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العتيبي يطالب بتفعيل
دور الدبلوماسية
البرلمانية في العالم
العربي واإلسالمي

الخالد :نأمل أن تؤدي
نتائج قمة العمل
اإلنساني إلى تخفيف
آالم المحتاجين

الحمود :المرأة
الكويتية تعمل
إلى جانب الرجل في
المنظومة اإلعالمية

سموه افتتحه بحضور ولي العهد ورئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية وكبار رجاالت الدولة

الغانم :إطالق اسم صباح األحمد
على المبنى الجديد للمجلس رسالة للتاريخ

لم أستشر سموه في حقوق الشعب إال وكان في صفه
ت �ح��ت رع ��اي ��ة وح � �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 اق � �ي� ��م ص � �ب� ��اح أم � � ��س ح �ف��ل
افتتاح مبنى صباح األحمد الجديد
ف� � ��ي م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ح � �ي� ��ث ت �ف �ض��ل
س �م��وه ب��إزاح��ة ال �س �ت��ار ع��ن النصب
التذكاري ايذانا بافتتاح املبنى الذي
يتألف م��ن  5ط��واب��ق وي�ض��م أجنحة
األعضاء ومكتبة وأرشيفا ومسرحا
وذل� � ��ك ب �ح �ض��ور س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ
واملسؤولني بالدولة.
وأك��د رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م أن ق� ��رار اط�ل��اق اس ��م ص�ب��اح
االح�م��د على املبنى ال�ج��دي��د ل��م يكن
قرارا فرديا بل كان نابعا من اجماع
ك��اف��ة أع �ض��اء م�ج�ل��س االم� ��ة م �ش��ددا
ع �ل��ى أن ال� �ق ��رار ج ��اء ب �ه��دف اي �ص��ال
رس��ال��ة ل�ل�ت��اري��خ واالزم� �ن ��ة ال �ق��ادم��ة.

وأض � ��اف :اط�ل�ق�ن��ا اس ��م س�م��و األم�ي��ر
ع �ل��ى امل �ب �ن��ى ال �ج ��دي ��د ل� �ن ��واب األم ��ة
ل �ن �ق��ول ألج �ي��ال �ن��ا ال �ق��ادم��ة ه ��ذا اس��م
صباح االحمد أحد اآلب��اء املؤسسني
الذين صاغوا دستور البالد مع ثلة
م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن س�ب�ق��وا عصرهم
بسنني طويلة.
وت � ��اب � ��ع :إن ال� � �ق � ��رار ج� � ��اء ل �ن �ق��ول
ألج �ي��ال �ن��ا ال �ق��ادم��ة ه ��ذا اس ��م األم �ي��ر
الذي تولى مقاليد الحكم عبر اجماع
ش �ع �ب ��ي غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق واج � � � � ��راءات
دستورية كانت محل اعجاب العالم
اج� �م ��ع م� �س� �ت� �ط ��ردا :ول� �ن� �ق ��ول أي �ض��ا
ألج �ي��ال �ن��ا ال �ق��ادم��ة ه� ��ذا ه ��و ص�ب��اح
االح� �م ��د ال � ��ذي ش� ��دد ع �ل��ى ال� �ش ��ورى
وال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة وح � �ك ��م ال ��دس� �ت ��ور
وع �ل ��و امل ��ؤس� �س ��ات ال ��دس �ت ��وري ��ة ف��ي
زم��ن كانت شعوب منطقتنا تعيش
أزمات الرغيف واحالم العيش الكريم

واالره ��اب والتشظيات االجتماعية
واالح �ت��راب��ات ال�ه��ال�ك��ة .وأردف :لقد
اطلقنا اسم سمو األمير على املبنى
الجديد لنواب االم��ة لنقول ألبنائنا
ه��ذا ه��و ح��ام��ي ال��دس�ت��ور ال��ذي يقف
دوم � ��ا خ�ل��ال ك ��ل ازم � ��ة س �ي��اس �ي��ة او
دس �ت��وري��ة ف��ي ص��ف ال��دس �ت��ور ق��وال
وف �ع�ل�ا وع �م�ل�ا ت �ص��ري �ح��ا وت�ل�م�ي�ح��ا
سرا وجهرا مستطردا :في السنوات
الثالث املاضية كنت أحد الشاهدين
على هذا العهد اذ لم استشر سموه
في موضوع يتعلق بحقوق الشعب
اال وك� � ��ان ف ��ي ص �ف��ه ول � ��م اط� �ل ��ب م��ن
سموه م�ش��ورة تتعلق بخالف عابر
او م��زم��ن ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين اال وك��ان��ت
كلمته :اعملوا للتوافق اوال وبعدها
فليقرر مجلس األمة ما يراه مناسبا.
تفاصيل (ص)05-02
صاحب السمو خالل افتتاحه مبنى صباح األحمد الجديد في مجلس األمة

وافق على رفع الحصانة عن دشتي في قضيتين

المجلس يقر قوانين الخبرة
وعدد المجنسين وتمويل اإلرهاب
أح��ال مجلس االم��ة في جلسته
ال� � �ع � ��ادي � ��ة أم � � ��س ال � � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة
م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل امل��ادة 16
م��ن ق��ان��ون مكافحة غسل االم��وال
وت �م��وي��ل االره � � ��اب ب �ع��د امل��واف �ق��ة
عليه في مداولتيه االولى والثانية
بإجماع االعضاء الحضور.
وذك ��ر ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
والحساب الختامي البرملانية ان
ال �ه��دف م��ن امل �ش��روع ب �ق��ان��ون هو
ج�ع��ل م�ي��زان�ي��ة وح� ��دة ال�ت�ح��ري��ات
امل��ال�ي��ة الكويتية ميزانية ملحقة
ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م ��ن ال �ق �ي��ام ب�م�ه��ام�ه��ا
ب��اع�ت�ب��اره��ا وح ��دة ذات شخصية
اع � �ت � �ب � ��اري � ��ة م� �س� �ت� �ق� �ل ��ة وت �ت �م �ت ��ع
باستقالل مالي واداري.
وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى االق �ت��راح

بقانون بشأن تحديد العدد الذي
ي�ج��وز منحه الجنسية الكويتية
ف��ي م��داول�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة وأح��ال��ه إل��ى
ال�ح�ك��وم��ة وس��ط إش ��ادة م��ن نائب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
ب��دور لجنة الداخلية وال��دف��اع في
تمرير هذا القانون.
كما واف��ق على مشروع قانون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون
تنظيم الخبرة ال �ص��ادر بمرسوم
رق � ��م  40ل �س �ن��ة  1998ب �م��داول �ت��ه
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى ان ي � �ك ��ون رئ �ي��س
الهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد
وأحاله إلى الحكومة.
وفيما رف��ض املجلس امل�ش��روع
ال�ح�ك��وم��ي بتعديل ق��ان��ون رع��اي��ة

املعاقني واف��ق على قانون تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول االدوية في
مداولته االولى.
وم��ن جهة أخ��رى واف��ق مجلس
األمة على رفع الحصانة النيابية
ع��ن ال�ن��ائ��ب د.عبدالحميد دشتي
ف ��ي ق�ض�ي�ت��ي ج �ن��اي��ات أم ��ن دول ��ة
ح �ي��ث ج � ��اءت ن�ت�ي�ج��ة ال�ت�ص��وي��ت
ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب رف� � ��ع ال� �ح� �ص ��ان ��ة ع��ن
ال� �ن ��ائ ��ب دش � �ت ��ي ف� ��ي ال �ق �ض �ي �ت�ين
ب� �م ��واف� �ق ��ة  45ع � �ض� ��وا م � ��ن أص ��ل
حضور  51عضوا.

تفاصيل (ص)09-06

ملف «الدستور»
إنجازات دور االنعقاد
الحالي
  25قانونا و14اتفاقية في الفصل
التشريعي الرابع عشر
 مخصص شهريللمرأة التي ترعى
معاقا وفق ضوابط
 المجلس يحدد سنالحدث بأنه كل
شخص لم يجاوز
الـ  16عاما
تفاصيل (ص)14-10

الرياضة :مضاعفة المخصصات
المالية للمشاركات الخارجية
أع �ل �ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
ع ��ن م �ض��اع �ف��ة امل �خ �ص �ص��ات امل��ال �ي��ة
للرياضيني.
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة أم ��س ان مجلس
إدارة الهيئة العامة للرياضة ناقش
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��امل� �ش ��ارك ��ات
ال �خ��ارج �ي��ة وواف � ��ق ع �ل��ى م�ض��اع�ف��ة
ال��دع��م امل��ال��ي ل�ك��ي ي�ل�ب��ي ط�م��وح��ات
وتطلعات الرياضيني.

وأش ��ار ال��ى ان ال�لائ�ح��ة الجديدة
تقدم مزيدا من الدعم واملزايا املالية
ل� �ل ��ري ��اض� �ي�ي�ن خ� ��اص� ��ة م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
باملشاركات الخارجية ومعسكرات
اإلع � � � ��داد خ� � ��ارج ال � �ب �ل�اد الف� �ت ��ا إل ��ى
م�ض��اع�ف��ة امل �ب��ال��غ امل�خ�ص�ص��ة لتلك
املشاركات.
تفاصيل (ص)15

التجارة :تشكيل لجنة لدراسة
تنظيم بيع العقارات بالخارج
ق ��رر وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د.يوسف العلي أمس تشكيل لجنة
لدراسة تنظيم بيع العقارات خارج
الكويت في املعارض العقارية.
وقالت الوزارة في بيان إن اللجنة

ت�خ�ت��ص ب ��دراس ��ة اإلج � � ��راءات ال�ت��ي
تتعلق ببيع العقارات األجنبية في
امل�ع��ارض العقارية إضافة إل��ى آلية
الرقابة ووض��ع الضوابط الحاكمة
لعملية البيع.
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صاحب السمو يفتتح مبنى صباح األحمد

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء والقضاء ورجاالت الدولة خالل عزف السالم الوطني في قاعة مبنى األعضاء الجديد

تفضل سمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
فشمل برعايته وح�ض��وره صباح
ام ��س ح �ف��ل اف �ت �ت��اح م�ب�ن��ى ص�ب��اح
األح �م��د ال�ج��دي��د ف��ي مجلس األم��ة
بحضور سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
وك � �ب� ��ار ال� �ش� �ي ��وخ وس� �م ��و ال �ش �ي��خ
ن� ��اص� ��ر امل� �ح� �م ��د وس � �م� ��و ال �ش �ي��خ
ج � ��اب � ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� � � � ��وزراء ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة الشيخ
محمد الخالد ونائب وزير شؤون
الديوان االميري الشيخ علي جراح

ال �ص �ب��اح ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
الجراح وكبار املسؤولني بالدولة.
وق � ��د وص � ��ل س� �م ��وه إل � ��ى م �ك��ان
الحفل حيث استقبل بكل حفاوة
وت��رح�ي��ب م��ن ق�ب��ل رئ �ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم واعضاء مكتب
امل �ج �ل��س وت �ف �ض��ل س �م��وه ب��إزاح��ة
ال� �س� �ت ��ار ع� ��ن ال �ن �ص ��ب ال� �ت ��ذك ��اري
ايذانا بافتتاح املبنى.
وب ��دأ ال�ح�ف��ل بالنشيد الوطني
وت�لاوة آي��ات من الذكر الحكيم ثم
ت��م ع��رض فيلم وثائقي ع��ن مبنى
ص �ب��اح االح �م ��د ال �ج��دي��د ث ��م ال�ق��ى

رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
ك �ل �م��ة رح� ��ب ف �ي �ه��ا ب �س �م��و االم �ي��ر
وسمو ولي العهد والحضور.
وتفضل سموه بتكريم القائمني
على اع ��داد الفيلم ال��وث��ائ�ق��ي وفي
ن� �ه ��اي ��ة ال� �ح� �ف ��ل ت� ��م ت� �ق ��دي ��م ه��دي��ة
ت� ��ذك� ��اري� ��ة ل� �س� �م ��وه ول� �س� �م ��و ول ��ي
العهد ثم غ��ادر سمو االمير مكان
الحفل بمثل ما استقبل من حفاوة
وترحيب.

لقطات من االحتفالية
 وص � ��ل م ��وك ��ب س �م��و أم �ي��رال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
الجابر الصباح إلى مقر املبنى
ال� �ج ��دي ��د ف� ��ي ت � �م� ��ام ال� �ع ��اش ��رة
وال� �ن� �ص ��ف ص �ب��اح��ا وك� � ��ان ف��ي
استقبال سموه رئيس مجلس
االم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م وأع �ض��اء
مكتب املجلس.
 أزاح حضرة صاحب السموال�س�ت��ار ع��ن ال�ن�ص��ب ال�ت��ذك��اري
ال��ذي يحمل اسم املبنى (مبنى
ص� �ب ��اح األح� � �م � ��د) ف� ��ي م�ج�ل��س
األمة.
 أع �ل��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ةم��رزوق الغانم خالل كلمته عن
اطالق اسم صاحب السمو على

مبنى ال�ن��واب الجديد ليصبح
اس� � ��م امل� �ب� �ن ��ى رس� �م� �ي ��ا (م �ب �ن��ى
صباح االحمد) .
 ع� ��رض خ �ل�ال ال �ح �ف��ل فيلموث ��ائ �ق ��ي ع ��ن م �س �ي��رة ص��اح��ب
السمو مدته  40دقيقة.
 تضمن الحفل ع��رض فيلموث ��ائ� �ق ��ي ع� ��ن م� ��راح� ��ل ت�ش�ي�ي��د
املبنى مدته  3دقائق.
 ق��دم ال�ط�ف�لان ع�م��ر ول��ول��وةج � �م� ��ال ب ��ون ��اش ��ي ف � �ق� ��رة وف � ��اء
ل� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ب� �ق� �ي ��ادة
الفنان جاسم النبهان.
 ت� �ف� �ض ��ل ص� ��اح� ��ب ال �س �م��وب�ت�ك��ري��م ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى الفيلم
ال ��وث ��ائ �ق ��ي ال � ��ى ج ��ان ��ب ت �ك��ري��م

الفنان جاسم النبهان والطفلني
ووالدهما.
 ت� �س� �ل ��م ص � ��اح � ��ب ال� �س� �م ��وأمير ال�ب�لاد وسمو ول��ي العهد
هديتني ت��ذك��اري�ت�ين م��ن رئيس
مجلس األمة.
 تفضل ص��اح��ب السمو فينهاية الحفل ب�ص��ورة تذكارية
م� ��ع رئ� �ي ��س وأع � �ض � ��اء م�ج�ل��س
األمة.
 ق� � ��دم� � ��ت ال� � �ح� � �ف � ��ل م ��ذي� �ع ��ةت� � �ل� � �ف � ��زي � ��ون امل� � �ج� � �ل � ��س ن �ج �م��ة
الشمالي.

مراحل إنشاء المبنى الجديد
لمجلس األمة

سمو األمير مع الطفلني عمر ولولوة بوناشي

م� ��ر امل� �ب� �ن ��ى ال� �ج ��دي ��د مل�ج�ل��س
األم� ��ة ال� ��ذي ب ��دأ ع �ق��ده ف��ي 2008
ب�م��راح��ل م�ت�ع��ددة وع��راق �ي��ل ع��دة
إلى ان أعاد مجلس  2013الحياة
للمشروع وتمكن من انجازه بعد
توقف منذ  ،2011وفيما يلي ابرز
املحطات في تاريخ املشروع :
 ب� � ��دأ ال� �ع� �ق ��د ال� �س ��اب ��ق ال� ��ذياشرفت عليه وزارة االش�غ��ال في
.2008/9/21

 ت� � � ��وق� � � ��ف امل � � � � � �ش� � � � � ��روع ف ��ي.2011/8/8
 ان �ت �ق��ل امل� �ش ��روع م ��ن وزارةاالشغال إلى مجلس االمة في 19
أكتوبر .2014
 ب � � ��دأ ال� �ع� �ق ��د ال � �ج� ��دي� ��د ال � ��ذياش��رف عليه مجلس األم��ة بتاريخ
 2015/2/16وحدد تاريخ التسليم
في .2015/9/30
 -أنجز مجلس األم��ة املشروع

في  7أشهر وبمدة زمنية أقل من
املقرر وهي  9أشهر.
 امل�ب�ن��ى ي�ت��أل��ف م��ن  5ط��واب��قكل طابق به  15جناحا لألعضاء
ب� �م� �س ��اح ��ة  136م� � �ت � ��را وي� �ض ��م
مسرحا ومكتبة وأرش�ي�ف��ا عاما
ومركزا للمعلومات.
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الجديد بمجلس األمة

صاحب السمو لحظة وصوله إلى املبنى الجديد وفي استقباله الرئيس الغانم

افتتاح مبنى صباح األحمد
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 ..وسموه يشاهد النصب التذكاري الذي يحمل اسم صباح األحمد

بعث برقية شكر ألردوغان وهنأ رئيسي النمسا وأريتريا

األمير :توصيات قمة تركيا
تلبي ضروريات المحتاجين

جانب من الحضور النيابي في افتتاح املبنى الجديد

 ..ومجموعة من النواب خالل الحفل

بعث حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
األح � � �م� � ��د ال� � �ج � ��اب � ��ر ال� �ص� �ب ��اح
حفظه الله ورعاه ببرقية شكر
للرئيس رج��ب طيب أردوغ��ان
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة
الصديقة عبر فيها عن خالص
شكره وامتنانه على ما حظي
ب� ��ه وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق م� ��ن ك��رم
الضيافة وحسن الوفادة خالل
زي� ��ارة س �م��وه ال�ب�ل��د ال�ص��دي��ق
لترؤس وفد الكويت في القمة
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة األول � ��ى
التي استضافتها الجمهورية
ال�ت��رك�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة ف��ي مدينة
إس �ط �ن �ب��ول خ �ل�ال ال �ف �ت��رة من
 24- 23مايو  2016مشيدا بما
ح�ق�ق�ت��ه ال�ق�م��ة م��ن ن �ج��اح وم��ا
ت��وص �ل��ت إل �ي��ه م ��ن ت��وص �ي��ات
ورؤى وأف�ك��ار ب�ن��اءة ستسهم
دون شكك في تحقيق أهدافها
امل� �ن� �ش ��ودة وال ��رام � �ي ��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة
االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات ال� � �ض � ��روري � ��ة
للمحتاجني وض �م��ان الحياة
ال�ك��ري�م��ة ل �ه��م وال�ت�خ�ف�ي��ف من
آالم واح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ب �ش��ري��ة
ومقدرا سموه حسن التنظيم

واإلع� � � � � � � ��داد ع � ��ال � ��ي امل� �س� �ت ��وى
ل� � �ه � ��ذه ال � �ق � �م� ��ة وم� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ل��ه
م � ��وف � ��ور ال� �ص� �ح ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة
ول� � �ل� � �ج� � �م� � �ه � ��وري � ��ة ال � �ت� ��رك � �ي� ��ة
وش�ع�ب�ه��ا ال�ص��دي��ق ك��ل ال��رق��ي
واالزده� � � � � � � ��ار وب � �ع� ��ث ح� �ض ��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل� ��ى ال��رئ �ي��س
ألكسندر فان دير بيلني رئيس
جمهورية النمسا االت�ح��ادي��ة
الصديقة عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة فوزه
ف� ��ي اإلن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��اس �ي��ة
م�ت�م�ن�ي��ا س �م��وه ل�ف�خ��ام�ت��ه كل
ال �ت��وف �ي��ق وال � �س� ��داد وم ��وف ��ور
الصحة والعافية وللعالقات
الطيبة بني البلدين الصديقني
املزيد من من التطور والنماء.
وب � �ع ��ث س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د الجابر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ب��رق�ي��ة
تهنئة إل��ى ال��رئ�ي��س ألكسندر
ف� � � � � ��ان دي� � � � � ��ر ب� � �ي� � �ل �ي��ن رئ � �ي � ��س
جمهورية النمسا االت�ح��ادي��ة
ال � �ص ��دي � �ق ��ة ض� �م� �ن� �ه ��ا س� �م ��وه
خالص تهانيه بمناسبة فوزه
ف� ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��اس �ي��ة

متمنيا له كل التوفيق والسداد
وموفور الصحة والعافية .كما
ب�ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إل ��ى ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي��س اس�ي��اس
اف��ورق��ي رئ�ي��س دول ��ة اري�ت��ري��ا
ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا
ل��ه م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
وللبلد ال�ص��دي��ق دوام التقدم
واالزدهار.
وب � �ع ��ث س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ببرقية
ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى ال��رئ �ي��س اس �ي��اس
اف��ورق��ي رئ�ي��س دول ��ة اري�ت��ري��ا
ال � �ص ��دي � �ق ��ة ض� �م� �ن� �ه ��ا س� �م ��وه
خ� ��ال� ��ص ت� �ه ��ان� �ي ��ه ب �م �ن��اس �ب��ة
العيد الوطني لبالده متمنيا
له موفور الصحة والعافية.
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قرار إطالق اسم صباح األحمد على المبنى الجديد رسالة للتاريخ واألزمنة المقبلة

الغانم :لم أستشر األمير في موضوع

الرئيس الغانم مكرما سمو األمير

أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م ��رزوق
ال �غ��ان��م ان ق� ��رار اط�ل��اق اس ��م ص�ب��اح
االح � �م� ��د ع �ل ��ى م �ب �ن��ى م �ج �ل��س االم� ��ة
الجديد لم يكن ق��رارا فرديا ول��م يأت
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل�ج��ام�ل��ة ب��ل ك��ان نابعا
م� ��ن اج � �م� ��اع ك ��اف ��ة أع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
االم��ة ب�ه��دف اي�ص��ال رس��ال��ة للتاريخ
واالزمنة القادمة.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه خ�ل�ال
افتتاح مبنى صباح االحمد الجديد
بمجلس االمة امس :لقد اطلقنا اسم
س �م��و االم� �ي ��ر ع �ل��ى امل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د
ل �ن �ق��ول ألج �ي��ال �ن��ا ال �ق��ادم��ة ه ��ذا اس��م
صباح االحمد أح��د اآلب��اء املؤسسني

 ..ومكرما سمو ولي العهد

ال � � ��ذي � � ��ن ص � � ��اغ � � ��وا دس � � �ت � � ��ور ال � �ب�ل��اد
م ��ع ث �ل��ة م ��ن ال� ��رج� ��ال ال ��ذي ��ن س�ب�ق��وا
ع �ص��ره��م ب�س�ن�ين ط��وي �ل��ة وه� ��ذا اس��م
االم� �ي ��ر ال � ��ذي ت ��ول ��ى م �ق��ال �ي��د ال�ح�ك��م
ع �ب��ر اج � �م ��اع ش �ع �ب��ي غ �ي��ر م �س �ب��وق
واج � � � � ��راءات دس� �ت ��وري ��ة ك ��ان ��ت م�ح��ل
اعجاب العالم اجمع وهذا هو صباح
االح � �م ��د ال� � ��ذي ش � ��دد ع �ل��ى ال� �ش ��ورى
وال ��دي �م ��وق ��راط �ي ��ة وح� �ك ��م ال��دس �ت��ور
وع� �ل ��و امل ��ؤس� �س ��ات ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف��ي
زم��ن ك��ان��ت ش�ع��وب منطقتنا تعيش
أزمات الرغيف واحالم العيش الكريم
واالره� ��اب وال�ت�ش�ظ�ي��ات االجتماعية
واالحترابات الهالكة.

سمو األمير مصافحا بدر ششتري بحضور ولي العهد والرئيس الغانم

واض � � � ��اف ال � �غ ��ان ��م ان� � ��ه ك� � ��ان أح ��د
ال� �ش ��اه ��دي ��ن ف� ��ي ال � �س � �ن� ��وات ال� �ث�ل�اث
امل��اض�ي��ة ع�ل��ى ه��ذا ال�ع�ه��د م��ؤك��دا ان��ه
لم يستشر سمو االمير في موضوع
ي �ت �ع �ل��ق ب �ح �ق ��وق ال �ش �ع ��ب اال وك� ��ان
سموه في صف الشعب ولم يطلب من
سموه مشورة تتعلق بخالف عابر او
مزمن بني السلطتني اال وكانت كلمة
سموه :اعملوا للتوافق اوال وبعدها
فليقرر مجلس األمة ما يراه مناسبا.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن ��ص ك �ل �م��ة ال �غ��ان��م:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله
رب ال�ع��امل�ين وال �ص�لاة وال �س�لام على
اشرف املرسلني سيدنا محمد النبي

سمو األمير والرئيس الغانم ومحمد اليوسفي

الغانم ملقيا كلمة ترحيبية بسمو األمير

االم�ي�ن وع �ل��ى آل ��ه وص�ح�ب��ه اجمعني
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو ام�ي��ر البالد
سمو ول��ي العهد حفظكم الله سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وف�ق�ك��م ال�ل��ه
ال ��زم�ل�اء االف ��اض ��ل ال �ض �ي��وف ال �ك��رام
ال�س�لام عليكم ورح�م��ة ال�ل��ه وبركاته
ي� �ق ��ول امل ��ول ��ى ع ��ز وج � ��ل ف ��ي م�ح�ك��م
ال�ت�ن��زي��ل «وال��ذي��ن اس�ت�ج��اب��وا لربهم
وأق � ��ام � ��وا ال � �ص �ل�اة وأم� ��ره� ��م ش ��ورى
بينهم ومما رزقناهم ينفقون» صدق
الله العظيم.
ب��اس�م��ي وب��اس��م اخ ��وان ��ي اع�ض��اء
مجلس االم ��ة ارح ��ب ب�ك��م ي��ا صاحب
ال �س �م��و ب �ي�ن اب� �ن ��ائ ��ك ق ��ائ ��دا وام� �ي ��را

ووال � � � ��دا واع � � ��رب ل �ك��م ع ��ن ام �ت �ن��ان �ن��ا
وع��رف��ان �ن��ا لتفضلكم ب �ه��ذه ال��رع��اي��ة
ال�س��ام�ي��ة لحفل اف�ت�ت��اح مبنى ن��واب
االمة الجديد هذا املشروع الذي طال
انتظاره وال��ذي يضم مكاتب النواب
وال� � � � � ��وزراء وم � ��راف � ��ق اخ � � ��رى ح �ي��وي��ة
تساعد مجلس األم��ة في اداء اعماله
وم �ه��ام��ه ورس ��ال� �ت ��ه م ��ع ال �ت��أك �ي��د أن
األه�م�ي��ة ال تكمن ف��ي امل�ب�ن��ى ف��ي حد
ذاته بل في رمزية استكماله ودالالت
تسميته.

التتمة ص05

سمو األمير والرئيس الغانم وحسني جمال

صباح األحمد
شدد على الشورى
والديمقراطية
وحكم الدستور
والمؤسسات
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إال وكان سموه في صف الشعب

صاحب السمو األمير في صورة تذكارية مع أعضاء مجلس األمة بحضور سمو ولي العهد

تتمة المنشور ص04
ي��ا صاحب السمو ان ق��رار اط�لاق
اس��م صباح االحمد على ه��ذا املبنى
لم يكن قرارا فرديا بل كان نابعا من
اجماع كافة أعضاء مجلس االمة.
ل��م ي ��أت ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل�ج��ام�ل��ة بل
ج��اء ب�ه��دف اي�ص��ال رس��ال��ة للتاريخ
واالزمنة القادمة.
ل �ق��د اط �ل �ق �ن��ا اس � ��م س �م��وك��م ع�ل��ى
امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د ل �ن��واب األم ��ة لنقول
ألج�ي��ال�ن��ا ال �ق��ادم��ة ه ��ذا اس ��م صباح
االحمد أح��د اآلب��اء املؤسسني الذين
ص��اغ��وا دس �ت��ور ال �ب�ل�اد م��ع ث�ل��ة من

سمو األمير مصافحا الفنان جاسم النبهان

ال � ��رج � ��ال ال � ��ذي � ��ن س� �ب� �ق ��وا ع �ص��ره��م
بسنني طويلة.
ل �ق��د اط �ل �ق �ن��ا اس � ��م س �م��وك��م ع�ل��ى
امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د ل �ن��واب األم ��ة لنقول
ألج�ي��ال�ن��ا ال �ق��ادم��ة ه ��ذا اس ��م االم�ي��ر
الذي تولى مقاليد الحكم عبر اجماع
ش �ع �ب��ي غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق واج� � � � ��راءات
دستورية كانت محل اعجاب العالم
اجمع.
ل �ق��د اط �ل �ق �ن��ا اس � ��م س �م��وك��م ع�ل��ى
امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د ل �ن��واب االم ��ة لنقول
ألج �ي��ال �ن��ا ال �ق��ادم��ة ه ��ذا ه ��و ص�ب��اح
االح� �م ��د ال � ��ذي ش� ��دد ع �ل��ى ال �ش ��ورى
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة وح �ك��م ال��دس �ت��ور

وعلو املؤسسات الدستورية في زمن
كانت شعوب منطقتنا تعيش أزمات
ال ��رغ� �ي ��ف واح� �ل� ��ام ال �ع �ي ��ش ال �ك��ري��م
واالره ��اب والتشظيات االجتماعية
واالحترابات الهالكة.
ل �ق��د اط �ل �ق �ن��ا اس � ��م س �م��وك��م ع�ل��ى
امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د ل �ن��واب االم ��ة لنقول
ألب �ن��ائ �ن��ا ه ��ذا ه��و ح��ام��ي ال��دس �ت��ور
ال � � ��ذي ي� �ق ��ف دوم � � ��ا خ �ل��ال ك� ��ل ازم� ��ة
س �ي��اس �ي��ة او دس� �ت ��وري ��ة ف� ��ي ص��ف
ال� � ��دس � � �ت� � ��ور ق � � � ��وال وف � � �ع� �ل��ا وع � �م �ل�ا
تصريحا وتلميحا سرا وجهرا.
لقد اكرمني الله سبحانه وتعالى
في السنوات الثالث املاضية ان أكون

أحد الشاهدين على هذا العهد اذ لم
استشر سموكم في موضوع يتعلق
بحقوق الشعب اال وكنتم ف��ي صفه
ول � ��م اط� �ل ��ب م �ن �ك��م م � �ش� ��ورة ت�ت�ع�ل��ق
بخالف عابر او مزمن بني السلطتني
اال وك��ان��ت كلمتكم :اعملوا للتوافق
اوال وبعدها فليقرر مجلس األمة ما
يراه مناسبا.
واخيرا لقد اخترنا ان نطلق اسم
سموكم على ه��ذا ال�ص��رح ليتجاور
على بعد امتار قليلة خالدا وشامخا
مع اسم أبي الدستور الشيخ عبدالله
السالم الذي يزين اسمه قاعة مجلس
االم ��ة وس �ن �ق��ول ألب�ن��ائ�ن��ا وأج�ي��ال�ن��ا

أعضاء مجلس األمة يشهدون تشريف صاحب السمو وتفضله بافتتاح مبناهم الجديد

القادمة إن الشيخ عبدالله السالم هو
املؤسس وان الشيخ صباح االحمد
ه� ��و امل � �ج� ��دد ال � � ��ذي رس � ��خ دي �م��وم��ة
نظامنا الدستوري املجيد.
وال يسعنا هنا يا صاحب السمو
ف��ي ه ��ذا امل �ق��ام اال ان أل �ت �م��س منكم
العذر كون هذه اللفتة الرمزية ال تفي
حقكم وك��ون ه��ذه ال �ب��ادرة ال تحيط
ب��رص�ي��دك��م م�ب�ت�ه�لا ال ��ى ال �ل��ه العلي
القدير ان يحفظكم وأن يديم عليكم
نعمة الصحة والعافية وان يحفظ
الكويت وشعبها الوفي األبي من كل
شر ومكروه انه سميع الدعاء.

سمو األمير تولى
مقاليد الحكم عبر
إجماع شعبي غير
مسبوق وإجراءات
دستورية نالت
إعجاب العالم
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رفع الحصانة عن دشتي في قضيتي أمن دولة ورفض مشروع حكومي بتعديل المعاقين

تعديل قانون تمويل اإلرهاب وإقرار تنظيم
الصيدلة في المداولة األولى
وافق مجلس األمة
في جلسته العادية
امس على قانون
تنظيم الخبرة في
مداولته الثانية على ان
يكون رئيس الهيئة
بدرجة وكيل وزارة
مساعد واحاله الى
الحكومة للتنفيذ.
كما وافق على قانون
تجنيس ما ال يزيد على
اربعة آالف شخص
في مداولته الثانية
وسط اشادة من وزير
الداخلية الشيخ محمد
الخالد بدور لجنة
الداخلية والدفاع في
تمرير هذا القانون.
ووافق المجلس على
قانون تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول
االدوية في مداولته
االولى كما وافق على
تعديل قانون مكافحة
غسيل االموال
وتمويل االرهاب
بجعل ميزانية وحدة
التحريات ملحقة.

الحريص:
التشريعية رأت
بأغلبية أعضائها
الموافقة على رفع
الحصانة عن دشتي
عاشور :دشتي أكد
أن الحساب الذي
يتحدث باسمه
مزور

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

اف �ت �ت ��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال�ع��ادي��ة
ام ��س ال �ث�لاث��اء ال �س��اع��ة ال��واح��دة
ظ �ه��را وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام اس �م��اء
االعضاء الحاضرين واملعتذرين
والغائبني من دون اذن او اخطار
وك ��ذل ��ك اس� �م ��اء االع � �ض ��اء ال��ذي��ن
تغيبوا بعذر او من دون عذر عن
ح�ض��ور اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان منذ
الجلسة املاضية.
التصويت على المضابط
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى التصديق
ع� �ل ��ى امل �ض �ب �ط �ت�ي�ن  1352أ وب
بتاريخ  11و 11مايو .2015
وصادق املجلس على املضابط.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ل�ن��أخ��ذم ��واف� �ق ��ة امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت��رح �ي��ل
ب� �ن ��دي االس� �ئ� �ل ��ة وال ��رس ��ائ ��ل ال��ى
الغد.
(موافقة عامة)
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ات�م�ن��ىاخ � � � ��ذ م � ��واف� � �ق � ��ة امل� � �ج� � �ل � ��س ع �ل��ى
ت��رت�ي��ب ال �ج ��دول ت�ن�ظ�ي��م ال�خ�ب��رة
وال �ت �ج �ن �ي��س وم �ه �ن ��ة ال �ص �ي��دل��ة
ومكافحة غسيل االم��وال وقانون
رع� ��اي� ��ة امل� �ع ��اق�ي�ن وغ� � ��دا ال �ب �ل��دي��ة
واملناقصات باذن الله.
(موافقة)
طلبات رفع الحصانة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
تقارير اللجنة التشريعية بشأن
طلب النائب العام رفع الحصانة
عن د .عبدالحميد دشتي.
 ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق� ��م 2016/14حصر أمن دولة.
 -ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق� ��م 2016/16

حصر أمن دولة.
 م � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص (رئ� �ي ��ساللجنة) :الشاكي وزارة الخارجية
ف � ��ي ح � ��ق ال � �ن ��ائ ��ب دش � �ت� ��ي ح ��ول
اس� � � ��اء ت� � � ��ه ل� �ل� �م� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية واللجنة رأت املوافقة
ب��أغ�ل�ب�ي��ة ال �ح��اض��ري��ن ع �ل��ى ع��دم
توافر الكيدية.
 صالح عاشور :بما ان النائبدش � �ت� ��ي غ � �ي ��ر م � ��وج � ��ود وارس � � ��ل
العضاء اللجنة ان الحساب الذي
يطلق منه تغريدات ليس حسابه
ال�ش�خ�ص��ي وان� ��ه م� ��زور وال يمت
ل �ل �ن��ائ��ب ب �ص �ل��ة وال �ع �ض��و ارس ��ل
رسالة ال��ى النائب العام يبني ان
حساب التغريدات مزور وال يملكه
وارس� ��ل رس��ال��ة اخ� ��رى ل�ل��داخ�ل�ي��ة
بهذا الخصوص والحساب الذي
ي�ت��م اط�ل�اق ت �غ��ري��دات م�ن��ه باسم

دشتي حساب م��زور وه��ذا ثابت
ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر وم� ��ن ب� ��اب ال��زم��ال��ة
يجب ان نثق ف��ي زميلنا ويجب
ان نقف مع رأي االقلية بأنه ارسل
رس��ال��ة ومثبتة وال ن��رض��ى برفع
الحصانة ع��ن زميل لنا يقول ان
حسابه مزور.
 م � ��اج � ��د م � ��وس � ��ى :اس� �ت� �غ ��ربدف��اع عاشور عن دشتي فهو في
االعالن يدز ويطلع في التلفزيون
وي�س��ب زم�ل�اءه وال� ��دول الشقيقة
وال� �ص ��دي� �ق ��ة وك � ��ل ي � ��وم ح �ص��ان��ة
وس � �ن� ��ة ك ��ام � �ل ��ة ي � �ف � �ت ��رض ن ��رف ��ع
الحصانة عنا مرفوعة سنة لقدام.
 ح �م��د ال �ه��رش��ان��ي :م��وض��وعدش� � �ت � ��ي م� � ��ا ي� �خ� �ف ��ى ع � �ل� ��ى اح� ��د
وم ��واق� �ف ��ه ال � �ض ��ارة ال �ت ��ي ال ت�ع��د
وال ت�ح�ص��ى ف�ه��و اس� ��اء للكويت
من الكبير للصغير واس��اء لالمة

كلها وندافع عنه اآلن! تكلم باسم
اعداء األمة ايران وكل شيء موثق
وم�س�ج��ل وم��ن ي��داف��ع ع��ن دشتي
فهو نفسه.
البد ان نخجل من انفسنا ومن
يدافع عنه فهو يؤيده حتى اهلنا
ي�ص�ي�ح��ون م��ن دش �ت��ي واس��اء ت��ه
لهم.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ي �ف �ت��رض الت��أخ��ذن��ا ال �ع��واط��ف ول�ك�ن�ن��ا ام��ام
ش � �ك � ��وى م � ��ن ال� � �س� � �ف � ��ارة وت � �ق� ��ول
ت � �غ� ��ري� ��دة وال� � ��رج� � ��ل ي � �ق� ��ول إن �ه��ا
تغريدة من حساب مزور فزميلكم
ي�ق��ول لكم ان��ه ل��م يقل ه��ذا الكالم
وخ��اط��ب النيابة واملباحث بذلك
ورفع شكوى بذلك.
القضية املنظورة امامنا الرجل
يبني ان الحساب مزور.
 م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص :ن �ع��م ق��دمالرجل حافظة مستندات وارت��أت
اللجنة تركها للقضاء الن اللجنة
ال ت �ن �ظ��ر ف ��ي االدل � � ��ة م ��ن ع��دم �ه��ا
فالدفاع املوضوعي امام املحكمة.
وواف� � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رف� ��ع
الحصانة عن دشتي بغالبية 45
من 51
موافقة على رفع الحصانة
 م� �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ال �ش��اك��يوزارة الخارجية لتلقيها شكوى
من سفير البحرين ورأت اللجنة
املوافقة على رفع الحصانة.
وواف� � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رف� ��ع
الحصانة على دشتي في التقرير
الثاني بغالبية  45من .51

صالح عاشور

التتمة ص07

موسى :نستغرب
دفاع البعض عن
دشتي بعد أن أساء
للجميع
الهرشاني :مواقف
دشتي أضرت
بالمجلس ومن
يدافع عنه يؤيده
عبدالصمد:
ضرورة االلتزام
بحكم الدستورية
حول المواقف
السياسية تجاه
الدول األخرى
الحريص :وجود
وكيل داخل إدارة
الخبراء يعطيها
استقاللية أكبر
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على أن يكون رئيس الهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد

المجلس يوافق على قانون تنظيم الخبرة
في مداولته الثانية
قانون تنظيم الخبرة «مداولة ثانية»

التصويت على تثبيت أحد القوانني في املضبطة

تتمة المنشور ص06
م ��واف �ق ��ة ع �ل��ى رف� ��ع ال �ح �ص��ان��ة
ويبلغ القرار الى وزير العدل.
 عدنان عبدالصمد :ألم يصدرح �ك��م م ��ن امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
بشأن املوقف السياسي تجاه اي
دول��ة ط��امل��ا ان��ه يخلو م��ن العنف
ويحسب موقفا سياسيا فقط.
 مبارك الحريص :الحكم صدرمن محكمة التمييز وتقول اعالن
الرأي القانوني وليس السب وما
هو امامنا ألفاظ مسيئة.
تنظيم الخبرة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب �ش��أن تنظيم
الخبرة في مداولته الثانية وكان
املجلس قد اقر املداولة االولى في
جلسة  10مايو:

 م � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص (رئ� �ي ��سال�ل�ج�ن��ة) :ه�ن��اك ت�ع��دي��ل م�ق��دم من
النواب.
 وزي��ر العدل يعقوب الصانع:الحكومة توافق على هذا التعديل
ويتفق مع نص املادتني  5و 7في
م��رس��وم التنظيم االداري وامل��ادة
 61م ��ن امل ��رس ��وم ب �ش��أن ال �خ��دم��ة
املدنية.
 س �ع��دون ح �م��اد :االخ� ��وان فياللجنة رفضوا ذل��ك فلنسمع من
اللجنة.
 مبارك الحريص :رأت اللجنةوج� ��ود وك �ي��ل ب��درج��ة وك �ي��ل اول
افضل ويعطيها استقاللية اكبر.
 عبدالله املعيوف :االخوان فيالخبراء ادرى بشغلهم وال يعقل
ان نضع لهم وكيال مساعدا.
 د .عبدالله الطريجي :الوزيرمحام ويعرف مدى اهمية االدارة

ون� �ع� �ل ��م ان اس� �ت �ق�ل�ال� �ي ��ة االدارة
ومنحها الدعم في عهدك فاذا لم
ت�ح�ص��ل ال��دع��م ف��ي ع �ه��دك ف �م��اذا
بعد ذلك؟
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ن � ��رى ه�ج�م��ةغ�ي��ر طبيعية م��ن ال�ح�ك��وم��ة على
االخ �ت �ص ��اص ��ات وت� �ق ��اري ��ر ادارة
ال � �خ � �ب� ��راء الب � � ��د ان ت � �ك� ��ون اك �ث��ر
استقاللية يجب كذلك ان تستقل
ادارة ال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات وي � �ج� ��ب ان
نصوت على تقرير اللجنة.
 م��رزوق الغانم :اذا ما تم هذاالتعديل فيجب ان يذهب التقرير
الى اللجنة املالية لوضع الكلفة.
 يعقوب الصانع :ادارة الخبراءم �ه �م��ة وج � �ه� ��از م � �ع� ��اون اس� ��اس
للسلطة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ول��م تتمسك

التتمة ص08

مطيع يستنكر الصمت الدولي عن تصرفات
الحكومة العراقية ضد الفلوجة
اس � � �ت � � �ن � � �ك� � ��ر ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب د.أح� � � � �م � � � ��د
م�ط�ي��ع صمت امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي على
تصرفات الحكومة العراقية التي تشن
ح�م�ل��ة إج��رام �ي��ة ع�ل��ى م��دي�ن��ة الفلوجة
العراقية اسفر إلى اآلن عن وفاة اآلالف
من املسلمني من أهل السنة والجماعة
ب � �ح � �ج ��ة م� � �ح � ��ارب � ��ة ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � ��دول � ��ة
اإلسالمية .
وأض� � � ��اف م �ط �ي��ع ان م� ��ا ت� �ق ��وم ب��ه
ال � �ق� ��وات ال �ع ��راق� �ي ��ة ف ��ي ال �ف �ل��وج��ة ه��و
ش�ب�ي��ه ب��أف�ع��ال ال �ن�ظ��ام ال �س��وري بحق
السوريني والتي راح ضحيتها اآلالف
م ��ن األط� �ف ��ال وال �ن �س��اء م ��ن ال �س��وري�ين

وه � � ��ذا م� ��ا ن� �ش ��اه ��ده اآلن ف� ��ي م��دي �ن��ة
الفلوجة العراقية .
وأك� � ��د م �ط �ي��ع أننا اع �ت ��دن ��ا غ �ي��اب
منظمات املجتمع ال��دول��ي ع��ن املشهد
ال�ع��راق��ي ال ��ذي ي�ع��ان��ي ف�ي��ه أه��ل السنة
والجماعة الويالت جراء جرائم جيش
ال �ن �ظ��ام ال �ع��راق��ي وم�ي�ل�ش�ي��ات ال�ح�ش��د
الشيعي اإلره��اب �ي��ة وال �ح��رس ال�ث��وري
اإلي ��ران ��ي وال �ت��ي ت�ب�ط��ش ب��أه��ل السنة
هناك وتقتلهم على الهوية ما اضطر
اآلالف م��ن أه ��ل ال�س�ن��ة وال�ج�م��اع��ة من
ت�غ�ي�ي��ر ح �ت��ى أس �م��ائ �ه��م ال �ت��ي ت�ط��اب��ق
أسماء الصحابة رض��ي الله عنهم ألن

هذه األسماء تعتبر سببا كافيا لقتلهم
من قبل تلك امليلشيات الطائفية .
وط��ال��ب مطيع املنظمات الحقوقية
وع�ل��ى رأس�ه��ا منظمة ح�ق��وق اإلن�س��ان
التي م�لأت الدنيا ضجيجا دفاعا عن
ح �ق��وق ال� �ش ��واذ وامل �ث �ل �ي�ين ب ��أن تنظر
ف ��ي ح ��ال أه �ل �ن��ا ف ��ي ال� �ع ��راق وس��وري��ا
وأن ت �ق��وم ب ��دوره ��ا ف��ي ال �ض �غ��ط على
الحكومة العراقية حتى تكف عن قتل
اخ��وان �ن��ا ه �ن��اك وح �ت��ى ي�ت��وق��ف ح�م��ام
ال��دم هذا ال��ذي راح ضحيته اآلالف من
األرواح البريئة هناك.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

✓

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

✓

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

✓

42

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

42

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

عدنان عبدالصمد

✓
✓

ممتنع

✓
✓

✓
✓

✓

7

49

08
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إقرار قانون تجنيس ما ال يزيد على  4آالف
شخص خالل العام الجاري
تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية «مداولة ثانية»

تتمة المنشور ص07
ال�ح�ك��وم��ة م��ن امل� ��ادة  43ف��ي ح��ال
وج��ود كلفة مالية باحالتها الى
اللجنة امل��ال�ي��ة واي ��ة ذل��ك موافقة
ال �ح �ك ��وم ��ة ع �ل ��ى ادارة ال �خ �ب ��راء
حتى نعطيها االستقاللية لتقوم
ب��واج�ب��ات�ه��ا ل�ك��ن امل�س��أل��ة نفسها
ب ��دال م��ن ان ت �ك��ون االدارة برتبة
وك �ي��ل وزارة ت �ك��ون ب��رت�ب��ة وك�ي��ل
وزارة م�س��اع��د الن وزارة ال�ع��دل
وادارة التنفيذ ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وال
ن ��ري ��د ان ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت �ع��ارض
غير مقبول يتعارض م��ع احكام
امل��ادت�ين  5و 7م��ن امل��رس��وم بشأن
التنظيم االداري.
وم� � ��ن ح ��رص� �ن ��ا ع� �ل ��ى االدارة
اعطيناهم الحصانة النسبية في
حال تقديم شكوى ضدهم.
امل �ع �ت��رض  14م ��ن  43م��واف �ق��ة
على التعديل.
موافقة  29من  43على ان يكون
رئيس الهيئة بدرجة وكيل وزارة
مساعد.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون
تنظيم ال�خ�ب��رة وك��ان��ت النتيجة
كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة  42ع� � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة 7
الحضور 49
موافقة ويحال الى الحكومة.
تجنيس الـ 4000
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
امل��داول��ة الثانية لقانون تجنيس
الـ .4000
 ص� � ��ال� � ��ح ع� � � ��اش� � � ��ور :ق ��دم� �ن ��ااق� �ت ��راح ��ا ل �ح��ل م �ش �ك �ل��ة ال� �ب ��دون
وت � �م� ��ت امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل ��ى اص � � ��دار
ال �ق��ان��ون ول �ك��ن امل � ��ادة االول � ��ى لم
ت �ش �ت��رط ت�ج�ن�ي��س ال� �ب ��دون وذل��ك
ي� �ف� �ت ��ح ال� � �ب � ��اب ل �ل �ت �ج �ن �ي��س الي
شخص اخ��ر غير ال�ب��دون وبذلك
انحرفنا ع��ن ح��ل املشكلة .وزارة
الداخلية في بيانها بينت ان 32
ال �ف��ا م��ن غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية
تنطبق عليهم ش��روط الجنسية
فكيف سنجنسهم وهي الخطوة

الشيخ محمد الخالد

االول��ى لحل القضية املستعصية
م�ن��ذ  1959ال ��ى اآلن وي�ف�ت��ح ب��اب
التجنيس على الكل.
ورأي ال��وزارة ان��ه يخالف نص
امل ��ادة ث��ال�ث��ا وب��ال�ت��ال��ي ي�ح��رم من
التجنيس.
 س � �ع� ��دون ح � �م� ��اد :االق � �ت� ��راحل �ل��اخ ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور درس� �ن ��اه
وه� ��و ي �ق��ول ف �ق��ط ل �غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية ووزارة الداخلية تريد
ت� �ع ��دي ��ل اوض � � � ��اع ال� �ب� �ع ��ض ف �م��ن
ع��دل��ت اوض��اع�ه��م م�ش�م��ول��ون في
القانون الحالي.
 س�ل�ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م :ال�ق��ان��ونواح��د م��ادة  4تفصل املستحقني
للتجنيس وامل� ��ادة  5ف �ق��رة  3من
اق ��ام ف��ي ال �ك��وي��ت ع ��ام  1965ول��م
ي�ح��دد اي فئة واغ�ل��ب الفئات هم
غير محددي الجنسية.
وت� �ل ��ا امل � � �ق � ��رر اق� � �ت � ��راح � ��ا ع �ل��ى
ال �ق��ان��ون ف��ي امل��ادت��ه االول� ��ى :بما
ال ي��زي��د على  4000شخص على
ان ي � �ك� ��ون� ��وا م � ��ن غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
الجنسية.
 الرئيس الغانم :املوافق علىهذا االقتراح يرفع يده:
 3من .43
غ� �ي ��ر م� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى امل� �ق� �ت ��رح
بتعديل.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم

ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون
ت�ج�ن�ي��س م��ا ال ي��زي��د ع �ل��ى 4000
شخص وكانت النتيجة كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة  44ع� � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة 6
الحضور .50
موافقة ويحال الى الحكومة.
 س � �ل � �ط� ��ان ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م :ه� ��ذاالقانون بعد اضافة الى انجازات
امل�ج�ل��س ال�ع��دي��دة ون�ن��اش��د وزي��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ان ي�ن�ظ��ر ل��ه ب��ال��رع��اي��ة
واالهتمام.
 ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د وزي��رال��داخ�ل�ي��ة :اش�ك��ر رئ�ي��س واع�ض��اء
اللجنة على تمرير ه��ذا القانون
امل�ه��م ورب�ن��ا ي�ق��درن��ا ونستغل ما
تبقى م��ن ع��ام  2016ع�ل��ى العمل
لتنفيذ هذا القانون والله املوفق.
قانون الصيدلة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ب �ش��أن
ت�ن�ظ�ي��م م�ه�ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت� ��داول
االدوية.
 يوسف الزلزلة :هناك توافقعلى ال�ق��ان��ون فنرجو التصويت
على القانون مباشرة.
(موافقة)

التتمة ص09

قرارات الجلسة
 امل� �ج� �ل ��س ي� ��رف� ��ع ال �ح �ص��ان��ةالنيابية ع��ن دشتي ف��ي قضيتي
أمن دولة.
 إقرار املداولة الثانية لقانونت �ن �ظ �ي��م ال� �خ� �ب ��رة وإح� ��ال � �ت� ��ه ال ��ى

الحكومة.
 امل��واف�ق��ة ع�ل��ى تجنيس م��ا اليزيد على  4000شخص.
 امل �ج �ل��س ي �ق��ر ق��ان��ون تنظيممهنة ال�ص�ي��دل��ة وت� ��داول االدوي ��ة

في املداولة االولى.
 إق��رار تعديل قانون مكافحةغ�س��ل االم � ��وال وت �م��وي��ل االره ��اب
يجعل ميزانية وح��دة التحريات
ملحقة.

غير
ممتنع
موافق
موافق

غير
ممتنع
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

4

أحمد مطيع

✓

5

أنس الصالح

✓

37

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

✓

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

✓

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

✓

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

✓

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

44

✓

✓
✓

✓
✓

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

35

عسكر العنزي

✓

36

علي العبيدي
علي العمير

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

6

50
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09

تعديل قانون مكافحة غسيل األموال
وجعل ميزانية وحدة التحريات ملحقة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب «مداولة ثانية»

جانب من جلسة مجلس األمة أمس

تتمة المنشور ص08
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة االول � � ��ى ل �ل �ق��ان��ون
وكانت النتيجة كالتالي:
 موافقة  47الحضور .47 موافقة على املداولة.مكافحة غسيل األموال
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ب �ش��أن
م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل االم � ��وال وت�م��وي��ل
االرهاب.
جعل ميزانية وحدة التحريات

املالية الكويتية ميزانية ملحقة
وج� ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن� ��داء ب��االس��م
ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة االول � � � ��ى وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
موافقة  49الحضور .49
 موافقة عامة على املداولة.وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع� �ل ��ى امل � � � � ��داول ال� �ث ��ان� �ي ��ة وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
موافقة  49الحضور .49
 موافقة ويحال الى الحكومةرعاية المعاقين
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة

تعديل قانون رعاية املعاقني.
 س � � �ع � � ��دون ح � � �م � ��اد (رئ � �ي� ��سال �ل �ج �ن��ة) :امل�ج�ل��س اق ��ر ف��ي 2010
ق ��ان ��ون ��ا ك ��ام�ل�ا واض� � � ��اف م�م�ث�لا
ل �ل �ش �ب��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ف� ��ي ه�ي�ئ��ة
املعاقني ورأى اللجنة عدم املوافقة
على مشروع القانون الن التعديل
عالج ذلك القانون .2010/8
 ال��رئ�ي��س :ه��ل ي��واف��ق املجلسعلى القانون من حيث املبدأ.
(عدم موافقة)
 ت��رف��ع ال �ج �ل �س��ة ال� ��ى ال �س��اع��ةالتاسعة من صباح اليوم.

العتيبي يطالب بتفعيل دور الدبلوماسية
البرلمانية في العالم العربي واالسالمي
اك ��د ال �ن��ائ��ب ف� ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي أن
الدبلوماسية بمفهومها الحديث لم
تعد تقتصر على عمل الحكومات
ف� � ��ي ظ� � ��ل ال� � � � � ��دور ال� � � � ��ذي ت� � �ق � ��وم ب��ه
الدبلوماسية البرملانية من جهود
ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا أداة ف �ع ��ال ��ة ت �م ��ارس
نشاطها من قبل برملانيني يمثلون
إرادة الشعب وي�ت�ح��رك��ون م��ن دون
قيود.
ون� �ق� �ل ��ت س � �ف � ��ارة ال � �ك ��وي ��ت ل ��دى
ال � �ج � ��زائ � ��ر ف � ��ي ب � �ي� ��ان ع � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
العتيبي دع��وت��ه ف��ي اف�ت�ت��اح أعمال
م� �ل� �ت� �ق ��ى دول � � � ��ي ب� ��ال � �ج� ��زائ� ��ر ح� ��ول
التحديات ال�ج��دي��دة للدبلوماسية
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة إل� � � � ��ى ت � �ف � �ع � �ي� ��ل دور
الدبلوماسية البرملانية في العالم
ال� � �ع � ��رب � ��ي واالس � �ل� ��ام � � � ��ي ب ��ال� �ش� �ك ��ل
امل�ط�ل��وب م��ن خ�ل�ال ع�ق��د امل��ؤت�م��رات
ف��ي ال �خ��ارج وت �ب��ادل ال ��زي ��ارات بني

البرملانيني لتقريب وج�ه��ات النظر
في القضايا ذات االهتمام املشترك.
وأوض � � � � � ��ح ان ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة
البرملانية ليست أمرا ثانويا بل هي
مفهوم يمثل نتيجة منطقية لدور
طبيعي لكيان شعبي جامع يملك
ش��رع�ي��ة ال�ت�ح��دث ب��اس��م االم ��ة وه��و
البرملان.
وق��ال ان��ه تقع على عاتق رؤس��اء
امل � �ج � ��ال � ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واالس�ل�ام �ي��ة م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة في
مد جسور التواصل بني البرملانيني
والربط بني القضايا ذات االهتمام
املشترك.
وأش � � ��اد ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ب� ��دور
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
خ �ل�ال ت ��رؤس ��ه االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي وتقريب املواقف بني الدول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس �ل��ام� � �ي � ��ة مل ��واج� �ه ��ة

ت�ح��دي��ات االره ��اب وال�ت�ط��رف ودع��م
ال�ح��ل السلمي وال �ع��ادل ل�لازم��ة في
سوريا.
وف � ��ي ال � �ش� ��أن ال� ��داخ � �ل� ��ي ق � ��ال ان
ال �ب��رمل��ان ال�ك��وي�ت��ي ي �م��ارس إض��اف��ة
إلى دوره الرقابي والتشريعي رسم
ال�س�ي��اس��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وامل��واك��ب
لعمل الحكومة ومواقف سمو أمير
البالد الشيخ صباح االحمد الداعمة
لإلجماع واملصلحة العربية واحالل
ال � �س �ل�ام وان� �ت� �ه ��اج ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
البناءة لحل النزاعات.
واك � � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال � �ع � �ت � �ي � �ب ��ي ان
الدبلوماسية البرملانية في الكويت
منسجمة مع الدبلوماسية الرسمية
في ض��وء وض��وح االه��داف وال��رؤى
حول قضايا الكويت العادلة.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

✓

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

✓

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

✓

42

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

✓

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

58

منصور الظفيري

✓

27

عادل الخرافي

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

49

✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد

✓

عسكر العنزي

✓

ممتنع

✓

-

-
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي
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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
التش��ريعات  3649منه��ا  1072قانونا و 677اتفاقي��ة و 1900قانون للميزانيات كما تبي��ن ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انج��ازا للقوانين بـ 102
قانونا و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر

المطبوعات والنشر وتنظيم اإلعالم االلكتروني ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 25قانونا و 14اتفاقية في دور االنعقاد
الحالي حتى جلسة أمس
التشريعات المنجزة في دور االنعقاد الرابع

أنجز مجلس األمة في دور
االنعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الرابع الحالي
حتى اآلن  39تشريعا
منها  25قانونا عاما و14
اتفاقية وفي التفاصيل
فقد صدر عن المجلس في
هذا الدور  18قانونا جديدا
و 7تعديالت على قوانين
قائمة أما القوانين
الجديدة فمنها تنظيم
اإلعالم االلكتروني إنشاء
هيئة مكافحة الفساد
والرعاية االجتماعية
للمسنين وتحديد تعرفة
وحدتي الكهرباء والماء
واالستثناء من السكن
الخاص واالستثماري
وحقوق المؤلف وقانون
دعم األندية الرياضية
وقانون األحداث وتحديد
العدد الذي يجوز منحه
الجنسية الكويتية.
أما التعديالت على
القوانين فمنها قانونان
للمعاقين والمطبوعات
والتخطيط االقتصادي
واالجتماعي واإلدارة
العامة للتحقيقات
والرعاية السكنية
ومكافحة غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب وتنظيم
الخبرة .وإلى التفاصيل:

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قانون تعديل بعض أحكام القانون
رق � ��م  8ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش � ��أن ح �ق��وق
االش � �خ � ��اص ذوي اإلع � ��اق � ��ة ص � ��در ف��ي
جلسة  17نوفمبر .2015
وي� � �ه � ��دف ال � �ق� ��ان� ��ون إل � � ��ى ص ��رف
م �خ �ص ��ص ش � �ه� ��ري ل �ل �ش �خ��ص ذي
االع��اق��ة حتى س��ن ال� �ـ 21سنة تحدد
ق �ي �م �ت��ه ال �ه �ي �ئ��ة ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ت �ق��ري��ر
اللجنة الفنية املختصة طبقا لنوع
ودرج � ��ة االع ��اق ��ة وي �س �ت �م��ر ص��رف�ه��ا
إذا استمر بالدراسة حتى سن الـ28
وك��ذل��ك ت�س�ت�ح��ق امل� ��رأة ال �ت��ي ت��رع��ى
م�ع��اق��ا ذا اع��اق��ة ش��دي��دة وال تعمل
م �خ �ص��ص ش �ه��ري��ا وف �ق ��ا ل �ل �ش��روط
وال �ض ��واب ��ط ال �ت��ي ت�ض�ع�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
وي��وق��ف ص��رف املخصص الشهري
ف��ي ح��ال��ة ال �ش �ف��اء م��ن االع ��اق ��ة ب�ن��اء
على شهادة من اللجنة املختصة.
واس� � �ت� � �ث� � �ن � ��اء م � � ��ن أح � � �ك � � ��ام ق� ��ان� ��ون
ال � �ت ��أم � �ي � �ن ��ات االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة وق� ��ان� ��ون
م�ع��اش��ات العسكريني يستحق املؤمن
ع�ل�ي��ه او امل�س�ت�ف�ي��د ال ��ذي ت �ق��رر اللجنة
ال �ف �ن �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة أن � ��ه م� �ع ��اق م�ع��اش��ا
تقاعديا يعادل  ٪100من املرتب الكامل
ب�م��ا ال ي�ت�ج��اوز  2750دي�ن��ار إذا بلغت
م��دة الخدمة املحسوبة ف��ي امل�ع��اش 15
عاما على األق��ل بالنسبة للذكور و10
س �ن��وات بالنسبة ل�لإن��اث وال يشترط
الحصول على املعاش في ه��ذه الحالة
بلوغ سن معينة.
األحداث
ق��ان��ون األح� ��داث ص��در ف��ي جلسة 2
دي�س�م�ب��ر  2015وي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل��ى
ت�ح��دي��د س��ن ال �ح��دث ب��أن��ه ك��ل شخص
ل��م ي �ج��اوز ال � �ـ 16م��ن ع �م��ره ف��ي ح�ين أن
ال �ح��دث ف��ي ال �ق��ان��ون األص �ل��ي امل�ع�م��ول
ب��ه حاليا ه��و ك��ل ذك��ر او انثى ل��م يبلغ
م ��ن ال �س��ن ت �م��ام ال �س �ن��ة ال � � �ـ 18ع �ل��ى ان
ي �ع �م��ل ب� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ب �ع ��د س �ن ��ة م��ن
تاريخ صدوره وكما يهدف إلى امتناع
امل�س��ؤول�ي��ة ال�ج��زائ�ي��ة ل�ل�ح��دث ال ��ذي لم
ي �ب �ل��غ م ��ن ال �ع �م��ر س �ب��ع س �ن�ي�ن ك��ام �ل��ة
وق��ت ارت �ك��اب اي واق�ع��ة تشكل جريمة
ون � ��ص ال � �ق ��ان ��ون ع �ل ��ى ان ت� �ح ��ال ال ��ى
محاكم األح ��داث امل�ن�ش��أة وف�ق��ا ألحكام
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ك��ل ال ��دع ��اوى وال�ط�ل�ب��ات
املنظورة أمام محكمة األح��داث املنشأة
وف �ق��ا ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )3لسنة
 1983وال �ت��ي أص�ب�ح��ت م��ن اختصاص

عند ارتكابهم األفعال املجرمة قانونا.

%35.9
%64.1

القوانني

القوانني

االتفاقيات

االجمالي

العدد
املعدل

25
%64.1

14
%35.9

39
%100

م� �ح ��اك ��م األح� � � � � ��داث ع� �ل ��ى ان ت �س �ت �م��ر
محكمتا االستئناف والتمييز في نظر
الطعون املنظورة أمامهما قبل العمل
بأحكام ه��ذا ال�ق��ان��ون وتلتزم بتطبيق
أحكامه فيما هو أصلح للحدث.
الرفق بالحيوان
ق ��ان ��ون ن �ظ��ام ال ��رف ��ق ب��ال �ح �ي��وان ل ��دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وحقوقه وتجريم اقتناء أو بيع أو شراء
ال�ح�ي��وان��ات املفترسة ص��در ف��ي جلسة
 16ديسمبر .2015
وه ��دف ال �ق��ان��ون ه��و تحقيق ال��رف��ق
ب��ال �ح �ي��وان وح �م��اي��ة ال �ن��اس م��ن خطر
تلك الحيوانات والزواحف املفترسة او
الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها
ف ��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ع ��ن ط��ري��ق ال�ب�ي��ع
وال � �ش ��راء واإلع �ل ��ان ع�ن�ه��ا ف ��ي وس��ائ��ل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي دون رق��اب��ة من
قبل السلطات املختصة.
المطبوعات والنشر
قانون تعديل بعض أحكام القانون
رق��م ( 3لسنة  )2006بشأن املطبوعات
وال�ن�ش��ر ص��در ف��ي جلسته ب�ت��اري��خ 13
يناير .2016
وقالت امل��ذك��رة االيضاحية للقانون

إن م �ج��ال ت�ط�ب�ي��ق ق ��ان ��ون امل�ط�ب��وع��ات
وال � �ن � �ش ��ر ش� �ه ��د ات� �س ��اع ��ا الس �ت �ي �ع��اب
ال� �ت� �ط ��ور ال� �ح� �ض ��اري وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي
الذي شهدته مواقع ووسائل التواصل
االج�ت�م��اع��ي وه��و امل �ج��ال ال ��ذي ي�ن��درج
ف� �ي ��ه ك � ��ل م � ��ا ي� �ط� �ل ��ق ع� �ل� �ي ��ه اص� �ط�ل�اح
(املطبوع) وفقا للقانون.
وقد نصت املادة االولى من القانون
ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج ��دي ��دة ت �ح��ت ت�ع��ري��ف
(امل� �ط� �ب ��وع) ن �ص �ه��ا وي ��دخ ��ل ف ��ي ح�ك��م
املطبوع م��ا ينشر م��ن خ�لال امل��واق��ع أو
الوسائل االعالمية االلكترونية.
وأوض �ح��ت امل��ذك��رة أن تلك االض��اف��ة
ج��اءت لكي تسري أحكام ه��ذا القانون
على ما ينشر في هذه املواقع والوسائل
االع�ل�ام �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ن �ظ��را ال ��ى أن
ال��واق��ع العملي يشهد ظهور حسابات
اخ �ب��اري��ة أو اع�ل�ام �ي��ة ت �ن�س��ب ل�ل�أف��راد
وغيرهم أقواال وأفعاال لم تصدر منهم.
وأضافت املذكرة أنه بالرغم من ذلك
ي �ك��ون م��ن ن �س��ب ال �ي��ه ال �ق��ول او ال�ف�ع��ل
ع��اج��زا ع��ن م �ق��اض��اة ه ��ذه ال�ح�س��اب��ات
االخ �ب��اري��ة أو االع�ل�ام �ي��ة ل �ع��دم وج��ود
ن��ص م �ح��دد ي ��درج ه ��ذه امل��واق��ع ضمن
املطبوع وعليه ت��م إع��داد ه��ذا القانون
لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني
املقرر في القانون رق��م ( 3لسنة )2006

التخطيط االقتصادي واالجتماعي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  60لسنة  1986في شأن التخطيط
االق� �ت� �ص ��ادي واالج �ت �م ��اع ��ي ص� ��در ف��ي
جلسة  13يناير .2016
وق��ال��ت امل��ذك��رة االيضاحية ملشروع
القانون ان قانون التخطيط االقتصادي
واالجتماعي واملعدل باملرسوم بقانون
رقم  7لسنة  1987ناط بوزارة التخطيط
ووزي � � ��ر ال �ت �خ �ط �ي��ط وامل �ج �ل ��س االع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ب � �ع ��ض االخ � �ت � �ص ��اص ��ات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة في
ض��وء االستراتيجية وااله��داف العامة
بعيدة املدى للدولة.
واضافت ان هذا املشروع جاء نظرا
ل �ص��دور امل��رس��وم رق ��م  33ل�س�ن��ة 2004
ب ��إن �ش ��اء امل �ج �ل��س االع � �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
وال�ت�ن�م�ي��ة امل �ع��دل ب��امل��رس��وم رق ��م 307
ل �س �ن ��ة  2007م �ت �ض �م �ن��ا ان � �ش � ��اء ه ��ذا
امل �ج �ل��س ل�ي�ح��ل م �ح��ل امل �ج �ل��س االع �ل��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وان ت �ح��ل األم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ه��ذا امل �ج �ل��س م �ح��ل وزارة التخطيط
ف��ي االخ �ت �ص��اص��ات امل� �ق ��ررة ل �ه��ا وف�ق��ا
ل� �ل� �ق ��وان�ي�ن وال� � �ل � ��وائ � ��ح ف �ي �م ��ا ع � � ��دا م��ا
اس�ت�ث�ن��ي م�ن�ه��ا ب�ن��ص خ ��اص وت�ب��اش��ر
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ت�ح��ت اش � ��راف ال��وزي��ر
املختص.
وال �ق ��ان��ون ه ��ذا ق��د اع ��د ب �م��ا ي��واف��ق
الواقع العملي خاصة باستبدال بعض
املصطلحات ف��ي بعض م��واد القانون
ون � �ظ ��را ل�ل�ارت� �ب ��اط ال ��وث� �ي ��ق وال � �ت �ل�ازم
الفعلي بني الخطة السنوية وامليزانية
العامة للدولة.
وف � � � � ��ي ه � � � � ��ذا ال � � � �ص� � � ��دد أوج� � �ب � ��ت
امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة (امل�س�ت�ب��دل��ة) االل �ت��زام
ب� � �م� � �ك � ��ون � ��ات ال� � �خ� � �ط � ��ة ال � �س � �ن� ��وي� ��ة
والتنسيق بني وزارة املالية واألمانة
العامة للمجلس االع�ل��ى للتخطيط
والتنمية وذلك حني إعداد امليزانية
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة او ع� �ن ��د ت �ع��دي��ل
االعتمادات ال��واردة فيها ومن ثم ال
ي�س��وغ ق��ان��ون��ا االرت �ب��اط او تمويل
أي� ��ة م� �ش ��روع ��ات ت �ت �ع �ل��ق ب��ال�ت�ن�م�ي��ة
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل��ذل��ك أو ب�م��ا ي �خ��رج عن
نطاق مشروعات الخطة ما لم يطرأ
ما يستدعي تعديل الخطة أو تعديل
برامجها الزمنية.

التتمة ص11

معاش تقاعدي
يعادل ٪100
بما ال يتجاوز
 2750دينارا
للمعاق المؤمن
عليه إذا بلغت مدة
خدمته  15عاما
قانون المطبوعات
والنشر يدخل ما
ينشر خالل وسائل
التواصل في حكم
المطبوع
هيئة مكافحة
الفساد استحقاق
وطني تقتضيه
المصلحة العليا
للبالد
مساواة أعضاء
اإلدارة العامة
للتحقيقات
بنظرائهم في
النيابة العامة
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التشريعات المنجزة
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التش��ريعات  3649منه��ا  1072قانونا و 677اتفاقي��ة و 1900قانون للميزانيات كما تبي��ن ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انج��ازا للقوانين بـ 102
قانونا و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر

قانون المعاقين يصرف مخصصا شهريا للمعاق حتى  21سنة ويستمر إلى  28سنة إذا كان دارسا

مخصص شهري للمرأة التي ترعى معاقا
وفق ضوابط الهيئة حتى الشفاء
تتمة المنشور ص10
حقوق األشخاص ذوي االعاقة
قانون تعديل بعض احكام القانون
رق � ��م  8ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش � ��أن ح �ق��وق
االش � �خ � ��اص ذوي االع � ��اق � ��ة ص � ��در ف��ي
جلسه  13يناير  2016على االقتراحات
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ون �ص��ت امل � ��ادة االول ��ى
وف � �ق � ��ا ل� �ت� �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة البرملانية على
أن ال �ش �خ��ص ذا االع� ��اق� ��ة ه ��و ك ��ل م��ن
يعاني اعتالالت دائمة كلية او جزئية
ت ��ؤدي ال��ى ق�ص��ور ف��ي ق��درات��ه البدنية
او العقلية او الحسية او قد تمنعه من
تأمني مستلزمات حياته او املشاركات
بصورة كاملة وفعالة في املجتمع على
قدم املساواة مع االخرين.
بينما نصت املادة  9من القانون في
ذات ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى ان ت�ل�ت��زم الحكومة
بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية
والوسائل التعليمية لالشخاص ذوي
االع��اق��ة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم
وص�ع��وب��ات التعلم ع�ل��ى ق��دم امل �س��اواة
ب� ��االخ� ��ري� ��ن ف � ��ي ال� �ت� �ع� �ل ��م م � ��ع م� ��راع� ��اة
االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة م ��ن االت �ص ��ال
واللغة والترتيبات التيسيرية الالزمة
وت��وف �ي��ر ال � �ك ��وادر ال �ت��رب��وي��ة وامل�ه�ن�ي��ة
امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ل � �ه� ��م ورف � � � ��ع ك� �ف ��اء ت� �ه ��ا
ومنحها الحوافز املادية واملعنوية.
ك �م��ا ن �ص��ت امل � ��ادة ن�ف�س�ه��ا ع �ل��ى ان��ه
يراعى في جميع االختبارات التعليمية
وامل�ه�ن�ي��ة او اخ �ت �ب��ارات االع�ت�م��اد التي
تقدمها الجهات الحكومية او االهلية
ح�ق��وق واح�ت�ي��اج��ات ذوي االع��اق��ة بما
فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات
ال �ت �ع �ل ��م وت� �ل� �ت ��زم ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت��وف �ي��ر
ال��وس��ائ��ل ال�س�م�ع�ي��ة وامل��رئ �ي��ة ال�ل�ازم��ة
والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول
ملساعدتهم على استكمال تعليمهم.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة  10ع �ل��ى ان ت�ت�خ��ذ
ال �ح �ك��وم��ة ك ��اف ��ة ال �ت��رت �ي �ب��ات االداري � � ��ة
والتنظيمية الفعالة وامل�ط�ل��وب��ة لدمج
االشخاص ذوي االعاقة بما فيهم فئتا
بطيئي وص�ع��وب��ات التعلم ف��ي مراحل
التعليم املختلفة ضمن مناهج تعليمة
وتأهيلية بما يناسب قدراتهم الحسية
وال �ب��دن �ي��ة وال �ع �ق �ل �ي��ة وال �ت�ع �ل �ي �م �ي��ة ما
يؤهلهم لالندماج في املجتمع والعمل
واالنتاج.
ك�م��ا ن�ص��ت ال�ف�ق��رة االول ��ى م��ن امل��ادة
 25ع �ل ��ى ان ي �ت ��ول ��ى ت �ق ��دي ��م ال ��رع ��اي ��ة

تصنيف القوانين في دور االنعقاد الرابع
ل� ��ذوي االع ��اق ��ة ك��ل م��ن االم او االب او
ال ��زوج وال��زوج��ة ح�س��ب االح� ��وال طاملا
ك��ان��وا ق��ادري��ن ع�ل��ى ت��وف�ي��ره��ا وال�ق�ي��ام
في شؤونها فاذا تبني عدم توافر هذه
ال��رع��اي��ة يكون املكلف بها قانونا احد
اق��ارب��ه املقيمني ف��ي الكويت ممن يقدر
ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب �م �س��ؤول �ي��ة رع ��اي ��ة ذوي
االعاقة واملحافظة عليه واالشراف على
ش��ؤون حياته وذل��ك بالترتيب التالي:
االوالد ثم اوالد االوالد ثم االخ��وة واذا
تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من
يتولى رع��اي��ة ذوي االع��اق��ة م��ع اخطار
املشرف بذلك.
تنظيم االعالم االلكتروني
قانون تنظيم االع�لام االلكتروني
وصدر في جلسة  13يناير .2016
وقالت املذكرة االضاحية للقانون
وف �ق��ا ل�ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ش ��ؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واالرش � � � ��اد ال �ب��رمل��ان �ي��ة ان
اس� �ت� �ص ��دار ت �ش ��ري��ع ع� �ص ��ري ي �ك��ون
مدخال لحسن استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالعالم والتواصل.
وش � � � ��ددت ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة ان ي�ك�ف��ل
ال�ت�ش��ري��ع ح �ق��وق ال�ج�م�ي��ع م��ن ح��ري��ة
ال��رأي والتعبير وحق الحصول على
امل�ع�ل��وم��ات م��ع ال�ح�ف��اظ على امل�ب��ادئ
واالس � � � � ��س وامل � �ع � �ت � �ق � ��دات امل �خ �ت �ل �ف��ة
وتمكني الجميع من التعامل بدراية
ووعي تحت مظلة اعالمية وقانونية
واض�ح��ة الت�خ��رج االط ��ار ال��دس�ت��وري
أو تحده.
واوض � �ح� ��ت ان ش �ب �ك��ة االن �ت ��رن ��ت
تشكل اهم انجازات ثورة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت التي شهدها
ال �ع��ال��م ف��ال �ت �ط��ور امل ��ذه ��ل ل�ل�ت�ق�ن�ي��ات
الحديثة ل�لات�ص��ال س��اه��م ف��ي ظهور
ن��وع ج��دي��د م��ن االع�ل�ام وه��و االع�ل�ام
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ال� � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر ظ��اه��ر
اع�ل�ام �ي ��ة ج ��دي ��دة ي �ت �م �ي��ز ب��ال �س��رع��ة
وال � ��وص � ��ول ال � ��ى ق� ��اع� ��دة ك �ب �ي ��ره م��ن
الجمهور.
واض � � ��اف � � ��ت امل � � ��ذك � � ��رة ان االع � �ل ��ام
االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي اخ � � � ��ذ ح � � �ي� � ��زا م �ه �م��ا
ع �ل��ى ال �س ��اح ��ة االع�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي دول ��ة
الكويت م��ا استدعى معه استصدار
تشريعات ت��واك��ب ال�ط�ف��ره االعالمية
ال �ج��دي��دة م�ش�ي��رة ال ��ى س�ع��ي ال��دول��ة
الى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية
ال ��رأي والتعبير وح��ق ال��وص��ول ال��ى
امل �ع �ل��وم��ات وات��اح �ت �ه��ا ل�ل�ج�م�ي��ع مع
مراعاة النظام العام واح�ت��رام االداب

عرض املرسوم املشار إليه على مجلس
األمة واقراره من املجلس ال يحول دون
الحكم بعدم الدستورية.
وت��اب �ع��ت واذا ك� ��ان م ��ن ش� ��أن ه��ذا
ال �ح �ك��م اس� �ت� �ه ��داف امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون
رق� ��م ( )2012/25وامل� �ع ��دل ب��ال �ق��ان��ون
( )2013/97ب ��ال �ط �ع ��ن ع �ل �ي ��ه ب �ع��دم
ال��دس�ت��وري��ة وه��و م��ا ي�ه��دد االس�ت�ق��رار
االق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي ال� �ش ��رك ��ات وامل ��راك ��ز
القانونية العاملة وال�ن��اش�ئ��ة ف��ي ظل
أحكام هذا القانون.
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العامة ورعاية الصحة العامة.
وبينت املذكرة ان امل��ادة الخامسة
ح��ددت املواقع او الوسائل االعالمية
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي� �س ��ري ع�ل�ي�ه��ا
ه ��ذا ال �ق��ان��ون وع ��دده ��ا س �ت��ة ح�ص��را
وج � �م � �ي � �ع � �ه ��ا ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب� ��ال� ��وس� ��ائ� ��ل
االع �ل�ام � �ي� ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ه� ��ي دور
ال� � �ن� � �ش � ��ر االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي ووك � � � � � ��االت
االن� � �ب � ��اء االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وال �ص �ح��اف��ة
االل �ك �ت��رون �ي��ة وال �خ��دم��ات االخ �ب��اري��ة
وم��واق��ع الصحف الورقية والقنوات
الفضائية املرئية واملسموعة واملواقع
وال � �خ� ��دم� ��ات االع �ل�ام � �ي� ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة
االلكترونية.
واوض � �ح� ��ت ان م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي واملواقع الشخصية مثل
(املدونات) الينسحب احكام القانون
عليها كونها تخرج عن نطاق االعالم
االلكتروني.
واش� � � � ��ارت ال � ��ى ان امل � � � ��ادة  17م��ن
ال �ق��ان��ون اوض �ح��ت م�س��ؤول�ي��ة امل��دي��ر
املسؤول للموقع او الوسيلة االعالمية
االلكترونية عما يتضمنه املحتوى
م��ن م�خ��ال�ف��ات الح �ك��ام ال �ق��ان��ون كما
اوجبت عليه تحري الدقة والحقيقة
في كل ما ينشر باملوقع من اخبار او
معلومات او بيانات ووجوب نشر كل

رد او تصحيح او تكذيب.
إصدار قانون الشركات
ق��ان��ون إص ��دار ال �ش��رك��ات ص��در في
جلسة  13يناير  2016وق��ال��ت املذكرة
االي �ض��اح �ي��ة ل �ل �ق��ان��ون إن� ��ه رغ �ب ��ة م��ن
الحكومة في مواكبة متغيرات العصر
س �ي��اس �ي��ا واق� �ت� �ص ��ادي ��ا واج �ت �م��اع �ي��ا
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ن�ت�ظ�ي��م ال �ش��رك��ات اض��اف��ة
الى مرور اكثر من  50عاما على قانون
ال �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة ال ��ذي ك ��ان ينظم
اح�ك��ام�ه��ا ف ��ان ذل ��ك اس�ت��دع��ى ض ��رورة
امل ��راج � �ع ��ة مل� � � ��واده ت �غ �ي �ي��را وت �ع��دي�ل�ا
وتطويرا.
وأض ��اف ��ت أن ��ه ت��م إص � ��دار امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( 25لسنة  )2012بشأن
الشركات حيث أعيد اصداره بالقانون
رق � ��م ( )2013/1997ب � � ��ذات أح �ك��ام��ه
م ��ع ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات األخ � ��رى ال�ت��ي
استلزمتها ضرورات التطبيق العملي.
وأف � � � � � ��ادت امل� � ��ذك� � ��رة وح � �ي � ��ث ص ��در
ح �ك��م امل �ح �ك �م��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة ب �ت��اري��خ
 20دي �س �م �ب��ر  2015ب �ع��دم دس �ت��وري��ة
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ()2012/24
بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد
واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
امل��ال �ي��ة م�ت�ع��رض��ا ف��ي أس �ب��اب��ه إل ��ى أن

مد الحماية التأمينية
للعسكريين الخليجيين
قانون بشأن مد الحماية التأمينية
للعسكريني من مواطني دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال �ع��ام �ل�ين بغير
دول �ه��م ف��ي أي دول ��ة ع�ض��و باملجلس
صدر في جلسة  13يناير 2016
ون �ص��ت امل� ��ادة األول� ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
على أن تسري أحكام قانون معاشات
ومكافآت التقاعد للعسكريني الصادر
باملرسوم رقم  69لسنة  1980والقوانني
امل�ع��دل��ة عليه إل��زام��ا ع�ل��ى العسكريني
الكويتيني ال��ذي��ن يعملون ف��ي أي من
ال �ج �ه��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي إح � ��دى دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج بشرط
أن ي �ك��ون ال �ع �م��ل ل ��دى ج �ه��ة ع�س�ك��ري��ة
تطبق عليها ق��وان�ين أو نظم التقاعد
ال�ع�س�ك��ري ف��ي ال� ��دول م�ق��ر ال�ع�م��ل وأن
يكون العسكري الكويتي ممن تسري
ف� ��ي ش ��أن ��ه أح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون م �ع��اش��ات
وم�ك��آف��ات التقاعد للعسكريني املشار
إليه فيما لو كان يعمل داخل الكويت.
ك �م��ا ق � ��رر ال� �ق ��ان ��ون ال � �ت� ��زام ال �ج �ه��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي االش �ت��راك
إل��زام��ا ع��ن أي عسكري خليجي يعمل
ل��دي�ه��ا طبقا للنظام امل�ق��رر ف��ي دول�ت��ه
وك��ذا أداء االش�ت��راك��ات املستحقة عنه
ب �ح �ص �ت �ي �ه��ا وب � �م ��راع ��اة أال ت �ت �ج��اوز
حصتها في االشتراكات الحصة التي
تلزم بها عن العسكري الكويتي حتى
ال ي �ك��ون ذل ��ك س�ب�ب��ا ف��ي ال �ع ��زوف عن
االس�ت�ع��ان��ة بالعسكريني الخليجيني
وب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ذل � � ��ك ف � � ��إن ال �ج �ه��ة
العسكرية تلتزم أي�ض��ا بخصم وأداء
أي ف� ��روق اش �ت ��راك ��ات م�س�ت�ح�ق��ة على
العسكري الخليجي.
وق � � � � ��رر ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ك� � ��ذل� � ��ك أح� �ق� �ي ��ة
ال �ع �س �ك��ري ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي ال�ت�ع��وي��ض
ع��ن اإلص ��اب ��ة وف �ق��ا ألح �ك��ام امل � ��ادة 12
من قانون معاشات ومكافات التقاعد

للعسكريني تنفيذا لصريح ما ورد في
النظام املوحد للعسكريني إلى جانب
ت�ق��ري��ر ع ��دم ال �ت��زام ال�ج�ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
بمكافأة نهاية ال�خ��دم��ة امل �ق��ررة طبقا
ألنظمة الخدمة العسكرية إال اذا كانت
هذه املكافأة تزيد على مجموع املبالغ
التي تحملت بها باعتبارها حصتها
ف ��ي االش� �ت ��راك ��ات ح �ي��ث ت � ��ؤدي ال �ف��رق
للعسكري مباشرة.
تعزيز ميزانية التسليح
لوزارة الدفاع
ق��ان��ون ب� ��االذن ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي أخ��ذ
م �ب �ل��غ م� ��ن امل � � ��ال االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال �ع ��ام
(ثالثة مليارات دينار كويتي) لوضع
م �ي ��زان �ي ��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل �ف �ت ��رة ع�ش��ر
س� �ن ��وات م��ال �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز ال ��دف ��اع ف��ي
البالد صدر في جلسة  13يناير 2016
ونصت املادة األولى من القانون على
أن يؤذن للحكومة في أن تأخذ من املال
االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام مبلغ (ث�لاث��ة آالف
ماليني دينار كويتي) لوضع ميزانية
استثنائية لفترة عشر سنوات مالية
ت�خ�ص��ص ل�ت�ع��زي��ز ال��دف��اع ف��ي ال�ب�لاد
وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من
التسليح واملعدات العسكرية على أن
ي��واف��ق م��ا ي�خ�ص��ص س�ن��وي��ا ال�ح��ال��ة
امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة وأال ي �ص��رف م��ن ه��ذه
املبالغ ألي��ة أغ��راض أخ��رى ويعد لها
حساب ختامي منفصل سنويا.
قانون إنشاء هيئة
مكافحة الفساد
قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة
الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن
الذمة املالية وصدر في جلسة  13يناير
.2016
وقالت امل��ذك��رة اإليضاحية للقانون
الجديد إن التطبيق كشف الحاجة إلى
وج��ود الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد
ف� ��ي امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ل �ك��ون �ه��ا
اس �ت �ح �ق��اق��ا وط �ن �ي��ا ح �ت �م �ي��ا ت�ق�ت�ض�ي��ه
املصلحة العليا للبالد.
وأض� ��اف� ��ت أن ال �ث ��اب ��ت أن امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ل� ��م ت �ت �ع ��رض ألي أوج� ��ه
ال�ط�ع��ن ب�ع��دم ال��دس�ت��وري��ة ف��ي األح�ك��ام
املوضوعة للمرسوم بالقانون رق��م 24
لسنة  2012املقضي ب�ع��دم دستوريته
وجاء الحكم مقصورا على سند من عدم
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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
التش��ريعات  3649منه��ا  1072قانونا و 677اتفاقي��ة و 1900قانون للميزانيات كما تبي��ن ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انج��ازا للقوانين بـ 102
قانونا و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر

المجلس يحدد سن الحدث بأنه كل شخص
لم يجاوز الـ 16عاما
تتمة المنشور ص11
توافر حالة الضرورة املوجبة إلصداره
ف�ق��ط ف�ق��د أع ��دت وزارة ال �ع��دل م�ش��روع
ق��ان��ون يتضمن ف��ي ال�غ��ال��ب األع ��م منه
ذات أح �ك��ام امل��رس��وم ب �ق��ان��ون املقضي
بعدم دستوريته لعيب إجرائي.
وتضمن ه��ذا امل �ش��روع إن�ش��اء هيئة
ع��ام��ة م�س�ت�ق�ل��ة ب��اس��م ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا وزي��ر
العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها
ب��اس�ت�ق�لال�ي��ة وح �ي��ادي��ة ك��ام �ل��ة ف ��ي ما
نصت امل��ادة التاسعة من القانون على
أن م��دة ال�ع�ض��وي��ة ف��ي م�ج�ل��س األم�ن��اء
أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة
فقط.
ويتكون مشروع القانون من سبعة
أبواب تناول الباب األول األحكام العامة
اس�ت�ه�ل�ه��ا ب�ب�ي��ان م�ع��ان��ي املصطلحات
الواردة في القانون وتحديد األشخاص
ال � �خ� ��اض � �ع �ي�ن ألح � �ك � ��ام � ��ه ك � �م� ��ا ع� ��رض
الباب الثاني إلنشاء الهيئة وأهدافها
واخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا وم �ه��ام وص�لاح�ي��ات
م�ج�ل��س األم �ن��اء ال ��ذي ي�ت��ول��ى إدارت �ه��ا
وك� �ي� �ف� �ي ��ة ت �ش �ك �ي �ل��ه وك � ��ذل � ��ك ال� �ج� �ه ��از
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال ��ذي ي�ت��ول��ى األم ��ور الفنية
واإلداري � � � ��ة وامل ��ال �ي ��ة امل �ت �ع �ل�ق��ة بعملها
وتنظيم الشؤون املالية للهيئة وكيفية
مشاركة املجتمع لتحقيق أفضل نجاح
ممكن في مكافحة الفساد.
وب�ي�ن ال �ب��اب ال�ث��ال��ث ج��رائ��م ال�ف�س��اد
وإج� � � � � � � � � � ��راءات ال� � �ض� � �ب � ��ط وال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق
وامل �ح��اك �م��ة وال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة بكل
م��رح�ل��ة م�ن�ه��ا ف�ي�م��ا ن�ظ��م ال �ب��اب ال��راب��ع
ال � �ك � �ش ��ف ع � ��ن ال � ��ذم � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وح � ��دد
األش � �خ ��اص ال �خ��اض �ع�ي�ن ألح� �ك ��ام ه��ذا
ال �ب ��اب وب�ي�ن امل �ق �ص��ود ب��ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة
املطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون
وإق��رار الذمة املالية وتقديمه وسريته
ول � �ج� ��ان ال �ف �ح ��ص وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ص��رف
حياله.
ك�م��ا ع��رض ال �ب��اب ال�خ��ام��س ألح�ك��ام
حماية املبلغ وبني املقصود من البالغ
وشروطه وآلية تقديمه وحماية املبلغ
وإج � � � ��راءات ه� ��ذه ال �ح �م��اي��ة وأن��واع �ه��ا
واختتمها بضمان الدولة تعويضه أو
ورثته عن أي أض��رار مادية أو معنوية
ت�ل�ح�ق��ه ن�ت�ي�ج��ة ل�ت�ق��دي�م��ه ال �ب�ل�اغ وب�ين
الحوافز امل��ادي��ة واملعنوية التي يجوز
منحها للمبلغ.
وفصل الباب ال�س��ادس من املشروع
العقوبات امل�ق��ررة على مخالفة أحكام
هذا القانون س��واء من عقوبات أصلية
أو ت�ب�ع�ي��ة أو تكميلية م�ب�ي�ن��ا األف �ع��ال
امل��ؤث�م��ة وال�ع�ق��وب��ة امل �ق��ررة ل�ك��ل جريمة

مقارنة بين القوانين الجديدة والتعديالت عليها
وح � � ��دد ح � � ��االت اإلع� � �ف � ��اء م� ��ن ال �ع �ق��اب
وشروطه.
بينما تضمن الباب السابع األحكام
ال�خ�ت��ام�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب �ع��دم س�ق��وط
ال��دع��وى ال�ج��زائ�ي��ة ف��ي ج��رائ��م ال�ف�س��اد
وحق املحكمة في أن تدخل في الدعوى
أي ش �خ��ص ت� ��رى أن� ��ه اس �ت �ف ��اد ف��ائ��دة
جدية م��ن الكسب غير امل�ش��روع ليكون
ال �ح �ك��م ب ��ال ��رد أو امل� �ص ��ادرة ن ��اف ��ذا في
ماله بقدر ما استفاد كما نص على أن
ال�ع�ق��وب��ات ال� ��واردة ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون ال
تمنع من توقيع أي��ة عقوبة أش��د تكون
مقررة في قانون آخر للفعل املرتكب.
تنظيم الوكاالت التجارية
ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة
وصدر في جلسة  9فبراير .2016
وت�ط��رق��ت امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة لهذا
ال�ق��ان��ون ال��ى ال�ت�ط��ور ال�س��ري��ع للحركة
التجارية واالقتصادية محليا ودوليا
ب �ع��د م �ض��ي أرب �ع ��ة ع �ق��ود ع �ل��ى ال�ع�م��ل
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  36ل�س�ن��ة  1964ب�ش��أن
تنظيم ال��وك��االت التجارية ل��ذا فكان ال
م�ن��اص م��ن إع ��ادة النظر ف��ي م��واد هذا
القانون ووضع قانون جديد يتناسب
مع الوضع القائم وبما يواكب اوضاع
ال �ت �ط��ور ف ��ي م �ج ��ال ت�ن �ظ�ي��م ال ��وك ��االت
التجارية.
ون �ص��ت امل � ��ادة االول � ��ى م��ن ال �ق��ان��ون
على انه في تطبيق احكام هذا القانون
ي�ق�ص��د ب��ال��وك��ال��ة ال �ت �ج��اري��ة ك��ل ات�ف��اق
يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني
الى التاجر او الشركة في الدولة ببيع
او ترويج او توزيع سلع او منتجات او
تقديم خدمات بصفته وكيال او موزعا
او صاحب امتياز او صاحب ترخيص
للمنتج او املورد االصلي نظير ربح او
عمولة.
فيما اجازت املادة الثانية مع مراعاة
ال�ق��واع��د ال�ت��ي يتضمنها ال�ق��ان��ون رق��م
 68ل�س�ن��ة  1980امل �ش��ار ال �ي��ه ف��ي ش��أن
ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة ل�ل�م��وك��ل اك �ث��ر من
وك �ي��ل وم � ��وزع وي �ش �ت��رط ف�ي�م��ن ي ��زاول
اع� �م ��ال ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة ان ي�ك��ون
شخصا طبيعيا او مجموعة اشخاص
ط� �ب� �ي� �ع� �ي�ي�ن م� � ��ن ح� ��ام � �ل� ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية او ان يكون شخصا اعتباريا
على ان التقل حصة الشريك الكويتي
في راسماله عن .٪51
كما نصت ذات امل��ادة على ان يكون
مقيدا ف��ي السجل ال�ت�ج��اري وان يكون
م��رخ �ص��ا ل ��ه ب� �م ��زاول ��ة ال �ن �ش ��اط ال ��ذي
ت �ش �م �ل��ه ال ��وك ��ال ��ة وان ي �ك ��ون م��رت�ب�ط��ا
باملوكل بعقد وكالة مباشرة او مرتبطا
بمن له الحق القانوني في تمثيله.
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ون � �ص� ��ت امل� � � � ��ادة ال� ��راب � �ع� ��ة غ� �ل ��ى ان
الينحصر استيراد او توفير اي سلعة
او م�ن�ت��ج ف��ي وك�ي�ل�ه��ا او م��وزع�ه��ا وان
ك ��ان ح�ص��ري��ا ول ��و اش�ت�م�ل��ت ع�ل��ى حق
اس�ت�ت�خ��دام ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة شريطة
ان تتوافر في من يستوردها او يوفرها
ش��روط واح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون والئحته
التنفيذية.
كما نصت نفس املادة على انه وفي
ج �م �ي��ع االح � � ��وال ي �ج��ب ان ت �ت��واف��ر في
السلع التي يتم استيرادها او توفيرها
الشروط واملواصفات القياسية العاملية
والخليجية املعتمدة في دول��ة الكويت
وش��روط كفالة املصنع التي يلتزم بها
ال��وك�ي��ل وان ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��وك�لاء
واملوزعني لنفس السلع واملنتجات لدى
دول مجلس التعاون الخليجي.
الرعاية السكنية
ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج ��دي ��دة ال��ى
املادة  5من القانون رقم  47لسنة 1993
ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية وص��در في
جلسة  1مارس  .2016ويهدف املشروع
ال ��ى اع �ف ��اء امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة م��ن ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ل��دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة وق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات العامة
مل � ��دة خ �م ��س س � �ن� ��وات ت �ن �ت �ه��ي ف� ��ي 31
م� ��ارس  2021ع �ل��ى ان ت �ق��دم امل��ؤس�س��ة
تقريرا سنويا ملجلس االمة عن الحالة
املالية ملشاريع املؤسسة في نهاية كل

تعديالت على
القوانني

7
٪28

االجمالي

25
%100

سنة مالية.
ك� �م ��ا ي � �ه ��دف ال � �ق ��ان ��ون ال � ��ى ت�م�ك�ين
امل��ؤس �س��ة م��ن ت �س��ري��ع إن �ج��از وت�ن�ف�ي��ذ
امل �ش ��اري ��ع اإلس �ك��ان �ي��ة امل ��درج ��ة ض�م��ن
ب��رن��ام��ج عملها وخططها ف��ي التنفيذ
م ��ع ب� �ق ��اء خ� �ض ��وع أع �م��ال �ه��ا ل �ل��رق��اب��ة
الالحقة لرقابة الديوان.
وق��ال��ت امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة ان ه��ذا
امل �ق �ت��رح ي �س �ع��ى إل� ��ى إي� �ج ��اد م�ع��ال�ج��ة
جذرية ملسببات تأخير إنجاز املشاريع
اإلسكانية مما يساهم إيجابا في حلها
وف��ق االت�ف��اق بني السلطتني التشريعة
والتنفيذية على إي�لاء مشكلة الرعاية
السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت�ق�ل�ي��ص ف �ت��رات ان�ت�ظ��ار
امل� �س� �ت� �ح� �ق�ي�ن امل� � ��درج �ي ��ن ع � �ل ��ى ق ��وائ ��م
االن �ت �ظ ��ار ب��امل��ؤس �س��ة ل �ل �ح �ص��ول على
الرعاية السكنية.
اإلذن للحكومة في سحب
 150مليون دينار
من االحتياطي العام
ق ��ان ��ون ب �ش��أن اإلذن ل�ل�ح�ك��وم��ة في
سحب  150مليون دينار من االحتياطي
ال�ع��ام وف�ت��ح اعتماد إض��اف��ي بميزانية
ال � ��وزارات واالدارات الحكومية للسنة
امل��ال �ي��ة  2016/2015وص� ��در ج�ل�س��ة 1
مارس .2016
ون �ص��ت امل� ��ادة األول� ��ى م��ن امل �ش��روع
ع�ل��ى ان ي ��ؤذن ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي أن تأخذ

م��ن امل ��ال االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام م�ب�ل��غ 150
مليون دينار كويتي (الدوالر األمريكي
يساوي  0.300دينار).
ف �ي �م��ا ن �ص ��ت امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة ع�ل��ى
ان ي �ف �ت��ح ب��امل �ب �ل��غ امل� ��ذك� ��ور ف ��ي امل � ��ادة
األول � � � ��ى اع � �ت � �م ��اد اض � ��اف � ��ي ب �م �ي��زان �ي��ة
ال � ��وزارات واالدارات الحكومية للسنة
امل��ال �ي��ة  2016/2015ب��ال �ب��اب ال�خ��ام��س
(امل � �ص ��روف ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة وامل ��دف ��وع ��ات
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة) ي�خ�ص��ص ل� ��وزارة ال��دف��اع
ع � �ل� ��ى ان ت� � �ك � ��ون ج� �م� �ل ��ة اع � �ت � �م� ��ادات� ��ه
( 1.385.025.000دينار).
واش� ��ار ال �ق��ان��ون ال ��ى ادراج � ��ه ضمن
املجموعة االولى (املصروفات املختلفة)
ف ��ي ال �ب �ن��د ال �ث��ان��ي امل �خ �ص��ص ل � ��وزارة
الدفاع وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء
ط ��ائ ��رات ح��رب �ي��ة ن ��وع (ي � ��ورو ف��اي �ت��ر –
ت��اي�ف��ون) بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ
 2.6مليار دينار ضمن بنود ميزانيات
وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة
ابتداء من السنة املالية .2016/2015
الرعاية االجتماعية للمسنين
ق��ان��ون ب �ش��أن ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ل�ل�م�س�ن�ين ص ��در ف��ي ج�ل�س��ة  15م��ارس
.2016
واعتبر مشروع القانون الذي يتألف
م��ن  25م��ادة ك��ل م��واط��ن كويتي بلغ الـ
 65س �ن��ة م�س�ن��ا ح �ي��ث م �ي��ز ب�ي�ن امل�س��ن
واملسن املعوز الذي عرفه بأنه كل مسن
غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو
جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من
ض ��روري ��ات ال �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة نتيجة
ق�ص��ور ف��ي ق��درات��ه امل��ال�ي��ة وال�ب��دن�ي��ة او
العقلية او النفسية.
ومنح القانون املسن املعوز العديد
م��ن االم �ت �ي��ازات ال�ت��ي تمكنه م��ن تأمني
ح��اج��ات��ه وض� ��رورات ال�ح�ي��اة ن�ظ��را إلى
عدم قدرته املالية على تأمينها.
ونص القانون على أن تصدر الوزارة
املعنية بطاقة للمسنني تعتبر مستندا
رس� �م� �ي ��ا ي �ث �ب ��ت أن ح ��ام� �ل ��ه ي �س �ت �ح��ق
الخدمات املقدمة للمسن واملسن املعوز
وأنه يخضع ألحكام هذا القانون.
ك�م��ا ن�ظ��م ال �ق��ان��ون ال �ح �ق��وق ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �م� �س� �ن�ي�ن م � � ��ن ال� � � �ع� �ل ��اج ب � ��ال � �خ � ��ارج
وم �خ �ص ��ص ش� �ه ��ري وب � � ��دل خ � � ��ادم أو
ممرض وحقه في استخدام املواصالت
العامة مع إعفائه ومستلزماته من كافة
الرسوم.
وح� ��دد م �ش��روع ال �ق��ان��ون ال �ت��زام��ات
ال � ��دول � ��ة ت � �ج ��اه امل� �س� �ن�ي�ن ب ��ات� �خ ��اذ ك��ل
ال�ت��داب�ي��ر واإلج � ��راءات لتكفل حقوقهم
وت�ع�م��ل ع�ل��ى دم�ج�ه��م ف��ي امل�ج�ت�م��ع من
خالل إقامة دور رعاية عامة أو خاصة

أو أن��دي��ة وم��راك��ز لألنشطة الرياضية
والثقافية والدينية والترفيهية.
ودعا القانون الحكومة إلى تشجيع
ودعم القطاع الخاص وجمعيات النفع
العام إلقامة وإدارة دور رعاية املسنني
ال �خ��اص��ة وأن �ش �ط �ت �ه��ا وت �ق��دي��م ال �ع��ون
لالسر القائمة على رعاية املسنني.
واع �ت �ب��ر أن امل �ح �ك �م��ة امل �خ �ت �ص��ة في
نطاق هذا القانون هي محكمة األسرة
وف �ق��ا ل�ق��ان��ون�ه��ا ك�م��ا ت�ض�م��ن امل �ش��روع
ع ��ددا م��ن امل� ��واد ال�ع�ق��اب�ي��ة مل��ن يخالف
أحكامه.
إنشاء شركة مساهمة
مقفلة الستقدام
وتشغيل العمالة المنزلية
ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون رق ��م ()69
ل� �س� �ن ��ة  2015ب � �ش � ��أن إن � � �ش � ��اء ش ��رك ��ة
م �س��اه �م��ة م�ق�ف�ل��ة الس �ت �ق��دام وت�ش�غ�ي��ل
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ص ��در ف��ي ج�ل�س��ة 29
مارس .2016
ونصت املادة األولى من القانون بعد
التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة
األول� ��ى م��ن امل� ��ادة األول� ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
ال �ن��ص ال �ت��ال��ي ت�ن�ش��أ ش��رك��ة م�س��اه�م��ة
مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد
على  10في املئة من التكلفة اإلجمالية
الس � �ت � �ق� ��دام ال � �ع ��ام ��ل امل � �ن ��زل ��ي ت �ت��ول��ى
استقدام وتشغيل العمالة املنزلية.
ك �م ��ا ن �ص ��ت امل� � � ��ادة ذات � �ه� ��ا ع �ل ��ى أن
ت�خ�ص��ص أس�ه�م�ه��ا ع �ل��ى ن �ح��و  10في
املئة لكل من الهيئة العامة لالستثمار
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ال � � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ال� �ق� �ص ��ر وش � ��رك � ��ة ال � �خ � �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة
الكويتية أو الشركات التابعة لها و60
في املئة التحاد الجمعيات التعاونية
االستهالكية.
تشكيل المجلس البلدي
م ��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م ( )119لسنة
 2013في ش��أن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي صدر بجلسة  30مارس .2016
ويهدف املرسوم إلى اعتماد قرارات
اللجنة املشكلة اعتمادًا مشروطًا وذلك
ب� ��أن ت �ع ��رض ج �م �ي �ع �ه��ا ع �ل��ى امل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ال� �ح ��ال ��ي ل �ف �ح��ص م�لاء م �ت �ه��ا
وم��دى صحتها من الناحية القانونية
ف��ي ض��وء ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح امل�ع�م��ول
بها آن��ذاك وإلغاء ما يرى املجلس عدم
م�ل�اء م �ت��ه م �ن �ه��ا أو ع� ��دم ص�ح�ت�ه��ا م��ن
الناحية القانونية ك��ل ذل��ك م��ع مراعاة
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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
التش��ريعات  3649منه��ا  1072قانونا و 677اتفاقي��ة و 1900قانون للميزانيات كما تبي��ن ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انج��ازا للقوانين بـ 102
قانونا و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر

المجلس يصدر قانون الشركات لمواكبة
متغيرات العصر سياسيا واقتصاديا
تتمة المنشور ص12

ح�ق��وق غير حسني النية ممن ت��أث��روا
بقرارات اللجنة.
تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش� � ��أن ت� �ح ��دي ��د ت �ع��رف��ة
وحدتي الكهرباء واملاء صدر في جلسة
 26ابريل .2016
وت �ن��ص امل � ��ادة االول � ��ى م ��ن ال �ق��ان��ون
على ان تحدد تعرفة استهالك الكهرباء
(ك � �ي � �ل ��وواط س ��اع ��ة ش� �ه ��ري ��ا) وت �ع��رف��ة
اس �ت �ه�لاك امل �ي��اه ال �ع��ذب��ة (أل� ��ف ج��ال��ون
ام �ب��راط��وري ش�ه��ري��ا) وف �ق��ا للجدولني
املرفقني وتتولى وزارة الكهرباء واملاء
تحصيلهما.
فيما نصت املادة الثانية من القانون
على انه يجوز منح حوافز ملن يساهم
م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ت��رش �ي��د اس �ت �ه�لاك
ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل� � � � ��اء وت� � �ح � ��دد ال�ل�ائ �ح ��ة
التنفيذية ق��واع��د وض��واب��ط منح هذه
ال�ح��واف��ز ف��ي ح�ين نصت امل ��ادة الثالثة
على ان يعامل املواطن الذي يسكن في
ال�س�ك��ن االس �ت �ث �م��اري م�ع��ام�ل��ة امل��واط��ن

ال � ��ذي ي �س �ك��ن ف ��ي ال �س �ك��ن ال �خ ��اص من
حيث تعرفة الكهرباء واملاء شريطة أال
يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر.
ونصت املادة الرابعة على ان يصدر
وزير الكهرباء واملاء الالئحة التنفيذية
لهذا القانون خالل سنة من تاريخ نشره
فيما نصت املادة السادسة على ان يبدأ
العمل بالقانون وف��ق م��راح��ل متتالية
ت �ب��دأ ب �ع��د س �ن��ة م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية وذل��ك وف��ق الجداول
الزمنية اآلت�ي��ة (ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري بعد
س�ن��ة واالس �ت �ث �م��اري ب�ع��د س�ن��ة وث�لاث��ة
ش �ه��ور وال �ح �ك��وم��ي ب �ع��د س �ن��ة وس�ت��ة
شهور والصناعي والزراعي بعد سنة
وتسعة شهور).
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��إن ت�ع��رف��ة
استهالك الكهرباء للقطاع االستثماري
(ش�ق��ق سكنية) م��ن ( 1ال��ى  1000كيلو
واط) ستبلغ التعرفة لكل كيلو واط/
س��اع��ة  5ف�ل��وس وم��ن ( 1001ال��ى 2000
كيلو واط)  10ف�ل��وس وال ��ذي يستهلك
أكثر من  2000كيلو واط ستكون بـ 15
فلسا.

وفي شأن شرائح استهالك الكهرباء
ل�ل�ق�ط��اع�ين ال �ح �ك��وم��ي وال �ت �ج��اري فقد
ح��دد ال�ق��ان��ون تعرفة ثابتة ت�ق��در ب�ـ 25
فلسا (لكل كيلوواط/ساعة) فيما حدد
تعرفة القطاعني الصناعي وال��زراع��ي
ب  10ف �ل��وس (ل �ك��ل ك �ي �ل��وواط/س��اع��ة)
اما القطاعات االخرى فحددها بتعرفة
ث��اب�ت��ة ع�ن��د  20ف�ل�س��ا ل�ك��ل (ك �ي �ل��وواط/
ساعة).
أما في شأن ج��دول تعرفة استهالك
امل� �ي ��اه ال �ع ��ذب ��ة ل �ل �ق �ط��اع االس �ت �ث �م��اري
(ش � �ق� ��ق س� �ك� �ن� �ي ��ة) ف � � ��إن م � ��ن ي �س �ت �ه �ل��ك
(م ��ن  1ال ��ى  3000ج��ال��ون ام �ب��راط��وري
ش�ه��ري��ا) ف��إن التعرفة لكل ال��ف جالون
امبراطوري شهريا تبلغ دينارين ومن
يستهلك (م��ن  3001ال��ى  6000جالون)
فان التعرفة ستكون ثالثة دنانير ومن
يستهلك (م��ن  6000ج��ال��ون فالتعرفة
ستكون أربعة دنانير).
ف �ي �م ��ا ح� � ��دد ال � �ق� ��ان� ��ون ل �ل �ق �ط��اع��ات
ال �ت �ج��اري��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة ت �ع��رف��ة ث��اب�ت��ة
ل�ل�م�ي��اه ال �ع��ذب��ة ت �ق��در ب��أرب �ع��ة دن��ان�ي��ر
ل�ك��ل أل ��ف ج��ال��ون ام �ب��راط��وري شهريا
ول �ل �ق �ط��اع��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة وال ��زراع� �ي ��ة

وال� �ق� �ط ��اع ��ات االخ � � ��رى (ك��ال �ش��ال �ي �ه��ات
وال � �ج � ��واخ � �ي � ��ر) ت� �ع ��رف ��ة ث ��اب� �ت ��ة ت �ق ��در
ب��دي �ن��اري��ن ون �ص��ف ومل �ح �ط��ات تعبئة
املياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.
ونص القانون كذلك على ان التعرفة
ال � � ��واردة ب ��ال �ج ��داول امل��راف �ق��ة ل�ل�ق��ان��ون
ل��وح��دت��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ت�ع�ت�ب��ر هي
الحد االقصى لكل منهما وفقا للقواعد
وال� �ض ��واب ��ط ال �ت ��ي ت �ح ��دده ��ا ال�لائ �ح��ة
التنفيذية وي��راع��ى ف��ي تطبيق تعرفة
وح� ��دت� ��ي ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء ب��ال �ن �س �ب��ة
للقطاعني ال��زراع��ي والصناعي تحديد
ال�ت�ع��رف��ة للقطاعات املنتجة ح�س��ب ما
تحدده الالئحة التنفيذية من ضوابط.
حقوق المؤلف
ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش � � ��أن ح � �ق� ��وق امل ��ؤل ��ف
والحقوق املجاورة صدر في جلسة 10
مايو .2016
وقالت املذكرة االيضاحية ان القانون
ي�ت�ض�م��ن  45م� ��ادة ج�م�ع��ت ع �ل��ى ث�لاث��ة
اب ��واب اش ��ارت اواله ��ا ال��ى ان املقصود
باملصنف ه��و ك��ل عمل مبتكر ادب��ي او
فني او علمي اي��ا ك��ان نوعه او طريقة

التعبير عنه او اهميته او الغرض.
ون � �ص � ��ت امل � � � � ��ادة ن �ف �س �ه ��ا ع � �ل ��ى ان
امل � �ق � �ص ��ود ب ��ال� �ح� �ق ��وق امل � � �ج� � ��اورة ه��ي
الحقوق اللصيقة بحق املؤلف واملماثلة
ل �ه��ا ف ��ي ب �ع��ض ال� ��وج� ��وه (ح � ��ق االداء
العلني – ح�ق��وق منتجي التسجيالت
الصوتية -حقوق هيئات االذاعية).
واوضحت املادة الثانية ان الحماية
امل� � �ق � ��ررة ل� �ح� �ق ��وق امل � ��ؤل � ��ف وال� �ح� �ق ��وق
املجاورة تشمل االشخاص الطبيعيني
واالع �ت �ب ��اري�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين واالج ��ان ��ب
امل�ق�ي�م�ين اق��ام��ة دائ �م��ة ب��دول��ة ال�ك��وي��ت
واالجانب الذين ينتمون الحدى الدول
االع � �ض� ��اء ف ��ي ات �ف��اق �ي��ة ب � ��رن ل �ح �م��اي��ة
املصنفات االدبية والفنية او في منظمة
التجارة العاملية ومن في حكمهم.
واش��ارت امل��ادة الرابعة ال��ى الحاالت
ال �ت��ي ال ت �س��ري ف�ي�ه��ا ال�ح�م��اي��ة امل �ق��ررة
وف � �ق� ��ا ل� �ل� �ق ��ان ��ون ف �ي �م ��ا ذك� � � ��رت امل � � ��ادة
الخامسة ان الفولكلور الوطني هو ملك
ع��ام للشعب ي �ح��دده وي��دع�م��ه وي��رع��اه
ويباشر حقوق املؤلف االدبية واملالية
عليه املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.

وذك��رت امل��ادة ال�س��ادس��ة ان الحقوق
االدب � �ي ��ة ل �ل �م��ؤل��ف وخ �ل �ف��ه ال� �ع ��ام ع�ل��ى
مصنفه دائمة غير قابلة للتنازل عنها
او الحجز عليها ويقع باطال مطلقا اي
تصرف يقع عليها وحددت على سبيل
الحصر هذه الحقوق.
وق ��ررت امل ��ادة ال�ث��ام�ن��ة ح��ق املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب في
م �ب��اش��رة ال �ح �ق��وق االدب �ي��ة امل�ن�ص��وص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل � ��ادة ال �س��ادس��ة اذا ت��وف��ي
امل ��ؤل ��ف دون وج � ��ود وارث ل ��ه وك��ذل��ك
املصنفات التي ال يعلم مؤلفها.
واج � � � � � � ��ازت امل � � � � � ��ادة  37ل �ل �س �ل �ط��ات
ال �ج �م��رك �ي��ة ال �ح ��ق ف ��ي ان ت ��ام ��ر ب �ع��دم
االف � � � � ��راج ال� �ج� �م ��رك ��ي ع � ��ن س� �ل ��ع ت �م �ث��ل
االع � �ت � ��داء ع �ل��ى اح � ��د ال �ح �ق ��وق امل��ال �ي��ة
امل �ح �م �ي��ة وف �ق ��ا ل �ل �ق��ان��ون وذل � ��ك ب �ق��رار
مسبب م��ن تلقاء نفسها او ب�ن��اء على
طلب ذوي الشأن.
والزمت املادة  38من القانون مكتبة
الكويت الوطنية بانشاء سجل إلي��داع
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م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

1

قانون رقم  101لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

2015/11/17

12

قانون بشأن تعديل االعتمادات فيما بني ابواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب للسنة املالية 2016/2015

2016/1/27

2

قانون رقم  111لسنة  2015بإصدار قانون األحداث

2015/12/02

13

قانون بشأن تنظيم الوكاالت التجارية

2016/2/9

3

قانون رق��م  112لسنة  2015باملوافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان ل��دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

2015/12/16

14

قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم  53لسنة  2001بشأن االدارة العامة للتحقيقات

1016/3/1

15

4

قانون رقم  1لسنة  2016بإصدار قانون الشركات

2016/1/13

مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى املادة  5من القانون رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية

2016/3/1

5

قانون رقم  2لسنة  2016في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة املالية

2016/1/13

16

مشروع قانون بشأن اإلذن للحكومة في سحب  150مليون دينار من االحتياطي العام
وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات واالدارات الحكومية للسنة املالية 2016/2015

2016/3/1

17

6

م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ق��ان��ون رق ��م  3ل�س�ن��ة  2016ب� ��اإلذن ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي اخ ��ذ م�ب�ل��غ م��ن امل��ال
االحتياطي العام

2016/1/13

قانون الرعاية االجتماعية للمسنني

2016/3/1

18

7

ق��ان��ون رق��م  4لسنة  2016بتعديل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2006ف��ي ش��أن
املطبوعات والنشر

2016/1/13

ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل رق��م ( )69لسنة  2015ب�ش��أن إن �ش��اء ش��رك��ة م�س��اه�م��ة مقفلة الس�ت�ق��دام
وتشغيل العمالة املنزلية

2016/3/1

19

مرسوم بالقانون رقم ( )119لسنة  2013في شأن تأجيل تشكيل املجلس البلدي

2016/3/1

8

قانون رقم  5لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

2016/1/13

20

قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء واستثناء السكن الخاص

2016/4/26

21

قانون امللكية الفكرية والحقوق املجاورة

2016/5/10

9

قانون رقم  6لسنة  2016في شأن مد الحماية التأمينية للعسكريني من مواطني دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية العاملني في غير دولهم في أي دول��ة عضو في
املجلس

2016/1/13

22

قانون دعم االندية الرياضية

2016/5/11

23

ق��ان��ون تبديل امل��ادة  16م��ن القانون رق��م  106لسنة  2013ف��ي ش��أن مكافحة غسل األم��وال
وتمويل االرهاب

2016/5/24

10

قانون رقم  7لسنة  2016في شأن التخطيط التنموي

2016/1/13

24

قانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسبة الكويتية

2016/5/24

11

قانون رقم  8لسنة  2016بتنظيم اإلعالم االلكتروني

2016/1/13

25

قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادرة بمرسوم رقم  40لسنة 1988

2016/5/24

14
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المجلس يدعم األندية الرياضية
بما ال يزيد على  750ألف دينار
تتمة المنشور ص13
امل �ص �ن �ف��ات وال �ت �س �ج �ي�ل�ات ال �ص��وت �ي��ة
والبرامج االذاعية واالداءات الخاضعة
ألحكام القانون على ان تحدد الالئحة
التنفيذية اجراءات وقواعد ذلك االيداع.
ون� � �ص � ��ت امل � � � � � ��ادة  39ع � �ل� ��ى ال� �ح ��ق
ل ��ذوي ال �ش��ان ف��ي ال�ت�ظ�ل��م م��ن ال �ق��رارات
ال� �ص ��ادرة ب��رف��ض االي � ��داع وال�ت�س�ج�ي��ل
ف��ي ح�ين اول��ت امل ��ادة  40ت��ول��ي النيابة
ال �ع��ام��ة دون غ �ي��ره��ا س�ل�ط��ة التحقيق
والتصرف واالدع��اء في جميع الجرائم
الناشئة عن تطبيق احكام القانون مع
اختصاص دائرة الجنايات في املحكمة
الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية
امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
واجازت الطعن على احكامها.
قانون دعم األندية الرياضية
قانون دع��م االندية الرياضية صدر
في جلسة  11مايو  2016ولم ينشر في
الجريدة الرسمية.
وي � �ه� ��دف ال � ��ى ت ��رش �ي ��د امل � � ��ال ال �ع ��ام
وت �ن �ظ �ي��م ع �م �ل �ي��ة دع � ��م االن � ��دي � ��ة وف ��ق
نشاطاتها فاألندية الشاملة يصبح لها
دع��م موحد بينما االن��دي��ة املتخصصة
تحصل على دعم وفق نشاطها.
ون �ص��ت امل � ��ادة االول � ��ى م��ن ال �ق��ان��ون

ع�ل��ى ان ي�خ�ص��ص م�ب�ل��غ ال ي��زي��د على
 750ال��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي دع �م��ا سنويا
طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر
بها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة
للرياضة لكل ن��اد مشهر طبقا ألحكام
املرسوم بقانون رقم ( )42لسنة .1978
مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل امل � � � ��ادة ( )16م��ن
القانون رقم ( )106لسنة  2013في شأن
مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
صدر في جلسة  24مايو  2016ونصت
امل ��ادة االول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون على تعديل
امل � � ��ادة ( )16م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()106
لسنة  2013على ان تنشأ وحدة تسمى
(وح � ��دة ال �ت �ح��ري��ات امل��ال �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة)
تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة
وتعمل بوصفها الجهة امل�س��ؤول��ة عن
تلقي وطلب وتحليل واحالة املعلومات
املتعلقة بما يشتبه ان ت�ك��ون ع��ائ��دات
متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة
او لها عالقة بها او يمكن استعمالها
للقيام بعمليات غسل ام��وال او تمويل
ارهاب وفقا ألحكام هذا القانون.
وق � �ض� ��ت ذات امل � � � ��ادة ب� � ��أن «ي� �ك ��ون
للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس
ال � ��وح � ��دة وت � � � ��درج ت� �ح ��ت ق� �س ��م خ ��اص

لقطة من جلسة سابقة في دور االنعقاد الرابع

بامليزانية العامة للدولة وتبدأ السنة
امل��ال�ي��ة ل�ل��وح��دة م��ن اول اب��ري��ل م��ن كل
سنة وتنتهي في  31م��ارس من السنة
التالية وتستثنى من ذلك السنة االولى
ف�ت�ب��دأ م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون
وتنتهي في  31مارس من السنة املالية
التالية.
الجنسية الكويتية
ق ��ان ��ون ب �ش��أن ت �ح��دي��د ال �ع ��دد ال ��ذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية صدر
في جلسة  24مايو 2015
وت �ن��ص امل� ��ادة األول� ��ى وف �ق��ا لتقرير
ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� ��دف� ��اع

ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع�ل��ى أن ي �ح��دد ال �ع��دد ال��ذي
ي�ج��وز منحه الجنسية الكويتية سنة
 2016وفقا لحكم البند (ثالثا) من املادة
الخامسة من املرسوم األميري رقم ()15
لسنة  1959املشار إليه بما ال يزيد على
أربعة آالف شخص.
ونصت امل��ادة الثانية على أن��ه على
رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما
يخصه تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنظيم الخبرة
قانون بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم الخبرة الصادر بمرسوم رقم 40

لسنة  1998ص��در ف��ي جلسة  24مايو
2016
وت ��م ت �ع��دي��ل امل � ��ادة  24م��ن ال�ق��ان��ون
ل�ت�ص�ب��ح ع �ل��ى ال �ش �ك��ل ال �ت��ال��ي «ت�ش�ك��ل
اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �خ �ب��راء م ��ن رئ �ي��س
ب ��درج ��ة وك �ي��ل وزارة م �س��اع��د ون��ائ��ب
ل�ل��رئ�ي��س أو أك �ث��ر ب��درج��ة م��دي��ر إدارة
وي�ت��م اخ�ت�ي��ار ال�ن��ائ��ب م��ن ب�ين ال�خ�ب��راء
ع�ل��ى أال ت�ق��ل درج �ت��ه ع��ن ك�ب�ي��ر خ�ب��راء
وع ��دد ك ��اف م��ن ال �خ �ب��راء وت�ت�ب��ع وزي��ر
العدل وترتب الوظائف بها على الوجه
الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة
املدنية».
كما تم تعديل م��ادة  17من القانون
ل �ت �ص �ب��ح ع �ل��ى ال �ش �ك��ل ال �ت ��ال ��ي «ت �ق��در
أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر
ع�ل��ى ع��ري�ض��ة م��ن رئ�ي��س ال��دائ��رة التي
انتدبه او من قاضي املحكمة الجزئية
الذي انتدبه وذلك بمجرد صدور الحكم
في الدعوة أو بعد انقضاء ثالثة أشهر
م��ن ت��اري��خ إي��داع التقرير إذا ل��م يصدر
ال�ح�ك��م ف��ي ه ��ذه امل ��دة ألس �ب��اب ال دخ��ل
للخبير فيها».
وأفادت املذكرة اإليضاحية بأن املادة
( )1حددت الجهات التي يقوم الخبراء
ب��أع�م��ال ال�خ�ب��رة أم��ام�ه��ا واض��اف��ت ال��ى
النص السابق جهات أخرى تقوم بذات
العمل ال��ذي تقوم ب��ه املحاكم والنيابة

ال �ع��ام��ة ك �ه �ي �ئ��ات ال�ت�ح�ك�ي��م ال�ق�ض��ائ��ي
واإلدارة العامة للتحقيقات التي تتولى
سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في
الجنح.
وأض� ��اف� ��ت امل� ��ذك� ��رة «ت �ي �س �ي��را ع�ل��ى
الخبير ف��ي دع��وة ال�خ�ص��وم للحضور
أم��ام��ه ج ��رى ت �ع��دي��ل ن��ص امل � ��ادة ()10
لتقرير اجراء عام وهو إخطار الخصوم
ب� ��أي وس �ي �ل��ة م �ن��اس �ب��ة ت �ح �ق��ق علمهم
ب� �ت ��اري ��خ وم � �ك� ��ان ال� �ح� �ض ��ور مل �ب��اش��رة
الخبير ال�ع�م��ل امل�ن�ت��دب ل��ه ب��اع�ت�ب��ار أن
ال �ب �ط�ل�ان ق ��د ي �ت��رت��ب ع �ل��ى ع� ��دم دع ��وة
الخصوم للحضور».
وأوض � � �ح � ��ت أن � � ��ه «ل � �س� ��رع� ��ة إن� �ج ��از
امل ��أم ��وري ��ات ف ��ي ح� ��ال ت �ع ��دد ال �خ �ب��راء
اك�ت�ف��ت ال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل ��ادة ()13
ب��إع��داد ت�ق��ري��ر واح ��د نتيجة أعمالهم
والرأي املتفق عليه وفي حالة اختالفهم
في ال��رأي يبني ال��رأي ال��ذي حاز أغلبية
األعضاء مع اإلشارة الى باقي اآلراء».
وب� �ي� �ن ��ت امل� � ��ذك� � ��رة أن امل� � � � ��ادة ()53
اس �ت �ح��دث��ت ت��وف �ي��ر ق � ��در م �ن��اس��ب م��ن
الحماية ألش�خ��اص ال�خ�ب��راء نظرا إلى
طبيعة عملهم وض�م��ان استقالليتهم
في اداء عملهم.

االتفاقيات المنجزة في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر
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1

مجلس ال��وزراء قانون رقم ( )102لسنة  2015باملوافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية
الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على منت الطائرات

2015/12/02

8

2

مجلس الوزراء قانون رقم  103لسنة  2015باملوافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات
بني حكومة دولة الكويت وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي

2015/12/02

(مجلس ال ��وزراء) قانون رق��م  109لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة
ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة لتحسني االم �ت �ث��ال ال�ض��ري�ب��ي ال��دول��ي
وتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية (فاتكا)

2015/12/02

9

3

قانون رقم  104لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بني حكومة
دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا

2015/12/02

ق��ان��ون رق��م  110لسنة  2015باملوافقة على إص��دار ال�ق��ان��ون ( ال�ن�ظ��ام) امل��وح��د ملكافحة
اإلغ��راق والتدابير التعويضية والوقائية ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
(املعدل)

2015/12/02

4

مجلس الوزراء قانون رقم  105لسنة  2015باملوافقة على الترتيبات بشأن إنشاء قاعدة
دعم وعمليات لوجستية بني حكومة دولة الكويت (ممثلة بوزارة الدفاع) وحكومة كندا
(ممثلة بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية)

2015/12/02

10

قانون رق��م  10لسنة  2016باملوافقة على االتفاقية املعدلة للتعاون العربي في مجال
تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثة

10/02/2016

11

5

قانون رقم  106لسنة  2015باملوافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة
العربية للطيران املدني

2015/12/02

قانون رق��م  11لسنة  2016باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت إل��ى معاهدة التعاون
بشأن البراءات ()PCT

10/02/2016

6

قانون رق��م  107لسنة  2015باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية مصر العربية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على
الدخل

2015/12/02

12

قانون رق��م  12لسنة  2016باملوافقة على االتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
الواليات املكسيكية املتحدة للتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات

10/02/2016

13

7

قانون رقم  108لسنة  2015باملوافقة على االنضمام إلى االتفاق التعاوني للدول العربية
الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويني
(عراسيا) ARASIA

2015/12/02

مجلس الوزراء قانون رقم  16لسنة  2016باملوافقة على تعديل اتفاقية الحماية املادية
للمواد النووية

01/03/2016

14

مجلس ال ��وزراء ق��ان��ون رق��م  17لسنة  2016باملوافقة على ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي للمنظمة
اإلسالمية لألمن الغذائي

16/03/2016

aldostoor
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الخالد :كلمة الكويت في قمة تركيا شملت
المسؤوليات المحددة في تقرير العمل اإلنساني
أع� ��رب ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ع��ن امله
ان ت ��ؤدي ن�ت��ائ��ج ال�ق�م��ة العاملية
ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي إل ��ى تخفيف
آالم املحتاجني ووض��ع الخطط
والبرامج لدرئها قبل حدوثها.
وقال الشيخ صباح الخالد في
تصريح لتليفزيون دولة الكويت
وك ��ون ��ا ان م �ش��ارك��ة س �م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد في
ال�ق�م��ة االول� ��ى ل�ل�ع�م��ل االن�س��ان��ي
تأتي في ضوء منح سموه لقب
(قائد للعمل االنساني).
وأض��اف ان سمو أمير البالد
ح � � ��رص ع � �ل ��ى ان ت � �ك� ��ون ك �ل �م��ة
ال� �ك ��وي ��ت ش ��ام �ل ��ة امل �س ��ؤول �ي ��ات
التي حددها االم�ين العام لألمم
املتحدة بان كي مون في تقريره
للقمة العاملية للعمل االنساني
وه� ��ي خ �م��س م �س��ؤول �ي��ات على
ال� ��دول وامل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ال�ق�ي��ام

الشيخ صباح الخالد خالل جولته في املعرض املقام على هامش القمة

ب �ه ��ا .وأوض� � ��ح ان امل �س��ؤول �ي��ات
ت�ش�م��ل ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ملنع
ن � �ش� ��وب ال� � �ن � ��زاع � ��ات وإن� �ه ��ائ� �ه ��ا
وال � �ت � �م � �س� ��ك ب � ��ال� � �ق � ��واع � ��د ال� �ت ��ي
ت�ص��ون االن�س��ان�ي��ة وع ��دم إغ�ف��ال

أح ��د وت�غ�ي�ي��ر ح �ي��اة ال �ن��اس من
تقديم امل�ع��ون��ة ال��ى إن�ه��اء العوز
واالستثمار في البشرية مؤكدا
ان كل هذه املسؤوليات ستساعد
امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ف ��ي م��واج �ه��ة

األعلى للتخطيط :الشباب
من العناصر الرئيسية في الخطة
أك � ��د األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�م�ج�ل��س
األع � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة
د .خالد مهدي ان االمانة بصدد
االنتهاء من خطة التنمية لسنة
 2018/2017وان ال� �ش� �ب ��اب م��ن
ال�ع�ن��اص��ر ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي الخطة
وي �ج��ب ادراج ج �م �ي��ع امل �ش��اري��ع
املتعلقة بالشباب في الخطة كما
ت��م ت�ف�ع�ي��ل دور امل �ج �ل��س االع �ل��ى
لشؤون االس��رة ال��ذي يركز ايضا
على دور الشباب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مهدي
ام ��س خ�ل�ال ف�ع��ال �ي��ات ال�ب��رن��ام��ج
ال �ت��دري �ب��ي ال ��ذي ت�ن�ظ�م��ه األم��ان��ة
العامة للتخطيط لطلبة التدريب
امل � �ي� ��دان� ��ي ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال�ت��دري�ب��ي
تحت شعار (شباب اليوم طموح
املستقبل).
وق��ال إن أهمية ه��ذا البرنامج
ال �ت��دري �ب��ي ت �ك �م��ن ف ��ي أن� ��ه يتيح
لفئة الشباب ممن هم على أبواب
ال� �ت� �خ ��رج االن � �ط �ل�اق ن �ح��و س��وق
العمل حيث يكون هؤالء الشباب
ب��أم��س ال �ح��اج��ة إل ��ى االس� �ت ��زادة
ب��امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت�م�ك�ن�ه��م من
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى خ �ب��رات تعينهم

في اختيار العمل املناسب.
وأضاف أن البرنامج التدريبي
ي �ش �ت �م��ل ع� �ل ��ى ورش ع� �م ��ل ف��ي
مختلف امل �ج��االت م�ث��ل امل �ه��ارات
اإلداري� � ��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط وواج �ب��ات
وح�ق��وق امل��وظ��ف وب�ن��اء وتكوين
ال �ش �خ �ص �ي ��ة امل� �ه� �ن� �ي ��ة ل �ل �ش �ب��اب
وتشجيعهم للعمل ف��ي ال�ق�ط��اع
ال�خ��اص وق��ال ان االم��ان��ة العامة
للتخطيط حرصت على ان يكون
م��ن ب�ين رك��ائ��ز ال�خ�ط��ة االنمائية
رك �ي��زة مهمة تتعلق ب ��رأس امل��ال
ال �ب �ش��ري ال� ��ذي ي�ش�ت�م��ل ع �ل��ى 11
برنامجا تتعلق بجودة التعليم
ورف � � � ��ع ال � �ط� ��اق� ��ة االس� �ت� �ي� �ع ��اب� �ي ��ة
ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � � �ع� � ��ال� � ��ي واص� � �ل� ��اح
اخ �ت�ل�االت س ��وق ال�ع�م��ل وتنمية
العمالة الوطنية.
ول � �ف� ��ت إل � � ��ى أه� �م� �ي ��ة ال� �ق� �ط ��اع
ال� � � �خ � � ��اص وض� � � � � � � ��رورة ان� � �ط �ل��اق
ال� �ش� �ب ��اب ن� �ح ��وه ف� ��ي ظ� ��ل ال��دع��م
ال�ل�ام� �ح ��دود ل �ه��ذا ال �ق �ط��اع ال ��ذي
ل��م يعد يقل أهمية ع��ن أي قطاع
آخ � � ��ر ف � ��ي دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وع ��ن
ال ��زام ال�ق�ط��اع ال �خ��اص بتوظيف
عمالة وطنية اكد ان هناك نسبا
ل�ل�ت��وظ�ي��ف ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص

م ��وض� �ح ��ا أن م� ��ن امل �س �ت �ه��دف��ات
الوطنية في خطة التنمية زيادة
اعداد العمالة الوطنية في القطاع
ال �خ��اص وأك� ��د أن ال �ق �ط��اع ال�ع��ام
يتولى تمكني الشباب لالنخراط
في العمل في القطاع الخاص من
خالل وضع مشروعات تمكينية
للشباب وهو ليس أمرا سهال.
وأض � � ��اف أن االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
س� �ت� �ح ��رص ع� �ل ��ى ت� � �ك � ��رار اق ��ام ��ة
وتنظيم هذا البرنامج التدريبي
سنويا .وحضر االف�ت�ت��اح االم�ين
املساعد للشؤون املالية واالدارية
ف ��ي االم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية ه�ي�ف��اء امل�ض��ف وم��دي��ر
ادارة التطوير االداري والتدريب
ش��روق املتروك وحشد من طالب
ال� �ت ��دري ��ب امل� �ي ��دان ��ي ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
والتدريب.

ال�ك��وارث واالزم��ات التي عصفت
بالبشرية.
وأشار الى ان الكويت ساهمت
في اجتماعات مائدة مستديرة
وشاركت برئاستها مع الرئيس

المبعوث األممي
يجتمع والوفود
اليمنية
عقد مبعوث االمم املتحدة الى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد
اج�ت�م��اع��ا ام ��س ووف ��د ال�ح�ك��وم��ة
اليمنية الى مشاورات السالم في
الكويت لبحث عدد من القضايا
الرئيسية واالطر املقترحة املتفق
عليها للتوصل الى حل سياسي
باقرب وقت ممكن في اليمن.
وم��ن املقرر ان يلتقي املبعوث
االممي وفد أنصار الله واملؤتمر
ال � �ش � �ع � �ب ��ي ال � � �ع� � ��ام ل� �ل� �ب� �ح ��ث ف��ي
القضايا ذاتها وتقريب وجهات
النظر ب�ين االط��راف اليمنية ازاء
نقاط الخالف.
وك ��ان امل �ب �ع��وث ق��د ع�ق��د ام��س
االول االث� �ن�ي�ن ج �ل �س��ة م�ش�ت��رك��ة
م��ع وف��د ال�ح�ك��وم��ة ووف ��د أن�ص��ار
ال� �ل ��ه وامل ��ؤت� �م ��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ع��ام
وت �خ �ل �ل �ه��ا ج �ل �س��ات ث �ن��ائ �ي��ة م��ع
ال� ��وف� ��دي� ��ن اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ج �ل �س��ة
خ��اص��ة عقدتها لجنة السجناء
واملعتقلني م��ن أج��ل التقدم بهذا
امللف بعد ان سلمه وفد الحكومة
الئحة تتضمن اسماء صحافيني
ي�م�ن�ي�ين م�ح�ت�ج��زي��ن وم�ض��رب�ين
ع��ن ال �ط �ع��ام ح�ت��ى ي �ج��ري النظر
في قضيتهم والعمل على حلها.

الصومالي واالم�ين العام لألمم
امل�ت�ح��دة ورئ �ي��س ال�ب�ن��ك ال��دول��ي
وم �ف��وض �ي��ة االت� �ح ��اد االوروب � ��ي
م�ب�ي�ن��ا ان �ه��ا ب�ح�ث��ت وس��ائ��ل عن
اب �ت �ك��ار آل� �ي ��ات ل�لاس �ت �ث �م��ار ف��ي
البشر والتمويل البشري.
وك �ش��ف ع ��ن ان ه �ن��اك اف �ك��ارا
ع � � � ��دة س� �ت� �ن� �ع� �ك ��س ف � � ��ي ت� �ق ��ري ��ر
امل��ائ��دة املستديرة ال��ى الجمعية
ال � �ع � �م� ��وم � �ي� ��ة ل� �ل��أم� � ��م امل � �ت � �ح� ��دة
موضحا أن جميع ه��ذه االف�ك��ار
باالجتماعات ال�ت��ي ع�ق��دت على
ه� ��ام� ��ش ال� �ق� �م ��ة مل� �ن ��اق� �ش ��ة ه ��ذه
املسؤوليات الخمس التي وردت
ف ��ي ت �ق��ري��ر االم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لام��م
امل�ت�ح��د ت�ش�ك��ل اه �ت �م��ام املجتمع
ال � � ��دول � � ��ي ب� �ج ��ان� �ب� �ي ��ه ال ��رس� �م ��ي
وامل��دن��ي ب��ال�ت�ف��اع��ل م��ع ال �ك��وارث
االن� �س ��ان� �ي ��ة وال� � �ن � ��زاع � ��ات ال �ت��ي
يعاني منها البشر.
واع� � ��رب ع ��ن ش �ك��ره وت �ق��دي��ره
ج� �ه ��ود ت ��رك� �ي ��ا واس �ت �ض��اف �ت �ه��ا

ال �ق �م��ة ومل �ن �ظ �م��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة
على حسن التنظيم.
وق� ��ام ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ب�ج��ول��ة ف��ي امل �ع��رض امل �ق��ام على
هامش القمة وزار أجنحة دولة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �ت� ��ي ت� �ض ��م ج �م �ع �ي��ة
ال � � � �ه � �ل ��ال األح� � � �م � � ��ر ال � �ك ��وي� �ت � �ي ��ة
وال� ��رح � �م� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ب �ج �م �ع �ي��ة
االص �ل�اح االج�ت�م��اع��ي وجمعية
اح�ي��اء ال �ت��راث االس�لام��ي ومركز
ال� �ك ��وي ��ت االن � �س� ��ان� ��ي وج �م �ع �ي��ة
الشيخ عبدالله النوري الخيرية
وال �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي للتنمية
العربية.

هيئة الرياضة
تضاعف المخصصات
المالية للرياضيين
أعلنت الهيئة العامة للرياضة
م �ض��اع �ف��ة امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل��ال �ي��ة
للرياضيني في خطوة تهدف إلى
دعم الحركة الرياضية والنهوض
باألنشطة الشبابية في البالد.
وق � � ��ال � � ��ت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ف � � ��ي ب � �ي� ��ان
صحافي إن مجلس إدارة الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ب��رئ��اس��ة وزي ��ر
اإلع� �ل ��ام ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي
برئاسة املدير العام للهيئة الشيخ
أح �م ��د امل �ن �ص��ور ن ��اق ��ش ال�لائ �ح��ة
ال�خ��اص��ة ب��امل�ش��ارك��ات ال�خ��ارج�ي��ة
ووافق على مضاعفة الدعم املالي
ل �ك��ي ي�ل�ب��ي ط �م��وح��ات وت�ط�ل�ع��ات
الرياضيني.
وش � � � ��دد ال � �ب � �ي� ��ان ع� �ل ��ى اه �م �ي��ة
ت��ذل�ي��ل ك��ل ال�ع�ق�ب��ات ال �ت��ى ت��واج��ه
أبناء الكويت الرياضيني وتقديم
الدعم ال�لازم لهم من أج��ل تحقيق
األهداف املرجوة والتي تتمثل في
رفع اسم الكويت عاليا في جميع
املحافل القارية والعاملية.
واوض � ��ح ان ال�لائ �ح��ة ال�خ��اص��ة
ب��امل �ش��ارك��ات ال �خ��ارج �ي��ة حظيت
ب� �ق� �ب ��ول واس � �ت � �ح � �س� ��ان ال �ج �م �ي��ع

ف ��ي ظ ��ل ت ��واف ��ق ال � ��رؤى وامل ��واق ��ف
ح��ول ض��رورة النهوض بالحركة
ال��ري��اض �ي��ة ودع �م �ه��ا ب �م��ا ي�ح�ق��ق
ت �ط �ل �ع��ات وآم � � ��ال أب � �ن� ��اء ال �ك��وي��ت
الرياضيني.
واشار الى ان الالئحة الجديدة
ت �ق ��دم م ��زي ��دا م ��ن ال ��دع ��م وامل ��زاي ��ا
امل ��ال� �ي ��ة ل �ل��ري��اض �ي�ي�ن خ ��اص ��ة م��ا
يتعلق ف��ي امل�ش��ارك��ات الخارجية
وم �ع �س �ك��رات اإلع � � ��داد ال �ت��ي ت�ق��ام
خ ��ارج ال �ب�ل�اد ح�ي��ث ت��م مضاعفة
املبالغ املخصصة لتلك املشاركات
باالضافة الى دعم رؤساء الوفود
ف��ي امل�ش��ارك��ات الخارجية بتذاكر
س �ف��ر ذه ��اب ��ا وإي ��اب ��ا ع �ل��ى درج ��ة
رجال األعمال وذلك لتوفير مزيد
من الراحة.
وأك ��د ال�ب�ي��ان أن الهيئة العامة
للرياضة تتطلع إلى تطوير ودعم
الرياضة من خالل تعاون الجميع
م ��ن أج � ��ل رف� �ع ��ة وع� �ل ��و ال��ري��اض��ة
الكويتية.
ي � � � � ��ذك � � � � ��ر أن آخ � � � � � � � ��ر زي � � � � � � � ��ادة
ل �ل �م �خ �ص �ص��ات امل ��ال� �ي ��ة ال �خ��اص��ة
ب ��ال ��ري ��اض� �ي�ي�ن س �ج �ل ��ت ف � ��ي ع ��ام
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استطالع موسع
عن مركز الرعاية التلطيفية
في مجلة الكويت
أص � � ��درت وزارة االع� �ل ��ام ال �ع��دد
ال �ج��دي��د م ��ن م�ج�ل��ة ال �ك��وي��ت لشهر
ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل ت �ن��اول��ت ف�ي��ه الكثير
م��ن امل��وض��وع��ات العلمية واالدب �ي��ة
والفنية والثقافية ومن أهمها ملف
ال �ع��دد ال� ��ذي ج ��اء ب �ع �ن��وان (ال �ق��رآن
الكريم..بيان وحكمة).
وتضمن امل�ل��ف م��وض��وع��ات عدة
منها (علم تفسير القرآن) لـ د .أحمد
ال�ح��ري�ص��ي و(ت��رج �م��ات ال �ق��رآن بني
ال� �ش ��رق وال � �غ� ��رب) ل �ل��دك �ت��ور ط ��ارق
ع �ب��دال �ل��ه و(ع � �ل ��وم ال �ق ��رآن..ال �ن �ش ��أة
والتعدد) لـ د .أحمد املورعي و(في
ظ�ل�ال امل �ف��ردة ال�ق��رآن�ي��ة) ل �ـ د .عزمي
ف � ��رح � ��ات و(ن � �ظ � ��م ال � �ق � ��رآن..إع � �ج � ��از
الصياغة) لـ د .سامح حسان.
واح� � �ت � ��وى ال � �ع � ��دد م ��وض ��وع ��ات
متفرقة منها استطالع موسع عن
(مركز الكويت للرعاية التلطيفية..
األول خ �ل �ي �ج �ي��ا واألك� � �ب � ��ر ع��امل �ي��ا)
ل � �ك � �ل� ��ودي� ��ا ال � � ��رش � � ��ود ف � �ي � �م ��ا ك �ت��ب
د .ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ب � �ن� ��ار م ��وض ��وع ��ا
ب�ع�ن��وان (ه��ل يتجه ع��امل�ن��ا العربي
إل ��ى االن �ش �ط��ار؟ وف ��ي ال �ع �ل��وم كتب
مصطفى يعقوب (أسرار السيلكون..
الثروة والثورة) وقد قدمت ميسون

غالف مجلة الكويت

ي� �ح� �ي ��ى ت �غ �ط �ي ��ة م� �ه� �م ��ة مل� �ه ��رج ��ان
ال �ك��وي��ت ل�ل�اب ��داع ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي وق��دم
غ��ازي أنعيم ق ��راءة (ف��ي ع��ال��م غ��ادة
ال �ك �ن ��دري ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي ب�ي�ن ال �ت �ن��وع
والتفرد) وكتب محمد عبدالرحمن
عن فيلم (كدبة كل يوم).
وت �ض �م��ن ال� �ع ��دد اي �ض ��ا م �ق��االت
لنخبة من األق�لام العربية املتميزة
منهم سليمان الشطي وحمد الحمد
وع �ب��داإلل��ه ب�ل�ق��زي��ز ون��ذي��ر العظمة
وأس��ام��ة أب��و طالب وخالد القحص
ومرسل العجمي وكوليت بهنا.

شحنة مساعدات ثانية
من الهيئة الخيرية
للسوريين في األردن
أرس � � � �ل� � � ��ت ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة
اإلس�لام �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة أم ��س الشحنة
الثانية خالل اسبوع من املساعدات
امل� �ق ��دم ��ة ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال � �س ��وري �ي�ن ف��ي
االردن
وش�م�ل��ت امل �س��اع��دات ال�ت��ي وت��زن
ن �ح��و  22ط �ن��ا ض �م��ن ح�م �ل��ة (ن�ح��ن
م �ع �ك��م) وي �ت��زام��ن وص��ول �ه��ا وق ��رب
ح �ل��ول ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك م��واد
غذائية وتموينية أساسية
وقال رئيس قسم اإلغاثة بالهيئة
محمد الهولي في تصريح مشترك
ل �ك ��ون ��ا وت� �ل� �ف ��زي ��ون ال� �ك ��وي ��ت ع�ق��ب
وص ��ول ��ه إل � ��ى م� �ط ��ار امل �ل �ك��ة ع �ل �ي��اء
ال ��دول ��ي إن امل �س ��اع ��دات ع �ب ��ارة عن
م��واد غذائية تشمل األرز والحليب

وال�ت�م��ر وال�س�ك��ر وغ�ي��ره��ا م��ن امل��واد
األساسية التي تحتاجها كل أسرة
الجئة موضحا أن الهدف من إرسال
املساعدات في هذا الوقت أن تتهيأ
األس� � � ��ر امل �ع �ن �ي ��ة الس� �ت� �ق� �ب ��ال ش �ه��ر
رمضان املبارك بأفضل حال ممكنة.
وم � � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أع� � � ��رب امل � �س� ��ؤول
بالهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية
ن ��واف ال�ع�ن��زي ف��ي ت�ص��ري��ح مماثل
ع��ن ش�ك��ره امل�ت�ب��رع�ين ال��ذي��ن ب ��ادروا
وش� ��ارك� ��وا ف ��ي إرس� � ��ال امل �س��اع��دات
املخصصة لالجئني السوريني قبل
ح �ل��ول ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك نظرا
ل� �ح ��اج ��ة األس � � ��ر امل� ��اس� ��ة مل� �ث ��ل ه ��ذه
املساعدات.

الحمود :المرأة تعمل إلى جانب
الرجل في المنظومة اإلعالمية
أكد وزير االعالم ووزير الدولة
ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ سلمان
الحمود دع��م امل��رأة الكويتية في
املجال االعالمي والتلفزيوني مع
توفير االم�ك��ان�ي��ات ك��اف��ة لتتميز
وت � �ب� ��دع ع� �ب ��ر ب� ��رام� ��ج ال� �ت ��دري ��ب
وال � �ت� ��أه � �ي� ��ل امل � ��وض � ��وع � ��ة ض �م��ن
الخطة االستراتيجية االعالمية
للوزارة مؤكدا أن املرأة الكويتية
تعمل ال�ي��وم جنبا ال��ى جنب مع
أخ �ي �ه��ا ال ��رج ��ل ض �م��ن امل�ن�ظ��وم��ة
االعالمية الرسمية
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ل� �ق ��اء ال �ح �م��ود
ب�ن��ائ��ب رئ �ي��س ات �ح��اد االع�لام �ي��ات
العرب ورئيس مجلس ادارة االتحاد
 ف ��رع ال �ك��وي��ت (ت �ح��ت ال�ت��أس�ي��س)راب �ع��ة م�ك��ي جمعة وال��وف��د امل��راف��ق
م �ش �ي��دا ب �م��ا ي �ق��وم ب��ه االت� �ح ��اد من

الشيخ سلمان الحمود

توحيد الجهود والتنسيق املستمر
واألخذ بأسباب التطور والنهوض
ب ��االم ��ة ال �ع��رب �ي��ة وع �ك��س ال �ص��ورة
االيجابية في املحافل الدولية.
وأع��رب الحمود ع��ن األمنيات

النادي العلمي يطلق مشروعا
الستزراع المرجان
أعلن النادي العلمي عن إطالق
م � �ش� ��روع� ��ا الس � � �ت� � ��زراع امل� ��رج� ��ان
ب��ال�ق��رب م��ن ج��زي��رت��ي ق ��اروه وام
املرادم بعد شهر رمضان املبارك
مباشرة.
وق� � � ��ال ع� �ض ��و م� �ج� �ل ��س إدارة
النادي العلمي االستشاري علي
ال �س �ب �ي �ع��ي ل �ك��ون��ا ع �ق��ب زي ��ارت ��ه
مشروع استزراع املرجان (حارث
ال �ب �ح��ر) ال �ت��اب��ع ل �ش��رط��ة دب ��ي ان
م� �ش ��روع اس � �ت� ��زراع امل ��رج ��ان ف��ي
ال� �ج ��زي ��رت�ي�ن س �ي �ت��م ع� ��ن ط��ري��ق
ف��ري��ق ال �غ��وص ال�ك��وي�ت��ي ال�ت��اب��ع
ل � �ل � �ن ��ادي وأض � � � ��اف ان امل� ��رج� ��ان
الطبيعي املستزرع في جزيرتي
ق ��اروه وام امل� ��رادم سيتم اإلب�ق��اء
عليه في اماكن استزراعه بالقرب
م��ن ال�ج��زي��رت�ين للمحافظة على
ال �ش �ع��ب امل��رج��ان �ي��ة وت��رم �ي��م م��ا
دمر منها مشيرا الى ان املشروع
س� �ي� �ق ��وم ع� �ل ��ى اك � �ت� ��اف ك��وي �ت �ي��ة
وطنية بالكامل تضمن نجاحه.
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• عبيد مطلق بن عتيق الهاجري77 ،
عامًا( ،شيع) ،رجال :سعد العبدالله،
ق ،9ش ،929م ،24تلفون،99559352 :
نساء :العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،15م3
• سالمة جابر سالم املرشد 46 ،عامًا،
(شيع) ،رجال :النهضة ،ق ،3ش ،311م،7
تلفون ،90041404 :نساء :القصور ،ق،4
ش ،7م ،17تلفون90970790 :
• ي��وس��ف م�ح�م��د م �ب��ارك ال �ض��اع��ن،
 71عامًا( ،شيع) ،رجال :صباح السالم،
ق ،4ش ،25م ،7دي ��وان ال�ض��اع��ن ،تلفون:
 ،60411221نساء :ال��زه��راء ،ق ،6ش،613
م ،17تلفون66111211 :
• ح�م��ود خ��ال��د ح�م��ود امل�ط�ي��ري83 ،
ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،ال�ظ�ه��ر ،ق ،2ش ،2م،32
تلفون65788880 - 51618888 :
• ع� � ��زي� � ��زة ن � ��اي � ��ف م� � ��رس� � ��ال ف �ل �ي��ج
الفضلي 56 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال:
ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ،ق ،1ش ،5م ،2م�ق��اب��ل ن��ادي
ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ،ت�ل�ف��ون ،97344869 :ن�س��اء:
املنقف ،ق ،2ش ،15م19
• سليم سالم حويضان الرشيدي،
 65ع ��ام ��ًا( ،ش� �ي ��ع) ،رج � ��ال :ال� �ف ��ردوس،
ق ،3ش ،1ج ،3م ،20تلفون،99805511 :
ن�س��اء :ب�ي��ان ،ق ،11ش ،1ج ،7م ،5تلفون:
99888681
• ط�ل�ال ي��وس��ف م �ب��ارك امل�ن��اع��ي59 ،
عامًا( ،شيع) ،رجال :الدعية ،ق ،3ش،32
م ،2تلفون ،22564181 :نساء :الدعية ،ق،3
ش ،33م ،20تلفون22515017 :
• ابراهيم حمد سالم مبارك الشبال،
 47عامًا( ،شيع) ،رجال :صباح الناصر،
ق ،7ش ،109م ،23ت�ل�ف��ون،97663363 :
نساء :صباح الناصر ،ق ،6ش ،108م،38
تلفون97950565 - 55557023 :
• أحمد محمود محمد الفيلكاوي،
 82عامًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :اليرموك ،ق،3
ش ،3ج ،2م ،41تلفون ،98989818 :نساء:
الرابية ،ق ،1ش ،39م ،8تلفون99668994 :
• ناصر دغمان بن دغمان العازمي،
 51ع��ام��ًا( ،ي�ش�ي��ع ب�ع��د ص�ل�اة عصر
ال�ي��وم بمقبرة ص�ب�ح��ان) ،أم الهيمان،
ق ،4ش ،22م ،5ت �ل �ف��ون- 66344446 :
99784605
• نايف مانع رميش مانع 68 ،عامًا،
(ش � �ي ��ع) ،رج� � ��ال :س �ع��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ،ق،6
ش ،607م ،91أزرق  ،8تلفون،99337337 :
نساء :الواحة ،ق ،3ش ،9م ،190أزرق 22

جانب من زيارة وفد النادي العلمي لدبي

وأش � � � ��اد ال �س �ب �ي �ع��ي ب �ت �ع ��اون
وت� � �ب � ��ادل ال � �خ � �ب ��رات وال � ��زي � ��ارات
ال �ع �ل �م �ي��ة ب �ي�ن ال � �ن � ��ادي ال �ع �ل �م��ي
وش ��رط ��ة دب� ��ي ق ��ائ�ل�ا ان� �ه ��ا خ�ي��ر
دل� � �ي � ��ل ع � �ل� ��ى وح� ��دت � �ن� ��ا ك� ��أس� ��رة
خليجية واحدة.
وض � ��م وف � ��د ال � �ن � ��ادي ال �ع �ل �م��ي
إض ��اف ��ة ال� ��ى ال �س �ب �ي �ع��ي ك�ل�ا م��ن
مدير إدارة علوم البيئة البحرية

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ل ��رئ� �ي ��س ات� � �ح � ��اد ف� � ��رع ال� �ك ��وي ��ت
وال �ع �ض��وات امل��راف �ق��ات ال�ت��وف�ي��ق
وال � �ن � �ج� ��اح ف � ��ي امل� �ه� �م ��ة امل ��وك �ل ��ة
إليهن وأن يكون االتحاد اضافة
جوهرية في دعم االعالميات في
الكويت نحو مزيد من التألق.
وأك��د ال�ح�م��ود ف��ي خ�ت��ام اللقاء
ال� ��ذي ح �ض��رت��ه ع �ض��وات مجلس
ادارة االتحاد بلسم األيوب وغادة
رزوق � � � ��ي وم� ��وض� ��ي ال �ع �ج �م ��ي ان
وزارة االع �ل��ام ال ت��أل��و ج �ه��دا في
ت�ق��دي��م ك��ل أش �ك��ال امل �س��ان��دة التي
تساهم في تحقيق االتحاد أهدافه
املوضوعة.

الوفيات

ورئ�ي��س فريق ال�غ��وص الكويتي
م �ح �م��د ال � ��راش � ��د ورئ � �ي� ��س ق�س��م
امل �ش��اري��ع ال�ع�ل�م�ي��ة ب � ��إدارة علوم
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة وع �ض��و ف��ري��ق
الغوص حسني الصايغ.
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