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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األربعاء
 27رجب 1437
 04مايو 2016
العدد 839

الغانم يهنئ نظيريه في بولندا
بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس
مجلس ال�ن��واب ف��ي جمهورية بولندا م��اري��ك كوشسينيسكي ورئيس
م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ س�ت��ان�ي�س�لاو ك��ارزي��وي �س �ك��ي وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبلدهما.

الري :اللجنة والجانب الحكومي اتفقا على أولويات الجلسة المقبلة

الحكومة تطالب بتأجيل مناقشة
وثيقة اإلصالح االقتصادي
طالبت الحكومة بتأجيل مناقشة
وث�ي�ق��ة االص�ل�اح امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي
ل� �ح�ي�ن ع � � ��ودة س� �م ��و رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء الشيخ جابر املبارك الى البالد.
وق � � ��ال م � �ق� ��رر ل �ج �ن��ة االول � ��وي � ��ات
ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د الري إن ال �ل �ج �ن��ة
وال � �ج� ��ان� ��ب ال� �ح� �ك ��وم ��ي ات� �ف� �ق ��ا ع�ل��ى
اول��وي��ات جلسة ال�ع��اش��ر م��ن الشهر
الجاري.
واوض � ��ح ان االول� ��وي� ��ات تتضمن
ت �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب �ش��أن
حقوق امللكية الفكرية وحقوق املؤلف
وت �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي ��ة وال ��دف ��اع
ب �ت �ح��دي��د ع� ��دد م ��ن ي �ت��م ت�ج�ن�ي�س�ه��م
خ�ل��ال ع� ��ام  2016م �ض �ي �ف��ا :وأي �ض��ا
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �ش��أن
ت�ع��دي��ل ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة للمجلس

وت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال �ع��ام��ة ح��ول
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت رق��م 5
ل �س �ن��ة  2005ب ��االض ��اف ��ة إل� ��ى ت�ق��ري��ر
ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ب �ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
رعاية املعاقني وتقرير اللجنة املالية
بشأن قانون مكافحة غسيل االموال.
وح��ول ت�ق��ري��ر اللجنة التشريعية
ب�ش��أن ادارة التحقيقات ت��وق��ع الري
أن يتقدم عدد من النواب باستعجال
ن �ظ��ر ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ال �ج �ل �س��ة امل�ق�ب�ل��ة
مؤكدا ان القرار ملجلس االمة.
وأش��ار الري إلى أهمية استعجال
ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة إن �ج��از ت �ق��ري��ره��ا في
ش� � ��أن ق � ��ان � ��ون امل � �ن ��اق � �ص ��ات ال �ع ��ام ��ة
ليتسنى مناقشته في الجلسة املقبلة.
تفاصيل (ص)04

المرأة واألسرة :إعداد مسودة
لقانون مكافحة العنف األسري
أع �ل �ن��ت م �س �ت �ش��ارة ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
امل��رأة واألس ��رة د .ف��رح ص��ادق ع��ن ان
ال�ل�ج�ن��ة ت�ع�ك��ف ع �ل��ى إع � ��داد م �س��ودة
ق � ��ان � ��ون م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ع� �ن ��ف األس� � ��ري
موضحة أن اللجنة بصدد االجتماع
قريبا ملناقشته.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن ال �ق��ان��ون يشمل

حماية األس��رة وامل��رأة بصفة خاصة
م ��ن ج �م �ي��ع أن� � ��واع ال �ع �ن��ف ال � ��ذي م��ن
املمكن أن تتعرض له سواء النفسي أو
الجسدي أو الجنسي أو االقتصادي.
تفاصيل (ص)04

الجبري لـ «الدستور» :إنجازات
مجلس  2013غير مسبوقة
وص � ��ف ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
م �ج �ل��س  2013ب � ��أن ان � �ج� ��ازات� ��ه غ�ي��ر
مسبوقة مشيرا ال��ى ان االرق ��ام خير
دليل على ذلك مؤكدا في الوقت نفسه
ان املجلس الحالي طبق املادة  50من
ال��دس �ت��ور ب�ح��ذاف�ي��ره��ا وال �ت��ي تنص
على التعاون بني السلطتني.
واض � � � ��اف ال� �ج� �ب ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
خ� ��اص ل� �ـ «ال ��دس � �ت ��ور» ان� ��ه ب� ��ات م��ن
ال� �ض ��روري ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة االس� ��راع
ف ��ي االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ص �ي��اغ��ة ال �ل��وائ��ح

التنفيذية لحزمة القوانني التي اقرها
امل �ج �ل��س وذل � ��ك ل �ل �خ��روج م ��ن االزم� ��ة
االق �ت �ص ��ادي ��ة وم �ع��ال �ج��ة ال �ع �ج��ز ف��ي
امليزانية العامة للدولة وشدد الجبري
ع�ل��ى ان ��ه ال خ �ي��ار ام� ��ام ال�ح�ك��وم��ة اال
االن �ج��از ف��ي ظ��ل ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي
ال �ح��ال��ي واالوض � � ��اع االق�ل�ي�م�ي��ة ال�ت��ي
من حولنا مستطردا :اما اذا لم تنجز
الحكومة «فال طبنا وال غدا الشر».
تفاصيل (ص)07

األمير تسلم رسالتين من خادم الحرمين
ونائب رئيس اإلمارات

ت� �س� �ل ��م س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د بقصر
ب�ي��ان ظهر أم��س رس��ال��ة خطية
م� � ��ن أخ� � �ي � ��ه خ � � � � ��ادم ال � �ح ��رم �ي�ن
ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن امل � �ل� ��ك س� �ل� �م ��ان ب��ن
ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س �ع��ود تتعلق
بالعالقات األخوية التي تربط
ال�ب�ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين الشقيقني
وال� � �ق� � �ض � ��اي � ��ا ذات االه � �ت � �م� ��ام
املشترك وآخر املستجدات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وق � � � � ��ام ب� �ت� �س� �ل� �ي ��م ال� ��رس� ��ال� ��ة
لسموه سفير اململكة العربية
ال � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة ل� ��دى
الكويت د.عبدالعزيز الفايز.
ك� �م ��ا ت �س �ل��م س � �م� ��وه رس ��ال ��ة
خ � �ط � �ي� ��ة م � � ��ن أخ � � �ي� � ��ه ص� ��اح� ��ب
السمو الشيخ محمد بن راشد
آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي��س دول ��ة
اإلم � � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة
الشقيقة رئيس مجلس الوزراء

سمو أمير البالد يتسلم رسالة خادم الحرمني من السفير الفايز

ح� ��اك� ��م دب � � ��ي ت �ض �م �ن��ت دع � ��وة
الكويت للمشاركة في معرض
إك� �س� �ب ��و  2020وال� � � ��ذي س ��وف
ت�س�ت�ض�ي�ف��ه إم� � ��ارة دب� ��ي خ�لال

ملف «الدستور»
 مجلس  195 :1963تشريعا منها  74قانوناو 90للميزانيات و 31اتفاقية
 مجلس  170 :1967تشريعا منها 65قانونا و 85ميزانية و  20اتفاقية
 القوانين المنجزة في الفصلين التشريعييناألول والثاني

تفاصيل (ص)14-08

ال �ف �ت��رة م��ن أك �ت��وب��ر  2020إل��ى
أبريل .2021
وق� ��د ق� ��ام ب�ت�س�ل�ي��م ال��رس��ال��ة
لسموه سفير اإلمارات العربية

املتحدة الشقيقة ل��دى الكويت
رحمة حسني الزعابي.
تفاصيل (ص)02

الصبيح :التغييرات في التركيبة
السكانية قبل رمضان
ك � � �ش � � �ف� � ��ت وزي � � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��رة الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
ال�ص�ب�ي��ح ع��ن ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات قبل
شهر رمضان املبارك املقبل لتحديد
التغييرات أو القرارات الجديدة فيما
يتعلق بالتركيبة السكانية املحلية.
وعن التعاون مع وزارة الداخلية
إلع � � ��ادة ت �ح��وي��ل ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة
ل�ل�ق�ط��اع األه �ل��ي ب�ي�ن��ت ال�ص�ب�ي��ح أن
ذل��ك ال�ت��وج��ه غ�ي��ر صحيح وأن ه��ذا

النظام تم إلغاؤه مشيرة إلى أن هذا
الباب تم إغالقه.
ونفت ال��وزي��رة الصبيح صحة ما
ت��ردد عن التوجه بفتح التحويل من
العقود الحكومية إلى القطاع األهلي
م ��وض �ح ��ة أن األص � � ��ل ه� ��و اس �ت �ق ��دام
ال � �ع� ��ام� ��ل ع� �ل ��ى م� � �ش � ��روع ع� �ق ��د ع �م��ل
حكومي وال بد أن يكمل في ذلك العقد
وعند االنتهاء يمنع توطينه.
تفاصيل (ص)15
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استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد وصباح الخالد

األمير تلقى رسالتين من خادم الحرمين وحاكم
دبي وأوراق اعتماد سفراء  5دول

سمو األمير مستقبال سفير اإلمارات

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب �ق �ص��ر ب � �ي ��ان ص � �ب ��اح ام� � ��س س�م��و
ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د ك�م��ا استقبل
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة
ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
ال� �خ ��ال ��د وت� �س� �ل ��م ح � �ض ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد رسالة خطية من
أخيه خادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة

ومستقبال الشيخ صباح الخالد

ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع�ل�اق��ات األخ ��وي ��ة ال�ت��ي
تربط البلدين والشعبني الشقيقني
وال �ق �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك
وآخ ��ر امل �س �ت �ج��دات ع�ل��ى ال�س��اح�ت�ين
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة.وق��ام بتسليم
ال� ��رس� ��ال� ��ة ل� �س� �م ��وه س �ف �ي��ر امل �م �ل �ك��ة
ال�ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة ل��دى
دولة الكويت د .عبدالعزيز الفايز.
كما تسلم سموه رسالة خطية من
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة
اإلم ��ارات العربية املتحدة الشقيقة

رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي
ت� �ض� �م� �ن ��ت دع� � � � ��وة دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
للمشاركة في معرض إكسبو 2020
وال��ذي سوف تستضيفه إم��ارة دبي
خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن أك�ت��وب��ر  2020إلى
أبريل .2021
وقد قام بتسليم الرسالة لسموه
سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة
الشقيقة ل��دى دول ��ة ال�ك��وي��ت رحمة
ح�س�ين ال��زع��اب��ي .وق��د ب�ع��ث حضرة
صاحب السمو امير ال�ب�لاد ببرقية
ت�ه�ن�ئ��ة ال� ��ى ال��رئ �ي��س ان ��دري ��ه دودا

رئ�ي��س جمهورية ب��ول�ن��دا الصديقة
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال ��وط �ن ��ي ل �ب�ل�اده
متمنيا له موفور الصحة والعافية
ول� �ل� �ب� �ل ��د ال � �ص� ��دي� ��ق دوام ال� �ت� �ق ��دم
واالزدهار
وم � ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى اح �ت �ف��ل ف��ي
ق �ص ��ر ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح ام � ��س ب�ت�س�ل��م
حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد أوراق اعتماد
كل من السفير عبدالحميد عبداوي
س� �ف� �ي ��را ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ال� �ج ��زائ ��ري ��ة

ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة وال�س �ف�ي��ر
ب��ول�ف��ا ت��ان س�ف�ي��را ململكة كمبوديا
وال�س�ف�ي��ر د .م�ه��اض��ي ج�م�ع��ة معلم
سفيرا لجمهورية تنزانيا املتحدة
وال� �س� �ف� �ي ��ر ي� ��وي� ��ون ت � �ش ��ول س �ف �ي��را
لجمهورية كوريا والسفير سايمير
باال سفيرا لجمهورية ألبانيا وذلك
كسفراء لبالدهم لدى دولة الكويت.
ح �ض��ر م ��راس ��م االح �ت �ف��ال رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب ��اإلن ��اب ��ة ووزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
واملستشار بالديوان األميري محمد

ولي العهد استقبل
المحمد وهنأ رئيس بولندا
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 سمو الشيخ ناصر

املحمد وبعث سمو ول��ي العهد
ب �ب ��رق� �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال� � ��ى ال��رئ �ي��س
ان��دري��ه دودا رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
بولندا الصديقة ضمنها سموه

خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية.
سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

ش � � ��رار ووك � �ي� ��ل ال� � ��دي� � ��وان األم � �ي ��ري
إب� ��راه � �ي� ��م ال� �ش� �ط ��ي وم � ��دي� ��ر م�ك�ت��ب
حضرة صاحب السمو أمير البالد
أح �م��د ال�ف�ه��د وامل�س�ت�ش��ار ب��ال��دي��وان
األميري محمد أبو الحسن ورئيس
امل � ��راس � ��م وال� �ت� �ش ��ري� �ف ��ات األم� �ي ��ري ��ة
ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وم�س��اع��د
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ش ��ؤون امل��راس��م
ال�س�ف�ي��ر ض ��اري ال �ع �ج��ران وم�س��اع��د
آم ��ر ال �ح��رس األم� �ي ��ري ال�ع�ق�ي��د رك��ن
حمد الصالح.
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أشاد بتقدم الكويت  9مراكز في الحكومة اإللكترونية

مجلس الوزراء :الغارات على حلب انتهاك
لكافة المواثيق الدولية والمبادئ اإلنسانية
أع � � � � ��رب م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � � ��وزراء ع��ن
ت�م�ن�ي��ات��ه ب ��أن ت�س�ف��ر ال �ج��ول��ة ال�ت��ي
يقوم بها سمو الشيخ جابر املبارك
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء إل � ��ى ك��ل
م��ن ب �ن �غ�لادي��ش وف �ي �ت �ن��ام وك��وري��ا
وال �ي��اب��ان خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن 13 - 3
مايو الجاري عن النتائج اإليجابية
املرجوة في تنمية عالقات التعاون
ال�ق��ائ�م��ة ب�ين ال�ك��وي��ت وه ��ذه ال ��دول
الصديقة في مختلف املجاالت كما
ع�ب��ر م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع��ن ارت�ي��اح��ه
ل�ل�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي أب��رزت �ه��ا اس�ت�ب��ان��ة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة وال� �ت ��ي
أوضحت تقدم الكويت تسعة مراكز
على مستوى دول العالم في مجال
الحكومة اإللكترونية لتصبح في
امل��رك��ز  40ف��ي ع��ام  2016وذل ��ك من
بني  193دولة شاركت فيه.
وبناء على نتائج هذه االستبانة
فقد تقدمت ال�ك��وي��ت على مستوى
مجلس التعاون حيث أصبحت في
امل��رك��ز الثالث عربيا بعد البحرين
واإلمارات على التوالي
وك � ��ان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ق��د عقد
اج �ت �م��اع��ه األس �ب��وع��ي م �س��اء ام��س
االول ف��ي قاعة مجلس ال ��وزراء في
قصر السيف برئاسة سمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
وب� � �ع � ��د االج� � �ت� � �م � ��اع ق� � � ��ال وزي� � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
الشيخ محمد العبدالله إن مجلس
ال��وزراء اطلع في مستهل اجتماعه
على ال��رس��ال��ة ال�ت��ي تلقاها حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه الله
ورع� ��اه م��ن ال��رئ �ي��س إل �ه��ام علييف
رئ�ي��س ج�م�ه��وري��ة اذرب �ي �ج��ان التي
تناولت العالقات الثنائية القائمة
ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ي�ن وأوج � ��ه
تنميتها وت�ط��وي��ره��ا ف��ي امل�ج��االت
السياسية واالقتصادية والثقافية.
ث ��م اط �ل��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء على
ال ��رس ��ال ��ة امل ��وج� �ه ��ة ل �س �م��و رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء م� ��ن دات� � ��و س ��ري
م �ح �م��د ن �ج �ي��ب ع� �ب ��دال ��رزاق رئ�ي��س
وزراء ماليزيا والتي تضمنت دعوة
سمو رئيس مجلس ال��وزراء للقيام
بزيارة رسمية إلى ماليزيا.
كما أحيط مجلس ال��وزراء علما
ب�ت�ش�ك�ي��ل ال ��وف ��د ال��رس �م��ي امل��راف��ق
لسمو رئيس مجلس الوزراء للقيام
بزيارة رسمية إلى كل من جمهورية
ب�ن�غ�لادي��ش ال�ش�ع�ب�ي��ة وج�م�ه��وري��ة
ف �ي �ت �ن��ام االش� �ت ��راك� �ي ��ة وج �م �ه��وري��ة
كوريا واليابان وذل��ك خ�لال الفترة
من  13 - 3مايو  2016حيث سيرافق
سموه كل من نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط

اجتماع مجلس الوزراء

ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ووزي � ��ر
ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي د.
بدرالعيسى.
وأع� � � � ��رب م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع��ن
ت�م�ن�ي��ات��ه ب ��أن ت�س�ف��ر ه ��ذه ال�ج��ول��ة
عن النتائج اإليجابية املرجوة في
تنمية عالقات التعاون القائمة بني
دولة الكويت وهذه الدول الصديقة
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ب �م��ا يحقق
املصالح املشتركة وي�ع��ود بالخير
على الجميع.
واس � �ت � �ع � ��رض امل� �ج� �ل ��س ن �ت��ائ��ج
ال��زي��ارة التي ق��ام بها للبالد حاكم
ع� ��ام اس �ت��رال �ي��ا ال� �ج� �ن ��رال م�ت�ق��اع��د
ال �س �ي��ر ب �ي �ت��ر ك ��وس �غ ��روف وال��وف��د
املرافق له وفحوى املباحثات التي

أجراها هو وحضرة صاحب السمو
األم� �ي ��ر وال� �ت ��ي ت �ن��اول��ت ال �ع�ل�اق��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين
وس� � �ب � ��ل ت � �ع� ��زي� ��زه� ��ا ف� � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امل�ي��ادي��ن وك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه تطوير
التعاون املشترك بني دولة الكويت
وأستراليا بما يخدم مصالحهما
املشتركة.
ثم استمع إل��ى ش��رح قدمه نائب
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ووزي� � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ع��ن نتائج مشاركته ف��ي االجتماع
ال� �ت� �ش ��اوري ال �س��اب��ع ع �ش��ر ل � ��وزراء
ال��داخ �ل �ي��ة ب� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ل� � � ��دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال� � ��ذي
ع�ق��د م��ؤخ��را ف��ي ال��ري��اض باململكة

ال � �ع� ��رب � �ي ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة
موضحا النتائج التي تم التوصل
إل �ي �ه ��ا وال � �ت� ��ي اس �ت �ه ��دف ��ت ت �ع��زي��ز
ال �ع �م��ل األم� �ن ��ي امل �ش �ت��رك ب�ي�ن دول
املجلس وحماية األم��ن واالستقرار
ف�ي�ه��ا ح �ي��ث أع ��رب ��وا ع��ن اع �ت��زازه��م
وت �ق��دي��ره��م الع �ت �م��اد رؤي � ��ة خ ��ادم
ال�ح��رم�ين الشريفني لتعزيز العمل
ال�خ�ل �ي �ج��ي امل �ش �ت��رك ب �ش��أن ال�ع�م��ل
األم �ن��ي م�ن��وه�ين باستضافة دول��ة
الكويت امل �ش��اورات السياسية بني
األط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة وك��ذل��ك ال�ت��أك�ي��د
على تصميم دول املجلس والتزامها
ب�م�ك��اف�ح��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات اإلره��اب �ي��ة
ال �ت��ي ت �ه��دد األم ��ن واالس �ت �ق��رار في
دول امل� �ج� �ل ��س وامل� �ن� �ط� �ق ��ة ع �م��وم��ا

واإلش��ادة بمبادرة اململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ب �ت��أس �ي��س ال �ت �ح��ال��ف
اإلس �ل��ام � ��ي مل� �ح ��ارب ��ة ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات
اإلرهابية.
ه� ��ذا وق� ��د ع �ب��ر م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
عن ارتياحه للنتائج التي أبرزتها
اس �ت �ب��ان��ة ال �ح �ك��وم��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
ل�س�ن��ة  2016ال� �ص ��ادرة ع��ن منظمة
األمم املتحدة والتي أوضحت تقدم
الكويت تسعة مراكز على مستوى
دول ال �ع��ال��م ف ��ي م �ج ��ال ال �ح �ك��وم��ة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة م��ن امل��رك��ز  49ف��ي عام
 2014ل �ت �ص �ب��ح ف ��ي امل ��رك ��ز  40ف��ي
ع��ام  2016وذل��ك م��ن ب�ين  193دول��ة
شاركت فيه.
وبناء على نتائج هذه االستبانة

رئيس الوزراء يتوجه إلى بنغالديش
في بداية جولة آسيوية
غ� � ��ادر س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء
وال � � � ��وف � � � ��د امل � � � ��راف � � � ��ق ل� �س� �م ��وه
ال� � �ب �ل��اد ام � � ��س م� �ت ��وج� �ه ��ا إل ��ى
ال �ع��اص �م��ة ال�ب�ن�غ��ال�ي��ة دك ��ا في
زي� � � � ��ارة رس� �م� �ي ��ة ل �ج �م �ه��وري��ة
بنغالديش الصديقة في بداية
ج��ول��ة اس�ي��وي��ة تشمل ك�لا من
جمهورية فيتنام وجمهورية
كوريا واليابان تستغرق عدة
أيام.
وك��ان ف��ي وداع س�م��وه على
أرض امل � �ط � ��ار ال � �ن ��ائ ��ب األول
ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � �ش � �ي ��خ ص� �ب ��اح
الخالد ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ون��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع

الشيخ الفريق م .خالد الجراح
وع� ��دد م ��ن ال �ش �ي��وخ وال� � ��وزراء
وامل� �ح ��اف� �ظ�ي�ن وامل �س �ت �ش ��اري ��ن
وق � � � � ��ادة ال � �ج � �ي� ��ش وال � �ش� ��رط� ��ة
وال � � �ح � � ��رس ال� ��وط � �ن� ��ي وك � �ب� ��ار
املسؤولني في ال��دول��ة وسفراء
ج� � � �م� � � �ه � � ��وري � � ��ة ب� � �ن� � �غ �ل��ادي � ��ش
وجمهورية فيتنام االشتراكية
وجمهورية كوريا واليابان.
وق� � ��ال س� �م ��وه ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي قبيل مغادرته البالد
ان��ه يحمل رس��ائ��ل م��ن حضرة
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 ��ى
زع�م��اء ال��دول األرب��ع الصديقة
ت �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ت �ي �ن��ة
ب �ي �ن �ه��ا وب� �ي��ن دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
وس �ب��ل ت�ط��وي��ره��ا إض��اف��ة ال��ى
ال�ق�ض��اي��ا اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة

ذات االهتمام املشترك.
وأوض� � � � � � � ��ح أن � � � � ��ه س � �ي � �ج ��ري
مباحثات هو وكبار املسؤولني
ف��ي ال ��دول األرب ��ع لبحث أوج��ه
التعاون وسبل تعزيزه وأشار
ال� � ��ى أن زي � ��ارت � ��ه ل �ج �م �ه��وري��ة
ب�ن�غ�لادي��ش ال�ص��دي�ق��ة تعكس
ال�ع�لاق��ات التاريخية املتميزة
ب� �ي ��ن ال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ن ال � �ص� ��دي � �ق �ي�ن
والروابط القوية بني الشعبني
وي ��راف ��ق س �م ��وه وف� ��د رف �ي��ع
امل �س �ت��وى ي �ض��م ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
ال �ص��ال��ح وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى
ون��ائ��ب وزي��ر الخارجية خالد
ال � �ج� ��ار ال� �ل ��ه وع � � ��دد م� ��ن ك �ب��ار
امل �س��ؤول�ين ف��ي الهيئة العامة

ل �ل��اس � �ت � �ث � �م � ��ار وال � � �ص � � �ن� � ��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
ال �ع��رب �ي��ة ووزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ووزارة املالية ووزارة التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي وم��ؤس �س��ة
ال � �ب � �ت� ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وه �ي �ئ��ة
ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر
ودي � ��وان س�م��و رئ �ي��س مجلس
الوزراء.
ك � �م� ��ا ي� � ��راف� � ��ق س� � �م � ��وه وف� ��د
ت� � � �ج � � ��اري ب � ��رئ � ��اس � ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب
الثاني لرئيس غ��رف��ة التجارة
عبدالوهاب الوزان.

فقد تقدمت ال�ك��وي��ت على مستوى
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
ال�ع��رب�ي��ة ح�ي��ث أص�ب�ح��ت ف��ي امل��رك��ز
الثالث عربيا بعد مملكة البحرين
ودول� ��ة اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة
على التوالي.
ك� �م ��ا ب� �ح ��ث امل� �ج� �ل ��س ال � �ش� ��ؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض� � ��وء ال �ت �ق ��اري ��ر
املتعلقة بمجمل التطورات الراهنة
ف� � ��ي ال� � �س � ��اح � ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
الصعيدين العربي والدولي وبهذا
الصدد أدان املجلس حادث التفجير
ال� � � ��ذي ت� �ع ��رض ��ت ل � ��ه ال �ج �م �ه ��وري ��ة
ال�ت��رك�ي��ة ي��وم األرب �ع��اء امل��اض��ي في
مدينة ب��ورص��ة م��ا أس�ف��ر ع��ن مقتل
وإص � ��اب � ��ة ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ض �ح��اي��ا
األبرياء معربا عن تمنياته بالشفاء
العاجل للمصابني وم��ؤك��دا موقف
دولة الكويت الثابت في رفض هذه
العمليات اإلجرامية التي تستهدف
س �ف��ك دم� � ��اء األب � ��ري � ��اء وال� �ن� �ي ��ل م��ن
اس�ت�ق��رار ال�ش�ع��وب وأم�ن�ه��ا .ودول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ت ��ؤك ��د وق ��وف� �ه ��ا ب �ج��ان��ب
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ال �ص��دي �ق��ة
وش �ع �ب �ه��ا ف ��ي ت �ص��دي �ه��ا ل�لأع �م��ال
اإلج��رام�ي��ة وتأييدها الكامل لكافة
اإلج � � � ��راءات ال �ت ��ي ت �ت �خ��ذه��ا ت��رك�ي��ا
للحفاظ على أمنها وسالمتها.
ثم أدان مجلس ال ��وزراء الغارات
ال �ج��وي��ة امل �ت��واص �ل��ة م��ن ق�ب��ل ق��وات
ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري ال �ت��ي ش �ن��ت على
األح� �ي ��اء ال�س�ك�ن�ي��ة وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وت� �ج� �م� �ع ��ات امل ��دن� �ي�ي�ن ف� ��ي م��دي �ن��ة
ح �ل��ب ال� �س ��وري ��ة ع �ل��ى م � ��دار األي� ��ام
امل ��اض� �ي ��ة م ��ا أدى مل �ق �ت��ل وإص ��اب ��ة
العديد من الضحايا األب��ري��اء ومن
ب�ي�ن�ه��م أط �ف ��ال .وامل �ج �ل��س إذ ي��ؤك��د
أن ه� ��ذا ال �ه �ج ��وم ي �ع �ت �ب��ر ان �ت �ه��اك��ا
ل�ك��اف��ة امل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة وامل �ب��ادئ
اإلن �س��ان �ي��ة وال �ت��ي ت �ع��ارض أح�ك��ام
ال��دي��ن اإلس�لام��ي وج�م�ي��ع ال�ش��رائ��ع
ال �س �م��اوي��ة ل �ي �ج��دد امل �ج �ل��س دع��وة
املجتمع الدولي لوضع حد للمأساة
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وال � �ج ��رائ ��م ال��وح �ش �ي��ة
التي يتعرض لها الشعب السوري
الشقيق بما يعيد األمن واالستقرار
الى ربوع سوريا.
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األولويات :الحكومة طلبت تأجيل مناقشة
وثيقة اإلصالح لحين عودة رئيس الوزراء
اعلن مقرر لجنة االولويات النائب
احمد الري ان الحكومة طلبت خالل
اجتماع اللجنة امس تأجيل مناقشة
وثيقة االص�لاح املالي واالقتصادي
ل���ح�ي�ن ع������ودة س���م���و رئ���ي���س م��ج��ل��س
الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح
الى البالد .واضاف الري في تصريح
ل��ل��ص��ح��اف��ي�ين ان ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��ع��ت
بحضور وزير االشغال العامة د.علي
العمير ووزيرة الشؤون االجتماعية
ه��ن��د ال��ص��ب��ي��ح وات��ف��ق��ت ال��ل��ج��ن��ة مع
ال���ج���ان���ب ال��ح��ك��وم��ي ع��ل��ى اول���وي���ات
جلسة العاشر من الشهر الجاري.
واوض�����ح ان ه���ذه االول����وي����ات هي
ت���ق���ري���ر ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ش��أن

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

حقوق امللكية الفكرية وحقوق املؤلف
وت���ق���ري���ر ل��ج��ن��ة ال���داخ���ل���ي���ة وال����دف����اع
بتحديد عدد من يتم تجنيسهم خالل
عام  2016وتقرير اللجنة التشريعية
بتعديل الالئحة الداخلية للمجلس

وت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ح��ول
تعديل ق��ان��ون بلدية ال��ك��وي��ت رق��م 5
لسنة  2005وتقرير اللجنة الصحية
ب���ت���ع���دي���ل ق�����ان�����ون رع�����اي�����ة امل���ع���اق�ي�ن
وتقرير اللجنة املالية بشأن قانون

م���ك���اف���ح���ة غ���س���ي���ل االم������������وال .وح�����ول
تقرير اللجنة التشريعية بشأن ادارة
التحقيقات توقع الري ان يتقدم عدد
من النواب باستعجال نظر القانون
ف��ي الجلسة املقبلة م��ؤك��دا ان القرار
ملجلس االم��ة .وذك��ر ان هناك توجها
لتكليف ال��ل��ج��ان االص��ل��ي��ة التحقيق
باملواضيع التي اقترح نواب تشكيل
لجان تحقيق مستقلة لها مؤكدا ان
هذا القرار متروك للمجلس.
واشار الري الى اهمية استعجال
ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة إن���ج���از ت��ق��ري��ره��ا في
ش������أن ق�����ان�����ون امل����ن����اق����ص����ات ال���ع���ام���ة
ل���ي���ت���س���ن���ى م���ن���اق���ش���ت���ه ف�����ي ال��ج��ل��س��ة
املقبلة.

الري :نستغرب قرار مجلس الوزراء حول
تعيين نائب مدير التطبيقي
حمل ال���ن���ائ���ب اح���م���د الري وزي����ر
ال����ت����رب����ي����ة ووزي����������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ال���ي
د .ب���در العيسى م��س��ؤول��ي��ة املزاجية
في التعامل مع لوائح الخدمة املدنية
في ش��أن تعيني القياديني معربا عن
اس��ت��غ��راب��ه م���ن ق����رار م��ج��ل��س ال�����وزراء
تعيني نائب مدير عام الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
وق�������ال الري ان������ه ت�����م ف�����ي ال���س���اب���ق
استبعاد بعض االسماء لهذا املنصب
ب��ذري��ع��ة ت��ج��اوز س��ن��وات ال��خ��دم��ة 35

عاما اال انه تم تعيني بعض االسماء
في مناصب قيادية تجاوزت خدمتها
 35ع���ام���ا وم��ن��ه��ا ن���ائ���ب م���دي���ر هيئة
التطبيقي .واض��اف انه اذا كان هناك
استثناء من سنوات الخدمة فيجب ان
يشمل هذا االمر الجميع اما استمرار
امل����زاج����ي����ة ال���ح���ك���وم���ي���ة ف���إن���ن���ا ن��ح��م��ل
الوزير العيسى املسؤولية الدستورية
والقانونية.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى أك���د ال��ن��ائ��ب احمد
الري ان����ه س��ي��ت��م ت��وض��ي��ح امل��ش��اري��ع

النفطية التي ستطرح خ�لال املؤتمر
ال��������ذي س���ي���ن���ع���ق���د ف�����ي ف����ب����راي����ر 2017
وس���ي���ت���م االع����ل���ان ع���ن���ه���ا وش���روط���ه���ا
وضوابطها مع بداية العام املقبل.
وق���ال الري ت��وض��ي��ح��ا مل��ا ن��ش��ر في
ب��ع��ض ال��ص��ح��ف اول ام���س ف���إن هناك
ع�������ددا م����ن امل����ش����اري����ع ج�����ار ت��ن��ف��ي��ذه��ا
م��ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية
ك���م���ص���ف���اة ال��������زور وال������وق������ود ال��ب��ي��ئ��ي
وتطوير الغاز الطبيعي في استراليا
وغ�����ي�����ره�����ا ط����ب����ق����ا ل����خ����ط����ة ال���ت���ن���م���ي���ة

وب���رن���ام���ج ع��م��ل ال���ح���ك���وم���ة .واض����اف
ام��ا امل��ؤت��م��ر ال���ذي سيعقد ف��ي فبراير
 2017لطرح عدد من املشاريع النفطية
ب��ه��دف ج��ل��ب التكنولوجيا امل��ت��ط��ورة
من قبل املستثمر االجنبي عن طريق
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص على مساحة عشرة
ماليني متر مربع فسيتم توضيح تلك
امل��ش��اري��ع واالع��ل�ان عنها وش��روط��ه��ا
وضوابطها مع بداية العام املقبل.

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان األردني
يصل البالد في زيارة رسمية
وص�������ل رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ف��ل��س��ط�ين
النيابية في مجلس النواب باململكة
األردن���ي���ة الهاشمية ال��ن��ائ��ب يحيى
ال���س���ع���ود وال�����وف�����د امل�����راف�����ق ل����ه إل���ى
البالد أمس وذلك في زيارة رسمية
تستغرق عدة أيام .
وكان في استقبال السعود على
أرض امل���ط���ار رئ���ي���س ب��ع��ث��ة ال��ش��رف
املرافقه النائب د .عوده الرويعي .
ومن امل���ق���رر أن ي��ج��ت��م��ع ال��س��ع��ود
خ�ل�ال زي���ارت���ه ال��رس��م��ي��ة م���ع رئ��ي��س
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ونائب
رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج
كما سيلتقي برئيس وأعضاء لجنة
الشؤون الخارجية البرملانية

النائب د .عودة الرويعي مستقبال رئيس لجنة فلسطني بالبرملان األردني النائب يحيى السعود والوفد املرافق له

وفد برلماني يشارك
بالمؤتمر العربي األفريقي

فيصل الشايع

د .خليل أبل

توجه وكيل الشعبة البرملانية
النائب فيصل الشايع على رأس
وف��د برملاني يضم عضو اللجنة
التنفيذية للشعبة النائب د .خليل
أب��ل إل��ى جمهورية س��اح��ل العاج

ف��ج��ر ام���س وذلك ل��ل��م��ش��ارك��ة في
أع��م��ال امل��ؤت��م��ر ال��ب��رمل��ان��ي العربي
األفريقي الرابع عشر خالل الفترة
من  3إلى  5مايو الجاري.

التعليمية :التصويت
على قانون الموهبين االثنين
ق��ال رئ��ي��س لجنة ش���ؤون التعليم
والثقافة واالرشاد د .عودة الرويعي
ان اللجنة ناقشت مواد قانون تنظيم
الجامعات الحكومية بحضور رئيس
جمعية اع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س في
جامعة الكويت مشيرا الى ان اللجنة
س������وف ت��س��ت��ك��م��ل م��ن��اق��ش��ت��ه��ا ل��ه��ذا
القانون في اجتماعها املقبل.
واض�������اف ال���روي���ع���ي ف����ي ت��ص��ري��ح
للصحافيني ام��س ان اللجنة سوف
ت��ص��وت ف���ي اج��ت��م��اع��ه��ا امل��ق��ب��ل على
ق��ان��ون رع��اي��ة امل��وه��وب�ين ل��ي��رف��ع ال��ى

م��ج��ل��س االم������ة وي�������درج ع���ل���ى ج����دول
اع��م��ال��ه اض���اف���ة ال����ى ال��ت��ع��دي��ل امل��ق��دم
ع��ل��ى ق��ان��ون ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون
ذوي االعاقة.
وذك������ر أن ال��ل��ج��ن��ة س��ت��ن��اق��ش ف��ي
اج��ت��م��اع��ه��ا امل���ق���ب���ل ق����ان����ون ال��ت��ع��ل��ي��م
ال�����خ�����اص م����ش����ي����را ال�������ى ان ال���ل���ج���ن���ة
التقت بعض مالك امل��دارس الخاصة
مل����ن����اق����ش����ة م������وض������وع رف�������ع ال�����رس�����وم
وسوف تستكمل اللجنة مناقشة هذا
االمر في اجتماع يوم االثنني املقبل.

المرأة واألسرة :إعداد
مسودة قانون العنف األسري
أك�������دت م���س���ت���ش���ارة ل���ج���ن���ة ش����ؤون
امل�������رأة واألس���������رة د .ف�����رح ص������ادق أن
اللجنة بصدد إع��داد مسودة قانون
م���ك���اف���ح���ة ال����ع����ن����ف األس����������ري وال�������ذي
ي���خ���ت���ص بحماية األس���������رة ك��ام��ل��ة
واملرأة بشكل خاص.
وأض������اف������ت ص��������ادق ف�����ي ت��ص��ري��ح
ص��ح��اف��ي أن ال��ق��ان��ون يشمل حماية
األسرة واملرأة خاصة من جميع أنواع
العنف ال���ذي م��ن املمكن أن تتعرض
ل����ه س������واء ال��ن��ف��س��ي أو ال���ج���س���دي أو
ال��ج��ن��س��ي أو االق���ت���ص���ادي وس��ي��ك��ون
هذا القانون مكمال لقانوني حماية
الطفل ومحكمة األسرة.
وذك�������������رت أن ه������ن������اك ن����ق����ص����ا ف���ي
ال��ت��ش��ري��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وه����ذا ال��ق��ان��ون
ي����س����اه����م ف������ي إك������م������ال ال���ت���ش���ري���ع���ات
ال��ن��اق��ص��ة .وب��ي��ن��ت أن ه����ذا ال��ق��ان��ون
يقترح ان��ش��اء م��راك��ز إي���واء لضحايا

د .فرح صادق

ال����ع����ن����ف األس������������ري وان�������ش�������اء دائ��������رة
مختصة ف��ي ج��رائ��م العنف األس��ري
ق�����وام�����ه�����ا م������ن ال�����ش�����رط�����ة ال���ن���س���ائ���ي���ة
موضحة أن اللجنة بصدد االجتماع
قريبا ملناقشة مسودة القانون.
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الخرينج يستقبل رئيس وأعضاء حملة
«متى نسكن؟»
اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم��ة م�ب��ارك الخرينج ف��ي مكتبه
ام��س رئيس حملة (متى نسكن؟)
مشعان الهاجري وأعضاء الحملة
رشيد الرشيدي وحسن الكندري
وفارس العتيبي وفايز البقمي.
وج� � � � ��رى خ � �ل ��ال ال� � �ل� � �ق � ��اء ب �ح��ث
آخ � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات ب� �ش ��أن ال�ق�ض�ي��ة
االس � �ك� ��ان � �ي� ��ة وامل � � �ع� � ��وق� � ��ات ال� �ت ��ي
تواجهها وسبل حلها.
الخرينج يتسلم درعا تذكارية من رئيس وأعضاء حملة متى نسكن

الهاجري للموافقة على أكثر من  3أدوار
للقسائم الحكومية
اقترح النائب ماضي الهاجري أن
ت�ق��وم ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ب��امل��واف�ق��ة على
ان تكون التراخيص ال�ص��ادرة ببناء
ال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ص�ص��ة من
قبل املؤسسة العامة الرعاية السكنية
اكثر من ثالثة أدوار بما يتوافق مع
حاجة املخصص له.
وقال في االقتراح برغبة الذي تقدم
ب ��ه ف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد :ص ��در ال �ق��ان��ون
رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية بهدف توفير املسكن املالئم
لألسر الكويتية املخاطبة بأحكامه.
وف��ي ه��ذا السبيل اشتمل القانون
على التزام املؤسسة العامة للرعاية

برلمان

ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ب� �ت ��وف� �ي ��ر ث �ل��اث � ��ة ب ��دائ ��ل
ل� �ه ��ذه األس� � ��ر وف� �ق ��ا ل� �ت ��واف ��ر ش ��روط
االستحقاق لكل منها ف��ي املستحق
واملحقق له.
وت �ق��ر ه ��ذه ال �ب��دائ��ل ف ��ي ال�ق�س��ائ��م
وي� �ك ��ون ل �ل �م �ح��ق ل ��ه ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
ق� ��رض م ��ن ب �ن��ك االئ �ت �م ��ان ال �ك��وي �ت��ي
للبناء كما يجوز ان يكون التحقيق
بيتا حكوميا او شقة.
وب��ال �ن �ظ��ر ال ��ى ان امل �خ �ص��ص لهم
ق �س��ائ��م ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �ب �ن��اء ب��ال �ق��رض
امل �م �ن��وح ل �ه��م م��ن ال �ب�ن��ك ت �ص��در لهم
ت��راخ�ي��ص ال�ب�ن��اء م��ن ب�ل��دي��ة الكويت
بحيث ال ي�ج��وز لهم زي ��ادة االرت�ف��اع

املقرر للبيت عن ثالثة ادوار.
وب ��ال� �ن� �ظ ��ر ال � � ��ى ت �غ �ي ��ر ال � �ظ� ��روف
االجتماعية االسرية للمحقق له التي
يظهر فيها حاجة االسرة الى مساحة
اضافية تكفل ل��ه املسكن امل�لائ��م فان
م��ن امل�ط�ل��وب م��واف�ق��ة ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
على ان ت�ك��ون ال�ت��راخ�ي��ص ال�ص��ادرة
ب�ب�ن��اء ه��ذه ال�ق�س��ائ��م وي �ج��وز ارت�ف��اع
اك �ث ��ر م ��ن ث�ل�اث ��ة ط ��واب ��ق ل� ��ذا أق �ت��رح
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ان ت �ك��ون ال�ت��راخ�ي��ص
ال �ص��ادرة ببناء القسائم الحكومية
املخصصة من قبل املؤسسة العامة
الرعاية السكنية اكثر من ثالثة أدوار
بما يتوافق مع حاجة املخصص له.

ماضي الهاجري
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أبل للصالح :هل توجد أمالك
للدولة ال تقع تحت إشراف
المالية؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل اب ��ل
س��ؤاال ال��ى نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزير املالية وزير النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان� ��س ال �ص��ال��ح ج��اء
ف�ي��ه; ه��ل ه�ن��اك أم�ل�اك ل�ل��دول��ة ال
تقع تحت اش��راف وإدارة وزارة
املالية؟
وي� � ��رج� � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ك �ش��ف
ب � ��أم�ل��اك ال � ��دول � ��ة ال � �ت� ��ي ت �ش��رف
ع�ل�ي�ه��ا وزارة امل��ال �ي��ة م ��ع ب�ي��ان
باألراضي املؤجرة بموجب حق
االنتفاع ومواقع ومساحات كل
قطعة منها وأسماء املستأجرين
وامل� �ن� �ت� �ف� �ع�ي�ن وم � �ع� ��دل اإلي � �ج� ��ار
ب ��امل� �ت ��ر امل � ��رب � ��ع أو م� �ق ��اب ��ل ح��ق
االنتفاع والقيمة اإلجمالية لكل
عقد ومدته.
وه��ل ت�ق��وم أو ق��ام��ت وزارت�ك��م
امل� � ��وق� � ��رة ب� �ت ��أج� �ي ��ر أج � � � � ��زاء م��ن
أم � �ل ��اك ال � ��دول � ��ة ل � �غ� ��رض إق ��ام ��ة
م �ب��ان ل�ل�اس �ت �خ��دام ال� �خ ��اص أو
التأجير خالل السنوات الخمس
املاضية وحتى تاريخ طرح هذا
السؤال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
ف�ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�ك�ش��ف ب�ه��ذه
األراض��ي شامال كال من تحديد
م��واق �ع �ه��ا وم �س��اح �ت �ه��ا وق �ي �م��ة
اإليجار والغرض من االستخدام
واألس� �ب ��اب امل��وج �ب��ة ل�ت��أج�ي��ره��ا
وأسماء األشخاص املستفيدين؟
وه� � ��ل ت� ��وج� ��د م � �ب� ��ان م ��ؤج ��رة
على الجهات الحكومية بالدولة
م� ��ن امل �ن �ت �ف �ع�ي�ن وامل �س �ت ��أج ��ري ��ن
بعقود أم�لاك دول��ة تعود ملكية
ه� ��ذه األراض � � ��ي أس ��اس ��ا ألم�ل�اك
ال��دول��ة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
فيرجى تزويدي بكشف يتضمن

د .خليل ابل

اس ��م امل�س�ت��أج��ر امل�ن�ت�ف��ع ب��أم�لاك
ال��دول��ة وقيمة اآلنتفاع والقيمة
امل��ؤج��رة على الجهة الحكومية
املستأجرة من املنتفع واملساحة
واملنطقة واملدة.
وي� � ��رج� � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ك �ش��ف
ب� ��ال � �ق � �ي � �م� ��ة اإلي� � � �ج � � ��اري � � ��ة ال � �ت ��ي
تستفيد منها الدولة بإيجارها
ألم� � �ل� � ��اك ال � � � ��دول � � � ��ة ف � � ��ي ج �م �ي ��ع
ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات،م � �ف � �ص � �ل� ��ة ح �س��ب
ك � ��ل ق� � �ط � ��اع وم � �س� ��اح� ��ة األرض
وم ��وق �ع �ه ��ا م� ��ع ال �ق �ي �م��ة ال �ك �ل �ي��ة
لاليجار وكم يبلغ الفارق بني ما
تجنيه إدارة أمالك الدولة كقيمة
إي�ج��اري��ة وب�ين القيمة السوقية
(ال �ف �ع �ل �ي��ة)ل�ل�أراض��ي امل ��ؤج ��رة؟
وم��ا م��دى مساهمة ه��ذا ال�ف��ارق
ف��ي ال�ن��ات��ج ال�ق��وم��ي املحلي وما
القيمة امل�ض��اف��ة الق�ت�ص��اد البلد
من العوائد؟

الجيران :العقوبات الرادعة أهم مميزات مشروعي قانون اإلضراب
اص � ��در ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران ب �ي��ان��ا ص �ح��اف �ي��ا ب �ش��أن
م��ذك��رة ق��ام ب��اع��داده��ا ح��ول دراس��ة
مشروعي قانون اإلضراب املقدمني
م� � ��ن ال � �ن� ��ائ � �ب�ي��ن ع� � � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي
وعبدالحميد دشتي.
وق � � � � ��ال ال � � �ج � � �ي� � ��ران ف� � ��ي م� �ق ��دم ��ة
الدراسة:
ي� �ت� �ع�ي�ن ت �ن �ظ �ي��م اإلض � � � � ��راب ف��ي
ح� � � ��دود ال� � �غ � ��رض م� �ن ��ه ب ��اع� �ت� �ب ��اره
وسيلة تعبير جماعية للدفاع عن
الحقوق العمالية ويجب أال يتعدى
ذلك ليصبح وسيلة تركيع وإرهاب
ل ��رب ال�ع�م��ل واب �ت ��زاز ل��ه ع��ن ط��ري��ق
املساومة في تعطيل املصالح.
وح � � � � � ��ول ت� � �ق � ��وي � ��م امل� � �ش � ��روع �ي��ن
ق� � ��ال ال � �ج � �ي� ��ران ت � ��م االط � �ل� ��اع ع �ل��ى
مشروعي قانون اإلضراب املقدمني

م� � ��ن ال � �ن� ��ائ � �ب�ي��ن ع� � � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي
وع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي وف �ي �م��ا يلي
نوجز مالحظاتنا على املشروعني
بشكل خ��اص وعلى تشريع قانون
لإلضراب بشكل عام:
 امل�ش��روع��ان مشابهان إل��ى حدم��ا ل�ق��ان��ون��ي اإلض � ��راب ال�ب�ح��ري�ن��ي
واملصري.
 امل �ش��روع��ان م�ت�ط��اب�ق��ان ف��ي كلاألح � �ك� ��ام ت �ق��ري �ب��ا وال ي ��وج ��د ف��رق
إال ف��ي أس��اس مسؤولية املوظفني
امل �ض��رب�ين ال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن األض ��رار
ال � �ن� ��ات � �ج� ��ة ع� � ��ن اإلض� � � � � � ��راب ت� �ج ��اه
املتعاملني مع جهة العمل.
وع��ن مميزات املشروعني ق��ال ان
املشروعني اصابا فيما يلي:
 إل� �ق ��اء امل �س��ؤول �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ةعن اإلض��رار الناتجة عن اإلض��راب

على املوظفني املضربني وضمانهم
للتعويض عن األضرار الناتجة عن
اإلضراب والربح الفائت.
 ف��رض ق�ي��ود وإج � ��راءات تطيلاألم � ��د وت �ع �ط��ي ف��رص��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
وج� �ه ��ة اإلدارة مل �ع��ال �ج��ة أس� �ب ��اب
اإلضراب قبل البدء فيه.
 إنشاء مؤسسة حكومية تعنىب �ش��ؤون اإلض��راب��ات وت �ش��رف على
امل� � �ف � ��اوض � ��ات وت� �ض� �ب ��ط م �س ��اره ��ا
وتراقب إجراءاتها.
 ت � �ج� ��ري� ��م م � �خ� ��ال � �ف� ��ات ق� ��ان� ��وناإلضراب ووضع عقوبة رادعة.
واض ��اف ال �ج �ي��ران :وي �ع��اب على
املشروعني ما يلي:
 إط � �ل � ��اق ح� � ��ق اإلض � � � � � � ��راب ف��يال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي دون �م��ا ق�ي��د ف��إن
ذل ��ك ي �ن �ط��وي ع �ل��ى إخ�ل��ال ب �ت��وازن

د .عبدالرحمن الجيران

العالقة بني املوظفني وجهة اإلدارة
ويتعارض وق��اع��دة تساوي القوى
بني الطرفني التي يبسطها قانون
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ذل ��ك أن اإلض� ��راب

ي �م �ن ��ح امل ��وظ � �ف �ي�ن س �ل �ط ��ة م �ط �ل �ق��ة
ي �ظ �ه ��رون ب �ه��ا ع �ل��ى ج �ه��ة اإلدارة
ظ� � �ه � ��ورا ي� �ص� �ع ��ب م� �ع ��ه امل �ع ��ال �ج ��ة
املتوازنة والسلطة املطلقة مفسدة
م �ط �ل �ق��ة ف� � ��اإلض� � ��راب ف � ��ي ال �ق �ط ��اع
الحكومي ي��ؤدي إل��ى ع��دم استقرار
ال ��وظ �ي �ف ��ة ال� �ع ��ام ��ة وي � �ه� ��دد أم �ن �ه��ا
ويعطل املصالح املهمة ف��ي البالد
دون مصلحة تذكر للموظف لذلك
فاملصلحة الوطنية تقتضي حظر
اإلض� � � ��راب ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
حظرا مطلقا نظرا لظهور املفسدة
ف �ي��ه ع �ل��ى امل �ص �ل �ح��ة أم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف �ه �ن��اك م�س��اح��ة
ب�ين امل��وظ��ف ورب العمل ق��د تغيب
فيها حقوقه الثابتة في عقد العمل
وال يقوى على استيفائهالذلك فإن
إجازة اإلضراب في القطاع الخاص

ب��ال �ق �ي��ود ال� � � � ��واردة ق ��د ت� �ك ��ون ف�ي��ه
مصلحة راجحة.
 وإن ك��ان ال م�ف��ر م��ن إق ��رار حقاإلض� � � ��راب ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
ن� ��زوال ع �ل��ى ال� �ت ��زام ال �ك��وي��ت دول �ي��ا
باملعاهدات ال��دول�ي��ة التي تقر هذا
الحق فإنه يتعني تقييد هذا الحق
على نحو يقلل مفاسده فيحظر في
امل��ؤس �س��ات ال�ح�ي��وي��ة ال �ت��ي تتصل
بمعاش الناس اليومي وأمن البالد
وي �ك ��ون ال �ح �ظ��ر إم ��ا ب�ت�س�م�ي��ة تلك
امل ��ؤس� �س ��ات ص ��راح ��ة ف ��ي م �ش��روع
القانون أو بتفويض وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء بتسميتها
الحقا في الالئحة التنفيذية وهذا
األف �ض��ل ش��ري �ط��ة وض ��ع م �ع �ي��ار أو
تعريف للمؤسسات الحيوية يكون
جامعا ومانعا قدر اإلمكان.
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نواب يطالبون العيسى باإلسراع في حل
مشكلة الشعب المغلقة في التطبيقي
ت��واص �ل��ت ردود األف� �ع ��ال ال�ن�ي��اب�ي��ة
املطالبة باالسراع في وضع حل ملشكلة
الشعب املغلقة بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب وأك��د غير نائب
أن ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة س �ي �ك��ون ل �ه��ا م ��ردود
س �ي��ئ ع �ل��ى م�س�ت�ق�ب��ل أب �ن��اء ن��ا الطلبة
وال �ط��ال �ب��ات خ�ص��وص��ا امل�ق�ب�ل�ين منهم
على التخرج.
النائب عسكر العنزي أك��د ض��رورة
إس � ��راع وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي د .بدر العيسى في حل مشكلة
ال �ش �ع��ب امل �غ �ل �ق��ة ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب التي أدت
ال ��ى ل �ج��وء ب �ع��ض ال �ط�ل�اب ف��ي ك�ل�ي��ات
وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة ال ��ى االع �ت �ص��ام بعد
ان ب ��ات مستقبلهم التعليمي م�ه��ددا
بالضياع.
وق��ال عسكر ف��ي تصريح صحافي:
ي� �ج ��ب زي� � � � ��ادة امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل ��ال� �ي ��ة
ل� � �ل� � �ك � ��ورس ال � �ص � �ي � �ف ��ي ف� � ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي لفتح ال�ش�ع��ب املغلقة وف��ي
ح��ال ل��م تتوافر امليزانية ال�لازم��ة لذلك
ف �ع �ل��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ة ف� ��ي وزارة
التعليم العالي التقدم الى مجلس األمة
بطلب لتعزيز ميزانية هيئة التعليم
التطبيقي مؤكدا أن نواب مجلس االمة
لن يرفضوا زي��ادة املخصصات املالية

ل� �ل� �ك ��ورس ال �ص �ي �ف��ي الن � ��ه ف� ��ي ص��ال��ح
الطالب والطالبات وإنقاذ مستقبلهم.
واس �ت �غ��رب ع�س�ك��ر ال �ك��رم ال�ح��ات�م��ي
ل�ل�ح�ك��وم��ة م��ع ال� ��دول االخ� ��رى بتقديم
امل � �ن � ��ح وامل � � �س� � ��اع� � ��دات ب �ي �ن �م ��ا ت �ب �خ��ل
الحكومة على أبنائها طالب وطالبات
التعليم التطبيقي وت�ت��رك مستقبلهم
التعليمي ف��ي م�ه��ب ال��ري��ح وال�ج�ل��وس
في بيوتهم ب��دال من قضاء ه��ذا الوقت
ف��ي م��راج�ع��ة دروس �ه��م وال�ت�س��اب��ق في
ت �س �ج �ي��ل م � ��واد ج ��دي ��دة ل �ل�إس ��راع ف��ي
إن� �ه ��اء وح ��دات� �ه ��م ال ��دراس� �ي ��ة ودخ� ��ول
الحياة العملية.
وتمنى عسكر م��ن رئ�ي��س وأع�ض��اء
اللجنة التعليمية البرملانية سرعة عقد
اج�ت�م��اع لها واس�ت��دع��اء وزي��ر التربية
وزي��ر التعليم العالي وقيادات ال��وزارة
وق � �ي� ��ادات ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
ل�ح��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي س�ت��ؤث��ر على
مستقبل اآلالف من الطالب والطالبات
في كليات ومعاهد الهيئة.
وم��ن جهته ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب منصور
الظفيري وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال�ع��ال��ي د.ب ��در العيسى بحسم مشكلة
ال �ش �ع��ب امل �غ �ل �ق��ة ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب ال�ت��ي
سيكون لها مردود سيئ على مستقبل

عاشور :أجندة منظمة لتسليم
القطاع النفطي للقطاع الخاص
علق النائب ص��ال��ح ع��اش��ور على
اضراب اكثر من  300عامل من عمالة
امل � �ق� ��اول ل� ��دى ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال��روض �ت�ي�ن أم ��س االول
بسبب اعتراضهم على تأخير صرف
روات� �ب� �ه ��م وال � �غ� ��اء ب �ع��ض م��زاي��اه��م
ق��ائ�لا :ه��ذا م��ا ح��ذرن��ا منه قبل فترة
بعدم تسليم رقاب أبنائنا املوظفني
وال �ع �م��ال ب�ي��د ال�ق�ط��اع ال �خ��اص غير
امل�س�ت�ق��ر وظ�ي�ف�ي��ا وال�ع�ك��س صحيح
عندما تعرضت شركة نفط الخليج
اح� ��دى ال �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة مل��ؤس�س��ة
البترول الكويتية الى أزمة نتج عنها
وق��ف العمل باالنتاج وم��ع ذل��ك كان
ه�ن��اك اس�ت�ق��رار وظ�ي�ف��ي للمواطنني
فيها وعدم انهاء خدماتهم.
واض � ��اف ع ��اش ��ور :ك �م��ا أن ه�ن��اك
أي �ض��ا ت� �ج ��ارب س �ي �ئ��ة س��اب �ق��ة سنة
 2009ع � �ن � ��دم� ��ا ت � �ع� ��رض � ��ت ب �ع��ض
ال� � �ش � ��رك � ��ات االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ألزم� � ��ة
اق �ت �ص��ادي��ة ق��ام��ت ب��إن �ه��اء خ��دم��ات
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن ل��دي �ه��م دون
حسيب أو رقيب من الحكومة .واكد

صالح عاشور

عاشور أن ما يمر به القطاع النفطي
حاليا ما هو إال تنفيذ أجندة منظمة
ل�ت�س�ل�ي��م ش ��رك ��ات ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ل �ل �ق �ط��اع ال � �خ� ��اص وإن ك � ��ان ت�ح��ت
مسميات مختلفة وه��ذا غير مقبول
بتاتا مستطردا بالقول :مسؤوليتنا
ال��رق��اب �ي��ة ت�ح�ت��م م �ن��ع ه ��ذا ال�ت�لاع��ب
بمصدر الدخل الرئيسي للبلد.

عسكر العنزي

منصور الظفيري

طالل الجالل

ابنائنا الطالب والطالبات في كليات
وم �ع��اه��د ال �ه �ي �ئ��ة خ �ص��وص��ا امل�ق�ب�ل�ين
منهم على التخرج.
وقال الظفيري في تصريح صحافي
إن ال��وزي��ر م�ط��ال��ب ب�ت�ح��رك س��ري��ع ألن
األم� � ��ر ال ي �ح �ت �م��ل ال �ت��أج �ي��ل وال �ف �ص��ل
ال�ص�ي�ف��ي ع�ل��ى األب � ��واب م�ع�ت�ب��را حجة
ع ��دم وج ��ود م�ي��زان�ي��ة ت�ه��رب��ا ال يتسق
م��ع املنطق ف��ي ظ��ل وج��ود وف��رة مالية
وبإمكان الوزير طلب اعتماد تكميلي
امل � �ي ��زان � �ي ��ة وال أظ � � ��ن ه � �ن� ��اك ع ��راق �ي ��ل
ح �ك��وم �ي��ة أو ن �ي��اب �ي��ة س �ت��ؤخ��ر إق� ��رار
االعتماد ألنه مرتبط بمستقبل الطلبة.

وف �ض��ل ال�ظ�ف�ي��ري أن ت�ع�ق��د اللجنة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة اج �ت �م��اع��ا م��ع
ال��وزي��ر وق �ي��ادات التطبيقي لحل هذه
املشكلة املرتبطة بمصائر عدد كبير من
الطلبة والطالبات في كليات ومعاهد
الهيئة ووض ��ع ال�ن�ق��اط ع�ل��ى ال�ح��روف
وانهاء مشكلة الشعب .ودعا الظفيري
الوزير العيسى إلى ت��دارك األمر وعدم
تركه عرضة لالجتهادات ألن مثل هذه
األم� ��ور وامل�ت�ع�ل�ق��ة بمستقبل األج �ي��ال
ت�ح�ت��اج إل ��ى ق ��رار س��ري��ع ي�ب��ره��ن على
تحمل املسؤولية مثمنا دور الجموع
ال �ط�ل�اب �ي��ة ال �ت ��ي ت �ع��ام �ل��ت م ��ع ال �ح��دث

برقي ولم تخرج عما هو متاح اذ كان
االح �ت �ج��اج دي�م�ق��راط�ي��ا م�ع�ب��را بشكل
واض � � � ��ح ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة ح � ��ل م �ش �ك �ل��ة
الشعب املغلقة في التطبيقي.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب ط�ل�ال
ال �ج�لال وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د.ب � ��در ال�ع�ي�س��ى ب �ح��ل مشكلة
ال �ش �ع��ب امل �غ �ل �ق��ة ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب على وجه
ال�س��رع��ة ،ن�ظ��را مل��ا تسببته م��ن مشاكل
البنائنا الطلبة.
وق��ال ال�ج�لال ف��ي تصريح صحافي
ان��ه يجب توفير امل�ي��زان�ي��ة ال�لازم��ة من

النصف يسأل عن حاالت نقل
القيد االنتخابي
وجه النائب راكان النصف
سؤاال الى نائب رئيس مجلس
ال � � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ ��ال ��د ج��اء
ف� �ي ��ه :ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب �ع��دد
ح��االت نقل القيد االنتخابي
التي تم تسجيلها في كشوف
الناخبني في السنوات الثالث
األخيرة كل على حدة مع بيان
ال��دائ��رة االن�ت�خ��اب�ي��ة األصلية
والدائرة التي تم النقل لها.
وي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب�ك�ش��ف
بأسماء الناخبني ممن قاموا
ب� �ن� �ق ��ل ق � �ي� ��ده� ��م االن� �ت� �خ ��اب ��ي
وب� �ي ��ان ال� ��دائ� ��رة االن �ت �خ��اب �ي��ة
خ � �ل � ��ال ال� � � �س� � � �ن � � ��وات ال� � �ث �ل��اث
األخ � �ي� ��رة ك ��ل ع �ل��ى ح� ��دة ك�م��ا
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب�ع��دد ح��االت
التسجيل ال�ج��دي��د للناخبني
ف��ي السنوات ال�ث�لاث األخيرة
كل على حدة مع بيان الدائرة
االنتخابية لكل ناخب.

راكان النصف

وي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب�ك�ش��ف
ب��أس�م��اء ال�ن��اخ�ب�ين املسجلني
ال � � � �ج� � � ��دد وب � � � �ي� � � ��ان ال� � � ��دائ� � � ��رة
االن �ت �خ��اب �ي��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات
الثالث األخيرة كل على حدة

اج ��ل ف�ت��ح ال�ش�ع��ب امل�غ�ل�ق��ة ف��ي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي ومسؤولية
وزارة التعليم العالي معنية بتوفيرها
مبديا استعداد مجلس االمة من اقرار
اي � ��ة اع � �ت � �م� ��ادات ت� �ص ��ب ف� ��ي م�ص�ل�ح��ة
ابنائنا الطلبة.
واب� � ��دى ال� �ج�ل�ال ت��أي �ي��ده م�ط��ال�ب��ات
ال �ط �ل �ب��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي�ق��ي
امل �س �ت �ح �ق ��ة م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ان زي � � ��ادة
املخصصات املالية للكورس الصيفي
ي �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح�ت�ه��م وي �س��اه��م ف��ي
توفير ال �ك��وادر البشرية ال �ق��ادرة على
االنخراط بسوق العمل.
وش� � � � � ��دد ال� � � �ج� �ل ��ال ع� � �ل � ��ى ض � � � ��رورة
استثمار وقت طلبة وطالبات التعليم
وت �م �ك �ي �ن �ه��م م� ��ن م ��راج� �ع ��ة دروس � �ه ��م
وال�ت�س��اب��ق ف��ي تسجيل م ��واد ج��دي��دة
لإلسراع في إنهاء وحداتهم الدراسية
ودخول الحياة العملية .
ودع � ��ا ال� �ج�ل�ال ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال� ��ى ب �ح��ث ه� ��ذا امل ��وض ��وع
مع ال��وزي��ر د .ب��در العيسى والجهات
امل �ع �ن �ي��ة واالج� �ت� �م ��اع م ��ع م �م �ث �ل�ين ع��ن
ال �ط �ل �ب��ة م ��ن أج ��ل ان �ه ��اء ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة
التي باتت تؤرق الطلبة والطالبات في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

دشتي يستفسر عن مدة خدمة
أحد موظفي البترول الوطنية
تقدم النائب عبد الحميد دشتي
ب� �س ��ؤال ال� ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
بالوكالة انس الصالح جاء فيه :من
حيث تطبيق مبدأ العدل واملساواة
ب�ي�ن ج �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي وإحقاقا لقرار مجلس إدارة
مؤسسة البترول الكويتية الخاص
ب��اإلح��ال��ة للتقاعد م��ن ت �ج��اوز سن
ال �ـ  ٣٥ع��ام��ا م��ن ال�خ��دم��ة واس�ت�ن��ادا
ل�ل�م��ادة  121م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ملجلس األم��ة املوقر يرجى تزويدي
باآلتي:
كم ع��دد سنوات الخدمة الفعلية
امل �س �ج �ل��ة ف ��ي م��ؤس �س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية للموظف ع .ب  -مدير
دائ ��رة ال�ت�س��وي��ق امل�ح�ل��ي ف��ي شركة
البترول الوطنية الكويتية؟
وه � � ��ل ت� �ط� �ب� �ي ��ق ق � � � ��رار م ��ؤس �س ��ة
البترول الكويتية بإحالة اإلشرافيني
م��ن م��دي��ر ورئ �ي��س ف��ري��ق ع�م��ل ممن
لديهم مدة اشتراكات  ٣٥سنة لدى
م��ؤس �س��ة ال �ت��أم �ي �ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة

عبد الحميد دشتي

ل�ل�ت�ق��اع��د ت�ط�ب��ق م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء
ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع؟ وه� ��ل ت ��م اس�ت �ث �ن��اء
م ��وظ �ف�ي�ن م� ��ن ال � �ق � ��رار أع �ل ��اه خ�ل�ال
السنة املالية الحالية ٢٠١٦/٢٠١٧؟
ف��ي ح��ال اإلي �ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا
ب ��أس� �م ��ائ� �ه ��م وم �ن �ص �ب �ه ��م وس �ب ��ب
االس�ت�ث�ن��اء وم��واف �ق��ة م�ج�ل��س إدارة
م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة على
ذلك.
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برلمان

 5نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم
التعليم العالي بما يضمن منع االختالط
ت� �ق ��دم ال � �ن� ��واب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
وع ��ودة ال��روي�ع��ي ومحمد الحويلة
وع�ل��ي الخميس وح �م��دان العازمي
ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تعديل
ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام امل � � � ��ادة االول � � � ��ى م��ن
القانون رقم  24لسنة  1996في شأن
تنظيم التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي جامعة
ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب والتعليم في
املدارس الخاصة جاء فيه:
م��ادة اول��ى :يستبدل بنص املادة
االول� ��ى م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  24لسنة
 1996امل� �ش ��ار ال �ي��ه ال �ن��ص ال �ت��ال��ي:
تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير
امل �ب��ان��ي ال �ق��ائ �م��ة ل�ك�ل�ي��ات وم�ع��اه��د
وم ��راك ��ز ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ب� �م ��ا ي �ض �م��ن م� �ن ��ع االخ� � �ت �ل��اط ب�ين
ال� � � ��ذك� � � ��ور واالن� � � � � � � ��اث ف � � ��ي امل � �ب� ��ان� ��ي
وامل �خ �ت �ب��رات وامل�ك�ت�ب��ات واالن�ش�ط��ة
وال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ت ��رب ��وي ��ة واالداري � � � ��ة
وجميع امل��راف��ق على ان تلتزم عند
ت �ص �م �ي��م امل �ب ��ان ��ي ال� �ت ��ي ت�س�ت�ح��دث
باملتطلبات السابقة.

محمد الحويلة

حمود الحمدان

عودة الرويعي

حمدان العازمي

علي الخميس

م� � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ي� �ل� �غ ��ى ك � ��ل ح �ك��م
يتعارض مع احكام هذا القانون.
م��ادة ث��ال�ث��ة :على رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ هذا القانون ويعمل به منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وج� ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة:
ص��در ال�ق��ان��ون رق��م  24لسنة 1996
ب � �ه� ��دف ت ��أك� �ي ��د االل � � �ت� � ��زام ب ��أح �ك ��ام
ال �ش��ري �ع��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا

مصدرا تشريعيا يهتدي بتعاليمها
وب �م��ا ج ��اء ف ��ي ال �ف �ت��اوى ال�ش��رع�ي��ة
الصادرة من قطاع االفتاء والبحوث
الشرعية ادارة االفتاء (لجنة األمور
ال �ع��ام��ة) ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة االوق� ��اف
وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة (ال�ف�ت��وى رقم
 51ع )2005/ب�ت��اري��خ 2005/5/21
وال�ف�ت��وى رق��م 214ع 2006/بتاريخ
 2006/12/12ب � ��أن � ��ه ال ي� �ج ��وز
االخ �ت�ل�اط ب�ين ال��ذك��ور واالن� ��اث في

ال �ت �ع �ل �ي��م وت ��واف� �ق ��ا وح� ��رص� ��ا ع�ل��ى
القيم والعادات والتقاليد التي يقوم
عليها البناء االجتماعي الكويتي
وف �ق��ا الح �ك��ام االس�ل��ام وذل ��ك بمنع
االخ �ت�ل�اط ب�ين ال �ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات
في املباني وقاعات الدراسة والتزام
الوزارات والجهات ذات الصلة بذلك
وت��أك �ي��دا ع�ل��ى ال �ت��زام ك��ل م��ن وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ووزارة ال�ت��رب�ي��ة
بالقيام بمسؤولياتها واالسهام في

رقي الفكر وتقدم العلوم مع مراعاة
قيم املجتمع وبما يحقق مساهمة
ال� �ج ��ام� �ع ��ات وامل � �ع� ��اه� ��د وامل� � � ��دارس
ال� �خ ��اص ��ة االي� �ج ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ت�ن�ش�ئ��ة
االجيال قائمة في اطار من التكامل
ال �ع �ل �م��ي وال� ��روح� ��ي وال �خ �ل �ق��ي ف��ي
ضوء مبادئ الشريعة االسالمية.
ول �ت �ح �ق �ي��ق ذل� � ��ك ك� �ل ��ه ج� � ��اء ه ��ذا
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون الس �ت �ب��دال نص
امل � ��ادة االول � ��ى م ��ن ال �ق��ان��ون امل �ش��ار

ال� �ي ��ه ب �ح �ي��ث ي� �ك ��ون ال �ف �ص��ل ك��ام�لا
ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات وم�ح�ق�ق��ا
ف��ي امل�ب��ان��ي وامل�خ�ت�ب��رات واملكتبات
وس��ائ��ر االن �ش �ط��ة االج �ت �م��اع �ي��ة في
دور ال �ع �ل��م وال �ج ��ام �ع ��ة وامل � � ��دارس
الخاصة.

الجبري :كل منصف يعرف أن مجلس
 2013إنجازاته غير مسبوقة
أك� � � � � ��د م � � � �ق � � ��رر ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
واالقتصادية النائب محمد الجبري لـ
«ال��دس�ت��ور» ان كل منصف يعرف بأن
مجلس  2013ان�ج��ازات��ه غير مسبوقة
واالرق � ��ام خ�ي��ر دل�ي��ل ع�ل��ى ذل��ك مشيرا
ال ��ى ان ه ��ذا ب��ال �ت��واف��ق م ��ع ال�ح�ك��وم��ة
ألج ��ل م�ص�ل�ح��ة ال�ب�ل��د وأب �ن��اء الشعب
الكويتي.
واض ��اف أن امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي طبق
امل � ��ادة  50م ��ن ال��دس �ت��ور ب�ح��ذاف�ي��ره��ا
وال � � �ت � ��ي ت � �ن ��ص ع � �ل ��ى ال� � �ت� � �ع � ��اون ب�ين
السلطتني م��ع ال�ف�ص��ل بينهما وع��دم
ت ��دخ ��ل ال �س �ل �ط��ة ف ��ي االخ �ت �ص��اص��ات
االخ� ��رى م�ض�ي�ف��ا :ب ��ات م��ن ال �ض��روري
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة اإلس � ��راع ف��ي االن�ت�ه��اء
م��ن صياغة ال�ل��وائ��ح الداخلية لحزمة
ال� �ق ��وان�ي�ن االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال� �ت ��ي اق��ره��ا
املجلس والكفيلة بالخروج من األزمة
االقتصادية الطاحنة وتعالج العجز
في امليزانية العامة للدولة.
وع � ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ت ��م اق ��راره ��ا
م��ن قبل املجلس ق��ال :ل��و ت��م تنفيذها
ب��ال�ش�ك��ل ال�ص�ح�ي��ح ألص �ب �ح��ت عجلة
التنمية أس��رع مشيرا ال��ى ان��ه بسبب
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محمد الجبري

ت��أخ��ر ال �ح �ك��وم��ة ف��ي اص � ��دار ال �ل��وائ��ح
الداخلية للقوانني عقد جلسة تاريخية
خاصة الستعجال الحكومة في اصدار
اللوائح وتنفيذها على ارض الواقع.
وب�ي�ن ال �ج �ب��ري ان ��ه ب��ال��رغ��م م ��ن ان
دور املجلس تشريعي ورق��اب��ي ودور
الحكومة التنفيذ إال انه وضع النقاط
ع �ل��ى ال � �ح ��روف ف ��ي ج �ل �س��ة م�ح��اس�ب��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة وأدت ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ة ال��ى
اإلس ��راع ال�ح�ك��وم��ي ف��ي اص ��دار بعض

اللوائح التنفيذية للقوانني مستطردا:
ولكن مازالت تسير بخطى وان كانت
تحتاج ملزيد من السرعة لالنتهاء من
لوائح القوانني االخرى.
وأش��ار الجبري ال��ى ان��ه اذا استمر
ه��ذا ال�ت�ع��اون بالشكل الصحيح التي
ت �ن��ص ع �ل �ي��ه امل � ��ادة  50م ��ن ال��دس �ت��ور
ب�ت�ك��ري��س م�ب��دأ ال �ت �ع��اون ب�ين السلطة
وال �ف �ص ��ل ب�ي�ن ع �م �ل �ه��ا وال� �ت ��ي ط�ب�ق��ت
بهذا املجلس خير تطبيق فإن الرابح
سيكون الكويت.
واوض��ح الجبري ان��ه ال خ�ي��ار ام��ام
الحكومة إال االن �ج��از ف��ي ظ��ل الوضع
االق � � �ت � � �ص � ��ادي ال � �ح� ��ال� ��ي واالوض � � � � ��اع
االقليمية التي من حولنا مشددا على
ض ��رورة ان�ج��از ال�ق��وان�ين االق�ت�ص��ادي��ة
ال �ت ��ي س�ت�ن�ت�ش��ل ال �ك��وي��ت م ��ن ال�ع�ج��ز
املالي اآلني.
وناشد الجبري سمو رئيس مجلس
ال ��وزراء الشيخ جابر امل�ب��ارك ان يحث
الوزراء وجميع افراد الفريق الحكومي
على االن�ج��از خاصة أن هناك ق��رارات
تصحيحة صدرت من مجلس الوزراء
فيما يتعلق باملسؤولني ومكافآتهم.

الدويسان يسأل عن الخطة الزمنية
لعمل هيئة االتصاالت
تقدم النائب فيصل الدويسان
بسؤال الى وزير املواصالت وزير
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى
ال�ك�ن��دري ح��ول هيئة االت�ص��االت
وت �ق �ن �ي��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات ط ��ال ��ب م��ن
خ �ل�ال� ��ه ب� ��االط �ل�اع ع� �ل ��ى ال �خ �ط��ة
ال��زم�ن�ي��ة لعمل الهيئة واالع �م��ال
التي بدأت بمباشرتها بالفعل.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص ال �س��ؤال :في
ع��ام  2014ص��در القانون رق��م 37
لسنة  2014بإنشاء هيئة تنظيم
االت� �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
( )2014 / 37وف ��ي  2015ص��در
ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  98ل �س �ن��ة 2015
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون.
وك ��ان ال �ه��دف م��ن اق� ��رار ال�ق��ان��ون
الرغبة في تطوير األداء وإحداث
فاعلية أكثر لهذا القانون تالئم
ت �ط��ور ال�ع�ص��ر ف�ق��د رؤي تعديل
بعض أحكامه وم ��واده وإض��اف��ة
ف� �ق ��رات ل �ب �ع��ض امل � � ��واد ل � ��ذا ج��اء
ال �ق��ان��ون ب �ع��دة ت �ع��دي�لات س ��واء
م��ن ن��اح�ي��ة ال�ص�ي��اغ��ة واس�ت�ب��دال
ب� � �ع � ��ض ال � � �ن � � �ص� � ��وص ش ��ري � �ط ��ة

فيصل الدويسان

أال ي� �ت� �ع ��ارض ذل� � ��ك م� ��ع أح� �ك ��ام
ال��دس�ت��ور وال �ق��ان��ون .وت��م تعيني
امل �ه �ن��دس س��ال��م األذي� �ن ��ة رئ�ي�س��ا
ملجلس هيئة تنظيم االتصاالت
وتقنية املعلومات ب��درج��ة وزي��ر
ب� �ق ��رار م ��ن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف��ي
اجتماعه املنعقد يوم االثنني 27
اكتوبر .2014
في الثاني من فبراير من العام
 2016الجاري اعلن رئيس الهيئة

م .سالم االذينة عن تشكيل لجنة
م�ت�خ�ص�ص��ة ل�ت�س�ه�ي��ل اج � ��راءات
ن � �ق � ��ل ب � �ع � ��ض االخ � �ت � �ص � ��اص � ��ات
واالص� � � � � ��ول وف � � ��ق خ� �ط ��ة زم �ن �ي��ة
م� �ح ��ددة ك ��ي ت �ت �م �ك��ن م ��ن ال �ق �ي��ام
ب �ك��ام��ل م �ه��ام �ه��ا م �ع �ل �ن��ا وق �ت �ه��ا
ان ال�ه�ي�ئ��ة ب��اش��رت م �ه��ام عملها
رس � �م � �ي� ��ا .وح � �س� ��ب امل� �ع� �ل ��وم ��ات
امل�ت��واف��رة لدينا ان الهيئة تعمل
م��ن خ�ل�ال مكتب م��ؤج��ر ف��ي اح��د
امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة وت�ت�ح�م��ل
ال � ��دول � ��ة ت� �ك ��ال� �ي ��ف االي� � �ج � ��ار م��ن
ذل��ك ال��وق��ت ل��ذل��ك ن��رج��و اف��ادت�ن��ا
ب ��االط�ل�اع ع �ل��ى ال �خ �ط��ة ال��زم�ن�ي��ة
لعمل الهيئة ان امكن وهل انتهت
ال�ل�ج�ن��ة امل�ش�ك�ل��ة لنقل امل �ه��ام من
اعمالها؟
وما االعمال التي بدأت الهيئة
بمباشرتها بالفعل؟ وهل مازال
هناك اختصاصات لم تنقل لها
حتى اآلن؟
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

أعدت جريدة «الدس��تور» ملفا ش��امال ينشر على حلقات متتالية يسلط الضوء على أعداد وتصنيف التشريعات 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 وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في المجلسين األول والثاني.

«الدستور» تسلط الضوء على إنجازاته التشريعية

مجلس  195 :1963تشريعا منها  74قانونا
و 90للميزانيات و 31اتفاقية
القوانين موزعة على أدوار االنعقاد

%13.5

%46.2

%37.9

%4.1

التشريعات المنجزة في الفصل األول

%31.1

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
195
90
31
74
العدد
% 100
% 46.2
املعدل % 15.9 % 37.9
صدر في الفصل التشريعي األول
ال� ��ذي اس �ت �ه��ل اع �م��ال��ه ف��ي  29ي�ن��اي��ر
 1963واستمر  4سنوات  195تشريعا
منها  74قانونا و 90قانونا في شأن
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
و 31اتفاقية.
وقد تنوعت التشريعات الصادرة
م ��ا ب�ي�ن  74ق��ان��ون��ا ب�ن�س�ب��ة % 37.9
م��ن إج �م��ال��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ص��ادرة
ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل االول ف �ي �م��ا ب� �ل ��غ ع ��دد
االت� �ف ��اق� �ي ��ات ال� � �ص � ��ادرة  31ق��ان��ون��ا
باتفاقية بنسبة  % 15.9من إجمالي
التشريعات و 90قانونا للميزانيات
والحسابات الختامية بنسبة % 46.2
م��ن إج�م��ال��ي التشريعات ال�ص��ادرة
وت �ش �ي ��ر االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ب��ال �ن �س �ب��ة
للقوانني واملراسيم بقوانني إلى أن
هناك  42قانونا جديدا من بني 74
قانونا بنسبة  % 56.8والباقي 32
تعديال على ق��وان�ين قائمة بنسبة
.% 43.2
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��ال �ق��وان�ي�ن واالت �ف��اق �ي��ات
وامليزانيات والحسابات الختامية
ف�ق��د ش�ه��د دور االن �ع �ق��اد االول من
ال�ف�ص��ل التشريعي االول إق ��رار 18
ق��ان��ون��ا بمعدل  % 9.2م��ن إجمالي

%6.5

%21.6

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

العدد

10

23

22

16

املعدل

% 21.6 % 29.7 % 31.1 % 13.5

اقرار  10قوانني بمعدل .% 5.1
أم � � ��ا ت� �ص� �ن� �ي� �ف ��ات م� ��وض� ��وع� ��ات
ال�ت�ش��ري�ع��ات ف�ق��د ص��در  11قانونا
ب� �ش ��أن االق � �ت � �ص� ��اد وال � �ت � �ج� ��ارة و9
ق��وان�ين ب�ش��أن ال �ع��دل وال �ق �ض��اء و6
ق��وان�ين ب�ش��أن ان�ت�خ��اب��ات مجلسي
االم � ��ة وال �ب �ل ��دي و 4ق ��وان�ي�ن ب�ش��أن
ال��رع��اي��ة الصحية وق��ان��ون�ين بشأن
التعليم و 11قانونا ب�ش��أن االدارة

%41.9

%29.7

%15.9

ال�ت�ش��ري�ع��ات ال� �ص ��ادرة ف��ي الفصل
االول وع ��دده ��ا  195ق��ان��ون��ا وف��ي
دور االن�ع�ق��اد ال�ث��ان��ي فقد ت��م إق��رار
 45قانونا بمعدل  % 23.1وفي دور
االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث ف�ق��د ت��م إق� ��رار 52
ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل  % 26.7وف ��ي دور
االن �ع �ق��اد ال ��راب ��ع ف �ق��د ت��م إق � ��رار 70
ق��ان��ون��ا ب�م�ع��دل  % 35.9وف ��ي دور
االنعقاد الخامس التكميلي فقد تم

االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

الخامس االجمالي
3

74

% 4.1

% 100

وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط و 4ق � ��وان �ي��ن ب �ش ��أن
الرعاية السكنية و 6قوانني بشأن
الجيش والشرطة.
م ��ن أب � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن ف ��ي ال�ف�ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي االول ق��ان��ون ال�لائ�ح��ة
الداخلية ملجلس االم��ة والصندوق
ال �ك ��وي �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
ال�ع��رب�ي��ة وإن �ش��اء دي ��وان املحاسبة
واع � �ف � ��اء ب �ع ��ض ال �س �ف ��ن وامل� ��راك� ��ب

ق��ان��ون ق��رم  1لسنة  1964في
شأن التحقيق البرملاني وإصالح
الجهاز اإلداري وجاء فيه:
ت �ك��ون ل �ل �ج��ان ال �ت��ي يشكلها
مجلس االم��ة للتحقيق ف��ي امر
م �ع�ي�ن م ��ن االم� � ��ور ال ��داخ� �ل ��ة ف��ي
اختصاصه وفقا للمادة  114من
ال��دس �ت��ور ال �ص�لاح �ي��ات امل �ق��ررة
ف��ي امل ��ادت�ي�ن  8و 9م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية في شأن لجنة الفصل
ف��ي ص �ح��ة ال �ع �ض��وي��ة وتتشكل
لجنة الص�ل�اح ال�ج�ه��از االداري
في الوزارات على النحو اآلتي:

 وزي� � � ��ر ال� � �ع � ��دل وت� � �ك � ��ون ل��هالرئاسة.
 اعضاء لجنة مع املعلوماتبمجلس االمة.
 املحامي العام.وت� �ض ��ع ال �ل �ج �ن��ة االج � � � ��راءات
ال�لازم��ة ل�ن�ظ��ام عملها وينتهي
ع � �م ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��ان � �ت � �ه ��اء دور
االن �ع �ق��اد ال�ح��ال��ي مل�ج�ل��س االم��ة
م ��ا ل ��م ي �ق ��رر امل �ج �ل��س ب �م��واف �ق��ة
ال�ح�ك��وم��ة اس�ت�م��راره��ا ب�ع��د ذل��ك
وي �ق �ت �ص��ر اخ� �ت� �ص ��اص ال�ل�ج�ن��ة
على املوظفني الذين في الخدمة

%29

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد
املعدل

2
% 6.5

13
% 41.9

9
% 29

7
% 22.6

31
% 100

ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن ال ��رس ��وم ال�ج�م��رك�ي��ة
وان� �ش ��اء ب �ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ � ��ار
ل � �س � �ن� ��ة  1965وان� � � � �ش � � � ��اء م �ع �ه ��د
التخطيط االقتصادي واالجتماعي
في الشرق االوسط وتنظيم التعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي ل� �س� �ن ��ة  1966وت ��وح� �ي ��د
ق � ��رض ف� ��ي ش ��رك ��ة ن� ��اق �ل�ات ال �ن �ف��ط
الكويتية  1966واق��راض الشركات
امل �س��اه �م��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ت �ح �ق �ي��ق

التحقيق البرلماني وإصالح الجهاز اإلداري
وق ��ت ص� ��دور ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال
ي�ك��ون ان�ع�ق��اد اللجنة صحيحا
اال ب� � �ح� � �ض � ��ور وزي � � � � � ��ر ال� � �ع � ��دل
واملحامي العام واغلبية اعضاء
لجنة جمع املعلومات.
ويقصد باملخالف في تطبيق
هذا القانون كل من تثبت ضده
م �خ��ال �ف��ات اداري � � ��ة او م��ال �ي��ة او
ت �ق��وم ش �ب �ه��ات ق��وي��ة ع �ل��ى ع��دم
امانته او على استغالله لنفوذه
وي�ق�ص��د ب��امل�خ��ال�ف��ات امل��ال�ي��ة كل
اث � � ��راء ب �س �ب��ب ع � ��دم االم� ��ان� ��ة او
استغالل النفوذ او الغدر بأموال

%22.6

ال��دول��ة ول�ل�م��وظ��ف ال ��ذي يتقرر
عزله وفقا الح�ك��ام ه��ذا القانون
ان يتظلم ال��ى اللجنة ف��ي خالل
شهر من اعالمه بالقرار النهائي
ال� � �ص � ��ادر ب� �ع ��زل ��ه ول �ل �ج �ن ��ة ف��ي
الحدود املعينة بالفقرة الثانية
م��ن امل ��ادة  7م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ان
ت�ع��دل ق��راره��ا او ان تلغيه وفي
ج �م �ي��ع االح � � ��وال ت �ك��ون ق � ��رارات
ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ق �ط �ع �ي��ة ف�لا
يجوز الطعن فيها امام اي جهة
ادارية او قضائية.

البرملاني واص�لاح الجهاز اإلداري
واملناقصات العامة ومجلس الدفاع
األعلى واالحصاء والتعداد واحكام
ت � ��وارث االم� � ��ارة وت �ح��دي��د ال��رس��وم
القنصلية والقانون املوحد ملقاطعة
اسرائيل والعمل في القطاع االهلي
واي�ج��ار االم��اك��ن وتنظيم العالقات
ب �ي ��ن امل � ��ؤج � ��ري � ��ن وامل � �س � �ت� ��أج� ��ري� ��ن
واص��دار قانون الصناعة والتعليم
االل� ��زام� ��ي وان � �ش ��اء ب �ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف
واالدخ� � � � � ��ار وت� �ع� �ي�ي�ن م �خ �ص �ص��ات
رئيس ال��دول��ة واملختارين وقانون
ت�ن�ظ�ي��م ال �ق �ض��اء وت �ح��دي��د ال��دوائ��ر
االنتخابية لعضوية مجلس االمة
وال� �ع� �م ��ل ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
وان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�ن��وب
والخليج العربي وتنظيم الوكاالت
ال�ت�ج��اري��ة واالج�ت�م��اع��ات وامل��واك��ب
وال� �ت� �ج� �م� �ع ��ات وامل � �ف� ��ارق� ��ة ان ه ��ذا
ال� �ق ��ان ��ون االخ � �ي ��ر ق �ض��ت امل�ح�ك�م��ة
ال��دس�ت��وري��ة ب�ب�ط�لان ب�ع��ض م��واده
م � ��ن س� � �ن � ��وات وق � ��دم � ��ت ال �ح �ك ��وم ��ة
م �ش��روع ق��ان��ون ج��دي��دا م� ��ازال قيد
الدراسة في لجنة ش��ؤون الداخلية
والدفاع.

التتمة ص09
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي
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أعدت جريدة «الدس��تور» ملفا ش��امال ينشر على حلقات متتالية يسلط الضوء على أعداد وتصنيف التشريعات 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 وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في المجلسين األول والثاني.

 11قانونا بشأن االقتصاد والتجارة و  9للعدل والقضاء و  6النتخابات مجلسي األمة والبلدي

إنشاء ديوان المحاسبة وتوارث اإلمارة
والوكاالت التجارية أبرز قوانين الفصل األول
التشريعات موزعة على أدوار االنعقاد

%7.8 %6.7

%5.1

%9.2

الميزانيات والحسابات الختامية موزعة على أدوار االنعقاد

%23.1

%10

%35.9

%23.3

%26.7
دور االنعقاد

االول

العدد

18

املعدل

% 9.2

الثاني

الثالث

الرابع

45

52

70

% 35.9 % 26.7 % 23.1

تتمة المنشور ص08
وفي التفاصيل أهم
القوانين الصادرة
في الفصل التشريعي األول
ديوان المحاسبة
ال�ق��ان��ون ي�ه��دف ال��ى تحقيق رقابة
ف�ع��ال��ة ع�ل��ى االم ��وال ال�ع��ام��ة وذل��ك عن
طريق ممارسة االختصاصات املخولة
له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه
املبني فيه وتشمل الرقابة املالية التي
يختص بها الديوان الجهات اآلتية:
أوال :ك ��اف ��ة ال� � � � � ��وزارات واإلدارات
وامل �ص��ال��ح ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ي�ت��أل��ف منها
الجهاز االداري للدولة.
ث��ان�ي��ا :ال�ب�ل��دي��ات وس��ائ��ر الهيئات
املحلية ذات الشخصية املعنوية.
ث� ��ال � �ث� ��ا :ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات
وامل�ن�ش��آت ال�ع��ام��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��دول��ة أو
ال �ب �ل��دي��ات او ل �غ �ي��ره��ا م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات
امل �ح �ل �ي��ة ذات ال �ش �خ �ص �ي��ة امل �ع �ن��وي��ة
العامة.
راب � �ع� ��ا :ال� �ش ��رك ��ات او امل��ؤس �س��ات
التي يكون للدولة او احد االشخاص
امل� �ع� �ن ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة االخ � � � ��رى ن�ص�ي��ب
ف � ��ي رأس � �م� ��ال � �ه� ��ا ال ي � �ق ��ل ع � ��ن ٪ 50
م �ن��ه او ت �ض �م��ن ل �ه��ا ح � ��دا ادن� � ��ى م��ن

مقارنة بين القوانين والمراسيم بقوانين والتعديالت عليها

الخامس االجمالي
10

195

% 5.1

% 100

االرب � ��اح .وي�خ�ت��ص ال ��دي ��وان ب�م��راق�ب��ة
ت �ح �ص �ي��ل اي � � � � ��رادات ال � ��دول � ��ة وان� �ف ��اق
م�ص��روف��ات�ه��ا ف��ي ح ��دود االع �ت �م��ادات
ال� � ��واردة ب��امل�ي��زان�ي��ة واالس �ت �ي �ث��اق من
ك �ف��اي��ة االن �ظ �م��ة وال ��وس ��ائ ��ل امل�ت�ب�ع��ة
ل �ص��ون االم� ��وال ال�ع��ام��ة وم �ن��ع العبث
ب �ه��ا .وت �ش �م��ل رق ��اب ��ة ال ��دي ��وان ب��وج��ه
خ��اص ح�س��اب��ات ال� ��وزارات واملصالح
واالدارات الحكومية وس��ائ��ر فروعها
وك� � ��ذل� � ��ك ح� � �س � ��اب � ��ات ال� � �ج� � �ه � ��ات ذات
امل �ي��زان �ي��ات امل�س�ت�ق�ل��ة او امل�ل�ح�ق��ة بما
فيها مجلس االمة.
مجلس الدفاع األعلى
ي� �ت ��ول ��ى م �ج �ل ��س ال � ��دف � ��اع االع� �ل ��ى
الشؤون العليا للدفاع واملحافظة على
سالمة الوطن واالش��راف على القوات
امل �س �ل �ح��ة وس� �ي ��اس ��ة ال �ت �ج �ن �ي��د وم ��ا
يتصل بذلك م��ن املسائل وي�ق��وم على
رس��م السياسة العليا لشؤون الدفاع
وت �ن �س �ي��ق وس� ��ائ� ��ل ت � �ع� ��اون م�خ�ت�ل��ف
اج � �ه� ��زة ال � ��دول � ��ة ف� ��ي ش � � ��ؤون ال ��دف ��اع
وتقرير الحاجة العالن الحكم العرفي
واب��داء ال��رأي في ح��االت اع�لان الحرب
ال��دف��اع�ي��ة وش ��روط م�ع��اه��دات الصلح
واالتفاقيات العسكرية واالمور العليا
ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ح��رب�ي��ة ال�ع��ام��ة اث�ن��اء
الحرب.

%43.2
%56.8

%52.2

دور االنعقاد االول الثاني الثالث الرابع الخامس االجمالي
العدد
املعدل

47
21
9
6
% 52.2 % 23.3 % 10 % 6.7

الوكاالت التجارية
ن��ص ال�ق��ان��ون على ان��ه ال يجوز ان
ي�ب��اش��ر اع �م��ال ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة في
الكويت اال من يكون كويتي الجنسية
ش�خ�ص�ي��ا ط�ب�ي�ع�ي��ا ك ��ان أم اع�ت�ب��اري��ا
ويجب لصحة الوكالة عند التسجيل
ان ي �ك��ون ال��وك �ي��ل م��رت �ب �ط��ا م �ب��اش��رة
ب��امل��وك��ل او بالوكيل ال��رس�م��ي املحلي
ل �ل �م��وك��ل اذا اث �ب��ت ان ه ��ذا االخ �ي ��ر ال
ي ��زاول اع�م��ال ال�ت��وزي��ع وال يعتد بأي
وك ��ال ��ة غ �ي��ر م �س �ج �ل��ة ك �م��ا ال ت�س�م��ع
ال��دع��وى ب�ش��أن�ه��ا وظ ��ل ه ��ذا ال�ق��ان��ون
ساريا الكثر من نصف قرن حتى قام
مجلس االم��ة الحالي ب��اص��دار قانون
جديد عصري للوكاالت التجارية.
التعليم اإللزامي
ي � �ه ��دف ال � �ق� ��ان� ��ون إل� � ��ى أن ي �ك��ون
ال �ت �ع �ل �ي��م ال ��زام� �ي ��ا م �ج��ان �ي��ا ل�ج�م�ي��ع
االط�ف��ال الكويتيني م��ن ذك��ور وان��اث
م��ن ب��داي��ة امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة حتى
ن �ه��اي��ة امل��رح �ل��ة امل �ت��وس �ط��ة وت �ل �ت��زم
ال ��دول ��ة ب �ت��وف �ي��ر امل �ب��ان��ي امل��درس �ي��ة
وال �ك �ت��ب وامل �ع �ل �م�ين وك ��ل م��ا يضمن
ن �ج ��اح ال �ت �ع �ل �ي��م االل� ��زام� ��ي م ��ن ق��وى
ب� �ش ��ري ��ة وم � ��ادي � ��ة وي� � �ب � ��دأ ال �ت �ع �ل �ي��م
االل ��زام ��ي ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ط�ف��ل م ��ن سن
ال �س��ادس��ة ح�س��ب ال �ت��اري��خ امل �ي�لادي

7
% 7.8

90
% 100

ويظل االل��زام قائما ط��وال امل��دة التي
تقررها اللوائح والنظم االدارية.
قانون الصناعة
يهدف القانون الى تنظيم النشاط
الصناعي في البالد من حيث االهتمام
بتنظيم الصناعات الوطنية وانمائها
وحمايتها وتطويرها واالشراف على
تنسيق ال�ن�ش��اط ال�ص�ن��اع��ي واح ��داث
الصناعات الجديدة املقيدة على اسس
علمية وفنية واقتصادي حتى يمكن
االك �ت �ف��اء ب��االن �ت��اج ال�ق��وم��ي وتصدير
الفائض منه الى خارج البالد.
وق��د ات��ى ه��ذا ال �ق��ان��ون ب��ام�ت�ي��ازات
ت��رم��ي ال ��ى ت�ش�ج�ي��ع ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
بالسير في عمليات التصنيع والعمل
ع �ل��ى ت��أمي��ن اس �ت �ق��رار ال �ي �ب��د ال�ع��ام�ل��ة
الصناعية ورف��ع مستواها الفني عن
ط��ري��ق ال�ت��دري��ب امل�ه�ن��ي وف�ق��ا لبرامج
تعدها الدولة لهذا الشأن باالشتراك
م��ع امل�ن�ش��آت الصناعية ال�ت��ي تساهم
في نفقات هذا التدريب.
مقاطعة إسرائيل
ن��ص القانون على ان��ه يحظر على
ك��ل ش �خ��ص ط�ب�ي�ع��ي او اع �ت �ب��اري ان
ي �ع �ق��د ب ��ال ��ذات او ب��ال��واس �ط��ة ات �ف��اق��ا
م��ع ه�ي�ئ��ات او اش �خ��اص مقيمني في

القوانني
العدد
املعدل

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
42
% 56.8

اسرائيل او منتمني اليها بجنسيتهم
او يعملون لحسابها او ملصلحتها
اي �ن �م��ا اق ��ام ��وا وذل � ��ك م �ت��ى ك ��ان محل
االت �ف��اق صفقات ت�ج��اري��ة او عمليات
م��ال �ي��ة او اي ت �ع��ام��ل اخ� ��ر اي� ��ا ك��ان��ت
طبيعته وتعتبر الشركات واملنشآت
أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح
او فروع او توكيالت عامة في اسرائيل
ف� � ��ي ح � �ك� ��م ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات واالش � � �خ� � ��اص
املحظور التعامل معهم طبقا للفقرة
السابقة حسبما ي�ق��رره امل�ش��رف على
ش� � ��ؤون امل �ق ��اط �ع ��ة وف� �ق ��ا ل �ت��وص �ي��ات
مؤتمر ضباط االتصال.
تنظيم التعليم العالي
ي�خ�ت��ص ب�ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل��رح�ل��ة
ال �ع �ل �ي��ا م ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م وب��ال �ع �م��ل ع�ل��ى
تزويد البالد باملتخصصني والفنيني
وال �خ �ب��راء ف��ي ف ��روع ال�ع�ل��وم املختلفة
ك�م��ا يعنى ب��اج��راء ال�ب�ح��وث العلمية
وتشجيعها لخدمة املجتمع والعمل
على رقي االداب وتقدم العلوم والفنون
وي� �ه� �ت ��م ب� �ص� �ف ��ة خ� ��اص� ��ة ب � ��دراس � ��ات
ال� � �ح� � �ض � ��ارة ال � �ع ��رب � �ي ��ة واالس�ل��ام � �ي� ��ة
وت��وث�ي��ق ال��رواب��ط الثقافية والعملية
مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي
والهيئات العلمية العربية واالجنبية.

32
% 43.2

74
% 100

 42قانون جديدا
و 32تعديال
المجلس يقر
الئحته الداخلية
من  183مادة
المناقصات العامة
صدر في الفصل
األول ولم يعدل
حتى تاريخه

10

ملف

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

aldostoor

األربعاء  27رجب  04 . 1437مايو 2016

أعدت جريدة «الدس��تور» ملفا ش��امال ينشر على حلقات متتالية يسلط الضوء على أعداد وتصنيف التشريعات 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 وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في المجلسين األول والثاني.

قانون أحكام «توارث اإلمارة»
ق��ان��ون رق��م  4ل�س�ن��ة  1964ف��ي ش��أن
أحكام توارث اإلمارة جاء فيه:
امل��ادة األول��ى :الكويت إم��ارة وراثية
في ذرية املغفور له مبارك الصباح.
امل��ادة الثانية :األم�ي��ر رئيس الدولة
وذات ��ه مصونة ال تمس ولقبه حضرة
صاحب السمو أمير الكويت.
امل � � ��ادة ال �ث ��ال �ث ��ة :ي �ش �ت��رط مل �م��ارس��ة
األمير صالحياته الدستورية أال يفقد
شرطا من الشروط الواجب توافرها في
ول��ي العهد ف��إن فقد أح��د ه��ذه الشروط
وف �ق��د ال �ق ��درة ال�ص�ح�ي��ة ع�ل��ى م�م��ارس��ة
صل��اح �ي��ات��ه ف �ع �ل��ى م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء -
ب �ع��د ال �ت �ث �ب��ت م ��ن ذل� ��ك  -ع� ��رض األم ��ر

ع �ل��ى م�ج�ل��س األم� ��ة ف ��ي ال �ح ��ال ل�ن�ظ��ره
ف ��ي ج �ل �س��ة س ��ري ��ة خ ��اص ��ة ف� � ��إذا ث�ب��ت
للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط
والقدرة املنوه عنهما قرر بأغلبية ثلثي
االع� �ض ��اء ال��ذي��ن ي �ت��أل��ف م�ن�ه��م ان�ت�ق��ال
م �م��ارس��ة ص�لاح �ي��ات االم �ي��ر ال ��ى ول��ي
العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة
الدولة اليه نهائيا.
املادة الرابعة :اذا خال منصب االمير
نودي بولي العهد اميرا.
ف��إذا خ�لا منصب االم�ي��ر قبل تعيني
ول � ��ي ال �ع �ه��د م� � ��ارس م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ج �م �ي��ع اخ �ت �ص ��اص ��ات رئ� �ي ��س ال ��دول ��ة
ل�ح�ين اخ�ت�ي��ار االم �ي��ر ب ��ذات االج� ��راءات

التي يبايع بها ولي العهد في مجلس
االمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور
ويجب ان يتم االختيار في هذه الحالة
خ�ل��ال ث �م��ان �ي��ة اي � ��ام م ��ن خ �ل��و م�ن�ص��ب
االمير.
امل��ادة الخامسة :ال تجوز مخاصمة
االمير باسمه أمام املحاكم.
ويعني األمير بأمر أميري وكيال أو
أك�ث��ر ي�ت��ول��ون ف��ي ال �ح��دود ال�ت��ي بينها
االم� � ��ر ال � �ص� ��ادر ب �ت �ع �ي �ي �ن �ه��م اج � � ��راءات
ال� �ت� �ق ��اض ��ي وت � ��وج � ��ه ال� �ي� �ه ��م االوراق
القضائية في الشؤون الخاصة باألمير.
امل� ��ادة ال �س��ادس��ة :ي�ع�ين ول ��ي العهد
بالطريقة املنصوص عليها ف��ي امل��ادة

االتفاقيات المنجزة في الفصل األول

ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن ال ��دس� �ت ��ور ول �ق �ب ��ه س�م��و
ول��ي ال�ع�ه��د .وي�ش�ت��رط ف��ي ول��ي العهد
ان ي �ك��ون رش �ي��دا ع��اق�لا م�س�ل�م��ا واب�ن��ا
شرعيا ألبوين مسلمني وأال تقل سنه
ي��وم مبايعته عن ثالثني سنة ميالدية
كاملة.
امل� ��ادة ال �س��اب �ع��ة :ي �ن��وب ول ��ي العهد
ع ��ن االم� �ي ��ر ف ��ي م �م��ارس��ة ص�لاح �ي��ات��ه
ال ��دس �ت ��وري ��ة ف ��ي ح ��ال ��ة ت �غ �ي �ب��ه خ ��ارج
الدولة وفقا للشروط واالوضاع املبينة
في املواد  61و 62و 63و 64من الدستور
ولألمير ان يستعني بولي العهد في أي
أم��ر م��ن األم��ور الداخلة ف��ي صالحيات
رئيس الدولة الدستورية.

الدوائر االنتخابية
ق��ان��ون رق��م  78لسنة 1966
ف � ��ي ش� � ��أن ت� �ح ��دي ��د ال � ��دوائ � ��ر
االنتخابية لعضوية املجلس
ت� �ض� �م ��ن ف � ��ي م � ��ادت � ��ه االول� � ��ى
ت �ق �س �ي��م ال� �ك ��وي ��ت ال� � ��ى ع�ش��ر
دوائ � � � � ��ر وال � � �ت� � ��ي ج � � ��رى ع �ل��ى
أساسها انتخابات الفصول
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة م� ��ن االول ال ��ى
الرابع ثم عدلت الى  25دائرة

اعتبارا من الفصل التشريعي
ال� �خ ��ام ��س ف ��ي  1981وح �ت��ى
ان �ت �خ��اب��ات ال �ف �ص��ل ال �ح��ادي
عشر ف��ي  2006ث��م ت��م تقسيم
الكويت ال��ى  5دوائ��ر ما زالت
سارية حتى االن.

االتفاقيات المنجزة في الفصل األول

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

1

قانون رقم  7لسنة  1963الخاص بقرض الجمهورية الجزائرية

1963/3/12

االول

16

2

قانون رقم  23لسنة  1963باالذن للحكومة في ان تأخذ من االحتياطي العام ما يغطي
قرضا للجمهورية العراقية

قانون رقم  13لسنة  1965باملوافقة على بروتوكول ملحق باتفاقية تسهيل التبادل
التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بشان تعديل الجداول امللحقة بها

1965/3/23

الثالث

1963/9/24

االول

17

قانون رقم  14لسنة  1965في شأن املوافقة على ارتباط دولة الكويت باتفاقية اتحاد
اذاعات الدول العربية

1965/3/23

الثالث

3

قانون رقم  25لسنة  1963باملوافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقيه مزايا وحصانات
االمم املتحدة لعام 1946

1963/11/12

الثاني

18

4

قانون رقم  26لسنة  1963باالذن للحكومة في ان تاخذ من االحتياطي العام ما يغطي
قرضا لصندوق تمويل مشروع انقاذ اثار النوبة التابع لوزارة الثقافة واالرشاد القومي
بالجمهورية العربية املتحدة

قانون رقم  15لسنة  1965باملوافقة على االتفاق املعقود بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية يوغسالفيا االتحادية االشتراكية حول املسائل التي تهم الدولتني في ميدان
التجارة والتعاون االقتصادي

1965/3/23

الثالث

1963/11/19

الثاني

19

قانون رقم  16لسنة  1965باملوافقة على معاهدة حظر تجارب االسلحة النووية في الجو
وفي الفضاء الخارجي وتحت املاء

1965/3/23

الثالث

5

قانون رقم  6لسنة  1964بالتصديق على اتفاقية تبادل تسليم املجرمني بني حكومة دولة
الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية

1964/2/08

الثاني

20

قانون رقم  17لسنة  1965باملوافقة على االتفاقية الدولية لسالمة االرواح
في البحار لعام 1960

1965/3/23

الثالث

6

قانون رقم  7لسنة  1964بشأن التصديق على اتفاقية االعالنات واالنابات القضائية بني
حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية

1964/2/08

الثاني

21

قانون رقم  24لسنة  1965باملوافقة على اتفاق القرض املوقع في  26ابريل سنة  1965بني
حكومة الكويت واململكة املغربية

1965/1/22

الثالث

7

قانون رقم  9لسنة  1964بالتصديق على اتفاق بني حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية العراقية بشأن تزويد الكويت باملياه العذبة

1964/2/22

الثاني

22

قانون رقم  22لسنة  1965باملوافقة على اتفاق القرض املوقع بني حكومتي الكويت
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية في 1965/4/25

1965/6/15

الثالث

23

8

السادسة من اتفاقية تعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بني 1964/3/31

الثاني

قانون رقم  23لسنة  1965باملوافقة على اتفاق القرض املوقع في  26مارس سنة  1965بني
حكومتي الكويت والجمهورية العربية املتحدة

1965/6/15

الثالث

قانون رقم  15لسنة 1964باملوافقة على اتفاق في شأن تحديد تفاصيل تنفيذ احكام املادة

الثالث

9

قانون رقم  16لسنة  1964في شأن التصديق على اتفاقية تنفيذ االحكام بني حكومة دولة
الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية

قانون رقم  44لسنة  1965باملوافقة على اتفاق القرض املوقع في في  23مايو سنة  1965بني
24
حكومتي الكويت والجمهورية اللبنانية

1965/7/05

1964/4/14

الثاني

25

قانون رقم  3لسنة  1966باملوافقة على اتفاق القرض املوقع في  31اغسطس سنة  1965بني
دولة الكويت وجمهورية السودان

1966/1/04

الرابع

10

قانون رقم  18لسنة  1964في شأن املوافقة على اتفاق قرض بني الكويت
والجمهورية العربية املتحدة

1964/5/05

الثاني

26

قانون رقم  25لسنة  1966باملوافقة على االحكام املعدلة للمادة السابعة من ميثاق منظمة
الصحة العاملية

1966/3/22

الرابع

11

قانون رقم  19لسنة  1964في شأن املوافقة على اتفاق قرض بني الكويت
واململكة االردنية الهاشمية

1964/5/05

الثاني

1966/5/17

12

قانون رقم  20لسنة  1964في شأن الترخيص للحكومه في اقراض الجمعية التعاونية
املصرية لبناء املساكن لضباط القوات املسلحة

1964/5/05

الثاني

قانون رقم  41لسنة  1966باملوافقة على اتفاق التعاون االقتصادي بني حكومة دولة
الكويت وحكومة الجمهورية العراقية
والبرتوكول املتفق عليه بينهما حول تشجيع انتقال رؤوس االموال واالستثمارات

13

قانون رقم  24لسنة  1964بشأن العمل باالتفاقية رقم  111الخاصة بالتفرقة العنصرية
فيما يختص باالستخدام واملهنة بالكويت

1964/4/18

الثاني

14

قانون رقم  32لسنة  1964في شان املوافقة على اتفاق قرض بني دولة الكويت
والجمهورية التونسية

1964/7/04

الثاني

15

قانون رقم  40لسنة  1964باملوافقة على اتفاقية االتحاد العربي للمواصالت السلكية
والالسلكية واالتفاقية رقم  81الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة واالتفاقية
رقم  119الخاصة بالحماية من االالت

1964/7/06

الثاني

دول الجامعة العربية املوقعة في 1954 / 12 / 15

27

الرابع

قانون رقم  47لسنة  1966باملوافقة على اتفاق تشجيع انتقال رؤوس االموال واالستثمارات
 28املوقع في  12شوال سنة 1385هـ املوافق  2من فبراير سنة  1966م بني حكومه دولة الكويت 1966/5/24
وحكومة الجمهورية العربية املتحدة

الرابع

29

قانون رقم  48لسنة  1966باملوافقة على االتفاقية املبرمة بني دولة الكويت واململكة العربية
السعودية في شأن تقسيم املنطقة املحايدة

1966/6/04

الرابع

30

قانون رقم  59لسنة  1966باملوافقة على تعديل اتفاقيه اتحاد اذاعات الدول العربية

1966/6/25

الرابع

قانون رقم  62لسنة  1966باملوافقة على التعديالت التي اجريت على اتفاقيه تاسيس
املنظمه االستشارية البحرية للحكومات

1966/6/25

31

الرابع
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

11

أعدت جريدة «الدس��تور» ملفا ش��امال ينشر على حلقات متتالية يسلط الضوء على أعداد وتصنيف التشريعات 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 وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في المجلسين األول والثاني.

القوانين المنجزة بالفصل التشريعي األول لمجلس 1963
م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

1

قانون رقم  5لسنة  1963بالغاء القانون رقم  47لسنة  1960الخاص بمجلس االنشاء
قانون رقم  6لسنة  1963في شأن انتخاب بلدية الكويت تعديل املادة  59من القانون رقم 31
لسنة  1962املعدل بالقانون رقم  33لسنة .1962
قانون رقم  8لسنة  1963بتعديل املادة  60من القانون رقم  31لسنة  1962بتنظيم بلدية الكويت.
قانون رقم  9لسنة  1963بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة  1961بانشاء الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
قانون رقم  10لسنة  1963بتعديل املادة االولى من املرسوم االميري رقم  10لسنة  1960بقانون
ديوان املوظفني
قانون رقم  11لسنة  1963بتعديل املاده  23من القانون رقم  35لسنة  1962في شان انتخابات
مجلس االمة (قانون انتخابات مجلس االمة وال يجوز لعضو تولي وظيفة وال يجوز لرجال
القضاء الترشيح حتى يستقيلوا وال يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبني او اعضائها الترشيح
فى دائرة عمل هذه اللجان)
قانون رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة
قانون رقم  13لسنة  1963في شأن االجتماعات واملواكب والتجمعات

1963/3/03

االول

1963/3/12

االول

1963/3/26

االول

1963/4/02

االول

1963/3/26

االول

1963/4/02

االول

45

1963/4/23

االول

1963/5/21

االول
االول

46
47

1963/7/02

االول

2
3
4
5

6
7
8

11
12

قانون رقم  14لسنة  1963بتعديل قانون العمل في القطاع الحكومي
قانون رقم  22لسنة  1963بتعديل بعض احكام القانون رقم  11لسنة  1962في شأن جوازات
السفر
قانون رقم  24لسنة  1963بانشاء مجلس الدفاع االعلي
قانون رقم  27لسنة  1963في شأن االحصاء والتعداد

9
10

1963/6/08

م
40

41
42

اسم القانون
قانون رقم  9لسنة  1965باملوافقة على انشاء درجتني جديدتني ضمن الوظائف الدائمة
للموظفني (الحلقهة االولى الوظائف العليا) في الباب االول من ميزانية وزارة العدل للسنة
املالية 1965 / 1964
قانون رقم  10لسنة  1965في شأن تعديل املادة  12من القانون رقم  25لسنة  1960الخاص
بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن االدوية والوسطاء ووكالء مصانع
وشركات االدوية
قانون رقم  11لسنة  1965في شأن التعليم االلزامي

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

1965/3/28

الثالث

1965/3/09

الثالث

1965/3/09

الثالث

1965/3/09

الثالث

1965/4/20

الثالث

1965/7/08

الثالث

1965/5/25

الثالث

1965/6/22

الثالث

1965/6/22

الثالث

1965/6/22

الثالث

1965/6/26

الثالث

1965/6/26

الثالث

1965/6/29

الثالث

1965/7/05

الثالث

1965/7/06

الثالث

1965/7/05

الثالث

1966/1/04

الرابع
الرابع

1966/2/08

الرابع
الرابع

1966/5/03

الرابع
الرابع

43
44

قانون رقم  12لسنة  1965بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء
قانون رقم  20لسنة  1965بتعديل بعض احكام القانون البحري الكويتي لسنة 1959
قانون رقم  21لسنة  1965بشأن اضافة فقرة جديدة إلى املادة  13من قانون الجنسية الكويتية
الصادر باملرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
قانون رقم  21لسنة  1965في شأن نظام مؤسسه الخطوط الجويه الكويتية
قانون رقم  25لسنة  1965بتعديل مادة في قانون الوظائف العامة املدنية
قانون رقم  26لسنة  1965بتعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم  17لسنة  1959بقانون
اقامة االجانب
قانون رقم  27لسنة  1965بتعديل بعض احكام قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية
قانون رقم  28لسنة  1965بتعديل بعض احكام القانون رقم  24لسنة  1962في شأن االندية
وجمعيات النفع العام
قانون رقم  29لسنة  1965بتعديل مادة في قانون املطبوعات والنشر رقم  3لسنة 1961

52
53

قانون رقم  30لسنة  1965بانشاء بنك التسليف واالدخار
قانون رقم  41لسنة  1965في شأن العقارات املراد تثمينها واستمالكها جملة
قانون رقم  42لسنة  1965بتعديل املادة االولى من القانون رقم  13لسنة  1960بجدول درجات
ومرتبات القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم
قانون رقم  43لسنة  1965بتخويل الحكومة تقديم قرض إلى شركه البترول الوطنيه
قانون رقم  2لسنة  1966بانشاء معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي في الشرق االوسط

57
58

قانون رقم  4لسنة  1966بتعيني مخصصات رئيس الدولة
قانون رقم  7لسنة  1966بتعديل مرتب السفير فوق العادة املفوض

59

قانون رقم  29لسنة  1966في شأن تنظيم التعليم العالي
قانون رقم  38لسنة  1966بمد املهلة املحددة لتثمني العقارات واالراضي املنصوص عليها في
القانون رقم  41لسنة  65في شأن العقارات املراد تثمينها واستمالكها جملة

1966/5/03

الرابع

48
49
50

1963/11/12

الثاني

1963/11/26

13
14

قانون رقم  1لسنة  1964في شأن التحقيق البرملاني واصالح الجهاز االداري
قانون رقم  4لسنة  1964في شأن احكام توارث االمارة

الثاني
الثاني

1964/1/14

الثاني

15

قانون رقم  8لسنة  1964بشأن تحديد الرسوم القنصلية

1964/2/08

الثاني

54

16

قانون رقم  10لسنة  1964في شأن االجراءات الوقائية من امراض الحيوانات املعدية

1964/2/22

الثاني

17

قانون رقم  11لسنة  1964في شأن بلدية الكويت

1964/2/04

الثاني

55
56

18

قانون رقم  13لسنة  1964بالترخيص للحكومة في ان تاحذ من االحتياطي العام ما يغطي
التزاماتها من مقررات مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية

1964/3/15

الثاني

19

قانون رقم  12لسنة  1964بشأن منع تلويث املياه الصالحة للمالحة بالزيت

1964/2/08

الثاني

20

قانون رقم  21لسنة  1964في شأن القانون املوحد ملقاطعة اسرائيل

1964/5/09

الثاني

60

21

قانون رقم  22لسنة  1964بتعديل املادة  273من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر
باملرسوم االميري رقم  6لسنة 1960

1964/5/12

الثاني

61

قانون رقم  40لسنة  1966في شأن املختارين

1964/5/12

الثاني

62

قانون رقم  49لسنة  1966في شأن اقراض الشركات املساهمة الكويتية

1966/6/04

1964/5/05

الثاني

63

قانون رقم  50لسنة  1966بتعديل بعض احكام القانون رقم  1لسنة  1964املعدلة بالقانون رقم
 25لسنة  1964في شأن التحقيق البرملاني واصالح الجهاز االداري

1966/5/10

الرابع

64

قانون رقم  55لسنة  1966بتمديد ميعاد اجراء االنتخابات والتعيني للمجلس البلدي الجديد

1966/6/14

الرابع

قانون رقم  56لسنة  1966بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم  15لسنة 1966/6/14 1960

الرابع

66

قانون رقم  63لسنة  1966بانشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي

1966/6/25

الرابع

67

قانون رقم  64لسنة  1966بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة  1961بانشاء الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية املعدل بالقانون رقم  9لسنة 63

1966/6/25

الرابع

1966/6/25

الرابع

1966/6/25

الرابع

22

قانون رقم  23لسنة  1964في شأن مزاولة مهنة التمريض بالكويت
قانون رقم  25لسنة  1964بتعديل بعض احكام القانون رقم  1لسنة  1964بشأن التحقيق
البرملاني واصالح الجهاز االداري
قانون رقم  30لسنة  1964بانشاء ديوان املحاسبة
قانون رقم  31لسنة  1964في شأن اعفاء بعض السفن واملراكب الكويتية من الرسوم الجمركية
قانون رقم  34لسنة  1964في شان تعديل بعض احكام القانون رقم  14لسنة  1963بتعديل
قانون العمل في القطاع الحكومي

23

1963/12/31

51

1964/7/04

الثاني

1964/7/04

الثاني

1964/7/04

الثاني

27

قانون رقم  36لسنة  1964بشأن تنظيم الوكاالت التجارية

1964/7/06

الثاني

28

قانون رقم  33لسنة  1964في شأن نزع امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة

1964/7/04

الثاني

29

قانون رقم  37لسنة  1964في شأن املناقصات العامة

1964/7/06

الثاني

68

30

قانون رقم  38لسنة  1964في شأن العمل في القطاع االهلي

1964/7/07

31
32

قانون رقم  39لسنة  1964في شأن ايجار االماكن وتنظيم العالقات بني املؤجرين واملستأجرين
قانون رقم  41لسنة  1964بتعديل املاده االولى من قانون تنظيم محكمة املرور

1964/7/04

الثاني
الثاني

69

1964/7/06

33
34

قانون رقم  42لسنة  1964في شأن تنظيم مهنة املحاماة امام املحاكم
قانون رقم  43لسنة  1964االستيراد

الثاني
الثاني

70

1964/11/17

35

قانون رقم  45لسنة  1964بتعديل بعض مواد قانون املرافعات املدنية والتجارية

1964/7/06

الثالث
الثالث

36

قانون رقم  46لسنة  1964بتعديل املاده  206من قانون الجزاء

1964/11/10

الثالث

24
25
26

1964/7/07

65

قانون رقم  65لسنة  1966في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم  18لسنة  1960بالعمل
في القطاع الحكومي
قانون رقم  66لسنة  1966بإضافة فقرة جديدة الى املادة الخامسة من القانون رقم  41لسنة
 1965في شأن العقارات املراد تثمينها واستمالكها جملة
قانون رقم  67لسنة  1966بتعديل بعض مواد القانون رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات
اعضاء مجلس االمة (مواد  1و 31و 32و( )35قانون انتخابات مجلس االمة وتوقيت عملية
االنتخاب من  8ص إلى  8م)

71

قانون رقم  70لسنة  1966بتعديل بعض مواد املرسوم رقم ( )15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية املعدل باملرسوم رقم ( )2لسنة  1960والقانون رقم ( )21لسنة 1965

37

قانون رقم  1لسنة  1965بتعديل املادة االولى من القانون رقم  4لسنة 1961
باصدار قانون التوثيق

1965/1/23

الثالث

72

قانون رقم  73لسنة  1966باضافة فقرة جديدة للمادة ( )295من قانون املرافعات املدنية
والتجارية الصادر باملرسوم االميري رقم ( )6لسنة 1960

38

قانون رقم  3لسنة  1965بتعديل بعض احكام القانون رقم  6لسنة 1962
في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

1965/2/23

الثالث

73

قانون رقم  74لسنة  1966بتعديل املادة ( )59من قانون تنظيم القضاء

39

قانون رقم  6لسنة  1965باصدار قانون الصناعة

1965/2/23

الثالث

74

قانون رقم  78لسنة  1966في شأن تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس االمة

1966/1/11
1966/4/05

1966/6/25

1966/6/28

الرابع
الرابع

الخامس
1966/11/08
التكميلى
الخامس
1966/11/08
التكميلى
الخامس
1966/12/13
التكميلى

12

ملف
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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 وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في المجلسين األول والثاني.

الدستور تسلط الضوء على إنجازاته التشريعية

مجلس  170 :1967تشريعا منها
 65قانونا و 85ميزانية و  20اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل الثاني

القوانين موزعة على أدوار االنعقاد

%18.5

%38.2

%5

%10.8

%20

%26.1

%50

%26.1

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
170
85
20
65
العدد
% 100
٪50
٪11٫8
املعدل %38.2

وعددها  170قانونا وفي دور االنعقاد
الثاني فقد تم إقرار  47قانونا بمعدل
 % 27.6وفي دور االنعقاد الثالث فقد
تم إق��رار  34قانونا بمعدل  % 20وفي
دور االنعقاد الرابع تم إقرار  35قانونا
ب �م �ع��دل  % 20.5وف� ��ي دور االن �ع �ق��اد
ال�خ��ام��س التكميلي ف�ق��د ت��م اق ��رار 10
قوانني بمعدل % 5.9
أم��ا تصنيفات ال�ق��وان�ين فقد صدر
 14قانونا بشأن االقتصاد والتجارة
و 5ق��وان�ين ب�ش��أن ال�ع��دل وال�ق�ض��اء و9
قوانني بشأن انتخابات مجلسي االمة
وال �ب �ل��دي و  3ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ال��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي��ة و  6ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن االدارة
والتخطيط و 4ق��وان�ين بشأن الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة و 8ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن ال�ج�ي��ش
وال �ش��رط��ة و 4ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ال��رع��اي��ة
االجتماعية.
وم ��ن أب� ��رز ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ص ��درت
ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ان��ي ن�ظ��ام
م��ؤس�س��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
واالح � �ك� ��ام ال �ع��رف �ي��ة واالش � � � ��راف ع�ل��ى
االت � �ج � ��ار ف� ��ي ب �ع ��ض ال �س �ل ��ع وامل � � ��واد
وتحديد اسعارها وتحصيل ضريبه
ال��دخ��ل املستحقة على بعض شركات
ال�ن�ف��ط وم �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت التقاعد
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للعسكريني على غيرهم من العاملني
ب �ت �ك �ل �ي��ف م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م �ن��اط��ق
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ح��رب �ي��ة وال �ج �ي��ش ودع��م
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ت��أث��رت م��وارده��ا
مباشره نتيجة للعدوان االسرائيلي
وتنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل
غ�ي��ر امل �ش��روع وزي� ��ادة رأس �م��ال شركة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وتثمني
ب �ي��وت ال �س �ك��ن ال �خ ��اص وامل �س��اع��دات
العامة وقانون اقامة االجانب ونظام
ق ��وة ال �ش��رط��ة وت�ن�ظ�ي��م ال �ع�لاق��ات بني
املؤجرين واملستأجرين والنقد والبنك
امل��رك��زي واملهنة املصرفية واملجاهرة
ب��اإلف �ط��ار ف��ي رم �ض��ان وان �ش��اء شركة
م �ط��اح��ن ال��دق �ي��ق ال�ك��وي�ت�ي��ة وت�ح��دي��د
امالك الدولة خارج خط التنظيم العام
وانشاء محكمة ألمن الدولة واستكمال
تثمني بيوت السكن ال�خ��اص والعمل
ف��ي ق �ط��اع االع �م ��ال ال�ن�ف�ط�ي��ة وت�م��دي��د
االج� � ��ل امل � �ح� ��دد إلج � � ��راء االن �ت �خ ��اب ��ات
وال�ت�ع�ي�ين للمجلس ال�ب�ل��دي وتنظيم
تراخيص امل�ح�لات التجارية وتنظيم
قيد املواليد والوفيات وتنظيم اعمال
البريد وتنظيم ت��داول االوراق املالية
الخاصة بالشركات ومعامالت بيوت
ال�س�ك��ن ال�خ��اص وم�ع��اش��ات وم�ك��اف��آت

%30

%45

%18.5

%11.8

صدر في الفصل التشريعي الثاني
ال��ذي استهل اعماله ف��ي  7فبراير عام
 1967واستمر  4سنوات  170تشريعا
م�ن�ه��ا  65ق��ان��ون��ا و 85ق��ان��ون��ا ب�ش��أن
امليزانيات والحسابات الختامية و 20
اتفاقية
وق��د تنوعت التشريعات ال�ص��ادرة
ف��ي الفصل ال�ث��ان��ي م��ا ب�ين  65قانونا
ب� �ن� �س� �ب ��ة  % 38.2ف� �ي� �م ��ا ب � �ل� ��غ ع� ��دد
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ال � � �ص� � ��ادرة  20ق ��ان ��ون ��ا
باتفاقية بنسبة  % 11.8و  85قانونا
ل�ل�م�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
بنسبة  % 50من إجمالي التشريعات
ال � � � �ص � � ��ادرة وت � �ش � �ي� ��ر االح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات
بالنسبة للقوانني واملراسيم بقوانني
أن ه �ن��اك  40ق��ان��ون��ا ج ��دي ��دا م ��ن بني
 65ق��ان��ون��ا ب�ن�س�ب��ة  % 61.5وال �ب��اق��ي
 25تعديال على ق��وان�ين قائمة بنسبة
% 38.5
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د أدوار االن � �ع � �ق ��اد
بالنسبة للتشريعات الصادرة املتعلقة
ب��ال �ق��وان�ين واالت �ف��اق �ي��ات وامل �ي��زان �ي��ات
والحسابات الختامية فقد شهد دور
االنعقاد االول م��ن الفصل التشريعي
ال�ث��ان��ي إق ��رار  44ق��ان��ون��ا بمعدل 25.9
 %م��ن إج�م��ال��ي التشريعات ال�ص��ادرة

االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

التقاعد لرئيس مجلس الوزراء.
أهم القوانين الصادرة
في الفصل التشريعي الثاني
تثمين بيوت السكن الخاص
ق��ان��ون رق��م  4لسنة  1968ف��ي ش��أن
تثمني بيوت السكن الخاص جاء فيه:
تتولى بلدية الكويت وفقا الحكام هذا
ال�ق��ان��ون تثمني ب�ي��وت السكن الخاص
وه ��ي :أ  -ب�ي��وت ال�س�ك��ن ال �خ��اص التي
ي�ق�ي��م ف�ي�ه��ا اص�ح��اب�ه��ا ف�ع�لا وص ��درت
بها صيغ استمالك ولم يسبق ان ثمن
لهم.
ب -ب� �ي ��وت ال �س �ك ��ن ال � �خ� ��اص ال �ت��ي
ص ��درت ب�ه��ا ص�ي��غ اس�ت�م�لاك واج��ره��ا
اصحابها للغير وسكنوا بيوتا غيرها
ل �ع��دم ص�لاح�ي�ت�ه��ا ل�ه��م ول ��م ي�س�ب��ق ان
ثمن لهم.
ج  -ب� �ي ��وت ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص ال �ت��ي
ص � � ��درت ب �ه ��ا ص �ي ��غ اس� �ت� �م�ل�اك واج� ��ر
اص � �ح� ��اب � �ه� ��ا اج � � � � ��زاء م� �ن� �ه ��ا الس � �ب� ��اب
اجتماعية ويسكنون االج ��زاء االخ��رى
فعال ولم يسبق ان ثمن لهم.
د  -ب� �ي ��وت ال �س �ك��ن ال � �خ ��اص ال �ت��ي
صدرت بها صيغ استمالك ويقيم فيها
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اصحابها فعال وسبق ان ثمن لهم.
ع �ل��ى ان ت �ك��ون االول ��وي ��ة بالتثمني
ل�ب�ي��وت ال�س�ك��ن ال �خ��اص امل �ش��ار اليها
ف��ي ال�ب�ن��ود أ وب وج وب��أق��دم�ي��ة صيغ
استمالك فيما بينها.
نظام قوة الشرطة
ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  1968ب�ش��أن
ن �ظ��ام ق ��وة ال �ش��رط��ة ج ��اء ف �ي��ه :ي�ت�ك��ون
م �ش ��روع ال �ق��ان��ون امل ��راف ��ق م ��ن خمسة
اب ��واب وملحق م��ن ارب�ع��ة ج ��داول وقد
تناول الباب االول االحكام العامة من
تعريف للشرطة وتحديد لصالحيتها
وم �ه��ام �ه��ا ول �ل �ع �ن��اص��ر ال� �ت ��ي ت �ت��أل��ف
م �ن �ه��ا ف ��ي ح�ي�ن ب �ي �ن��ت امل� � ��ادة ال��راب �ع��ة
ع ��ن اي ط��ري��ق ي �ك��ون االل �ت �ح��اق ب�ق��وة
ال �ش��رط��ة وق ��د ع ��ددت امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة
ال ��رت ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ض �ب��اط ال �ش��رط��ة
بحسب التسلسل العسكري كما جرت
عليه امل ��ادة ال�س��ادس��ة بالنسبة الف��راد
وضباط صف الشرطة.
ولقد نصت امل��ادة العاشرة على ان
من مهام قوة الشرطة العمل على منع
ارت�ك��اب الجرائم وضبط م��ا يقع منها
ومل��ا ك��ان اداء رج ��ال ال�ش��رط��ة مهامهم
االس ��اس� �ي ��ة ق ��د ي �ع��رض �ه��م ل �ل �خ �ط��ر م��ا

ي�ق�ت�ض��ي م�ع��ه االس �ت �ع��ان��ة ب��اس�ت�ع�م��ال
القوة او السالح بالقدر الذي ال يتعدى
ال �ح��اج��ة وف� ��ي ظ � ��روف ال ي �ك��ون فيها
مناص من استعمال القوة.
تراخيص المحالت التجارية
ق��ان��ون رق ��م  32ل�س�ن��ة  1969ب�ش��أن
تراخيص املحالت التجارية ج��اء فيه:
ال ي �ج��وز ف�ت��ح او ت�م�ل��ك اي م�ن�ش��أة او
مكتب بقصد االش�ت�غ��ال ب��ال�ت�ج��ارة او
مزاولة مهنة او حرفة اال بعد الحصول
ع� �ل ��ى ت ��رخ� �ي ��ص ف� ��ي ه� � ��ذا ال � �ش� ��أن م��ن
وزارة التجارة والصناعة وذل��ك ما لم
تكن مزاولة املهنة او الحرفة خاضعة
لقوانني او مراسيم قرارات خاصة.
وي� �ج ��وز م �ن��ح ال �ش ��رك ��ات امل��ؤس �س��ة
ال � �ت� ��رخ � �ي� ��ص وف� � �ق � ��ا الح � � �ك � ��ام ق� ��ان� ��ون
الشركات التجارية من شركاء كويتيني
وغ �ي��ر ك��وي�ت�ي�ين اذا ت��واف��رت ال �ش��روط
اآلتية:
أ  -ان ي�ق��دم ك��ل ش��ري��ك م��ا يثبت انه
دف��ع قيمة حصته من رأسمال الشركة
او ان ل ��ه ام � � ��واال ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ال ت�ق��ل
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

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

 14قانونا بشأن االقتصاد والتجارة و 6لإلدارة والتخطيط و 3للرعاية الصحية

تثمين السكن الخاص واألحكام العرفية
أبرز القوانين في الفصل الثاني
االتفاقيات المنجزة في الفصل الثاني

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

المجلس يقر
تنظيم تراخيص
المحالت التجارية
والمساعدات
العامة

%38.5
%61.5

 40قانونا جديدا
و 25تعديال

1
2
3

4
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القوانني
العدد
املعدل

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
40
%61.5

تتمة المنشور ص12
قيمتها عن قيمة حصته وقت تأسيس
الشركة.
ب  -ان ت �ك��ون اق��ام��ة ال �ش��رك��اء غير
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف ��ي ش ��رك ��ات االش� �خ ��اص
اق��ام��ة م �ش��روع��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وي�ص��در
ال �ت ��رخ �ي ��ص ف� ��ي ه � ��ذه ال� �ح ��ال ��ة ب��اس��م
الشركة وعنوانها ويظل ساريا طوال
مدة قيام الشركة.
وال يجوز منح تاجر اشهر افالسه
خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��ة االول � � � ��ى م � ��ن م ��زاول� �ت ��ه
ال� �ت� �ج ��ارة ت��رخ �ي �ص��ا ب ��االش �ت �غ ��ال ف��ي
التجارة وال ملن حكم عليه باالدانة في
اح ��دى ج��رائ��م االف�ل��اس ب��ال�ت��دل�ي��س او
الغش التجاري او السرقة او النصب او
خيانة االمانة او التزوير او استعمال
االوراق املزورة ما لم يرد الى كل منهما
اعتباره ويعاقب كل من مارس التجارة
خالفا الحكام ه��ذا الحظر بالعقوبات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي امل� � ��ادة  28م��ن
قانون التجارة.
المساعدات العامة
ق��ان��ون رق��م  5لسنة  1968ف��ي ش��أن
امل �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة ج ��اء ف �ي��ه :ت�س��ري

25
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اح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون ع�ل��ى ك��ل ك��وي�ت��ي
مقيم في دولة الكويت اذا توافرت فيه
الشروط املبينة في هذا القانون ويطبق
ه��ذا ال �ق��ان��ون ع�ل��ى االرام� ��ل وامل�ط�ل�ق��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ات ال�س��اب��ق زواج �ه��ن م��ن غير
ال�ك��وي�ت�ي�ين اذا اح�ت�ف�ظ��ن بجنسيتهن
الكويتية او استعدنها كما يطبق على
الزوجات املهجورات اذا توافرت فيهن
نفس الشروط السابقة وكذلك على من
يعلن من االبناء ويجوز لوزير الشؤون
االجتماعية والعمل صرف املساعدات
ل� �ل� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات امل� � �ت � ��زوج � ��ات م � ��ن غ �ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي�ين اذا اح�ت�ف�ظ��ن بجنسيتهن
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ح��ال��ة ع �ج��ز ال � ��زوج عن
القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي
معتمد من وزارة الصحة العامة .
وي�ق��دم طلب امل�س��اع��دة ال��ى ال��وح��دة
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ي �ق �ي��م ال �ط��ال��ب في
دائرة اختصاصها.
مكافآت التقاعد
لرئيس الوزراء والوزراء
ق��ان��ون رق��م  4لسنة  1971ف��ي ش��أن
م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د ل��رئ�ي��س
مجلس الوزراء والوزراء وجاء فيه:
ي �س �ت �ح��ق رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء

9

وال � � � ��وزراء ع �ن��د ت� ��رك ال �خ��دم��ة م�ع��اش��ا
ش �ه��ري��ا م �ح �س��وب��ا ع �ل��ى أس � ��اس م��دة
خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة
سنة متى قضوا في املنصب ال��وزاري
س �ن��ة ك��ام �ل��ة ع �ل��ى االق� ��ل وي �ض��اف ال��ى
ه� ��ذه امل � ��دة ك ��ل م� ��دة خ��دم��ة اخ � ��رى ف��ي
املنصب الوزاري أو في وظائف الدولة
فإذا بلغ مجموع مدد الخدمة عشرين
سنة استحقوا معاشا شهريا يعادل
ث�ل�اث ��ة أرب� � � ��اع امل� ��رت� ��ب ول � ��و ق �ل ��ت م ��دة
الخدمة في املنصب ال��وزاري عن سنة
كاملة ويستحق رئيس مجلس الوزراء
وال � � � ��وزراء ع �ن��د ت� ��رك ال �خ��دم��ة م�ع��اش��ا
شهريا يعادل ثالثة أرباع املرتب متى
قضوا ف��ي املنصب ال ��وزاري  4سنوات
ك��ام �ل��ة ع �ل��ى األق � ��ل ف � ��اذا ك� ��ان م�ج�م��وع
م��دة ال�خ��دم��ة ف��ي امل�ن�ص��ب ال � ��وزاري أو
الوظائف األخرى يؤهلهم ملعاش أكبر
روع �ي��ت ال �س �ن��وات ال ��زائ ��دة ب�م�ق��داره��ا
بحيث ال يتجاوز املعاش املرتب كامال
إذا لم تبلغ م��دة الخدمة املقدار املشار
اليه في املادتني  2و  3من هذا القانون .
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اسم القانون

تاريخ الجلسة

الدور

ق��ان��ون رق��م  7لسنة  1967باملوافقة على اتفاقية العوائد ب�ين الحكومة وبعض
شركات النفط العاملة في الكويت
قانون رقم  28لسنة  1967باملوافقة على وثائق املؤتمر الخامس عشر لالتحاد
البريدي العاملي املنعقد بفينا سنة 1964
قانون رقم  29لسنة  1967باستكمال نص في االتفاقية املبرمة بني دولة الكويت
واململكة العربية السعودية في شأن تقسيم املنطقة املحايدة واملرافقة للقانون
رقم  48لسنة 1966م
قانون رقم  30لسنة  1967باملوافقة على االتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس ملقاومة
الجراد الصحراوي في الشرق االدنى
قانون رقم  27لسنة  1968في شأن املوافقة على االتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة
عربية لالقطار املصدرة للنفط
قانون رقم  21لسنة  1968في شأن منح شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة
هسبانويل االسبانية التزام التنقيب عن البترول في املناطق املتخلي عنها
قانون رقم  33لسنة  1968باملوافقة على االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على
التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها
قانون رقم  34لسنة  1968باملوافقة على االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على
تزييف العملة
قانون رقم  35لسنة  1968باملوافقة على اتفاقيه التعاون العربي الستخدام الطاقه
الذرية لالغراض السلمية
ق��ان��ون رق ��م  36ل�س�ن��ة  1968ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ي�ث��اق م�ن��ع االت �ج ��ار ب��االش�خ��اص
واستغاللهم في البغاء
قانون رقم  37لسنة  1968في شأن التصديق على االتفاقية الخاصة بالسخرة او
العمل االجباري رقم ( )29لسنة 1930
قانون رقم  38لسنة  1968باملوافقة على امليثاق العربي للعمل ودستور منظمة
العمل العربية
قانون رقم  39لسنة  1968باملوافقة على االنضمام إلى االتفاقية الدولية لخطوط
الشحن لعام 1966
ق��ان��ون رق��م  20لسنة  1969باملوافقة على اتفاقية االت�ح��اد العربي للمواصالت
السلكية والالسلكية وملحقيها املوقعة في الرباط في عام 1967
قانون رقم  21لسنة  1969بشأن االنضمام إلى املعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد
بعض القواعد املتعلقة بسندات الشحن املوقعة ببروكسل في  25اغسطس 1924
ق��ان��ون رق��م  22ل�س�ن��ة  1969ب �ش��أن االن �ض �م��ام إل��ى ات�ف��اق�ي��ة امل��زاي��ا وال�ح�ص��ان��ات
الدبلوماسية للمنظمة العربية للمواصفات واملقاييس بجامعة الدول العربية
قانون رقم  23لسنة  1969باملوافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية فينيا
للعالقات الدبلوماسية
قانون رقم  24لسنة  1969باملوافقة على النص املنقح للملحق الثاني عشر التفاقية
ام �ت �ي��ازات وح �ص��ان��ات ال��وك��االت املتخصصة وال �خ��اص باملنظمة االس�ت�ش��اري��ة
البحرية للحكومات
قانون رقم  25لسنة  1969باملوافقة على ملحقات املعاهدة الدولية لسالمة االرواح
في البحار لعام  1960وعلى التعديالت املدخلة على بعضها
قانون رقم  16لسنة  1970بشأن املوافقة على اتفاق النقل الجوي املنتظم املوقع
بني الكويت وسويسرا

1967/5/09

االول

1967/6/27

االول

1967/6/27

االول

1967/3/07

االول

1968/6/04

الثانى

1968/4/29

الثانى

1968/6/22

الثانى

1968/6/22

الثانى

1968/6/22

الثانى

1968/6/22

الثانى

1968/6/22

الثانى

1968/6/22

الثانى

1968/6/22

الثانى

1969/5/24

الثالث

1969/5/24

الثالث

1969/5/24

الثالث

1969/5/24

الثالث

1969/5/24

الثالث

1969/5/24

الثالث

1970/5/12

الرابع

14

ملف

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

aldostoor

األربعاء  27رجب  04 . 1437مايو 2016

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

القوانين المنجزة بالفصل التشريعي الثاني لمجلس 1967
اسم القانون
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

قانون رقم  8لسنة  1967بتعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم  3لسنة 1955
في شأن ضريبة الدخل الكويتية
قانون رقم  9لسنة  1967بتعديل مادة من القانون رقم  21لسنة  1965في شأن نظام
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
قانون رقم  22لسنة  1967في شأن االحكام العرفية
قانون رقم  23لسنة  1967بتفويض السلطه التنفيذية في اصدار مراسيم لها قوة
القانون في بعض الشؤون الطارئة
ق��ان��ون رق��م  24لسنة  1967بشأن االش��راف على االت�ج��ار ف��ي بعض السلع وامل��واد
وتحديد اسعارها
قانون رقم  26لسنة  1967في شأن تحصيل ضريبة الدخل املستحقة على بعض
شركات النفط
قانون رقم  27لسنة  1967باستمرار العمل بالقانون رقم  55لسنة  1966بتمديد
ميعاد اجراء االنتخابات والتعيني للمجلس البلدي الجديد
قانون رقم  31لسنة  1967في شأن سريان احكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريني على غيرهم من العاملني بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات
الحربية
قانون رقم  32لسنة  1967في شأن الجيش
قانون رقم  38لسنة  1967في شأن التفويض التشريعي الصادر للسلطة التنفيذية
قانون رقم  39لسنة  1967بالتراخيص للحكومة في كفالة قرض دائره االيتام لبنك
التسليف واالدخار
قانون رقم  41لسنة  1967في شأن دعم الدول العربية التي تأثرت مواردها مباشرة
نتيجة للعدوان االسرائيلي
قانون رق��م  42لسنة  1967بتعديل بعض احكام م��واد القانون رق��م  6لسنة 1961
بتنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل غير املشروع
قانون رقم  1لسنة  1968بشأن زيادة رأسمال شركه البترول الوطنية الكويتية
قانون رقم  2لسنة  1968بتمديد موعد اجراء االنتخاب والتعيني للمجلس البلدي
الجديد
قانون رقم  4لسنة  1968في شأن تثمني بيوت السكن الخاص

 17قانون رقم  5لسنة  1968في شأن املساعدات العامة
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

قانون رقم  17لسنة  1968بتعديل نص في قانون اقامة االجانب
قانون رقم  23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة
قانون رقم  25لسنة  1968بتعديل بعض احكام املرسوم رقم  41لسنة  1960بقانون
النقد الكويتي
قانون رقم  26لسنة  1968بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )12لسنة  1964بشأن
منع تلويث املياه الصالحة للمالحة بالزيت
قانون رقم  28لسنة  1968بالترخيص للحكومة بأخذ مبلغ من االحتياطي العام
للدولة الستكمال تغطية رأسمال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
ق��ان��ون رق��م  29لسنة  1968بتعديل االج ��ل امل �ح��دد الج ��راء االن�ت�خ��اب��ات والتعيني
للمجلس البلدي
قانون رقم  30لسنة  1968بتعديل بعض نصوص القانون رقم  42لسنة  1964في
شأن تنظيم مهنة املحاماة امام املحاكم
قانون رقم  31لسنة  1968باضافة مادة جديدة إلى القانون رقم  39لسنة  1964في
شأن ايجار االماكن وتنظيم العالقات بني املؤجرين واملستأجرين
قانون رقم  32لسنة  1968قانون النقد والبنك املركزي واملهنة املصرفية
قانون رقم  40لسنة  1968في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم  7لسنة 1960
في شأن الوظائف العامة املدنية
ق��ان��ون رق��م  42لسنة  1968بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )30لسنة 1965
بإنشاء بنك التسليف واالدخار
قانون رقم  43لسنة  1968بتعديل وتصحيح القانون رقم ( )38لسنة  1964في شأن
العمل بالقطاع االهلي
قانون رقم  44لسنة  1968في شأن املجاهرة باالفطار في رمضان
قانون رقم  1لسنة  1969في شأن مواصلة دعم الدول العربية التي تأثرت مواردها
مباشرة نتيجة العدوان االسرائيلي
قانون رقم  7لسنة  1969بتعديل بعض احكام القانون رقم  29لسنة  1961في شأن
انشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية
قانون رقم  8لسنة  1969باالحتياطات الصحية للوقاية من االمراض السارية

اسم القانون

تاريخ الجلسة

الدور

1967/5/09

االول

1967/5/09

االول

1967/6/05

االول

1967/6/05

االول

1967/6/07

االول

1967/6/19

االول

1967/6/24

االول

1967/7/08

االول

1967/7/08

االول

43

1967/7/18

االول
االول

44
45

1967/10/10

االول

1967/11/11

الثانى

46
47

1968/1/16

الثانى

1968/1/16

الثانى

49

1968/3/24

الثانى

50

1968/3/26

الثانى

1968/4/27

الثانى

1968/4/29

الثانى

1968/5/28

الثانى

1968/6/04

الثانى

53

1968/6/04

الثانى

54
55

1968/6/18

الثانى

1968/6/18

الثانى

1968/6/18

الثانى

1968/6/04

الثانى

1968/6/25

الثانى

1968/6/25

الثانى

1968/6/11

الثانى

1968/11/19

الثالث

1968/12/31

الثالث

1969/3/18

الثالث

1969/3/25

الثالث

 34قانون رق��م  9لسنة  1969في ش��أن حيازة الكالب واالج ��راءات الوقائية من مرض
الكلب
 35قانون رقم  18لسنة  1969في شأن تحديد امالك الدولة خارج خط التنظيم العام
 36قانون رقم  26لسنة  1969بإنشاء محكمة المن الدولة
37
38
39
40
41
42

1967/7/18

48

قانون رقم  27لسنة  1969في شأن استكمال تثمني بيوت السكن الخاص
قانون رقم  28لسنة  1969في شأن العمل في قطاع االعمال النفطية
ق��ان��ون رق��م  31لسنة  1969بتمديد االج ��ل امل �ح��دد الج ��راء االن�ت�خ��اب��ات والتعيني
للمجلس البلدي
قانون رقم  32لسنة  1969بشأن تنظيم تراخيص املحالت التجارية
قانون رقم  33لسنة  1969في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم  18لسنة 1960
الخاص بالعمل في القطاع الحكومي
قانون رقم  34لسنة  1969بشأن تعديل مادة في قانون معاشات ومكافآت التقاعد
للموظفني املدنيني الصادر باملرسوم االميري رقم  3لسنة 1960
قانون رقم  36لسنة  1969في شأن تنظيم قيد املواليد والوفيات
قانون رقم  1لسنة  1970في شأن تنظيم أعمال البريد
قانون رق��م  2لسنة  1970بمد العمل بأحكام القانون رق��م  55لسنة  1966بتمديد
ميعاد اجراءات االنتخابات والتعيني للمجلس البلدي الجديد
قانون رقم  3لسنة  1970في شأن العمل الفدائي وتحرير االرض العربية
تثمني واستمالك العقارات املستغلة وشبه املستغلة ضمن مشاريع الدولة
قانون رقم  17لسنة  1970في شأن مد العمل باحكام القانون رقم  53لسنة 1966
بتخصيص مبالغ الكثر من سنة مالية ملشروع بناء مساكن للعسكريني من رجال
الجيش وقوة الشرطة
قانون رق��م  18لسنة  1970بتعديل م��ادة في القانون رق��م  37لسنة  1964في شأن
املناقصات العامة
قانون رقم  19لسنة  1970بتعديل القانون رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات
اعضاء مجلس االمة لتشكيل لجان االنتخابات وإجراءاتها تولي كل لجنة فرعية
عملية الفرز في نطاقها ضمانات العملية االنتخابية
قانون رقم  20لسنة  1970بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة  62في شأن
انتخابات اع�ض��اء مجلس االم��ة لتنظيم االنتخابات التكميلية استقالة املوظف
العمومي في حالة ترشحه لالنتخابات
قانون رقم  22لسنة  1970بمد العمل بأحكام القانون رقم  55لسنة  1966بتمديد
ميعاد اجراءات االنتخابات والتعيني للمجلس البلدي الجديد
قانون رق��م  24لسنة  1970بشأن تحصيل ضريبة الدخل املستحقة على شركات
النفط العاملة في البالد على دفعات مسبقة
قانون رقم  26لسنة  1970بتعديل مادة في قانون الوظائف العامة املدنية
قانون رقم  28لسنة  1970بتعديل بعض احكام القانون رقم  23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة
قانون رقم  29لسنة  1970في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم  30لسنة 1965
بإنشاء بنك التسليف واالدخار
قانون رقم  30لسنة  1970باضافة مادتني إلى قانون الجنسية الكويتية
قانون رقم  31لسنة  1970بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم  16لسنة 1960

تاريخ الجلسة

الدور

1969/2/11

الثالث

1969/4/22

الثالث

1969/6/07

الثالث

1969/6/03

الثالث

1969/5/13

الثالث

1969/6/24

الثالث

1969/6/17

الثالث

1969/6/19

الثالث

1969/11/25

الرابع

1969/11/11

الرابع

1969/12/06

الرابع

1970/1/10

الرابع

1970/2/24

الرابع

1970/3/10

الرابع
الرابع

1970/5/12

1970/6/02

الرابع

1970/5/26

الرابع

1970/6/02

الرابع

1970/6/23

الرابع

1970/6/23

الرابع

1970/6/23

الرابع

1970/6/23

الرابع

1970/6/27

الرابع

1970/7/14

الرابع

1970/7/11

الرابع

قانون رقم  32لسنة  1970في شأن تنظيم تداول االوراق املالية الخاصة بالشركات

1970/10/27

الخامس
التكميلي

 60قانون رقم  34لسنة  1970بشأن تعديل مرسوم ضريبة الدخل الكويتيه رقم  3لسنة
 1955وفرض ضريبة دخل اضافية على بعض دافعي هذه الضريبة
 61قانون رقم  35لسنة  1970بتعديل املادة  13من القانون رقم  29لسنة  1966في شأن
تنظيم التعليم العالي
 62قانون رقم  1لسنة  1971بتعديل املادة االولى من القانون رقم  4لسنة  1963بتحديد
مكافآت اعضاء مجلس االمة

1970/12/15

الخامس
التكميلي

1970/12/15

الخامس
التكميلي

1970/12/15

الخامس
التكميلي

1970/12/22

الخامس
التكميلي

1970/12/29

الخامس
التكميلي

1970/12/30

الخامس
التكميلي

51

52

56
57
58
59

63

قانون رقم  37لسنة  1970في شأن معامالت بيوت السكن الخاص

64

قانون رقم  3لسنة  1971باضافة مادة إلى قانون املرافعات املدنية والتجارية

65

قانون رقم  4لسنة  1971في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء

aldostoor

الكهرباء :رفع قدرة األحمال
استعدادا لموسم الصيف
أك � ��د وزي� � ��ر ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء م.
أحمد الجسار رف��ع ق��درة املحطات
ال�ك�ه��رب�ي��ة ه ��ذا ال �ع��ام إل ��ى  13أل��ف
م�ي�غ��اواط/س��اع��ة مقارنة ب �ـ 12ألفا
ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي.اس� �ت� �ع ��دادا مل��وس��م
الصيف
وقال الوزير الجسار في تصريح
للصحافيني على هامش افتتاحه
م� ��رك� ��ز خ� ��دم� ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ال �ت��اب��ع
ل�ل��وزارة بمحافظة حولي ام��س إن
ال� � � ��وزارة ت �س �ت �ع��د مل ��وس ��م ال�ص�ي��ف
بتجهيز املحطات الكهربائية في
الفترة مابني مايو ويونيو سنويا
بغية ضمان موسم آمن.
ول � � �ف � ��ت إل � � � ��ى أه � �م � �ي� ��ة ت ��رش� �ي ��د
االستهالك حيث إن أسعار الطاقة

ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة م ��دع ��وم ��ة م � ��ن ق �ب��ل
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ك ��ن ال� ��وض� ��ع ي �ح �ت��اج
ب��ال �ض��رورة إل ��ى ت �ع��اون الجمهور
ووزارة الكهرباء بقصد الترشيد.
وب� � �ش � ��أن م� �ن ��اق� �ص ��ة ال � � �ع� � ��دادات
ال��ذك�ي��ة أف��اد ب��أن املناقصة أحيلت
إل � ��ى ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل��رك��زي��ة
ليتم إع��داده��ا في شكلها النهائي
ونشرها في القريب العاجل.
وح � ��ول م��رك��ز ال �خ��دم��ة ال �ج��دي��د
أوض� � � ��ح أن � � ��ه ث� ��ان� ��ي امل� � ��راك� � ��ز ب �ع��د
ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم خ��دم��ات
م �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ت�ح��ت
س� �ق ��ف واح� � � ��د م � ��ن دون ال �ح ��اج ��ة
إل� ��ى ال �ت �ن �ق��ل ب�ي�ن األق � �س ��ام إلن �ه��اء
املعامالت ذات الصلة.

م .أحمد الجسار

وش � � ��دد ال � ��وزي � ��ر ال� �ج� �س ��ار ع�ل��ى
ح � � ��رص ال � � � � � � ��وزارة ع � �ل� ��ى ت �ب �س �ي��ط
إج��راءات الجمهور وسرعة إنجاز

املعامالت إلكترونيا بما يسهم في
مواكبة خطط الدولة اإلنمائية في
التحول نحو الحكومة اإللكترونية
داعيا موظفي ال��وزارة إلى بذل كل
الجهود لخدمة املراجعني.
ول �ف ��ت إل� ��ى أن امل ��رك ��ز ي �ق ��دم ك��ل
الخدمات املتعلقة بتوصيل املياه
واالستعالم عن الفواتير وسدادها
وم� �ع ��ام�ل�ات اس� �ت� �ب ��دال ال � �ع� ��دادات
مشيرا إل��ى أن امل�ع��ام�لات الخاصة
بإيصال التيار الكهربائي للمباني
ال � �ج� ��دي� ��دة ي �م �ك��ن إن � �ج� ��ازه� ��ا ع�ب��ر
خدمة املكاتب الهندسية املرتبطة
بالبوابة اإللكترونية للوزارة.

الصبيح :التحويل للعمالة المنزلية
وال العقود الحكومية إلى القطاع األهلي
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ووزي� � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
أن ن�ظ��ام ت�ح��وي��ل ال�ع�م��ال��ة املنزلية
للقطاع األهلي تم إلغاؤه وأن هذا
ال �ب��اب ت��م إغ�لاق��ه ألن��ه س��اع��د على
زيادة عدد بالغات التغيب وسبب
العديد من املشاكل ونفت الصبيح
ص�ح��ة م��ا ت ��ردد ع��ن ال�ت��وج��ه بفتح
التحويل من العقود الحكومية إلى
القطاع األهلي موضحة أن األصل
هو إقدام العامل على مشروع عقد
عمل حكومي وال ب��د أن يكمل في
ذل ��ك ال �ع �ق��د وع �ن��د االن �ت �ه��اء يمنع
توطينه.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري�ح��ات أدل��ت
بها الوزيرة الصبيح للصحافيني

ام� � � ��س ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش ح� �ض ��وره ��ا
أوب � ��ري � ��ت (ه� � � ��ذوال ع� �ي ��ال ��ي) ال� ��ذي
ن �ظ �م �ت ��ه إدارة رع � ��اي � ��ة امل� �ع ��اق�ي�ن
بمناسبة اختيار الكويت عاصمة
للثقافة اإلسالمية لعام .2016
وق� ��ال� ��ت ال � ��وزي � ��رة ال �ص �ب �ي��ح إن
دراس � � � � � � � ��ات وإح� � � � � �ص � � � � ��اءات ن �س��ب
ت�ص��اري��ح س��وق العمل ل��ن تتوقف
س� � � ��واء م � ��ن ق� �ب ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ل �ل �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة أو م�ج�ل��س
إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأض��اف��ت أن الجهات ذات العالقة
س �ت �ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ��ات ق� �ب ��ل ش �ه��ر
رم� �ض ��ان امل � �ب ��ارك امل �ق �ب��ل ل�ت�ح��دي��د
ال �ت �غ �ي��رات أو ال � �ق� ��رارات ال �ج��دي��دة
فيما يتعلق بالتركيبة السكانية
امل �ح �ل �ي��ة .وك ��ان ��ت وزي � ��رة ال �ش��ؤون

هند الصبيح

ق ��د ق��ال��ت خ �ل�ال اح �ت �ف ��االت وزارة
الشؤون باختيار الكويت عاصمة
للثقافة اإلسالمية  2016إن أوبريت
(ه � � ��ذوال ع �ي ��ال ��ي) م �ل �ح �م��ة وط�ن�ي��ة

ق��دم��ت ب�س��واع��د أب�ن��اء ادارة رعاية
املعاقني وتحمل عنوانا غاليا في
نفس كل كويتي.
م��ن جانبها ق��ال��ت وك�ي�ل��ة وزارة
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م ��ل
ب� � ��اإلن� � ��اب� � ��ة د .ف � ��اط� � �م � ��ة امل � �ل� ��ا إن
ال ��وج ��ه امل �س �ت �ن �ي��ر ال � ��ذي أط �ل ��ت ب��ه
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ك �ع��اص �م��ة ل�ل�ث�ق��اف��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة س �ي �ظ��ل م� �ح� �ف ��ورا ف��ي
ذاك� � � ��رة األج� � �ي � ��ال م� �ش� �ي ��رة إل � ��ى أن
ال � �ك� ��وي� ��ت س� �ت� �ب� �ق ��ى ك � �م ��ا ع �ه��ده��ا
الجميع بعطائها ودوره��ا املتميز
في العالم اإلسالمي.

المبعوث األممي :نناقش مع األطراف اليمنية
بلورة إطار عام يقرب وجهات النظر
ق��ال م�ب�ع��وث االم ��م امل�ت�ح��دة ال��ى
اليمن اسماعيل ول��د الشيخ أحمد
ان��ه التقى االط ��راف اليمنية ضمن
م � � �ش� � ��اورات ال � �س�ل��ام ف� ��ي ال �ك��وي��ت
ل� �ب� �ل ��ورة اط� � ��ار ع � ��ام اس �ت��رات �ي �ج��ي
يجمع ط��روح��ات ال��وف��دي��ن ويقرب
ب�ي�ن وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر وي �س �ه��م ف��ي
اي�ج��اد ح��ل س��ري��ع لقضية معسكر
العمالقة.

واض� ��اف ول ��د ال�ش�ي��خ أح �م��د في
بيان وزع فجر ام��س عقب لقاءات
عقدها هو ووفد الحكومة اليمنية
وأن� �ص ��ار ال �ل��ه وامل��ؤت �م��ر ال�ش�ع�ب��ي
العام ومع شخصيات دبلوماسية
وس�ي��اس�ي��ة ان االط� ��ار ال �ع��ام ال��ذي
وضعته األم��م املتحدة يبني على
ق ��واس ��م م �ش �ت��رك��ة وي �ح �ض��ر مل�س��ار
س � �ي� ��اس� ��ي اس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي ش ��ام ��ل

ي��ؤم��ن للمواطنني اس�ت�ق��رارا امنيا
وسياسيا.
وذك� ��ر :ن�ح��ن ن�ع�م��ل ح��ال�ي��ا على
مناقشة هذا االطار العام من خالل
اج �ت �م��اع��ات ث �ن��ائ �ي��ة م ��ع االط � ��راف
ال�ي�م�ن�ي��ة ح �ت��ى ن �ح��دد أول��وي��ات �ه��م
ونبني على القواسم املشتركة.
واوض��ح ان��ه التقى كذلك االم�ين
ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي

د .عبداللطيف الزياني وبحث معه
مستجدات مشاورات السالم معوال
ع�ل��ى دع�م��ه امل�ع�ه��ود ل�ج�ه��ود األم��م
املتحدة وعلى خبرته الطويلة في
التعامل مع امللف اليمني.
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الحمود :احتفالية عاصمة
الثقافة اإلسالمية تبرز
سمعة الكويت دوليا
ق��ال وزي��ر االع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ورئ �ي��س املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
الشيخ سلمان الحمود إن احتفالية
(الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية
ل �ع��ام  )2016ه��ي اح�ت�ف��ال�ي��ة دول�ي��ة
إلبراز سمعة الكويت وصورتها في
الخارج.
وأش� ��اد ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
خ� �ل ��ال ت � ��رؤس � ��ه ام � � ��س االج � �ت � �م ��اع
الثالث للجنة التخطيط واإلش��راف
والتنسيق لالحتفالية بما يقوم به
املجلس الوطني للثقافة من جهود
م� ��ن دون ك �ل ��ل أو م �ل ��ل ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
م�ج�م��وع��ة م��ن األن�ش�ط��ة املخصصة
ل� �ه ��ذه االح �ت �ف��ال �ي��ة داخ � ��ل ال �ك��وي��ت
وخارجها.
وش �ه��د االج �ت �م��اع االط �ل��اع على
م� �ج� �م ��وع ��ة م� � ��ن امل� � � � �ب � � � ��ادرات ال� �ت ��ي
أق��ام�ه��ا ع��دد م��ن ال�ج�ه��ات امل�ش��ارك��ة
باالحتفالية وك��ذل��ك مؤسسات من
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي وال �ق �ط��اع ال�خ��اص

الشيخ سلمان الحمود

واملصارف الكويتية.
وت� � �ط � ��رق االج� � �ت� � �م � ��اع إل � � ��ى دور
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ف� �ض�ل�ا ع � ��ن م �ن��اق �ش��ة
األنشطة املزمع إقامتها في الفترة
امل�ق�ب�ل��ة ب �م��ا ف�ي�ه��ا ج� ��دول األن�ش�ط��ة
امل �ق��ررة لشهر رم �ض��ان امل �ب��ارك بما
ي��راع��ي خ�ص��وص�ي��ة ال�ش�ه��ر ال�ك��ري��م
وك ��ذل ��ك ال �ف �ع��ال �ي��ات امل� �ج ��دول ��ة ف��ي
الفترة الصيفية.

وزير المواصالت يدعو إلى
تطوير العمل بمطار الكويت
دع ��ا وزي� ��ر امل ��واص �ل�ات ووزي ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة عيسى
ال� �ك� �ن ��دري إل � ��ى ت �ك �ث �ي��ف ال �ج �ه��ود
واالس �ت �ع��دادات ال�ل�ازم��ة للموسم
الصيفي املقبل في مطار الكويت
ال ��دول ��ي ل �ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات أف�ض��ل
للجمهور.
وق � � ��د ق � � ��ام ال� � ��وزي� � ��ر ال � �ك � �ن ��دري
ام � ��س ب �ج ��ول ��ة ف� ��ي امل � �ط� ��ار ت��اب��ع
خ�لال�ه��ا س�ي��ر ال�ع�م��ل واط �ل��ع على
مشاريع تطوير وتوسعة مرافق
م�ب�ن��ى ال��رك��اب ال �ح��ال��ي وم �ش��روع
م�ب�ن��ى ال��رك��اب امل �س��ان��د وتحسني
ال � �ت � �س � �ه � �ي �ل�ات امل� � �ق � ��دم � ��ة ل� �ح ��رك ��ة
املسافرين.
ك�م��ا اط�ل��ع أي�ض��ا ع�ل��ى م�ش��روع
ال�ص�ي��ان��ة ال�ش��ام�ل��ة مل�ب�ن��ى ال��رك��اب
وص� � ��االت� � ��ه وم � ��راف� � �ق � ��ه امل �خ �ت �ل �ف��ة
وع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق اج� � ��راءات تسهيل
حركة املسافرين وانسيابها دون
معوقات في املبنى.
وذك ��ر ب �ي��ان م��ن ادارة ال�ط�ي��ران
امل��دن ��ي أن ال ��وزي ��ر ت�ف�ق��د م �ش��روع
ت �ح��دي��ث م �ن �ط �ق �ت��ي (ك ��اون� �ت ��رات)
ج� � � ��وازات امل � �غ ��ادري ��ن وال� �ق ��ادم�ي�ن
ح �ي��ث ت �م��ت زي � � ��ادة (ك ��اون� �ت ��رات)
املغادرين من  12الى ( 22كاونتر)
ف��ي ح�ين تمت زي ��ادة (ك��اون�ت��رات)
القادمني من  10ال��ى ( 20كاونتر)
مع تجديد املنطقتني.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن � ��ه ت ��اب ��ع ان �ج��از
م� �ش ��روع ص��ال �ت�ي�ن ج��دي��دت�ي�ن ف��ي

عيسى الكندري

م �ن �ط �ق��ة امل� � �غ � ��ادري � ��ن الس� �ت ��راح ��ة
امل � �س� ��اف� ��ري� ��ن وذل � � � ��ك الس� �ت� �ي� �ع ��اب
الزيادة املتوقعة في حجم الحركة.
ول �ف ��ت إل� ��ى أن� ��ه اط �ل ��ع ع �ل��ى م��ا
ق��ام��ت ب ��ه (ال� �ط� �ي ��ران امل ��دن ��ي) من
اج ��راءات الع��ادة ج��دول��ة الرحالت
الجوية حتى ال تتركز في أوق��ات
م�ع�ي�ن��ة ووض� ��ع ال �ح �ل��ول ال�ل�ازم��ة
ل � �ت � �ف� ��ادي االزدح � � � � � ��ام ف � ��ي م ��راف ��ق
امل �ط��ار املختلفة م�ث��ل ن�ق��ل أج�ه��زة
ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ج �م��رك��ي ال� ��ى خ ��ارج
صالة القادمني.
ورافق الوزير في جولته رئيس
االدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي
فواز الفرح ووكيل وزارة الداخلية
املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء
فيصل السنني.
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بيت الزكاة يعتمد  100ألف دينار
إلغاثة المنكوبين بمدينة حلب
أعلن بيت ال��زك��اة ع��ن اعتماده
مبلغا قدره مئة ألف دينار كويتي
كدفعة أول��ى من اإلغاثة العاجلة
للشعب السوري في مدينة حلب
ال�س��وري��ة ضمن حملته اإلغاثية
(الكويت تستجيب).
وق� ��ال� ��ت ن ��ائ� �ب ��ة امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
للموارد واإلع�لام في بيت الزكاة
كوثر املسلم في تصريح صحافي
إن ت �ق��دي��م امل� �س ��اع ��دات اإلغ��اث �ي��ة
ل�ل�م�ن�ك��وب�ين ف ��ي ح �ل��ب ال �س��وري��ة
ي� � ��أت� � ��ي ان� � �ط �ل��اق � ��ا م � � ��ن امل � � �ب� � ��ادئ
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة واإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة وم ��ا
يتعرض ل��ه الشعب ال�س��وري من
أوض��اع إنسانية مؤملة وحاجته
املاسة للمساعدات اإلغاثية.
وأوض�ح��ت أن��ه بالنظر إل��ى ما
يتعرض ل��ه الشعب ال�س��وري في
مدينة حلب بسبب الحرب هناك
والتي أسفرت عن تعرض الكثير
م ��ن األب ��ري ��اء ألوض � ��اع إن�س��ان�ي��ة

م��ؤمل��ة أط �ل��ق ب �ي��ت ال ��زك ��اة حملة
(الكويت تستجيب) إلغاثة هؤالء
باملواد الطبية والغذائية وغيرها
م ��ن م � ��واد إغ ��اث �ي ��ة ه ��م ف ��ي أم��س
الحاجة لها.
وذك ��رت أن بيت ال��زك��اة يهدف
إلى جمع التبرعات من أجل شراء
األدوي ��ة واملستلزمات الجراحية
والطبية وتزويد املخابز بالدقيق
والوقود إضافة إلى توزيع طرود
إغاثية لألسر املنكوبة.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن ب �ي��ت ال��زك��اة
ي� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �ت � �ب � ��رع � ��ات ل �ح �م �ل��ة
(ال� � �ك � ��وي � ��ت ت� �س� �ت� �ج� �ي ��ب) إلغ ��اث ��ة
ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري ف ��ي ح �ل��ب م��ن
خ �ل ��ال م � ��راك � ��زه امل� �ن� �ت� �ش ��رة ق ��رب
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة وص��االت
امل �ح �س �ن�ي�ن ف� ��ي ف� ��روع� ��ه أو ع�ب��ر
موقعه اإللكتروني.

الربيعان يشارك في رالي الدراجات
النارية في المغرب

مشاركة  100شاب وفتاة
في حلقة نقاشية باألحمدي
أك ��د م �ح��اف��ظ األح� �م ��دي ال�ش�ي��خ
ف ��واز ال�خ��ال��د أه�م�ي��ة دع��م الشباب
واس �ت �ث �م��ار م �ه��ارات �ه��م وط��اق��ات�ه��م
ب �م��ا ي �ع��ود ب��ال �ن �ف��ع ع�ل�ي�ه��م وع�ل��ى
م�ج�ت�م�ع�ه��م وص � ��وال إل� ��ى ت�ح�ق�ي��ق
التنمية املنشودة.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ ف� ��واز ال �خ��ال��د في
ت� �ص ��ري� �ح ��ات ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ع�ل��ى
ه��ام��ش الحلقة النقاشية الثالثة
ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
للشباب واستضافتها املحافظة
ام��س أن الحلقة ال�ت��ي ش��ارك فيها
ن� �ح ��و  100ش � ��اب وف � �ت� ��اة ع�ك�س��ت
حرص الهيئة العامة للشباب على
استطالع آراء الشباب الكويتيني
ف��ي ص �ي��اغ��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا بما
يسهم ف��ي بناء أج�ي��ال ق��ادرة على
تحمل املسؤولية.
وأفاد بأن العمل الشبابي يأتي
ف ��ي م �ق��دم��ة اه �ت �م��ام��ات م�ح��اف�ظ��ة
األحمدي التي تجسدت باملشاركة
الفاعلة في مشروعاتها وبرامجها
املختلفة وف��ي مقدمتها امل�ش��روع
التنموي (محافظتي أجمل) مبينا

محافظ األحمدي يتابع الحلقة النقاشية

أن ال�ح�ض��ور ال�ش�ب��اب��ي ك��ان فاعال
ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م� ��ن األن� �ش� �ط ��ة ال �ت��ي
نظمتها املحافظة أخيرا.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك � ��د امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن
امل�ط�ي��ري أن ال�ه�ي�ئ��ة ستسعى ال��ى
ت �ح��وي��ل اآلراء وامل �ق �ت��رح��ات ال�ت��ي
أبداها الشباب املشارك بالحلقات
النقاشية إل��ى أم��ر واق��ع م��ن خالل
ت �ض �م �ي �ن �ه��ا ف ��ي اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا
وخ� �ط� �ط� �ه ��ا ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة م �ش �ي��دا
ب��اإلس�ه��ام��ات امل�م�ي��زة للشباب في

ال�ح�ل�ق��ات ال�ن�ق��اش�ي��ة ال �ث�ل�اث ال�ت��ي
اقيمت أخيرا.
وقال املطيري إن الهيئة ستعمل
ع �ل ��ى ت �ط ��وي ��ر امل � ��راك � ��ز ال �ش �ب��اب �ي��ة
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ل�ت�ك��ون ن��اف��ذة مهمة
للهيئة في مختلف مناطق الكويت
ل��دع��م ال �ش �ب��اب وت �ب �ن��ي م��واه�ب�ه��م
وإبداعاتهم م��ن خ�لال خلق فرص
الستثمار أوق��ات فراغهم مضيفا
أن ما يميز هذه الحلقات أنها تقام
من قبل الشباب أنفسهم فضال عن
اتسامها بالتفاعلية.

طبيب كويتي يجري أول عملية
لزراعة الحبال الصوتية بالسيليكا

جانب من مشاركة سابقة

ي � �ش� ��ارك م �ت �س��اب��ق ال � ��دراج � ��ات
النارية إبراهيم الربيعان في رالي
مرزوقة الدولي املقررة إقامته في
امل �غ ��رب ف ��ي ال �ف �ت��رة ب�ي�ن  21و 27
م��اي��و ال �ج��اري امل��ؤه��ل للمشاركة
في رالي دكار الدولي املقرر مطلع
العام املقبل.
وق��ال ال��رب�ي�ع��ان لكونا أن رال��ي
م� ��رزوق� ��ة ال� ��دول� ��ي أح� ��د ال ��رال �ي ��ات
الصحراوية الطويلة على مسافة
 2000ك �ي �ل ��وم �ت ��ر م �ق �س �م��ة ع �ل��ى

أرب � ��ع ج � ��والت وي� �ع ��د م ��ن أص �ع��ب
السباقات مالحة وأكثرها وعورة.
وك � � � ��ان امل � �ت � �س ��اب ��ق ال ��رب� �ي� �ع ��ان
ق��د ح �ق��ق إن� �ج ��ازات ف ��ي ال��رال �ي��ات
ال� � �ص� � �ح � ��راوي � ��ة ال � �ط� ��وي � �ل� ��ة وف� ��ي
م�ن��اف�س��ات ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م وح�ق��ق
امل��رك��ز األول ف��ي رال ��ي ق�ط��ر فضال
عن لقب الفائز الفخري في تحدي
ال�ص�ح��راء ال��ذي أقيم ف��ي أبوظبي
أخيرا.

نجح الطبيب في مستشفى زين
وزميل جامعة هارفارد األمريكية
د .حسن الشمري في إجراء عملية
ج ��راح �ي ��ة دق �ي �ق��ة ت �ح��ت ال �ت �خ��دي��ر
امل��وض �ع��ي ه��ي األول� ��ى م��ن نوعها
في الشرق األوسط لزراعة الحبال
الصوتية وإنمائها ملريضة تعاني
شلال دائما في الحبال.
وق � � ��ال د .ال � �ش � �م ��ري ل� �ك ��ون ��ا إن
ع�م�ل�ي��ة زراع � ��ة ال �ح �ب��ال ال�ص��وت�ي��ة
ت�م��ت ب��اس �ت �خ��دام م ��ادة السيليكا
التي تم تشكيلها وتصميمها على
ش�ك��ل ال�ح�ب��ال ال�ص��وت�ي��ة املناسبة
ل �ل �م��ري �ض��ة ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ب��وس �ط��ن
األم��ري �ك �ي��ة م�ب�ي�ن��ا ان ��ه ت��م اخ�ت�ب��ار
ال �ح �ب��ال أث� �ن ��اء ال �ع �م �ل �ي��ة وأث �ب �ت��ت
ن �ج��اح �ه��ا ب �ش �ك��ل ف �ع��ال م ��ن خ�لال

aldostoor

د .حسن الشمري

تحسن الصوت بدرجة كبيرة بعد
العملية مباشرة.
وأض ��اف أن��ه ت��م إج ��راء العملية

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ب �ف �ت��ح وت� �ش ��ري ��ح ج� ��راح� ��ي ك��ام��ل
ل �ل ��رق �ب ��ة وال� �ت� �ح� �ك ��م ف� ��ي م ��واض ��ع
األل � � ��م ب��ال �ت �خ��دي��ر امل ��وض� �ع ��ي م��ن
غ �ي��ر ت �ن��وي��م وه� ��و اإلج � � ��راء األول
م ��ن ن ��وع ��ه ف ��ي ال �ك��وي��ت وذك � ��ر أن
م� ��ادة ال�س�ي�ل�ي�ك��ا إح� ��دى مشتقات
م��ادة السيليكون مصنعة كقطعة
مطاطية م��رن��ة ش�ف��اف��ة أو بيضاء
سهلة االستخدام وقابلة للتشكيل
ب �س �ه��ول��ة م� �ق ��ارن ��ة ب��ال�س�ي�ل�ي�ك��ون
ال�ت�ق�ل�ي��دي م�ب�ي�ن��ا أن ال�ع�م�ل�ي��ة تم
إج��راؤه��ا ب ��دأت ف��ي ب��وس�ط��ن وت��م
ن �ق��ل ه� ��ذه ال �ت �ج��رب��ة إل� ��ى ال �ك��وي��ت
ب� �غ ��رض ن� �ش ��ره ��ا ب� �ع ��دم ��ا أث �ب �ت��ت
نجاحها بجدارة في الغرب.
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