وعلى رأس املال

2014/11/18

16

6

قانون رقم  126لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية قواعد املنشأ الخاصة بنظام االفضليات
التجارية بني الدول االعضاء في منظمة املؤتمر االسالمي

2014/11/18

قانون رق��م  136لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية تنزانيا املتحدة للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2014/11/18

17

7

قانون رقم  127لسنة  2014باملوافقة على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة
بنظام االفضليات التجارية فيما بني الدول االعضاء في منظمة املؤتمر االسالمي

2014/11/18

قانون رق��م  137لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية هندوراس للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2014/11/18

18

8

قانون رقم  128لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

2014/11/18

9

قانون رقم  129لسنة  2014بالتصديق على امليثاق املعدل ملنظمة التعاون االسالمي

2014/11/18

قانون رق��م  138لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية كينيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل وعلى رأس املال

2014/11/18

10

قانون رق��م  130لسنة  2014باملوافقة علي اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
رومانيا بشأن االع�ف��اء املتبادل للبعثات الدبلوماسية وموظفيها من ضريبة القيمة
املضافة للبعثات الدبلوماسية لدولة الكويت ورومانيا

2014/11/18

19

قانون رقم  15لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية بني دولة الكويت وجمهورية اليونان
للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2015/2/11

20

11

قانون رق��م  131لسنة  2014باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية الهند بشأن نقل املحكومة عليهم

2014/11/18

ق��ان��ون رق��م  16لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية ب�ين حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية كوبا للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

2015/2/11

21

12

ق��ان��ون رق��م  132لسنة  2014ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية منظمة اليونسكو ل�ص��ون ال�ت��راث
الثقافي غير املادي

2014/11/18

ق��ان��ون رق��م  17لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية ب�ين حكومة دول��ة الكويت وحكومة
ج�م�ه��وري��ة ل�ي�ت��وان�ي��ا ل�ت�ج�ن��ب االزدواج ال�ض��ري�ب��ي وم �ن��ع ال �ت �ه��رب امل��ال��ي ف�ي�م��ا يتعلق
بالضرائب على الدخل

2015/2/11

aldostoor

الثالثاء  17شعبان  24 . 1437مايو 2016

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

15

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 الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر
م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

م

1

مرسوم بقانون رقم  117لسنة  2014بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  42لسنة
 1978في شأن الهيئات الرياضية

2015/1/14

2

قانون رقم  118لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  12لسنة  1963في شأن
الالئحة الداخلية ملجلس األم��ة (ق��ان��ون الالئحة الداخلية ملجلس األم��ة  -تشكيل لجنة
األولويات)

2014/11/18

 26قانون رقم  19لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم  39لسنة  2010بتأسيس
شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية املياه
في الكويت

3

قانون رقم  120لسنة  2014بتعديل املادتني ( 2و  )4من القانون رقم  36لسنة  1982في
شأن رجال اإلطفاء

2014/12/02

4

قانون رقم  139لسنة  2014باملوافقة على اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة األولى
لرأسمال املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

2014/12/03

5

قانون رقم  140لسنة  2014باملوافقة على االكتتاب في زيادة رأسمال املؤسسة االسالمية
لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات

2014/12/03

6

قانون رق��م  141لسنة  2014باملوافقة على اكتتاب دول��ة الكويت في الحصة االضافية
للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك االسالمي للتنمية

2014/12/03

7

ق��ان��ون رق��م  142لسنة  2014ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اك�ت�ت��اب دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي زي ��ادة رأس�م��ال
املؤسسة العربية لضمان االستثمار

2014/12/03

27

اسم القانون

قانون رقم  20لسنة  2015بشأن الخدمة الوطنية العسكرية

تاريخ الجلسة

2015/4/07

2015/4/07

 28قانون رقم  21لسنة  2015في شأن حقوق الطفل

2015/3/24

 29قانون رقم  22لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية

2015/4/08

 30قانون رقم  23لسنة  2015بإنشاء جهاز املراقبني املاليني

2015/3/25

31

ق��ان��ون رق��م  24لسنة  2015ف��ي ش��أن إض��اف��ة امل ��واد ( 5م�ك��ررا و  5م�ك��ررا أ  5م�ك��ررا ب 5
مكررا ج) إلى القانون رقم ( )94لسنة  1983بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية

32

قانون رقم  25لسنة  2015في شأن تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم ( )42لسنة
 1978بشأن الهيئات الرياضية والقانون رقم ( )5لسنة  2007في شأن تنظيم بعض أوجه
العمل في كل من اللجنة األوملبية الكويتية واإلتحادات واألندية الرياضية

8

قانون رقم  143لسنة  2014املوافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال الهيئة
العربية لالستثمار واالنماء الزراعي

2014/12/03

33

ق��ان��ون رق��م  26لسنة  2015بتعديل بعض أح�ك��ام ق��ان��ون امل��راف�ع��ات املدنية والتجارية
الصادر باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة 1980

2015/4/22

9

ق��ان��ون رق��م  144لسنة  2014ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اك�ت�ت��اب دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي زي ��ادة رأس�م��ال
الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي

2014/12/03

34

قانون رق��م  27لسنة  2015بتعديل امل��ادة ( )83من القانون رق��م ( )23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة

2015/5/05

10

قانون رقم  119لسنة  2014بإصدار الخطة السنوية ()2015 / 2014

2014/12/03

35

11

قانون رقم  1لسنة  2015في شأن تنظيم حمالت الحج والعمرة

2015/1/15

قانون رقم  28لسنة  2015في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية
وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحاالت

2015/5/05

12

ق� � � ��ان� � � ��ون رق � � � � ��م  2ل� � �س� � �ن � ��ة  2015ب � � ��إض � � ��اف � � ��ة م� � � � � � ��ادة ج� � � ��دي� � � ��دة ب � � ��رق � � ��م  29م � � �ك � ��ررا
إل � � � � � ��ى 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  29مكررا) (توفير السكن ملن باع بيته بااليجار)

2015/1/15

36

قانون رقم  29لسنة  2015في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية لالتجار
في املواشي

2015/5/05

37

قانون رقم  61لسنة  2015في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة املراقبة األمنية

2015/6/16

13

قانون رقم  3لسنة  2015بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )115لسنة  2014في شأن
إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

2015/1/14

38

قانون رقم  63لسنة  2015في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات

2015/6/16

14

قانون رقم  4لسنة  2015باملوافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق
النقد العربي

2015/1/14

39

قانون رقم  62لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )110لسنة  2014بتقرير
مكافأة مالية للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية وق��ان��ون معاشات ومكافآت
التقاعد للعسكريني عند انتهاء االشتراك

2015/6/02

15

قانون رقم  5لسنة  2015باملوافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال املصرف
العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

2015/1/14

40

قانون رقم  67لسنة  2015في شأن الديوان الوطني لحقوق اإلنسان

2015/6/24

16

قانون رقم  6لسنة  2015في شأن تنظيم جمع السالح والذخائر واملفرقعات

2015/1/27

41

17

ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2015بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة  1967ف��ي شأن
الجيش

2015/1/28

قانون رقم  68لسنة  2015في شأن العمالة املنزلية (بتاريخ  2015/12/16حكمت املحكمة
الدستورية بعدم دستورية الفقرة  3من املادة الثانية من القانون بالطعن املقيد بسجل
املحكمة الدستورية برقم  25لسنة  2015طعن مباشر دستوري)

2015/6/24

42

18

ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2015بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رق��م ( )3لسنة  2003ف��ي شأن
إجراءات إصدار بعض امليزانيات امللحقة واملستقلة وحساباتها الختامية

2015/2/12

ق��ان��ون رق��م  69لسنة  2015ب�ش��أن إن �ش��اء ش��رك��ات مساهمة مقفلة الس�ت�ق��دام وتشغيل
العمالة املنزلية

2015/6/24

43

قانون رقم  78لسنة  2015في شأن البصمة الوراثية

2015/7/01

19

قانون رقم  9لسنة  2015بإضافة فقرة جديدة للمادة ( )36من املرسوم بالقانون رقم ()15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية

2015/2/12

44

قانون رقم  80لسنة  2015في شأن الحضانة العائلية

2015/6/25

20

قانون رقم ( )12لسنة  2015بإصدار قانون محكمة األسرة

2015/2/11

45

قانون رقم  66لسنة  2015بإصدار الخطة السنوية ()2017/2016

2015/6/17

21

قانون رقم  13لسنة  2015باملوافقة على قانون (نظام) العالمات التجارية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

2015/2/11

46

ق��ان��ون رق��م  79لسنة  2015بتعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  21لسنة  1962بنظام
السلكني الدبلوماسي والقنصلي

2015/6/24

22

قانون رقم  14لسنة  2015بإصدار النظام املوحد بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2015/2/11

47

قانون رقم  97لسنة  2015في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

2015/6/30

48

قانون رقم  98لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم  37لسنة  2014بإنشاء هيئة
تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات

2015/6/30

49

قانون رقم  99لسنة  2015بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  42لسنة  2014بإصدار
قانون حماية البيئة

2015/6/25

50

قانون رقم  100لسنة  2015في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب

2015/6/30

 23قانون رقم  10لسنة  2015بإصدار الخطة السنوية لعام ()2016 / 2015

2015/2/11

 24قانون رقم  11لسنة  2015بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات ()2020/2019 - 2016/2015

2015/2/11

 25قانون رق��م  18لسنة  2015بإصدار قانون (نظام) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2015/3/11

2015/4/21

2015/4/22

16

األخيرة
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الثالثء  17شعبان  24 . 1437مايو  -2016العدد 853

الكندري :رعاية األمير افتتاح
مبنى صباح األحمد تتويج لجهود المجلس
أنهت االم��ان��ة العامة في مجلس
االم� ��ة اس �ت �ع��دادت �ه��ا ل�ح�ف��ل اف�ت�ت��اح
مبنى صباح االحمد الجديد الذي
ي �ق��ام ب��رع��اي��ة وح �ض��ور س�م��و أمير
البالد الشيخ صباح االحمد الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه.
وق ��ال االم�ي�ن ال �ع��ام ملجلس االم��ة
ع�ل�ام ال �ك �ن��دري ان رع��اي��ة وح�ض��ور
س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االحمد الجابر الصباح حفظه الله
اف�ت�ت��اح امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د ف��ي مجلس
االم ��ة ي��وم ال�ث�لاث��اء ت�ت��وي��ج لجهود
املجلس ف��ي اع��ادة اح�ي��اء استكمال
املبنى الذي توقف سنوات.
واك � � � ��د ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي ب�م�ن��اس�ب��ة اف �ت �ت��اح امل�ب�ن��ى

الجديد للمجلس استعداد األمانة
ال �ع��ام��ة ال �ك��ام��ل ل �ه��ذا ال �ح��دث امل�ه��م
ال ��ذي ط ��ال ان �ت �ظ��اره م�ش�ي��را إل ��ى أن
ق �ط��اع��ات األم ��ان ��ة أن �ج��زت م�ه��ام�ه��ا
ل� �ت� �ظ� �ه ��ر االح � �ت � �ف ��ال � �ي ��ة ب � �م ��ا ي �ل �ي��ق
ب �ح �ض��ور س �م��و األم �ي ��ر وب��ال �ص��رح
الديمقراطي الكويتي.
وأوض � ��ح أن إن� �ج ��از امل �ب �ن��ى ج��اء
ب�ع��د تشكيل م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س لجنة
مل �ت��اب �ع��ة اس �ت �ك �م��ال االن � �ش ��اء ب��دع��م
م��ن رئ�ي��س امل�ج�ل��س م ��رزوق الغانم
ال��ذي تبنى مهمة استكمال انجاز
امل � �ش� ��روع ح �ت��ى ال ي �ت �س �ب��ب ت��وق�ف��ه
ب��إت�لاف بنيته التحتية وه��در امل��ال
العام.
وق��ال الكندري ان املبنى الجديد

الوقيت :وضع خطة أمنية
لتأمين احتفالية المجلس
أن �ه��ت ق ��وة ح ��رس م�ج�ل��س االم��ة
اس� �ت� �ع ��دادات� �ه ��ا األم� �ن� �ي ��ة الف �ت �ت��اح
مبنى مجلس األمة الجديد برعاية
وح�ض��ور سمو ام�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله اليوم الثالثاء.
وق � � ��ال االم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام امل �س ��اع ��د
ل�ش��ؤون ح��رس مجلس االم��ة اللواء
خالد الوقيت في تصريح صحافي
ان� � � ��ه ت� � ��م وض� � � ��ع ال � �خ � �ط� ��ة االم� �ن� �ي ��ة
ل��دخ��ول وخ��روج املدعوين وتنظيم
االحتفالية بالتنسيق م��ع ال��دي��وان
االم� �ي ��ري وق �ط��اع��ات م�ج�ل��س االم ��ة
املختلفة.
واوض � � � � ��ح ان � � ��ه س� �ي� �ت ��م ادخ � � ��ال
امل � � ��دع � � ��وي � � ��ن ل � �ل � �ح � �ف� ��ل م � � � ��ن ك � �ب� ��ار
الشخصيات وامل �س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة
الى مكان االحتفالية بمسرح املبنى
ال� �ج ��دي ��د ق �ب��ل وص� � ��ول س �م��و ام �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ب �ن �ص��ف ال �س��اع��ة وذل � ��ك من
خالل البوابات املخصصة لذلك.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى ان دخ � � ��ول م �ك��ان
االحتفالية سيقتصر على املنظمني
املصرح لهم وحاملي الدعوات التي
وزع �ت �ه��ا االم��ان��ة ال �ع��ام��ة للمجلس

اللواء خالد الوقيت

ول ��ن ي�س�م��ح ب ��دخ ��ول م ��ن ال يحمل
ت �ص ��ري �ح ��ا داع � �ي� ��ا ال� �ج� �م� �ه ��ور ال ��ى
االل � �ت� ��زام ب�ت�ع�ل�ي�م��ات ق� ��وة ال �ح��رس
لضمان حسن التنظيم.
ون� � ��اش� � ��د ال � ��وق � �ي � ��ت امل� ��دع� ��وي� ��ن
واالعالميني املصرح لهم بالحضور
ب��وق��ف مبكر قبل ال�س��اع��ة العاشرة
ص �ب��اح��ا الخ ��ذ م��واق �ع �ه��م ق �ب��ل ب��دء
ال �ح �ف��ل ب��وق��ت ك� ��اف وق �ب��ل وص ��ول
سمو االمير.

تتوفر به جميع االمكانيات الفنية
وال �ت �ق �ن �ي��ة وامل �ع �م��اري��ة ب �م��ا يحقق
متطلبات ال�ع�م��ل ف��ي مجلس االم��ة
سواء االعضاء أم موظفو االمانة.
ي ��ذك ��ر ان م �ك �ت��ب م �ج �ل��س االم� ��ة
برئاسة الغانم ق��ام بتشكيل لجنة
تنفيذية لدراسة العوائق ومتابعة
امل � ��راح � ��ل امل �ت �ب �ق �ي ��ة ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء م��ن
املشروع.
واعادت اللجنة الحياة للمشروع
املتوقف منذ سنوات نتيجة توقف
أع �م ��ال امل �ق��اول�ي�ن وح � ��ددت م�ه�ل��ة 9
أش �ه��ر ل�لان �ت �ه��اء م��ن امل� �ش ��روع وق��د
ت� ��م االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن ج �م �ي��ع االع� �م ��ال
االساسية في غضون  7أشهر.

األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري يتابع االستعدادات

السبتي :جاهزون لحفل
المبنى الجديد في مجلس األمة
أكد االمني العام املساعد لقطاع
االعالم والعالقات العامة بمجلس
االم � � ��ة ع �ب��دال �ح �ك �ي��م ال �س �ب �ت ��ي ان
املجلس انجز الخطط والتجهيزات
ال� �ل��ازم� � ��ة ك� ��اف� ��ة الف � �ت � �ت� ��اح امل �ب �ن��ى
ال �ج��دي��د ب��رع��اي��ة وح� �ض ��ور سمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وق � � � ��ال ال� �س� �ب� �ت ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح � �ف � ��ي أم � � � � ��س ان امل � ��ؤس � �س � ��ة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة س� �ت� �ت� �ش ��رف ال� �ي ��وم
الثالثاء بافتتاح سمو امير البالد
للمبنى الجديد مضيفا ان رعاية
سمو االمير للحدث تعكس حرصه
ع �ل��ى دع� ��م امل��ؤس �س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ف��ي امل �ج��االت ك��اف��ة وت��وف�ي��ر البيئة
املناسبة للعمل البرملاني وتحقيق
متطلباته.
واوضح ان رئيس مجلس االمة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ي �ت��اب��ع ب��اه �ت �م��ام
ك��ل ال�خ�ط��وات ل�لاس�ت�ع��دادات التي
ت�ج��ري�ه��ا االم��ان��ة ال �ع��ام��ة الف�ت�ت��اح
املبنى ال�ج��دي��د واص ��در تعليماته

aldostoor

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• م� �س� �ت ��ورة راش � � ��د ج ��ري ��ان
ال �ع��ازم��ي ،أرم� �ل ��ة :س �ع��ود سعد
ال �ع��ازم��ي 80 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت)،
امل�ن�ق��ف ،ق ،3ش ،3ج ،7م ،7ت�ل�ف��ون:
66497139 - 99868002
• ج��زوة ع�ي��اد ن��اج��ي ،أرم�ل��ة:
فرحان عيد العتيبي 70 ،عامًا،
(ش�ي�ع��ت) ،ال��رق��ة ،ق ،3ش ،7م،144
تلفون94062256 :
• عبدالرسول عبدالله محمد
ال�ب��اذر 80 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
الدسمة ،ق ،5شارع سالم الجميعان،
م ،68دار الباذر ،تلفون،99667667 :
نساء :املنصورية ،ق ،2ش ،25م7
• علي نواف غانم الذياب15 ،
عامًا( ،شيع) ،رجال :ديوان الذياب،
ال �ش��ام �ي��ة ،ق ،4ش ع �ب��دال �ل��ه زك��ري��ا
األنصاري ،م ،5تلفون،66000807 :
ن �س��اء :ال�ع�ق�ي�ل��ة ،ق ،1ش ،105م،41
تلفون23837044 :
• عباس علي نقي 88 ،عامًا،
(ش� �ي ��ع) ،رج � ��ال :ال��دس �م��ة ،مسجد
ال�ن�ق��ي ،ت�ل�ف��ون ،22533736 :ن�س��اء:
املنصورية ،ق ،1شارع جاسم الوزان،
حسينية مالية زهرة
• طاهر حبيب أبل 86 ،عامًا،
(ش� �ي ��ع) ،رج � ��ال :م �ش ��رف ،مسجد
ال ��وزان ،ت�ل�ف��ون ،25320100 :نساء:
املنصورية ،ق ،1شارع جاسم الوزان،
حسينية مالية زهرة
• م� � �ن� � �ي � ��رة خ� � �ل � ��ف خ � �ل� ��وي
ال� �ش� �م ��ري ،زوج � � ��ة :غ � ��ازي ف��ال��ح
طرجم الشمري 60 ،عامًا( ،تشيع
بعد صالة عصر اليوم) ،القصر ،ق،1
ال �ش��ارع األول ،م ،78ال��دي��وان مقابل
روض��ة الرحيق ،تلفون97903818 :
 97819636• ش� �م� �ي ��ري ��خ م� �ت� �ل ��ع غ ��ال ��ب
ال��دي �ح��ان��ي 84 ،ع ��ام ��ًا( ،ش �ي��ع)،
رج ��ال :ال �ف��ردوس ،قطعة  ،5ال�ش��ارع
األول ،ج ،13م ،39تلفون،50419911 :
ن �س��اء :ال �ف��ردوس ،قطعة  ،5ال�ش��ارع
األول ،ج ،8م ،55تلفون66060697 :

األمني العام املساعد لقطاع اإلعالم عبدالحكيم السبتي في جولة في املبنى الجديد

ب �ت��ذل �ي��ل ال �ع �ق �ب��ات ك ��اف ��ة وت��وف �ي��ر
ج�م�ي��ع االح �ت �ي��اج��ات ب �م��ا يضمن
ت �ن �ظ �ي �م��ا م �م �ي��زا ي �ل �ي��ق ب �ح �ض��ور
وتشريف سمو االمير.
واض � � � � � ��اف ان ق� � �ط � ��اع االع � �ل� ��ام
وال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة وج��ه ال��دع��وات
ل �ك �ب��ار ال �ش �خ �ص �ي��ات وامل �س��ؤول�ين
في الدولة لحضور افتتاح املبنى
الجديد الذي طال انتظاره.
واوضح ان فعاليات الحفل التي

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

ستقام على مسرح املبنى الجديد
ستبدأ بتدشني سمو امير البالد
نصبا ت��ذك��اري��ا بمناسبة افتتاح
املبنى كما تشمل عرضا لفيلمني
ث ��م ي �ل �ق��ي ب �ع��ده��ا رئ �ي ��س م�ج�ل��س
االمة كلمة بهذه املناسبة الكريمة.
واك � � � ��د ان ت � �ل � �ف ��زي ��ون امل �ج �ل��س
وتلفزيون دولة الكويت سيقومان
بنفل فعاليات الحفل على الهواء
مباشرة.
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