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الميزانيات:
 402مليون دينار
استثمارات أجنبية
العام الماضي

أبل لـ«الدستور»:
طرح الوثيقة داللة
على فشل الخطة
التنموية

الصانع :قانون جرائم
تقنية المعلومات
إنجاز نوعي وال يمس
الحريات

في دراسة أعدتها «الدستور» خالل  53عاما منذ بدء الحياة النيابية

مجلس  2013األكثر تشريعا
في تاريخ الكويت
القوانين المنجزة في الفصول التشريعية

أع� � � ��دت ج � ��ري � ��دة «ال� ��دس � �ت� ��ور»
دراس � � � � � ��ة ع � � ��ن ع � � � ��دد وت� �ص� �ن� �ي ��ف
التشريعات املنجزة في الفصول
ال � �ت � �ش � ��ري � �ع � �ي � ��ة م� � �ن � ��ذ امل � �ج � �ل� ��س
التأسيسي خالل  53عاما وتبني
ان ��ه ص ��در  3649ت�ش��ري�ع��ا ف��ي 14
ف �ص�لا ب��اإلض��اف��ة ال ��ى املجلسني
املبطلني األول والثاني.
وتنوعت التشريعات الصادرة
ما بني  1072قانونا بنسبة ٪29.3
م ��ن االج �م��ال��ي وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا 326
م��رس��وم��ا ب �ق��ان��ون و 746ق��ان��ون��ا
ع��ام��ا فيما ب�ل��غ ع��دد االت�ف��اق�ي��ات
 677ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب �ن �س �ب��ة ٪18.6
و 1900قانون خاص بامليزانيات
وال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة بنسبة
.٪52.1
وأك � � ��دت ال � ��دراس � ��ة ان م�ج�ل��س
االم ��ة ال�ح��ال��ي ف��ي ال�ف�ص��ل ال��راب��ع
ع�ش��ر اك�ث��ر امل�ج��ال��س التشريعية

ان � � �ج� � ��ازا ل � �ل � �ق ��وان�ي�ن ال � �ع� ��ام� ��ة إذ
أص � ��در  97ق��ان��ون��ا و 3م��راس �ي��م
ت�ل�اه امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي ب�ع��دد
 94ق��ان��ون��ا ث��م ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع بـ
 92ق��ان��ون��ا ث��م الفصل االول ب�ـ74
ق��ان��ون��ا ث��م ال�ف�ص��ل ال �ث��ان��ي ب �ـ 65
قانونا.
وب� � �ت� � �ص� � �ن� � �ي � ��ف م� � ��وض� � ��وع� � ��ات
ال� �ق ��وان�ي�ن ب �ي �ن��ت ان ق� �ط ��اع امل� ��ال
واالق � � � �ت � � � �ص� � � ��اد ت� � � �ص � � ��در ق� ��ائ � �م� ��ة
امل ��وض ��وع ��ات ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ن �ج��زة
ب �ـ  312ق��ان��ون��ا ف�ي�م��ا ح�ل��ت ثانيا
ق��وان�ين التخطيط واإلدارة ب �ـ104
ق� � ��وان �ي ��ن ث� � ��م ق � �ط� ��اع� ��ي ال� �ش ��رط ��ة
والجيش بـ  97قانونا وحلت رابعا
م��وض��وع��ات ال��رع��اي��ة االجتماعية
بـ 88قانونا.
تفاصيل الملف (ص)12-08

الفصل التشريعي

التأسيسي
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
املبطل األول
املبطل الثاني
الرابع عشر

القوانين
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كشف م�ق��رر لجنة االول��وي��ات
النائب احمد الري عن أن نسبة
إنجاز املشاريع النفطية وصلت
إل��ى  % 100الفتا إل��ى ان القطاع
ال �ن �ف �ط��ي س �ي �ع �ق��د م ��ؤت� �م ��را ف��ي
فبراير املقبل لطرح أراض تقدر
بـ  10ماليني متر مربع للشراكة
مع القطاع الخاص.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى أش � � ��ار إل ��ى
ان اه� � � � ��م امل � � ��وض � � ��وع � � ��ات ل � ��دى
ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات االن �ت �ه��اء من
امليزانيات واملناقصات ووثيقة
اإلجمالي

746

التشريعية :الحبس سنة لمستغلي مواقف
المعاقين ومساواة القصر بالمواطنين
وافقت لجنة الشؤون التشريعية
وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ب ��اإلج� �م ��اع ع �ل��ى ع��دد
م��ن االق�ت��راح��ات بقوانني أم��س منها
االق � �ت� ��راح امل �ت �ع �ل��ق ب �ت �ع��دي��ل ال �ف �ق��رة
الثانية م��ن البند (ث��ان�ي��ا) م��ن امل��ادة
( )5م ��ن م ��رس ��وم ق ��ان ��ون ال�ج�ن�س�ي��ة
الكويتية والذي ينص على أنه يجوز
ب� �ق ��رار م ��ن وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م�ع��ام�ل��ة
ال�ق�ص��ر م�م��ن ت�ت��واف��ر فيهم ال�ش��روط
معاملة الكويتيني لحني حصولهم
على الجنسية الكويتية.
ك �م��ا أق� � ��رت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
تعديل ق��ان��ون امل ��رور ومنها إضافة
مادة جديدة برقم  38مكررا وجاء في
نصها :يعاقب مدة ال تزيد على سنة

طرح  10ماليين متر للشراكة
بين القطاعين النفطي والخاص
االص �ل ��اح االق� �ت� �ص ��ادي وامل ��ال ��ي
وقانون تحديد العدد للجنسية
وقانون البلدية والجلسة املقبلة
سيكون فيها قانون املناقصات
وق � � ��ان � � ��ون ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ق � ��ائ �ل��ا :ان
ال� �ج� �ل� �س ��ة ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة س �ت �ك��ون
بتاريخ  28يونيو قبل العيد او
في  12يوليو بعد العيد.

تفاصيل (ص)03

المالية :حرمان المقاول المتعثر
من المشاريع الجديدة
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
قانون املناقصات من حيث املبدأ
ب �ع��د م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�ل�ات ع�ل�ي��ه
وإحالته الى املجلس على أن تتم
مناقشته خالل الجلسة املقبلة او
التي تليها.
وق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع :ع��ال �ج �ن��ا قضية
امل � � �ق � ��اول امل� �ت� �ع� �ث ��ر ح� �ي ��ث إن� � ��ه ل��ن
ي�ق�ب��ل ب�ت�ق��دي�م��ه م �ش��اري��ع ج��دي��دة

وس �ي��رف��ض امل � �ظ� ��روف ال �ت��اب��ع ل��ه
حتى يعالج مشكلته السابقة.
وذك � ��ر ال� �ش ��اي ��ع :ش �ك �ل �ن��ا ل�ج�ن��ة
ل �ل �ت �ظ �ل �م��ات م ��ن م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
بحيث تكون هي املرجع النهائي
وحتى ال تكون لجنة املناقصات
ه��ي ال �ح �ك��م وال �خ �ص��م ف��ي ال��وق��ت
نفسه.
تفاصيل (ص)04

المرافق :ال إقرار لقانون مدينة
الحرير في دور االنعقاد الحالي
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

وب�غ��رام��ة ال تزيد على  3آالف دينار
أو ب��إح��دى هاتني العقوبتني ك��ل من
اس �ت �ع �م��ل أح� ��د االم ��اك ��ن امل�خ�ص�ص��ة
لذوي االعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك

ال �ح ��ري ��ص ان ال �ل �ج �ن��ة واف� �ق ��ت ع�ل��ى
إضافة بند جديد برقم ( )5إلى الفقرة
الثالثة من امل��ادة األول��ى من القانون
رقم ( )110لسنة  2014بتقرير مكافأة
مالية للخاضعني لقانون التأمينات

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وق� � ��ان� � ��ون م� �ع ��اش ��ات
وم�ك��اف��آت التقاعد للعسكريني عند
انتهاء االشتراك.
تفاصيل (ص)04

اس�ت�ب�ع��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
ال� �ع ��ام ��ة ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ه��دي��ة
إق � ��رار ق��ان��ون م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر في
دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ح��ال��ي وق � ��ال إن
اللجنة قطعت شوطا في مناقشة
ب �ع��ض م� ��واد االق� �ت ��راح ب��ال�ق��ان��ون
وستستكمل بحث امل��واد االخ��رى

في االجتماعات املقبلة.
الفتا الى أن القانون هو اقتراح
ن� �ي ��اب ��ي ول� �ي ��س م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
ح�ك��وم�ي��ا م �ش �ي��را إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة
ستأخذ وقتها في مناقشته.
تفاصيل (ص)05
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استقبل ولي العهد ورئيسي مجلس األمة والوزراء والمفوض السامي لشؤون الالجئين

األمير ترأس المباحثات الرسمية
مع حاكم عام استراليا الصديقة

سمو األمير وسمو ولي العهد خالل استقبال حاكم عام استراليا

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان صباح
ام ��س س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م .واس�ت�ق�ب��ل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء إث ��ر ع��ودت��ه من
الواليات املتحدة األمريكية بعد
أن مثل سموه في مراسم التوقيع
على االتفاق العاملي حول املناخ
ف��ي م�ق��ر الجمعية ال�ع��ام��ة لألمم
امل �ت �ح��دة ب�م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك كما
اس �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد

واس� �ت� �ق� �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و ام� � �ي � ��ر ال � � �ب� �ل��اد ال �ش �ي ��خ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج� �ن ��رال ب�ي�ت��ر
كوسغروف حاكم ع��ام استراليا
الصديقة والوفد الرسمي املرافق
ل��ه وب �ح �ض��ور س�م��و ول ��ي العهد
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح وذل��ك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
وقد عقدت املباحثات الرسمية
ب �ي ��ن ال � �ج� ��ان � �ب�ي��ن ح � �ي� ��ث ت � � ��رأس
الجانب الكويتي حضرة صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ
نواف االحمد وسمو الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وع��ن
الجانب االسترالي الجنرال بيتر

سمو األمير مستقبال املفوض السامي لشؤون الالجئني

كوسغروف حاكم ع��ام استراليا
الصديقة.
وق��د ص��رح نائب وزي��ر ش��ؤون
ال� ��دي� ��وان االم � �ي� ��ري ال �ش �ي��خ ع�ل��ي
ج� ��راح ال �ص �ب��اح ب ��أن امل �ب��اح�ث��ات
ت�ن��اول��ت ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة بني
ال �ب �ل��دي��ن وال �ش �ع �ب�ين ال�ص��دي�ق�ين
وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا في
م� �خ� �ت� �ل ��ف امل � � �ج � � ��االت وت ��وس� �ي ��ع
اط��ر ال �ت �ع��اون ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت
واس�ت��رال�ي��ا ال�ص��دي�ق��ة ب�م��ا يخدم
مصالحهما املشتركة.
ه � � ��ذا وق � � ��د س � � ��اد امل� �ب ��اح� �ث ��ات
ج ��و ودي ع �ك��س روح ال �ت �ف��اه��م
وال� � �ص � ��داق � ��ة ال � �ت� ��ي ت �ت �م �ي��ز ب �ه��ا
العالقات الطيبة بني البلدين في
خطوة تجسد رغبة الجانبني في
تعزيز التعاون القائم بينهما في

امل �ج��االت ك��اف��ة وق��د أق ��ام حضرة
صاحب السمو أمير البالد مأدبة
غ ��داء ع�ل��ى ش ��رف ال �ج �ن��رال بيتر
ك� ��وس � �غ� ��روف وال � ��وف � ��د ال��رس �م��ي
املرافق
وم� ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى اس�ت�ق�ب��ل
ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال��وزراء ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد واملفوض السامي
لألمم املتحدة ل�ش��ؤون الالجئني
فيليبو غ��ران��دي وال��وف��د امل��راف��ق
وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه ل�ل�ب�لاد.
وق� ��د أه � ��دى س �م ��وه ك �ت��اب��ا ح�م��ل
ع �ن��وان ال�ك��وي��ت تستجيب ح��ول
دور دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي امل �ج��ال
اإلنساني وإغاثة الالجئني.

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك
والخالد والجراح والعبد اهلل
اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
صباح امس رئيس مجلس األمة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م.واس �ت �ق �ب��ل سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � ��وزراء.ك� � �م � ��ا اس �ت �ق �ب��ل
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س

ال ��وزراء ووزيرالخارجية الشيخ
صباح الخالد
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمد
ال �خ��ال��د واس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزي ��رال ��دف ��اع
الشيخ خالد الجراح

ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل وزي � � ��ر االع �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
ووزي� ��رال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
الوزراءالشيخ محمد العبدالله

سمو ولي العهد مستقبال مرزوق الغانم

وع �ق��ب ال �ل �ق��اء أع� ��رب امل �ف��وض
السامي لشؤون الالجئني فيليبو
غراندي عن شكره لريادة حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد في
م �ج��ال ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي م��ا دف��ع
األم��م امل�ت�ح��دة إل��ى تكريم سموه
بتسميته قائدا للعمل اإلنساني
ودول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت م� ��رك� ��زا ل�ل�ع�م��ل
اإلن � �س� ��ان� ��ي.وأب� ��دى غ� ��ران� ��دي ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع��ن س�ع��ادت��ه
ب �ل �ق��اء س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال ��ذي
س ��اه ��م وال� �ش� �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي ف��ي
دع��م ال�لاج�ئ�ين ف��ي جميع أن�ح��اء
ال � �ع � ��ال � ��م خ � �ص� ��وص� ��ا ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
ال �س��وري�ين م�ش�ي��را إل��ى أن اللقاء
تناول بحث سبل تعزيز التعاون
ب�ين امل�ف��وض�ي��ة ال�س��ام�ي��ة ل�ش��ؤون
الالجئني ودول��ة الكويت في هذا

الصدد.وذكر أنه عقد اجتماعات
م�ه�م��ة م��ع ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح خ� ��ال� ��د ال �ح �م��د
الصباح واملدير العام للصندوق
ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ع � �ب� ��دال� ��وه� ��اب أح� �م ��د
ال �ب��در ل�ب�ح��ث س�ب��ل ال �ت �ع��اون في
املستقبل.
وت � �ع ��د ه � ��ذه ال� � ��زي � ��ارة األول � ��ى
للمفوض السامي لالمم املتحدة
لشؤون الالجئني فيليبو غراندي
لدولة الكويت منذ تسلمه مهام
عمله.
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الجلسة الختامية لالنعقاد الحالي  28يونيو أو  12يوليو

األولويات :وزارة النفط أنجزت المشاريع
المطلوبة منها بنسبة % 100
عقدت لجنة األولويات اجتماعها
أم� � ��س وت� � ��م االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى ب��رن��ام��ج
وخطة عمل القطاعات التابعة للنفط
س��واء كانت وزارة النفط والشركات
ال�ت��اب�ع��ة مل��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول بحضور
القياديني من وزارة النفط وشركات
ال �ن �ف��ط م ��ؤك ��دة ان� ��ه ب �ش �ه ��ادة وزارة
التخطيط فان انجازات النفط ممتازة
وت ��م ال �ت �ق��دم ف�ي�ه��ا أك �ث��ر م��ن ال �ج��دول
الزمني املخصص لها.
وق � � � ��ال م � �ق� ��رر ل� �ج� �ن ��ة االول� � ��وي� � ��ات
ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري ان ��ه ت��م ال�ت�ط��رق
خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع ل �ب �ع��ض امل �ش��اري��ع
القائمة ونسبة االنجاز فيها كما تم
التطرق إلى نقطة االرتباط الكويتية
ل �ل �م �ش ��اري ��ع ال �ب �ي �ئ �ي��ة وال� �ط� �ل ��ب م��ن
امل�ع�ن�ي�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي نسبة
امل�ش��اري��ع امل�ن�ج��زة لرفعها للمجلس
ألن لجنة االول��وي��ات مكلفة بمتابعة
امل�ش��اري��ع نقطة االرت �ب��اط ال�ت��ي تقدر
تكلفتها  2.9مليار.
وأض��اف ان االم��ر الجيد الحاصل
ان القطاع النفطي سيعقد مؤتمرا في
فبراير  2017لطرح أراض تقدر بـ 10
ماليني متر مربع للشراكة مع القطاع
ال � �خ� ��اص واالس� �ت� �ع ��ان ��ة ب��امل �س �ت�ث �م��ر

جانب من اجتماع لجنة األولويات

االج � �ن � �ب� ��ي وج � �ل � ��ب ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا
املطلوبة للصناعات النفطية وسيتم
خالل املؤتمر شرح املطلوب والهدف
من تخصيص هذه االراضي وتحديد
الصناعات التي يمكن القيام فيها.
واش � ��ار إل ��ى ان م��ن اه ��م امل �ش��اري��ع
م �ش��روع م �ص �ف��اة ال � ��زور ال �ت��ي سيتم
االنتهاء منها في شهر  2019/9وتعد
من اكبر مصفاة على مستوى الشرق
االوس��ط وخ��ام��س أك�ب��ر مصفاة على
م�س�ت��وى ال�ع��ال��م وت �ق��در تكلفتها 4.8
م �ل �ي��ارات وامل �ش��روع ال�ث��ان��ي م�ش��روع
ال ��وق ��ود ال�ب�ي�ئ��ي وت �ق��در ت�ك�ل�ف�ت��ه ب �ـ 4

م� �ل� �ي ��ارات دي � �ن� ��ار الن � �ت� ��اج م �ن �ت �ج��ات
ب� �ت ��رول� �ي ��ة ت� �ت ��واف ��ق م� ��ع امل �ت �ط �ل �ب��ات
ال �ع��امل �ي��ة وت ��م ان �ج ��از  % 50م ��ن ه��ذا
امل� �ش ��روع وس �ي �ت��م االن �ت �ه��اء م �ن��ه في
يناير سنة  2018والتشغيل الكامل
في ابريل .2018
ول�ف��ت إل��ى ان ه�ن��اك م�ش��روع��ا آخر
وه��و م�ش��روع م��راك��ز تجميع الشمال
وايضا للغاز الهدف منه زيادة انتاج
 200أل ��ف ب��رم �ي��ل ل �ح �ق��ل ال��روض �ت�ين
وسيتم االنتهاء من مراكز التجميع
ف��ي ش�ه��ر م ��ارس  201م�ش�ي��را ال��ى ان
ه�ن��اك م�ش��روع خ��زان��ات ال�غ��از املسال

ف � ��ي م� �ص� �ف ��اة م� �ي� �ن ��اء االح� � �م � ��دي 10
خزانات بتكلفة  215مليونا وسيتم
االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن ان � �ج� ��ازه� ��ا ف � ��ي ش �ه��ر
 2017/9وه �ن��اك م �ش��روع اخ ��ر وه��و
م�ص�ف��اة فيتنام وح�ص��ة ال�ك��وي��ت من
امل �ش��روع  400م�ل�ي��ون دي �ن��ار وسيتم
االن �ج ��از ش�ه��ر  2016/12وم ��ن شهر
 2017/1ستزود الكويت هذه املصفاة
 200ألف برميل.
واضاف الري :يوجد مشروع مهم
آخ ��ر وه ��و ف ��ي اس �ت��رال �ي��ا  1.7م�ل�ي��ار
دي �ن��ار وه ��و م �ش��روع ل�ت�ط��وي��ر ال�غ��از
الطبيعي املسال في استراليا سيتم

تصدير الغاز املسال في استراليا في
 2017وه ��ذا امل �ش��روع االس�ت��رات�ي�ج��ي
وس�ي�ت��م اع ��داد امل��راف��ق امل�ط�ل��وب��ة مثل
خزانات لتعبئة الغاز وهناك مشروع
لتطوير النفط الثقيل السفلي النتاج
 60الف برميل في اليوم وهذا تكلفته
تزيد على مليار دينار وسينتهي في
م��ارس  2020وب��دأ العمل فيه ونسبة
االن � �ج� ��از ف �ي��ه  % 6.5ك �م��ا ان ه �ن��اك
م �ش��روع امل �س��ح ال��زل��زال��ي تكلفته 40
مليونا ويتم االنتهاء منه في 2017
وه �ن��اك م �ش��روع ان �ت��اج امل�ب�ك��ر للغاز
ب �ق �ي �م��ة  565م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ل ��زي ��ادة
االك �ت �ش��اف��ات وال ��دراس ��ة ت �ب��دأ نهاية
ه ��ذه ال �س �ن��ة م��ؤك��دا ان ��ه ب��ذل��ك ت�ك��ون
وزارة ال�ن�ف��ط ان �ج��زت امل�ط�ل��وب منها
.% 100
م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ � � � ��رى ف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
م�ش��روع ش��رك��ة ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ق��ال
الري ان � ��ه ت� ��م اع� �ت� �م ��اد ش ��رك ��ة ش ��ال
ل �ل��دراس��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار وب ��اق ��ي أرب� �ع ��ة اس��اب �ي��ع
ل �ت �ق��دي��م ه ��ذه ال ��دراس ��ة وم ��ن ب�ع��ده��ا
ي �ت��م ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س االدارة وذل ��ك
مل �ب��اش��رة ع�م�ل�ه��ا م�ت��وق�ع��ا ان ت�ب��اش��ر
عملها بشكل فعلي في نهاية الصيف

ال �ح ��ال ��ي ب �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ام � ��ا ال�لائ �ح��ة
الداخلية للقانون فمازالت لدى وزارة
الداخلية وندعو الوزارة لالستعجال.
و ت��اب��ع الري :ام��ا امل��وض��وع اآلخ��ر
ف �ه��و ال �ت��أم�ين ال �ص �ح��ي ال ي� ��زال عند
دي��وان املحاسبة متأمال من الديوان
االستعجال املطلوب منه خصوصا
ان ه��ذا االم��ر يهم م��ا ي��زي��د على 400
أل��ف شخص للرعاية ف��ي ه��ذه السن
املتقدمه.
وأش � ��ار إل ��ى ان اه ��م امل��وض��وع��ات
ل ��دى ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات االن �ت �ه��اء من
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وامل� �ن ��اق� �ص ��ات ووث �ي �ق��ة
االصالح االقتصادي واملالي وقانون
ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ل�ل�ج �ن �س �ي��ة وق ��ان ��ون
البلدية والجلسة املقبلة سيكون فيها
ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات وق��ان��ون البلدية
متأمال تضافر الجهود لالنتهاء من
ج��دول اع�م��ال لجنة االول��وي��ات الفتا
ال ��ى ان ال�ج�ل�س��ة ال�خ�ت��ام�ي��ة س�ت�ك��ون
بتاريخ  6/28قبل العيد او في 7/12
بعد العيد.

هيئة تشجيع االستثمار ال تحتوي في هيكلها على إدارة للتدقيق الداخلي

الميزانيات 402 :مليون دينار استثمارات أجنبية
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د ان ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ة ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2017/2016وتبني لها ما يلي:
أوال :إدارة ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي:
ي� �ج ��ب ان ي �ت �خ��ذ دي � � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة آل� �ي ��ة م� ��وح� ��دة م� ��ع ج�م�ي��ع
ال�ج�ه��ات الحكومية الن�ش��اء ادارات
للتدقيق الداخلي والحاق تبعيتها
ألعلى سلطة اشرافية فيها خاصة
ان ك �ث �ي��را م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وم� ��ن ض �م �ن �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ال ت�ح�ت��وي
ه �ي��اك �ل �ه��ا ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ع �ل��ى ادارة
للتدقيق ال��داخ�ل��ي رغ��م وج��ود ق��رار
من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ث��ان �ي��ا :ال �ت��وظ �ي��ف :ك �م��ا ي�ن�ب�غ��ي
اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي اس ��س وم�ع��اي�ي��ر

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ال�ت��وظ�ي��ف م��ن خ�ل�ال تقليل عنصر
املقابلة الشخصية ال��ذي يستحوذ
على نسبة  ٪ 30من معايير قبول
املتقدمني وتقليله الى حدود ضيقة
ج��دا بما ال يتجاوز ال  ٪ 10أسوة
ب �ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة ج��اذب��ة وه ��و ما

سيساعد على ان�ه��اء مسألة اللغط
ال�ت��ي ق��د ت�ث��ار ف��ي ال�ق�ب��ول وضمانا
لتحقيق العدالة وامل�س��اواة وتكافؤ
الفرص ال سيما أن اعداد املتقدمني
للعمل كبيرة لدى الهيئة.
ث��ال �ث��ا :إي� �ق ��اف ال �ع �م��ل ب�ب��رن��ام��ج

االوف � �س� ��ت :وق � ��رر م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
مؤخرا ايقاف العمل بهذا البرنامج
وتم احالة عدد من الشركات للنيابة
العامة باالضافة الى متابعة الهيئة
التزامات الشركات التي لم تف بها
قبل قرار اإليقاف.

راب� � � � � �ع � � � � ��ا :ت� � ��وح � � �ي� � ��د ال� � �ج� � �ه � ��ات
االستثمارية في الكويت :واستمعت
ال�ل�ج�ن��ة ال ��ى ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة في
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة الستقطاب
اس � �ت � �ث � �م � ��ارات اج� �ن� �ب� �ي ��ة م� �ب ��اش ��رة
للكويت وال�ت��ي بلغت قيمتها 402
مليون دينار ابرزها شركتا هواوي
الصينية واي ب��ي ام االميركية في
م� �ج ��ال االت � �ص � ��االت وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل �ع �ل��وم��ات ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ش��رك��ة
جنراك الكتريك االميركية في مجال
الطاقة املستدامة والهندسة ووفقا
ل� �ق ��ان ��ون ان � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ف�س�ت�ص��ل
ال��ى مجلس االم��ة قريبا نسخة من
ال�ت�ق��ري��ر ال�س�ن��وي للهيئة موضحا
فيه البيانات االحصائية ونشاطها
وم�ش��روع��ات�ه��ا خ�ل�ال ال�س�ن��ة املالية
السابقة.
وب� �ش� �ك ��ل ع� � ��ام ت� � ��رى ال �ل �ج �ن ��ة ان

للكويت مقومات استثمارية جاذبة
ي�ن�ب�غ��ي اس �ت �غ�لال �ه��ا ب �ش �ك��ل اف�ض��ل
ع �م��ا ه ��ي ع �ل �ي��ه ح��ال �ي��ا خ ��اص ��ة ان
ه �ن��اك ج �ه��ات ع ��دة م�ع�ن�ي��ة بتهيئة
امل� � �ن � ��اخ االس � �ت � �ث � �م� ��اري ف � ��ي ال� �ب�ل�اد
وادواره � ��ا م�ت�ق��ارب��ة ج��دا ول�ع�ل��ه من
االس� �ل ��م دم �ج �ه��ا ف ��ي ج �ه��ة واح � ��دة
وت�ق�س�ي�م�ه��ا ال ��ى ق �ط��اع��ات داخ�ل�ي��ة
م � ��ا س �ي �ق �ل��ل م � ��ن ت �ض �خ ��م ال �ج �ه ��از
االداري للدولة والتكلفة على امل��ال
ال �ع��ام وت�س�ه�ي��ل ب�ي�ئ��ة أداء االع �م��ال
االقتصادية واالستثمارية واللجنة
ب��ان�ت�ظ��ار دراس� ��ة دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
حول الجهات الحكومية املتشابهة
واملتشابكة في اختصاصاتها.
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تشديد عقوبة استعمال مواقف المعاقين إلى الحبس سنة وغرامة  3آالف دينار

التشريعية :معاملة أبناء الكويتيات القصر
كمواطنين لحين الحصول على الجنسية
وافقت اللجنة التشريعية أمس على
ع���دد م���ن االق���ت���راح���ات ب��ق��وان�ين معلنة
إح��ال��ت��ه��ا إل���ى ال��ل��ج��ان امل��خ��ت��ص��ة وق��ال
رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص
إن��ه تمت امل��واف��ق��ة على اق��ت��راح بقانون
بتعديل الفقرة الثانية من البند ثانيا
من املادة  5من املرسوم االميري رقم 15
لسنة  1959بقانون الجنسية جاء فيه:
م���ادة اول����ى :ي��س��ت��ب��دل ب��ن��ص الفقرة
الثانية من البند ثانيا من امل��ادة  5من
امل��رس��وم االم��ي��ري رق���م  15لسنة 1959
املشار اليه النص التالي :ويجوز بقرار
م����ن وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة م��ع��ام��ل��ة ال��ق��ص��ر
م��م��ن ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��م ال���ش���روط م��ع��ام��ل��ة
ال����ك����وي����ت����ي��ي�ن ل����ح��ي�ن ح���ص���ول���ه���م ع��ل��ى
الجنسية الكويتية.
م������ادة ث���ان���ي���ة :ع���ل���ى رئ���ي���س م��ج��ل��س
الوزراء والوزاء كل فيما يخصه تنفيذ
هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
وج���������اء ف������ي امل�������ذك�������رة االي����ض����اح����ي����ة
ل��ل�اق����ت����راح ب����ق����ان����ون ب���ت���ع���دي���ل ال���ف���ق���رة
الثانية من البند ثانيا من امل��ادة  5من
امل��رس��وم االم��ي��ري رق���م  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية :ف��ي العام
 2000ص�����در ال����ق����ان����ون رق�����م  21ل��س��ن��ة
 2000ب��ت��ع��دي��ل ب��ع��ض اح��ك��ام امل��رس��وم
االم���ي���ري رق���م  15ل��س��ن��ة  1959ب��ق��ان��ون
الجنسية الكويتية وم��ن تلك االحكام
ما جاء في البند ثانيا من امل��ادة  5من
ق���ان���ون ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ن منح

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ح��ق ف��ي اص���دار ق��رار
ب��م��ع��ام��ل��ة ال��ق��ص��ر م���ن اوالد ال��ك��وي��ت��ي��ة
ال��ذي��ن ت��ت��واف��ر فيهم ش���روط الحصول
ع���ل���ى ال���ج���ن���س���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة م��ع��ام��ل��ة
ال��ك��وي��ت��ي�ين وذل����ك ل��ح�ين ب��ل��وغ��ه��م سن
ال���رش���د وق����د ك��ش��ف ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي
لهذا التعديل على مدى سنوات عديدة
ق��ص��ورا ف��ي تحقيق ال��غ��اي��ة م��ن��ه وه��ي
مساواة اوالد االم الكويتية في الحقوق
ونظرائهم من االب الكويتي وذلك لعدة
اسباب اما لطول االجراءات وتعقيدها
للنظر في طلبات التجنس التي يتقدم
بها اوالد الكويتية وام��ا ف��ي التراخي
ف��ي البت ف��ي تلك الطلبات ونحو ذلك
ففي ال��ف��ت��رة ب�ين ب��ل��وغ اوالد الكويتية
سن الرشد وحتى املوافقة على طلبهم

بالتجنس وحصولهم على الجنسية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ي���خ���رج���ون م���ن ن���ط���اق حكم
ال��ب��ن��د ث��ان��ي��ا امل���ش���ار ال��ي��ه ف��ي��م��ا يخص
معاملتهم ككويتيني.
لذا اعد هذا االقتراح بقانون بتعديل
الفقرة الثانية من البند ثانيا من املادة
 5م��ن امل��رس��وم االم��ي��ري رق���م  15لسنة
 1959املشار اليه كما هو وارد في نص
االق���ت���راح ل��ع�لاج ال��ق��ص��ور امل��ب�ين اع�لاه
وتحقيق الغاية املرجوة.
وأض���������اف ال����ح����ري����ص :ك���م���ا واف���ق���ت
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اق���ت���راح ب��ق��ان��ون بتعديل
بعض اح��ك��ام امل��رس��وم بقانون رق��م 67
لسنة  1976في شأن املرور جاء فيه:
م�����ادة اول������ى :ت���ض���اف م�����ادة ج��دي��دة
برقم  38مكررا ال��ى امل��رس��وم بالقانون

رقم  67لسنة  1976املشار اليه ونصها
ك��ال��ت��ال��ي :م��ع ع���دم اإلخ��ل�ال ب��ال��ت��داب��ي��ر
املقررة في هذا القانون او بأية عقوبة
أش��د ف��ي أي ق��ان��ون آخ��ر يعاقب م��دة ال
تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على
ث�ل�اث���ة آالف دي���ن���ار او ب���إح���دى ه��ات�ين
العقوبتني كل من استعمل احد االماكن
املخصصة لذوي اإلعاقة.
مادة ثانية :يلغى البند  9من املادة
 36م��ن امل��رس��وم ب��ق��ان��ون رق��م  67لسنة
 1976املشار اليه.
مادة ثالثة :يلغى كل حكم يعارض
احكام هذا القانون.
م�����ادة راب����ع����ة :ع��ل��ى رئ���ي���س مجلس
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره

إحالته إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة أو التي تليها

في الجريدة الرسمية.
وج���������اء ف������ي امل�������ذك�������رة االي����ض����اح����ي����ة
لالقتراح بقانون بتعديل بعض احكام
امل���رس���وم ب��ق��ان��ون رق���م  67ل��س��ن��ة 1976
ف���ي ش����أن امل������رور :ن��ص��ت امل�����ادة  10من
ال���دس���ت���ور ب�����أن :ت���رع���ى ال���دول���ة ال��ن��شء
وتحميه من االستغالل وتقيه االهمال
االدبي والجسماني والروحي.
ول����رع����اي����ة ال�����ن�����شء اه���م���ي���ة خ���اص���ة
ف����ي م���واج���ه���ة االص����ح����اء م��ن��ه��م اال ان
ه���ذه ال��وق��اي��ة ت����زداد اهميتها اذا ك��ان
ه����ذا ال���ن���شء م���ن غ��ي��ر االص����ح����اء وه��م
االشخاص ذوو اإلعاقة.
ك��م��ا ان ح��ك��م ال��دس��ت��ور امل��ش��ار اليه
ق���ض���ى م�����ن ب��ي��ن ج���ن���ب���ات���ه وق�����اي�����ة ه���ذا
النشء من االهمال االدبي والجسماني
وال����روح����ي وه����و م���ا ي��س��ت��ل��زم تحقيقا
ل��ه��ذه ال��وق��اي��ة م��واج��ه��ة االه���م���ال ال��ذي
يرتكبه بعض االف��راد في التعدي على
املواقف املخصصة لذوي اإلعاقة وهي
االم���اك���ن امل��خ��ص��ص��ة ل���وق���وف م��رك��ب��ات
هذه الفئة.
ل��ذل��ك ف��ق��د ق��ض��ت امل�����ادة االول�����ى من
م���ق���ت���رح ال����ق����ان����ون ب������أن ت����ض����اف م����ادة
ج���دي���دة ب��رق��م  38م���ك���ررا ال����ى امل��رس��وم
ب��ال��ق��ان��ون رق���م  67ل��س��ن��ة  1976امل��ش��ار
اليه ونصها كالتالي:
م��ع ع���دم اإلخ��ل�ال ب��ال��ت��داب��ي��ر امل��ق��ررة
ف��ي ه���ذا ال��ق��ان��ون او ب��أي��ة ع��ق��وب��ة اش��د
ف���ي أي ق���ان���ون آخ����ر ي��ع��اق��ب ب��ال��ح��ب��س
م�����دة ال ت���زي���د ع���ل���ى س���ن���ة وب���غ���رام���ة ال

تزيد على ثالثة آالف دينار او بإحدى
هاتني العقوبتني كل من استعمل احد
االماكن املخصصة لذوي اإلعاقة .وهذا
امل��ق��ت��رح ي��ش��دد ال��ع��ق��وب��ة امل��ق��ض��ي بها
ب���دال م��م��ا ق��ض��ت ب��ه امل����ادة  36ال��ب��ن��د 9
من املرسوم بقانون رقم  67لسنة 1976
املشار اليه بأن قضت به املادة  36البند
 9م���ن امل���رس���وم ب��ق��ان��ون رق���م  67لسنة
 1976امل��ش��ار ال��ي��ه ب���أن ق��ض��ت بعقوبة
الغرامة التي ال تزيد على خمسة عشر
دي���ن���ارا ع��ل��ى م��ن ي��رت��ك��ب ف��ع��ل ال��وق��وف
ف��ي االم��اك��ن املخصصة ل���ذوي اإلع��اق��ة
ف��ع��ق��وب��ة ال���غ���رام���ة ه���ن���ا ال ت���ن���اس���ب م��ا
ق��ض��ت ب��ه امل����ادة  10م��ن ال��دس��ت��ور ب��أن
ي���ول���ي ال���ن���شء ال���رع���اي���ة وال���وق���اي���ة من
االهمال.
وق���ض���ت امل�����ادة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م��ق��ت��رح
القانون بأن يلغى البند  9من املادة 36
من املرسوم بقانون رقم  67لسنة 1976
امل���ش���ار ال��ي��ه ك��م��ا ن��ص��ت امل�����ادة ال��ث��ال��ث��ة
على ان يلغى كل حكم يعارض احكام
ه��ذا ال��ق��ان��ون وال��غ��اء امل���ادة  36البند 9
م��ن امل��رس��وم بقانون امل��ش��ار ال��ي��ه حتى
ال يقضي هذا القانون بعقوبتني لفعل
واحد.
اما املادة الرابعة من االقتراح بقانون
ف���ق���د ن���ص���ت ع���ل���ى ان رئ����ي����س م��ج��ل��س
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
ه���ذا ال��ق��ان��ون وان يعمل ب��ه م��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.

المالية :عالجنا كل القصور في قانون المناقصات
ق��ال رئيس اللجنة املالية فيصل
ال��ش��اي��ع ان ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��ع��ت أم��س
ب��امل��س��ؤول�ين ف���ي ل��ج��ن��ة امل��ن��اق��ص��ات
ووزارة امل��ال��ي��ة وت��م��ت م��ن��اق��ش��ة 14
م�����ادة م���ن ق���ان���ون امل���ن���اق���ص���ات وت��م
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى م��ع��ظ��م��ه��ا وان��ت��ه��ي��ن��ا
ب��ال��ق��ان��ون م��ن ح��ي��ث امل��ب��دأ وطلبنا
م����ن ج����ه����از ال���ل���ج���ن���ة إع��������ادة ص��ي��غ��ة
التعديالت التي تمت مشيرا الى انه
سيتم تحويل القانون الى املجلس
على ان تتم مناقشته خالل الجلسة
املقبلة او التي تليها.
وبني الشايع انه في السابق كان
ق���ان���ون امل��ن��اق��ص��ات ي��ح��ت��وي على
 50م��ادة فقط وال��ي��وم وصلت م��واد

ال���ق���ان���ون ال����ى  98م�����ادة اي ب��ـ��زي��ادة
 48م�����ادة ع��ال��ج��ت ك���ل ال��ق��ص��ور في
ال����ق����ان����ون ال���س���اب���ق واص����ب����ح ه��ن��اك
ع����دال����ة وش���ف���اف���ي���ة اك���ث���ر ب���ال���ق���ان���ون
وقمنا بمعالجة جميع املواد وعلى
س��ب��ي��ل امل����ث����ال م����وض����وع امل���ق���اول�ي�ن
ال���ذي���ن ي��ن��س��ح��ب��ون ل��ص��ال��ح ال��ث��ان��ي
وي���ق���ب���ض م���ن���ه امل���ق���س���وم ووض��ع��ن��ا
ع���ق���وب���ات ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ل��ع��ب على
القانون لصالح اآلخر.
واض����اف ال��ش��اي��ع :ك��ذل��ك عالجنا
ق���ض���ي���ة امل�����ق�����اول امل���ت���ع���ث���ر وان�������ه ل��ن
ي��ق��ب��ل ب��ت��ق��دي��م��ه مل���ش���اري���ع ج���دي���دة
وس����ي����رف����ض امل������ظ������روف ال����ت����اب����ع ل��ه
ح���ت���ى ي���ع���ال���ج م���ش���ك���ل���ت���ه ال���س���اب���ق���ة

كذلك عملنا ف��ي ق��ان��ون املناقصات
مادة االظرف املالية والفنية بحيث
ل����ن ي���ف���ت���ح ال����ظ����رف امل����ال����ي اال ب��ع��د
مطابقته للظرف الفني ومطابقته
للمواصفات.
وذك����ر ال��ش��اي��ع ان���ه ك��ذل��ك شكلنا
لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء
ب��ح��ي��ث ت��ك��ون ه��ي امل��رج��ع النهائي
وح��ت��ى ال ت��ك��ون ل��ج��ن��ة امل��ن��اق��ص��ات
ه���ي ال��ح��ك��م وه����ي ال��خ��ص��م اض��اف��ة
ال���ى ان��ه��ا ت��ش��ك��ل من خ���ب���راء فنيني
م���ن خ��م��س��ة اش���خ���اص ي��ن��ظ��رون في
التظلمات وايضا يحق للمختصم
اللجوء الى القضاء.

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس
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المرافق :نستبعد إقرار مدينة الحرير
في دور االنعقاد الحالي
ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة
ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ه ��دي ��ة إن ال�ل�ج�ن��ة
اجتمعت وك��ان��ت ه�ن��اك دع��وة لوزير
االش � � �غ� � ��ال ع � �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر مل �ن��اق �ش��ة
ت��وص �ي��ات اس �ت �ج��واب ال �ن��ائ��ب ع��ادل
ال� �خ ��راف ��ي ل ��وزي ��ر االش � �غ ��ال األس �ب��ق
ع �ب��دال �ع��زي��ز االب ��راه� �ي ��م ول� ��م يتمكن
الوزير العمير من الحضور الرتباطه
بمواعيد مسبقة.
واض ��اف ان اللجنة ن��اق�ش��ت ايضا
االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش � ��أن م��دي �ن��ة
ال�ح��ري��ر وقطعنا ف�ي��ه ش��وط��ا بسيطا
ون��اق�ش�ن��ا ب�ع��ض امل ��واد وسنستكمله
ف��ي االج�ت�م��اع��ات املقبلة الف�ت��ا ال��ى ان
ال �ق ��ان ��ون ه ��و اق � �ت ��راح ن �ي��اب��ي ول�ي��س

جانب من اجتماع لجنة املرافق أمس

مشروعا بقانون حكومي وان اللجنة
ستأخذ وقتها في مناقشته مستبعدا
إقراره في دور االنعقاد الحالي.

وأش� ��ار ال�ه��دي��ة ال ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة لم
ت�ت�م�ك��ن م��ن م�ن��اق�ش��ة وف �ي��ات ال�ع�م��ال
ف��ي م �ش��روع ج��ام�ع��ة ال �ش��دادي��ة وه��و

تكليف م��ن املجلس وسيتم مناقشة
تلك القضية في اجتماع مقبل للجنة.

الخميس للخالد :هل حصل الجراح على تصريح
قبل ظهوره على إحدى القنوات اإلعالمية؟
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي ال �خ �م �ي��س
س� ��ؤاال ب��رمل��ان�ي��ا إل ��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ب�ش��أن ت�ك��ررا ظ�ه��ور وك�ي��ل مساعد
ل � �ش� ��ؤون ال �ج �ن �س �ي��ة وال � � �ج� � ��وازات
واإلق � ��ام � ��ة ل � ��دى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال� � �ل � ��واء م � � ��ازن ال� � �ج � ��راح ال �ص �ب ��اح
ع �ل��ى ش ��اش ��ات ال �ت �ل �ف��زي��ون وج ��اء
ف��ي ن��ص ال �س ��ؤال :مل��ا ك��ان��ت وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ه��ي امل �س ��ؤول األول عن
أم��ن البلد الداخلي ون�ظ��را ألهمية
أن يكون هناك تواصل بني الوزارة
وامل��واط �ن�ي�ن ح ��ول ش��ؤون �ه��م ال�ت��ي
تنظمها الوزارة من خالل الوسائل
اإلعالمية املختلفة.
وف � � � ��ي اآلون � � � � � ��ة األخ � � � �ي � � ��رة ظ �ه��ر
وك �ي��ل م �س��اع��د ل �ش ��ؤون ال�ج�ن�س�ي��ة
وال � �ج� ��وازات واإلق ��ام ��ة ل ��دى وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� � �ل � ��واء م � � ��ازن ال� �ج ��راح
ال�ص�ب��اح ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال�ل�ق��اءات
التلفزيونية لقنوات إعالمية وحيث

ن �م��ى إل ��ى ع�ل�م��ي ب��أن��ه ي��وج��د ق��رار
ص��ادر م��ن وزي��ر الداخلية ال يجيز
ملنتسبي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة الظهور
ف ��ي ل � �ق ��اءات ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة م �ب��اش��رة
أو م�س�ج�ل��ة إال ب � ��إذن م ��ن ال� � ��وزارة
يرجى ت��زوي��دي ب��اآلت��ي :ه��ل حصل
ال�ل��واء م��ازن ال�ج��راح ال�ص�ب��اح على
تصريح من قبل ال��وزارة يسمح له
الظهور في لقاءات تلفزيونية؟ وإذا
ك��ان ق��د حصل على تصريح لعمل
ل�ق��اء ف��ي تلفزيون الشاهد بتاريخ
 2016/4/26أرجو تزويدي بصورة
م��ن ه��ذا التصريح ب��امل��واف�ق��ة .وهل
أص � ��درت ال � � ��وزارة ت�ع�م�ي�م��ا يحظر
على جميع منتسبيها من قيادات
وأفراد ومدنيني وغير ذلك الظهور
ع� �ل ��ى ال� ��وس� ��ائ� ��ل اإلع�ل��ام � �ي� ��ة دون
التنسيق م��ع اإلدارة املعنية داخ��ل
ال � � ��وزارة؟ إذا ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة بنعم
فيرجى ت��زوي��دي ب�ه��ذا التعميم أو
القرار.

علي الخميس

وه ��ل ت�س�م��ح ال � � ��وزارة ل�ق�ي��ادي��ي
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ك ��ال� �ل ��واء م� ��ازن
ال � �ج ��راح ال �ص �ب��اح ح�ي�ن ظ �ه��وره��م
على البرامج التلفزيونية أو غيرها
م��ن ال��وس��ائ��ل اإلع�لام �ي��ة للتحدث
ب�ش�ك��ل خ ��ارج ع��ن اخ�ت�ص��اص��ات�ه��م
ال ��وظ � �ي � �ف � �ي ��ة ك � �ت � �ن � ��اول ال� �ق� �ض ��اي ��ا

السياسية والبرملانية وغير ذلك؟
إذا ك ��ان ��ت اإلج � ��اب � ��ة ب��ال �ن �ف��ي ف�م��ا
ه��ي اج��راءات �ك��م ال��رادع��ة مل��ن يفعل
ذل ��ك م��ن ق �ي��ادي��ي ال � ��وزارة أو بقية
منتسبيها؟
وه � ��ل ل � ��دى وزارت� � �ك � ��م م� �ح ��ددات
مل �ن �ت �س �ب��ي وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة م��ن
ق� �ي ��ادي�ي�ن وغ� �ي ��ره ��م ت �ب�ي�ن األس ��س
وامل �ع��اي �ي��ر وال� �ض ��واب ��ط ال� �ت ��ي م��ن
امل �ف �ت ��رض أن ي �ل �ت��زم��وا ب �ه��ا وق��ت
ظ �ه��وره��م ع�ل��ى اإلع �ل��ام؟ إذا كانت
اإلجابة بااليجاب يرجى تزويدي
بها.
وه � ��ل ق ��ام ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب �م �ح��اس �ب��ة ال � �ل ��واء م � ��ازن ال �ج ��راح
الصباح على وصفه نواب مجلس
األم��ة باملناديب عبر أح��د البرامج
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
بااليجاب فيرجى تزويدي ما هي
هذه املحاسبة؟

برلمان

طنا يسأل عن المواطن
المفقود في العراق
وج��ه ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا س��ؤاال
ال ��ى ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
صباح الخالد جاء فيه:
م ��ا اإلج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ت� �ج ��اه امل ��واط ��ن
الكويتي خالد عبد ال��رزاق سرحان
ع �ب��د ال� �ل ��ه امل �ف �ق ��ود ف ��ي ج �م �ه��وري��ة
العراق منذ تاريخ  2مارس2016م؟
وه � ��ل ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك م �خ��اط �ب��ات
ب �ي �ن �ك��م وب�ي��ن ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة
ب�ه��ذا ال �ش��أن؟ م��ع ت��زوي��دي بنسخة
منها ان وج��دت وه��ل يوجد رد من
ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ح� ��ول م�ص�ي��ر
ه ��ذا امل ��واط ��ن؟ وه ��ل ه �ن��اك تنسيق
وم �ت��اب �ع��ة ب �ي�ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة

محمد طنا

الكويتية وأه ��ل امل�ف�ق��ود الطالعهم
على آخ��ر امل�س�ت�ج��دات والتفاصيل
بشأن املفقود؟

الهاجري يقترح إطالق اسم
طالل بن عبد العزيز على شارع
الجامعة المفتوحة
طالب النائب ماضي الهاجري
ب � ��إط �ل��اق اس � � ��م ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
امللكي األمير طالل بن عبد العزيز
آل س �ع��ود ع �ل��ى ال� �ش ��ارع امل�ح�ي��ط
بمبنى الجامعة العربية املفتوحة.
وقال في اقتراح برغبة قدمه بهذا
الصدد :تكريما وتقديرا ملا قام به
صاحب السمو امللكي االمير طالل
بن عبد العزيز آل سعود من أعمال
جليلة ت��أك�ي��دا ل�لأخ��وة ال�ص��ادق��ة
ب�ين شعبي ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة
وم��ن ذل��ك م��ا ت�ك��رم ب��ه م��ن تشييد
لصرح الجامعة العربية املفتوحة
ب��ال �ك��وي��ت وال � � ��ذي ي �ق��ف ش��ام�خ��ا
ي ��رم ��ز مل ��ا ب�ي�ن ب �ل��دي �ن��ا ال�ش�ق�ي�ق�ين
م ��ن أواص� � ��ر ق��رب��ى وت ��واص ��ل ب��ار
واع�ت��راف��ا بهذه الصلة وتجسيدا
ل � �ه� ��ا ف � � ��ي ذاك � � � � � ��رة األج � � � �ي� � � ��ال م��ن
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن اق � �ت� ��رح إط� �ل ��اق اس ��م

ماضي الهاجري

صاحب السمو امللكي األمير طالل
ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز آل س �ع��ود على
ال �ش��ارع املحيط بمبنى الجامعة
العربية املفتوحة.

الكندري يقترح فرض ضريبة على تحويالت الوافدين
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري
باقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة
ال�ت�ح��وي�لات امل��ال�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة على
الوافدين جاء فيه :بعد االطالع على
الدستور:
م ��ادة اول ��ى :ت�ف��رض ض��ري�ب��ة على
ك��ل م��ن ي�ق��وم ب�ت�ح��وي��ل م�ب��ال��غ مالية
خارج حدود دولة الكويت.
م� � � � ��ادة ث � ��ان� � �ي � ��ة :ت� �ق� �س ��م ض ��ري� �ب ��ة
ال �ت �ح ��وي�ل�ات وال� �ت ��ي ي ��ذه ��ب ري �ع �ه��ا

مباشرة لخزينة الدولة بواقع  %2ملا
دون ال�ـ  100دينار و %4للمبالغ من
 100حتى  499دي�ن��ارا و %5للمبالغ
اعلى من الـ  500دينار.
م��ادة ثالثة :تكون آلية تحصيل
امل�ب��ال��غ ع��ن ط��ري��ق ال�ط��واب��ع املالية
التي تصدرها وزارة املالية وترسل
وص ��والت ال�ح��وال��ة امل��ال�ي��ة م��ن قبل
شركات الصرافة والبنوك املعتمدة
الى وزارة املالية للرقابة والتدقيق

والحصر.
م � � ��ادة راب � �ع � ��ة :ي �ع ��اق ��ب ب��ال �س �ج��ن
م ��دة ال ت��زي��د ع��ن  6أش �ه��ر او غ��رام��ة
ال ت �ج��اوز  10آالف دي �ن��ار ك��ل م��ن ال
يطبق ال�ق��ان��ون او يعتمد التحويل
عن طريق املناديب في الخارج.
م � � � ��ادة خ� ��ام � �س� ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي ��س
مجلس ال��وزراء وال��وزراء كل فيما
يخصه تنفيذ احكام هذا القانون
وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره في

الجريدة الرسمية.
وج� � ��اء ف� ��ي امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
لالقتراح بقانون :تضم دولة الكويت
م��ا ي �ق��ارب  3م�ل�اي�ي�ن واف� ��د ي�ق��وم��ون
س�ن��وي��ا ب�ت�ح��وي�لات م��ال�ي��ة خ��ارج�ي��ة
لدولهم وصلت في  5سنوات الى ما
ي�ق��ارب  19مليار دي�ن��ار وه��ي تعادل
م�ي��زان�ي��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت لسنة كاملة
وف� ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي ت �ق��وم ال��دول ��ة
ب ��اي � �ج ��اد م � �ص � ��ادر ل� �ل ��دخ ��ل وب� � ��دأت
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ب��اج��راءات واس�ع��ة للتقشف وايمانا
منا بدورنا بعدم االض��رار باملواطن
ع � �ب ��ر ال� �ت� �ق� �ش ��ف وض� � � � � ��رورة ت��وف �ي��ر
خدمات مميزة للمقيمني على ارض
ال �ك ��وي ��ت ف � ��ان ض��ري �ب��ة ال �ت �ح��وي�لات
ستوفر دخال مميزا للدولة ال يقل عن
 20مليون دينار سنويا بافتراض ان
اقل تحويل سنوي يخرج من الكويت
الى دول العالم مبلغ ملياري دينار.
فيصل الكندري
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برلمان
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االثنين  25رجب  02 . 1437مايو 2016

الحويلة يطالب باإلسراع في إنجاز مشروع
التجمعات الزراعية بالمناطق الحدودية
دع��ا ال�ن��ائ��ب د .م�ح�م��د الحويلة
وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل�ش��ؤون البلدية إل��ى س��رع��ة إنجاز
دراس � ��ة امل �ش ��روع ال �خ��اص ب��إن�ش��اء
تجمعات زراعية جديدة باملناطق
ال �ح��دودي��ة م��ن ق�ب��ل ب�ل��دي��ة الكويت
وسرعة إنجاز اإلج��راءات املطلوبة
وع � ��رض � ��ه ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س ال �ب �ل ��دي
ل �ت �خ �ص �ي��ص وت� �س� �ل� �ي ��م األراض � � ��ي
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث��روة
ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة ل �ي �ت �س �ن��ى ل� �ه ��ا ال� �ب ��دء
ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ وت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى األس��ر
الكويتية إلحياء املنطقة الحدودية.

وأك � � ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي ل� � ��ه أن ه� � � ��ذا امل� � �ش � ��روع
يتمتع ب��ال�ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا منها
ت � �ن� ��اس� ��ب امل� � � �ش � � ��روع ب �م �س��اح �ت��ه
املقترحة واملستوى املادي لألسرة
الكويتية والس�ي�م��ا ال�ش��اب��ة منها
وأي �ض ��ا س�ي�م�ث��ل س �ي��اج��ا زراع �ي��ا
ع �ل ��ى ال � �ح� ��دود ب �م ��ا ي �ح �م �ل��ه ذل ��ك
م ��ن م� �ي ��زات ب �ي �ئ �ي��ة وط �ق �س �ي��ة م��ن
م� �ن ��ع ت� �ج ��ري ��ف ال � �ت� ��رب� ��ة وح ��اج ��ز
للرياح والرمال وتحسني األجواء
امل �ن��اخ �ي��ة وس� ��وف ي�م�ث��ل اإلن �ت��اج
الزراعي لتلك امل��زارع راف��دا جديدا

لالكتفاء الذاتي من املواد الغذائية
املمكن إنتاجها محليا وهكذا فإن
املشروع يتمتع بالعديد من املزايا
والعادات االقتصادية والسياسية
واألمنية للمجتمع ويعتبر تمددا
عمرانيا على ال�ش��ري��ط ال�ح��دودي
وس� �ي� �ك ��ون م �ت �ن �ف �س��ا ل �ل �ع��دي��د م��ن
ال �ع ��ائ�ل�ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ك �م��ا ي�ه��دف
إل� ��ى ت �ش �ج �ي��ع ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي
للمشاركة في املشروعات الزراعية
ال�ص�غ�ي��رة ال �ت��ي ت�ت�ن��اس��ب ق��درات��ه
املالية وخبراته العملية.
وأش ��ار الحويلة ال��ى أن الهيئة

ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��زراع � ��ة ق� � ��د ب� � � ��ادرت
ي � � �ع� � ��رض ه� � � � ��ذا امل� � � � �ش � � � ��روع ع �ل ��ى
مجلس ال� ��وزراء متضمنا امل��واق��ع
امل �ق �ت ��رح ��ة وإح ��داث� �ي ��ات� �ه ��ا ل �ل �ب��دء
ف �ي��ة ع �ل��ى م �س��اح��ة م ��ن األراض � ��ي
ع� �ل ��ى ط � ��ول ال� �ش ��ري ��ط ال � �ح� ��دودي
بمساحة قدرها خمسة آالف متر
م ��رب ��ع وم �ض��اع �ف��ات �ه��ا ب �م �س��اح��ة
اج �م��ال �ي��ة ق ��دره ��ا 941964148م2
ث��م تقسيمها ال��ى قسائم صغيرة
بمساحة تتراوح ما بني (5000م2
ال� � ��ى 10000م )2وال � � � ��ذي أص � ��در
ق � � ��راره ب ��امل ��واف� �ق ��ة امل �ب��دئ �ي��ة ع�ل��ى

امل � �ش� ��روع وأح ��ال� �ت ��ه ع �ل ��ى ال �ن �ف��ط
لبحث إمكانات تخصيص املواقع
للهيئة وع��دم تعارضها وم��واق��ع
ش��رك��ة ال �ن �ف��ط وت ��م ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ش� ��رك� ��ة ال� �ن� �ف ��ط وال � � ��وص � � ��ول ال ��ى
م� ��واق� ��ع م � �ح� ��ددة ل �ل �م �ش ��روع وت ��م
إدراج امل� �ش ��روع ب �خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
للهيئة وم��ن ث��م ع��رض األم��ر على
بلدية الكويت لتخصيص املوقع
وتسليمه للهيئة ومازال املشروع
قيد البحث لدى البلدية.
د .محمد الحويلة

سأل العبيدي عن عدد حاالت الطب النفسي المحالة من القضاء

أبل لـ«الدستور» :طرح الوثيقة االقتصادية
داللة راسخة على فشل الخطة التنموية
أكد النائب د .خليل أبل لـ«الدستور»
ان ط ��رح ال��وث �ي �ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة دالل ��ة
راسخة على فشل في الخطة التنموية
واالدارة الحكومية مشددا على ضرورة
ان ت �س �ت ��وف ��ي امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة
ال��دراس��ات واالستشارات قبل ادراجها
في الخطة التنموية للبلد التي تمثل
خارطة طريق عمل الحكومة.
وق� � � � ��ال اب� � � ��ل ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح خ� ��اص
ل � �ـ«ال� ��دس � �ت� ��ور» إن س � ��وء االدارة ه��و
ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي ل �ت��راج��ع ال �ب �ل��د في
شتى امل�ج��االت وع�ل��ى الحكومة وضع
خ�ط�ط�ه��ا وف� ��ق ج� � ��داول زم �ن �ي��ة دق�ي�ق��ة
وواض � � �ح� � ��ة ف � ��ي ظ � ��ل ادارة م �ت �م �ي��زة
وواق� �ع� �ي ��ة م �ض �ي �ف��ا :ن �ح��ن ن �ع��ان��ي م��ن
مشكلة في سوء التخطيط الذي يؤدي
إلى سوء إدارة ولدينا خلل في هيكلة
ال ��دول ��ة وال �ج �ه��ات امل �ن��وط��ة ب��ال�خ�ط��ط
الحكومية التي يجب الزامها بالتنفيذ.
وبني أبل أن التخطيط يجب ان يقوم
على اسس وأهمها القدرة على التنفيذ
وعوامل التحقيق مستطردا :ال يجوز
ان تكون ادوات النجاح ملشاريعنا لدى
االخ ��ري ��ن ت�خ�ض��ع مل ��ا ت �م��ر ب ��ه امل�ن�ط�ق��ة
وال� �ح ��ال ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة م �ش �ي��را ال� ��ى ان
ال��رؤى يجب ان ت�ك��ون قابلة للتطبيق
وواقعية ولدينا القدرة على تنفيذها.
واوض � � ��ح اب � ��ل ان � ��ه ي �ج ��ب ان ن�ض��ع
ال ��دراس ��ات واالس �ت �ش ��ارات ل�ل�م�ش��اري��ع

ق� �ب ��ل ان ت � �ط ��رح ف� ��ي خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة،
م �ت �س��ائ�ل�ا :م ��ا أه �م �ي��ة وج� � ��ود وث �ي �ق��ة
اص�لاح اقتصادي في ظل وج��ود خطة
تنموية؟ فاما ان تكون الخطة خطأ او
الوثيقة غير مهمة وغير ض��روري��ة اذا
كانت الخطة صحيحة.
واض ��اف اب��ل ان  ٪ 80مما ورد في
ال��وث �ي �ق��ة م ��وج ��ود ف ��ي ال �خ �ط��ة ف�ل �م��اذا
وضعت هذه الوثيقة؟ مبينا :اذا اردنا
ان نصحح امل�س��ار وج��ب على الجميع
م��راج �ع��ة ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة ل �ل��وق��وف
ع �ل��ي م�ش��اك�ل�ه��ا وم ��ا ال� ��ذي ي�س�ت��وج��ب
ال�ت�غ�ي�ي��ر ف�ي�ه��ا ب�ح�ك��م ال �ظ��روف امل��ال�ي��ة
واالقتصاددية للبلد.
وق� � ��ال اب� � ��ل :ن �ح��ن ن� � ��دور ف ��ي ح�ل�ق��ة
مفرغة من دون جدوى تؤدي الى ضياع
للوقت واملوارد املالية والبشرية مشيرا
ال ��ى ان وج � ��ود ال��وث �ي �ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ي��ؤك��د ف �ش��ل ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة وس��وء
اإلدارة الحكومية.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ت � �ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب
د.خليل اب��ل ب�س��ؤال ال��ى وزي��ر الصحة
د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي ط��ال��ب ف�ي��ه ب�ت��زوي��ده
بكشف بعدد الحاالت التي تم إحالتها
ملستشفى الطب النفسي وفتح ملفات
ل �ه��ا ب �م��وج��ب إح��ال �ت �ه��ا م ��ن ال �ق �ض��اء
ف ��ي ج ��رائ ��م ج��زائ �ي��ة وم� ��ا أن� � ��واع ه��ذه
الجرائم وجنسيات املرضى وأعمارهم
وجنسهم؟

التخطيط يجب أن
يكون على أسس
أهمها القدرة
على التنفيذ

د .خليل ابل

وه��ل هناك لجنة طبية أو محلفون
ق�ض��ائ�ي��ون م��ن األط �ب��اء النفسيني يتم
االستعانة بهم أم��ام القضاء للمشورة
وإب � � ��داء ال� � ��رأي ف ��ي ال� �ح ��االت امل��رض �ي��ة
امل� �ح ��ال ��ة ل �ل �ط��ب ال �ن �ف �س ��ي؟ إذا ك��ان��ت
اإلج��اب��ة بنعم يرجى ت��زوي��دي بأسماء
األطباء وتخصصاتهم الطبية.
ك�م��ا ط��ال��ب ب �ت��زوي��ده ب�ك�ش��ف ب�ع��دد
ال�ق�ض��اي��ا ال �ج��زائ �ي��ة ح�س��ب ال�س�ج�لات
ال �ت��ي ل ��دى م�س�ت�ش�ف��ى ال �ط��ب ال�ن�ف�س��ي
ال �ت��ي ت��م ح�ف�ظ�ه��ا ب�س�ب��ب ي �ع��ود ل�ك��ون
امل ��ري ��ض ال �ن �ف �س��ي ي �ع��ان��ي م ��ن م��رض
يجعله غير م�س��ؤول ع��ن تصرفاته أو
ال يمكن تحميله املسؤولية الجزائية
بسبب مرضه النفسي وما أن��واع هذه

القضايا؟ وه��ل يوجد أي تنسيق بني
وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتعميم
ب�ع��ض أس �م��اء م��رض��ى ال �ط��ب النفسي
ب�س�ب��ب ي �ع��ود مل�ع��ال�ج�ت�ه��م ب ��أن ��واع من
األدوي��ة املخدرة أو لكونهم خطرا على
املجتمع وذلك خالل آخر عشر سنوات
وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟
وط � � � ��ال ب� � �ت � ��زوي � ��ده ب� �ك� �ش ��ف ب� �ع ��دد
الكويتيني الذين لديهم (ملف مريض)
بمستشفى ال�ط��ب النفسي م��ع تحديد
أن ��واع ه��ذه األم� ��راض وع��دده��م حسب
ن� ��وع امل � ��رض ح �ت��ى ت ��اري ��خ ط� ��رح ه��ذا
ال � �س � ��ؤال م� ��ع ت �ح ��دي ��د ال� �ج� �ه ��ات ال �ت��ي
يعملون ب�ه��ا إن وج��د وت�ح��دي��د أن��واع
املرض النفسي التي ال يسمح للكويتي

أن يمارس فيه أي عمل أو يتعامل مع
اآلخرين.
ك�م��ا ط��ال��ب ب�ت��زوي��ده بكشف بعدد
ال ��واف ��دي ��ن وغ �ي ��ر م� �ح ��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة
الذين لديهم (ملف مريض) بمستشفى
الطب النفسي وما أنواع هذه األمراض
وع � ��دده � ��م ح �س ��ب ن � ��وع امل � � ��رض ح�ت��ى
ت��اري��خ ط ��رح ه ��ذا ال �س ��ؤال م��ع تحديد
ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ي�ع�م�ل��ون ب �ه��ا إن وج��د
وتحديد أن��واع املرض النفسي التي ال
يسمح للوافد أو غير محدد الجنسية
أن يمارس فيه أي عمل أو يتعامل مع
اآلخرين .وطالب بتزويده بكشف بعدد
املرضى بالطب النفسي من الكويتيني
وال ��واف ��دي ��ن وغ �ي��ر م �ح��ددي الجنسية
ال ��ذي ��ن ل��دي �ه��م رخ � ��ص ق� �ي ��ادة س �ي��ارة
وه��ل يتم التنسيق ف��ي ه��ذا امل��وض��وع
مع وزارة الداخلية ملنح أو منع بعض
امل� ��رض� ��ى م� ��ن ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى رخ��ص
سوق؟
وه��ل يسمح ل�ل��واف��د إذا م��ا ث�ب��ت أن
لديه مرضا نفسيا من األنواع الخطرة
ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع م��ن ت��رك��ه طليقا أو في
رعاية أسرته والبقاء في البالد؟ وهل
ل ��دى وزارة ال�ص�ح��ة خ�ط��ة بالتنسيق
م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة إلب �ع��اد ال��واف��دي��ن
م �م��ن ي�ث�ب��ت وج� ��ود م ��رض ن�ف�س��ي من
ال�ن��وع امل��زم��ن ال��ذي ال يمكن ع�لاج��ه أو
ال ��ذي يشكل خ�ط��را ع�ل��ى اآلخ��ري��ن؟ إذا

ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي ف�م��ن امل �س��ؤول
عن تصرفات مثل هذه العمالة الوافدة
ف��ي ح��ال ارتكابها ج��رم��ا يعاقب عليه
ال� �ق ��ان ��ون؟ وم� ��ا ال� �ف ��ائ ��دة امل ��رج ��وة م��ن
إبقائه بالكويت وتحمل الدولة نفقات
عالجه ومل��اذا ال توجد خطة مدروسة
بالتنسيق م��ع وزارة الداخلية بصدد
هكذا حاالت؟
وه� ��ل ي �ت��م ف �ح��ص م �ل �ف��ات امل��رض��ى
بالطب النفسي بشكل دوري ملتابعة
ال�ح��االت املرضية والتأكد م��ن خاللها
من عدم وجود استغالل لهذه الحاالت
في ص��رف العالج والتأكد من حضور
امل��ري��ض شخصيا ملتابعة ح��ال�ت��ه؟ إذا
ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة ب�ن�ع��م ف �م��ا اإلج� � ��راءات
امل �ت �ب �ع��ة ل �ل �ت��أك��د م ��ن ح �ض��ور امل��ري��ض
ش �خ �ص �ي��ا وف �ح �ص ��ه وأخ� � � ��ذه ل �ل �ع�لاج
واتباعه تعليمات الطيبي املختص؟
وه��ل ق��ام مستشفى ال�ط��ب النفسي
ب � ��دراس � ��ة ط � �ق ��وس وأط� � �ب � ��اع وع � � ��ادات
وت �ق��ال �ي��د وأع � � � ��راف ال � � ��دول ال� �ت ��ي ي�ت��م
االس �ت �ع��ان��ة ب �ه��ا ف��ي ال �ع �م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة
ل� �ب� �ي ��ان خ� �ط ��ورت� �ه ��ا وت ��أث� �ي ��ره ��ا ع�ل��ى
امل �ج �ت �م��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي م� ��ن ح� �ي ��ث األث� ��ر
ال�ن�ف�س��ي ل �ه��ذه ال�ع�م��ال��ة وم�ع�ت�ق��دات�ه��ا؟
وه��ل ت��وج��د دراس� ��ات ت��وض��ح التأثير
السلبي لبعض الجاليات ال��واف��دة من
ه��ذه ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
والوافدين؟
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شددوا على ضرورة الضغط عبر القنوات الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سريع يوقف المجازر

نواب :صمت المجتمع الدولي على جرائم
نظام األسد يزيد من مآسي الشعب السوري
ت��واص �ل��ت ردود ال�ف�ع��ل النيابية
ال � �غ� ��اض � �ب� ��ة ح � � ��ول م � ��ا ي � �ح � ��دث م��ن
ج��رائ��م ب�ح��ق اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي مدينة
حلب السورية حيث أكد غير نائب
أن ص �م��ت امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ع�ل��ى
ج��رائ��م النظام البعثي امل�ج��رم يزيد
م��ن م��آس��ي ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ال��ذي
يتعرض لحرب إبادة جماعية حاليا
م��ن ق�ب��ل ن �ظ��ام ب �ش��ار األس ��د الف�ت�ين
إل��ى أن ال�ص��ور املتوالية ع��ن نتائج
القصف ال�ب��رب��ري ال��ذي تتعرض له
حلب تدمي القلب وتعجز الكلمات
عن وصفه.
وش� � � ��دد ال � � �ن � ��واب ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
الضغط عبر القنوات الديبلوماسية
والسياسية كافة من أج��ل التوصل
إل��ى ح��ل س��ري��ع ي��وق��ف ه��ذه امل�ج��ازر
التي ترتكب بحق االطفال والنساء
واألب��ري��اء وي�ض��ع ح��دا لسفك دم��اء
األب� ��ري� ��اء م ��ؤك ��دا أن دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ب �ق �ي��ادت �ه��ا وب��رمل��ان �ه��ا وح�ك��وم�ت�ه��ا
قادرة على لعب دور مهم بالتواصل
م ��ع األش� �ق ��اء واألص� ��دق � ��اء م ��ن أج��ل
إنهاء املجازر في سورية ومحاسبة
كل من شارك في هذا اإلرهاب.
ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي أع �ل��ن
اس �ت �ن �ك��اره امل� �ج ��ازر ال �ب �ش �ع��ة ال�ت��ي
يرتكبها ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ال��دم��وي
ب�ح��ق ال�ن�س��اء واألط �ف ��ال ف��ي مدينة
ح �ل��ب ال �س ��وري ��ة م �ن��اش��دا امل�ج�ت�م��ع
ال ��دول ��ي واألم � ��م امل �ت �ح��دة وج��ام �ع��ة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة وم�ن�ظ�م��ة ال�ت�ع��اون
اإلس�لام��ي سرعة التدخل لوقف ما
يتعرض له الشعب السوري من قتل
وتشريد وخراب ودمار ملدينة حلب
وللمدن السورية األخرى.
وق� � � � � � ��ال ع � �س � �ك � ��ر ف� � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
صحافي :إن صمت املجتمع الدولي
على ج��رائ��م ال�ن�ظ��ام البعثي املجرم
ي��زي��د م��ن م��آس��ي ال �ش �ع��ب ال �س��وري
الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية
ح��ال�ي��ا م��ن ق�ب��ل ن �ظ��ام ب �ش��ار األس��د

عسكر العنزي

د .عبدالله الطريجي

الطريجي :الكويت
عسكر :نتمنى أن
يصحو ضمير العالم قادرة على لعب
دور مهم لوقف
ويتحرك لوقف
حمام الدم في حلب نزيف الدم
ال��ذي يشن ال �غ��ارات ويلقي أطنانا
م � ��ن امل � �ت � �ف � �ج� ��رات امل � �ح� ��رم� ��ة دول� �ي ��ا
ع �ل��ى األط� �ف ��ال وال �ن �س��اء وال �ش �ي��وخ
ال �ع��زل األب ��ري ��اء ب�ي�ن�م��ا ال �ع��ال��م كله
ي �ق��ف م��وق��ف امل �ت �ف��رج او امل �ت��واط��ئ
ام ��ام ج��رائ��م ال �ح��رب وال �ج��رائ��م ضد
االن �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا امل �ج��رم
بشار دون أن يردعه أحد.
وأض� ��اف ع�س�ك��ر :إن �ن��ا نستغرب
ت�ل��ك االزدواج �ي ��ة ف��ي م��واق��ف ال��دول
ال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ت � ��دي � ��ن االع� � �م � ��ال
اإلره��اب�ي��ة اذا وقعت على أراضيها
ون�ح��ن أدن��ا تلك االع�م��ال اإلرهابية
ورفضناها لكن تلك ال��دول الغربية
ت�ق��ف م��وق��ف امل�ت�ف��رج ام ��ام ال�ج��رائ��م
االرهابية وجرائم اإلبادة الجماعية
التي يرتكبها املجرم بشار األسد!!
وتمنى عسكر أن يصحو ضمير
ال� �ع ��ال ��م أج� �م ��ع وي� �ت� �ح ��رك امل�ج�ت�م��ع

ال� ��دول� ��ي وت� �ت� �ح ��رك ج��ام �ع��ة ال � ��دول
العربية ومنظمة التعاون االسالمي
ومجلس التعاون الخليجي لوقف
ح �م��ام ال ��دم ف��ي س� ّ
�وري��ا ومحاسبة
ن� �ظ ��ام ب� �ش ��ار األس � ��د ع �ل��ى ج��رائ �م��ه
البشعة بحق امل��دن�ي�ين م��ن األط�ف��ال
وال�ن�س��اء ف��ي حلب وف��ي ب��اق��ي امل��دن
السورية
من جانبه أكد النائب د .عبدالله
الطريجي أن استمرار املجازر التي
ي��رت �ك �ب �ه��ا ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س� ��وري ب�ح��ق
شعبه في حلب وبقية املدن السورية
م��دع��وم��ا م��ن روس �ي��ا وم�ي�ل�ي�ش�ي��ات
ايران وحزب الله هو سبة في جبني
العالم املتحضر الذي يزعم تصديه
ل�ل�إره ��اب ال �ع��امل��ي ف�ي�م��ا ه��و يغض
ال �ط ��رف ع ��ن اإلره� � ��اب امل �ن �ظ��م ال ��ذي
ترتكبه قوات بشار األسد.
وأض ��اف ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح

فيصل الكندري

فارس العتيبي

الكندري:
القصف العشوائي
اليفرق بين بشر
وحجر

العتيبي :أهل
حلب ضربوا أروع
األمثلة في
الصمود والتحدي

ص �ح��اف��ي أن ال �ص��ور امل �ت��وال �ي��ة عن
ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ق� �ص ��ف ال � �ب� ��رب� ��ري ال � ��ذي
ت� �ت� �ع ��رض ل � ��ه ح� �ل ��ب ت� ��دم� ��ي ال �ق �ل��ب
وت�ع�ج��ز ال�ك�ل�م��ات ع��ن وص�ف��ه ورغ��م
أن ال ��وق ��ت اآلن ل �ي��س ل�ل�ك�ل�م��ات بل
ل �ل �ع �م��ل ال� �ع ��رب ��ي وال � ��دول � ��ي امل �ن �ظ��م
ل �ح �م��اي��ة امل ��دن� �ي�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن م��ن
ال �ق �ت��ل امل �م �ن �ه��ج أوال وم� ��ن ث ��م ردع
ال �ق��وات الباغية وتطبيق ال �ق��رارات
ال��دول �ي��ة ع�ل�ي�ه��ا إال ان �ن��ا ن�س�ت�غ��رب
الصمت ال��دول��ي ال��ذي ال تفسير له
سوى أنه دعم لهذا اإلرهاب األسدي
واإليراني والروسي املشترك.
وش� ��دد ال �ط��ري �ج��ي ع �ل��ى ض ��رورة
الضغط عبر القنوات الديبلوماسية
والسياسية كافة من أج��ل التوصل
إل � � ��ى ح � ��ل س� ��ري� ��ع ي� ��وق� ��ف امل � �ج� ��ازر
ال� �س ��وري ��ة ب �ح ��ق األب � ��ري � ��اء وي �ض��ع
ح��دا لسفك دم��اء االب��ري��اء م��ؤك��دا أن

دول ��ة ال�ك��وي��ت بقيادتها وبرملانها
وح � �ك� ��وم � �ت � �ه� ��ا ق� � � � � ��ادرة ع � �ل� ��ى ل �ع��ب
دور م �ه��م ب��ال �ت��واص��ل م ��ع األش �ق��اء
واألص��دق��اء م��ن أج��ل إن�ه��اء امل�ج��ازر
في سورية ومحاسبة كل من شارك
في هذا اإلرهاب.
وتساءل الطريجي :أين الضمير
اإلن � �س� ��ان� ��ي ال� �ع ��امل ��ي ال � � ��ذي ن�س�م��ع
صوته العالي إذا ما ضرب االرهاب
أي ب�ق�ع��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال �غ��رب��ي لكنه
ي �ل �ت��زم ال �ص �م��ت امل �ط �ب��ق ح� �ي ��ال م��ا
ي �ح �ص��ل ف ��ي ح �ل ��ب؟ وم� � ��اذا ي�ن�ت�ظ��ر
العالم أكثر م��ن سفك دم��اء األطفال
وال� �ن� �س ��اء وال� �ش� �ي ��وخ ك ��ي ي �ت �ح��رك؟
م �ح��ذرا ال�ع��ال��م م��ن أن ال�س�ك��وت عن
إره � � ��اب ن� �ظ ��ام ب� �ش ��ار ف ��ي ح �ل��ب ق��د
ينقل الصراع إلى دول أخرى بعد أن
ييأس ال�ن��اس م��ن إن�ص��اف املجتمع
الدولي.

من جانبه استنكر النائب فيصل
ال �ك �ن��دري امل� �ج ��ازر ال��وح �ش �ي��ة ال�ت��ي
نفذت ض��د الشعب ال�س��وري األع��زل
ف ��ي ح �ل��ب م �ش �ي��را ال� ��ى أن ال�ص�م��ت
الدولي تجاه املجزرة أمر مريب.
وط��ال��ب ال �ك �ن��دري ك��ل م��ؤس�س��ات
ومنظمات املجتمع الدولي بالتحرك
ال �س��ري��ع وامل �ب��اش��ر ل��وق��ف ال�ق�ص��ف
على اه��ال��ي حلب وال�س��وري�ين كافة
موضحا أن الدماء العربية اصبحت
رخيصة امام االمم املتحدة والدول
الكبرى التي من املفترض ان تضع
حدا لهذا العبث بأرواح االبرياء.
واك � � ��د ال � �ك � �ن ��دري ان ق� �ت ��ل م �ئ��ات
االشخاص من نساء واطفال وكبار
سن في حلب امر يدعو للخوف على
م�ص�ي��ر ب��اق��ي اه ��ل س��وري��ة السيما
وان ال�ق�ص��ف ال�ع�ش��وائ��ي واالع �ت��داء
ال ��وح� �ش ��ي ب � ��ات الي � �ف� ��رق ب �ي�ن ب�ش��ر
وحجر.
وطالب الكندري منظمات االغاثة
ال��دول �ي��ة ب�ت��رك�ي��ز ج �ه��ده��ا وعملها
ملعالجة جرحى حلب والدخول فورا
لالراضي السورية.
ب� � ��دوره اس �ت �ن �ك��ر ال �ن��ائ��ب ف ��ارس
ال �ع �ت �ي �ب��ي ال� �ج ��رائ ��م ال �ب �ش �ع��ة ال �ت��ي
يرتكبها النظام السوري في مدينة
ح� �ل ��ب ال � �ت ��ي وص� �ف� �ه ��ا ب��ال �ص��ام��دة
مشيرا إل��ى أن أهلها ض��رب��وا أروع
األم� �ث� �ل ��ة ف� ��ي ال� �ص� �م ��ود وال �ت �ح ��دي
والبطوالت العظيمة حتى األطفال
منهم.
وقال العتيبي خالل حسابه على
موقع التواصل االجتماعي تويتر:
إن صمود هؤالء األبطال ورسائلهم
التي يرسلونها بني الحني واآلخ��ر
إنما تمثلنا جميعا معتبرا أن هذه
الرسائل مليئة باإليمان والعزيمة
وال �ث �ق��ة ب��ال �ل��ه م �ش �ي��را ب ��ال� �ق ��ول :ان
الله قريب وسيحاسب الظالم على
ظلمه ولو بعد حني.
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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
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم.

في دراسة أعدتها «الدستور» لتسليط الضوء على القوانين المنجزة في الفصول التشريعية

 3649تشريعا منذ بدء الحياة النيابية
التشريعات المنجزة في الفصول التشريعية
أعد الدراسة :سامح محمد
وأيمن عبداهلل
وعبده إبراهيم:
 3649ت � �ش� ��ري � �ع� ��ا ه � � ��و إج � �م ��ال ��ي
ال�ق��وان�ين ال �ص��ادرة ع��ن مجلس االم��ة
ف ��ي  14ف �ص�ل�ا ت �ش��ري �ع �ي��ا ب��اإلض��اف��ة
ال��ى فصلني مبطلني م��ع اإلش ��ارة إلى
أن الفصل التشريعي ال��راب��ع عشر لم
تكتمل مدته الدستورية حتى تاريخه
وفي تفاصيل هذا الرقم ووفق دراسة
أعدتها جريدة الدستور بالتعاون مع
ق�ط��اع امل�ع�ل��وم��ات ال ��ذي ي��رأس��ه خالد
امل �ط �ي��ري وزود ال �ج��ري��دة ب��ال�ب�ي��ان��ات
فقد تنوعت التشريعات الصادرة ما
ب�ين  1072ق��ان��ون��ا بنسبة  ٪29.3من
إجمالي التشريعات الصادرة بينهم
 326م��رس��وم��ا ب�ق��ان��ون و 746قانونا
فيما ب�ل��غ ع��دد االت�ف��اق�ي��ات ال �ص��ادرة
سواء بمشروعات قوانني أو مراسيم
ض��رورة  677قانونا باتفاقية بنسبة
 ٪18.6م� ��ن إج� �م ��ال ��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات
و 1900ق ��ان ��ون م �ي��زان �ي��ة وح �س��اب��ات
ختامية ص��ادرة بمشروعات قوانني
أو م��راس �ي��م ض � ��رورة ب�ن�س�ب��ة ٪52.1
م ��ن إج �م��ال��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ص ��ادرة
ط��وال تاريخ الحياة النيابية وتشير
االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ق��وان�ين
واملراسيم بقوانني ال��ى أن هناك 581
ق��ان��ون��ا ج��دي��دا م��ن ب�ين  1072قانونا
بنسبة  ٪54.1والباقي  491تعديال
على قوانني قائمة بنسبة .٪45.9
وع � �ل� ��ى ص �ع �ي ��د أدوار االن� �ع� �ق ��اد
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ت �ش ��ري �ع ��ات ال � �ص � ��ادرة
امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب � �م � �ش ��روع ��ات ق � ��وان �ي��ن أو
مراسيم ضرورة واالتفاقيات الصادرة
سواء بمشروعات قوانني أو مراسيم

%29.3

%52.1

%18.6

دور االنعقاد

القوانني

االتفاقيات امليزانيات

اإلجمالي

العدد

1072

677

1900

3649

املعدل

% 29.3

% 18.6

% 52.1

% 100

ض� � ��رورة وامل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب��ات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ال � � �ص � ��ادرة ب �م �ش��روع��ات
ق � ��وان �ي��ن أو م ��راس� �ي ��م ض � � � ��رورة ف�ق��د
ش�ه��د دور االن�ع�ق��اد االول ف��ي جميع
ال� �ف� �ص ��ول ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة إق � � ��رار 1325
ق��ان��ون��ا ب �م �ع��دل  ٪36.3م��ن إج�م��ال��ي
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� �ص ��ادرة ف��ي ال�ف�ص��ول
التشريعية وع��دده��ا  3649وف��ي دور
االن�ع�ق��اد ال�ث��ان��ي ف��ي جميع الفصول
ف �ق��د ت ��م إق � ��رار  1124ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل
 ٪30.8وفي دور االنعقاد الثالث فقد
ت��م إق ��رار  666ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل ٪18.3
وفي دور االنعقاد الرابع فقد تم إقرار
 415قانونا بمعدل  ٪11.2وف��ي دور
االن�ع�ق��اد ال�خ��ام��س التكميلي فقد تم
إقرار  119قانونا بمعدل .٪3.3
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�لإح�ص��ائ�ي��ة املتعلقة
بالقوانني الصادرة من دون املراسيم

واالتفاقيات وامليزانيات والحسابات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ف �ق��د ج ��اء ت��وزي �ع �ه��ا على
الفصول التشريعية فيعتبر الفصل
التشريعي الرابع عشر أكثر الفصول
التشريعية إق��رارا للقوانني حيث أقر
 97ق��ان��ون��ا ح �ت��ى ت��اري �خ��ه م ��ن دون
املراسيم بقوانني فيما يأتي املجلس
ال�ت��أس�ي�س��ي ث��ان �ي��ا ب �ع��دد  94ق��ان��ون��ا
يليهما الفصــل التشــــريعي الســـابع
بـ  92قانـــــونا ثم الفصــــل التشريعـــــي
االول بـ  74قانونا وج��اء في الترتيب
ال�خ��ام��س ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي الثاني
ب �ـ  65ق��ان��ون��ا ث��م ال�ف�ص��ل التشريعي
ال� �ت ��اس ��ع ب � �ـ  50ق ��ان ��ون ��ا ث� ��م ال �ف �ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �خ��ام��س ب� �ـ  46ق��ان��ون��ا
ي �ل �ي��ه ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ح ��ادي
عشر ب�ـ  45قانونا ث��م الفصل الفصل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال� �ث ��ال ��ث ب � �ـ  37ق��ان��ون��ا

 % 29نسبة
القوانين العامة
من إجمالي
التشريعات الصادرة
و ٪ 18اتفاقيات
و ٪ 52ميزانيات
 581قانونا جديدا
و 491تعديال في
نصف قرن

ف��ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث ��ال ��ث ع�ش��ر
ب �ـ  34ق��ان��ون��ا ث��م ال�ف�ص��ل التشريعي
ال �ع��اش��ر ب �ـ  27ق��ان��ون��ا ي�ل�ي��ه امل�ج�ل��س
املبطل الثاني بـ  26قانونا ثم الفصل
التشريعي ال��راب��ع ب�ـ  18ق��ان��ون��ا يليه
الفصل التشريعي الثامن بـ  17قانونا
ث��م الفصل التشريعي ال�س��ادس ب�ـ 14
ق��ان��ون��ا وأق � ��ل ال �ف �ص��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
اق��رارا للقوانني املجلس املبطل االول
ب �ـ  4ق��وان�ين يليه ال�ف�ص��ل التشريعي
الثاني عشر بـ  6قوانني.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د أدوار االن �ع �ق��اد في
الفصول التشريعية املختلفة املتعلقة
بالقوانني الصادرة من دون املراسيم
ف �ب �ل �غ��ت ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ن �ج��زة م ��ن دون

التتمة ص09

«الدستور» تشكر تعاون قطاع المعلومات
ق� ��ام ق� �ط ��اع امل �ع �ل ��وم ��ات ال �ت��اب��ع
ل�ل�أم ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة ب �م �ج �ل��س األم� ��ة
ب � � �ت � � ��زوي � � ��د ج� � � ��ري� � � ��دة ال � ��دس � � �ت � ��ور
ب��ال �ب �ي��ان��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ق��وان�ي�ن
امل�ن�ج��زة م�ن��ذ امل�ج�ل��س التأسيسي
حتى الفصل التشريعي الحالي.
و«ال� � � ��دس � � � �ت� � � ��ور» م � � ��ن ج �ه �ت �ه��ا
ت �ش �ك��ر ج � �ه ��ود م ��وظ� �ف ��ي ال �ق �ط��اع

على تعاونهم الكبير ف��ي تسهيل
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة
وعلى رأسهم األمني العام املساعد
للقطاع خالد املطيري ومدير إدارة
ال �ت ��وث �ي ��ق وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ان �ت �ص��ار
ال �س �ع �ي��د ورئ� �ي ��س ق �س��م ال�ت��وث�ي��ق
البرملاني ط�لال الصبحان وفريق
ال �ت��وث �ي��ق ال �ب ��رمل ��ان ��ي وه � ��م أح �م��د

ال� �ص� �ف ��ار وع �ب �ي��ر امل ��اج ��د وخ��ول��ة
ال � �ب � �ل� ��وش� ��ي وش � �ي � �خ� ��ة امل � �ح � �م ��ود
وف��اط�م��ة ال��راش��د وف��اط�م��ة الناصر
وأحمد فؤاد عطاالله وأدهم سامح
وم�ص�ط�ف��ى ال �س �ي��د وأح �م��د ح�م��اد
وعالء عماد.
خالد سعد املطيري

إجمالي التشريعات المنجزة
في الفصول التشريعية
امليزانيات
االتفاقيات عن والحسابات
املراسيم املشروعات الختامية عن
الفصل التشريعي القوانني
بقوانني واملراسيم
املشروعات
بقوانني
واملراسيم
بقوانني

االجمالي

املجلس
التأسيسي

94

35

2

3

134

االول

74

-

31

90

195

الثاني

65

-

20

85

170

الثالث

37

-

21

74

132

الرابع

18

2

30

48

98

الخامس

46

156

126

375

703

السادس

14

1

21

68

104

السابع

92

107

88

530

817

الثامن

17

-

16

95

128

التاسع

50

-

74

213

337

العاشر

27

5

46

102

180

الحادي عشر

45

2

23

14

84

الثاني عشر

6

1

-

13

20

الثالث عشر

34

3

29

40

106

املبطل االول

4

-

-

-

4

املبطل الثاني

26

11

93

-

130

الرابع عشر

97

3

57

150

307

االجمالي

746

326

677

1900

3649
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

09

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

إصدار  1072قانونا عاما و 1900ميزانية
و 677اتفاقية منذ التأسيسي
االت�ف��اق�ي��ات وامل�ي��زان�ي��ات  746قانونا
حيث يعتبر دور االنعقاد الثاني من
اك�ث��ر ادوار االن�ع�ق��اد اق ��رارا للقوانني
حيث اق��ر  229قانونا بمعدل بمعدل
 ٪30.8يليه دور االن�ع�ق��اد االول فقد
ت��م إق� ��رار  197ق��ان��ون��ا ب �م �ع��دل٪26.5
ثم دور االنعقاد الثالث فقد تم إق��رار
 190قانونا بمعدل  ٪25.6يليه دور
االن �ع �ق��اد ال ��راب ��ع ف �ق��د ت ��م إق � ��رار 102
ق� ��ان� ��ون ب �م �ع��دل  ٪13.3واق� � ��ل ادور
االنعقاد اقرارا للقوانني دور االنعقاد
ال�خ��ام��س التكميلي فقد ت��م إق ��رار 28
قانونا بمعدل .٪3.8
أما تصنيفات موضوعات القوانني
البالغة  1072تشريعا شامال القوانني
وامل ��راس �ي ��م ب �ق��وان�ي�ن ف �ق��د ص ��در 243
ت�ش��ري�ع��ا ب�ش��أن االق �ت �ص��اد وال�ت�ج��ارة

التشريعات موزعة على أدوار االنعقاد

و 88قانونا بشأن الرعاية االجتماعية
و 38قانونا بشأن التعليم و 18قانونا
ب�ش��أن التجنيس و 49ق��ان��ون��ا بشأن
ال��رع��اي��ة الصحية و 58ق��ان��ون��ا بشأن
ال��رع��اي��ة السكنية و 85ق��ان��ون��ا بشأن
ال �ع��دل وال �ق �ض��اء و 13ق��ان��ون��ا ب�ش��أن
امل ��رور و 82ق��ان��ون��ا ب�ش��أن انتخابات
مجلسي االم��ة والبلدي و 104قوانني
بشأن االدارة والتخطيط و 97قانونا
ب �ش��أن ال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة واإلط� �ف ��اء
وال�ح��رس الوطني و 41قانونا بشأن
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد و 18ق��ان��ون��ا بشأن
امل�ج��ال ال��ري��اض��ي و  11قانونا بشأن
االعالم و 69قانونا للمالية  ،أما باقي
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ال تخضع للتصنيف
فبلغ عددها  58قانونا.

%3.3

%11.3

%36.3

الف
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د
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تش
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%10.7
%32.7

%30.8
دور
االنعقاد
العدد
املعدل

%13.9

%38.9

%18.3

األول

الثاني

الثالث

الرابع

1325
% 36.3

1124
% 30.8

666
% 18.3

415
% 11.3

التشريعات الصادرة موزعة على أدوار االنعقاد في الفصول
التشريعية( قوانين  +ميزانيات +اتفاقيات)
نعقاد

%3.6
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االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

الخامس اإلجمالي
3649
% 100

119
% 3.3

دور
االنعقاد
236
العدد
املعدل % 38.9
األول

الثاني

الثالث

الرابع

221
% 32.7

72
% 10.7

95
% 13.9

الخامس اإلجمالي
24
% 3.6

677
% 100

االتفاقيات عن المشروعات والمراسيم
بقوانين موزعة على أدوار االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

ال

د

ف
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ريعي

نعقاد

االول

املجلس التأسيسي

134

-

-

-

-

134

املجلس التأسيسي

2

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي
2

االول

18

45

52

70

10

195

االول

2

13

9

7

-

31

الثاني

44

47

34

35

10

170

الثاني

4

9

6

1

-

20

الثالث

26

52

26

25

3

132

الثالث

1

13

4

3

-

21

الرابع

39

59

-

-

-

98

الرابع

22

8

-

-

-

30

الخامس

271

260

106

53

13

703

الخامس

83

23

17

2

1

126

السادس

28

76

-

-

-

104

السادس

-

21

-

-

-

21

السابع

521

112

95

89

-

817

السابع

57

6

11

14

-

88

الثامن

53

63

12

-

-

128

الثامن

1

15

-

-

-

16

التاسع

16

97
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66

83

337

التاسع

-

17

1

33

23

74

العاشر

-

73

66

41

-

180

العاشر

-

25

-

21

46

الحادي عشر

4

63

17

-

-

84

الحادي عشر

-

22

1

-

-

23

الثاني عشر

16

4

-

-

-

20

الثاني عشر

-

-

-

-

-

-

الثالث عشر

21

56

27

2

-

106

الثالث عشر

-

27
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-
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

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

الفصل الحالي أكثر المجالس إنجازا للتشريعات
بـ  97قانونا و 3مراسيم يليه التأسيسي بـ94
المراسيم بقوانين
موزعة على أدوار االنعقاد

المراسيم بقوانين موزعة على أدوار االنعقاد

 243قانونا اقتصاديا وتجاريا
 243ت �ش ��ري �ع ��ا ش� ��ام �ل�ا ال� �ق ��وان�ي�ن
وامل��راس �ي��م ب�ق��وان�ين املتعلقة بالشأن
االق �ت �ص��ادي واالس �ت �ث �م��ار وال �ت �ج��ارة
ومن أبرزها قوانني التسجيل العقاري

%1.2
%2.8

م� �ن ��ذ ن� �ص ��ف ق � � ��رن وي � ��زي � ��د وم �ن ��ذ
ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ي��اة ال�ن�ي��اب�ي��ة ك ��ان ل��زام��ا
على الدولة وضع منظومة تشريعات
متكاملة تهتم بكافة مناحي الحياة
س��واء االق�ت�ص��ادي��ة أم االج�ت�م��اع�ي��ة أم
املالية والتجارية لتكون بمثابة البنية
التشريعية التي تسير وفقها الدولة.
ون�لاح��ظ ان��ه ك��ان ه�ن��اك اهتمام كبير
ب�ق�ط��اع امل ��ال واالق �ت �ص��اد اذ ن�ج��د ان��ه
احتل املرتبة االولى في قائمة القوانني
االكثر اصدارا حيث صدر  312قانونا
ف ��ي ه ��ذا امل �ج ��ال وج � ��اءت ف ��ي امل��رت�ب��ة
ال �ث��ان �ي��ة ق ��وان�ي�ن ال�ت�خ�ط�ي��ط واالدارة
لتنظيم اس �ت �خ��دام ه ��ذه ال�ت�ش��ري�ع��ات
ف��ي م��راف��ق ال��دول��ة عامة حيث ص��درت
 104قوانني تخطيطية وادارية وكذلك
 97قانونا في قطاع الشرطة والجيش
و 82ق ��ان ��ون ��ا الن� �ت� �خ ��اب ��ات م�ج�ل�س��ي
االم��ة والبلدي و 58قانونا ف��ي مجال
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة و 49ف� ��ي م �ج��ال
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة و 38ق��ان��ون��ا ف��ي
مجال التعليم و 18للتجنيس ومثلها
للرياضة و 13للمرور و 11لالعالم.
وف � � ��ي ال � �س � �ط� ��ور ال � �ت� ��ال � �ي� ��ة ن� �س ��رد
أب ��رز ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ص ��درت ف��ي ه��ذه
املجاالت:

وتنظيم تداول االوراق املالية الخاصة
بالشركات وتنظيم تراخيص املحالت
ال �ت �ج��اري��ة واالش� � � ��راف ع �ل��ى االت �ج ��ار
ف ��ي ب �ع��ض ال �س �ل��ع وامل � � ��واد وت �ح��دي��د
أس �ع ��اره ��ا وت �ح��دي��د ت �ع��رف��ة وح��دت��ي
الكهرباء واملاء.

%24.9

%71.1

دور
االنعقاد
العدد
املعدل

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

321
% 71.1

81
% 24.9

9
% 2.8

4
% 1.2

326
% 100

وإص � ��دار ق��ان��ون ال �ش��رك��ات ال�ت�ج��اري��ة
وإنشاء بنك االئتمان والنقد الكويتي
وب� � �ن � ��ك ال � �خ � �ل � �ي� ��ج ،وم � �ج � �ل� ��س ال �ن �ق ��د
الكويتي والرسوم الجمركية وضريبة
ال��دخ��ل ووك �ل��اء ال �ت��أم�ين وال �ص �ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية وقانون
ال � �ت � �ج� ��ارة وت� � � � ��داول األوراق امل��ال �ي��ة
وق � ��ان � ��ون اإلي� � � �ج � � ��ارات وال �ج �م �ع �ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة واالس� �ت� �ي ��راد وال ��وك ��االت
ال�ت�ج��اري��ة وق��ان��ون ال�ص�ن��اع��ة وإن�ش��اء
بنك التسليف واالدخ ��ار واالستثمار
املباشر في الكويت وتراخيص املحال

ال �ت �ج��اري��ة وح �م��اي��ة امل �ن��اف �س��ة ودع ��م
م �ش��اري��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة في الوطن العربي وقانون
ال �ـ  b.o.tوال�ت�خ�ص�ي��ص وإن �ش��اء هيئة
س � ��وق امل� � ��ال واالس � �ت � �ق� ��رار امل ��ال ��ي ف��ي
ال��دول��ة وض �م��ان ال ��ودائ ��ع ف��ي ال�ب�ن��وك
امل� �ح� �ل� �ي ��ة وامل � �س � �ت � ��ودع � ��ات وامل� �ن ��اف ��ذ
ال �ح��دودي��ة وت�ن�ظ�ي��م امل �ه��ن امل�ص��رف�ي��ة
وان� � �ش � ��اء ب �ن ��ك ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ� � � ��ار
ون� �ظ ��ام م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية وتنظيم الوكاالت التجارية
واالستيراد واص��دار قانون الصناعة

د
ور اال
الف
صل الت
ش
ر
ي
عي

نعقاد

 104قوانين لإلدارة والتخطيط
 104ت �ش��ري �ع��ات ش��ام �ل��ة ال �ق��وان�ين
وامل��راس �ي��م ب�ق��وان�ين املتعلقة ب�ش��ؤون
املوظفني والبيئة والبلدية والخدمة
املدنية صدرت من املجلس التأسيسي
ف �ض�لا ع��ن امل�ج�ل�س�ين امل�ب�ط�ل�ين األول
وال �ث��ان��ي وم��ن أب��رزه��ا ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ،وت �ن �ظ �ي��م م �ك��ات��ب
ال �خ ��دم وال �ت �ن �ظ �ي��م اإلداري وت�ح��دي��د
االخ� �ت� �ص ��اص ��ات وال� �ت� �ف ��وي ��ض ف�ي�ه��ا
وق� ��ان� ��ون ال �ت��وث �ي��ق وت �س �م �ي��ة دي � ��وان
امل��وظ�ف�ين ال��ى دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
وتنظيم الهيئات واملؤسسات العامة
واإلدارات املستقلة وق��ان��ون ف��ي شأن
نظام املعلومات املدنية و قانون رقم
 14لسنة  1963وتعديل قانون العمل
في القطاع الحكومي نظام املعلومات
املدنية وتعديل بعض احكام املرسوم
بالقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية وانشاء الهيئة العامة
للبيئة وحظر بعض االف�ع��ال املضرة
بالنظافة العامة واملزروعات والتأمني

االول

الثاني

الثالث

الرابع االجمالي

املجلس التأسيسي

35

-

-

-

35

االول

-

-

-

-

-

الثاني

-

-

-

-

-

الثالث

-

-

-

-

-

الرابع

2

-

-

-

2

الخامس

89

66

1

-

156

1

-

-

1

السابع

91

11

5

-

107

الثامن

-

-

-

-

-

التاسع

-

-

-

-

-

العاشر

-

2

-

3

5

الحادي عشر

-

-

2

-

2

الثاني عشر

1

-

-

-

1

الثالث عشر

3

-

-

-

3

املبطل االول

-

-

-

-

-

املبطل الثاني

11

-

-

-

11

الرابع عشر

-

1

1

-

3

االجمالي

231

81

9

4

326

السادس

التتمة ص11

الميزانيات والحسابات الختامية عن المشروعات والمراسيم بقوانين موزعة على أدوار االنعقاد في الفصول التشريعية
الف

صل ال

د

ور اال

نعقاد

د

الف
صل الت

ور اال

نعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

املجلس التأسيسي

3

-

-

-

-

3

التاسع

االول

6

9

21

47

7

90

العاشر

-

الثاني

28

21

16

17

3

85

الحادي عشر

-

13

الثالث

16

23

16

17

2

74

الثاني عشر

12

1

-

الرابع

11

37

-

-

-

48

الثالث عشر

12

14

14

-

الخامس

98

156

70

42

9

375

املبطل االول

-

-

-

-

-

السادس

24

44

-

-

-

68

املبطل الثاني

-

-

-

-

-

-

السابع

359

72

47

52

-

530

الرابع عشر

-

65

85

-

-

150

الثامن

47

40

8

-

-

95

االجمالي

632

597

391

214

66

1900

تش
ريعي

ش
ريعي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

16

67

58

27

45

213

35

55

12

-

102

1

-

-

14

-

-

13

-

40
-

aldostoor
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االثنين  25رجب  02 . 1437مايو 2016

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

11

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

 312قانونا صدرت منذ نصف قرن بشأن المال
واالقتصاد والتجارة و 85للعدل والقضاء
القوانين موزعة على أدوار االنعقاد

%3.8

تتمة المنشور ص10
ض��د ال�ب�ط��ال��ة وت �ع��دي��ل امل�ل�ح��ق رق ��م 3
امل��راف��ق ل�ل�ق��ان��ون رق��م  12لسنة 1964
ب �ش��أن م �ن��ع ت �ل��وي��ث امل �ي ��اه ال�ص��ال�ح��ة
ل�ل�م�لاح��ة ب��ال��زي��ت وق��ان��ون��ي ال�ع�م��ال��ة
املنزلية وتنظيم استقدامها.
 97قانونا للشرطة والجيش
 97ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش � ��ام �ل��ا ال � �ق� ��وان �ي�ن
وامل� � � ��راس � � � �ي� � � ��م ب � � �ق� � ��وان �ي ��ن امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة
ب��ال�ع�س�ك��ري�ين ف��ي ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة
ورج� � ��ال ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي واإلط� �ف ��اء
م�ن��ذ امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي م��ن أب��رزه��ا
ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م األس �ل �ح��ة وذخ��ائ��ره��ا
وحيازتها وتنظيم السجون وإنشاء
مجلس ال��دف��اع األع �ل��ى ون �ظ��ام قوتي
الشرطة والجيش وتخصيص مبالغ
لتعزيز الدفاع عن البالد وأداء الخدمة
العسكرية اإللزامية والتعبئة العامة
وق��ان��ون رج��ال اإلط�ف��اء ق��ان��ون رق��م 61
لسنة  2015في ش��أن تنظيم وتركيب
ك ��ام �ي ��رات وأج� �ه ��زة امل ��راق �ب ��ة األم �ن �ي��ة
وال� � �ج � ��واز ال� �ب� �ح ��ري وت� �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م اداء ال �خ��دم��ة
العسكرية اإللزامية (الخدمة الوطنية
العسكرية) واقامة االجانب وج��وزات
ال �س �ف��ر وم �ك��اف �ح��ة امل ��ؤث ��رات ال�ع�ق�ل�ي��ه
وتنظيم استعمالها واالت �ج��ار فيها
وان�ش��اء محكمة الم��ن ال��دول��ة واالدارة
ال�ع��ام��ة للتحقيقات ب ��وزارة الداخلية
واملختارين.
 88قانونا بشأن الرعاية
االجتماعية
 87ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش � ��ام �ل��ا ال � �ق� ��وان �ي�ن
وامل��راس�ي��م ب�ق��وان�ين ص��درت خ�ل�ال 14
ف �ص�لا ت�ش��ري�ع�ي��ا ف �ض�لا ع��ن امل�ج�ل��س
التأسيسي واملجلسني املبطلني األول
وال �ث��ان��ي ب�ش��أن ال��رع��اي��ة االجتماعية
وت�ع��ال��ج ه��ذه ال�ق��وان�ين غ�ل�اء املعيشة
وم � � ��ن أه� �م� �ه ��ا م � �ع� ��اش� ��ات وم� �ك ��اف ��آت
ال�ت�ق��اع��د للموظفني امل��دن�ي�ين وع�ل�اوة
األوالد وال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وص� � � �ن � � ��دوق دع� � � ��م األس� � � � � ��رة وع � �ل ��اوة
األوالد للموظفة الكويتية وصندوق
امل �ع �س��ري��ن وب� �ص ��رف م �ك��رم��ة أم �ي��ري��ة
وص��رف دع��م م��ال��ي ش�ه��ري بمبلغ 50
دي �ن��ارا وب �ش��أن ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ل �ل �م �س �ن�ي�ن وش � � � � ��راء ال � � ��دول � � ��ة ب �ع��ض
املديونيات وكيفية تحصيلها ورعاية
املعاقني ومعاشات ومكافآت التقاعد
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وال � � � ��وزراء
وت �ع��دي��ل م � ��ادة ف ��ي ق ��ان ��ون م �ع��اش��ات
ومكافآت التقاعد للموظفني املدنيني

%26.5

%13.3

%30.4
%69.6

%25.6

%30.8
دور
االنعقاد
العدد
املعدل

تصنيف القوانين في الفصول التشريعية

األول

الثاني

الثالث

الرابع

197
% 26.5

229
% 30.8

190
% 25.6

102
% 13.3

الصادر باملرسوم االميري رقم  3لسنة
1960ورعاية املسنني.

الخامس اإلجمالي
746
% 100

28
% 3.8

وتنظيم مهنة امل�ح��ام��اة ام��ام املحاكم
وال � �ت � �ف ��وي ��ض ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � �ص� ��ادر
للسلطة التنفيذية واالح�ك��ام العرفية
وح��االت الطعن بالتمييز واج��راءات��ه
وانشاء املحكمة الدستورية والوصية
الواجبة وانشاء دائرة باملحكمة الكلية
ل�ن�ظ��ر امل �ن��ازع��ات اإلداري� � ��ة وم�ح��اك�م��ة
ال � � � � � � ��وزراء وان � � �ش � � ��اء دائ � � � � ��رة ع �م��ال �ي��ة
ب��امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة وت�ن�ظ�ي��م اج � ��راءات
دع � ��اوى ال �ن �س��ب وت�ص�ح�ي��ح االس �م��اء
وعدم اثبات السابقة الجزائية االولى
والتحكيم القضائي في امل��واد املدنية

 85قانونا للعدل والقضاء
 85ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش � ��ام �ل��ا ال � �ق� ��وان �ي�ن
واملراسيم بقوانني املتعلقة باملحاكم
وال� �ف� �ص ��ل ف� ��ي امل � �ن� ��ازع� ��ات وم � ��ن أه ��م
ه��ذه ال�ق��وان�ين ق��ان��ون تنظيم القضاء
وت �ن �ظ �ي��م ادارة ال �ف �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع
ل �ح �ك��وم��ة ال� �ك ��وي ��ت واص � � � ��دار ق ��ان ��ون
الجزاء وقانون االجراءات واملحاكمات
ال �ج��زائ �ي��ة واص� � ��دار ق ��ان ��ون ال�ت��وث�ي��ق

تصنيف القوانني

القوانني

املراسيم

اإلجمالي

العدد

746

326

1072

املعدل

% 69.6

% 30.4

% 100

والتجارية والبصمة الوراثية وتعديل
ق� ��ان� ��ون امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة (ح ��ق
لجوء األف��راد واملواطنني إلى املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ل �ل �ط �ع��ن ع �ل��ى ال �ق��وان�ي�ن
والتشريعات الصادرة).
 82قانونا النتخابات
مجلسي األمة والبلدي
 82ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش � ��ام �ل��ا ال � �ق� ��وان �ي�ن
واملراسيم بقوانني ص��درت منذ 1962
أي م �ن��ذ  54ع ��ام ��ا ب �ش��أن ان �ت �خ��اب��ات
م �ج �ل �س��ي األم� � ��ة وال� �ب� �ل ��دي وك� � ��ان م��ن

أبرزها قوانني بلدية الكويت وانتخاب
أعضاء املجلس التأسيسي وم��د مدة
ق�ي��د ال�ن��اخ�ب�ين ف��ي ج� ��داول االن�ت�خ��اب
والحصانة البرملانية وأعضاء مجلس
األم��ة وق��ان��ون انتخاب بلدية الكويت
وتحديد الدوائر االنتخابية لعضوية
مجلس األم ��ة وت�ع��دي��ل ق��ان��ون ميعاد
ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وإن �ش��اء
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات وإع ��ادة
تحديد ال��دوائ��ر االنتخابية لعضوية
مجلس األمة (الصوت الواحد).

القوانين المنجزة بدون المراسيم موزعة على أدوار االنعقاد
الف

د
صل ا

ور اال

لتش
ريعي

نعقاد

د

االول

الثاني الثالث

الرابع الخامس االجمالي

ور اال

الف
صل ا
لتشر

نعقاد

يعي

االول

الثاني الثالث

الرابع الخامس االجمالي

املجلس التأسيسي 1962

94

-

-

-

-

94

التاسع -مجلس 1999

-

13

16

6

15

50

االول -مجلس 1963

10

23

22

16

3

74

العاشر -مجلس 2003

-

11

11

5

-

27

الثاني -مجلس 1967

12

17

12

17

7

65

الحادي عشر -مجلس 2006

4

28

13

-

-

45

الثالث -مجلس 1971

9

16

6

5

1

37

الثاني عشر -مجلس 2008

3

3

-

-

-

6

الرابع -مجلس 1975

4

14

-

-

-

18

الثالث عشر -مجلس 2009

6

15

11

2

-

34

الخامس -مجلس 1981

2

15

18

9

2

46

املبطل االول –  4 2012أشهر

4

-

-

-

-

4

السادس -مجلس 1985

4

10

-

-

-

14

املبطل الثاني  6 2012 -أشهر

26

-

-

-

-

26

السابع -مجلس 1992

14

27

28

23

-

92

الرابع عشر – مجلس 2013

-

29

49

19

-

97

الثامن -مجلس 1996

5

8

4

-

-

17

االجمالي

197

229

190

102

28

746

 69قانونا للمالية
 69ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش � ��ام �ل��ا ال � �ق� ��وان �ي�ن
واملراسيم بقوانني املتعلقة باملرتبات
والضرائب والرسوم واالجور صدرت
م ��ن امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ف �ض�ل�ا ع��ن
امل �ج �ل �س�ين امل �ب �ط �ل�ين األول وال �ث��ان��ي
وم��ن أب��رزه��ا تحديد مرتبات ال��وزراء
وت�ع��دي��ل ج ��دول ال��درج��ات وامل��رت�ب��ات
امللحق بالقانون رق��م  60 / 7الخاص
ب��ال��وظ��ائ��ف ال �ع��ام��ة امل��دن �ي��ة واع �ف ��اء
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� ��ن ال � ��رس � ��وم ال �ق �ض��ائ �ي��ة
وت� �ح ��دي ��د م� �ك ��اف ��ات اع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
االم ��ة واع �ف��اء ب�ع��ض ال�س�ف��ن وامل��راك��ب
ال �ك��وي �ت �ي��ة م� ��ن ال � ��رس � ��وم ال �ج �م��رك �ي��ة
وتحصيل ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل املستحقة
ع �ل��ى ب �ع��ض ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط وف ��رض
رسم ميناء على سفن شحن البترول
ال �ت��ي ت�ح�م��ل م� ��واد ه��اي��دروك��رب��ون �ي��ة
ووزي � � ��ادة م��رت �ب��ات اص �ح ��اب ال�ع�ق��ود
ال �خ��اص��ة وذوي ال ��روات ��ب امل�ق�ط��وع��ة
وإع � �ف� ��اء ش ��رك ��ات ال� �ط� �ي ��ران ال �ع��رب �ي��ة
واالج�ن�ب�ي��ة م��ن ال�ض��رائ��ب واحتياطي
االجيال القادمة وانشاء نظام لتجميع
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال� �خ ��اص ��ة
بالقروض االستهالكية والتسهيالت
االئتمانية املرتبطة بعمليات البيع
ب��ال �ت �ق �س �ي��ط وش � � � ��راء ال � ��دول � ��ة ب�ع��ض
املديونيات وكيفية تحصيلها.
 58قانونا إسكانيا
 58ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش� ��ام�ل��ا ال� �ق ��وان�ي�ن
واملراسيم بقوانني املتعلقة بالقضية
اإلس�ك��ان�ي��ة م�ن��ذ ال�ف�ص��ل التأسيسي
ح �ت��ى ال �ف �ص��ل ال ��راب ��ع ع �ش��ر ،وك�ل�ه��ا
تقضي باملساهمة ف��ي ح��ل القضية
االس� �ك ��ان� �ي ��ة م �ن �ه��ا زي� � � ��ادة رأس� �م ��ال
ب �ن��ك ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ � � � ��ار وإن� �ش ��اء
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
وتعديل بعض احكام قانون االيجار
وت � �ث � �م �ي�ن ب � �ي� ��وت ال � �س � �ك ��ن ال � �خ ��اص
وت �ن �ظ �ي��م ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن امل��ؤج��ري��ن
وامل �س �ت��أج��ري��ن وح �ظ��ر اس� �ك ��ان غير
العائالت في بعض املناطق السكنية
وتنظيم استغالل االراض ��ي الفضاء
واص ��دار وثيقة التملك باسم ال��زوج
اآلخر في حالة وفاة أي من الزوجني
وتعديل بعض احكام القانون رقم 47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية
(رأسمال املؤسسة  500مليون دينار
 ي� �ق ��وم ب �ن ��ك ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ� � � ��ارب�ت�ق��دي��م ال �ق��روض  -ال�ب�ن��ك ه��و ال��ذى

التتمة ص12

ملف

12
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

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

 145قانونا للرعاية الصحية والتعليمية
والسكنية و 18للتجنيس ومثلها للرياضة
الميزانيات والحسابات الختامية موزعة على أدوار االنعقاد

%3.5

%33.3

القوانين المنجزة في  14فصال تشريعيا

%11.3

%54.1

%31.4
دور
االنعقاد
العدد
املعدل

األول

الثاني

الثالث

الرابع

632
% 33.3

597
% 31.4

391
% 20.6

214
% 11.3

تتمة المنشور ص11
ي� �ص ��در ق� � ��رار ب ��ال �ق ��واع ��د وال� �ش ��روط
ل� �ل� �ق ��رض واس� � �ه � ��ام ن � �ش ��اط ال �ق �ط��اع
الخاص في تعمير االراضي الفضاء
امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة ألغ � ��راض ال��رع��اي��ة
السكنية وانشاء محفظة مالية لدى
ب �ن��ك ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ� � � ��ار ل�ت�م��وي��ل
ت��وس �ع��ة وت ��رم� �ي ��م ال �س �ك��ن ال �خ��اص
وع��دم أحقية املؤسسة ف��ي استثمار
أم ��وال � �ه ��ا ف� ��ي م � �ش ��روع ��ات ال ��رع ��اي ��ة
السكنية وزي��ادة ب��دل االيجار لـ 150
دي �ن��ارا (وال يستحق ه��ذا ال �ب��دل رب
االس ��رة ال��ذي يتمتع بحكم وظيفته
بسكن او ب��دل اي�ج��ار) إلغاء املادتني
 6و  7ال �خ��اص �ت�ين ب �م �ن��ح امل��ؤس�س��ة
ص�لاح�ي��ة ت��أس�ي��س ش��رك��ات لتنفيذ
مشاريعها وتمويلها واضافة مادة
جديدة برقم  28مكررا د الى القانون
رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية (ق��رض م��واد البناء  30ألف
دينار وإضافة مادة جديدة برقم 29
مكررا إلى القانون رقم  47لسنة 1993
ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة (ت��وف�ي��ر
السكن ملن باع بيته باإليجار).
 49قانونا للرعاية الصحية
 49ت �ش ��ري �ع ��ا ش ��ام �ل�ا ال� �ق ��وان�ي�ن
واملراسيم بقوانني املتعلقة بالرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ص � ��درت خ�ل��ال  14ف�ص�لا
ت �ش��ري �ع �ي��ا ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى امل�ج�ل��س
التأسيسي واملجلسني املبطلني األول
والثاني وكان من أهم قوانني الرعاية
الصحية مزاولة مهنة الطب البشري
وط � � ��ب االس � � �ن� � ��ان وم� �ه� �ن ��ة ال �ت��ول �ي��د

الخامس اإلجمالي
66
% 3.5

1900
% 100

وت �ن �ظ �ي��م ق �ي��د امل ��وال� �ي ��د وال ��وف� �ي ��ات
واالحتياطات الصحية للوقاية من
االم ��راض املعدية واج ��راءات الرقابة
الصحية ع�ل��ى االش �خ��اص ال�ق��ادم�ين
ال � ��ى ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن ج� �ه ��ات م ��وب ��وءة
ببعض االمراض املعدية واملؤسسات
ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة وت �ن �ظ �ي ��م ال �ص �ي��دل �ي��ات
ومخازن األدوي��ة والوسطاء ووك�لاء
مصانع وشركات األدوية واالحصاء
وال� � �ت� � �ع � ��داد وان � � �ش � ��اء ب� �ن ��ك ال �ع �ي ��ون
واالحتياطات الصحية للوقاية من
االم� ��راض ال �س��اري��ة وع�م�ل�ي��ات زراع��ة
ال �ك �ل��ى ل �ل �م��رض��ي وزراع � � ��ه االع �ض��اء
وت �ن �ظ �ي��م م �ه �ن��ه ال �ص �ي��دل��ة وت � ��داول
األدوي� ��ة وال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي للراغبني
في الزواج قبل اتمام الزواج.
 38قانونا للتعليم
 38ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش� ��ام�ل��ا ال� �ق ��وان�ي�ن
واملراسيم بقوانني املتعلقة بالتعليم
ص��درت منذ  1962أي منذ  14فصال
ت �ش��ري �ع �ي��ا وم� � ��ن أب � ��رزه � ��ا ال �ت �ع �ل �ي��م
االل ��زام ��ي وت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
وم � �ح � ��و األم � � �ي � ��ة وم � �ع � �ه� ��د ال� �ك ��وي ��ت
ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة وان� �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وال �س �م ��اح ب�ت�ع�ي�ين ط �ل �ب��ه ال�ج��ام�ع��ة
وامل �ع ��اه ��د ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي وال � �ت� ��دري� ��ب
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ات وامل � ��ؤس� � �س � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
وم �ك��اف��آت ال�ط�ل�ب��ة ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
والهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال� �ت ��دري ��ب وان� �ش ��اء ف �ص��ول خ��اص��ة
ل �ل �ط �ل �ب��ة ب �ط �ي �ئ��ي ال �ت �ع �ل��م وت �ن �ظ �ي��م

تصنيف القوانني
العدد
املعدل

القوانني
الجديدة
581
% 54.1

التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي جامعة الكويت
والهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال� �ت ��دري ��ب وال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي امل � ��دارس
ال �خ��اص��ة وم �ن��ع االخ� �ت�ل�اط وان �ش��اء
الجامعات الخاصة وانشاء وتنظيم
امل��دي�ن��ة الجامعية ال�ج��دي��دة وان�ش��اء
وتأسيس محفظة استثمارية لدعم
وت �ش �ج �ي��ع ال �ط �ل �ب��ة ال � ��دارس �ي��ن ع�ل��ى
ن �ف �ق �ت �ه��م ال� �خ ��اص ��ة وج ��ام� �ع ��ة ج��اب��ر
االح �م��د وال �س �م��اح ل�غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
بااللتحاق بالدراسة في مراكز تعليم
الكبار بوزارة التربية.
 18قانونا للتجنيس
ص ��در خ�ل�ال  14ف �ص�لا تشريعيا
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى امل�ج�ل��س التأسيسي
واملجلسني املبطلني األول والثاني 18
تشريعا ش��ام�لا ال�ق��وان�ين وامل��راس�ي��م
ب �ق��وان�ين امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ش��أن التجنيس
وف �ئ��ة غ �ي��ر م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة وم��ن
أب��رز ه��ذه القوانني ،قانون الجنسية
الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز
منحه الجنسية الكويتية لألعوام 84
و 99و 2000و  2007و .2013
 18قانونا رياضيا
صدر منذ املجلس التأسيسي 18
تشريعا ش��ام�لا ال�ق��وان�ين وامل��راس�ي��م
بقوانني املتعلقة باملجال الرياضي
م � ��ن أب� � ��رزه� � ��ا األن� � ��دي� � ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة
وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام وال�ه�ي�ئ��ات
ال��ري��اض �ي��ة وإن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للشباب وال��ري��اض��ة وق��ان��ون تنظيم
االح � � �ت� � ��راف ف � ��ي امل � �ج � ��ال ال ��ري ��اض ��ي
واستكمال املنشآت الرياضية ودعم

تعديالت على
القوانني
491
% 45.9

املجلس التأسيسي
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

القوانني
الجديدة
93
42
40
21
12
110
6

تعديالت على
القوانني
36
32
25
16
8
92
9

129
74
65
37
20
202
15

السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
املبطل االول
املبطل الثاني
الرابع عشر
االجمالي

89
6
20
15
21
6
23
2
21
54
581

110
11
30
17
26
1
14
2
16
46
491

199
17
50
32
47
7
37
4
37
100
1072

الفصل التشريعي

%45.9

%20.6

القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة
في الفصول التشريعية

اإلجمالي
1072
% 100

األندية الرياضية واملرسوم في شأن
تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم  42لسنة  1978في شأن الهيئات
ال��ري��اض �ي��ة وال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  5لسنة
 2007ف��ي ش��أن تنظيم ب�ع��ض أوج��ه
ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة االومل�ب�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت� � � �ح � � ��ادات واألن� ��دي� ��ة
الرياضية وفصل هيئة الشباب عن
الرياضة.
 13قانونا مروريا
 13ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش� ��ام�ل��ا ال� �ق ��وان�ي�ن
واملراسيم بقوانني املتعلقة بمعالجة
األزم��ة امل��روري��ة ص��درت منذ املجلس
ال �ت��أس �ي �س��ي وم � ��ن أب � ��رزه � ��ا ت�ن�ظ�ي��م
م�ح�ك�م��ة امل � ��رور وف ��ي ش ��أن ال�ت�ع��دي��ل
على قانون رقم  1960بتنظيم املرور
ومحكمة املرور.
 11قانونا لإلعالم
 11ت� �ش ��ري� �ع ��ا ش� ��ام�ل��ا ال� �ق ��وان�ي�ن
واملراسيم بقوانني صدرت منذ 1962
أي منذ  54عاما بشأن االع�ل�ام ومن
أب ��رزه ��ا اص � ��دار ق ��ان ��ون امل �ط �ب��وع��ات
وال � �ن � �ش� ��ر وان � � �ش� � ��اء وك � ��ال � ��ة االن � �ب� ��اء
الكويتية واالع�ل�ام املرئي واملسموع
وتنظيم اإلعالم االلكتروني.

االجمالي

المراسيم بقانون في الفصول التشريعية ال تشمل
الميزانيات والحسابات الختامية واالتفاقيات
الفصل التشريعي

عدد املراسيم بقانون

املجلس التأسيسي
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

35
2
156
1

السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
املبطل االول
املبطل الثاني
الرابع عشر
االجمالي

107
5
2
1
3
11
3
326
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افتتح المقر الجديد لمعهد الدراسات القضائية

الصانع :قانون جرائم تقنية المعلومات
إنجاز نوعي وال يمس الحريات
أك ��د وزي � ��ر ال �ع ��دل ووزي � ��ر األوق � ��اف
وال�ش��ؤون االسالمية يعقوب الصانع
إن قانون جرائم تقنية املعلومات يعد
ان� �ج ��ازا ن��وع �ي��ا ل �ك��ن ال �ب �ع��ض ي �ح��اول
ت �ص ��وي ��ره ع �ل��ى أن � ��ه ي �م��س ال �ح��ري��ات
رغ��م أن��ه بعيد ك��ل ال�ب�ع��د ع��ن امل�س��اس
بالحريات.
وب� �ي� ��ن أن ال� � �ق � ��ان � ��ون ي� � �ه � ��دف إل� ��ى
وض ��ع آل �ي��ة ج��دي��دة مل��واج�ه��ة ال�ج��رائ��م
امل �س �ت �ح��دث��ة وال� �ع ��اب ��رة ل �ل �ح��دود ب�م��ا
يسهم في السيطرة على تلك الجرائم
الفتا إلى أن أنماط الجرائم تغيرت ولم
ت�ع��د ق��اص��رة ع�ل��ى ال�ج��رائ��م التقليدية
لذا كان البد من معالجة هذه القضايا
بواسطة آليات جديدة تناسبها.
وأض� � � � ��اف ال � �ص� ��ان� ��ع ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ع� �ق ��ب اف� �ت� �ت ��اح امل �ب �ن��ى
ال� �ج ��دي ��د مل �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل� �ل ��دراس ��ات
القضائية والقانونية بحضور وزيرة
ال �ع��دل االرم�ي�ن�ي��ة ارب�ي�ن��ة هوفنسيان
أن امل �ع �ه��د ي �ح �ت��ل م �ك��ان��ة ب� � ��ارزة بني
امل� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ح� �ت ��ى أص �ب��ح
صرحا شامخا للتدريب القضائي
وذك� � � ��ر أن اف � �ت � �ت� ��اح امل� �ع� �ه ��د ي��أت��ي
ت�ت��وي�ج��ا مل��ا أن�ج��زت��ه وزارة ال �ع��دل في
اق ��رار ح��زم��ة م��ن ال�ق��وان�ين واالج ��راءات
ال� �ه ��ادف ��ة إل� ��ى ت �ط��وي��ر آل� �ي ��ات ت�ن�ظ�ي��م
العدالة مبنيا أن قانون محكمة األسرة
من أهم هذه القوانني السيما أنه يعد
ق��ان��ون��ا دول� �ي ��ا وم �ح ��ط اح � �ت ��رام دول
املنطقة نظرا لصلته باألسرة وحماية
الطفل.
واوضح أنه وفقا للقانون الذي اقر

..وتعزيز التعاون القانوني
والقضائي مع أرمينيا

الصانع ووزيرة العدل األرمينية في افتتاح معهد الدراسات القضائية

ف��ي م ��ارس امل��اض��ي س�ت�ب��اش��ر ال ��وزارة
ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى اع� � � ��ادة ت� ��وزي� ��ع م �ح��اك��م
األس ��رة ع�ل��ى م�ح��اف�ظ��ات ال �ب�لاد الست
خالل الشهرين املقبلني.
ول� � �ف � ��ت إل� � � ��ى أن ق� � ��ان� � ��ون اإلع� �ل� ��ان
االل �ك �ت��رون��ي س�ه��ل ال�ك�ث�ي��ر م��ن األم ��ور
حيث كانت تتعطل الكثير من القضايا
ب �س �ب��ب اإلع �ل ��ان م �ض �ي �ف��ا ان ال � � ��وزارة
س �ه �ل��ت ذل� ��ك م ��ن خ�ل��ال ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وق ��ان ��ون امل ��راف �ع ��ات ال� ��ذي ت ��م ت�ن�ف�ي��ذه
باستخدام الوسائط االلكترونية.
وقال انه ستصدر قرارات تنظيمية
خاصة باألجهزة الحكومية والشركات

والبنوك بإلزامها التعاون باستخدام
ال ��وس ��ائ ��ط االل �ك �ت��رون �ي��ة ف ��ي االع�ل��ان
ح �ت��ى ال ت �ط��ول امل � ��دة داع �ي ��ا ال�ج�ه��ات
ذات ال �ص �ل��ة ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ق �ض��اي��ا ال��ى
استخدام ه��ذه الوسائط ف��ي التعاون
مع وزارة العدل.
ب� � ��دوره ق� ��ال م ��دي ��ر م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل � �ل ��دراس ��ات ال �ق �ض��ائ �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
امل �س �ت �ش��ار ع� ��ادل ال �ع �ي �س��ى إن امل�ع�ه��د
ال � � ��ذي أن� �ش ��ئ ف� ��ي ع �ه ��د وزي � � ��ر ال �ع ��دل
ال �س��اب��ق م �ش��اري ال �ع �ن �ج��ري ب�م��وج��ب
املرسوم بقانون  37لسنة  1994باشر
نشاطه التدريبي والتأهيلي اعتبارا

من يناير  1995بمبنى في شارع فهد
السالم بالكويت العاصمة.
وأضاف املستشار العيسى أنه تم
وضع حجر األساس لهذا املبنى الذي
يعد م��ن أك�ب��ر امل�ع��اه��د القضائية في
عهد وزي��ر ال�ع��دل ال�س��اب��ق املستشار
راش � ��د ال �ح �م��اد وال� � ��ذي ح� ��رص ع�ل��ى
ان �ج��ازه ب��ال�س��رع��ة امل�م�ك�ن��ة الف�ت��ا إل��ى
ال� � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ق� ��ام ب ��ه م��دي��رو
املعهد الذين تعاقبوا على ادارته في
سبيل ارتقائه وقيامه بالدور الرائد
املنوط به.

أك� � ��د وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي� � ��ر
األوق��اف والشؤون االسالمية
ي� � �ع� � �ق � ��وب ال � � �ص� � ��ان� � ��ع ح � ��رص
ال�ك��وي��ت على تعزيز مجاالت
التعاون مع جمهورية ارمينيا
ب� �م ��ا ف � ��ي ذل� � ��ك ال � �ت � �ع� ��اون ف��ي
املجالني القانوني والقضائي.
ج��اء ذل��ك ف��ي ك�ل�م��ة ل�ل��وزي��ر
الصانع عقب توقيعه مذكرة
ت � �ف� ��اه� ��م خ � ��اص � ��ة ب ��ات� �ف ��اق� �ي ��ة
امل� � �س � ��اع � ��دة ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ف��ي
املسائل الجزائية بني الكويت
وارم �ي �ن �ي��ا ب �ح �ض��ور ن�ظ�ي��رت��ه
االرمنية اربينة هوفنسيان.
وق � � � � ��ال ال� � �ص � ��ان � ��ع إن ت �ل��ك
االت �ف��اق �ي��ة ج� ��اءت م��ن اع�ت�ق��اد
راس � � ��خ ب � ��أن ه � ��ذا ال� �ن� �م ��ط م��ن
ال�ت�ع��اون الثنائي ال��ذي حثت
ع �ل �ي��ه ك� ��ل امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول� �ي ��ة
ي �م �ث��ل رك� �ي ��زة أس��اس �ي��ة نحو
اتخاذ اجراءات فاعلة ملكافحة
الجرائم واألعمال الداعمة لها.
وأض � � � � ��اف ان ال� �ت� �ح ��دي ��ات
السياسية الواقعية املتعلقة
ب �ق �ض��اي��ا أس ��اس� �ي ��ة الس �ي �م��ا
ال� �ت ��ي ت �م��س أم � ��ن واس� �ت� �ق ��رار
امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ت �س �ت��دع��ي
ت ��وح � �ي ��د ال � � � � ��رؤى وال � �ج � �ه ��ود
الي � � �ج� � ��اد ال � �س � �ب� ��ل واآلل � � �ي� � ��ات

الكفيلة للتنسيق املستمر بني
البلدين.
وث� �م ��ن ال �ص ��ان��ع ال �ت��واص��ل
بني وزارتي العدل في البلدين
وذل� � � � � ��ك ف � � ��ي س � �ب � �ي� ��ل ت� �ع ��زي ��ز
التعاون القانوني والقضائي
وال� ��دف� ��ع ن �ح��و ال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
تقريب االف �ك��ار ب�ين الجانبني
وب� � � �ح � � ��ث األط � � � � � ��ر امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة
للتعاون.
وأع� � � � � � � ��رب ع� � � ��ن األم � � � � � ��ل ف ��ي
اس � �ت � �ك � �م � ��ال أط � � � ��ر ال � �ت � �ع � ��اون
ال� �ق ��ان ��ون ��ي وال� �ق� �ض ��ائ ��ي ب�ين
ال �ب �ل��دي��ن ل �ت �ش �م��ل ات �ف��اق �ي��ات
ث� � �ن � ��ائ� � �ي � ��ة ح � � � � ��ول ال � � �ت � � �ع � ��اون
ال � �ق ��ان ��ون ��ي وال � �ق � �ض ��ائ ��ي ف��ي
امل �س��ائ��ل امل��دن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة
وتسليم املجرمني.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا أك� � ��دت وزي � ��رة
ال � �ع� ��دل األرم� �ي� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ك�ل�م��ة
مماثلة عمق ومتانة العالقات
ب��ال �ك��وي��ت وح � ��رص ال �ب �ل��دي��ن
على تطويرها خصوصا في
املجالني القانوني والقضائي.

المحاسبة :القطاع النفطي يحتاج قوة رقابية مؤهلة فنيا ومهنيا
أك��د دي��وان املحاسبة ض��رورة
اي�ج��اد ق��وة رقابية مؤهلة فنيا
وم �ه �ن �ي��ا ل �ل �ع �م��ل ف ��ي امل �ش��اري��ع
النفطية
وق ��ال وك�ي��ل دي ��وان املحاسبة
إس �م��اع �ي��ل ال �غ ��ان ��م ف ��ي اف �ت �ت��اح
ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ال�ت��دق�ي��ق
ع� �ل ��ى ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي ال � ��ذي
ي� �ن� �ظ� �م ��ه ال� � � ��دي� � � ��وان ب� �م� �ش ��ارك ��ة
مجموعة م��ن منتسبي دواوي��ن
امل��راق �ب��ة وامل�ح��اس�ب��ة ف��ي ك��ل من
ال� �س� �ع ��ودي ��ة وال� �ب� �ح ��ري ��ن وق �ط��ر
وع� �م ��ان ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى دي� ��وان

املحاسبة الكويتي.
أن ال �ب ��رن ��ام ��ج ال� � ��ذي ي�س�ت�م��ر
خ� � �م� � �س � ��ة أي � � � � � � ��ام ي � � �ع� � ��د ف� ��رص� ��ة
ل �ن �ق��ل ال �خ �ب��رة وت� �ب ��ادل األف �ك��ار
وال� �ت� �ج ��ارب امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ق �ط��اع
النفطي الذي يضم تحت مظلته
سلسلة م�ع�ق��دة وم�ت�ش��اب�ك��ة من
الصناعات النفطية التي تحتاج
إل � � ��ى رق � ��اب � ��ة ن ��وع� �ي ��ة وخ � �ب� ��رات
تدقيقية ليتم استيعاب مجاالت
القطاع بكفاءة وفاعلية.
واش ��اد ب��دور إدارة املنظمات
ال��دول �ي ��ة ب ��ال ��دي ��وان ف ��ي تنظيم

ال �ب��رام��ج ع �ل��ى م �س �ت��وى أج �ه��زة
املراقبة واملحاسبة بدول مجلس
التعاون الخليجي ملا له من أثر
إي� �ج ��اب ��ي ف� ��ي ت � �ب� ��ادل ال �خ �ب��رات
الرقابية في هذا املجال.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال م ��دي ��ر إدارة
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ف��ي ال��دي��وان
ف �ي �ص��ل األن� � �ص � ��اري إن ت�ن�ظ�ي��م
البرنامج يأتي في إطار التعاون
التدريبي ب�ين ال��دي��وان وأجهزة
املراقبة واملحاسبة بدول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ف � ��ي م � �ج� ��ال ال ��رق ��اب ��ة
والتدقيق.

واك� � � � � ��د االن � � � � �ص� � � � ��اري ح � ��رص
ال��دي��وان ع�ل��ى ت��دع�ي��م ال�ب��رن��ام��ج
ب��ال �خ �ب��رات ال�ع�م�ل�ي��ة ف��ي امل�ج��ال
ال � �ن � �ف � �ط ��ي م� � ��ن خ� �ل� ��ال اخ� �ت� �ي ��ار
أع � � �ض� � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة
ذوي ال � �ك � �ف � ��اءة وال � �خ � �ب � ��رة ف��ي
ال�ت��دق�ي��ق ع�ل��ى ال �ق �ط��اع النفطي
وإش � ��راك ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة بهذا
القطاع لنقل تجاربهم العملية
واملتمثلة بمشاركة شركة نفط
الكويت ضمن الهيئة التدريبية
للبرنامج.
وح � �ض ��ر اف� �ت� �ت ��اح ال �ب��رن��ام��ج

التدريبي ممثل األم��ان��ة العامة
ملجلس التعاون الخليجي فهد
السويلم والوكيل املساعد لقطاع
الشؤون اإلدارية واملالية بديوان
املحاسبة عصام املطيري.
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

انعدام صرف هيئة ذوي اإلعاقة
على تنفيذ مشاريع خطة التنمية
بقاء أرصدة مالية
كمبالغ تحت
التحصيل تخص
سنوات سابقة
دون تسوية

في الحلقة الخامسة والعشرين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة
الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف
وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة
المالية .2015/2014
مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة

أورد دي��وان املحاسبة بيانات
ال � � �ح � � �س � � ��اب ال � � �خ � � �ت � ��ام � ��ي وأه� � � ��م
امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال � �ت� ��ي أس � �ف� ��ر ع �ن�ه��ا
فحص ومراجعة ديوان املحاسبة
ل � �ه� ��ذه ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ول� �ح� �س ��اب ��ات
وس� � � �ج� �ل ��ات ش� � � � � ��ؤون ال � �ت� ��وظ� ��ف
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ذوي
اإلعاقة للسنة املالية :2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي
وي �ت �ض��ح م ��ن ب� �ي ��ان ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة ما يلي:
 زي� � � ��ادة االي� � � � � ��رادات ال �ف �ع �ل �ي��ةع��ن االي � ��رادات ال�ت�ق��دي��ري��ة بمبلغ
ق � ��دره  27.568.347د.ك ب�ن�س�ب��ة
 ٪250.621.33م ��ن امل �ق ��در وب�ل��غ
وف � ��ر امل � �ص� ��روف� ��ات ال �ف �ع �ل �ي��ة ع��ن
امل�ص��روف��ات التقديرية والبالغة
 1.838.746د.ك ب�ن�س�ب��ة ٪1.77
كما تم تغطية زيادة املصروفات
ال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن االي � � ��رادات الفعلية
وال �ب��ال �غ��ة  74.370.907د.ك من
ال� �ب ��اب ال �خ ��ام ��س  -امل �ص ��روف ��ات
ال�ع��ام��ة وامل��دف��وع��ات التحويلية
ب �م �ي��زان �ي��ة ال � � � ��وزارات واالدارات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة (وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة -
ال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات ال � � �ع� � ��ام� � ��ة) ط �ب �ق��ا
مل�ش��روع ق��ان��ون اعتماد الحساب
الختامي للهيئة عن السنة املالية
.2015/2014
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للهيئة
 - 1ان� � � �ع � � ��دام ال � � �ص� � ��رف ع �ل��ى
االع � �ت � �م� ��ادات امل �خ �ص �ص��ة ض�م��ن
اب � ��واب م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة لتنفيذ

املشاريع املقررة لتحقيق االهداف
الواردة بالخطة االنمائية للدولة.
تبني ل��دى الفحص وامل��راج�ع��ة
انعدام الصرف على االعتمادات
امل� �خ� �ص� �ص ��ة مل � �ش� ��اري� ��ع ال �خ �ط ��ة
ال�س�ن��وي��ة ض�م��ن اب� ��واب ميزانية
الهيئة للسنة املالية 2015/2014
لتنفيذ املشاريع املقررة بالخطة
ال � �س � �ن ��وي ��ة ل �ت �ح �ق �ي ��ق االه � � � ��داف
الواردة بالخطة االنمائية للدولة.
 - 2ان� � � �ع � � ��دام ال � � �ص� � ��رف ع �ل��ى
اعتمادات بعض البنود بأبواب
امل �ي��زان �ي��ة وت ��دن ��ي ال� �ص ��رف على
ال� �ب� �ع ��ض اآلخ� � � ��ر م � ��ا أدى ل��وف��ر
بالحساب الختامي للهيئة.
ت �ب�ي�ن ل � ��دى امل ��راج� �ع ��ة ان� �ع ��دام
ال �ص ��رف ع �ل��ى اع �ت �م��ادات بعض
البنود ب��أب��واب امليزانية وتدني
م�ع��دالت ال�ص��رف على اعتمادات
البعض اآلخر ما أدى لظهور وفر
بالحساب الختامي للهيئة.
 - 3امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
ت� ��دوي� ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ب �ع ��ض أرص � ��دة
ال�ح�س��اب��ات ال �خ��ارج��ة باملخالفة
للتعليمات املالية:
ت �ب�ي�ن ل� ��دى ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
أرص��دة الحسابات الخارجة عن
أبواب امليزانية ما يلي:
 تضخم رصيد حساب الديوناملستحقة للحكومة.
 ب� �ق ��اء أرص� � � ��دة م� � � ��دورة م�ن��ذالسنة املالية  2014/2013ضمن
رص �ي ��د ح �س ��اب ال �ع �ه��د  -م�ب��ال��غ
تحت التحصيل من دون تسوية.
 - 4ع��دم صحة تحميل الهيئة
بعض مصروفاتها.

تبني لدى الفحص عدم صحة
تحميل الهيئة بعض املصروفات
ما أدى الى قيام الهيئة بتسوية
مبلغ وق��دره  27.546.985د.ك من
حساب األمانات  -مبالغ مخصوم
بها على أن��واع بنود مصروفات
امليزانية وال��ذي تم تعليته خالل
ال �س �ن��وات امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة حيث
ت �م��ت ال �ت �س��وي��ة ب �ت �ح��وي��ل امل�ب�ل��غ
ال� ��ى ح �س��اب االي� � � ��رادات ال�ق�ي��دي��ة
وفسرت الهيئة سبب ذلك بتقادم
بعض املبالغ املسجلة في حساب
االم ��ان ��ات س��اب��ق ال��ذك��ر اس�ت�ن��ادا
ل �ل �م��ادة رق ��م ( )18ق��واع��د تنفيذ
م �ي��زان �ي��ات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
للسنة املالية .2015/2014
ثالثا  -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الهيئة
 - 1ص��دور ق��رار بإلغاء مكتب
الرقابة والتدقيق في الهيئة.
وأف��ادت الهيئة بأنها أحيطت
ب�م�لاح�ظ��ة ال ��دي ��وان وأن� ��ه ح��ال�ي��ا
ج � ��ار اس �ت �ك �م ��ال ت �س �ك�ي�ن ج�م�ي��ع
الوظائف اإلشرافية املتبقية بما
ف �ي �ه��ا ت �س �ك�ين امل ��راق �ب ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
بمكتب ال��رق��اب��ة والتدقيق وذل��ك
ب�ع��د أن ت��م ت�س�ك�ين ( )14وظيفة
إشرافية هي مدير إدارة ومراقب
ورئيس قسم.
 - 2قيام أحد إشرافيي الهيئة
باعتماد منح إجازة دورية ألحد
املوظفني من دون اختصاص.
وأف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��أن �ه��ا ت��ؤك��د
ال �ت��زام ب��امل �ه��ام واالخ �ت �ص��اص��ات
اإلدارية وفقا ملا تقتضيه اللوائح

املنظمة ب�ش��أن م��راع��اة االع�ت�م��اد
واالختصاص وتم التعميم على
املختصني بااللتزام بذلك.
 - 3ق � � �ي� � ��د زوج � � � � � � � ��ات ب� �ع ��ض
ال�ع��ام�ل�ين بالهيئة ض�م��ن أع�م��ال
بعض اللجان باملخالفة ألنظمة
اإلقامة املعمول بها.
وأف��ادت الهيئة بأنها أحيطت
ع�ل�م��ا ب�م�لاح�ظ��ة ال ��دي ��وان وأن�ه��ا
ال �ت��زم��ت ب � ��اإلج � ��راءات امل �ط �ل��وب��ة
وف� � �ق � ��ا مل� � ��ا ت� �ق� �ت� �ض� �ي ��ه ال � �ل� ��وائ� ��ح
وال � �ق� ��وان �ي�ن امل� �ع� �م ��ول ب �ه ��ا ب �ه��ذا
ال � � �خ � � �ص� � ��وص وأن� � � �ه � � ��ت ج �م �ي��ع
االس �ت �ع��ان��ات ال �ت��ي ت �خ��ال��ف تلك
ال�ل��وائ��ح وال�ق��وان�ين وس�ب��ق إف��ادة
جهتكم ب��أن��ه ت��م ال�ت�ح�ق��ق إداري ��ا
م��ن ع ��دم ص ��رف أي ��ة م �ك��اف��آت من
دون وج��ه ح��ق ت��م منحها مل��ن تم
االستعانة بهم.
 - 4ع� ��دم ت�ف�ع�ي��ل ب �ع��ض م ��واد
القانون رقم ( )8لسنة  2010بشأن
ح�ق��وق األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
بالرغم من مرور ما يقارب خمس
سنوات على إنشائها.
ب��اش��رت ال�ه�ي�ئ��ة أع�م��ال�ه��ا بعد
ص ��دور ق��ان��ون إن�ش��ائ�ه��ا ف��ي ع��ام
 2010إال أنه وبالرغم من مرور ما
ي��زي��د ع��ن خمس س�ن��وات ال ت��زال
ب�ع��ض م ��واد ق��ان��ون إن�ش��ائ�ه��ا لم
تفعل بصورة كافية.
وأف� � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� ��االل � �ت� ��زام
بتفعيل م��واد القانون ( )8لسنة
 2010خاصة تلك املتعلقة باملادة
رقم ( )48واملادة رقم ( )18من هذا
القانون وان��ه بناء على اج��راءات
الهيئة التي قامت باتخاذها بهذا

الخصوص قامت الهيئة العامة
ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ب�م�خ��اط�ب��ة
بلدية الكويت لطلب توفير قطع
اراض باملخافظات وت�ك��ون ن��واة
إلق ��ام ��ة أن ��دي ��ة ل�لأش �خ��اص ذوي
اإلع��اق��ة عند تشكيل جمعياتها
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة وإش� �ه ��اره ��ا وب �ن��اء
ع �ل��ى ذل ��ك ق��ام��ت ب �ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
ب �م�خ��اط �ب �ت�ن��ا ب� �ه ��ذا ال �خ �ص��وص
ل � ��دراس � ��ة ط� �ل ��ب ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ش �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة وط �ل �ب �ه��ا
اإلفادة عن األعداد الفعلية لذوي
اإلع��اق��ة حتى يتسنى لها اتخاذ
ما يلزم بهذا الشأن.
 - 5امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
ت �ع��اق��د ال �ه �ي �ئ��ة ل� �ش ��راء األج �ه ��زة
التعويضية.
وأف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��أن �ه��ا ت��ؤك��د
التزامها بشأن مالحظات الديوان
ب��ات �ب��اع االج � � � ��راءات وامل ��واف �ق ��ات
املطلوبة قبل التعاقد فيما يتعلق
بشراء االجهزة التعويضية وجار
ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
امل��رك��زي��ة ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص حيث
ت��م م�خ��اط�ب�ت�ه��ا ب�م��وج��ب كتابنا
امل � � � � � ��ؤرخ  2015/6/17ب� �ش ��أن
ط�ل��ب امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ن��ح الهيئة
اإلذن ب��ال�ت�ع��اق��د امل �ب��اش��ر ل �ش��راء
االجهزة التعويضية التي تمنح
لألشخاص ذوي اإلعاقة من دون
ال �ع��رض ع�ل��ى ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
في ضوء األسباب التي أوردتها
الهيئة بكتابها املشار اليه.
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مالحظات شابت قرارات تشكيل
فرق إلنجاز أعمال الهيئة
تتمة المنشور ص14
 - 6امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
صرف الرسوم الدراسية لبعض
املدارس والحضانات:
تقوم الهيئة بصرف ما يقارب
 5.000.000د.ك س �ن��وي��ا رس ��وم
دراسية للطلبة املعاقني بموجب
القانون رقم ( )8لسنة  2010بشأن
ح�ق��وق األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
واملنظم بالقرار رقم ( )131لسنة
 2014بشأن ضوابط وآلية صرف
ال � ��دع � ��م ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
والتأهيلية ل��ذوي اإلع��اق��ة وبعد
الفحص واملراجعة تبني ما يلي:
 ضعف نظام الرقابة الداخليةملتابعة صرف الدفعات املستحقة
للمدارس.
 صرف رسوم دراسية ملدارسوح�ض��ان��ات غير مشمولة بقرار
الهيئة رقم ( )171لسنة .2014
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��أن ال� �ق ��رار
رق��م ( )171لسنة  2014أش��ار في
م��ادت�ي��ه ال�ث��ان�ي��ة وال�خ��ام�س��ة إل��ى
أن� �ه ��ا ق ��ام ��ت ب �ت �ق��دي��ر ال �ت �ك��ال �ي��ف
املطلوبة للجهات التعليمية من
ميزانيات معتمدة وقوائم رواتب
ومصروفات مدعمة باملستندات
وال ��ذي ل��م يتحقق إال ل�ع��دد ()29
م ��درس ��ة اس �ت �ج��اب��ت ف ��ي ت��وف �ي��ر
البيانات املطلوبة من أصل ()42
مدرسة كما ان بعض الحضانات
ل��م ت�ق��دم ميزانيتها واملستندات
ال��دال��ة ع�ل��ى ذل��ك م��ع اس�ت�م��راره��ا
في أداء الخدمة ومنها ما قدمت
م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ب� �ع ��د االن � �ت � �ه ��اء م��ن
دراسة امليزانيات ومنها ما صدر
لها الترخيص بعد صدور القرار
( )171وج��ار اع�ت�م��اد ميزانيتها
ومنها التي لم تستجب بتوفير
ال �ب �ي��ان��ات امل�ط�ل��وب��ة م��ا أدى ال��ى
اإلب� �ق ��اء ب��ال�ع�م��ل ب��ال��رس��وم ال�ت��ي
كانت محددة لها.
رابعا  -فحص ومراجعة لشؤون
التوظف بالهيئة
ف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي أه � � ��م امل�ل�اح� �ظ ��ات
ال� � � �ت � � ��ي أس� � � �ف � � ��ر ع� � �ن� � �ه � ��ا ف� �ح ��ص
وم � ��راج� � �ع � ��ة دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
لشؤون التوظف بالهيئة للسنة
املالية:2015/2014
 - 1مخالفة قرار ديوان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م ( )13ل �س �ن��ة 2007

مبنى ديوان املحاسبة

ب�ش��أن ق��واع��د وإج� ��راءات تكويت
الوظائف الحكومية.
ح � �ي ��ث أف � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ان� �ه ��ا
احطيت علما بمالحظة الديوان
وان � �ه� ��ا ت� ��ؤك� ��د ال� �ت ��زام� �ه ��ا ب� �ق ��رار
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م ( )13لسنة
 2007ب �ش��أن ق ��واع ��د واج � � ��راءات
تكويت الوظائف الحكومية.
 - 2امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
ق � � � � � ��رارات ت� �ش� �ك� �ي ��ل ف � � ��رق ال �ع �م��ل
وأعمالها بالهيئة:
ق ��ام ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة خ� �ل��ال ال �س �ن��ة
املالية  2015/2014بتشكيل عدد
( )32ف��ري��ق ع �م��ل إلن �ج��از بعض
اع�م��ال�ه��ا وب �ل��غ م��ا ام �ك��ن ح�ص��ره
م ��ن امل �ن �ص ��رف ع �ل��ى ت �ل��ك ال �ف��رق
 320.018د.ك وش ��اب ��ت ق � ��رارات
ال �ت �ش �ك �ي��ل واع� � �م � ��ال ت� �ل ��ك ال� �ف ��رق
بعض املالحظات وهي كالتالي:
 ت�ش�ك�ي��ل ف ��رق ع�م��ل ب�ت��واري��خالحقة.
ب  -تمتع بعض أعضاء الفرق
ب � � ��إج � � ��ازات خ� �ل ��ال ف � �ت� ��رة ان� �ج ��از
األعمال.
 ق � �ي � ��ام ب � �ع� ��ض ف � � ��رق ال �ع �م��لبأعمال تقع ضمن اختصاصات
اعمال بعض الوحدات التنظيمية
بالهيئة.
وأف��ادت الهيئة بأنها أحطيت
علما بمالحظة ال��دي��وان وت��ؤك��د
ت�ق�ي��ده��ا ب �ق ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م ( )16ل �س �ن��ة 2011
بشأن نظام فرق العمل بالجهات
الحكومية.

وات �خ��ذت الهيئة ق ��رارا بإلغاء
ال �ع �م��ل ب �ع��دد م��ن ال �ل �ج��ان وف��رق
العمل التي ليس هناك داعي الى
استمرار العمل بها كما تم اصدار
تعميم بعدم بدء اي فريق عمل او
لجنة باالعمال املنوطة بهما اال
بعد اص��دار القرار االداري الالزم
في هذا الخصوص.
 - 3امل�ل�اح� �ظ ��ات الي � ��ت ش��اب��ت
اعمال اللجان في الهيئة:
ق ��ام ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة خ� �ل��ال ال �س �ن��ة
املالية  2015/2014بتشكيل عدد
م ��ا ي� �ق ��ارب ( )32ل �ج �ن��ة الن �ج��از
ب �ع��ض اع �م��ال �ه��ا وب �ل��غ م ��ا ام�ك��ن
ح �ص��ره م��ن امل �ن �ص��رف ع �ل��ى تلك
اللجان مبلغ  311.520د.ك وشاب
أع� �م ��ال ت �ل��ك ال �ل �ج��ان امل�لاح �ظ��ات
التالية:
 قيام بعض االعضاء بإثباتال� �ح� �ص ��ور ف� ��ي اك� �ث ��ر م� ��ن ل �ج��وة
ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ان� �ع� �ق ��اده ��ا ب�ن�ف��س
التاريخ والوقت.
حيث تبني قيام بعض االعضاء
ب ��اث �ب ��ات ال �ح �ض ��ور ف ��ي اك� �ث ��ر م��ن
لجنة بالرغم من انعقادها بنفس
التاريخ وال��وق��ت مما يثير شبهة
ع ��دم ص�ح��ة ال�ت��وق�ي��ت ب��ال�ح�ض��ور
لتلك الجلسات وصرف مبالغ دون
وج��ه حق ويعتبر مخالفا للمادة
رق��م ( )4م��ن ال �ق��رار رق��م ( )1لسنة
 1983بشأن ب��دل حضور جلسات
ال �ل �ج��ان ف ��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وأورد الديوان بيانا بذلك.
 -ض � � �ع � � ��ف ال � � � ��رق � � � ��اب � � � ��ة ع� �ل ��ى

االس� �ت� �ح� �ق ��اق وال � �ص � ��رف م �ق��اب��ل
حضور جلسات اللجان.
حيث تبني قيام بعض اعضاء
ال� � �ل� � �ج � ��ان ب � ��اث� � �ب � ��ات ح� �ض ��وره ��م
ب� �م� �ح� �ض ��ر االج� � �ت� � �م � ��اع وص � ��رف
م�ك��اف��آت ح �ض��ور ج�ل�س��ات لجان
ب � � � ��دون وج � � ��ه ح � ��ق ب� ��ال� ��رغ� ��م م��ن
ت �م �ت �ع �ه��م ب� � ��اج� � ��ازة ف � ��ي ت ��اري ��خ
الجلسة وباملخالفة للقرار املشار
اليها آنفا واورد الديوان بيانات
بذلك.
ج  -قيام بعض اعضاء اللجان
ب ��إث� �ب ��ات ال� �ح� �ض ��ور ب ��ال ��رغ ��م م��ن
اع� �ت ��ذاره ��م ع ��ن ن �ف��س ي� ��وم ع�م��ل
اللجنة.
ق� �ي ��ام ب �ع��ض أع� �ض ��اء ال �ل �ج��ان
ب ��إث� �ب ��ات ال� �ح� �ض ��ور ب ��ال ��رغ ��م م��ن
اع� �ت ��ذاره ��م ع ��ن ن �ف��س ي� ��وم ع�م��ل
اللجنة كما تبني اختالف تواقيع
االع � �ض� ��اء ف ��ي م �ح��اض��ر ال �ل �ج��ان
م �م��ا ي�ش�ي��ر ال ��ى وج� ��ود خ �ل��ل في
االج��راءات الرقابية على متابعة
حضور وصرف مكافآت جلسات
اللجان.
 تشكيل لجان تتشابه مهامهاواختصاصاتها مع فرق العمل.
ت �ب�ين ت �ش �ك �ي��ل ل �ج ��ان ت�ت�ش��اب��ه
مهامها واختصاصاتها مع فرق
ال�ع�م��ل ف�ض�لا ع��ن ان ب�ع��ض تلك
ال �ل �ج��ان ت�ش�ك�ل��ت ب�ن�ف��س اع �ض��اء
ف��رق العمل وبنفس ف�ت��رة انجاز
االع� �م ��ال االم� ��ر ال� ��ذي ي� ��ؤدي ال��ى
ازدواجية االعمال باالضافة الى
ص� ��رف م �ك��اف��آت دون وج� ��ه ح��ق

باملخالفة للتعميم رقم ( )5لسنة
 1986ب� �ش ��أن ح� �ض ��ور ج �ل �س��ات
ال �ل �ج��ان ف��ي ال �ج �ه��ات الحكومية
واورد الديوان بيانا بذلك.
 ص��رف مخصص شهر كاملالح��د اع�ض��اء اللجنة على الرغم
م� � ��ن ان � �ض � �م� ��ام� ��ه ف� � ��ي م �ن �ت �ص��ف
الشهر:
قامت الهيئة اعتبارا من تاريخ
 2014/4/14ب �ض��م ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال� �ع ��ام ل �ق �ط��اع امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
وامل ��ال� �ي ��ة ال � ��ى ع �ض��وي��ة ال �ل �ج �ن��ة
ال� �ف� �ن� �ي ��ة امل� �ش� �ك� �ل ��ة وف � �ق� ��ا ل �ل �ق ��رار
االداري رق� ��م ( )67ل �س �ن��ة 2014
للقيام باعمالها خالل الفترة من
 2014/4/1حتى  2015/3/31وتم
ص��رف كامل املخصص الشهري
للمذكور على الرغم من انضمامه
في منتصف الشهر.
وأف��ادت الهيئة بانها احيطت
ع�ل�م��ا ب�م�لاح�ظ��ات ال��دي��وان التي
ش� ��اب� ��ت اع� � �م � ��ال ال � �ل � �ج� ��ان وع �ل��ى
ت �ق �ي��ده��ا ب ��ال� �ق ��رارات وال�ت�ع��ام�ي��م
امل �ن �ظ �م ��ة الع � �م� ��ال ال� �ل� �ج ��ان ك�م��ا
قامت بالغاء بعض اللجان التي
ت� �ت� �ع ��ارض اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا م��ع
ب �ع��ض اخ �ت �ص��اص��ات ال ��وح ��دات
التنظيمية داخل الهيئة.
خامسا  -المالحظات المستمرة
ومن تلك املالحظات ما يلي:
 -1تحميل ميزانية الهيئة للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ب�م�ص��روف��ات
تخص س�ن��وات سابقة بلغ م��ا تم
حصره منها  29.177.887/-د.ك
 -2ع��دم ادراج وح��دة مختصة
ضمن الهيكل التنظيمي للقيام
بأعمال شؤون التخزين.

مخالفة الهيئة
لقرار ديوان
الخدمة المدنية
بشأن آلية
تكويت الوظائف
الحكومية
ضعف رقابة
الهيئة على
االستحقاق
والصرف مقابل
حضور جلسات
اللجان
تحميل ميزانية
الهيئة بمصروفات
تخص سنوات
سابقة
ازدواجية عمل
اللجان بالهيئة
وصرف مكافآت
مالية لبعض
الموظفين دون
وجه حق
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النواف :الحلقات النقاشية فرصة
للتعريف بمشروعات محافظة حولي
أك��د املدير العام للهيئة العامة
ل���ل���ش���ب���اب ع���ب���دال���رح���م���ن امل��ط��ي��ري
أه�����م�����ي�����ة ال�����ح�����ل�����ق�����ات ال����ن����ق����اش����ي����ة
الشبابية التي تنظمها الهيئة في
التواصل مع هذه الفئة وإطالعها
ع��ل��ى م��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل��ه��ا وخططها
التنفيذية للعمل الشبابي.
وق��ال املطيري في كلمته خالل
افتتاح فعاليات الحلقة النقاشية
الثانية التي استضافتها محافظة
ح�����ول�����ي ام��������س ب�����ع�����ن�����وان ت��م��ك�ين
الشباب ان هذه الحلقة النقاشية
وتلك التي عقدت االسبوع املاضي
ف����ي م��ح��اف��ظ��ة ال���ف���روان���ي���ة ح��ق��ق��ت��ا
أه���داف���ه���م���ا امل���رس���وم���ة ب��ال��ت��ع��رف
على تطلعات الشباب الكويتيني
وط���م���وح���ات���ه���م ف����ي إدارة ال��ع��م��ل
الشبابي.
وأوض����ح أن ال��ح��ل��ق��ت�ين تميزتا
ب��امل��ش��ارك��ة ال��ش��ب��اب��ي��ة ب��م��ا يجسد
سعي الهيئة لتمكني الشباب من
خ��ل�ال ال��ت��ف��اع��ل وال���ع���م���ل امل��ب��اش��ر
معهم لتحقيق توجه الدولة بدعم

تشغيل تجريبي
لصافرات
اإلنذار غدا
أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ان اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع
امل�����دن�����ي س����ت����ق����وم ب�����إج�����راء
تشغيل تجريبي لصافرات
اإلن��������ذار غ�����دا ال���ث�ل�اث���اء ف��ي
ت����م����ام ال����س����اع����ة ال����ع����اش����رة
صباحا.
وقالت ادارة االعالم االمني
ب����ال����وزارة ف���ي ب���ي���ان ص��ح��اف��ي
ان ال����ن����غ����م����ات ال�����ث��ل��اث ال���ت���ي
س���ت���ط���ل���ق���ه���ا ادارة ال�����دف�����اع
امل��دن��ي (املتقطعة واملموجة
وامل��س��ت��م��رة) تستغرق قرابة
ث����ل����اث دق�������ائ�������ق ل�����ك�����ل م���ن���ه���ا
وي�����ع�����ق�����ب ك��������ل ن�����غ�����م�����ة ب���ع���د
اط��ل�اق����ه����ا رس�����ال�����ة ص���وت���ي���ة
تعريفية لها.

الهالل األحمر :مساعدة 3000
أسرة سورية الجئة باألردن
اختتمت جمعية ال��ه�لال األحمر
ام������س ح���م���ل���ة ل����ت����وزي����ع م���س���اع���دات
وم�������واد إغ���اث���ي���ة ع���ل���ى  3000أس����رة
سورية الجئة في األردن.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ادارة
ال��ج��م��ع��ي��ة أن�����ور ال���ح���س���اوي ل��ك��ون��ا
إن امل����س����اع����دات وامل����������واد اإلغ���اث���ي���ة
التي وزعتها على م��دى ثالثة أي��ام
ال�ل�اج���ئ�ي�ن ش���م���ل���ت ع����م����ان وامل����ف����رق
وإرب��د بالتعاون مع الهالل األحمر
األردني.
وع��ن آلية توزيع املساعدات ذكر
أن���ه���ا ت���ت���م وف�����ق اس���ت���ب���ان���ات ق��ام��ت
ب���ه���ا ف�����رق ج��م��ع��ي��ة ال����ه��ل�ال االح���م���ر

الوفيات

جانب من فعاليات الحلقة النقاشية الثانية التي استضافتها محافظة حولي

هذه الفئة.
وأف������������اد ب��������أن ه����ي����ئ����ة ال����ش����ب����اب
ستستمر في إقامة هذه الحلقات
ال���ن���ق���اش���ي���ة ب���ب���ق���ي���ة امل���ح���اف���ظ���ات
ال��س��ت ب��ه��دف ال���وص���ول إل���ى أكبر
ش���ري���ح���ة م���ن���ه���م ت���م���ه���ي���دا الع��ل�ان
استراتيجيتها.
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د م��ح��اف��ظ حولي
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد

ال����ن����واف ف���ي ك��ل��م��ة أل���ق���اه���ا ن��ي��اب��ة
ع��ن��ه م���دي���ر م��ك��ت��ب��ه ال��ع��ق��ي��د خ��ال��د
ال���ن���ج���ار ان امل��ل��ت��ق��ى ي���ع���د ف��رص��ة
مهمة ملشاركة الشباب وتعريفهم
ب����امل����ش����روع����ات ال����ت����ى ت����ق����وم ب��ه��ا
املحافظة السيما ترشيد استهالك
ال���ط���اق���ة وااله���ت���م���ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة إل��ى
جانب العديد من األمور التوعوية
املجتمعية.

ب����دوره����ا ق���ال���ت ال��ط��ال��ب��ة طيف
ال����ع����ن����زي  17س����ن����ة م�����ن ث���ان���وي���ة
أم ع���ام���ر األن����ص����اري����ة إن ال��ح��ل��ق��ة
النقاشية تميزت بتفاعل الشباب
املشاركني مع الجهات املنظمة في
شأن اختيار رؤية الهيئة وتحديد
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ي���رغ���ب ال��ش��ب��اب
الكويتيون بإدراجها ضمن املراكز
الشبابية.

مشروع واثق يخدم  45ألف طالب
وطالبة في  98مدرسة
أك��دت وزارة التربية أن مشروع
غ���رس م���ب���ادئ ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف��س ل��دى
ط��ل��ب��ة امل���������دارس ال���ح���ك���وم���ي���ة واث����ق
ب��ات ي��خ��دم أك��ث��ر م��ن  45أل��ف طالب
وطالبة ف��ي  98م��درس��ة وأس��ه��م في
ال��ح��د م��ن ظ��اه��رة العنف ب��امل��دارس
وت���ع���زي���ز ال���ج���ان���ب االي���ج���اب���ي ل���دى
الطالب.
وق�����������ال امل�������دي�������ر ال�������ع�������ام مل���ن���ط���ق���ة
ال��ف��روان��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة التعليميـــــــة جاســـم
ب��و حمد ف��ي تصريح للصحافيني
على هامش فعاليات امللتقى الذي
اس��ت��ض��اف��ت��ه ث���ان���وي���ة رزي���ن���ة ب��ن��ات
بمنطقة صباح الناصر ان تطبيق
هذا املشروع أسهم في جعل الطالب
أكثر فعالية في املجتمع بما يعكس
أه��م��ي��ة ال���ش���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي

جانب من امللتقى
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الس��ي��م��ا ف��ي ارت���ف���اع ن��س��ب ال��ن��ج��اح
وتقليل التعثر ال��دراس��ي لعدد من
ال��ط�لاب وان��خ��ف��اض نسبة الغياب
عن املدارس.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• ي��وس��ف م�ط�ل��ق م�ح�م��د ال�ش�ل�ي�م��ي 51 ،ع��ام��ا( ،ش��ي��ع)،
الجهراء ،القصر ،ق ،3ش ،2م( ،35دي��وان مطلق الشليمي) ،تلفون:
96641212 - 99613210
• عبدالله غانم محمد الجمران 71 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
عبدالله املبارك ،ش ،834م ،36تلفون ،99790062 :نساء :الفردوس،
ق ،3ج ،4م ،15ش ،1تلفون65591119 :
• محمد سالم حمود سعد العدواني 18 ،عاما( ،شيع)،
رج ��ال :اشبيلية ،ق ،1ش ،110م ،11ت�ل�ف��ون ،98846800 :ن�س��اء:
اشبيلية ،ق ،1ش ،107م ،22تلفون50050197 :
• فالح عجيل فالح الرشيدي 80 ،عاما( ،شيع) ،اشبيلية،
ق ،2ش  ،206م ،1تلفون97485090 :
• إبراهيم فاضل عباس الغضبان  56عاما( ،شيع) ،رجال:
مسجد البحارنة ،الدعية ،تلفون ،66009556 :نساء :الرميثية ،ق10
ش ،101م ،18تلفون25612206 :
• عائشة معتوق إبراهيم العسالوي 92 ،عاما( ،تشيع
التاسعة من صباح ال��ي��وم) ،رج��ال :فهد األحمد ،ق ،3ش ،329
م ،20تلفون ،99017861 :نساء :ال�ع��دان ،ق ،6ش ،10م ،14تلفون:
97600110

مواقيت الصالة
ينتهجها واثق في عمله.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة
االس��ت��ش��اري��ة مل��ش��روع واث���ق محمد
ال�����ق��ل��اف إن امل���ل���ت���ق���ى ك�������ان ف���رص���ة
الس����ت����ع����راض ن����ج����اح����ات امل����ش����روع

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويتية ونظيرتها االردنية ملعرفة
اماكن وج��ود السوريني املنتشرين
ف�����ي االردن ل���ل���م���س���اه���م���ة ف�����ي س��د
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة
واإلغاثية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن م���دي���ر ال��ه�لال
االح��م��ر االردن�����ي ف��ي ف���رع محافظة
امل����ف����رق ع���ل���ي ال���ش���دي���ف���ات ال���ج���ه���ود
ال����ك����وي����ت����ي����ة امل�����ت�����واص�����ل�����ة ال�����ت�����ي ل��م
ت��ن��ق��ط��ع م��ن��ذ ب���داي���ة األزم������ة م��ؤك��دا
األث�����ر االي���ج���اب���ي ل���ه���ذه امل���س���اع���دات
ف��ي التخفيف م��ن معاناة الالجئني
السوريني.

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

03.40
05.06
11.45
03.21
06.25
07.48

حالة الطقس
حالة الطقس
22 - 35
أعلى مد
 08.16صباحا  07.07 -مساء
أدنى جزر
 01.16مساء  01.33 -ظهرا
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